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آنتن هاى
 نانوى نورى براى 

تبادل اطالعات پرسرعت

جزئیات مراسم تحلیف 
روحانى در مجلس

نایب قهرمانى 
گیتى پسند و زنگ خطر 

براى ایران  

شکالت کوچکى که
 4کیلو اضافه وزن مى آورد!

25 نفر با غرق شدگى 
جان خود را از دست دادند

11

 7 ماده غذایى را 
هیچگاه دو بار گرم نکنید 

3000 شماره یعنى چه؟

اجتماع

تغییر مراسم 
دعاى کمیل 
در حج به 
درخواست 
عربستان
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نماینده ولى فقیه در امور حج و زیارت، در آستانه آغاز 
اعزام حجاج ایرانى به عربستان براى مناسک 

حج درباره انجام برخى مراسم و شعائر 
شیعیان در موسم حج گفت: در مورد برگزارى 

مراسم پرفیض دعاى 
کمیل ما سال هاى قبل 
نیز با مسئولین عالیرتبه 

و پلیس عربستان  ...

معاون سیاسى سپاه پاسداران 
با بیان اینکه دشمن به دنبال فرسایش 
قدرت اسالم است، گفت:  دنیاى غرب 

امروز نگران است در منطقه
 غرب آسیا بلوك قدرت شکل
 بگیرد چون بیدارى به وجود 

مى آید که احیا کننده یک 
هویت است.
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به چه قیمتى 
هواپیماى نو 
وارد 
مى کنید؟

استاندار، جزئیات طرح آمایش سرزمین را اعالم کرد

آقاى عشق چالش! 12

 ایرج ناظمى
سه هزار، عددى نیست وقتى پاى میلیون و میلیارد در 
میان باشد. ولى بحث پول و اموال و اختالس نیست. 
موضوع، انتشار یک نشریه است که بعد از هزار پیچ و 

خم روزگار، به شماره سه هزار خود رسیده است.
البتــه براى بســیارى هم ایــن عدد، حتــى در نوع 
شــماره مطبوعاتى اش چیز مهمى نیســت که اگر 
چنین بود، حتى صد و دویست و سیصد هم برایشان 
مهم بود، که نیســت. بخاطر همین است که برخى

 به ســادگى از کنــار آن عبور مى کننــد و اگر خیلى 
اهــل فرهنــگ و هنــر باشــند، لبخنــدى به لب

 مى آورند و دیگر هیچ! اما آنان که اهل فن هســتند 
و از زجر و زخم روزگار انتشــار مطبوعات خبر دارند،

 ارزش این عدد را به خوبى درك مى کنند.
ولى عمدتًا کسى نمى داند و اگر هم بداند، شاید نتواند 
درك کند که انتشار سه هزار شماره از یک نشریه، یعنى 
سه هزار شبانه روز فعالیت مداوم و بدون وقفه. یعنى 
سه هزار شب به آرامش نخوابیدن. یعنى سه هزار روز و 
روزى حداقل ده ساعت تالش بدون وقفه براى به روز 
بودن. یعنى پر کردن 30 هزار صفحه روزنامه از خبر 
و مطلب و عکس و گزارش و مصاحبه و تازه 30 هزار 
ساعت استرس براى اینکه مبادا یک خبر یا یک جمله 
و عبارت از زیر چشم گذشته باشد و تریج لباس یک نفر 

را به چروك بیاندازد. 
... ادامه درصفحه2

حج عمره هم از سر گرفته مى شود؟حج عمره هم از سر گرفته مى شود؟
چراغ سبز عربستان به ایرانچراغ سبز عربستان به ایران
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سرمربى نفت تهران در گفتگویى ادعاهاى جالبى داشته 
است. ادعاهایى که با پاسخ و واکنش بسیارى از رسانه ها 
مواجه شده است.

حمید درخشان مدعى شده که اگر سرمربى نفت نمى شد 
ممکن بود نفت تهران از لیگ و بعد از آن از جام قهرمانان 
آسیا کنار گذاشته شود. او همچنین ادعاهاى دیگرى درباره 
3کارنامه دوران مربیگرى  خود داشته که جاى سئوال دارند. 
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نماینده ولى فقیه در امور حج و زیارت، در آستانه آغاز اعزام 
حجاج ایرانى به عربستان براى مناسک حج درباره انجام 
برخى مراسم و شعائر شیعیان در موسم حج گفت: در مورد 
برگزارى مراسم پرفیض دعاى کمیل ما سال هاى قبل نیز 
با مسئولین عالیرتبه و پلیس عربستان هماهنگ مى کردیم 
و ســعودى ها امنیت دعاى کمیل را تأمین مى کردند، اما 
امسال آنها اعالم کردند که مشــکالت امنیتى دارند، به 
حدى که توان تأمین امنیت محل برگزارى مراسم دعاى 

کمیل را ندارند. 
حجت االسالم والمسلمین قاضى عسکر، اظهار داشت: 
به همین دلیل ما هم پذیرفتیم امسال دعاى کمیل را در 

هتل ها برگزار کنیم و در مورد سال هاى بعد هم در موقع 
خودش مذاکره خواهیم کرد. بنابراین حکومت عربستان 
از ما توقع بیش از این نداشت و فقط در مورد دعاى کمیل 

این بحث را داشتند. 
وى افزود: بنابر اذعان خود مقامات حج ســعودى، حجاج 
ایرانى جزو منظم ترین و بهترین حجاج در بین تمام کشورها 
محسوب مى شوند و ما در این زمینه با مقامات حج عربستان 
توافقنامه دو جانبه اى امضا کرده ایم و مقامات حج عربستان 
در این توافقنامه متعهد شده اند تا تمام امکانات و تجهیزات 
رفاهى، خدماتى و لجســتیکى را به بهترین شکل براى 

خدمت رسانى به حجاج ایرانى به  کار گیرند.

معاون امنیتى انتظامى وزارت کشور گفت: اگر کشور ما در 
مقابل ناامنى هاى پیرامون خود از این فضاى امن برخوردار 

است به دلیل توجه، هوشیارى و همراهى مردم است.
به گزارش ایسنا، حسین ذوالفقارى در نشست معاونین 
سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى هاى سراسر کشور 
اظهار داشت: در دیدار سال گذشته فرماندهان انتظامى با 
رهبر معظم انقالب، ایشان تأکید داشتند وزارت کشور و 
نیروى انتظامى از ظرفیت مردم در جهت ارتقاى امنیت و 

نظم کشور استفاده بیشترى کند.
وى در ادامه گفت: مردم ایران نســبت بــه امنیت خود 
حساس هستند که این حساســیت یک ظرفیت بزرگى 

براى ارتقاى ســطح امنیت و نظم کشــور است. مردم 
همیشه به ما در تأمین امنیت کمک مى کنند اما به هرحال 

باید این کمک ها را سازماندهى کنیم.
ذوالفقارى خاطرنشــان کرد: در همین راســتا طرحى با 
عنوان «مشارکت مردم در توسعه نظم و امنیت عمومى» 
آماده شد و به تأیید شــوراى امنیت کشور رسید که این 
نشست براى ایجاد هماهنگى در اجراى این طرح برگزار

 مى شود.
وى در پایان گفت: شیوه هاى اجراى طرح تهیه شده را در 
این نشست بررسى مى کنیم تا این کار بزرگ را به درستى 

مدیریت کنیم و به جلو ببریم.

تغییر مراسم دعاى کمیل در 
حج به درخواست عربستان

امنیت کشور به دلیل همراهى 
و هوشیارى مردم است

تخریب امامزاده هاى جعلى 
امامــزاده هاى    باشگاه خبرنگاران جوان |
قالبى و جعلى که توســط عده اى ســودجو در برخى 
مناطق استان کهگیلویه وبویراحمد بنا شده بود، تخریب 
شد.  مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه وبویراحمد 
ضمن بیان مطلب فوق افزود: افراد شیاد با سوء استفاده 
از اعتقادات پاك مردم در مبانى دینــى براى خود بازار 
و دکانى باز کرده بودند که شناســایى شــدند و با آنها 
برخورد صورت پذیرفت. حجت االســالم والمسلمین 
ســید نورا... جنتى پور ادامه داد: کالهبرداران ساحر و 
سودجو با تعبیر و تعریف خواب هایى از معجزات و مشکل 
گشایى این امامزادگان دروغین، اعتقادات دینى مردم به 

ویژه در روستاها را هدف قرار داده بودند.

جمع آورى جرثقیل ها در مکه
  میزان | در راســتاى اقدامات انجام شده براى 
جلوگیرى از وقوع دوباره حوادث منا و سقوط جرثقیل در 
مکه، تمامى جرثقیل هاى موجود در اطراف حرم امن الهى 
جمع آورى یا اســتحکام کارى آنها به طور کامل انجام 
شده است. وى ادامه داد:  همچنین مسیرهاى کم عرض 
منتهى به جمرات، عریض و از سوى نیروهاى سعودى 

کنترل مى شود.

فرزند نوبخت توییتر ندارد
یک منبــع آگاه در دفتر ســخنگوى    فارس|
دولت گفت: فرزند محمدباقر نوبخت در شبکه اجتماعى 
توییتر صفحه شخصى ندارد و تمامى مطالب منتشرشده 
تحت این عنوان کذب اســت. گفتنى اســت، اخیراً در 
فضاى مجازى صفحــه توییترى منتســب به فرزند
 محمدباقــر نوبخت با محتواى اخبــار تغییرات کابینه 

یازدهم پخش شده است.

همکارى با ایران یعنى ویرانى!
وزیر خارجه عربســتان در نشست    آفتاب|
وزیران خارجه کشــورهاى تحریم کننده قطر که روز 
یک شنبه در منامه برگزار شــده است، مدعى شد  ایران 
با هر کشورى که همکارى کرد آن را به سمت نابودى و 
ویرانى سوق داد و ملت قطر قبول نمى کنند که ایران در 
کشورشان ایفاى نقش کند. «الجبیر» گفت: نزدیکى قطر 
با ایران نتایج منفى به همراه خواهد داشت و مسئولیت این 

دوستى و همکارى بر عهده قطرى ها خواهد بود.

به احتمال زیاد
 وزیر زن نداریم

  تابناك | دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور 
حقوق شهروندى گفت: آنچه مسلم است به احتمال زیاد 
زنان براى وزارت نباشند اما احتمال دارد در روزهاى آتى 
این مسئله نیز تغییر کند. الهام امین زاده در پایان در پاسخ 
به این پرسش که با توجه به حضور چهار زن در کابینه 
یازدهم، آیا این میزان نفرات در دولت دوازهم نیز حضور 
خواهند داشت، گفت: فعًال پست معاونت ها خالى است و 
رئیس جمهور براى آن تصمیم نگرفته اند و قرار شده بعد از 

بررسى رزومه هاى مختلف تصمیم گیرى کنند.

غارت 12 تریلیون تومان 
 H.K تسنیم| وکیل مدافع شــرکت نفتى  
وابسته به شــرکت ملى نفت ایران مى گوید در پرونده 
نفتى، 12 تریلیون تومان توسط بابک زنجانى، مهدى 
شــمس و حمید فالح هروى غارت شده است. صادقى 
قهاره اضافه کرد: شــمس و فالح به منزله دو بال براى 
زنجانى بودند و اگر مشــارکت این دو نفــر نبود، بابک 
زنجانى مثل مرغ بى بال و پر بود و توان ورود به مجموعه 

نفت را نداشت.

پرونده 2 مداح درمجلس
  آنا| نایب رئیس کمیســیون امنیت ملى با بیان 
اینکه موضوع دســتگیرى و بازداشت دو مداح مشهور 
در کمیســیون امنیت ملى مجلس مطرح شــده است 
تأکید کرد: نتایج اولیه این پرونده تا اواســط هفته آینده 
مشخص خواهد شد. ابوالفضل حسن بیگى در پاسخ به 
این سئوال که اتهامات آنها امنیتى بوده یا اخالقى؟ گفت: 
اجازه بدهید چند روز دیگر صبر کنیم تا نتایج تحقیقات 

اولیه روشن شود.

توئیتر

... ادامه از صفحه اول
ســه هزار شــماره انتشــار یک روزنامه، یعنــى طى 30 
هزار ســاعت، تعداد 50 یا 60 نفر را ســر پــا و هماهنگ
 نگه داشتن و اول صبح هر روز، کیوسک هاى مطبوعاتى را 
در نوردیدن. کنار سیگار و چیپس و پفک جا خوش کردن و 

دلخوش بودن به سر وقت و به موقع رسیدن.    
سه هزار شماره منتشر کردن یعنى اینکه سه هزار شبانه روز 
با زمین و زمان جنگیدن بــراى تأمین حقوق همان پنجاه، 
شــصت نفر. براى تأمین هزینه چاپ، کاغذ، لیتوگرافى، 
صحافى، توزیع، قبض برق و آب و گاز و تلفن، اشــتراك 
اینترنت و استهالك کامپیوتر و هزار هزینه جورواجور پیش 

بینى نشده دیگر.
بیمه و دارایى به وقت خود، بازرسى و بررسى شان را دارند. 
بانک قسط ماهیانه اش را مى خواهد و ارشاد، اعالم وصول 
نشریه را و هیچکدام از اینها کارى به این ندارند که چه رنجى 
کشیده اى براى همین چند صفحه اى که طول عمرش، 

بیشتر از یک روز نیست.
با ایــن اوصاف اگــر دیوانه نباشــیم که نیســتیم، قطعًا 
عاشقیم، که هســتیم. وگرنه مى توانستیم به جاى تحمل 
ســختى براى کارى که قدرش مفهوم نیست، تمام ذوق 
و ابتکار و خالقیت خــود را در حرفه اى دیگــر بریزیم تا 
آخر ماه، حساب سودش میلیونى باشد و دغدغه اى به جز

 سرمایه گذارى بعدى نداشته باشیم.
اصــًال خودمانیــم، در روزگار ســپرى شــده مردمــان 
ســالخورده، مگــر بــراى عاشــقى، قــدر و قیمتــى 
باقى مانده اســت که امروز باید جلوى آینه بنشــینیم و از 
چین و چروکى کــه بر گونه و پیشــانى مــان جا خوش 

کرده است، حسرت بخوریم؟ 
ما چقدر عاشقیم و عشقى نیست و چقدر امیدواریم و امیدى 

نیست!
عاشــقیم ولــى التفــات پیش کــش، انــدك محبتى 
هم نیســت. گویــى وظیفــه مــان را انجــام داده ایم.

 بــه همــه بدهکاریــم و همــه طلبــکار از مــا کــه 
چرا چنــان نکــرده ایــم و چنیــن نبــوده ایــم؟ چرا 
کاغذمــان رنگ پــس داده اســت؟ چــرا چــاپ مان 
ســه بعــدى نشــده اســت؟ چــرا توزیــع مــان تمام
 کوچــه پس کوچه هــاى روســتاهاى دور افتــاده را در

 بر نگرفته است؟ 
براى چه؟ بــراى اینکه چرا نتوانســته ایم خبــر دو زار و 
ده شــاهى فالن آقاى مدیر پشت میز نشــین را به خوبى 
منعکس کنیم تــا زمین و زمان بدانند کــه این مثًال نخبه 
کم نظیــر، با صرف چند صــد میلیون پــول مملکت چه 

شق القمرى کرده است!
اگر به جاى 15 نســخه، در یک روز 5 نســخه روزنامه به 
استاندارى اصفهان برسد، فالن کارمند تازه رسیده روابط 
عمومى شان، ابرو گره مى کند که چرا چنین شده؟ گویى 

ارث و میراث خاندان پدرى اش را طلبکار است! 
آقــاى اســتاندار و اذنــاب ایشــان دوســت دارنــد
 ســاعت 7 و نیم صبح، چاى خــود را همراه بــا مطالعه 
روزنامه صرف کنند! ولى همین آقاى اســتاندار، در طول

 چهار سال گذشــته به اندازه یک فوت کردن به استکان 
چاى هم بــراى مطبوعات وقت نگذاشــته انــد. وقت و

 بى وقت خبرنگار خواسته اند تا سخن سرایى کنند از آنچه 
کرده اند و مى کنند ولى حوصله شنیدن یک جمله از زبان 

همان جماعت مطبوعاتى را هم ندارند.
شهردار اصفهان ابایى ندارد عوارضى که همین مطبوعاتى 
ها به خزانه شهردارى مى دهند را به جیب صدا و سیما بریزد 
تا ایشان را در میان گل و بلبل به تصویر بکشند. ولى وقتى 
بحث حمایت از مطبوعات مى شود، براى خود 21 نفر رئیس 
پیدا مى کند که باید جلوى شان ســر خم کند و البته چون
 نمى خواهد چنین کند، بى خیال مطبوعات مى شود. عرق 
شرم بر پیشانى اش مى نشیند، ولى حاضر نیست بدون اجازه 

دست از پا خطا کند!    
اداره کل فرهنگ و ارشــاد هم که ظاهراً متولى مطبوعات 
نیســت، که اگر بود، معضالت بى شمار امروز با مشکالت 
20 سال گذشــته قرین نبود! یک ساختار عریض و طویل 
به نام اداره امــور مطبوعات و تبلیغات درســت کرده اند 
تا چهارتــا آگهى حصر وراثــت مــردگان را توزیع کنند.

 ساعت ها مى نشینند و بلند مى شوند، جلسه مى گذارند و 
چرتکه مى اندازند، مى روند و مى آیند، خســته مى شوند و 
مرخصى مى گیرند، به پشت میز نشــینى یک چهار پایه 
عاریتى، مقااام مى گویند ولى ُعرضــه ندارند که یک گره 
از کالف سر در گم نشریات را باز کنند یا حتى حاضر باشند 
بفهمند که در دل یک رسانه مدار مطبوعاتى چه مى گذرد؟

وزارت ارشــاد باد به غبغب مى اندازد که آمــار یارانه هاى 
ســالیانه اش را به وضوح اعالم مى کند تا همگان بدانند 
که از هزاران میلیــارد بودجه این مملکت، شــندرغاز آن 
نیز به مطبوعات رسیده اســت. به این مى گوید شفافیت 
ولى نه آنقدر شــفاف که هزینه هاى جارى و مستمر یک 
رســانه را هم اعالم کنند. در جدول فهرســت شده شان، 
هرگز حاضر نیستند بنویسند که مثًال فالن نشریه در کنار 
گرفتن یارانه اش، براى چند نفر شــغل ایجاد کرده است؟ 
چقدر حقوق داده است؟ چند نفر را بیمه کرده است؟ چقدر 
مالیات داده است؟ تمام یارانه اش را به ریال و دینار اعالم 

مى کنند و ساکت مى شــوند در برابر ســایت هاى خلق 
الســاعه اى که یارانه هاى دریافتى را بر ســر مطبوعات 
مى کوبند، ولى هرگز اعالم نمــى کنند که چند خبرنگار و 

روزنامه نــگار و طراح و مجرى 
تربیت شده و چه میزان محتواى 
سالم و در حمایت از دولت متبوع 
آنها بــه ثبت مکتوب رســیده 

است؟   
تمام اینها به کنــار، مصیبت از 
زمانى آغاز مى شود که باید براى 
آنچه چند سال قبل منتشر شده، 
به محکمه و دادگاه رفت. وقتى 
که تیزهوش تریــن افراد هم از 
شــام و ناهار چند روز قبل خود، 
چیزى به خاطر ندارند، شــاکى 
همچنان نگران حریم حقیقى 
و حرمت جایــگاه حقوقى خود

 مى ماند تا به خود ببالد از اینکه 
مى خواهد یک مطبوعاتى منتقد 

را با خاك یکسان کند!
وقتى پاى بازپــرس و قاضى و 
وکیل و هیئت منصفه به میان 
مى آید و کیفرخواست دادستان 
خوانده مى شــود، گویى تمام 
هیبت و هویــت چندین و چند 
سال گذشته را گذاشــته اند به 
کنــار و بــه چند هزار شــماره 
اى که منتشــر شــده پوزخند

 مى زنند.
بخاطــر همیــن اســت کــه تقریبــًا کمتــر کســى 

مــى توانــد ارزش عدد ســه هــزار را به خوبــى درك 
کنــد. آن هــم عددى کــه بــه تعــداد شــماره هاى 
منتشر شده از یک روزنامه اختصاص دارد. شاید براى برخى 
از همان مطبوعاتى ها هم این 
عدد کوچک باشد. چرا که آنها 
تا دو برابر این عدد را هم منتشر 
کرده اند. غافل از اینکه انتشار 
داریم تا انتشار و نشریه داریم تا 
نشریه. یکى «روزنامه» منتشر 
کرده اســت و دیگرى «روزى 
نامه»! یکى براى سالها، تنها و

 بى رقیب، جــارو برقى خرد و 
کالن آگهى ها بوده اســت و 
دیگــرى در برابر هــر آگهى، 
متعهد به جبران شــده است و 
مدیون به اخالق! یکى کاسب 
مطبوعاتى بــوده و چند دفتر و 
ساختمان و باغ و ویال و مجتمع 
براى خود تدارك دیده و هنوز 
هم به ســرقت آگهى و بُر زدن 
پرسنل سایر نشریات مشغول 
اســت و دیگرى تمــام ذوق 
و ابتکار و خالقیــت خود را در 
طبق اخالص گذاشته و عرضه

 مى کند. آن یکى چون پول دارد 
و سهم بى شــمار از آنچه قبًال 
جارى بوده، برایش ســرمقاله

 مى نویسند و به اسمش منتشر مى کنند و این یکى، شب 
تا به صبح نمى خوابد تا بخواند و بداند که چه باید بنویسد.

ســه هزار عدد بزرگى اســت. به بزرگى تمــام مصائب و

 بى التفاتى هــاى مذکور! این عدد آنقدر بزرگ اســت که 
خوشحال باشیم از درج آن بر پیشانى روزنامه مان. این عدد 
را بزرگ مى دانیم چون عاشقیم. چون بر سطر به سطر تمام 
آنچه در این سه هزار شماره منتشر شده است، تمام عشق 
و محبت و لحظه به لحظه زندگى و عمر و جوانى مان را فدا 

کرده ایم.
نمى دانم بــا خودمان چند به چند شــده ایــم ولى اینقدر

 مى دانم که اگر بــاز هم به همان دوران جوانى ده ســال 
گذشته برگردیم، همین مســیر را از سر مى گیریم چرا که 
براى عاشقى خود حد و مرز و ساعت و زمان نمى شناسیم. 
اگر عاشــق نبودیم، حتى اسنپ و تپســى هم براى مان
 کم خرج و پر درآمد بود ولى در عاشقى ما، سودى هم اگر 
باشد، براى نشریه اى است که به بودنش عادت کرده ایم و 
اگر یک روز نباشد، بى مایه فطیر شده و ذات وجودى خود 
را از دســت مى دهیم. حال آنکه مى دانیم نه انحطاط ما و 
نه عدم انتشــار این روزنامه براى برخى اصًال مهم نیست. 
چرا که بودنش هم براى آنها مهم نیست و اگر بود، حداقل 
یک پیامک 11 تومانى تقدیر و تشکر، براى جوانانى خرج 
مى کردند که از صبح تا شام، تمام هّم و غم و غصه و قصه 

شان، انتشار این روزنامه است. 
البته نه پیام و پیامک آنان و نه اصًال بود و نبودشان براى ما 
هم مهم نیست. براى ما فهم و شعور و وجود آنانى مهم است 
که ارزش فعالیت مطبوعاتى و هنر اطالع رســانى را درك 
مى کنند و با قلم و قدم، همراه مــان بوده اند و یا بر دل و بر 
زبان، دعاگوى مان شــده اند و از راهنمایى و مصاحبت و 
مشورت و تشویق و انتقادشان بهره برده ایم، که اگر همراهى 
و دلگرمى آنان نبود، دلســردى ما بیش از اینها مى نمود. 
مدیون آنها هستیم و تا ابد قدرشــان را مى دانیم که فهم و 

درك شان ذیقیمت و کمیاب است.
■■■ 

سال 85 بود...! 
در شــب والدت آقا على بن موســى الرضــا(ع)، پرچم
 نصف جهان را باال بردیم. نواى روحبخش اذان که پیچید، 
نخستین تیتر ما نیز هویدا شد:«یا على گفتیم و عشق آغاز 

شد»! 
  از آن زمان تاکنون ســه هزار شماره منتشــر کرده ایم. 
سه هزار شــماره طى بیش از ده ســال و امروز که به این 
عدد رسیده ایم، باز هم در آســتانه میالد همان امام رئوف

 قرار گرفته ایم. این تقارن را به فال نیک مى گیریم که اگر 
اقتداى ما و عنایت او و خداى متعال نبود، شــاید به دومین 

شماره هم نمى رسیدیم! 
از همان اولین شماره، مسئولیت بزرگى که بر عهده گرفته 
بودیم، بر شانه هایمان ســنگینى مى کرد. ولى تنها عشق 
به مردم بود که تحمل رنج دوران را ساده مى نمود. همان 
مردمى که به عشق آنان قلم به دست گرفته و قدم برداشتیم 
و چه زیبا دســتمان را گرفتند و یاورمان شدند... و ما امروز 
تنها در برابر آنان شرمنده ایم. شرمنده از آن بابت که شاید 

نتوانسته باشیم انتظارات آنان را برآورده سازیم. 
تمام سعى خود را به کار بستیم و اگر آن نشده که باید، خواسته 
ایم ولى نتوانســته ایم. اما همچنان به آینده امیدواریم، به 
خودمان و به مردم، همان مخاطبان تیزهوش و نکته سنج 
مهربان و صمیمى. ما امیدواریم، حتى اگر امید، کهنه نورى 

باشد که در سرابى دور تابیده است.
هزاره بعدى شــمارگان روزنامه نصف جهــان، دوره بلوغ 

باورهایمان به چیزهایى است که ایمان داریم.

صبح دیروز دوشنبه یکى از نمایندگان    عصر ایران|
غرب کشور در مجلس هنگامى که با ممانعت پلیس راهور 
تهران براى ورود به منطقه ویژه فــرودگاه مهرآباد روبه رو 
شد، به ضرب و شتم مأمور راهنمایى و رانندگى پرداخت. این 
نماینده مجلس که هیچگونه مدرکى با خود به همراه نداشت 
قصد ورود به منطقه ویژه فرودگاه مهرآباد را داشــت که با 

ممانعت مأمور راهور تهران مواجه شد. 

بعد از جر و بحث لفظى بین این نماینده و همراهش با مأمور 
راهنمایى و رانندگى، سرانجام به او اجازه داده مى شود وارد 
منطقه ویژه شود.  پس از عبور این نماینده مجلس از گیت 
نگهبانى، وى دوباره به ســمت مأمور بازگشــته و اقدام به

 ضرب و شتم افسر راهنمایى و رانندگى مى کند. ضربه سر این 
نماینده مجلس باعث خونریزى مأ مور راهور شد. راهنمایى و 

رانندگى از این نماینده عصبانى شکایت کرده است.

عضو هیئت رئیســه مجلس از احتمال مشخص شدن 
ترکیب کابینــه دولت دوازدهم در روز مراســم تحلیف 
رئیس جمهور خبر داد و گفت: ســران کشورهاى جهان 
توسط نهاد ریاست جمهورى براى شرکت در این مراسم 
دعوت شده و مجلس به عنوان میزبان در این خصوص 

کلیه تمهیدات رفاهى، امنیتى را تدارك دیده است.
اســدا... عباســى در گفتگو با جام جم آنالین پیرامون 
برنامه هاى مجلس به منظور برگزارى مراســم تحلیف 
ریاست جمهورى روحانى در روزهاى آتى، افزود: تحلیف 
رئیس جمهور ساعت 17 چهاردهم مرداد در محل خانه 

ملت برگزار خواهد شد و طبق سنت سال هاى گذشته، از 
سران کشورهاى مختلف جهان براى شرکت در این روز 

دعوت به عمل آمده است.
وى میهمانان را در ســطح رهبران و رؤساى جمهور- 
رؤساى مجالس و وزرا و مسئولین سیاست خارجى خارجه 
کشورهاى اروپایى، آمریکایى، کشورهاى منطقه و... به 
شمار آورد و تصریح کرد: به احتمال فراوان رئیس جمهور 
منتخب اعضاى کابینه خود را در خالل مراسم تحلیف به 

نمایندگان مردم معرفى خواهد کرد.
عباسى ابراز امیدوارى کرد  ان شاءا... با حضور میهمانان 

داخلى و خارجى و مقامات کشــورى و لشــکرى شاهد 
برگزارى یک مراسم با شکوه باشیم.

3000 شماره یعنى چه؟

نمى دانم با خودمان 
چند به چند شده ایم ولى 
اینقدر مى دانم که اگر باز 

هم به همان دوران جوانى ده 
سال گذشته برگردیم، همین 
مسیر را از سر مى گیریم چرا 

که براى عاشقى خود حد و 
مرز و ساعت و زمان 

نمى شناسیم. اگر عاشق 
نبودیم، حتى اسنپ و تپسى 
هم براى مان کم خرج و پر 
درآمد بود ولى در عاشقى 
ما، سودى هم اگر باشد، 

براى نشریه اى است که به 
بودنش عادت کرده ایم و اگر 
یک روز نباشد، بى مایه فطیر 
شده و ذات وجودى خود را از 

دست مى دهیم 

معاون سیاسى سپاه: جزئیات مراسم تحلیف روحانى در مجلس

نماینده مجلس
 مأمور راهنمایى و 
رانندگى را کتک زد!

معاون سیاسى سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمن به دنبال 
فرسایش قدرت اسالم است، گفت:  دنیاى غرب امروز نگران 
است در منطقه غرب آسیا بلوك قدرت شکل بگیرد چون 

بیدارى به وجود مى آید که احیا کننده یک هویت است.
به گزارش انتخاب، سردار رسول سنایى راد با اشاره به اینکه 
غرب اداى تمدن ســازى و خود برتــرى دارد و دیگران را 
پایین تر مى بیند، عنوان کرد: غربى هــا بازمانده دو تمدن 
قدیمى روم و یونان هســتند و مابقى اقوام را بربر(وحشى) 
مى دانستند. امروز نیز دنیاى غرب به شدت انحصارگراست و 
مى خواهد مزیت ها را براى خود حفظ کند به نحوى که اکنون 
یک نوع انحصارگرایى براى حفظ قدرت دارند ازاین رو فقط 
در بحث هسته اى نیست که دعوا راه مى اندازند و مى خواهد 
خود حق وتو داشته باشــند بلکه در همه صحنه ها چنین 

روحیه اى دارد.
معاون سیاسى سپاه پاسداران انقالب اسالمى بیان کرد: ما 
مخالف واردکردن هواپیماى نو نیستیم اما به چه قیمتى؟ 
درجایى مى خواهیــم حرف حق بزنیم اما درســت حرف 
نمى زنیم و مردم فکر مى کنند یک گروه مدافع آزادى هاى 

اجتماعى هستند و یک گروه هم مخالف این ماجرا، ازاین رو 
در شرایط بسیار پیچیده اى قرار گرفتیم.

وى در رابطه با مذاکرات هســته اى نیز بیان کرد: مذاکره 
را نفــى نمى کنیم چون مذاکره براى این انجام مى شــود 
که بتوانیم حق خود را بگیریم پس اصل مذاکره بد نیست 
اما وقتى مذاکره مى کنیم باید حریف را بشناســیم که آیا 
قابل اعتماد هســت یا نه؟ آنها به دنبال این هستند از این 
ابزار در عرصه سیاســى اثر فکرى بگذارند. اصل مذاکره 
زشت نیست اما مذاکره با چه کسى؟ چه دادیم و چه گرفتیم 

مهم است.
سردار سنایى راد با بیان اینکه امروز باید براى حل مسائل 
منطقه اى متمرکز شــویم، تصریح کرد: دشمن به دنبال 
فرسایش قدرت اسالم است. شرایط کشور نیز به گونه اى 
است که باید به سمت استحکام بخشى وحدت ملى براى 
حل مشکالت اساسى مردم و نظام پیش برویم و از فضاى 
بگومگو خارج شویم؛ کسى که کوتاه مى آید کسى است که 
فهم دقیق ترى نسبت به مسائل دارد و نسبت به مردم و نظام 

دلسوزى بیشترى دارد.

به چه قیمتى هواپیماى نو وارد مى کنید؟ 
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سخنگوى کمیســیون قضائى مجلس گفت: در صورت 
تصویب طرح تعدیل مجازات اعدام، بیــش از پنج هزار 

زندانى از مجازات اعدام رهایى پیدا مى کنند.
حسن نوروزى در گفتگو با ایلنا در پاسخ به این سئوال که 
با اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر چند زندانى از مجازات 
اعدام رهایى پیدا مى کنند؟ بیان داشت: بیش از پنج هزار 
زندانى از اعدام نجات پیدا مى کنند و حکمشان به 20 تا 30 
ســال زندان تغییر مى کند که اگر در زندان رفتارى نشان 
دهند که متناسب با شرایط جامعه و حضور و بازگشت آنها 

به جامعه باشد، عفو نیز شامل آنها خواهد شد.
وى تصریح کرد: با اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر بیش 

از 90 درصد زندانى هاى محکوم به اعدام از این حکم نجات 
پیدا مى کنند.

سخنگوى کمیســیون قضائى مجلس تأکید کرد: طى 
اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر کسانى که سوءپیشینه 
ندارند و یا زیر صد کیلو تریاك حمل کرده باشــند، شامل 

تغییر در مجازات خواهند شد.
نوروزى با اشــاره به انتظار بیش از پنج هــزار خانواده به 
اجرایى شــدن اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار 
داشت: بررســى این طرح تا هفته آینده تمام خواهد شد 
و  اگر شــوراى نگهبان آن را تأ یید کند به زودى اجرایى 

خواهد شد.

فرمانده پلیس فرودگاه هاى کشــور با بیان اینکه پلیس 
تمام تالش خــود را مى کند که هیچ مــواد مخدرى به 
عربســتان حمل نشــود، تأکید کرد: فهرست داروهاى 
ممنوعه از سوى سازمان حج و زیارت اعالم شده است و 
از زائران مى خواهیم از آوردن این داروها خوددارى کنند.
سردار حســن مهرى افزود: مأموران تمام اقدامات الزم 
را براى پیشگیرى از انتقال مواد مخدر در فرودگاه ها به 
کار گرفته اند. خوشبختانه در سال هاى گذشته مأموران 
فرودگاه عربستان نتوانســته اند یک گرم مواد مخدر از 
زائران ما کشــف کنند که این موضوع ناشى از جدیت 

پلیس فرودگاه است.

وى از ممنوع الخروج شدن زائران در صورت کشف مواد 
مخدر از آنها خبر داد و گفت: اگر از هر زائرى مواد مخدر 
کشف شود، عالوه بر اینکه این فرد از سفر معنوى حج باز 
مى ماند،گذرنامه اش براساس قانون  به مدت پنج سال 
ضبط مى شود و امکان خروج از کشور را نخواهد داشت.

فرمانده پلیس فرودگاه هاى کشور در مورد اینکه برخى 
حجاج اقدام به جاســاز مواد مخدر در لباس، کفش و بار 
مى کنند، گفت: پلیس عالوه بر اینکه تمامى جاسازهاى 
مواد مخدر را مى شناســد، با اســتفاده از دستگاه  هاى 
کمک بازرســى مواد هاى جاســازى شــده را کشف

 مى کنند.  

جلوگیرى از سفر زائران
 حامل مواد مخدر در ایام حج

5000 هزار زندانى محکوم به 
اعدام در انتظار تصمیم مجلس 

11 هزار نفر استخدام مى شوند
رئیس سازمان امور ادارى و استخدامى کشور از استخدام 
11 هزار نفر در 15 دستگاه  اجرایى در سال جارى خبر داد.

جمشــید انصارى گفت: بیش از 50 درصد از این سهم 
مختص آموزش و پرورش است. وى افزود: آگهى هاى 
استخدام دستگاه هاى دولتى در سال جارى منتشر شده و 
400 هزار داوطلب نیز ثبت نام کرده اند. به گفته این مقام 
اجرایى، آزمون استخدام دستگاه هاى دولتى شهریورماه 

برگزار مى  شود.

16 مرداد، ماه مى گیرد
شامگاه روز 16مردادماه زمین شاهد پدیده ماه گرفتگى 
خواهد بود که این گرفت در ایران در ســاعت 21 و 52 
دقیقه و 55 ثانیه خواهد بود. این ماه گرفتگى بسیار جزئى 
اســت و تنها بخش کوچکى از ماه در درون سایه زمین 

قرار مى گیرد. 

کنکورى ها بخوانند 
حســین توکلى مشاور عالى ســازمان سنجش  اظهار 
داشت: نتایج اولیه آزمون سراسرى سال 96 به صورت 
کارنامه تنظیم شده است و از ساعت 18 روز یک شنبه 15 
مرداد 96 بر روى سایت سازمان سنجش قرار مى گیرد. 
وى افزود: داوطلبان از روز پنج شنبه 19 مرداد 96 تا روز 
دوشنبه 22 مرداد 96 مى توانند با مراجعه به سایت سازمان 

سنجش نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

تهران
رکورددار فرونشست زمین

هــر روز یک میلیمتــر از زمیــن در تهران نشســت
 مى کند یعنى در سال 36 سانتى متر. این میزان نشست 
تهران را رکورد دار نشست زمین در دنیا کرده است. برخى 
کارشناسان عنوان مى کنند میزان فرونشست خاك در 
تهران به دلیل سســتى الیه هاى زیرین زمین و پوکى 
خاك ناشى از برداشت آب هاى زیرزمینى، در حال حاضر 
حد مقاومت لرزه اى تهران را کاهش داده و عمًال شهر را 

آسیب پذیرتر کرده است.

مدیران «اسنپ» احضار شدند
رئیس ســازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى از اقدام 
قضائى علیه «اســنپ» به دلیل ورود بــه حمل ونقل 
برون شــهرى خبر داد و گفت: قرار این بود که اسنپ، 
پیشنهاد حمل ونقل برون شهرى را از اپلیکیشن خودش 
حذف کند. داوود کشــاورزیان اظهار داشت:  اما اگر قرار 
باشد سهم حمل ونقل برون شــهرى را بگیرند این به 
مصلحت کشور نیست و سازمان راهدارى و حمل ونقل 

جاده اى آن را پیگیرى مى کند.

کاهش 10 درجه اى دما 
کارشناس سازمان هواشناسى گفت: تا آخر هفته در نوار 
ساحلى خزر به ویژه استان گلستان شاهد وقوع رگبار و 
وزش باد خواهیم بود. معصومه احمدى اظهار داشــت: 
در بیشتر مناطق کشور کاهش دما را شاهد هستیم و این 
روند ادامه دارد اما به حالت عادى این فصل از سال باز مى 
گردد. احمدى گفت: دما در شمال شرق کشور تا 10 درجه 

خنک تر مى شود.

نوزاد عجول 
در پراید به دنیا آمد

سخنگوى اورژانس تهران گفت: یک شنبه شب نوزاد 
تهرانى در خودروى پراید با تــالش نیروهاى اورژانس 

به دنیا آمد.
حسن عباسى اظهار داشت: یک شنبه شب زن جوانى 
در تماس با اورژانس از آغــاز درد زایمان خود خبر داد و 
درخواست کمک کرد. بالفاصله یک دستگاه آمبوالنس 
به آدرس اعالمى در سه راه تهرانپارس اعزام شد و با زن 
باردارى در داخل خودروى پراید روبه رو شدند.  وى ادامه 
داد: با توجه به اینکه زمان زایمان فرا رسیده بود و مادر و 
فرزند در خطر بودند، تکنسین هاى اورژانس کار  زایمان را 
با موفقیت انجام دادند و مادر و کودك در سالمت تحویل 

بیمارستان شدند.

چرك نویس

بر اساس بررسى هاى باستان شناسى و کشف خمره هاى 
حاوى دانه هــاى خرما محوطه «ُتل قلعه ســیف آباد» 
کازرون در جمع آورى، فرآورى و صادرات این محصول 

در دوره ساسانى نقش اساسى ایفا مى کرده است.
رضــا نوروزى،سرپرســت نخســتین فصــل کاوش 
باستان شــناختى محوطه ساســانى ُتل قلعه سیف آباد 
کازرون گفت: نخستین فصل کاوش در تل قلعه سیف آباد 
نشــان داد که این محوطه یکى از مراکــز فعال ادارى، 
اقتصادى و بازرگانى دوره ساســانى در جنوب ایران در 
درون استان بیشابور و نزدیک ترین مکان به شهر شاهى 

شاپور در ایالت بیشاپور بوده است.
به گفته این باستان شــناس، این مرکز با قصر ابونصر یا 
شــیراز قدیم در یک دوره از زمان ساسانى فعال بوده و 
بیشتر آثار به دست آمده از این دو مکان مشابه هم است.

وى افــزود: خمره هاى داراى دانه هــاى خرما در داخل 
فضا هاى معمارى نشان دهنده این است که کشاورزى 
در استان بیشــاپور اهمیت فراوانى داشته و خرما یکى 
از مهمتریــن محصوالت این منطقه بوده اســت و این 
محوطه در جمع آورى، فرآورى و صادرات این محصول 

نقش اساسى ایفا مى کرده است.
نوروزى گفت: اثر مهر هاى گلى فراوان یافت شــده از 
این مکان که بعد از قصر «ابونصر» و «تخت سلیمان» 
بیشترین تعداد را داراســت، اهمیت اساسى در شناخت 
تقسیمات استانى، ادارى، نام مکان ها و نام افراد این ناحیه 
از امپراتورى ساسانى دارد که در آینده نتایج تکمیلى آن 

ارائه خواهد شد.
به گفته وى، تنوع فراوان ســفال هاى ساســانى عمدتًا 
ظروف آذوقه به شــکل خمره در این محوطه، نشــان 
مى دهــد که ایــن محوطه محــل دریافــت و صدور 

محصوالت بوده است.

سرپرســت هیئت کاوش افزود: شــواهد فعلى و مواد 
فرهنگى یافت شده از شــکل گیرى این مکان در دوره 
ساســانى حکایت مى کند و تا اواخر ایــن دوره مرکزى 
فعال در فارس باستان همگام با قصر ابونصر بوده است. 
همچنین قرارگیــرى این محوطــه در تقاطع راه هاى 
باستانى وکنار دریاچه پریشــان نقش مهمى در شکل 

گیرى این مرکز مهم داشته است.
وى در ادامه، اهداف اصلى کاوش باستان شناسى محوطه 
تل قلعه سیف آباد را جلوگیرى از تخریب بیشتر آن توسط 
شرکت گاز و غارت مواد فرهنگى آن توسط سودجویان 
آثار باســتانى دانســت و گفت: درك الیه هاى مختلف 
استقرارى و مراحل مختلف فرهنگى انباشت شده و ارائه 
چارچوب زمانى مطمئن براى محوطه از دیگر اهداف این 

پروژه بوده است.
وى پى بردن بــه اهمیت محوطه و ارتبــاط آن با دیگر 
محوطه هاى ساســانى فارس و امپرات ورى ساسانى را از 
دیگر اهداف کاوش باســتان شناسى تل قلعه سیف آباد 

اعالم کرد.

یک مسئول ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى از نصب 50 «کاشى ماندگار» بر سردر منزل 
50 شخصیت هنرى، فرهنگى، علمى و مذهبى در تهران 

و 15 استان کشور تا پایان مرداد ماه خبر داد.
پوریا ســورى اظهار داشت: مرحله نخســت این طرح 
با نصب «کاشــى ماندگار» بر ســردرمنزل سه هنرمند 
صورت پذیرفت و در فاز دوم و پس از آسیب شناسى هاى 
الزم، تعداد نصب بیشتر «کاشى ماندگار» بر سردر منزل 
هنرمندان و عالمان فرهنگ، دانش و دین در گستره ملى 

نصب خواهد شد.

وى ادامه داد: همچنین با هماهنگى ادارات کل ارشــاد 
استان ها درصدد هستیم تا به تعداد پنج الى ده شخصیت 
از 15 استان کشــور در اولویت نصب «کاشى ماندگار» 
قرار گیرند. رئیس مرکز روابط عمومى و اطالع رســانى 
ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
درباره نام برخى از این شــخصیت ها نیز عنوان کرد: به 
طور مثال برخى از این شــخصیت ها که در قید حیات 
نیز نیستند و «کاشــى ماندگار» بر ســردر منزل آنان 
نصب خواهد شــد، مى توان به «قیصر امین پور» یکى 
از تأثیرگذارترین شــاعران دوره انقالب اسالمى اشاره

 کرد.
سورى  ادامه داد: همچنین «کاشى ماندگار» در فاز دوم 
بر سردر منزل شــخصیت هایى چون مرحوم «عالمه 
محمد تقى جعفرى» فیلسوف و مولوى شناس، «عباس 
کیارســتمى»کارگردان و فیلمنامه نویــس، «مهتاب 
نوروزى» مشهورترین سوزن دوز بلوچستان، «منوچهر 
آتشــى» شــاعر و مترجم، «میرجالل الدین کزازى» 
شــاهنامه پژوه و پژوهشگِر برجســته ایرانى، «لوریس 
چکناواریان» آهنگساز و رهبر ارکستر ایرانى و... نصب 

خواهد شد.

همزمان با ورود نخستین کاروان هاى حجاج ایرانى  به 
عربستان، «محمد عبدالرحمن بیجاوى»، معاون وزیر 
حج عربستان که براى استقبال از این گروه به فرودگاه 
مدینه رفته بود، در ســخنانى گفت: «بسیار خرسندیم 
که بار دیگر شــاهد حضور زائران ایرانى در مناسک حج 
هستیم و عالقه مندیم که از زائران ایرانى در عمره مفرده 

نیز میزبانى کنیم.»
او که مســئولیت اشراف بر سیستم مســار الکترونیکى 
(سیســتم ثبت اطالعات زائران) را بر عهده دارد و ناظر 
بر روند صدور ویزاى حجاج است اظهار داشت: «امسال 
از آغاز ماه محــرم الحرام، امکان صــدور روادید براى 
عمره گزاران فراهم خواهد شد و براساس تصمیم دولت 
عربستان و وزارت جهانگردى این کشور در موسم عمره 
بازدید از مناطق تاریخى از جمله منطقه «بدر» در برنامه 

زائران نیز گنجانده خواهد شد.»
به گزارش ایسنا، ایران از سال 94، پس از ماجراى فرودگاه 
جده، عمره را تحریم کرد. درخواست ایران از عربستان 
محاکمه و اشــد مجازات دو مأمور خاطى سعودى بود. 
عربستان یکسال پس از آن واقعه حکم چهار سال حبس 
و هزار ضربه شالق را صادر کرد که با اعتراض ایران روبه 
رو شد. با این حال پس از مذاکرات حج، مقامات ایران به 
نقل از وزیر حج عربستان اعالم کردند حکم آن دو مأمور 
در حال اجراســت و در صورت تأمین نظر مردم و نظام 
جمهورى اســالمى، ایران درباره برقرارى اعزام هاى 

عمره تصمیم مى گیرد.
حجت االسالم والمسلمین قاضى عسکر نماینده ولى فقیه 
در امور حج و زیارت هم پس از توافق با عربستان بر سر 
حج بود که درباره تکلیف عمره گفت: «توافق امضا شده 

مالك سفر عمره قرار مى گیرد. اگر این موارد تعهد داده 
شده عملیاتى شوند و ما مشــکل خاصى نداشته باشیم 

طبیعى است زمینه براى عمره فراهم مى  شود.»

معاون مرکز تحقیقات چاقى و عادات غذایى دانشگاه علوم 
پزشکى تهران با اشاره به تحقیقى درباره مصرف شکالت 
کوچکى که 4 کیلو اضافه وزن ایجاد کرد، درباره روش هاى 
غلط تغذیه اى گفت: مثًال مصرف فقط یک وعده غذاى 

ُپرحجم در یک روز درست نیست.
شیرین حسنى رنجبر با اشــاره به اینکه مرکز تحقیقات 
چاقى و عادات غذایى دانشگاه علوم پزشکى تهران هنوز 
هیچکدام از داروهاى گیاهى در بازار براى رفع چاقى را تأیید 
نمى کند، اظهار داشت: بیشتر این داروهاى گیاهى داراى 

فیبر باال هستند که در کاهش چربى تأثیر دارند ولى تنها 
همین خصوصیت را داشته و مطالعات قوى چندترکیبى 
دیگرى ندارند، بنابراین ما نیــز نمى توانیم این داروهاى 

گیاهى را تأیید کنیم.
رنجبر در نشســت خبرى ســمینار تازه هــاى چاقى و 
دیابت؛ عوامل چاقى را شــامل مباحث ژنتیکى، عوامل 
محیطــى، کم خــوردن میــوه و ســبزیجات، مصرف 
فســت فودها، وعده هاى غذایى نامناسب، زیاد نشستن 
مقابل تلویزیون و اســتفاده بیش از انــدازه از بازى هاى 

رایانــه اى و روش هاى غلط تغذیه اى عنــوان کرد، مثًال 
مصرف فقط یک وعده غذاى ُپرحجم در یک روز درست 

نیست.
این متخصص غدد با اشــاره به تحقیقى به روى مصرف 
فقط یک شــکالت کوچک در اســترالیا که در یک سال 
همان شکالت کوچک باعث اضافه وزن 4کیلویى شد، 
تصریح کرد: 80 درصد مبتالیان به دیابت، چاق هستند، 
همچنین هم اکنون در دنیا 500 تا 700 میلیون چاق زندگى

 مى کنند.

در تاریخ 9 مرداد سال 59 پس از گذشت    تسنیم|
بیش از یکسال از شــکل  گیرى و تثبیت نظام جمهورى 
اسالمى ایران، از طرف دولت وقت مشخصات طرح پرچم 
رسمى کشور اعالم شد. این طرح که در نیمه تیرماه 59 از 
تصویب شوراى انقالب و رئیس جمهور گذشته بود، پرچم 
کشور را در رنگ هاى سبز در باال، سفید در وسط و سرخ 
در پایین همراه با عالمت مخصوص جمهورى اسالمى 

و شعار «ا... اکبر» مشخص کرده بود.
از زمان ناصرالدین شــاه قاجار پرچم ایران به سه رنگ 
سبز، سفید و سرخ بود اما نشان وسط آن تغییر مى کرد. 
بعد از پیروزى انقــالب تا مدتى پرچم ایــران با همان 
نشان شیر و خورشید استفاده مى شــد تا اینکه حضرت 
امام خمینى(ره) بنیانگذار انقالب اسالمى در تاریخ 10 
اسفند 57 در دیدار مردم قم فرمودند: «بیرق ایران نباید 
بیرق شاهنشاهى باشــد، آرم هاى ایران نباید آرم هاى 
شاهنشاهى باشــد؛ باید آرم هاى اسالمى باشد. از همه 
وزارتخانه ها، از همه ادارات، باید این "شــیر و خورشى" 
منحوس قطع بشود؛ َعلَم اسالم باید باشد. آثار طاغوت 
باید برود. اینها آثار طاغوت اســت؛ این تاج آثار طاغوت

 است...»
قبل از پیروزى انقالب و اســتقرار جمهورى اسالمى در 
ایران، اسکناس هایى که از سوى بانک مرکزى به چاپ 
مى رسید داراى عالمت «شیر و خورشید» بود که نمادى 
از نظام سلطنتى به شمار مى آمد. امام خمینى(ره) بر روى 
عالمت شیر و خورشید، خط کشیده و مرقوم داشته  بودند: 

«آرم جمهورى اسالمى باید باشد».

اولین نشان پرچم جمهورى اسالمى
دولــت در آن ســال ها، پــس از صحبــت امــام (ره) 
مســابقه اى عمومى گذاشــت که هرکس تمایل دارد 
طرح و نشــان خود را ارســال کند. «حمیــد ندیمى»، 
گرافیست و معمار کشــورمان و طراح پرچم جمهورى 

اســالمى هم نســخه اى از طــرح خود را بــراى دفتر 
نخســت وزیرى که برگزارکننده مسابقه بود، فرستاد اما 
طرح او پذیرفته نشــد و طرحى که در آن یک مشــت 
گره کرده بــه همراه چند ســتاره دیده مى شــد، مورد 
قبول قــرار گرفت. حتى ایــن طرح را بــر روى برخى 
اســکناس ها چاپ کردند، ولى در نهایت با آن موافقت

 نشد. تا اینکه مرحوم هاشمى رفســنجانى در تماس با 
ندیمى مى گوید: «آقاى ندیمى! طرح شــما در شوراى 

انقالب تصویب شده و حضرت امام(ره) هم آن را تنفیذ 
کرده اند. بهتر است خود شــما روى طرح کل پرچم هم 

کارکنید.»
شــوراى انقــالب در تاریــخ 1359/04/15 بــا ابالغ 
ویژگى هاى کلى پرچــم، اعالم کرد که مشــخصات 
هندســى و فنــى پرچم بــا رعایــت اســتانداردهاى 
ابالغى مؤسســه اســتاندارد و تحقیقات صنعتى ایران

 باشد. 

مختصات فنى و محتوایى پرچم جمهورى 
اسالمى ایران

هریک از ویژگى هاى پرچم نشانگر یکى از ارزش هاى 
انقالبى و اسالمى است. پرچم به ترتیب عمودى از سه 
رنگ مساوى سبز، سفید و سرخ (نه قرمز) تشکیل شده 
اســت. عالمت مخصوص جمهورى اسالمى ایران، به 

رنگ سرخ در وسط پرچم قرار مى گیرد.
شعار ا... اکبر، به نشانه 22 بهمن (روز بیست و دوم از ماه 

یازدهم ســال)، 11 بار به صورت نواره در مرز رنگ سبز 
با رنگ سفید و 11 بار به صورت نواره در مرز رنگ سرخ 
با رنگ ســفید (در مجموع 22 بار) و به خط بّنایى (یعنى 
همان خطى که شعار ا... اکبر بر باالى مناره هاى مساجد 

با آن نوشته مى شود) تکرار مى شود.
«ا... اکبر» ها هیچ مرزى با رنگ سفید ندارند. به طورى 
که حرِف «الف (ا)» ا... اکبرهاى فوقانى به رنگ سبز و ا... 
اکبرهاى تحتانى، به رنگ قرمز نوشته مى شود؛ به طورى 
که یک سانتیمتر از «الف (ا)» ها، به قسمت سفید پرچم 
نفوذ مى کند و نشانى از کوبندگى این شعار است و نمایانگر 
این اســت که ا... اکبر همچون سالحى در دستان مردم 

عمل کرده است.
ال به الى حروف ا... اکبرهاى فوقانى، به رنگ سبز و ا... 
اکبرهاى تحتانى به رنگ قرمز پر مى شود. نسبت طول 

به عرض پرچم، هفت به چهار است.
نشان ا... سرخ رنگ که در مرکز پرچم جمهورى اسالمى 

ایران درج مى گردد، عبارت الا... االا... مى باشد.
ندیمى در گفتگوى چند ســال قبل خود درباره نشــان 
ا... وســط پرچم ایران مى گوید: «هالل هاى تعبیه شده 
در این آرم از نقش مبارکى ریشــه مى گیرد که حضرت 
رسول(ص) بارها با شمشیر مبارکشان به عنوان امضا بر 
روى شن ها ترسیم کرده اند. این طرح پنج بخش دارد که 
نشان دهنده پنج اصل دین است. اصل توحید را در حکم 
عمود دو ساقه اصلى در میان خود دارد. عالوه بر کلمه ا... 
که در ترکیب اصلى آن دیده مى شود، الا... االا... نیز در 
آن مستتر اســت. تقارن هاى این آرم هم نشانه تعادل و 

توازن است.»
طرح پرچــم در مجلس خبــرگان قانون اساســى نیز 
به تصویب رســید و در اصل 18 قانون اساســى آمده 
است:«پرچم رســمى ایران به رنگ هاى سبز و سفید و 
ســرخ با عالمت مخصوص جمهورى اسالمى و شعار 

"ا... اکبر"  است.»

مدیرکل انتقال خون استان بوشــهر از کشف گروه 
خونى نادر در استان بوشهر خبر داد.

کرامت نامورى گفت: در اصل سیستم خونى ناشناخته 
اى وجود دارد و این گروه خونى یکى از سیستم هاى 
خونى بسیار نادر است. وى افزود: این سیستم خونى 
نادر «کل نول» نام دارد. نامورى با بیان اینکه تاکنون 
تنها پنج نفر در ایران این گروه خونى را دارا هســتند 
تصریح کرد: فــرد داراى این گروه خونــى نادر در 

بیمارســتان بســترى بود و با توجه به نیاز به خون، 
خون هاى تزریق شده با بدن فرد بیمار ناسازگار بود 
که بعد از آزمایش،  سیستم خونى فرد نادر تشخیص 

داده شد.
مدیرکل انتقال خون استان بوشهر خاطرنشان کرد: 
در بانک خون ایران که شامل خون هاى خاص و نادر 
است نمونه این سیستم خونى پیدا شده و براى بیمار 

ارسال شد.

پرچم جمهورى اسالمى ایران چگونه طراحى شد؟

مرکز صادرات خرما در دوره ساسانى شناسایى شد

کشف گروه خونى نادر در استان بوشهر

چراغ سبز عربستان به ایران
حج عمره هم از سر گرفته مى شود؟

50 «کاشى ماندگار»  نصب مى شود

باز هم هشدار درباره چاقى

شکالت کوچکى که 4کیلو اضافه وزن مى آورد!

طرح اولیه آرم جمهورى اسالمى
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هزینه 160 میلیاردى براى 
آسفالت معابر نصف جهان

معاون عمران شهرى شـهردارى اصفهان گفت: طى 
دو سال گذشته 160 میلیارد تومان براى آسفالت معابر 

هزینه شده است.
ایرج مظفر اظهارداشت: یکى از مهمترین ویژگى هایى 
که یک شهر پایدار را از دیگر شـهرها متمایز مى کند 
و تأثیر زیادى بر منظر شـهرى دارد، آسـفالت مناسب 

معابر است.
وى افزود: با اینکه اصفهان نسـبت به سایر شهرهاى 
کشور دست اندازهاى باال و پایین کمترى دارد، بازهم 
مدیریت شـهرى این کالنشهر طى سـال هاى 94 و 
95 با آغاز نهضت آسفالت معابر، حجم آسفالت ریزى 

در معابر اصلى و فرعى شهر را 2/5 برابر افزایش داد.
مظفر خاطرنشـان کرد: طبـق آمار تا پایان سـال 95، 
بالغ بر363 هـزار تن آسـفالت در قالب سـه میلیون و 
76 هزار مترمربع شامل روکش آسفالت معابر اصلى و 
فرعى، لکه گیرى با دستگاه آسفالت تراشى، زیرسازى 
و آسفالت معابر در مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان 

انجام شده است .
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان اضافه کرد: 
هفت میلیون و 254 هزار مترمربع آسفالت طى دو سال 

برابر با هفت کیلومتر آسفالت است.

به دنیا آمدن چهار قلوها در 
اصفهان

بانوى بختیارى ساکن یزدانشهر نجف آباد در باردارى 
چهارم ، چهار قلو به دنیا آورد .

دسـتیار فوق تخصص زنان و زایمان مرکز آموزشـى 
ودرمانى الزهرا (س)گفت: این چهار قلوها یک دختر 
و سه پسر هستند و پس از 35 هفته باردارى از مادرى 

37 ساله به دنیا آمدند.  
احمد رضا عابدى افزود: نوزادان با عمل سزارین به دنیا 
آمدند که  حال  عمومى نوزادان  و مادر رضایت بخش 
است.   وى گفت: وزن قل اول ودوم  هزار و 400 گرم  و 

قل سوم وچهارم هزارو 300 گرم  است.

میزان مصرف آب کاشان در 
مرز هشدار است

با گـرم شـدن هـوا مصـرف آب در شـهر کاشـان به
 96 هزارمترمکعب در روز رسیده است و امکان تولید 
بیش از این وجود ندارد، ضرورى اسـت کاشـانى ها از 

مصارف غیر ضرورى آب پرهیز کنند.
عباسـعلى کحال، مدیـر دفتر روابط عمومى شـرکت 
آبفاى کاشان با بیان این مطلب گفت: تمامى چاه هاى 
شرکت آب و فاضالب کاشـان با آخرین ظرفیت و به 
صورت 24 ساعته در مدار بهره بردارى است و امکان 

تولید بیش از این وجود ندارد.
وى افزود: در صورت بروز هرگونه حادثه در تجهیزات 
و تأسیسات چاه هاى تأمین آب، خطوط انتقال و شبکه 
توزیع  باعث قطع آب شـهروندان خواهد شد و امکان 

جایگزینى با ذخیره مخازن آب وجود ندارد.
مدیر دفتر روابط عمومى شـرکت آبفاى کاشان تأکید 
کرد: خـط انتقال آب زاینده رود به کاشـان بخشـى از 
آب شرب شهرسـتان هاى کاشـان و آران و بیدگل را 
تأمین کـرده  و با وجـود این مصرف آب در نقطه سـر 

به سر است. 

 حامد همایون 
مهمان اصفهانى ها مى شود

کنسرت حامد همایون، پنج شنبه 12 مرداد ماه در تاالر 
رودکى اصفهان برگزار مى شود.

حامد محمود زاده، معروف به حامد همایون، خواننده 
پاپ متولد سال 1361 اسـت که در آغاز توسط پروژه 
اسـتعدادهاى موسـیقى ایران از سـوى مؤسسه ترانه 

شرقى معرفى شد. 
این خواننده که اغلب آهنگ هاى او شـاد است گفته 
است: بیشـتر ترانه ها در کشـور ما حس غم را منتقل 
مى کنند و از نالـه و خیانت و سـیاهى مى گویند و من 
تصمیم گرفتیم سردمدار ترانه هاى شاد و مثبت باشیم.
عالقه مندان براى شـرکت در کنسـرت این خواننده
 مى توانندپنج شنبه 12 مرداد ماه در ساعت هاى 18و 

30 دقیقه و 21 به تاالر رودکى مراجعه کنند.

نایب رئیس اول اتحادیه فروشــندگان گوشــت سفید 
اصفهان گفــت: اکنون هرکیلو مرغ در بــازار اصفهان 
هشت هزار و 500تومان فروخته مى شود و قیمت این 

کاال با وجود افزایش نرخ نهاده ها و جوجه واقعى است.
محمدعلى فروغى ابرى با اشاره به اینکه قیمت مرغ در 
اصفهان طى دو هفته 200 تومان افزایش داشته است، 
اظهار داشــت: در حال حاضر قیمت هرکیلو مرغ درب 
کشتارگاه هاى اصفهان به هشــت هزار و 170 تومان 
رسیده است. وى افزایش دماى هوا را عامل اصلى گرانى 
مرغ در اصفهان اعالم کرد و افزود: در فصول گرم مرغ ها 
در مرغدارى ها کمتر گوشت مى گیرند و این امر باعث 

گرانى مرغ هم مى شود.  
فروغى ابرى، خروج مرغ استان براى تأمین بازار تهران 
را ســبب گرانى این کاال در اصفهان اعالم کرد و بیان 
داشت: این وضعیت تا اواخر مرداد ماه ادامه دارد و شاید 

با خنکى هوا اندکى قیمت مرغ کاهش یابد.
نایب رئیس اول اتحادیه فروشــندگان گوشــت سفید 
اصفهان در پاسخ به این ســئوال که وضعیت افزایش 
نرخ مرغ تا چه زمانى ادامه دارد؟ اظهار داشــت: شاید با 
خنکى هوا قیمت ها بهتر شود، اما فکر نمى کنم نرخ ها 
خیلى ازران تر شــود، زیرا اکنون قیمت ها تقریبًا واقعى 

شده است.

مدیر اداره تعاون و امور رفاهــى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: از ابتداى امســال تا کنون 170هزار 
مســافر فرهنگى در 145 مدرسه اســتان اصفهان اسکان 

داده شدند.
آذر کیوان امین پور اظهار داشــت:  هزار و 300 کالس درس 
براى پذیرش روزانه چهارهزا ر مسافر تابستانى این استان 
آماده شده است. وى با اشاره به اینکه در تابستان امسال تنها 
20 درصد ثبت نام ها اینترنتى انجام شده و بقیه حضورى است، 
افزود: 42 ستاد تسهیل اسکان در استان اصفهان ثبت نام و 
پذیرش مســافران را انجام مى دهند. کیوان امین پور با بیان 
اینکه شهرستان هاى اصفهان، کاشان، چادگان و خوانسار 

بیشترین پذیرش را داشتند، تصریح کرد: بیشترین مسافران 
اسکان داده شده در مدارس اصفهان از استان هاى آذربایجان 
و خوزستان هســتند. وى به رتبه باالى استان اصفهان در 
اسکان مسافران فرهنگى پس از استان هاى شمالى در کشور 
اشاره و خاطرنشــان کرد: پیش بینى مى شود تا 25شهریور 
حدود 300هزار مسافر در مدارس استان اسکان داده شوند. 
مدیر اداره تعاون و امور رفاهــى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: همه ساله در استان اصفهان شاهد ورود 
مهمانان فرهنگى و غیر فرهنگى بسیارى هستیم که تمام 
تالش مسئوالن استانى در اسکان شایسته این مسافران است 

و مسافران نیز با لبخند رضایت استان ما را ترك مى کنند.

مرغ 8500 تومانى در اصفهان 
گران نیست!

میزبانى از 170 هزار مسافر 
فرهنگى در مدارس اصفهان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره)استان اصفهان گفت: 
حقوق مستمرى بگیران زیر پوشش کمیته امداد افزایش 
داشته و این مبلغ به همراه یارانه نقدى به صورت ماهیانه 

توسط دولت به حساب مددجویان واریز مى شود.
حمیدرضا شــیران با اشاره به احتساب ســرانه دریافتى 
خانوارهــا افزود: هر خانــوار یک نفره در گذشــته مبلغ

 53 هزار تومان دریافت مى کرد کــه در حال حاضر این 
مقدار به 148 هزار تومان افزایش یافته است. وى بیان کرد: 
سرانه دریافتى در خانوارهاى دو نفره از 60 هزار تومان به

 250 هزار تومان و خانوارهاى سه نفره از 71 هزار تومان به 
325 هزار تومان افزایش یافته است.

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
خانواده هــاى چهار نفره نیــز 82 هزار تومــان دریافت 
مى کردنــد که پــس از افزایــش حقوق ایــن مبلغ به

 418 هزار تومان رسید و در خانواده هاى پنج نفر به باال هم 
مبلغ حقوق مستمرى آنها از صد هزار تومان به 465 هزار 

تومان افزایش یافته است.
وى پیرامون تعداد خانوار زیر پوشــش کمیته امداد گفت: 
تاکنون 88 هزار و 883 خانوار مستمرى بگیر زیر پوشش 
کمیته امداد قرار دارند که با احتســاب خانوارهاى کمک 

معیشت بگیر، این رقم به 89 هزار و 215 خانوار افزایش 
مى یابد.

شیران افزود: درحال حاضر 54هزار و 200 زن سرپرست 
خانوار، 39هزار و 126 خانوار که سرپرست آنها فوت کرده، 
   هزار و 150 نفر مطلقه، 31هزار و 228 نفر ازکار افتاده، سه 
هزار و 473 نفر به علت بیمارى هاى صعب العالج، دوهزار 
و 333نفر سرپرست زندانى و  هزار و 700 نفر به علت هاى 

دیگر زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند.
وى در مورد برنامه هاى دهــه کرامت کمیته امداد اظهار 
داشــت: برنامه هایى چون آذین بنــدى مراکز فرهنگى 
امداد و پخش ســرود و مولودى خوانــى، اردوهاى یک 
روزه و دوره هاى آموزشى ویژه دختران در آستانه ازدواج، 
نشست هاى آموزشى و فرهنگى با موضوع انس و الفت در 
خانواده و روابط والدین با فرزندان با تأســى به سیره امام 
رضا(ع) و حضرت معصومه(س) در دهه کرامت برگزار شد.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
برگزارى مسابقه کتابخوانى در موضوعات مرتبط با دهه 
کرامت و برگزارى همایش ویژه روز دختر و شناســایى و 
تجلیل از دختران فعال در برنامه هاى فرهنگى و تربیتى از 

دیگر برنامه هاى اجرا شده در دهه کرامت بود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره)استان اصفهان اعالم کرد؛

 افزایش حقوق مستمرى بگیران کمیته امداد

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
گفت: در سال جارى براى اجراى طرح هادى روستایى 

استان 34 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.
غالمحســین خانى اظهار داشت: جلســه اى پیرامون 
برنامه ریزى اختصاص اعتبارات تملک دارایى استان 
و اختصاص قیــر رایگان و طرح هــاى عمرانى برگزار 

شده است.
وى با بیان اینکه دهیارى ها براى زیرسازى آسفالت راه 
روستایى از محل اعتبارات تملک دارایى و کمک مردمى 

اقدامات مناســبى انجام 
دادند، گفت: با اختصاص 
قیــر رایــگان راه هــاى 
روســتایى گلپایــگان و 
خوانسار آســفالت ریزى 

خواهد شد.
مدیر کل بنیاد مســکن 
انقالب اســالمى استان 
اصفهــان بیان کــرد: در 
حال حاضــر 9 هــزار و 
700 فقــره تســهیالت 
مسکن روســتایى وجود 

دارد کــه 50درصد آن به بانک ها ابالغ شــده اســت 
که به شــهرهاى زیر 12 هــزار نفر اختصــاص داده 

مى شود.
وى با بیان اینکه تســهیالت 5درصــدى براى مقاوم 
سازى مساکن روستایى در نظر گرفته شده است،  افزود: 
18 میلیــون تومان به بافت هاى  جدیــد و 20 میلیون 
تومان براى بافت هاى فرســوده تسهیالت اختصاص 

داده مى شود.

وى با بیان اینکه از طریق بنیاد مســکن کل کشور به 
عنوان قرض الحسنه به متقاضیان مسکن 20 میلیون 
تومان کمک هزینه از طریق بانک رســالت پرداخت 
شود، گفت: متقاضیان مسکن واحدهاى مسکونى بنیاد 
مسکن در روستاى وانشان و الوند گلپایگان با دریافت 
این تسهیالت و آورده شــخصى مى توانند واحدهاى 

مسکونى را تحویل بگیرند.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
با اشاره به اینکه قســمتى از احیاى بافت هاى فرسوده 
بــه راه و شهرســازى 
اســتان تکلیــف شــده 
است، خاطرنشان کرد: از 
سوى دولت بافت مسکن 
اجتماعــى و حمایتى در 
دســتور کار بنیاد مسکن 
قرار دارد و بانک مرکزى 
تسهیالتى به متقاضیان 
احیــاى بافت فرســوده 

پرداخت مى کند.
 100 افــزود:  وى 
بافــت  واحــد  هــزار 
فرســوده در کل کشــور وجــود دارد و در اســتان 
اصفهــان تســهیالت ارزان قیمــت در اختیــار 
متقاضیان بــراى احیــاى بافت هاى فرســوده قرار 

مى گیرد.
وى افزود: در ســال جارى 8 درصــد اعتبارات تملک 
دارایى اســتان که به میزان 34 میلیارد تومان اســت 
براى اجراى طرح هادى روســتایى در نظر گرفته شده 

است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان خبر داد؛ 

اجراى طرح هاى هادى استان 
با اعتبار 34 میلیاردى

نماینده مردم اردستان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: مانع بودن مدیران اصفهان براى پیشــرفت 

شهرستان ها به وضوح محسوس است.
حجــت االســالم والمســلمین ســید صــادق 
طباطبایى نژاد اظهارداشــت: باید نــگاه مدیران 
شهرستان ها تغییر کند تا تصمیم گیرى ها به گونه اى 

رقم بخورد که به نفع شهرستان ها باشد.
وى با بیــان اینکه گاهى مدیران اســتانى در تمام 
امور شهرستان ها دخالت کنند، تصریح کرد: اینکه 
بخواهند در کوچک ترین مسائل تصمیم بگیرند کار 
صحیحى نیست و این ما هستیم که در اینجا ساکن 

بوده و ریز کارها را مى دانیم.
نماینده مردم اردستان در مجلس شوراى اسالمى با 
بیان اینکه درست است که ما زیر مجموعه اصفهان 
هستیم، ولى اینجا نظام خان ســاالرى نیست که 
عده اى انتظــار دارند، بلکه نظام مدیریتى اســت، 
گفت: مانع بودن مدیران اصفهان براى پیشــرفت 

شهرستان ها به وضوح محسوس است.
حجت االسالم والمسلمین طباطبایى نژاد تأکید کرد: 
مدیران شهرستان باید این جسارت را داشته باشند که 
خودشان تصمیم بگیرند ولى متأسفانه در این موضوع 
احتیاط مى کنند و براى هر موضوعى نظر استان را 

مى خواهند.
وى با بیان اینکه مدیران شهرســتان خود تصمیم 
بگیرند تا در مدیریت شهرســتان تأثیرگذار باشند، 
افزود: فرماندار براى نظام منــد و هماهنگ کردن 
تصمیمات کلى شهرســتان وجود دارد و نیاز نیست 
کــه ادارات در همه امــور  با اصفهــان هماهنگى 

کنند.

مدیران اصفهان 
مانع پیشرفت 

شهرستان ها هستند

تفاهمنامه تأســیس یک مرکز پژوهشى در زمینه 
علوم و اکتشافات فضایى با حضور محسن بهرامى، 
معاون وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات و رئیس 
سازمان فضایى ایران در دانشگاه کاشان امضا شد.

رئیس دانشــگاه کاشان در حاشــیه امضاى این 
تفاهمنامه اظهارداشت: این تفاهمنامه و تأسیس 
مرکز پژوهشــى در ارتباط با رصــد خانه ملى در 
شهر کامو است. وى افزود: دانشگاه کاشان دراین 
تفاهمنامه متعهد شده زیر ساخت هاى الزم را براى 
ساخت پژوهشــکده فراهم کند و سازمان فضایى 
ایران نیز نسبت به تجهیز آن براى انجام کارهاى 

تحقیقاتى اقدام کند.
زراعت همچنین از انقعــاد تفاهمنامه دیگرى بین 
سازمان فضایى ایران با دانشگاه کاشان با عنوان 
مســابقه اهداف تاســواره ها خبر داد و گفت: این 
تفاهمنامه با هدف پرتاب ماهواره ها، امضا شــده 

است.

مدیر کل میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان از شناسایى اولیه 800 

محوطه باستانى در این استان خبر داد.
فریــدون اللهیــارى افــزود: 400 مــورد از این 
محوطه ها تا پایان امسال به طور دقیق شناسایى 
و بررسى خواهد شــد. وى افزود: بررسى ها نشان 
مى دهد که این محوطه هاى باســتانى در برخى 
مناطق اســتان به صورت متراکم وجــود دارد، به 
گونه اى که درمنطقه فریدن بزرگ تاکنون بیش 
از50 محوطــه و در جنوب اســتان و در محدوده 
شهرستان سمیرم نیز بیش از 30 محوطه باستانى 

کشف شده است. 

امضاى تفاهمنامه 
تأسیس پژوهشگاه 

علوم فضایى 
در کاشان 

شناسایى
800 محوطه باستانى 

در استان

خون اصفهانى ها 
در رگ ایرانـــــى ها

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان ازتأمین خون استان هاى دیگر خبر داد ساسان اکبرزاده
«در سال گذشــته، از حدود 162 هزار مراجعه کننده براى 
اهداى خون در استان، 128 هزار نفر موفق به اهداى خون 

شدند که از این میزان 339 هزار فرآورده تهیه شد.»
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان که به مناسبت 9 مرداد 
سالروز تأسیس و روز ملى انتقال خون از خبرنگاران دعوت 
کرده بود، در نشستى با بیان این مطلب گفت: تا قبل از 9 
مرداد سال 53 که سازمان انتقال خون در کشور تأسیس 
شــد خون گیرى در مراکز مختلف در ازاى دریافت پول 
صورت مى گرفت ولى از ســال 53، هدف، تأمین خون و 

فرآورده هاى خونى بود.
دکتر مجید زینلى، استان اصفهان را از قدیمى ترین مراکز 
انتقال خون در کشور دانست و اظهار داشت: انتقال خون 
اصفهان از گذشته، تأمین کننده خون در استان اصفهان و 
استان هاى همجوار بوده و اقدامات بسیار مؤثرى هم انجام 
داده است و امروز در کّمیت، یکى از انتقال خون  هاى برتر در 

کشور به شمار مى رود.
وى با بیان اینکه مراجعین، همواره رو به رشــد بوده و هر 
ساله مراجعه کنندگان ما افزایش مى یابد، افزود: اهداف ما 
براساس نیاز مراکز درمانى، برنامه ریزى شده و در سال 95 
هم با 128 هزار واحد خون، 100 درصد نیاز مراکز درمانى 
اســتان را تأمین کردیم و حتى مازاد سال گذشته معادل 
چهار هزار و 500 واحد را به استان هاى نیازمند خون ارسال 

کردیم تا هموطنان استفاده کنند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان، اهداى خون داوطلبانه 
را از شاخص هاى مهم در استان برشمرد و گفت: ما در منطقه 
کشورهایى را داریم که از خون پولى و جایگزین استفاده 
مى کنند ولى کشور جمهورى اســالمى به اهداى خون 

داوطلبانه رسیده که از شاخص هاى مهم است.
زینلى مى گوید: در اســتان اصفهان به ازاى هر هزار نفر، 
25 نفر اهداکننده خون داریم که اســتاندارد آن در کشور 
24 نفر و در جهان 20 نفر است و آمار استان در این زمینه، 

قابل قبول است.
وى شاخص هاى ویروسى هپاتیت B در استان اصفهان را 
44 هزارم درصد، هپاتیت c 35 هزارم درصد و HIV را دو 
هزارم درصد اعالم کردو افزود: این شاخص ها در آزمایشات 
خون هاى گرفته شده به دست آمده و این خون ها از چرخه 
مصرف خارج شده است که البته این شاخص هاى ویروسى 

به تدریج از سال 85 تا 95، کاهش یافته است. 
وى خاطرنشان کرد: زنان هر چهار ماه یکبار و مردان هر سه 
ماه یکبار مى توانند خون اهدا کنند و هر فردى که حداقل 
سالى دو بار خون اهدا کند از اهداکنندگان مستمر است و 
شاخص ما در اســتان در اهداکنندگان مستمر 56 درصد 
است که میانگین کشــورى آن 50 درصد است و اعتقاد 
دارم اهداکنندگان مســتمر با آموزش هاى مراقبتى که از 
ما مى گیرند از سالمت بیشــترى برخوردارند و ما از نظر 
شاخص اهداکنندگان مستمر وضعیت مناسبى داریم و 50 

هزار اهداکننده مستمر دراستان هستند. 
مدیــرکل انتقال خون اســتان اصفهان اذعان داشــت: 
اهداکنندگان خون مســتمر از 35 درصد در سال 84، به 
56 درصد در سال گذشته رسیده، در حالى که اهداکنندگان 
خون بار اول کاهش یافته و اهداکنندگان با سابقه ما، در حد 

معمول است.
زینلى شــاخص اهداى خون بانوان در استان اصفهان را 
مطلوب نمى داند و مى گوید: مشــارکت بانوان در اهداى 
خون در استان اصفهان در ســال گذشته 3/1 درصد بوده 
که مطلوب نیســت و ما از میانگین کشورى که 7 درصد 
است عقب هستیم که یکى از مهمترین دالیل عدم اهداى 
خون از سوى بانوان، این باور غلط است که خود را کم خون 
مى دانند و متأسفانه این تفکر در مرکز کشور شدیدتر است 
که رسانه ها باید در این زمینه بیش از پیش فرهنگسازى 
کنند و با توجه به اینکه 50 درصد جمعیت کشور را بانوان 
تشکیل مى دهند و در جامعه ایفاگر نقش هستند و مى توانند 
ُمبلّغ خوبى باشند الزم اســت در اهداى خون مشارکت 

بیشترى از خود نشان دهند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: مردان نیز 97 
درصد در اهداى خون در سال گذشته در استان مشارکت 

داشتند.
زینلى افزود: از سال 86 تا 95، تعداد 412 هزار و 900 واحد 
پالسما براى تولید داروهاى مشتق از پالسما به شرکت هاى 
پاالیشگر در اروپا ارسال شده است. همین سال گذشته نیز 
50 هزار واحد پالسما به شرکت هاى پاالیشگر اروپا ارسال 
شــد و به جرأت مى توان گفت خون تولید شده در استان 

براساس استانداردهاى اروپایى است.
وى با اشــاره به اینکه در دهه اخیر هدفگذارى بر مبناى 
ارتقاى خون و فرآورده هاى خونى است گفت: امروز ارتقاى 
کیفیت خون تولیدى مدنظر بوده و یکى از افتخارات ما در 
استان تولید 14 نوع فرآورده و محصول خونى است که امید 
است همه مراکز در کشور بتوانند این 14 نوع را تولید کنند. 
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از راه اندازى مرکز جامع 
اهداى خون تا سه ماه آینده در محل انتقال خون پل خواجو 

خبر داد و افزود: همه تجهیزات براى راه اندازى مرکز جامع 
خون مهیا شده و باید مجوز الزم گرفته شود تا راه اندازى 
صورت گرفته و خدمات مطلوب ترى به مراکز درمانى ارائه 
شود که پیش بینى مى شود تا سه ماه آینده این امر براى یک 

فعالیت اختصاصى و انحصارى، مهیا شود.
وى البته به این نکته هم اشــاره کرد کــه اعتقاد داریم 
خون هایى که در بیمارستان ها به مصرف مى رسد بجا و به 
موقع مصرف نمى شود و سازمان انتقال خون استان در سال 
گذشته با استقرار برنامه «هموویژالنس»، مصرف خون را 

در بیمارستان ها مدیریت و نظارت مى کند.
زینلى در بیان اقدامات انجام شده  انتقال خون استان در سال 
گذشته گفت: ما در سال گذشته، مرکز سپاس را در ساختمان 
خواجو افتتاح کردیم تا افراد متقاضى سلول هاى بنیادین 
وارد بانک اطالعاتى شده و اهداکننده و گیرنده عضو با هم 
مشترك شده تا پیوند استخوان صورت پذیرد که در مجموع 
سال هاى 95 و 96 تاکنون 551 نفر پذیره نویسى شد که از 

این میان 25 نفر زن هستند.
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گسترش همکارى هاى علمى 
اصفهان با پاکستان

همـکارى هـاى علمـى و تجـارى شـهرك علمـى 
وتحقیقاتـى اصفهان بـا مراکزدانشـگاهى پاکسـتان 

توسعه مى یابد.
رئیس دانشگاه ناست،رئیس مؤسسه فناورى اطالعات 
کامسـتس و دبیر وزارت علوم و تحقیقات پاکستان، از 

شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان بازدید کردند.
این گروه سـه نفره از کشور پاکسـتان در این بازدید  با 
توانمندى ها و ظرفیت هاى علمى و صنعتى شـهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان آشـنا شـدند ودو طرف در 
زمینه  نحوه همکارى هاى علمى و تجارى به تبادل نظر 
پرداختند.  برگزارى کارگاه IRIS (مرکز منطقه اى توسعه 
مراکز رشد و پارك هاى علم و فناورى یونسکو) در کشور 

پاکستان، یکى از موضوعات مهم این نشست بود.

حکم اعدام در مأل عام براى 
قاتل دختر جرقویه اى 

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: پرونده قتل 
دختر اهل جرقویه اصفهان در شعبه اول دادگاه کیفرى 

یک استان اصفهان منتهى به صدور رأى شد.
احمد خسـروى وفا با اعالم ایـن خبر اظهار داشـت: با 
پیگیرى هاى به عمل آمده و تکمیل تحقیقات مقدماتى، 
رأى پرونده قتل دختر اهل جرقویه توسـط شـعبه اول 
دادگاه کیفـرى یک این اسـتان صادر شـد. وى افزود: 
شعبه اول دادگاه کیفرى یک اسـتان اصفهان متهم را 
که در بهمن ماه سال گذشته با ربودن دختر، پس از آزار 
و اذیت، وى را به قتل رسـانده بود به اعـدام در مأل عام 

محکوم کرد.
رئیس کل دادگسـترى اسـتان اصفهان بیان کرد: این 

حکم پس از طى مراحل قانونى اجرا مى شود.
رئیس دستگاه قضائى استان اصفهان به مخالن نظم 
و امنیت جامعه و کسانى که به هر شکل فکر تعرض و 
تهدید جان، مال و ناموس مردم را در سـر مى پرورانند، 
هشدار داد: دستگاه قضائى استان اشد مجازات قانونى را 

براى اینگونه مجرمان تعیین و اجرا خواهد کرد.

آغاز ثبت نام در دانشگاه 
علمى کاربردى سیتى سنتر

سرپرست دانشـگاه اصفهان سیتى سـنتر عنوان کرد: 
دانشـگاه جامع علمى کاربردى واحد اصفهان سـیتى 
سـنتر با به روزترین امکانات آموزشـى و رفاهى بدون 

آزمون دانشجو مى پذیرد.
فروزان خردپژوه افزود: این دانشگاه در چهارمین سالگرد 
تأسیس خود و همزمان با تأسـیس پردیس بین الملل 
دانشـگاه جامع علمى کاربـردى در این مرکـز، از افراد 
شـاغل و داوطلبان تحصیل در رشـته هاى مهندسـى 
مکانیـک، مدیریـت کسـب و کار، مهندسـى عمران، 
مدیریت هتلدارى و معمارى داخلى، بدون آزمون و در 

مقاطع کاردانى و کارشناسى دانشجو مى پذیرد.
 وى تأکید کرد: اعطاى بورس تحصیلى، تخفیف شهریه 
از 30تـا100 درصد به نفـرات برتر هر تـرم تحصیلى، 
برگزارى کالس هاى درسـى در سـاعات غیر ادارى و 
امکان تحصیل تا مقطع کارشناسـى ارشـد و دکترا در 
پردیس بین الملل دانشـگاه جامع و استفاده از امکانات 
مجموعه اصفهان سیتى سنتر مانند مرکز ماساژ، موزه، 
شـهربازى، کلینیک کایروپرکتیک و باشگاه ورزشى و 
وجود پارکینگ مسـقف رایگان از مزایاى تحصیل در 

این دانشگاه بین المللى است.

هیچ تئاترى در 
غسالخانه مبارکه اجرا نشده

معاون فرهنگـى هنـرى اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـتان اصفهان با اشاره به اخبار منتشـر شده درباره 
اجراى یک تئاتر در غسـالخانه مبارکـه به دلیل نبود 
مکان گفـت: در غسـالخانه مبارکه تئاتر اجرا نشـده 

و بیشتر ابراز گالیه چند هنرمند به این روش است.
پرویز طاهـرى اظهار داشـت: در مبارکه قرار اسـت 
سالنى که متعلق به شهردارى است تجهیز سینمایى 
شـود و ما از شـهردارى تقاضا کردیم کـه در صورت 
امـکان آن را بازسـازى کنـد کـه احتمـاًال تـا پایان 

مردادماه به بهره بردارى مى رسد.

خبر

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان از 
جان باختن 25 نفــر بر اثر غرق شــدگى در چهار ماهه 

ابتداى امسال در این استان خبر داد.
غفور راستین اظهارداشــت: از ابتداى امسال در استان 
اصفهان 37 مورد غرق شــدگى به اتاق فرمان اورژانس 
پیش بیمارستانى گزارش شد که از این تعداد 25 نفر جان 
باختنــد و 12 نفر پس از دریافت خدمــات فوریت هاى 
پزشکى، توسط آمبوالنس به بیمارستان منتقل شدند. وى 
افزود: در این مدت، شهرستان اصفهان چهار مورد غرق 
شدگى منجر به فوت، شاهین شهر و میمه سه مورد، تیران 
و کرون دو، چادگان سه، لنجان پنج، مبارکه دو، نجف آباد 

چهار و نطنز و سمیرم هرکدام یک مورد را شاهد بودند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان 
تصریح کرد: در چهار ماهه امسال، در شهرستان اصفهان 
هفت مصدوم غرق شــدگى، لنجان سه نفر و نجف آباد 
دو نفر پس از دریافــت خدمات درمانــى فوریت هاى 
پزشکى توسط آمبوالنس اورژانس 115 به بیمارستان 

منتقل شدند.
راستین با اشاره به اینکه بیشترین قربانیان غرق شدگى 
در این مدت، مرد بودند، خاطرنشــان کرد: غرق شدگى 
در استخر، داخل کانال آب و ســد و رودخانه، علت این 

حوادث بوده است.

مدیر کل آموزش فنــى و حرفه اى اســتان اصفهان از 
الکترونیکى شدن بیش از 90 درصد از آزمون هاى فنى و 

حرفه اى استان اصفهان خبر داد.
ابوطالب جاللى اظهارداشت: با راه اندازى تعداد 19 سالن 
سنجش الکترونیک در شهرستان هاى مختلف و تحت 
پوشش قرار گرفتن 40 مرکز در سطح استان بیش از 90 
درصد از آزمون هاى استان به صورت الکترونیکى برگزار 
مى شــود. وى بیان کرد: هدف از ایجاد سالن سنجش 
الکترونیک اجرایــى کردن دولــت الکترونیک، به روز 
بودن، تسهیل در امور، صرفه جویى در هزینه ها و اجرایى 

نمودن ماده 3 قانون مدیریت سبز است. 

جاللــى ادامــه داد: کاهــش مصــرف کاغــذ و 
اســتفاده از فنــاورى هاى پاك و ســازگار بــا محیط 
زیســت، ایجاد وحــدت رویــه در اجــراى آزمون و 
اجــراى سیاســت 14 از ســند راهبردى مهــارت و 
فنــاورى ســازمان آموزش فنــى و حرفه اى کشــور 
از دیگر اهداف تأســیس سالن ســنجش الکترونیک 

است.
مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان افزود: 
هزینه راه اندازى و تجهیزات ســالن هاى الکترونیک 
اســتان با کمک خیرین و اعتبارات شهرستان ها تأمین 

شده است.

90 درصد از آزمون هاى 
فنى و حرفه اى الکترونیکى شد

25 نفر با غرق شدگى 
جان خود را از دست دادند

مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان گفت: با نظر کارشناسان اداره بهداشت و اجازه مراجع قانونى  هزار و 345 
مرکز تولید و توزیع مواد غذایى در استان اصفهان مهر و موم شد.

مهدى رفیعى اظهار داشت: در سه ماه نخست امســال 96 هزار و 315 کیلوگرم محصول غیربهداشتى و تقلبى در 
بازرسى کارشناسان بهداشت از 110 هزار و 527 واحد تولید و توزیع مواد غذایى کشف و معدوم شد.

وى افزود: در این بازرســى ها چهار هزار و 283 محصول غذایى نیز براى انجام تست هاى سالمت به آزمایشگاه 
ارسال شد.

مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان بیان کرد: با نظر کارشناسان اداره بهداشت و اجازه مراجع قانونى  هزار و 
345 مرکز تولید و توزیع مواد غذایى مهر و  موم شد و پرونده 644 واحد متخلف نیز به مراجع قضائى ارجاع داده شد.

وى با اشاره به اهمیت ســالمت آب آشامیدنى مردم استان اصفهان خاطرنشــان کرد: در سه ماهه نخست امسال 
94 هزار و 894 نمونه بردارى کلرسنجى از شبکه هاى لوله کشى آب آشامیدنى شهر و روستاهاى استان اصفهان انجام 
شده است. رفیعى تصریح کرد: نمونه بردارى شیمیایى و میکروبى بیش از چهار هزار و 294 مورد آب آشامیدنى نیز از 

دیگر اقدامات بازرس هاى بهداشت استان اصفهان در این مدت بوده است.

مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان اعالم کرد؛

مهر و موم 1000 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایى
644 واحد متخلف به مراجع قضائى معرفى شدند

واقف فرهنگ دوســت اصفهانى 800 جلــد کتاب به 
کتابخانه آســتان مقدس مقبره عالمه مجلســى (ره) 

اهدا کرد.
مدیر اجرایى مقبره عالمه مجلسى(ره) اصفهان گفت: 
همزمان با ســالروز تکریم و بزرگداشت بقاع متبرکه و 
امامزادگان عظیم الشــأن، خانم متقى به نیت همســر 
مرحوم خود حاج سعید فقیهى درحرکتى پسندیده این 
تعداد کتاب نفیس با موضوع هاى فرهنگى، اجتماعى و 

علمى را وقف این کتابخانه کرد.
حمید بخشــى، این کتاب هــا را از ارزش بســیارى 
برخوردار دانســت و افزود: انگیزه این بانوى بزرگوار از 
اهداى گنجینه ارزشــمند حاج سعید فقیهى، پژوهشگر 
آسیب هاى اجتماعى، جاودانه ماندن نام همسرش و خیر 
و ثواب این کاربزرگ تا روز قیامت در کارنامه این مرحوم

است.

مدیر دفتر اصفهان کارت گفت: براى تأمین رفاه شهروندان، 
پایانه هاى غیر نقدى شارژ اصفهان کارت در سطح شهر به 

خصوص در مکان هاى پرتردد در حال نصب است.
فرهاد گلى با بیان اینکه 50 پایانه غیر نقدى شارژ اصفهان 
کارت در ایستگاه هاى BRT و اماکن پر رفت و آمد سطح 
شهر نصب مى شود، افزود: شهروندان مى توانند با استفاده 
از این پایانه ها اصفهان کارت خود را شارژ کنند. وى تصریح 
کرد: در حال حاضر عالوه بر نقاطــى همچون باجه هاى 
سنتى فروش شارژ در نزدیکى ایستگاه هاى اتوبوس، تعداد 
زیادى از فروشــگاه هاى مختلف اعم از سوپرمارکت ها، 
لوازم التحریرهــا، تمامى ایســتگاه هاى بازیافت و تمامى 
ایســتگاه هاى دوچرخه به دستگاه شــارژ اصفهان کارت 
تجهیز شده اند و تعداد دیگرى نیز در حال تجهیز هستند که 
با گسترش زیرساخت ها به خصوص ایجاد پایانه هاى شارژ 

بین ایستگاهى، این مسئله نیز مرتفع خواهد شد.

وقف 800 جلد 
کتاب نفیس به 

کتابخانه عالمه مجلسى

نصب پایانه هاى 
غیر نقدى شارژ 

اصفهان کارت در شهر

آلودگى خاك اصفهان به مرز هشدار رسیده و منشأ بسیارى از گرد و غبارها در اصفهان، تاالب گاوخونى است.
 دبیر پانزدهمین کنگره ملى علوم خاك ایران گفت: کمبود پوشش گیاهى و  بارندگى از دالیل آلودگى خاك در شرق  و شخم هاى نامساعد و وضع ونوع کشت و جلوگیرى از فرسایش 

خاك از عوامل اصلى آلودگى خاك در غرب اصفهان است.
محمدعلى حاج عباسى ورود زباله هاى صنعتى و شهرى در آب ، خاك و فاضالب ها را از عوامل اصلى آلودگى خاك برشمرد وافزود: به دنبال آلودگى خاك، شاهد پراکنش ریزگردهاى 

آغشته به فلزات سنگین و سرب و کادمیم و... هستیم که نقش زیادى در بروز بیمارى ها دارد.
وى افزود: اگر فکر عاجلــى براى نجات زاینــده رود و تاالب گاوخونى نشــود به یقین خاك ســالم نخواهد بود و اگر خاك ســالم نباشــد آب  وهواى ســالمى هم نخواهیم

 داشت.
 دبیر پانزدهمین کنگره ملى علوم خاك ایران با بیان اینکه منشأ ریزگردهاى اخیر و وزش شدید گرد و غبارها در هواى اصفهان داخلى و سر منشأ آن تاالب گاوخونى است گفت: در 

حال حاضر باتوجه به  آلودگى شدید خاك در اصفهان شاهد وزش گرد و غبارهاى آلوده خواهیم بود که این گردو غبارها به قم، کاشان و تهران هم خواهد رسید.

آلودگى خاك اصفهان درمرز هشدار

ساسان اکبرزاده
«طرح آمایش سرزمین که طرح 20 ساله استان اصفهان 
اســت با ســه اولویت علم و فناورى، میراث فرهنگى و 
گردشگرى و هنر در 20 محور به تصویب رسیده و امروز 
هم در برش استانى آماده ابالغ است. این در حالى است 

که برش شهرستانى هم تهیه شده است.»
اســتاندار اصفهان در جمــع خبرنگاران بــا اعالم این 
مطلب گفت: معموًال از مدیر ارشد استان انتظار است تا 
با برنامه هاى کوتاه و بلندمدت و اقداماتى، مشکالت را 

برطرف سازد.
رسول زرگرپور اظهار داشت: ما در استان اصفهان از ابتدا 
به این جمع بندى رسیدیم که یکى از موضوعاتى که مورد 
غفلت وسیع قرار گرفت، نبود آمایش سرزمین است که در 
کل کشور هم تاکنون سه بار براى تحقق آن تالش شد 
اما این اتفاق نیافتاد. البته استان اصفهان از فقدان آمایش 
سرزمینى رنج بسیار برده اســت و به دلیل نبود آمایش 
سرزمین، بســیارى از ظرفیت ها مثل صنعت که نعمت 

است به نقمت تبدیل شده است.
وى با بیان اینکه اســتان اصفهان، اســتان پروژه هاى 
ســنواتى، 40 ســاله، روى زمین مانــده و پروژه هاى 
تخت جمشیدى است، افزود: بسیارى از پروژه هاى روى 
زمین مانده در استان، طى این چهار سال به بهره بردارى 

رسید.
استاندار، آمایش سرزمین را برقرارى ارتباط منطقى بین 
سرزمین، انســان و امکانات تعریف کرد و گفت: اگر این 
روند منطقى و علمى تهیه شود، استان اصفهان آینده اى 
هدفمند خواهد داشت. وى افزود: امروز استان اصفهان نیاز 
به دودکش صنایع ندارد و مجوز توسعه نباید در حوزه هاى 
صنعت و کشاورزى باشد و باید محورهاى جدید مبناى 
کار باشد. بنابراین ما در آمایش سرزمین سه اولویت علم 
و فناورى، میراث فرهنگى و گردشگرى و هنر که جایگاه 
ویژه اى در اســتان دارد را در دستور کار داریم و معتقدیم 
استان، مرحله صنعتى شدن را پشت سر گذاشته و محور 
توسعه مى تواند علم و فناورى باشد. این در حالى است که 
در سال 82 عده اى خالق، مبتکر، خوشفکر و آینده نگر، 
منطقه ویژه علــم و فناورى را با عنــوان کریدور علم و 
فناورى ایجاد کردند. البته مــا منطقه علمى و فناورى را 
در دولت مصوب کرده ایم و اساسنامه آن تهیه شده و در 
شوراى عطف به تصویب رسید و ظرف یک ماه گذشته، 
هیئت مؤسس، هیئت امنا و هیئت مدیره و سرپرست این 
منطقه تعیین و مصوبه ابالغ شد و بدینسان مى توان گفت 
بعد از 15 سال، براى تحقق و عملیاتى کردن توسعه 20 
سال آینده استان بسترى با نام «سازمان استقرار منطقه 
ویژه علمى فناورى» آماده شــده است. تا علم به ثروت 
تبدیل شود و فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتى اصفهان، 
ایده ها را در این شــهرك ارائه مى کنند و از کمک هاى 

اعتبارى، فنى و... استفاده مى شود تا ایده به تولید برسد.
زرگرپور مى گویــد: امروز 550 شــرکت دانش بنیان با 
شش هزار فارغ التحصیل در دانشــگاه صنعتى فعالیت 
مى کنند که گردش مالى آنان 13 هزار میلیارد ریال بوده 
است و قرار است 500 هکتار شهرك علمى تحقیقاتى به 
چهار هزار هکتار منطقه علمى فناورى توسعه یابد و این 

سازمان استقرار منطقه ویژه علمى فناورى نوعى جهش 
براى استان بوده که سازمانى غیردولتى غیرتجارى است 
و مى توان گفت یکى از اصلى ترین بسترها در توسعه 20 

ساله استان، منطقه ویژه علمى و فناورى است.
وى در زمینه صنایع دستى و گردشگرى که اولویت دوم در 
آمایش سرزمین است گفت: به طور طبیعى بعد از برجام، 
رشد هندسى در گردشگرى داخلى و خارجى داشتیم به 
گونه اى که در سه ماهه اول سال 92، تعداد گردشگران 
خارجى که از ابنیه تاریخى استان اصفهان بازدید کردند 
41 هزار نفر بودند که این میزان گردشگر خارجى در سه 
ماهه اول ســال 96، به 240 هزار نفر رسید و پیش بینى 
مى شود در پایان برنامه ششم به یک میلیون نفر برسد. این 
در حالى است که هدف گذارى تعداد گردشگران داخلى 
تا پایان برنامه ششــم نیز از سه میلیون نفر به ده میلیون 
نفر مى رسد و طرح جامع گردشگرى استان نیز در قالب 
برنامه ششم توسعه در حال اجراست و اولویت سوم پروژه 
فاخر شهر هنر در استان است که طراحى شده و در حال 

مکانیابى براى آن هستیم. بنابراین، این سه محور توسعه 
در قالب طرح آمایش ســرزمین براى اجرایى و عملیاتى 

شدن باید مد نظر مدیران استان قرار گیرد.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اعتبارات استان در سال 
جارى اظهار داشت: ما چهار نوع اعتبارات داریم که شامل 
اعتبارات استانى، ملى استانى، ملى و سایر اعتبارات است 
که در اعتبارات استانى 700 میلیارد تومان براى پیگیرى و 
بهره بردارى ازچهار هزار و 540 پروژه، 171 میلیارد تومان 
اعتبارات ملى استانى براى اجراى 27 پروژه، 815 میلیارد 
تومان در قالب اعتبارات ملى براى اجراى 74 پروژه و 124 
میلیارد تومان سایر اعتبارات است و در مجموع امسال کل 
اعتبارات دولتى در این چهار فصل، 20 هزار میلیارد تومان 

براى اجراى پنج هزار پروژه است.
استاندار از بهره بردارى فاز سوم خط یک متروى اصفهان 
تا پایان سال جارى خبر داد و گفت: فاز 3 خط یک متروى 
اصفهان از میدان تختى تا صفه ادامه دارد و بدینسال، صفه 
که جنوبى ترین نقطه اصفهان است را به شهرك قدس که 

شمالى ترین نقطه اصفهان است به مساحت 22 کیلومتر 
وصل خواهیم کردو خط یک مترو کامل خواهد شد.

زرگرپور هنر مدیریت را به بهره بردارى رساندن پروژه ها 
براى جلوگیرى از هزینه هاى اضافى دانست و افزود: هر 
پروژه اى آماده شده باید به بهره بردارى برسد که در مورد 
مصالى اصفهان این کار انجام شــد. وى درخصوص 
نظرات کمیسیون امنیت ملى مجلس در زمینه آب هم 
گفت: مقوله آب، در دســتور کار کمیسیون امنیت ملى 
مجلس بود و حتى آنان بازدید میدانى از حوضه زاینده رود 
داشتند و ما نیز نقطه نظرات و موانع اجراى طرح 9 ماده اى 
آب را با آنان در میان گذاشتیم و راهکارهایى نیز ارائه شد.

استاندار در مورد انتخاب شــهردار هم حرف هاى جالبى 
زد و خاطرنشــان: یکى از اصلى ترین وظایف شــورا در 
دوره پنجم، انتخاب شــهردار است بنابراین شهردار باید 
داراى شــرایط عمومى و اختصاصى باشد و در حقیقت 
فردى باشد که حداقل داراى مدرك فوق لیسانس مرتبط 
در شهرسازى، برنامه ریزى شــهرى، عمرانى، مدیریت 

و... باشد.
اما شــهردار اصفهان عالوه بر این شــرایط عمومى و 
اختصاصى بایــد داراى 3 خصوصیت هاى دیگرى هم 
باشد چون اصفهان شــهرى بین المللى است، در سطح 
ملى موردتوجه است و همچنین شهر مرجع در اداره شهر 
و داراى ایده و ابتکار است. بنابراین باید شهردارى براى 
اصفهان انتخاب شود که همتراز تهران باشد و این، انتخاب 
شهردار را بسیار مشکل مى کند که امید است اعضاى شورا 
با تدبیر و درایت، شهردارى انتخاب کنند که در حد ملى و 
بین المللى باشد تا از این گردنه مهم به خوبى عبور کنند. 

وى در ادامه به خواسته هاى مردم اشاره کرد و افزود: ظرف 
چند سال گذشته اثبات شــد که مردم استان اصفهان، 
مطالبه گر امنیت بوده اند، کارى هماهنگ مى خواهند که 
عقب افتادگى هاى استان جبران شود، مدیریت اعتدالى و 
همگام با سیاست هاى دولت را خواستارند و از برخوردهاى 
سیاسى و افراط گرى خسته شده اند و در این راستا مهم 
نیست چه فردى استاندار باشــد بلکه مهم آن است که 
استاندار کسى باشد که مطالبات مردمى را پیگیرى کند و 

پاسخگوى مطالبات آنها باشد.
زرگرپور تصریح کرد: چراامروز مدیریت استان روى هر 
پروژه اى دست مى گذارد، 15 سال است گذشته و به انجام 
نرسیده است؟ امید است استاندار بعدى استان از تجریبات 
چهار سال گذشته در به ثمر رساندن پروژه هاى روى زمین 
مانده استفاده کند و پروژه ها را همچون چهار سال گذشته 

به بهره بردارى برساند.
وى در ادامه خاطرنشان کرد: در چهار سال گذشته، هیچ 
زمانى خواهان برکنارى هیچ مدیرى نبودم، ولى خواهان 
تغییر روش و سیاست هاى آنها  براى پیشبرد سیاست هاى 

دولت بودم.

استاندار، جزئیات طرح آمایش سرزمین را اعالم کرد

خداحافظى اصفهان 
با صنعـت و کشـــاورزى

رسول زرگرپور: اصفهان نیاز به دودکش صنایع ندارد؛ محورهاى جدید مبناى کار است

 ما در استان اصفهان 
از ابتدا به این 

جمع بندى رسیدیم که 
یکى از موضوعاتى که 

مورد غفلت وسیع قرار 
گرفت، نبود آمایش 

سرزمین است که در 
کل کشور هم تاکنون 
سه بار براى تحقق آن 

تالش شد اما این اتفاق 
نیافتاد
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فقدان سند مالکیت
 شــماره: 9612186412385 خانم عزت آسفى نجف آبادى فرزند حســن باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 1487/206 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
و سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره دفترخانه نجف آباد به او انتقال 
قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 96/05/10 م الف:5023- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد 4/594 
مزایده

شــعبه ى اول اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان درخصوص پرونده ى کالسه ى 
879/96 ش یک ا.ا.م ش لــه مرتضى بهارلو و علیه علیرضا پیر نجــم الدین کیچه به آدرس 
اصفهان خیابان امام خمینى رهنان خ شهدا کوى شاهد صنایع چوب ارسالن- بابت محکوم 
به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 51/929/098 ریال اموال توقیفى از محکوم علیه به شــرح: 
وانت پیکان مدل 1384 رنگ سفید شماره موتور 11284048281 شماره شاسى 12122726 
مى باشد که در زمان بازدید کارشناس خودرو از قسمت جلو تصادف نموده و درب موتور سپر 
جلو دو چراغ جلو- جلو و پنجره رادیاتور گلگیر جلو ســمت چپ خسارت دیده که باید رنگ و 
صافکارى شود بدنه خودرو نیاز به رنگ و نقاشى دارد موتور و گیربکس و دیفرانسیل سالم ولى 
مستعمل 4 حلقه الستیک حدود 40 درصد سالم باترى خودرو خراب مى باشد فاقد بیمه نامه 
معتبر است. اسناد بررسى شد کارت و پالك و سند بنام آقاى پیر نجم الدین مى باشد شیشه و 
آیینه ها سالم است قیمت خودرو با توجه به مدل و نوع خودرو جهت فروش در مزایده به مبلغ 
42/000/000 ریال برآورد مى شود که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردید در نظر 
دارد جلسه مزایده اى مورخ 96/6/7 ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجراى احکام شوراى حل 
اختالف واقع در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین مجتمع شــماره 2 شوراى حل اختالف 
طبق دوم برگزار نماید. طالبین شرکت در جلسه مزایده مى توانند با واریز ده درصد قیمت پایه 
حداقل 5 روز قبل از روز برگزارى مزایده به شــماره حساب (2171350205001) بانک ملى 
و ارائه ى فیش آن از اموال توقیف شــده بازدید نمایند پیشنهاددهنده ى باالترین مبلغ برنده 
ى مزایده خواهد بود. م الف: 12315 اجراى احکام شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجمتع شماره یک ) /4/784
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات/هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 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 139360302023001211 مورخ 93/4/31 آقاى حســین قنبریان به 
شناسنامه شماره 629 و شماره ملى 1286417643 صادره از اصفهان فرزند هاشم بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 190/07 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3192- اصلى واقع در 

بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/26 تاریخ انتشــار نوبت دوم:96/5/10 م الف: 

12527 صفائى رئیس منطقه ثبت اس ناد و امالك مرکزى اصفهان/4/833
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه: 960279 خواهان: اکبر طاهرى دادخواســتى مبنى بر الزام به 
انتقال ســند به طرفیت: عبدالعزیز شجرات تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى براى مورخ: 
96/7/15 ساعت: 17:30عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، 
حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در مجتمع شهداى مدافع حرم مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده 
تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى ش ود. م الف: 13208 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجمتع شماره دو) /5/145
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794500392 شــماره پرونده: 9509986794500893 شماره 
بایگانى شعبه: 950894 مشخصات ابالغ شــونده حقوقى: شرکت کیان پژوه کاویان نشانى: 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/6/27 دوشنبه ســاعت 18:00 محل حضور: اصفهان- 
خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 
57 درخصوص دعوى محمودرضا محمدى پور به طرفیت شــما در وقــت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 13215 شــعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجمتع شماره یک ) /5/146
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794500389 شــماره پرونده: 9509986794500892 شماره 
بایگانى شعبه: 950893 مشخصات ابالغ شــونده حقوقى: شرکت کیان پژوه کاویان نشانى: 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/6/27 دوشنبه ســاعت 17:30 محل حضور: اصفهان- 
خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 
57 درخصوص دعوى محمودرضا محمدى پور به طرفیت شــما در وقــت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 13216 شــعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجمتع شماره یک ) /5/147
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده 960523 خواهان سید حســین بحرینى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه 
به طرفیت گل اندام ترابى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/6/14 ساعت  8 
صبح 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 خ شیخ صدوق شمالى- 4راه وکال- مجتمع 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: 13219 شعبه 7 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجمتع شماره دو) /5/148
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106793800643 شــماره پرونده: 9609986793800500 شماره 
بایگانى شــعبه: 960500 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: احمد حســینى تاریخ حضور: 
1396/6/14 سه شنبه ساعت 9:30 محل حضور: اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف درخصوص دعوى سید حسین بحرینى 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 13220 

شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمتع شماره دو ) /5/149
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده 960451 خواهان فاطمه کمالى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
محمد حسنى تقدیم نموده است؛ وقت رســیدگى براى مورخ 96/6/26 ساعت  17:00 عصر 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر 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: 13230 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجمتع شماره دو) /5/150
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده 960524 خواهان امین اله براهوئى دادخواســتى مبنى بر مطالبه خسارت 
به طرفیت على کامرانى فرزند ناصر تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/6/14 
ساعت 8/30 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 شیخ صدوق شمالى- 4راه وکال- مجتمع 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 شــود. م الف: 13231 شعبه 7 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمتع شماره دو) /5/151
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده 960153 خواهان بانک ملت با وکالت آقاى محمود سنجرى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفیت مسعود اسماعیلى- محمدرضا موسى وند- جواد اسماعیلى تقدیم 
نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/6/12 ساعت 18 عصر تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب 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 شیخ 
صدوق شمالى- چهارراه وکال مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید و در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 
13246 شعبه 39 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمتع شماره دو) /5/152

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106795600036 شــماره پرونده: 9609986795600083 شماره 
بایگانى شــعبه: 960083 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: احمد امامى نشانى: مجهول 
المکان تاریخ حضور: 1396/6/28 سه شنبه ســاعت 16:00 محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 
درخصوص دعوى رضا لطفى کچى  به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این 
شعبه حاضر شوید. م الف: 13212 شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجمتع شماره یک) /5/153
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795300304 شــماره پرونده: 9509986795300848 شماره 
بایگانى شعبه: 950848 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: روح اله غالمى نشانى: اصفهان- خ 
زینبیه سودان جنب مسجد فروشگاه پوشــاك آنتیک تاریخ حضور: 1396/6/29 چهارشنبه 
ساعت 17:30 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شــوید. م الف: 13248 شعبه 23 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجمتع شماره یک) /154 /5
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960271 ش 11 خواهان مرتضى خلجى دادخواســتى مبنى بر 
مطالبه به طرفیت ابوطالب حســن دره بیدى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى براى مورخ 

96/6/19 ساعت 10:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خ شیخ صدوق شمالى نبش چهارراه 
وکال شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایی د. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 
13251 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمتع شماره دو) /5/155

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 96-666 ش 51 ح خواهان محمد امید دادخواست مبنى بر مطالبه 
به طرفیت رســول صفایى پور تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى روز سه شنبه مورخه 
96/6/28 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه به 
نشانى هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبروى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 
سه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 
13252 شعبه 51 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمتع شماره سه ) /5/156

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106795300313 شــماره پرونده: 9609986795300088 شماره 
بایگانى شعبه: 960090 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: عباس خزایى نشانى: اصفهان- خ 
امام خمینى نرسیده به چهارراه شریف کوچه آســتانه مجتمع سفیدرنگ پ 29 تاریخ حضور: 
1396/6/28 سه شنبه ســاعت 16:00 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت 
اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى 
محمد عباسى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. 
م الف: 13253  شــعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجمتع شماره 

یک) /5/157
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960073 شــماره دادنامه: 9601241 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل 
اختالف خواهان: بانک ملت به مدیریت آقاى هادى اخالقى فیض آثار نشانى: اص- خ شیخ 
صدوق شمالى مدیریت امور شــعب بانک ملت طبقه دوم اداره حقوقى وکیل: داود نیک نام 
نشانى: اص- چهارباغ عباسى- ج سینما خانواده مجتمع میهن طبقه دوم خوانده: رضا قاسمى 
نشــانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 36/100/000 ریال به شرح متن به انضمام 
کلیه خسارات دادرسى و تاخیر تادیه طبق نرخ مندرج در قرارداد بانکى بصورت روزشمار روزانه 
12048 ریال از زمان تقدیم دادخواست لغایت وصول و صدور تامین خواسته. گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى 
نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى خواهان بانک ملت به مدیریت آقاى هادى اخالقى 
فیض آثار با وکالت داود نیک نام بطرفیت خوانده بخواســته مطالبه مبلغ 36/100/000 ریال 
به شرح متن به انضمام کلیه خسارات دادرسى و تاخیر تادیه طبق نرخ مندرج در قرارداد بانکى 
به صورت روزشمار روزانه 12048 ریال از زمان تقدیم دادخواست لغایت وصول و صدور قرار 
تامین خواسته با توجه به محتویات پرونده و مدارك پیوستى و اظهارات وکیل خواهان بشرح 
دادخواست تقدیم به اســتناد قرارداد کارت اعتبارى (با وثیقه) که امضاى خوانده نیز در ذیل 
آن مى باشد و توسط بانک مربوطه تایید گردیده است لذا شــورا در جهت خواسته خواهان با 
استعالم به عمل آمده از بانک مربوطه و وصول پاسخ به شمار و ثبت 961487 مورخ 96/4/12 
که کل بدهى خوانده را 36/100/000 ریال دانســته و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از 
طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیه مستند و محکمه 
پسندى ابراز وارائه ننموده است لذا شورا به استناد مواد 198 و519 و522 قانون آیین دادرسى  
مدنى حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 36/100/000 ریال بابت اصل خواســته 
و 2/032/500 ریال بابت هزینه دادرســى و نشــر آگهى و حق الوکالت وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه روزانه 12048 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان وصول بعهده 
اجراى احکام در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى و 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 13204 شــعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجمتع شماره دو) /5/158
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 951549 شماره دادنامه: 9609976794400690 مرجع رسیدگى: شعبه 14 
شوراى حل اختالف خواهان/خواهانها: مهدى محمدیان اصفهان- خ امام خمینى دهنو کوچه 
ش ابوالفضل لران- کوچه شهیدان خوانده/ خواندگان: سید احمد حسینى مجهول المکان با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى مهدى 
محمدیان به طرفیت سید احمد حسینى به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک 
به شماره 892222 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارا ت قانونى، با توجه به دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محــال 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 علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 
522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ بیست 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/375/000  ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى 
طبق تعرفه قانونى و خســارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/11/2) تا 
تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مــى 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 باشــد. م الف: 13209 شعبه 14 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمتع شماره دو) /5/159
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 94-821 شماره دادنامه: 846 مرجع رسیدگى: شعبه 27 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: شرکت پخش سایه سمن با مدیریت کامران صدراالشراقى نشانى: تهران 
میدان فردوسى خ شــهید ســپهبد قرنى کوچه علوى پالك 15 وکیل: محسن نورمحمدى 
نشانى: اصفهان چهارباغ باال کوچه فرشاد روبروى مجتمع پرنس طبقه سوم واحد 6 خوانده: 
ســید محمد متغیر نشــانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک شــماره 
918487/25- 94/3/30 بــه مبلــغ 4/330/000 ریال به انضمام مطلق خســارات قانونى 
و خســارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل بــا عنایت به محتویات پرونــده و اخذ نظریه ى 
مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى قاضى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى شرکت پخش ســایه سمن با مدیریت 
کامران صدراالشراقى با وکالت محســن نورمحمدى به طرفیت سید محمد متغیر به خواسته 
مطالبه مبلغ 4/330/000 ریال وجه چک به شماره ى 918487/25 مورخ 94/3/30 به عهده 
ى بانک ملت به انضمام مطلق خســارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مســتندات در ید خواهان 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 نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى 
در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خــود ابراز و ارایه ننموده لــذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانــون تجارت و 198، 
515، 519، 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
4/330/000 ریال بابت اصل خواســته و 325/000 ریال بابت هزینه دادرســى و خسارت
 تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/3/30) تا تاریخ اجراى حکم و حق الوکاله 
طبق تعرفه قانونى 120/000 ریال و هزینه هاى نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد

 و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 13210 شعبه 27 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجمتع شماره دو) /5/160
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960325 شماره دادنامه: 9609976793702130 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم 
شــوراى حل اختالف خواهان/ خواهانها: سید امیرحســین مدرس صادقى فرزند سید محسن 
آدرس: خ حکیم شــفایى مجتمع حکیم شــفایى آالله ۵A خوانده/ خواندگان: تیمور غیبى پور 
فرزند حیدر آدرس: مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى 
حل اختالف: درخصوص دعوى سید امیرحســین مدرس صادقى فرزند سید محسن به طرفیت 
تیمور غیبى پور فرزند حیدر به خواســته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک به شماره ى 
349482- 95/12/23 به عهده بانک کشــاورزى به انضمام مطلق خسارت 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 لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون 
آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و یک میلیون و چهارصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر در تأدیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف (95/12/23) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 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. دعوى نسبت به خوانده ردیف دوم رد دعوى اظهارنظر مى گردد. م الف: 13222 شعبه 7 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمتع دو ) /5/161
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960185 مرجع رســیدگى: شعبه 29 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان/ 
خواهانها: عبدالرضا یزدان پناه، اصفهان خ شیخ صدوق شمالى نبش شیخ مفید ساختمان واحد 4 
خوانده/ خواندگان: 1- مهدى معصومى باقرآبادى 2- على معصومى باقرآبادى مجهول المکان 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشــورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى عبدالرضا 
یزدان پناه به طرفیت 1- مهدى معصومى باقرآبادى 2- على معصومى باقرآبادى به خواســته 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره ى 719099- 88/2/30 
به عهده ى بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه به 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 پســندى در مقام دفاع نسبت به 
دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخــت مبلغ 50/000/000 ریال پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و 1/400/000 ریال یک میلیون و چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررســید چک موصوف (88/2/30) تا تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مــى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیســت 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. دعوى نســبت به خوانده ردیف دوم رد دعوى اظهارنظر مى 
گردد. م الف: 13226 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمتع شماره 

دو) /5/162
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 951512 شــماره دادنامه: 9609974797900073 مرجع رسیدگى: شعبه 45 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: غالمرضا جانقربان نشانى: سه راه سمین کوى وزارت پ 
280 خوانده: رحیم هاشمى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سه فقره چک بانضمام 
مطلق خســارات داورى و تأخیر تأدیه با عنایــت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى شــوراى 
مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دعوى غالمرضا جانقربان به طرفیت رحیم هاشمى به خواسته مطالبه 
مبلغ 60/400/000 ریال وجه چک به شماره ى 1) 774175/18، 2) 891563، 3) 74317/46 
به عهده ى بانک ملت، رفاه کارگران، ملت به انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه به محتویات 
پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مســتنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 
519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 60/400/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 1/750/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (94/4/4) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 13228 شعبه 45 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان  اصفهان (مجمتع شماره یک) /5/163
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960050 شــماره دادنامه: 9609976796200763 مرجع رسیدگى: شعبه 32 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ســید على حسینى نشــانى: اصفهان پروین اعتصامى 
شیخ طوسى شرقى کوچه شهید علیدوستى کوچه احسان مهدوى پالك 33 خوانده: 1- عباس 
باغبان مشیرى نشانى: مجهول المکان 2- حسن مهدى زاده نشانى: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى شوراى مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى 
سید على حسینى به طرفیت 1- عباس باغبان مشیرى 2- حسن مهدى زاده به خواسته مطالبه 
مبلغ 72/500/000 ریال وجه دو فقره چک به شــماره ى 042391- 95/12/20، 042390- 
95/12/27 به عهده ى بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان على 
رغم ابالغ قانونى نشر آگهى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مســتنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 
519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانــدگان تضامنى به پرداخت مبلغ 72/500/000 
ریال بابت اصل خواسته و 2/792/500 ریال بابت هزینه دادرســى و خسارت تأخیر در تأدیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف (30/000/000 ریال 042391- 95/12/20 و 42/500/000 ریال 
042390- 95/12/27) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 13229 شعبه 32 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمتع شماره دو) /5/164 
ابالغ رأى

شماره قرار: 9609976793501196 کالسه: 951334 ش 5 مرجع رسیدگى: شعبه 5 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان/خواهانهــا: ابراهیم فتاحى نافچــى- اصفهان- پل چمران- خ 
کاوه- رســتوران اتحاد خوانده/ خواندگان: فرشــاد رحیمى- مجهول المکان خواسته: الزام به 
انتقال سند رسمى خودرو شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مینماید. راى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى خواهان ابراهیم 
فتاحى نافچى به طرفیت خوانده فرشاد رحیمى باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمى خودرو 
پژو پارس به شــماره انتظامى 876ج59/ ایران 53 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به 
محتویات پرونده اســتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامى در خصــوص آخرین مالک خوردو، 
مالحظه قولنامه ارائه شــده از طرف خواهان و همچنین خوانده علــى الرغم ابالغ قانونى ماده 
73 نشر آگهى  در جلسه رســیدگى حضور ندارد و الیحه دفاعیه اى ارسال ننموده، شورا دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به اســتناد ماده 198 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10 و219 و220 و221 و223 و225 قانون مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده فرشاد رحیمى به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى سند خودرو 
پژو پارس به شــماره انتظامى  876ج59/ ایران 53 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 5/235/000 
ریال بابت هزینه دادرســى و نیز حق خواهان صادر و اعالم مینماید. راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى عمومى 
حقوقى اصفهان میباشد. م الف: 13232 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجمتع شماره دو) /5/165
ابالغ رأى

کالســه پرونــده: 960109ش 5 شــماره دادنامــه: 9609976793501202- 96/4/27 و 
9609976793501203- 96/4/27 مرجع رسیدگى: شعبه 5 شــوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: شهناز فراشاهى نشــانى: اصفهان- چهارباغ باال- کوچه شــهید هدایتى- کوچه ش 
فروغى- بن بســت کریمى انتهاى کوچه طبقه اول- کد ملى: 1283576643خوانده: شــهاب 
جمشیدى نشــانى: مجهول المکان کد ملى: 1285148932 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: 
درخصوص دعوى شهناز فراشاهى فرزند اسمعیل به طرفیت شهاب جمشیدى فرزند کامران به 
خواسته ى صدور حکم مبنى بر تخلیه واحد اســتیجارى به لحاظ عدم تأدیه اجاره بهاء از تاریخ 
95/10/3 لغایت تا زمان صدور اجراى حکم مقوم به 84/000/000  ریال (على الحساب) و جبران 
کلیه ى خسارات قانونى وارده شامل تأخیر تأدیه و هزینه ى دادرسى با توجه به محتویات پرونده 
و کپى مصدق اجاره شماره 94/39723 فى مابین و اظهارات خواهان در جلسه ى مورخ 96/3/30 
مبنى بر اینکه مستأجر تنها سه ماه اول را اجاره پرداخت نموده و به مدت 6 ماه اجاره بهاء پرداخت 
ننموده است، و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه ى رسیدگى و عدم ارائه ى الیحه ى دفاعیه 
در مقابل دعوى خواهان لذا شورى دعوى مطروحه را وارد و مقرون به صحت دانسته و حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 126/000/000 ریال بابت اجاره بها از تاریخ 95/10/3 لغایت 
96/4/3 به مدت 6 ماه از قرار ماهیانه 21/000/000 ریــال و پرداخت مبلغ 4/055/000 ریال 
بابت هزینه هاى دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید؛ و در خصوص حکم تخلیه به 
لحاظ عدم پرداخت اجاره بها نظر به اینکه خواهان دلیلى بر فسخ قرارداد اجاره مورخ 95/5/18 
ارائه ننموده و همچنین تاریخ قرارداد که تا مورخ 96/6/3 اعتبار داشته به استناد ماده 197 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید؛ و در خصوص قرار تأمین 
خواست به لحاظ عدم تودیع خسارت احتمالى توســط خواهان به استناد تبصره ماده 108 قانون 
آیین دادرســى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نماید؛ رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و بعد از اتمام مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 13234 شعبه 5 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/166
ابالغ رأى

کالسه پرونده:960200 شماره دادنامه: 9609976796200928- 96/4/18 مرجع رسیدگى: 
شعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر برخوردار نشــانى: اصفهان- خ حمزه 
اصفهانى کوچه بن بست مژگان پ 12 خوانده: منوچهر قریشى نشانى: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشــورتى اعضاء شــورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص 
دادخواست اصغر برخوردار به طرفیت منوچهر قریشى به خواســته مطالبه مبلغ 10/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره ى 376554- 95/8/20 عهده ى بانک ملت به انضمام مطلق 
خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ وقت قانونى نشــر آگهى در جلسه حضور 
ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و اولیه ننموده لــذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که 
مســتنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/345/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارات تأخیر در تأدیه از تاریخ سررســید چک موصوف (376554- 95/8/20) تا 
تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومى حقوقى اصفها ن مى باشد. م الف: 13238 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/167
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 1154/95 شــماره دادنامه: 9609976794800258 مرجع رسیدگى: شعبه 18 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سعید توســل هندوآبادى نشانى: اصفهان- خ آب 250 
نبش کوچه شهید حســینى پور خوانده: سیده زهرا ابوخمیس موســوى نشانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شورا ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى 
نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست  سعید توســل هندوآبادى به طرفیت سیده زهرا 
ابوخمیس موسوى به خواســته مطالبه مبلغ 23/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
هاى 1-518393- 94/4/15 عهده بانک ملى ایران به انضمام خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه 
با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى 
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 اشتغال ذمه ى خوانده به خواهان را 
حکایت مى کند على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/510/000 ریال یک 
میلیون و پانصد و ده هزار ریال به عنوان خســارت دادرسى به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از 
تاریخ سررسید چک (94/4/15) لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه خواهد بود و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 13242 شعبه 18 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/168
ابالغ رأى

کالسه پرونده:951349 و 951331 شماره دادنامه: 9609976793900802- 96/4/24 مرجع 
رسیدگى: شــعبه 9 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان اصلى و خواهان جلب ثالث: مسعود 
شــیرمحمدعلى اصفهان- خ مولوى- ك مظاهرى- ك نیلوفر- پ 405 وکیل: شهره رضایى 

نشانى: هشت بهشت شرقى- روبروى داروخانه دکتر عبدالهى ك جاورى پ 2 خوانده اصلى و 
خواندگان جلب ثالث: 1- محمد لواسى خ زینبیه- خ مهدیه- ك میرباقرى پ 3، 2- محمدرضا 
محمدى 3- محمدرضا مجیدى هر دو فعًال مجهول المکان خواسته: الزام خوانده ردیف اول به 
تحویل یک دستگاه خودرو مقوم به 170/000/000 ریال و الزام به تحویل مبیع در دعوى جلب 
ثالث گردشگار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظرى] مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن 
ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دعوى مسعود شــیرمحمدعلى فرزند على با وکالت خانم شهره رضایى 
به طرفیت محمد لواسى و محمدرضا محمدى به خواسته 1- الزام به تحویل یک دستگاه خودرو 
سوارى پژو پارس به شماره انتظامى 141ص21/ ایران 53 مقوم به یکصد و هفتاد میلیون ریال 
به انضمام مطلق خسارات قانونى و 2- الزام به انتقال سند خودرو موصوف مقوم به بیست و یک 
ملیون ریال و همچنین دعوى جلب ثالث مسعود شــیرمحمدعلى فرزند على به طرفیت محمد 
لواسى فرزند على، محمدرضا محمدى فرزند احمد و محمدرضا مجیدى فرزند احمد که خواسته 
جلب ثالث در پرونده 1331/95 با موضوع الزام به تحویل مبیع و انتقال ســند خودرو فوق الذکر 
مقوم به بیست و یک میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى. با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده و رویت اصل مبایعه نامه عادى به تاریخ 94/5/3 که حکایت از خرید و فروش یک دستگاه 
پژو پارس به شماره انتظامى 141ص21/ ایران 53 بین خواهان و خوانده ردیف اول را دارد که 
بر حسب اظهارات وکیل خواهان فروشنده تاکنون از تحویل این خودرو به خواهان به هر دلیلى 
امتناع نموده و با عنایت به استعالم اخذ شــده از مرکز پلیس راهور اصفهان به تاریخ 95/11/9 
که آخرین مالکیت خودرو مورد دعوى را بنام خوانده ردیف سوم جلب ثالث اعالم داشته و اینکه 
خواندگان علیرغم ابالغ قانونى (نشر آگهى) در جلسه دادرسى شرکت ننموده و نسبت به دعوى 
مطروحه خواهان هیچگونه ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده لذا  شورا دعوى خواهان را مقرون به 
صحت تلقى و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 222 و 223 قانون مدنى و 198و 515 و 
519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول بدوى و جلب ثالث (محمد 
لواسى) نسبت به تحویل خودرو شماره 141ص21/ ایران 53 به شماره موتور 12487239060 
و شماره شاسى NAANOICN79E814841 رنگ سفید و خوانده ردیف سوم جلب ثالث 
ملزم، حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى و انتقال سند رســمى خودرو موصوف با مشخصات 
فوق به نام خواهان و همچنین خوانده ردیف ســوم جلب ثالث محکوم به پرداخت پنج میلیون و 
ششصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه ن شر آگهى با احتساب اجراى احکام 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى 
محســوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و 20 روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. ضمنًا دعوى خواهان 
اصلى نسبت به خوانده ردیف دوم و همچنین دعوى خواهان جلب ثالث نسبت به خوانده ردیف 
دوم دعوى جلب ثالث مستنداً به ماده 84 (بند 4 ماده 84) قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى 
خواهانها در این خصوص صادر و اعالم مى گردد. قــرار صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 13243 شعبه 9 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/169
ابالغ رأى

کالسه پرونده:951354 شــماره دادنامه: 251-96099767944- 96/2/23 مرجع رسیدگى: 
شعبه چهاردهم شــوراى حل اخ تالف خواهان/ خواهانها: محمدرضا کالنترى آدرس: خ شریف 
تقاطع سوم نمایشگاه مبل ارگ خوانده/ خواندگان: امید ظاهرى عبدوند آدرس: مجهول المکان 
شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شــورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى 
محمدرضا کالنترى به طرفیت امید ظاهرى عبدوند به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون 
ریال بابت وجه چک به شــماره 889773 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى، 
با توجه به دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط جانب بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حضور نداشــته 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، 313 قانون تجارت و 
198و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/4/1) تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید رأى صادره غیابى محســوب و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 13245 شعبه 14 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/170
ابالغ رأى

کالسه پرونده:135/96 شماره دادنامه: 394- 96/4/25 مرجع رسیدگى: شعبه 25 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: حسن قربانى نشانى: اصفهان خ بعثت کوچه جمعه بازار قنادى قربانى 
خوانده: رحیم رحمانى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت سه 
فقره رسید عادى با احتساب جمیع خسارات قانونى. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شورا: درخصوص 
دعوى حسن قربانى به طرفیت رحیم رحمانى به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
سه فقره رسید عادى با احتساب جمیع خســارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگى مورخ 96/4/13 و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى و انتشار آگهى 
در جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه دفاعیه اى نیز به این شورا ارسال ننموده و مستند دعوى 
خواهان از هرگونه انکار و تکذیب مصون مانده، لذا شــورا دعــوى خواهان را مقرون به صحت 
تشخیص و ثابت دانســته و هیچگونه دلیل و مدرکى که حکایت از پرداخت دین و یا برائت ذمه 
خوانده ملحوظ نظر قرار نگرفته اســت مســتنداً به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
725/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
(96/2/20) تا تاریخ وصول براساس شاخص بانک مرکزى که محاسبه آن بر عهده اجراى احکام 
شورا میباشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید  رأى صادره غیابى محسوب و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه میباشــد. مى باشد. م الف: 13247 شعبه 25 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/171
ابالغ رأى

کالسه پرونده:   960270-  96/4/17 شــماره دادنامه: 9609976797900773- 96/4/25 
مرجع رسیدگى: شعبه 45 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حمیدرضا اعتزازیان نشانى: 
اص خ نظر غربى سه راه نظر بن بست میثم مجتمع مســکونى پیام واحد 3 خوانده: مجتبى اسد 
سیار نشــانى: مجهول المکان گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاى محترم شــورا ضمن ختم رســیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت 
به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى حمیدرضا اعتزازیان به طرفیت 
مجتبى اسدى ســیار به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بابت وجه چکهاى شماره 
1- 226/6978245، 2- 226/978242 به عهده بانک توسعه تعاون شعبه مطهرى به انضمام 
مطلق خسارات قانونى، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهى عدم پرداخت از جانب 
بانک محال علیه و با عنایت به وصف تجریدى بودن چک موصوف بقاى اصول مستندات در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه آن را دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى شرکت ننموده هیچگونه الیحه دفاعیه اى مبنى بر عدم 
دین و برائت ذمه خود ارسال و ارائه ننموده، لذا شــورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى

 و مستنداً به مواد 310، 313 قانون تجارت و 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/625/000 
ریال بابت هزینه دادرســى و 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و خســارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف مبلغ 100/000/000 ریال ش 978245 مورخ 8/20 /95 و مبلغ 
100/000/000 ریال ش 978242 مورخ 95/7/10 لغایــت تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این مرجع و سپس 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشــد. م الف: 13250 شعبه 45 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /5/172
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 672/95 شماره دادنامه: 9609976796901894- 96/4/19 مرجع رسیدگى: 
شعبه 39 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: یاسر نظرى: خیابان پروین حکیم اسدى روبروى 
پارکینگ  خوانده: مهدى امینى: خ شریعتى کوچه شریعتى بن بست بهار پ 7 خواسته: مطالبه وجه 
چک 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 
راى مى نماید: راى قاضى شورا: درخصوص دادخواست یاســر نظرى به طرفیت مهدى امینى 
به خواسته مطالبه مبلغ 105/734/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 97546 عهده بانک 
صادرات شعبه علویجه به انضمام خسارات دادرســى و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجــه چک از ناحیه بانک محال علیه و بــا توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 96/2/13 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا و نظر 
به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال 
ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى کــه حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاء شــورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/2/13 و با 
احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مســتنداً به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف 
و مواد 310، 311، 313 از قانــون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســى مدنى حکم 
به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ یکصد و پنج میلیون و هفتصد و ســى و چهار هزار ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم بر 
اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 3/350/000 ریال هزینه دادرسى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد رأى صادره غیابى و بمدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشــد. م الف: 13273 شعبه 39 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /5/173
اجراییه

شماره: 951191 ش 14 به موجب رأى شماره 78-944-960 تاریخ 96/1/23 حوزه 14 شوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه مســعود اباذرى فرزند 
خسرو نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال بابت 
وجه چک به شــماره ى 185323 و 901/54127 به عهده بانک ملى و پست بانک و مبلغ سه 
میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى 
لغایت اجراى حکم در حق محکوم له حسن منتظرى فرزند میرزا عبدالحسین شغل: آزاد نشانى: 
اصفهان- خ هفتون خ میثم- میثم 5 بن بست مینا پالك 248 ك پ 8198835173 و نیم عشر 
حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 13191 شعبه 14 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /174 /5



اقتصاداقتصاد 07073000 سال چهاردهمسه شنبه  10 مرداد  ماه   1396

آغاز روند کاهش قیمت پیاز 
مدیرکل دفتر سـبزى و صیفى وزارت جهاد کشاورزى 
از آغاز روند کاهش قیمت پیاز در بـازار خبر داد و گفت: 
حداکثر طى 10 تا 15 روز آینده قیمت این محصول در 

بازار کامًال متعادل خواهد شد. 
حسین اصغرى با بیان اینکه زیان کشاورزان پیازکار در 
سال هاى گذشته باعث کاهش میل آنان به کشت این 
محصول شد، اظهارداشت: البته این اتفاق امسال فقط 
درباره محصول عرضه تابسـتان ما رخ داد ضمن اینکه 
در سال جارى مقدارى هم با عقب افتادگى تولید مواجه 
بودیم، یعنى کشت انجام شده اما با تأخیر 20 روزه عرضه 

به بازار مواجه بودیم.

چاره اى جز حرکت به سمت 
واقعى کردن قیمت  برق نداریم

وزیر نیرو با اشاره به اینکه چاره اى جز حرکت به سمت 
واقعى کـردن قیمت  بـرق نداریم، گفت: پارسـال 250 
میلیارد کیلووات ساعت برق فروخته ایم که اگر این رقم 
در 66 تومان به ازاى هر کیلووات ساعت ضرب شود رقم 
17 هزار و 500 میلیارد تومان کل درآمد صنعت برق در 
سال گذشته است. حمید چیت چیان با بیان اینکه واقعى 
شـدن قیمت برق باعث روى آورى صنایـع و مصارف 
خانگى به سمت تکنولوژى هاى کم مصرف بخش برق 
در کشور خواهد شد، اظهار داشت: واقعى شدن قیمت ها 
باعث فراهم شدن منابع مالى بیشتر براى توسعه صنعت 

برق در کشور خواهد شد.

ویترین

با حضور معاون اول رئیس جمهور چند طرح فوالدى امروز 
در کشور افتتاح مى شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افتتاح چند 
طرح فوالدى در کشور گفت: روز سه شنبه(امروز) با حضور 
معاون اول رئیس جمهور، کارخانه گندله ســازى مبارکه 

افتتاح مى شود. 
کرباســیان گفت: این کارخانه از زنجیره کارخانه هاى 9 
گانه اى است که در آن منطقه وجود دارد.وى افزود: دومین 
کارخانه اى که افتتاح مى شــود، اوپال پارسیان است که از 
جمله طرح هاى نیمه تمام ایمیدرو بــوده و عملیات بهره 

بردارى آن آغاز شده است.

رئیس سازمان ایمیدرو تأکید کرد: با راه اندازى کارخانه هاى 
جدید در مجموع 10 میلیون ُتن به ظرفیت گندله ســازى 
کشور افزوده مى شود؛ این در حالى است که در سال هاى 92 
و 93 ما وارد کننده گندله بودیم، اما در حال حاضر با تولیدات 
فعلى به سمت توازن تولید و مصرف گندله در صنعت فوالد 
حرکت مى کنیم. کرباسیان همچنین گفت: یک کارخانه 
800 هزار تنى تولید کنسانتره فوالد نیز که بخش خصوصى 

ایجاد کرده است، بهره بردارى مى شود.
وى افزود: به همراه این طرح ها یک خط لوله گاز و همچنین 
دوبانده شدن جاده خواف - سنگان و چند طرح دیگر نیز از 
پروژه هایى است که روز سه شنبه به بهره بردارى مى رسد.

 دبیرکل خانه کشاورز با بیان اینکه مثل روز روشن است که 
به زودى به جز پنج استان کشور، بقیه استان ها حتى براى 
آب شرب نیز مشکل خواهند داشت، گفت: کشاورزان اولین 

قربانیان بحران آب در کشور هستند.
عیسى کالنترى اظهارداشت: کشــاورزان اولین قربانیان 
بحران آب در کشور هســتند که حاکمیت و منافع ملى ما 
نیز در  ادامه به مخاطره خواهد افتاد. وى اضافه کرد: مگر 
نسل آخر ساکن در این سرزمین هستیم؟ مرگ  فرزندان ما 
ســهمى براى زندگى در این کشور ندارند که اینچنین بى 
محابا براى مصرف بیشــتر آب به بهانه توسعه کشاورزى 

و صنایع آب بر و یا حفظ وضع موجود برنامه مى دهیم؟

کالنترى افزود: در حالى که کارشناسان منابع آب اعتقاد 
دارند وزراى کشاورزى و نیروى آینده براى تعادل بخشى، 
حداقل در طول چهار ســال باید 30 میلیــارد متر مکعب 
استحصال آب را کم کنند، بر اساس مصوبه مجلس شوراى 
اسالمى براى اجراى برنامه ششم 40 میلیارد متر مکعب 

افزایش مصرف پیش بینى شده است.
کالنترى با ذکر این نکته که یکى از غیرکارشناسى ترین 
مصوبات مجلس در بخش کشــاورزى مسائل مربوط به 
مصرف آب در برنامه ششم است، گفت: با ادامه وضع موجود 
تا سال 1415 در غیر از چهار یا پنج استان کشور، اثرى از 

کشاورزى نخواهد بود.  

به زودى در تأمین آب شرب 
دچار مشکل مى شویم 

امروز؛ افتتاح 
کارخانه گندله سازى مبارکه

اجراییه
شــماره: 951150 ش 14 به موجب رأى شــماره 95044522 تاریخ 95/11/11 حوزه 14 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه جالل ملکیان دولت آبادى فزند حسن 
شغل: آزاد نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ دوازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار 
ریال بابت وجه چک به شماره 619149 به عهده بانک رفاه کارگران و مبلغ 1/206/250 ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى به مبلغ 120/000 ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
94/10/7 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له منصور نیکونژاد فرزند محمد شغل: بازنشسته نشانى: خانه 
اصفهان- نوبهار گلبهار- بن بست سادات و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 13192 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/175
اجراییه

شــماره: 950560 ش 14 به موجب رأى شــماره 1492تاریخ 95/8/29 حوزه 14 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه کمال لطیف کار فرزند حسین نشانى: مجهول 
المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ هفت میلیون و ســیصد هزار ریال بابت وجه چک به شــماره 
877121/25 و 877122/62 به عهده بانک ملت و مبلغ نهصد و شصت و شش هزار و دویست و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 94/8/15 و 94/11/15 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له رسول صادقى فرزند 
محمود شغل: کاوشگر رایانه نشانى: اصفهان- خ کاشــانى روبروى بیمارستان کاشانى شرکت کاوشگر 
رایانه و نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 13193 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/176
اجراییه

شماره: 951149 ش 14 به موجب رأى شماره 2864-950 تاریخ 95/12/24 حوزه 14 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه زهرا اصغرى فرزند ابراهیم شغل: آزاد نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت وجه چک به شماره 721549 به 
عهده بانک ملى و مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر 
آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسیدچک موصوف 95/4/20 لغایت اجراى 
حکم در حق محکوم له منصور نیکونژاد فرزند محمد شغل: بازنشسته نشانى: خانه اصفهان نوبهار گلبهار 
بن بست سادات و نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 13194 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/177
اجراییه

شــماره: 951218ش14 به موجــب رأى شــماره 00117-960 تاریخ 96/1/30 حوزه 14 شــوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان کــه قطعیت یافته اســت. محکــوم علیه مهــدى میرزائى امیرى 
فرزند على مــردان شــغل: آزاد نشــانى: مجهــول المکان محکوم اســت بــه: پرداخــت مبلغ نود 
میلیــون ریال بابــت وجه چــک بــه شــماره 439385 به عهــده بانک صــادرات و مبلغ ســیصد 
و دوازده هزار تومان بابت هزینه دادرســى و خســارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررســید چک موصوف 
94/1/20 و هزینه نشر آگهى لغایت اجراى احکام در حق محکوم له ابوذر حیدرى سرشک فرزند امیرقلى 
شغل: آزاد نشانى: اصفهان- خانه اصفهان- خ گلخانه- کوى اردیبهشت- بن بست دوم پ 89 و نیم عشر 
حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف: 13195 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/178

اجراییه
شماره: 921/95 به موجب رأى شماره 9509976795001682 تاریخ 95/12/24 حوزه 20 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه رضا رشیدى پور نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت خســارات تأخیر تأدیه 25٪ مبلغ یکصد و ده میلیون ریال (محکوم به دادنامه 
صادره از شعبه 10 حقوقى) و مبلغ پانصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسى از تاریخ صدور اجرائیه از سوى 
دادگاه شعبه 10 عمومى حقوقى لغایت اجراى حکم طبق آخرین شاخص بانک مرکزى و نیم عشر اجرا. 
مشخصات محکوم له: فرحناز عبدانى نصیرى نشانى: اصفهان- خ ابوالحسن اصفهانى کوچه 29 پ 12. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 13200 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/179
اجراییه

شماره: 951016 ش 5 به موجب رأى شماره 9509976793502261 تاریخ 95/12/21 حوزه 5 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- حسنعلى رضایى کمال آباد فرزند 
عبدالرحمن کدملى: 1249731364 2-امیرحسین حســین پور فرزند حسینعلى نشانى: هر دو مجهول 
المکان محکوم است به: خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته وجه چک به شماره ى 196100 و پرداخت 2/565/000 ریال بابت هزینه ى دادرسى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک (93/12/1) تا تاریخ اجراى حکم در حــق خواهان بیژن فکارى 

سیچانى کد ملى: 1288850514 نشــانى: اصفهان- خ اشرفى اصفهانى کهندژ- جنب کوچه 20- برق 
صنعتى سحر به انضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 13206 شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/180
اجراییه

شماره: 792/95 به موجب رأى شماره 1019 تاریخ 95/10/13 حوزه 31 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه سید فریور رضوى فرزند سید رضا نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به: حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى به تنظیم و انتقال سند رسمى خودرو پیکان به شماره 
انتظامى 752ق19/ ایران 13 بنام خواهان و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و سى و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى در حق محکوم له جعفر رضایى فرزند ماشااله نشانى: اصفهان خ برازنده 
نبش کوچه خیام سوپر معصوم و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 13214 شعبه 31 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/181
اجراییه

شماره: 758/95 به موجب رأى شــماره 784 تاریخ 95/10/8 حوزه 53 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه افشین اسماعیلى ارزانى فرزند عبداله نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه و شش میلیون ریال وجه یک فقره چک به ش 1472/233726/13 
به سررسید 94/3/22 بانضمام مبلغ 2/485/000 ریال خسارات و هزینه هاى دادرسى و نشر آگهى بانضمام 
خسارات تأخیر و تأدیه از سررســید چک لغایت اجراى حکم بانضمام نیم عشر در حق دولت. مشخصات 
محکوم له: دانیال نصر فرزند اکبر نشــانى: اص- خ 8بهشت غربى ملک شمالى کوچه ش احمدى پ 4. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 13217 شعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/182
اجراییه

شماره: 881/95- 960043 به موجب راى شــماره 9609976795700282 تاریخ 96/2/24 حوزه 27 
اصفهان شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهدى باغ سان 
نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ (183/000/000 ریال) بابت اصل خواسته و 
5/510/000 ریال بابت هزینه دادرســى و تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک (90457- 95/4/30 و 
90458- 95/4/15 و 29/701845- 95/3/15 و 30/275148- 95/3/30) تــا تاریخ اجراى حکم در 
حق محکوم له ابراهیم قرهى قهى نشــانى: اصفهان- بازار- باغ قلندرها- جنب سراى ستوده- پخش 
آسیا صادر و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 13218 شعبه 27 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/183
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426796200070 شــماره پرونده: 9509986796201383 شماره بایگانى شعبه: 
951399 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096796200391 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976796200453 محکوم علیه زینب اسدى خشوئى فرزند على نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال وجه یک فقره چک بابت اصل خواسته (به خواسته وجه 
یک فقره چک به شماره 910942 مورخ 95/6/15) و پرداخت مبلغ 460/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له اسداله نصیرى 
زیارى فرزند محمدحسین نشانى: اصفهان- اصفهان زیار خ کشاورز بن قائم با احتساب پرداخت نیم عشر 
دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 13244 شعبه 32 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/184
اجراییه

شماره: 95-205 به موجب رأى شماره 9609976797100055 تاریخ 96/1/21 حوزه چهل و یک شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- حسن نیروجزى فرزند عنایت 

اهللا 2- رحمن بیاتى عاشق آبادى فرزند علیرضا هر دو به نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 96/000/000 ریال بابت وجه چک هاى مورد دعوى و مبلغ 2/060/000 (دو میلیون و شصت هزار 
ریال) بابت هزینه ى دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک ها لغایت زمان اجراى حکم 
و نشر آگهى به انضمام نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: ســعید توسل هندوآبادى فرزند على 
نشانى: اصفهان- خ آب 250- نبش کوچه ى حسینى پور. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 13241 شعبه 41 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/185
اجراییه

شماره: 951481 به موجب رأى شماره 02368........950 تاریخ 95/12/24 حوزه ششم شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه غالمعلى سلطانى نشانى مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ مبلغ 41/000/000 ریال بابت اصل خواسته (وجه سه فقره حواله) و 1/985/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/10/8) لغایت زمان اجراى 
حکم طبق شاخص بانک مرکزى در حق محکوم له زهرا جهانگیرى فرزند مهدى شغل: خانه دار نشانى: 
اصفهان خیابان کاوه خیابان ابونعیم جنوبى کوچه 36 پالك 325 بانضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 13237 

شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/186
اجراییه

شماره: 1091/95 به موجب رأى شماره 1151 تاریخ 95/12/22 حوزه 53 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدجواد ســبزوارى فرزند پرویز نشانى مجهول المکان 
محکوم اســت به: پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک بــه ش 1262/489474/26 به 
سررسید 93/8/30 بابت اصل خواســته و مبلغ 1/345/000 ریال بابت خسارات و هزینه هاى دادرسى و 
نشر آگهى بانضمام خسارات تأخیر در تأدیه از سررسید لغایت اجراى حکم بانضمام نیم عشر در حق دولت. 
مشخصات محکوم له: مهین پیشرو فرزند حسین نشانى خ احمدآباد ك نواب بن نواب ساختمان افرا پالك 
51 واحد 6. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف: 13233 شعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/187

اجراییه
شماره: 940894 به موجب رأى شــماره 9509976796300292 تاریخ 95/2/6 حوزه 33 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه على شاه محمدى نشانى مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ دوازده میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و سیصد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک ها 93/9/2 و 94/3/10 لغایت زمان اجراى 
حکم در حق محکوم له رسول کرمى پور اصفهانى نشــانى اصفهان خانه اصفهان خ ش اسماعیلى کوى 
نسیم پالك 2 و پرداخت نیم عشر اجرایى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 13225 شــعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/188
تحدید حدود اختصاصى

شماره: 139621702023008284- 96/5/7 چون تحدید حدود ششدانگ پالك شماره 4354/2 واقع در 
بخش 3 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام حسین صدیقى فرزند اصغر در جریان ثبت است و به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده و بموجب راى شــماره 139660302023000236- 96/2/30 
هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شنبه 95/6/4 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهى در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
هاى معترضى ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ انتشار: 96/5/10 

م الف: 14259 صفائى رئیس  منطقه مرکز ثبت اسناد و امالك اصفهان/5/342
آگهى دعوت به افراز

شــماره: 103/96/1614/26- 96/5/3 احتراما نظر به اینکه خواهان شهردارى شاهین شهر دادخواستى 
مبنى بر افراز مقدار 30/03 سهم مشاع از دو هزار سهم ششــدانگ پالك 301/43 واقع در بخش 16 ثبت 
اصفهان قطعات 535 و 543 و 544 و 546 و 547 و فضاهاى سبز به آدرس پشت بند حافظ شمالى نموده که 
از سوى هیات امنا حافظ شمالى براى نامبرده گان قطعاتى منظور نموده که به علت معلوم نمودن اقامتگاه 
سایر شرکاء درخواست افراز از طریق آگهى را نموده است. لذا باستناد ماده 9 آئین نامه قانون افراز و فروش 
امالك مشاع به شرح لیست ذیل اعالم میدارد: خواندگان: فاطمه پور چهارلنگ، اصغر گرسیوز جزى، صدیقه 
گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار کشــاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على 
کنعانى، عباسعلى آقا بابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباسعلى آقاجانى جزى، على 
آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى، جهانبخش احمد ســمالى، امام بخش احمد سمالى 
علیرضا گرسیوز، هواکم ارتونیان، على ایزدپناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، میالد باقرى 
گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، کشور بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشک قاضى، داود 
بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افسر تدریســى امیرآباد، حسن تقیان جزى، محمدرضا تقیان 
جزى، محمدعلى تقیان جــزى، نادعلى تقیان جزى، توران جزى جزى، قربانعلى جمشــیدیان، حجت اله 

حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان جزى، توران حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان 
جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیان جزى، عزت اله 
حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت اله حکیمیان جــزى، عزت حاتم پور جزى، رضا حاتم پور 
جزى، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادانى، کامبیز حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا حاجت بور، غالمحسین 
طایفه قشقایى، محبوبه حسینى خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، رحمان خاکسار، حسین خلیلى 
جزى، حسین آقاجانى، محمدحســین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان 
جزى، على رحمانى، حسین رسولى، رضاقلى اورنگ، حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، 
عباس زمانیان، سیدعلى سجادى، زهره سعادت، اله داد سلیمانى فارسانى، عزیزاله شریفیان جزى، صغرى 
شریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان میالگرى، بهنام مهران، خسرو مهران، اسداله موسویان جزى، فاطمه 
مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، زهرا نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح 
جزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه نقاشى، بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، 
معصومه یزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، صدیقه یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز استات 
اصفهان، شهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى 
زاده، حمیدرضا محبتیان، ایران محمدى فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، فردوس مرادیان، مهدى متقى 
زاده، رجبعلى مزروعى سبالنى، زهرا مسیبى، حسین مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى 
جزى، اقدس مسیبى جزى، عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مسیبى جزى، سعید مظفرى، 
مرتضى علمدارى، عبداله على بیگى بنى، شاهرخ على جانى على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، 
حسین على ملکى، عباسعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، 
عزیزاله غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى، 
مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شیر جزى، مریم 
شیر جزى جزى، مصطفى شیر جزى، مهدى شیر جزى، حسن شیر جزى، طاهره شیر جزى، طاهره گرسیوز، 
مرتضى شیر جزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، 
ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه 
صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، معصومه صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح 
جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه 
عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، محمد عارفیان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، 
سعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد عسکرزاده، حسین تقیان جزى، نصرت عرفانى، نادعلى مسیبى، 
سعید تقیان، محمدجعفر مصطفوى و همچنین افرادى که مدارك مالکیت خود را به اداره ارائه ننموده اند و در 
پالك مزبور ذینفع هستند اعالم میدارد که افراز سهم خواهان از ششدانگ پالك 301/43 واقع در پشت بند 
حافظ شمالى بخش 16 ثبت اصفهان در تاریخ 96/5/30 راس ساعت 9 صبح صورت مى پذیرد لذا در محل 
حضور بهم رسانید و متذکر مى گردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره 7/2454 مورخ 
61/06/07 که اعالم میدارد عدم حضور شرکاء و مالکیت مشاعى مانع از انجام عملیات افرازى نخواهد بود، 
این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه مفاد اسناد رســمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتى که 
بین شرکا و مالکین مشــاعى، محجور (صغیر، مجنون غیررشید) و یا غایب مفقوداالثر وجود دارد به استناد 
ماده 133 قانون امور حسبى و طبق راى وحئدت رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان 
عالى کشور مراتب مزبور، توسط نمایندگان به واحد ثبتى محل وقوع ملک اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز 
به شایستگى محل وقوع ملک صادر شود این آگهى صرفا در یک نوبت منتشر مى گردد. م الف: 977 صیادى 

صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/5/395 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139660302007001434 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى آقاى کیامرز بکرانى باالئى فرزند فرج اله بشماره شناســنامه 17 صادره از فالورجان در یک باب 
خانه به مساحت 220/23  مترمربع پالك 525 اصلى واقع در پیربکران خریدارى از مالک رسمى خانم مونس 
آغاخیرى فرزند اسماعیل محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1396/5/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/5/26 م الف: 337 اداره ثبت اسناد و امالك 

فالورجان/5/421
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 150/96 مرجع رسیدگى: شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: رمضانعلى 
بهارلویى نشانى: نجف آباد- خ شهدا- نادر 1- کوى ســروش پالك 10 وکیل خواهان: على مؤمن، بهناز 
منتظرى نشانى: اصفهان- ســه راه ســیمین- نبش کوى 17 مجتمع دى طبقه 6 واحد 44 خوانده: على 
باقربیگى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 4388- 95/8/30 جمعًا به 
مبلغ 100/000/000 ریال گردش کار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه اى 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى شورا: درخصوص دعواى رمضانعلى بهارلویى به طرفیت على باقربیگى 
به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده ى خوانده داشته و بقاى اصول مسندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه ى خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه ى وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه معمول نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است. لذا مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/700/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و نیز پرداخت حق الوکاله ى وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغات اجرا ى حکم که 
توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
خواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد. م الف: 14272 شعبه 8 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/5/422

تالطم هاى هر چند آرام چند روز گذشــته بازار ارز، برخى  را 
نگران کرده؛ نگران جهشى که دوباره تغییرات نرخ را رقم 
زند و زمینه ساز برخى مشکالت اقتصادى دوباره در اقتصاد 
ایران شــود. از آخرین بارى که قیمت ارز مرز چهار هزار و 
200تومان را هم درنوردید، چند ماهى بیشتر نگذشته است؛ 
همان روزهایى که یادآور جمعه هاى سیاه بازار ارز بود و مردم 

را نگران آینده نرخ ارز مى کرد.

خیز آرام دالر براى عبور از 3800 تومان
اکنون چند روزى است که نرخ دالر رو به افزایش گذشته و 
به تبع خود، نرخ سایر ارزها را نیز باال برده است. تا همین چند 
روز پیش، نرخ دالر با نوسانات جزئى در حد و حدود کمتر از 
سه هزار و 800 تومان نوسان مى کرد؛ اما اکنون این نرخ ها 
سوداى گرانى دارند و مى خواهند تا مى توانند باال بروند؛ اما 
نکته اینجاست که بازار چنین قدرتى را در تحقق این رؤیا ندارد 
و هنوز هم دولت، بزرگ ترین عرضه کننده ارز در بازار است. 
البته اگرچه این نرخ ها همچنان آرام است و هنوز خیلى در 
بازار نمى توان از آن برداشت نوسان جدى داشت، اما با همین 
نوسان اندك هم بسیارى زنگ خطرها را به صدا درآورده اند 
و بر این باورند که دولت باید یک بار براى همیشه، تکلیف 
نرخ ارز را مشخص کرده و راه را براى رقابتى کردن بازار ارز و 

تنظیم بازار بر اساس عرضه و تقاضا هموار کند.
در این میان البته سناریوهاى مختلفى براى وضعیت کنونى 
بازار ایران از ســوى کارشناســان و فعاالن بازار ارز مطرح 
مى شود که دامنه آن از دخالت دولت در بازار ارز و تمایل به 
اندکى گرانى دالر تا مطرح شدن برخى تحریم هاى جدید 

علیه ایران و تأثیر آن بر بازار ارز کشیده مى شود.

دالیل افزایش نرخ ارز
یک کارشناس ارشد مسائل ارزى با برشمردن دالیل حاصل 
از افزایش نرخ ارز گفت: فاکتورهــاى مختلف مى تواند در 

افزایش یا کاهش نرخ ارز تأثیرگذار باشد؛ به این معنا که تزریق 
ارز به بازار، عدم عرضه توسط بانک مرکزى و شیطنت هاى 
رخ داده در خلیج فارس از ســوى ناوهاى آمریکایى، چه به 

لحاظ سیاسى و چه به لحاظ روانى، مى تواند در قیمت ارز تأثیر 
داشته باشد. در عین حال نکته دیگرى که مى تواند در افزایش 
قیمت ارز تأثیر داشته باشد، جبران کسرى بودجه دولت بر 

اساس هزینه هایش است که مى تواند یکى از دالیلى باشد 
که افزایش دهنده نرخ ارز محسوب مى شود.

وى افزود: نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به اینکه 

بیشتر افزایش قیمت ارز طى روزهاى گذشته، در اسکناس و 
حواله جات بوده است، به نظر مى رسد که افزایش نرخ متأثر 
از موضوع حج و اعزام حجاج به عربستان است که به طور 
سنتى، در زمان حج یکسرى نوسانات قیمتى را در بازار شاهد 
هستیم و مى تواند این بار هم، افزایش نرخ اسکناس دالر در 

بازار، به این دلیل باشد.

افزایش قیمت ارز جدى نیست
وى خاطرنشان کرد: دولت اکنون در شرایط مناسبى به لحاظ 
کنترل بازار ارز قرار دارد ولى به هر حال موضوعات سیاسى و 
تحریم هاى جدید، در کنار همراهى هاى سه کشور اروپایى 
با آمریکا در موضوع موشکى که چند روز پیش از سوى ایران 
به فضا پرتاب شد، مى تواند به صورت روانى بر نرخ ارز اثرگذار 
باشد؛ چراکه کشــورهاى اروپایى، این اقدام ایران را ناقض 
قطعنامه هاى شوراى امنیت دانستند؛ بنابراین اگر اینچنین اثر 
روانى قرار بود بر بازار حاکم شود، حتماً افزایش نرخ ارز بیش 

از این ارقام فعلى رخ مى داد.
■■■  

در همیــن حــال، یکــى از فعــاالن بــازار ارز مى گوید: 
عرضه کنندگان عمــده ارز چند روزى اســت که عرضه را 
کاهش داده اند و البته زمزمه ها مبنى بر این است که ارزهاى 
ناشى از صادرات و فروش برخى کاالها در بازارهاى جهانى از 
جمله محصوالت پتروشیمى به کشور برنمى گردند و  همین 

امر سبب شده تا اندکى مضیقه در تأمین ارز به وجود آید.
وى افزود: البته دولت بارها اعالم کرده کــه ارز حاصل از 
صادرات نفت و پتروشیمى و میعانات گازى را هم به کشور 
برمى گرداند، در حالى که به نظر نمى رسد که کار انتقال ارز 
به کشور خیلى با سهولت صورت گیرد. بنابراین نرخ ارز، طى 
روزهاى گذشته با نوسان مواجه بوده و فعاالن بازار هم پیش 
بینى مى کنند که این روند، هر چند با شــیب آرام، اما طى 

روزهاى آینده هم ادامه داشته باشد.

سناریوهاى تعیین قیمت دالر در بازار

آالرم هاى افزایش  نرخ ارز
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مال و فرزند را دلیل خشــنودى یا خشــم خدا ندانید، که نشــانه 
ناآگاهى به موارد آزمایش و امتحان در بى نیازى و قدرت است، 
زیرا خداوند سبحان فرمود: «آیا گمان مى کنند مال و فرزندانى 
که به آنها عطا کردیم، به سرعت نیکى ها را براى آنان فراهم 

مى کنیم؟ نه آنان آگاهى ندارند».
موال على (ع)

سه شنبه  روستاهاى اردستان و خور و بیابانک آبى شد
به منظور نهادینه سازى فرهنگ صرفه جویى در مصرف آب، شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان، طرح فرهنگى آموزشى سه شنبه هاى آبى را در روستاهاى استان اصفهان برگزار مى کند.

آموزش روش هاى صرفه جویى در مصرف آب به عموم مردم و به ویژه بانوان، برگزارى مسابقات فرهنگى و تقدیر از مشترکین کم مصرف آب از جمله اقدامات صورت گرفته در این طرح مى باشد.
سه شنبه هفته گذشته مساجد روستایى شهرستان  هاى اردستان و خور و بیابانک میزبان سه شنبه هاى آبى بوده اند.

آگهى مزایده (مرحله اول)

آگهى مزایده (مرحله اول)

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 905 مورخ 96/05/9 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت 
به فروش قطعه زمین به پالك ثبتى شماره 3614 فرعى از 2637 اصلى به مساحت 160 مترمربع واقع در خیابان شهید 
بیگانه- کوچه 8 مترى با کاربرى مسکونى طبق کارشناسى به ازاى هر مترمربع 8/000/000 ریال از طریق مزایده عمومى 
اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر 

ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 906 مورخ 96/5/9 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 
5 قطعه زمین با کاربرى صنعتى واقع در شهرك صنعتى سلیمان صباحى بیدگلى- بلوار ایمان- ضلع جنوبى شرکت آسایش طبق 
کارشناسى پیوست به شرح ذیل اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و 

شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

- قطعات زمین به شماره 4 و 5 هر کدام به مساحت 2401/60 م .م به ازاى هر مترمربع 1/100/000 ریال.
- قطعات زمین به شماره 15-16 و 17 هر کدام به مساحت 2675/82 م.م به ازاى هر مترمربع 1/100/000 ریال.

نوبت اول

نوبت اول

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگلحسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

تجدید آگهى مزایده عمومى نوبت اول

مجید  صفارى- شهردار بادرود

شهردارى بادرود با استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 
ساماندهى معدن زباله تر و خشک در معدن زباله شهردارى را طبق شرایط و 
مشخصات ذیل از طریق آگهى مزایده به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واگذار 

نماید.
قیمت پایه مزایده:

قیمت پایه واگذارى معدن زباله 400/000/000 ریال براى مدت یک سال مى باشد.
شرایط مزایده:

1- متقاضیان شرکت در آگهى جهت دریافت اطالعات کافى درخصوص محل 
معدن مى توانند به شهردارى مراجعه نمایند.

2- شرکت کنندگان باید داراى توانایى مدیریت اجرایى و ساماندهى معدن 
باشندو توانایى مالى بابت تهیه ضمانت نامه بانکى و کلیه حقوق شهردارى را 

داشته باشند.
3- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

4- کلیه پیشنهاددهندگان در مزایده بایســتى مبلغ 40/000/000 ریال به 
عنوان سپرده شرکت در مزایده را به حساب ســپرده شهردارى به شماره 
سیبا 106682190001 نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و فیش آن را ضمیمه 

پیشنهاد نمایند.
5- پیشنهاددهندگان بایستى پیشــنهادات خود را با توجه به قیمت پایه 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه مورخ 96/05/25 پاکت الك و 
مهر شده محتوى فیش سپرده بانکى و برگ پیشنهادى با عدد و حروف خوانا 
بدون قلم خوردگى همراه با آدرس و ذکر شماره تلفن پس از امضاء به دبیرخانه 

محرمانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت دارند.
6- پیشنهادات واصله رأس ساعت 11:00 صبح روز پنج شنبه مورخه 96/05/26 
در محل شهردارى با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معامالت شهردارى قرائت و 

سپس تعیین برنده مشخص خواهد شد.
7- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و پیشنهادات 

مخدوش و مبهم و ناخوانا و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- افراد شرکت کننده باید صالحیت شرایط دریافت پروانه کسب و مجوز از 

اداره محیط زیست و سایر ارگان هاى ذیربط را داشته باشند.
9- افراد شرکت کننده متعهد و ملزم به رعایت و قوانین مربوطه و مجوز و مصوبه 

شوراى اسالمى شهر خواهد بود.
10- مدت زمان واگذارى محل اجراى پروژه یک سال شمسى است و در پایان 
مهلت هیچگونه حق و حقوقى براى طرف قرارداد (بهره بردار) ایجاد نخواهد 

کرد.
11- افراد شرکت کننده باید متأهل و داراى مدرك پایان خدمت نظام وظیفه 

باشند.
12- سپرده هاى نفرات دوم و ســوم تا انعقاد قرارداد به نفر اول باقى خواهد 
ماند. چنانچه نفرات اول و دوم و سوم پس از ابالغ کتبى شهردارى ظرف مدت 
حداکثر یک هفته از قرارداد خوددارى نمایند سپرده آنان به نفع شهردارى 

ضبط خواهد شد.
13- افراد تعیین برنده حق واگذارى مدیریت اجرائى پروژه را به غیر ندارند و 

کلیه هزینه آگهى و درج در روزنامه و... به عهده برنده مزایده مى باشد.
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نایب قهرمانى گیتى پسند ونایب قهرمانى گیتى پسند و
 زنگ خطر براى ایران   زنگ خطر براى ایران  
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آنتن هاى نانوى نورى براى 
15تبادل اطالعات پرسرعت
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فروش اقساطى ویژه 207 دستى
با پیش پرداخت 21/000/000 تومان و بازپرداخت 2 ساله
موعد تحویل

 30 روزه

فروش استثنایى رانا تنها با پیش پرداخت 
13/800/000 تومان و بازپرداخت 3 ساله

ظرفیت محدود 
موعد تحویل 20 روزه

آدرس: اصفهان- خیابان کاشانى شمالى- ضلع غربى- نمایندگى 2012 قنادیان
تلفن: 031-35012 
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گرم نکنید 

گرم نکنید  ماده غذایى را هیچگاه دو بار 
  77 ماده غذایى را هیچگاه دو بار 

آقاى عشق 
چالش!
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14 مجتبى را کشتم تا دختربچه دیگرى قربانى نشود 
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ستاره اســکندرى بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون که این روزها بازى در ســریال «گیله وا» را پشت سر مى گذارد 
درخصوص حاشیه هاى متعدد فضاى مجازى براى هنرمندان گفت: بسیارى از همکاران من متأسفانه به دنیاى مجازى 
تن مى دهند و براى قهرمان شدن و جذب مخاطب بیشتر هر کارى مى کنند اما یادشان مى رود که ممکن است چندى 
بعد همین فضاى مجازى از آنها یک ضد قهرمان بسازد و گریبان خودشان را بگیرد. وقتى یک هنرمند تمام بخش هاى 
زندگى اش مثل ازدواج کردن، بچه دار شــدن و... را در فضاى مجازى به اشتراك مى گذارد چه انتظارى دارد که فردا 

اتفاق بدى براى او نیافتاد و برخورد بدى با وى نشود.
وى در همین راســتا ادامه داد: البته این مشــکل و معضل بزرگ فقط و فقط مختص هنرمندان نیست چون در واقع 
نوع استفاده از شبکه هاى اجتماعى در کل جامعه نادرست بوده و دچار اشکالى جدى شده است. مدت ها قبل خیلى از 

جامعه شناسان در مورد خطرات اســتفاده نا بجا از فضاى مجازى هشدار داده بودند اما متأسفانه 
جدى گرفته نشد.

بازیگر ســریال «نرگس» فضاى مجازى را بســترى براى خشونت مردم 
دانست و اذعان کرد: استفاده نادرست از شبکه هاى مجازى بیش از 

پیش رایج شده و این روزها خشونت، بد اخالقى و هتاکى برخى 
به صورت اکانت هاى تقلبى بروز داده مى شود. این واکنش ها 

به زندگى دیگران از هر قشر سینمایى، تئاترى، ورزشکار 
و... به ســرعت افزایش یافته و طى سال هاى اخیر 

در عنــوان تجاوز به حریم خصوصى افراد شــدت 
گرفته است.

وى فضاى مجازى را مختل کننده زندگى واقعى 
افراد خواند و تأکید کرد: من شــخصًا با دنیاى 
مجازى ارتباط برقــرار نمى کنم چون معتقدم 
انسان هر کارى که نمى تواند در دنیاى واقعى 
انجام دهد را مبالغه آمیــز وارد دنیاى مجازى 
مى کند و در این فضا چیزى از خود ســاخته و 

ارائه مى دهد که به هیچ وجه او نیست.
بازیگر فیلم سینمایى «خانه کاغذى» در همین 

راستا افزود: مردم نســبت به کسانى که بیش از 
حد خودشــان را در دنیاى مجازى مطرح مى کنند 

و سعى دارند در این فضا جایى داشته باشند واکنش 
نشــان مى دهند. البته فراموش نکنیم تعداد زیادى از 

مردم همچنان با مهر، عشق و محبت با یکدیگر و مخصوصًا 
هنرمندان برخورد مى کنند و صحبت من در مورد معدود افرادى 

است که فضاى مجازى را آلوده کرده اند. من از وضعیت فعلى بسیار 
متأسفم. ما در این روزها دنیاى مجازى را بر دنیاى واقعى ترجیح مى دهیم 

و همین ترجیح دادن فضاى مسموم دنیاى مجازى امروز را ایجاد کرده است.
وى قضاوت در مورد زندگى دیگران را کارى ناپسند دانست و تصریح کرد: نه در قبال هنرمند 

بلکه در مورد تمام آدم ها قضاوت  در خصوص زندگى شــخصى دیگران به هیچ وجه عادالنه نیست. این اتفاق بسیار 
بدیهى است. مثًال من عکسى از خودم مى گذارم و مردم مى گویند چقدر پیر شدى. انگار که مردم پیر نمى شوند. برخى 
از مردم نسبت به مسئله اى کوچک و بدیهى مثل گذر سن هم واکنش هاى تحقیرآمیز انجام مى دهند. ما یک زمانى 
به مناعت طبع معروف و شــهره بودیم اما نمى دانم این فضاى مجازى چگونه این همه تغییر را در بخشى از مردم به 

وجود آورده است.
اسکندرى با تأکید بر لزوم برخورد قانونى با ناقصان حریم خصوصى افراد در فضاى مجازى خاطرنشان کرد: از نظر من 
باید با چنین اشخاصى که در فضاى مجازى هتاکى مى کنند و یا فضاى شخصى دیگران را منتشر مى کنند برخورد 
جدى و قاطع شوند چون مثًال در مورد کمربند ایمنى تجربه نشان داده نسبت به برخى تخلفات باید به اجبار جریمه هاى 

قاطع قائل شد تا این قاعده غلط از بین برود.

هیچکس در ایران شبیه «پیمان» نیست  
هومن سیدى با اشاره به یکى از شخصیت هاى سریال « عاشقانه »:

هومن سیدى که به تازگى ساخت آخرین فیلمش «مغزهاى کوچک زنگ زده» را 
به سرانجام رسانده است درباره مراحل دریافت پروانه ساخت براى این فیلم و حال 
و هواى فیلمش توضیح داد. این کارگردان گفت: فکر مى کنم کمترین دوندگى 
را براى این فیلم داشــتم. «مغزهاى کوچک زنگ زده» ملودرام ترین کارم است. 
این فیلم کامل ترین فیلم ملودرامم مى شود. به لحاظ تکنیکى از زمین تا آسمان با 
کارهاى قبلى ام فرق مى کند. اینکه آیا فیلم خوبى بشود یا بد، واقعًا نمى دانم! اما 

تالش کردم فیلم ساده اى به لحاظ داستانى داشته باشم.
هومن سیدى درباره سادگى داستان فیلم تازه اش در مقایسه با «خشم و هیاهو» 
که آن هم فیلمى ساده اما در عمق پیچیده بود، گفت:در این فیلم داستان پیچیدگى 
خاص خودش را دارد. نه به لحاظ اینکه کشف عجیبى بخواهد یا کسى را به فکر 
فرو ببرد که چه شد؟ نه اینطور نیست. کامًال داستان مشخص است. چیزى که در 
آن براى من جذاب است بُعد تغییرات روانى و انسانى کاراکترهاست. این تغییرات 
روانى موضوعى بود که این فیلــم را براى من پیچیده تــر مى کرد. گاهى حس 
مى کردم ممکن اســت از پس آن برنیایم. اما اینها برایم تجربه جدیدى در سینما 

بود.
هومن سیدى با اشــاره به وجود شــخصیت هاى عصبى در همه ساخته هایش، 
توضیح داد: در این فیلم تازه هم شخصیت هاى عصبى وجود دارند. شاید در واقع 
این شخصیت ها از درون من مى آیند. فکر مى کنم کاراکترهایى مى توانند برایم 
جذاب باشند که باال و پایین هاى زیادى داشته باشند و تخت نباشند. در «خشم و 
هیاهو» دو فصل وجود دارد. یک فصل عصبى وجود دارد و یک فصلى که آدم ها 
آرام تر هســتند اما فکر مى کنم هیجان براى من خیلى کار مى کند. فکر مى کنم 
فیلم ها بدون این هیجانات خیلى جذاب نیست. جداى از اینکه در جامعه خودمان 
هم بى اعصابى وجود دارد. ما طبیعتًا از کاراکترهاى جامعه مان برداشت مى کنیم. 
من خودم آدمى عصبى هستم. اما خیلى طول مى کشد که عصبانى بشوم. آستانه 

صبرم زیاد است.
هومن سیدى در پاسخ به این ســئوال که نوید محمدزاده را به دلیل توانایى اش 
در اجراى نقش هاى عصبى براى بازى در فیلم هایش انتخاب کرده یا نه؟ گفت: 
«ابداً. من معتقدم که نوید محمدزاده بسیار بازیگر پدیده اى است. پتانسیل عجیب 

و غریبى دارد. باهوش است. بسیار آدم اخالقى است. بسیار کارش برایش اهمیت 
دارد. بسیار انرژى خوبى دارد و خب متأســفانه االن توى سیستم بازیگرى فعلى 
این جریان کم شده است. به نظرم بزرگ ترین ویژگى نوید هوشش است. او خیلى 
آدم باهوشى است و جاه طلب. راضى نیست و این رمز موفقیتش است. برایش دعا 
مى کنم که از این جاه طلبى عقب ننشیند و خسته نشود. چون این موضوع خیلى 
مى تواند برایش تشنگى بیاورد. نوید خیلى فیلمنامه رد مى کند و این کار سختى 
است. از پول و دیده شدن مى گذرد. وقتى به وجه بازیگرى فکر مى کنم مى گویم 
دمت گرم. نمى دانم این وضعیت نوید چقدر دوام بیاورد اما در این مقطع براى من 

قابل تحسین است.
هومن سیدى درباره شخصیت «پیمان» سریال «عاشــقانه» و اینکه آیا او فکر 
مى کرد که این شخصیت تا این اندازه مورد توجه قرار بگیرد، گفت: نه. بچه ها پشت 

صحنه لطف داشتند ولى خیلى جدى نمى گرفتم.
او درباره ویژگى هاى شــخصیتى پیمــان توضیح داد: به نظــرم پیمان یک آدم 
خاکسترى اســت. قهرمان نیست اما آدم بدى هم نیســت. چند تا کار هست که 
انجام مى دهد که نه درعرف جا مى گیرد و نه در شــرع. شــاید اینها خصوصیات 
منفى اش باشد. اما کارهاى خوب زیاد انجام مى دهد. من فکر مى  کنم این نقش 
را هر کس دیگرى بازى مى کرد با کمى تمرکز به همیــن خوبى انجام مى داد و 
مى توانست در میان مردم جایگاهى پیدا کند. در هر صورت این نقش ویژه است. 
فکر مى کنم دلیل اصلى عالقه مردم به کاراکتر، صادقانه رفتار کردن او و شجاع 
بودنش است. فکر مى کنم دلیل اینکه این کاراکتر اینقدر محبوب شده این است که 
هیچکس در ایران شبیهش نیست و در آن واحد همه شبیهش هستند. همه مردم 
ایران دوست دارند مثل پیمان شجاع و صادق باشند و در عین حال دوست دارند

 نباشند!
هومن ســیدى درباره تغییر رابطه اش با مخاطب کارهایش گفت: من هیچ وقت 
اینقدر به آدم ها نزدیک نبوده ام. چند وقت پیش تصمیم گرفتم که اصًال اهمیتى 
ندارد تو دنبال چــه مى گردى. االن باید به این موضــوع فکر کنى که مردم چى 
مى خواهند؟ شاید از این به بعد انتخاب هایى در فیلم هایم انجام بدهم که فقط براى 

مردم باشد و دیگر بخاطر خودم نباشد. 

هومن سیدى در پاسخ به این ســئوال که آیا درحال حاضر سینما سوپراستار دارد 
یا نه؟گفت: بله. سوپراستار، هم داشــته ایم و هم داریم. در حال حاضر محمدرضا 
گلزار سوپراستار است. به دلیل اینکه او مختصات یک سوپراستار را دارد. به نوع 
دیگرى هم اگر بخواهم بگویم نویــد محمدزاده هم بازیگرى اســت که تعداد 
زیادى تماشاگر به ســینما مى کشاند. خیلى از بازیگران هســتند که مردم براى 
آنها به ســینما مى روند. اما این موضوع یکى از خاصیت هاى سوپراستارهاست. 
شــاید کامل ترینش را بشــود در گلزار پیدا کرد. کمى قبل تر هم هدیه تهرانى، 
محمدرضا فروتن و ابوالفضل پورعرب سوپراستار بودند. فکر مى کنم امیر جدیدى 
هم قابلیت ایــن را دارد که خیلى زود سوپراســتار شــود و مختصات خوبى هم 

دارد. 
هومن سیدى درباره فعالیت هاى جدیدش و اینکه در حال حاضر مشغول چه کارى 
است، گفت: در حال حاضر مشغول انجام کارى نیســتم. به دلیل اینکه تجزیه و 
تحلیل درستى روى انتخاب هایم ندارم. پیشــنهاد بازى در دو سریال داشتم که 
هیچکدام را نپذیرفتم. چند فیلم هســتند که فیلمنامه هایشان آن چیزى نبودند 
که خودم را آنجا پیدا کنم. دوســت دارم یک سریال براى شبکه خانگى بسازم به 
دلیل اینکه با این کار حالم بهتر خواهد بود. البته به این بستگى دارد که شرایط به 

وجود بیاید یا نه.
هومن سیدى درباره بازى هاى اخیرش در نقش هاى کوتاه در فیلم هاى سینمایى 
گفت: براى بازى در نقش هاى کوتاه دنبال این بودم کــه در یک فرصت کوتاه 
بتوانم خودم را محک بزنم. اما بعد از مدتى متوجه شدم که چقدر تعداد بازى هایم 
در نقش هاى کوتاه زیاد شده است. به یاد دارم زمانى که ایرج کریمى گفت بیا در 
فیلم «نیمرخ ها» بازى کن، بدون هیچ مشکلى پذیرفتم یا براى مثال نقشم را در 
فیلم «کمدى انسانى» دوســت دارم. براى بازى در فیلم «آذر» هم فقط بخاطر 
نیکى کریمى قبول کردم. نیکى کریمى از دوستان خوب من است و برایم انسان 
ارزشمندى است. گاهى اوقات احســاس مى کنم اگر دوستانم پیشنهادى به من 
مى دهند، نمى توانم نه بگویم. بعد از «عاشــقانه» تا به حــال کار جدیدى انجام 
نداده ام و تصمیم این اســت که دیگر خیلى کمتر در نقش هاى خیلى کوتاه بازى 

کنم.
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سحر قریشى به اظهارات اخیر درباره گیشه اى بودن خود واکنش نشان داد.
سحر قریشى در حاشیه مراسم اکران فیلم تازه اش گفت: «مردم باید شاد باشند. همیشه نمى شود با گریه و غصه 
جایزه و نقد مثبت گرفت. سلیقه من چیز دیگرى است اما متأسفانه یا خوشبختانه، باید مسیرى را برویم که 
ستاره هاى قبلى هم رفته اند.»  قریشى درباره اینکه برچسب بازیگر گیشه اى به او خورده است گفت: «این 
برچسب به همه خورده اســت و مى خورد. کدامیک از بازیگرانى که االن جایگاه فرهیختگى به خودشان 
گرفته اند این مسیر را نرفته اند. اینکه رخت و لباس را تغییر بدهند و لباس کمرنگ بپوشند و آرایش کمتر کنند 

و رژ لب شان را پاك کنند و موى مشکى، اینها فرهیختگى نیست.»
سحر قریشى بعد از ایفاى نقش «یلدا» در سریال «دلنوازان» به شهرت رسید. اولین کار بازیگرى سحر قریشى 
بازى در فیلم «لج و لج بازى» بود. از دیگرفیلم هاى اومى توان به: عشقوالنس، شانس، عشق، تصادف ، سه بیگانه 

در سرزمین ناشناخته، بچه هاى لواسان و... اشاره کرد.

ک ا اس کمرنگ تا   ل

 از لباس کمرنگ تا پاك 

علیرضا داوودنژاد که سال گذشته با «فرارى» به ســى و پنجمین جشنواره فیلم فجر آمد، مى خواهد دومین 
قسمت از فیلم «مصائب شیرین» با نام «مصائب شــیرین 2017» را جلوى دوربین ببرد. داوود نژاد فیلم 

«مصائب شیرین» را در سال 77 ساخته بود و در آن زمان این فیلم با حواشى مختلفى روبه رو شد.
علیرضا داوودنژاد کارگردان سینماى ایران در رابطه با ساخت این فیلم گفت: به تازگى مذاکراتى با مدیران 
تلویزیون درباره این فیلم داشته ام اما هنوز به قطعیت نرسده ام. اگر با تلویزیون به تفاهم نرسم این فیلمنامه 
را به صورت فیلم در مى آورم و فیلم سینمایى آن را تولید خواهم کرد. او همچنین درباره بازیگران فیلم 
«مصائب شیرین 2017» اضافه کرد: تصمیم دارم تا از بازیگران قبلى فیلم «مصائب شیرین» که در سال 

1377 ساخته شد استفاده کنم. البته در نظر دارم که دو هنرپیشه جدید نیز به سینما معرفى کنم.
در «مصائب شیرین» احترام السادات حبیبیان، شجاع الدین حبیبیان، محمدرضا داوودنژاد، رضا داوودنژاد، مونا 

داوودنژاد و... به ایفاى نقش پرداختند و تدوین آن را کیومرث پوراحمد بر عهده داشت.

ائب شیرین 2017
مصائب شیرین 

شبکه بى بى سى فارسى به بهانه اکران فیلم «ساعت 5 عصر» به کارگردانى مهران مدیرى،به تحلیل این 
فیلم و کارگردان آن پرداخت.

 این شــبکه با اشــاره به فروش موفقیت آمیز ایــن فیلم در روز نخســت اکران اظهار داشــت: فیلم 
«ســاعت 5 عصــر» وارد گردونــه رقابتى شــده کــه شــرایط بــراى همه رقبــا برابــر نبوده 

است.
بى بى ســى در ادامه مهران مدیرى را به اســتفاده از برخى امتیازات انحصارى و ســوء اســتفاده از 
امکانات دولتى متهم کرد و ادعا کرد: فیلم «ســاعت 5 عصر» امکان تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم (در 
برنامه «دورهمى») از تلویزیون دولتى ایران را داشته اســت. این شبکه همچنین افزود: مهران مدیرى 
نشــان داده که توجهش به عالقه مخاطب، او را از راضى نگه داشــتن مســئوالن باالدستى غافل نکرده

 است.

 سى» به م
یرى

هران مد
ررررییرررررىىىىىى «بى بى سى» به م

حامد بهــداد درگفتگویى دربــاره دریافت ســیمرغ بلورین صحبت کــرد. وى گفت:به دلیل مشــکالت 
شــخصى که بعد از گرفتن ســیمرغ برایم به وجود آمد با خــودم مى گفتم اى کاش اصــًال این جایزه را 

نمى گرفتم.
او در پاسخ به اینکه منظور از این مشکل شخصى چیست؟ گفت:آقاى کیمیایى از من که دوستدارش بودم 
یک دلسرد ساخت و این قدرت خیلى زیادى مى خواهد. البته شاید دوستى من صداقت نداشته و آغشته 

با طمع بوده است و یا شاید من کمى تعارف مى کنم.
حامد بهداد در ادامه، پیرامون فیلم پرحاشیه بهمن قبادى گفت: بى خطر بودن موسیقى زیرزمینى بعد از 
«کسى از گربه هاى ایرانى خبر نداره»به همگان ثابت شد. اوضاع موسیقى زیرزمینى بعد از این فیلم بهتر 
شد و بسیارى از هنرمندان زیرزمینى اکنون فعالیت رســمى دارند درحالى که تنها از من در مورد بازى در این 

فیلم طرح سئوال شد.

 کیمیایى از من یک دلسرد  از من یک دل

با دنیاى مجازى ارتباط برقرار نمى کنم  
ستاره اسکندرى : 

ثریا قاسمى بازیگر پیشکسوت عرصه ســینما، تئاتر و 
تلویزیون درباره فعالیت هاى اخیــر خود گفت: در حال 

حاضر مشغول کار جدیدى نیستم.
وى در پاســخ علت کــم کارى خود نیز گفــت: موارد 
زیادى باعث کــم کارى بازیگران مى شــود و به نظر 
من تکرارى بودن متن ها یکى از آنهاســت و به نوعى 

مى توان گفت که در حال حاضر اصًال کارى نیســت، 
اما مســائل زیادى حوالى کــم کارى بازیگران وجود 

دارد.
الزم بــه ذکر اســت که آخریــن فعالیت ایــن بازیگر 
پیشکسوت حضور وى در سریال « آرام مى گیریم» در 

اواخر سال 95 بود.

جمشید هاشــم پور در نود و نهمین 
فیلم خود به همراه سام قریبیان به 

سینمایى «هایالیت» اضافه شدند.
فهرســت بازیگران و عوامل فیلم 
سینمایى «هایالیت» به نویسندگى 
و کارگردانــى اصغــر نعیمــى و 
تهیه کنندگى  ساســان سالور، در 
مراحل پایانى پیــش تولید، در حال 

تکمیل است.
 بعد از  پژمان بازغى و الهه حصارى، 
به تازگى چهره نام آشناى سینماى 
ایران ؛ جمشید هاشــم پور  به این 

سینمایى، اضافه شده است.
هاشــم پور این روزهــا فیلم هاى 
«دارکوب»، «انزوا» و «ملى و راه هاى 
نرفته اش» را در نوبت اکران دارد. 
عالوه بر جمشــید هاشم پور،  سام 
قریبیان نیز به لیست بازیگران این 

سینمایى اضافه شده است. 
قریبیان عالوه بر بازى در فیلم هایى 
چون «خط ویــژه»، «گناهکاران»، 
«الله»، «قانــون» و...، کارگردانى 
سریال «عالیجناب»  که قرار است در 
شبکه نمایش خانگى توزیع شود را 

نیز به عهده دارد. 
سینمایى«هایالیت» به نویسندگى 
اصغر نعیمــى، درامى عاشــقانه 
و متفاوتى را بــا مضمون اجتماعى 
روایت مى کند و ظرف چند روز آینده 
لیســت بازیگران و عوامل آن نیز 

نهایى مى شود.
اصغر نعیمى تا کنون ســاخت فیلم 
هایى چــون «بى وفا»، «ســالم بر 
عشق» و «سایه هاى موازى» را در 
کارنامه کارى خود دارد و ساســان 
سالور نیز پیش از این کار، فیلم هاى 
«تمشک» ،«آمین خواهیم گفت» و 

«بدرود بغداد» را تهیه کرده است.

جمشید هاشم پور 
درهایالیت 

ثریا قاسمى و کم کارى در این روزها 
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گــرم کردن 
غذاها براى بــار دوم و در مورد برخى اقالم 

خوراکى بالمانع اســت اما در مورد بعضى دیگر از مواد غذایى، به 
هیچ وجه کار درستى نیست و شما را با مشکالت جدى سالمت مواجه مى کند.

نکته جالب اینجاســت که اکثر ما نمى توانیم باور کنیم که این مواد غذایى مى توانند براى 
ما خطرناك باشند. اما واقعیت این اســت که این مواد غذایى در اثر گرم شدن مجدد، تغییر ماهیت 

مى دهند و ارزش غذایى شان دستخوش تغییرات اساسى مى شود.

نید 
م نک

 گر
 بار

ه دو
یچگا

 7 ماده غذایى را ه

حاوى نیترات است که با گرم کردن به نیتریت 
تبدیل شده و براى بدن بسیار مضر است.

درست مانند مرغ، ساختار پروتئینى قارچ نیز با حرارت 
مجدد تغییر مى کند و منجر به مشکالت هضم 

مى شود. پس باقیمانده قارچ پخته شده را نیز بهتر است 
به صورت سرد مصرف کنید.

سیب زمینى اگر مجدداً گرم شود نه تنها ارزش 
تغدیه اى آن به میزان قابل توجهى کاهش پیدا مى 
کند بلکه براى بدن، سمى است. بالفاصله پس از 
پخت آن را مصرف کنید ویا اینکه آن را سرد سرو 

کنید.

خطر گرم کردن مجدد تخم مرغ بسیار باالست زیرا در اثر قرار گرفتن در معرض حرارت مجدد، سمى مى شود. البته این قانون شامل مواد غذایى 
که تخم مرغ قسمتى از اجزاى تشکیل دهنده آنها محسوب مى شود، نیست. اما اگر تخم مرغ را به صورت آب پز یا املت مصرف 

مى کنید، نباید آن را براى وعده بعد گذاشته و دوباره گرم کنید.

چغندر چغندر 

تخم مرغتخم مرغ

ساختار پروتئینى مرغ بعد از 
گرم کردن مجدد، تغییر مى کند 
و منجر به مشکالت گوارشى 
مى شود. در واقع، مرغ پروتئین 
بیشترى نسبت به گوشت قرمز 
دارد. اگر مقدارى از مرغ وعده 

قبل باقى مانده است، بهتر است 
آن را به صورت سرد میل کنید و 

یا اگر هم ترجیح
 مى دهید که گرم باشد، بهتر 

است که روى حرارت کم، گرم 
شود.

مرغمرغ

سیب زمینى سیب زمینى 

قارچ

گرم کردن مجدد اسفناج بسیار خطرناك است. اسفناج حاوى درصد باالیى 
نیترات است که اگر دوباره گرم شود به نیتریت تبدیل مى شود. نیتریت با 

خطر ابتال به سرطان ارتباط دارد.

اسفناجاسفناج

کرفسکرفس

ترات حاوىن

چچ

دردهاى مفصلى مى توانند نشانه اى از کمبود 
ویتامین ها باشــند. ویتامین ها با جنبه هاى 
متعدد سالمت مفاصل ارتباط دارند و کمبود 
برخى از آنها باعث ایجاد و تشــدید دردهاى 

عضالنى و استخوانى مى شود.
مؤثرترین ویتامین ها براى کاهش و از بین 

بردن دردهاى مفصلى از این قرار هستند:
ویتامین D:ویتامین D براى جذب کلسیم 
و حفظ تعادل مواد معدنــى در بدن ضرورى 
اســت. ویتامین D ناکافى باعــث اختالل 
در جذب کلســیم و تضعیف اســتخوان ها
بــه همــراه درد مفاصل مى شــود. کمبود 
ویتامین D همچنیــن مى توانــد منجر به 
تضعیــف ماهیچه ها گــردد. همــه افراد 
باید روزانه 15 میکروگــرم ویتامین D را از 
طریق مواد غذایــى، مولتى ویتامین ها و نور 
خورشید به دست بیاورند. غالت غنى شده و 
فرآورده هاى لبنى حاوى ویتامین D هستند.

ویتامین C: اسید اسکوربیک یک ویتامین 
شناخته شــده در تولید کالژن است که جزو 
کلیدى تاندون ها، رباط ها و اســتخوان ها 
شناخته مى شــود. کمبود ویتامین C منجر 
به تضعیف بافت همبند، درد و تورم مفاصل 
مى شــود. براى حفظ سالمت مفاصل، یک 
مرد بزرگســال باید روزانه به طور متوســط 
90 میلى گــرم ویتامیــن C دریافت کند در 
حالى که میزان نیــاز زنــان 75 میلى گرم 
است. سبزیجات، میوه ها، به خصوص توت 
فرنگى، فلفل قرمز و مرکبات حاوى ویتامین 

C هستند.
ویتامین A: بدن شــما براى فرآیندهاى 
مختلف از جمله رشد اســتخوان ها و تمایز 
ســلولى نیاز به ویتامین A دارد. یک مرد به 
 A طور متوسط نیاز به سه هزار واحد ویتامین
در روز دارد در حالى که میزان نیاز روزانه زنان 
به این ویتامین قریب به دوهزار و300واحد 
است. ســیب زمینى شــیرین، هویج، کدو، 
کلم پیچ حاوى مقادیر زیادى از این ویتامین 
هستند. کمبود ویتامین A منجر به صدمه به 

بافت همبند و درد مفاصل مى شود. 
دیگر ویتامین ها: کمبــود برخى دیگر از 
ویتامین ها نیز با درد مفاصل ارتباط دارد. این 
امر به ویژه در افراد با رژیم و تغذیه نامناسب 
رایج است. ویتامین B1 و ویتامینEیا تیامین، 
ویتامین هاى B6 و ویتامین B12 از این دست 

هستند. 

تمیز کردن گوش، کار صحیحى نیست. گوش 
برنامه بهداشت خود را دارد. با وارد کردن اشیاى 
مختلف در گوش، این فرآیند طبیعى را بر هم 

مى زنید یا ایجاد آسیب دیدگى مى کنید.
آکادمى گوش و حلق و بینى آمریکا، استفاده از 
گوش پاك کن و عادت وارد کردن انگشت یا 
هر شىء دیگر را داخل گوش براى تمیز کردن 

آن منع مى کند.
محققان، این روش را با خطر آسیب رسیدن به 

شنوایى یا از دست دادن آن مرتبط مى دانند.
موم گوش که در اصطالح پزشــکى سرومن 
نامیده مى شود، ماده اى سالم در گوش شماست 

و به عنوان تمیزکننده عمل مى کند.
این مــاده ویژگى محافــظ، آنتى باکتریال و 
روان ساز دارد و از پرده گوش تا مجراى بیرونى 
آن حرکت و کانال گوش را تمیز مى کند و بعد 
خشک مى شــود و مى ریزد.این یک فرآیند 
خودتنظیم اســت و در شــرایط عادى نیازى 
به ایجاد تداخل در آن نیســت، کمااینکه اگر 
موم گوش وجود نداشته باشد، گوش خشک 

مى شود و مى خارد.

مؤثرترین 
ویتامین ها براى 
کاهش درد مفاصل

تمیز کردن خودکار 
گوش

یکى از مفید ترین گیاهان دارویى که بسیارى 
از افراد با خواص آن آشــنایى ندارند خرفه 
است که مصرف آن سبب درمان بسیارى از 

بیمارى ها مى شود.
گیاه خرفه داراى خواص ســالمتى فراوانى 
است و مى تواند براى کمک به کاهش وزن، 
تقویت و سالمت قلب، افزایش رشد کودکان، 
جلوگیرى از ابتال به ســرطان هاى دستگاه 
گوارش، سالمت پوســت، تقویت قدرت 
بینایى، استحکام استخوان ها و بهبود گردش 

خون مورد استفاده قرار گیرد.
این گیاه به صورت خودرو در بســیارى از 
مناطق جنگلى و شهرى وجود دارد و به عنوان 
یک گیاه دارویى توسط مردم آسیا، آفریقا، 
اروپا و حتى بومیان استرالیایى از قرن هاى 

اســتفاده  مى شده است.پیــش 

معموالً گیاه 
را  خرفــه 
همراه با ساالد، ســوپ، به صورت خام، به 
عنوان طعم دهنده گوشت و یا به عنوان یک 
ماده تزئینى در نان هاى شیرینى در بسیارى 

از کشور ها استفاده مى کنند.
به دلیل دارا بودن انواع آنتى اکســیدان ها، 
رنگدانه هایى  همچــون ریتالین، ویتامین  
A و Cمصرف این سبزى مى تواند از ایجاد 
رادیکال هــاى آزاد در بدن و ابتــال به انواع 

سرطان ها جلوگیرى کند.
همچنیــن غنى بــودن این گیــاه از مواد 
معدنى همچون کلســیم، منیزیــم، آهن و 
منگنز مى تواند ســبب تقویت و استحکام 
اســتخوان ها و جلوگیرى از بــروز پوکى 

استخوان شود.
از دیگر مواد معدنى مفید در این گیاه پتاسیم و 
امگا3 است که هر دو  براى حفظ سالمت بدن 
بسیار مفید هستند و عالوه بر کمک به ترمیم 
زخم ها، حفظ الکترولیت بدن، جلوگیرى از 
باال رفتن کلسترول خون، مانع از بروز سکته 

مغزى و حمله قلبى در فرد مى شوند.
یکى از مفید ترین خواص گیاه خرفه کمک 
به جلوگیرى از افزایش وزن است و چنانچه 
افراد به طور منظم روزانه از این ســبزى در 
رژیم غذایى خود اســتفاده کنند به تناسب 

اندام مورد نظر خود دست مى یابند.
گیاه خرفه یک درمان طبیعى و بسیار مؤثر 
براى درمان مشکالت پوستى از جمله آکنه و 
جوش صورت، چین و چروك و کم آبى است 
و به ویژه نوجوانان و جوانانى که دچار مشکل 
آکنه صورت هستند مى توانند از این سبزى به 

عنوان یک مکمل درمانى استفاده کنند.
با وجــود تمامى مزایــاى گیاه خرفه 
چنانچه دچار آلرژى غذایى هســتید 
بهتراست ابتدا تســت آلرژى براى 
این سبزى را انجام دهید سپس آن 

را مصرف کنید.

گیاه «خرفه» و 
یک دنیا خاصیت

گلىو شهرى وجود دارد و به عنوان ج
یکگیاه دارویى توسط مردم آسیا، آفریقا،

اروپا و حتى بومیان استرالیایى از قرن هاى 
اســتفاده  مىشده است.پیــش 

معموالً گیاه 
را خرفــه
همراه با ساالد، ســوپ، به صورت خام، به

آکنهصورت
عنوان یک

وج با
چن

را مص

همه ما بادمجان ها را با رنگ بنفش مى شناسیم و شاید اصًال ندانیم 
آنها بر اساس سایز، رنگ و شکل، انواع مختلف و فراوانى دارند.

بادمجان را مى توانید با روش هاى مختلف آشــپزى در شکل هاى 
مختلف ســرو کنید. بادمجان طعمى کامًال خنثى دارد، بنابراین به 

سادگى مى تواند طعم دیگر مواد به کار رفته در غذا را بگیرد.
خوردن بادمجانى که در روغن زیاد پخته نشده باشد مى تواند مزایاى 
فراوانى داشته باشد. بادمجان نیز مانند دیگر میوه ها و سبزیجات، به 
صورت طبیعى کالرى کمى دارد و فیبر، آنتى اکسیدان، ویتامین و مواد 

معدنى اش باالست.
تحقیقات نشــان داده افزایش مصرف میوه و ســبزیجات مزایاى 
فراوانى براى ســالمتى، از جمله کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى 

قلبى و عروقى دارد.
بادمجان مزایاى خاصى براى ســالمت بدن دارد اما این را به خاطر 
بسپارید اضافه کردن هرگونه میوه یا ســبزیجات به غذایى که مى 

خورید، مى تواند برایتان مفید باشد.
■   منبع آنتى اکسیدان

بادمجان جزو ده سبزیجاتى است که ظرفیت جذب رادیکال اکسیژن 
(ORAC ) باالیى دارند.ORAC یکى از ابزارهاى اندازه گیرى آنتى 
اکسیدان در غذاهاست. اســتفاده از برنامه غذایى سرشار از میوه و 
ســبزیجات کمک مى کند، دریافت میزان آنتى اکسیدان خوراکى 

خود را افزایش دهید.
آنتى اکسیدان هایى که از غذا وارد بدن مى شود مى تواند به کاهش 
خطر بیمارى هاى مزمن کمک کند و ســلول ها را از آسیب دیدن 
محافظت کند. یکى از آنتى اکسیدان هایى که بادمجان مقدار زیادى 

از آن را دارد، در گروه فالونوئیدهاست و آنتوسیانین نام دارد.
میوه ها و ســبزیجات رنگ قرمز، آبى و بنفش خود را از آنتوسیانین 
دارند. تحقیقات بسیارى نشان داده آنتوســیانین مى تواند تأثیرات 
خاصى روى ســالمت بدن داشــته باشــد و البته تحقیقات روى 
آنتوسیانین همچنان ناتمام اســت و به مرور خواص بیشترى از آن 

کشف مى شود.
بر اساس تحقیقات، ترکیباتى در بادمجان که مانند آنتى اکسیدان عمل 
مى کنند مى توانند طعم تلخى به آن بدهند. بنابراین بادمجان هرچقدر 

تلخ تر باشد، سطح آنتى اکسیدانش نیز بیشتر است.
■   کاهش خطر بیمارى هاى قلبى عروقى

در یک تحقیق که به بررسى اطالعات بیش از 93هزار خانم پرداخته 
بود، مشخص شد مصرف باالى آنتوسیانین خوراکى مى تواند خطر 

حمله قلبى را در خانم هاى جوان کاهش دهد.
در تحقیق دیگرى که روى هزار و900خانم انجام شده بود محققان به 
این نتیجه رسیدند که مصرف باالى آنتوسیانین، با سفت شدن شریان 

ارتباطى معکوس دارد.
به همین دلیل توصیه مى شود برنامه غذایى استفاده کنید که مقدار 
زیادى آنتوسیانین در خود داشته باشد تا خطر فشار خون کاهش پیدا 

کند و سفتى شریان ها اتفاق نیافتد.
بنابراین بر اساس این تحقیقات، خوردن غذاهایى شامل آنتوسیانین 
مانند بادمجان خطر ابتال به بیمــارى هاى قلبى- عروقى را کاهش 

مى دهد.
■   مفید براى قند خون

بادمجان مزیت خاصى براى تنظیم قند خون دارد. در واقع بر اساس 
تحقیقى در سال 2008 استفاده از رژیمى که در آن بادمجان زیاد مورد 

استفاده قرار بگیرد، به کنترل دیابت نوع 2 کمک مى کند.
چه چیزى باعث مى شود بادمجان براى تنظیم قند خون مفید واقع 

شود؟
ترکیباتى در بادمجان وجود دارد که مــى توانند با مهار برخى آنزیم 
ها و محافظت سلول ها از استرس اکســیدان، به تنظیم قند خون 

کمک کنند.
■   خواص ضد التهابى و ضد سرطانى

از آنجا کــه بادمجان منبعى مناســب از آنتوســیانین و دیگر آنتى 
اکسیدان هاست، مى تواند مزایاى ضد التهابى براى بدن داشته باشد.

تحقیقات روى سلول هاى انســان ها و حیوانات نشان داده است، 
آنتوسیانین خواص ضد التهابى و ضد سرطانى دارد. ترکیبى خاص در 
بادمجان به نام اسید کلروژنیک، نشان داده خواص ضد سرطانى دارد.

■   عملکرد شناختى
ویتامین B6 ویتامینى است که براى بیش از صد واکنش آنزیمى بدن 
مورد نیاز است. دریافت روزانه مقدار کافى از ویتامین B6، فوالت و 
ویتامین B12 مى تواند به کاهش بیمارى هاى قلبى- عروقى کمک 
کند، چون این ویتامین هاى B به کاهش سطح هموسیستئین خون 

کمک مى کنند.
دریافت ناکافى ویتامین B6 مى تواند در افراد ســالخورده، باعث 
کاهش عملکرد شــناختى شــود. برخى تحقیقات نشان داده اند 
بین دریافت ویتامین B6 و عملکرد مغز در افراد سالخورده رابطه 

وجود دارد.
بادمجان منبع ویتامین B6 اســت. یک فنجان بادمجان خرد شده 
 B6 را تأمین کند. در کنار B6 مى تواند 5 درصد نیاز روزانه به ویتامین
که به عملکرد مغز کمک مى کند، بادمجان همچنین حاوى چیزى به 

نام ناسوسین است. تحقیقات روى حیوانات نشان داده 
ناسوسین موجود در بادمجان، از آسیب دیدن 

ســلول هاى مغز جلوگیرى مى کند. 
آنتوسیانین همچنین جریان خون 

به مغز را تحریک مى کند.
و  فیبــر  منبــع     ■

کم کالرى
اســتفاده از برنامه 

غذایى سرشــار 
میــوه،  از 

ســبزیجات، غالت کامل و حبوبات نه تنها به کاهش خطر برخى 
از بیمارى هاى مزمن کمک مى کند، بلکه مى تواند در روند کاهش 

وزن نیز کمکتان کند.
بادمجان نیز مانند دیگر سبزیجات کم کالرى است و فیبر باالیى دارد. 
یک فنجان بادمجان خرد شده تنها حاوى 20 کالرى است و مى تواند 
10 درصد از نیاز روزانه بدن به فیبر را تأمین کند. فقط به خاطر داشته 
باشید نحوه پخته شــدن بادمجان مى تواند در میزان کالرى و مواد 

مغذى موجود در آن تأثیر داشته باشد.
سرخ کردن بادمجان در روغن فراوان، مى تواند کالرى بسیارى به 
آن اضافه کند. بادمجان کبابى مى تواند روشــى 
ن...کم کالرى تر براى پخت بادمجان باشد.
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کرفس هم حاوى نیترات است که اگر دوباره گرم شود به 
نیتریت تبدیل مى شود. اگر هم مجبور هستید که غذاى 

حاوى کرفس را دوباره گرم کنید، کرفس هاى آن 
را خارج کنید تا حرارت دوباره نبینند.

کمى کنند.
6ت ناکافى ویتامین B6 مى تواند در افراد ســالخورده، باعث 

ش عملکرد شــناختى شــود. برخى تحقیقات نشان داده اند 
6ریافت ویتامین B6 و عملکرد مغز در افراد سالخورده رابطه 

 دارد.
6جان منبع ویتامین B6 اســت. یک فنجان بادمجان خرد شده 

B6 6 را تأمین کند. در کنار B6 6 درصد نیاز روزانه به ویتامین 5واند5
 عملکرد مغز کمک مى کند، بادمجان همچنین حاوى چیزى به 

سوسین است. تحقیقات روى حیوانات نشان داده 
سین موجود در بادمجان، از آسیب دیدن 

جلوگیرىمى کند. هاى مغز ول
خون یانین همچنین جریان

زرا تحریک مى کند.
و  فیبــر  منبــع 

الرى
فاده از برنامه

ىسرشــار 
میــوه،

سرخ کردن بادمجان در روغن فراوان، مى تواند کالرى بسیارى به 
آن اضافه کند. بادمجان کبابى مى تواند روشــى 
کم کالرى تر براى پخت بادمجان باشد.
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نصف جهان ســرمربى نفــت تهــران در گفتگویى 
ادعاهاى جالبى داشته است. ادعاهایى که با پاسخ و 

واکنش بسیارى از رسانه ها مواجه شده است.
حمید درخشــان مدعى شــده که اگر سرمربى نفت 
نمى شــد ممکن بود نفت تهران از لیگ و بعد از آن 
از جام قهرمانان آسیا کنار گذاشته شود. او همچنین 
ادعاهاى دیگرى درباره کارنامه دوران مربیگرى  خود 
داشته که جاى سئوال دارند. ادعاهایى که با عملکرد و 

گفته هاى پیشین او همخوانى ندارند.
«ناراحت هستند که من به نفت آمدم، چرا براى اینکه 
نفت از لیگ کنار گذاشته شــود؟ مى دانید اگر نفت 
 AFC تهران از لیگ کنار گذاشته شود چه مى شود؟
در صورت  حذف یک تیم از لیگ ایران باعث مى شود 
که کنفدراسیون فوتبال آسیا از سهمیه کشور ما کم 
کند. حاال چه مرتبط با من و چه غیر مرتبط با من، اگر 
نفت تهران از لیگ کنار گذاشته شود در کنفدراسیون 

فوتبال آسیا  به نفع ماست یا به ضرر ما؟»
مسلماً بودن یا نبودن نفت تهران در لیگ برتر ربطى به 
سرمربى بودن حمید درخشان در این تیم ندارد. در واقع 
درخشان ناجى این باشگاه و سهمیه لیگ قهرمانان 

ایران نیســت. نفت زمانى از وضعیتى که در آن است 
نجات پیدا مى کند که طلب بازیکنان و مربیان پیشین 
خود را که براى این تیم زحمت کشیده اند بپردازد. در 
غیر اینصورت دیر یا زود، روز بعد براى این باشگاه از راه 
خواهد رسید. درخشان باید پاسخ بدهد که اگر خودش 
در سال هاى گذشته براى این تیم کار کرده بود و پولش 
را نگرفته بود هم همین نظر را داشت و حاضر بود از 
پولش بگذرد؟ آیا به پرداخت نشدن بدهى هایى نفت 
به بازیکنان و مربیان پیشین راضى است؟ چقدر باید 
بگذرد که باشــگاه ها به قراردادهایشان تعهد داشته 

باشند و طلبکارانشان را سر ندوانند؟
«شــما فکر کرده اید من از بى تیمى به نفت آمدم؟ 
همین امسال یک تیم لیگ برترى و دو تیم از دسته 
اول پاى حضور من نشستند اما من شرایط این سه تیم 
را دوست نداشــتم، من نفت را به این خاطر انتخاب 
کردم چون عاشق چالش هایى از این دست هستم.» 

درخشان ادعا مى کند از تیمى جز نفت تهران پیشنهاد 
داشته و آنها پاى حضور او نشسته بودند. در شرایطى 
که از 16 تیم لیگ برتر، هشــت باشــگاه سرمربیان 
خود را حفظ کردند و هفت باشگاه دیگر خیلى زود با 
سرمربیان جدید توافق کردند. تنها تیم بدون سرمربى 
لیگ تا همین اواخر نفت تهران بود که آنها هم با حمید 

اســتیلى و على کریمى مذاکره کردنــد و خیلى دیر 
سرمربى انتخاب کردند. تنها بعد از رفتن کریمى بود 

که درخشان به نفت تهران پیوست.
«هدایت تیمى مثل شاهین بوشــهر را در میانه کار 
گرفتم در حالى که شــرایط خوبى در این تیم وجود 
نداشــت اما تا فینال حذفى رفتیــم و در فینال هم با 
استقالل مساوى کردیم و تیم ما تنها در ضربات پنالتى 
باخت، یعنى من تا رساندن شاهین بوشهر به آسیا یک 

قدم فاصله داشتم.»
حمید درخشان درباره شاهین بوشهر و موفقیت در جام 
حذفى صحبت مى کند اما از دو بار استعفایش از این 
تیم و سقوط این تیم به لیگ دسته اول حرف نمى زند. 
از تیمى صحبت مى کند که بازیکنان جوان خود را از 
دست داد و با هدایت درخشان بازیکنانى به مجموعه 
این تیم اضافه شــدند که فقط براى شاهین بوشهر 

هزینه داشتند و کارا نبودند.
«من تیم ملى نوجوانان را براى اولین بار در تاریخ به 

فینال آسیا رساندم.»
حمید درخشان درباره این تیم کامًال حق دارد. او تیم 
ملى نوجوانان را به فینال آسیا رساند و سهمیه حضور 
در جام جهانى را هم گرفــت. با این توضیح که بعدتر 
مشخص شــد بازیکنان تیم ایران صغرسنى هستند 
و ایران نه تنها نتوانســت در جام جهانى حاضر باشد 
بلکه پنج سال از حضور در این رده سنى محروم شد و 
دوره بعدى بازى ها را هم از دست داد. یک آبروریزى 

تمام عیار که انگار مایه افتخار هم هست.

«در همین آخرین حضورم در پرسپولیس هم تیم را 
من با تفکرات خودم نبسته بودم و حضورم در این تیم 
وقتى باید مورد بررسى قرار مى گرفت که من تیم را 

خودم مى بستم.»
حمید درخشان باید بداند که نمى تواند مسئولیتى 

را بــدون در نظر گرفتن شــرایط بپذیرد اما 
نتایج حضور در آن مسئولیت را نپذیرد. اگر 
مسئولیت نتایج پرســپولیس با او نیست به 
این معنى است که او حتى حاضر نیست نتایج 

نفت تهران را هم در فصــل پیش رو در 
کارنامه خود بداند. اگرچه این تنها 

تلقى درخشان است.

آقاى عشق چالش!

نصف جهان  محمد مایلى کهن  بیش از هر زمانى از دایره 
نقد و انتقاد خارج شده و براى طرح صحبت هاى خود به 
طرز زشت و  زننده اى توهین هاى زشتى را مطرح مى 
کند. راننده خطاب کردن دبیرکل فدراســیون فوتبال 
جدید ترین توهین او است. بخشى از  صحبت هاى اخیر 

و جنجالى او را با هم مى خوانیم:
 محمد مایلى کهن به انتقاد عملکرد فدراسیون فوتبال 
پرداخت و عنوان کــرد: تا قبل از اینکــه تیم امید به 
قرقیزستان برود، آقایانى که االن خودشان را همه فن 
حریف فوتبال مى داننــد و عنوان هایى مثل دبیرکلى 
فدراســیون، مدیر تیم هــاى ملى و... همــه را یدك 
مى کشند، مى گفتند کى روش همه کاره تیم ملى است. 
آقاى کى روش کجا تشریف دارد؟ او رفته گل بچیند؟! 
این حرف ها جاى خنده ندارد. زمان قاجار هم اینطور نبود. 
 سرمربى پیشین تیم ملى فوتبال کشورمان راجع به مبلغ 
دریافتى کارلوس کى روش از فدراسیون فوتبال، گفت: 
در کشور ایران ما هزار مدرسه کپرنشین داریم. این را که 
دیگر شبکه CNN یا صداى آمریکا یا سایر رسانه هاى 
معاند نمى گویند. این را تلویزیون خود ما مى گوید. من 
مى گویم وقتى پول ها را بــه کى روش مى دهیم، یک 
صفحه به مِن مایلى کهن یاد بدهد. او کدام درس را به 

من یاد داده است؟ 
مایلى کهن درباره اختالف به وجود آمده میان علیرضا 
منصوریان و فدراســیون فوتبال بخاطر بازیکنان تیم 
امید، تصریح کرد: آقاى منصوریان در این قضیه مظلوم 
واقع شده است. به شدت باید از منصوریان حمایت شود. 
اگر ما قوانین بین المللى را قبول داریم، باید آنها را رعایت 
کنیم، طبق معیار بین المللى ما باید سه روز قبل از مسابقه 
بازیکنان مان را در اختیار تیم ملى قرار بدهیم. زمانى که 

همین آقاى استقالل (مهدى تاج) در ذوب آهن حضور 
داشت، من ســرمربى تیم ملى بودم، ما یک مدافع به 
نام حمید عزیززاده داشتیم. من در دفاع تیم ملى دچار 
مشکل بودم. به آقاى حسین کفعمى زنگ زدم که در 
آن زمان معاون این آقاى استقالل (تاج) بود. به او گفتم 
من به این مدافع نیاز دارم، اما آنها گفتند حاال تیم امید 
ببرد، چه مى شود؟ ما در ذوب آهن ببازیم چه کسى جواب 

ما را مى دهد؟
مایلى کهن ادامه داد: یک بار مایلى کهن با این همه سابقه 
سرمربى تیم ملى شد اما همه او را کوبیدند به من انگ 
اطالعاتى بودن زدند و گفتند تو بچه سپاهى ؛ همه آنها 
زحمت مى کشند اما من در سال 1356 لیسانس تربیت 
بدنى گرفتم، 14 سال در پرســپولیس بودم و بازوبند 
کاپیتانى این تیم را هم به بازو بستم. براى شان عجیب 
بود که سرمربى تیم ملى شدم. من نمى دانم آقاى ساکت 
با چه رویى مقابل من رزومه اش را نشان مى دهد. من 
عصاره ورزش هستم اما ایشان مى گویند من ده سال 
فالنجا بودم، آقاى عزیز! شما آنجا هم اشتباه و با رابطه 
رفته بودید. آقایان آماده اند که فوتبال به آنها کمک کند 
و گرنه ساکت و امثال او کوچک تر از آن هستند که به 
فوتبال ما کمک کنند. آقاى جاسمیان از اسطوره هاى 
فوتبال ما هستند اما او را از فدراســیون اخراج کردند. 
آقاى ساکت هر کجا که بوده با رانت بوده، تحصیالت او 
ورزشى بوده؟ ورزشکار بوده؟ یا چه بوده؟ او راننده آقاى 
ترکان بود که ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان را بر 
عهده داشت. آنها مى گویند ما پول نداریم اما زمانى که 
مى آیند همه دکوراسیون را عوض کرده و کلى هزینه 
روى دوش فدراسیون مى گذارند چون باید مشخص 

شود آقاى اسدى رفته و آقاى ساکت آمده است.

مدیر عامل ســپاهان گفت: احســاس مى کنم در مراسم 
بهترین ها، حق دیگر باشگاه ها ضایع شد چون دیده نشدند 

و امیدوارم در مراسم بعدى دیده شوند.
گفتگویى، در پاسخ  محســن طاهرى در 

به نظر مى رسید  به این سئوال که 
بهترین هــاى به جاى انتخاب 
بهترین هــاى فوتبــال ایران، 

و  لیس اســتقالل  ســپو پر
دقیقًا انتخاب شدند،  گفــت: 

همین بود. این مراسم بهترین هاى سال قبل بود 
و یکسرى کارشناســان در مورد این انتخاب ها 
نظر داده بودند اما وقتى تاج اینقدر زیبا از لیگش 
سخن مى گوید و عنوان مى کند میانگین سنى 
تیم ها از 29 سال به منظور 

خیلى  جوانگرایــى 
کمتر شده است، 
پس این نتیجه 
و حاصل زحمات 
همه تیم هاست و 

البته زمانى که یک مجرى 
برنامه اى برگزار مى کنــد باید از حق و 
حقوق تمــام تیم ها دفــاع کند و از 

زحمات آنها هم نام ببرد.
وى ادامه داد: اگــر تیم ملى خوبى 
داریم، این موضوع حاصل تالش 
همه تیم ها بوده که ســعى کرده اند 
بازیکنانشــان را آماده کنند که البته 
همین بازیکنان آماده پایه هاى یک تیم 
ملى قوى را فراهم کردند تا به واسطه 
برنامه ریزى مسئوالن و تمرینات خوب 
کى روش، این تیم بتواند بدون گل 
خورده و به عنوان دومین تیم جهان 

راهى جام جهانى شود.
طاهرى گفت: بنابراین احساس مى کنم  در مراسم بهترین ها، 
حق دیگر باشگاه ها ضایع شد چون دیده نشدند و امیدوارم در 
مراسم بعدى دیده شوند. اصًال روى این موضوع بحثى 
ندارم که یک بازیکن از استقالل یا پرسپولیس بهترین 
مى شود اما چند سال پیش که سپاهانى ها با شایستگى  
این عناوین را درو مى کردند هم فقط اسم سپاهان نبود 
و در کنار سپاهان از دیگر شایستگان سایر تیم ها تقدیر 
مى شد ولى دیشب(یک شنبه شب) ساسان انصارى را 

دعوت کردند و هیچ اسمى از او نبردند!
مدیر عامل سپاهان تأکید کرد: ما نیز به احترام بقیه دوستان 
آمدیم و دوســت داشــتیم از بازیکنمان تجلیل شود. شاید 
برنامه هایى هم براى او داشــتند که حاال نمى دانم کنسل 
شــد یا اتفاق دیگرى افتاد کــه در جریان نیســتم اما این 
موارد باعث کدورت مى شــود و این کدورت ها و ناراحتى ها 
باعث چالش هاى بزرگ خواهد شد. ما به بهترین ها احترام 
مى گذاریم و آنها با انتخاب یک کمیته که افراد آن را نمى دانیم، 
انتخاب شــدند اما مى گوییم باید از بقیه باشــگاه ها و بقیه 

بازیکنان هم که زحمت کشیده اند، تجلیل به عمل آوریم.
طاهرى در مورد اینکه آیا بابت این موضوع از تاج و ساکت 
ناراحت است، گفت: چرا ناراحت نباشم اما اینطور که مى گویید 
از دست کسى ناراحت نشدم و من را به کسى وصل نکنید. 
من به نظر کارشناسان احترام مى گذارم اما مجرى که برنامه 
برگزار مى کند نباید فقط از دو تیم خاص صحبت کند و یا از 
یکسرى افرادى که هستند فقط نام ببرد. در ایران بازیکنان 
بزرگى هستند که نتوانستند  در مراسم حضور داشته باشند و 

معتقدم یک مجرى باید از تمام مجموعه فوتبال تشکر کند.

ذوب آهن براى دومین ســال متوالى به عنوان تیم اخالق فوتبــال ایران معرفى 
شد.

به گزارش ایمنا، مراسم بهترین هاى فوتبال ایران در فصل 96-95 یک شنبه شب 
در سالن همایش هاى برج میالد تهران برگزار شد.

در این مراسم که در حضور مسعود ســلطانى فر وزیر ورزش و جوانان، برگزار شد 
برترین هاى لیگ برتر، لیگ دسته اول، لیگ دسته دوم، لیگ هاى پایه، لیگ بانوان، 

فوتبال ساحلى آقایان و فوتبال ساحلى بانوان معرفى شدند.
در این میان، ذوب آهن براى دومین سال متوالى عنوان تیم اخالق فوتبال ایران را به 
خود اختصاص داد. فروغ مورى از تیم آینده سازان میهن نیز عنوان بهترین بازیکن 

فصل گذشته لیگ برتر فوتبال بانوان را از آن خود کرد.

رقابت سه نفره بر سر حضور در ترکیب اصلى سپاهان به نفع مدافع برزیلى این تیم رقم خورد.
با توجه به ترکیب دفاعى متفاوت سپاهان در دیدارهاى تدارکاتى در ایام آماده سازى پیش فصل این سئوال مطرح شد که 
زالتکو کرانچار در لیگ هفدهم از کدام مدافع میانى به عنوان زوج عزت پورقاز در قلب خط دفاعى استفاده خواهد کرد؛ 
سیاوش یزدانى که در نقل و انتقاالت از پیکان جذب شد یا عارف غالمى که محصوالت تیم هاى پایه باشگاه است؟قرعه 
در نهایت به نام هیچ کدام از این دو بازیکن نیافتاد و سرمربى کروات سپاهان ترجیح داد تا از مدافع برزیلى این تیم در ترکیب 
اصلى استفاده کند. اتفاقًا این احتمال از همان زمان وجود داشت که نه یزدانى و نه غالمى بلکه یک مدافع جدید خارجى 
انتخاب کرانچار باشد. با وجود این، وقتى ژایرو رودریگز در تمرینات سپاهان رؤیت شد خیلى آماده به نظر نمى آمد و تصور 
مى شد که این مدافع برزیلى دستکم در هفته هاى ابتدایى لیگ و تا رسیدن به وزن مطلوب دور از ترکیب بماند.کرانچار 
که در شهرآورد دوستانه اصفهان به عنوان آخرین دیدار تدارکاتى سپاهان از غالمى استفاده کرد احتماًال از عملکرد این 
مدافع جوان در آن دیدار منجر به شکســت رضایت چندانى نداشته و ترجیح داده اســت تا از همان هفته اول ژایرو را در 

ترکیب قرار دهد.

محمود خوردبین این روزها امیدوارترین پرسپولیسى دنیاست. او بى توجه به 
حاشــیه هایى که این روزها دور و بر تیمش را گرفته به موفقیت در آسیا فکر 

مى کند. 
سرپرســت قرمزها که با تســنیم صحبت کرده درباره ایــن موضوع گفته:

«اگر امــکان بــازى بــا االهلــى عربســتان در اســتادیوم آزادى وجود 
داشــت به صــورت قطعــى مى گفتم کــه پرســپولیس صعــود مى کند، 
ولى با ایــن حال ما شــانس بیشــترى نســبت به آنهــا داریــم و تالش
 مى کنیم تا از ایــن مرحله صعــود کنیم. اگر از ســد االهلى صعــود کنیم
 مى توانیم به فینال آسیایى برسیم، اتفاقى که وقوع آن براى ما دور از دسترس 

نیست.»

ژایرو رقابت را از عارف و سیاوش برد ذوب آهن تیم اخالق شدامیدوار مثل خوردبین 

رئیس فدراسیون هندبال گفت: زمانى که وارد فدراسیون هندبال شدم پیش بینى همه چیز را مى کردم، غیر از بداخالقى هایى که کار 
کردن را سخت تر کرد.

علیرضا رحیمى در گفتگویى، درمورد استعفایش از سمت ریاست فدراسیون هندبال اظهار داشت: واقعیت این است که شرایط کارى 
براى من در فدراسیون هندبال سخت شده بود و به همین دلیل تصمیم گرفتم از سمت خودم کناره گیرى کنم. چند میلیارد بدهى از 

سال 89 تا 95 بر دوش فدراسیون بود که سختى کار را مضاعف مى کرد.
وى ادامه داد: بابت پرداخت بدهى ها وزارت ورزش به من قولى نداده بود، اما من انتظار داشتم که کمکم کنند. 
زمانى که من سرکار آمدم پیش بینى همه چیز را مى کردم، غیر از بداخالقى ها. واقعاً فضاى سختى در هندبال 
ایجاد شده و متأسفانه کسى به کسى احترام نمى گذارد. از همین رو ترجیح دادم تا در شرایط فعلى استعفا کنم.
علیرضا رحیمى که مدت زیادى از ریاست وى در فدراسیون هندبال نمى گذرد به دلیل برخى مشکالت و البته

 بدهى هاى فراوان این فدراسیون از سمت خود استعفا کرد.

رحیمى:  انتظار کمک داشتم
یر از بداخالقى هایى که کار 

 این است که شرایط کارى 
نم. چند میلیارد بدهى از 

نند. 
دبال 
کنم.
 البته

جلوى توهین هاى  
مایلى کهن را

 بگیرید

امیدوار مثل خوردبین 

جلوى توهین هاى     
مایلى کهن رام

 بگیرید

طاهرى:
چرا فقط از 2 تیم صحبت مى کنند؟

و ی ى مب ر ر رم و ی و
ررر در در پاسخ محســن طاهرى گفتگویى،

به نظر مى رسید  به این سئوال که
بهترین هــاى به جاى انتخاب 
بهترین هــاى فوتبــال ایران، 

و  لیساســتقالل  ســپو پر
دقیقًا انتخاب شدند،  گفــت: 

ش ی ز زیب ر ی ج ى و بو ر
سخن مى گوید و عنوان مى کند میانگین سنى 
9تیم ها از 29 سال به منظور 

خیلى  جوانگرایــى 
کمتر شده است،
پس این نتیجه

و حاصل زحمات 
همه تیم هاست و 

البته
ببرنامه اى برگزار م
ت حقوق تمــام
زحمات آنها ه
وى ادامه داد:
داریم، این مو
همه تیم ها بود
بازیکنانشــان
همین بازیکنانآ
ملى قوى را فراه
برنامه ریزى مسئ
کىروش، این
خورده و به عن
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ســرمربى تیم ملى فوتسال گفت: 
فینال جام باشگاه هاى آسیا دقیقاً نشان 

داد که فوتسال شرق آســیا در حال توسعه و 
پیشرفت اســت و این موضوع واقعاً زنگ خطرى براى 

فوتسال ایران است.
سیدمحمد ناظم الشــریعه بعد از نایب قهرمانى گیتى پسند در جام 
قهرمانى فوتسال باشگاه هاى آسیا گفت: اول جا دارد از سرمربى خوب 
این تیم على افضل و سایر بازیکنان این تیم خسته نباشى بگویم و 
بابت نایب قهرمانى تبریک عرض کنم. همانطور که مشاهده کردید 

تمام بازیکنان و کادر فنى در این بازى زحمات خود را کشیده بودند.
 وى در ادامه گفت: درست است  ما بازى را واگذار کردیم اما چیزى 
از ارزش هاى کادر فنى و بازیکنان این تیم کم نشده، باالخره ورزش 

است یک سرش برد است و یک سرش باخت. 
 سرمربى تیم ملى گفت: دیدار فینال روز خوبى براى فوتسال ما نبود و 
همانطور که مشاهده کردید تیم هاى فوتسال شرق آسیا در حال توسعه 
و پیشرفت هستند و این بازى واقعاً زنگ خطرى را براى فوتسال ما 
به صدا درآورد. االن دو سال است تیم هاى تایلندى در جام باشگاه ها 
قدرتنمایى مى کنند اما تیم هاى ایرانى یا در مرحله نایب قهرمانى و یا 
از دور مسابقات حذف مى شوند و چند سال است نتوانستیم قهرمان 

شویم.
 وى افزود: اگر نتوانیم این نقاط ضعف را برطرف کنیم قطعاً در آینده نه 

چندان دور فوتسال ما دچار مشکل مى شود. 
 ناظم الشریعه گفت: االن شما ببینید  که تایلند، ژاپن، ازبکستان و... 
چقدر در فوتسال هزینه مى کنند و در حال توسعه زیر ساخت هاى خود 
در کشورشان هستند. شکست  در فینال واقعاً زنگ خطرى بود که به 
صدا درآمد و مطمئن باشید همه ما فوتسالى ها و مسئولین این رشته 
هر چه زودتر باید چاره اى بیاندیشیم واال فوتسال ما نه تنها پیشرفت 

نمى کند بلکه تمام عناوین خود را هم از دست مى دهد.

محمدى:  قهرمانى را پس 
مى گیریم 

دروازه بان تیم گیتى پســند ایران گفت: حقمان 
باخت مقابل چونبورى تایلند نبود. 

  سپهر محمدى پس از شکست 3 بر2 تیم گیتى پسند مقابل چونبورى 
تایلند و ناکامى در رسیدن به مقام قهرمانى مسابقات جام باشگاه هاى 
آسیا اظهار داشت: حقمان باخت نبود. بچه ها تالش زیادى کردند و 
اگر توپ هاى ما تبدیل به گل مى شد با اختالف سه چهارگل حریف 
را شکست مى دادیم اما متأسفانه روز بد ما بود و توپ هایمان در گل 

نرفت.
وى درباره اینکه این تیم یک  بار در سال 2013 مغلوب این تیم شده 
بود، گفت: بله در آن سال هم به این تیم باختیم اما  این بار خیلى خوب 
به بازى برگشتیم و نتیجه را مساوى کردیم اما در نهایت نتوانستیم 
پیروز شویم و شرمنده مردم شدیم. همه تیم ها در آسیا کار  مى کنند اما 
ما ایران هستیم و قهرمان آسیا هستیم و باید تالشمان را بیشتر کنیم 

تا دوباره قهرمانى را پس بگیریم.
دروازه بان تیم گیتى پسند در پایان در مورد دیدارهاى آینده تیم ملى 
کشورمان گفت: به امید خدا در مسابقات جام ملت هاى آسیا قهرمان 

مى شویم و این نتیجه را جبران مى کنیم.

مى خواهم در بهترین مسابقات جهانى رقابت کنم
على اصغر حسن زاده بازیکن تیم فوتســال گیتى پسند بعد از پایان 
مسابقات جام باشگاه هاى فوتسال آســیا به عنوان بهترین بازیکن 
انتخاب شد. وى در گفتگو با سایت کنفدراسیون آسیا اظهار داشت: 
برایم باعث خوشحالى است که این عنوان را کسب کردم اما به دلیل 
باختى که داشتیم ناراحتم. براى ما ناراحت کننده بود به ویژه بعد از 

تالش هایى که داشتیم.
حسن زاده درباره عنوانى که کسب کرد، گفت: این عنوان فقط براى 

من نیست، بلکه به همه بازیکنان تیم اختصاص دارد. همه آنها تالش 
کردند تا من این عنوان را کسب کردم. من از این بابت خوشحالم اما 
باید بگویم که این جایزه براى همه تیم است. بازیکن تیم فوتسال 
گیتى پسند گفت: هنوز تمام نشده ام. مطمئن باشید انتظارات زیادى 

از من وجود دارد. مى خواهم در بهترین مسابقات جهان رقابت 
کنم و برنده شوم. البته مى خواهم دوباره به اینجا برگردم 

و قهرمان شوم مانند کارى که ما سال 2013 انجام 
دادیم. آرزوى من ارائه بهترین عملکرد براى تیم 
ملى فوتســال ایران و قهرمانى در جام جهانى 

بعدى است.

تبریک نایب قهرمانى گیتى پسند 
شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 
با ارســال نامه اى به مهدى تاج، کســب مقام 

نایب قهرمانى تیم گیتى پسند را در مسابقات جام 
باشگاه هاى فوتسال 2017 آسیا را تبریک گفت.

در متن این نامه آمده اســت: «خرسندم که بهترین 
آرزوها و تبریکاتم را بابت عملکرد تیم گیتى پســند 

در مسابقات قهرمانى جام باشگاه هاى فوتسال 2017 
آسیا در ویتنام اعالم کنم. معتقدم تیم گیتى پسند به دلیل 

جایگاه و عملکردى که در این تورنمنت به دســت آورده، 
لیاقت و شایستگى این عنوان را دارد. همچنین مراتب 

ارادت کنفدراسیون فوتبال آسیا را 
به بازیکنان و کادر فنى تیم گیتى 
پســند که رهبرى آن را علیرضا 
افضــل برعهــده دارد، اعالم  

مى کنم.»

هادى عقیلى، مدافع ســابق تیم ملى و ســپاهان این روزها در کالس مربیگرى شرکت 
مى کند. 

او بعد از خداحافظى از دنیاى بازیگرى، حاال در مسیر جدیدى قرار دارد و امیدوار است که در 
مربیگرى هم روزهاى خوبى را تجربه کند. با عقیلى در مورد شرایط این روزهاى خودش 

صحبت کردیم که او به سئواالت پاسخ داد.
  از عقیلى در خصوص شرایط این روزهایش سئوال مى کنیم که او مى گوید:  در 

حال حاضر در ارومیه هستم. فصل گذشــته که آن مشکالت ایجاد شد در 
کالس هاى C شرکت کردم و االن هم در ارومیه کالس هاى B آسیا را 
پشت سر مى گذارم. در اردیبهشت که خداحافظى کردم تصمیم گرفتم که 
در کالس ها شرکت کنم. از فوتبالیست هاى سابق هم نفراتى مثل سالک 

جبارى، تقى زاده و ابراهیمیان حضور دارند.
از عقیلى مى پرسیم که آیا مربى خوبى خواهد شد که او مى گوید:  وقتى یک 

غذا آماده نیست نمى توان در مورد مزه اش نظر داد. من نمى  توانم 
پیش بینى کنم مربى خوبى مى شوم یا خیر. در آینده همه چیز 

مشخص خواهد شد .
 عقیلى که سال گذشــته با سپاهانى ها دچار چالش شد 

مثل خیلى از بازیکنان فوتبال ایران، از باشگاهى که در 
آن بازى مى کرده طلبکار است. از عقیلى مى پرسیم 
که چقدر از سپاهان طلب دارد و او مى گوید: من 
از سپاهان طلب دارم ولى نمى گویم چقدر طلب 
دارم. دوســت هم ندارم زیاد در این خصوص 

صحبت کنم. 
او در مورد شکایتى که از این باشگاه کرده هم 
حرفى نمى زند تا  وجهــه اش نزد هواداران 
مخدوش نشــود.  عقیلى در شــرایطى در 
ارومیه مشــغول پشــت ســر گذاشتن 
کالس هاى مربیگرى است که همبازى 
ســابق او یعنى محــرم نویدکیا هم در 
کالس هاى مربیگرى شــرکت کرده 
است. از او مى پرسیم که آیا از همبازى 
ســابقش خبر دارد و عقیلى در این 
خصوص مــى گوید: مــن از محرم 

نداشتیم.خبرى ندارم و در این مدت صحبتى با هم 
 از عقیلى در خصوص بحث طلب مربیان و بازیکنان از باشگاه هاى 
مختلف ســئوال مى کنیم که اینگونه جواب مى دهد: متأسفانه 
برخى مســائل در فوتبال ایران باب شــده که بســیار تأسف آور 

اســت. وقتى باشــگاه ها با بازیکنان قرارداد مى بندنــد، در هیئت 
مدیره خودشــان مى دانند که بازیکن 20 درصد از قــراردادش را 
دریافت نخواهد کرد، در ضمن آنهــا بازیکنان را بدون قانون جریمه 
مى کنند تا باز هم بخشى از پول بازیکنان را ندهند.این در حالى است 
که بازیکنان با مشــکالت مالیاتى هم مواجه مى شوند.متأســفانه در 
فوتبال ایران با بازیکنان مثل برده رفتار مى شــود و قانون برده دارى 

حاکم است.

نیمــى 
از تیــم هاى 

حاضــر در لیگ 
هفدهــم حداقــل 
یــک بازیکن باالى 
35 سال سن در ترکیب 
خود دارنــد و در طرف 
مقابــل نیز دو ســوم 
تیم هاى لیگ برترى 
حداقل یک بازیکن 18 
سال به پایین در لیست خود 

دارند. 
دو تیم ســایپا تهران و سپیدرود 
رشــت را مــى تــوان جــوان ترین و 
مســن تریــن تیم هــاى حاضــر در 
لیــگ برتر دانســت، شــاگردان على 

دایى بــا میانگین ســنى 23/4ســال 
و در طــرف مقابل ســپیدرودى ها نیز 
با میانگین سنى 28/4ســال توانستند 
به عنوان جــوان ترین و مســن ترین 
تیم هاى حاضر در لیــگ هفدهم لقب 

بگیرند. 
 اما در میان بازیکنان حاضر در تیم هاى 
مختلف که قرار اســت امسال به میدان 
بروند بازیکنان بســیارى هستند که از 
سن و سال باالیى برخوردارند و هشت 
تیم حاضر در رقابت هاى لیگ، حداقل 
یک بازیکن باالى 35 ســال در لیست 
خود دارد، اتفاقى کــه  برعکس آن نیز 
اتفاق افتاده و باعث حضــور بازیکنان 
کم ســن و ســال در ترکیب تیم هاى 

مختلف شده است. 
توضیــح در رابطه با ایــن مطلب اینکه 
در بررســى انجام شــده روى لیســت 
تیم هاى لیگ هفدهــم از هر تیم یک 
بازیکن به عنوان مســن ترین و جوان 
ترین بازیکــن آن تیم در جــدول وارد 
شده اســت و این بدان معنا نیست که 
یک تیم تنها همان یک بازیکن ســن 
و ســال دار و یا جوان را در لیست خود 

دارد. 
 در حــال حاضــر مهدى رجــب زاده 
مسن ترین بازیکن لیگ برتر محسوب 
مى شود، او که هنوز چند سالى با رکورد 
رضا عنایتــى فاصله دارد با 39ســال 
ســن، کاپیتان اول ذوبى ها محسوب 
مــى شــود. رجــب زاده که یکــى از

 گلزن ترین هافبــک –مهاجمان تاریخ 
لیگ برتر محســوب مى شــود پس از 
پایان بــازى هاى فصل قبــل، حداقل 
در لیگ هفدهــم نیز به بــازى خواهد 
پرداخت و ایــن اتفاق پــس از تمدید 
قرارداد ذوبى ها بــا او و حضور در اولین 
بازى سبزپوشــان، تاکنون عملى شده

 است. 
 دو بازیکــن دیگــر شــانه به شــانه 
رجــب زاده در حــال بــازى بــراى 
تیم هاى خود هســتند و نکته جالب در 
این باره اینکه هــر دو بازیکن نیز مدافع 
میانى هســتند، مرتضى اسدى در تیم 
صنعت نفت آبادان و محســن بنگر در 
تیم نفت تهران با 38 ســال ســن این 
روزها به عنــوان بازیکنــان اصلى در 
ترکیب تیم هاى جدیدشــان به میدان

 مى روند. 
 نکته جالب در رابطه با 16 بازیکن مسن 
تیم هــاى لیگ برترى اینکــه تنها نام 
دو دروازه بان دیده مى شــود و اثرى از 
مهاجمان سن و ســال دار نیست، اما در 
این میان هفت هافبــک و هفت مدافع 
حضور دارند که بــراى تیم هاى خود به 

میدان مى روند. 
در میان جوان ترین بازیکنان حاضر در 
لیگ هفدهم نیز باید از یونس دلفى نام 
برد، هافبک 16 ساله استقالل خوزستان 
که در لیگ شــانزدهم نیز بــراى این 
تیم به میدان مى رفت، شــش بازیکن 
17 ســاله نیز پس از دلفــى در رده دوم 
جوان ترین بازیکنان حاضر در لیگ برتر 

قرار دارند. 
 در میــان 16 نماینــده بازیکنان جوان 
حاضر در تیم هاى مختلف لیگ هفدهم 
نام ســه دروازه بان به چشم مى خورد، 
پنج مدافع، شــش هافبک و دو مهاجم 
نیز در لیســت تیم هاى مختلف حضور 
دارند که بایــد دید در فصــل پیش رو 
امکان حضور در میدان را خواهند داشت

 یا خیر. 

جوان ترین و مسن ترین هاى لیگ

مهدى رجب زاده پیرمرد لیگ هفدهم 

نصف جهــان تقابل امید نورافکن و محمدرضا ساکت در مراسم بهترین هاى لیگ، در نوع خود 
جالب توجه بود. یکى از جایزه هاى اهدا شده در مراســم بهترین هاى فوتبال ایران در سالى که 
گذشــت؛ پدیده لیگ برتر بود. جایى که امید نورافکن باالتر از صادق محرمى و سیامک نعمتى 
این جایزه را از آن خود کرد. نکته جالب این اســت که او جایزه را از دست کسى گرفت که باعث 
شده بود بازى اول لیگ را از دست بدهد و منصوریان هم حســابى به او تاخته بود. نورافکن در 
مراســم بهترین هاى لیگ حاضر به صحبت کردن پاى تریبون هم نشد و درخواست میثاقى را 
رد کرد و چهره درهمى در طول مراسم داشــت. نورافکن با چهره عبوس خود شاید مى خواست 
نشان بدهد که اتفاقات اخیر هنوز از یادش نرفته است. شاید این جایزه براى رفع کدورت ها به دست 
ساکت به بازیکن جوان استقالل داده شد تا کدورت هاى طرفین از یاد برود. حداقل در عکس هاى 

گرفته شده اینطور برمى آید که ناراحتى ها تمام شده است اما اصل ماجرا را...

ذوب آهن بــراى دومین ســال متوالى به عنــوان تیم اخــالق فوتبال ایــران معرفى
 شد.

به گزارش ایمنا، مراسم بهترین هاى فوتبال ایران در فصل 96-95 یک شنبه شب در سالن 
همایش هاى برج میالد تهران برگزار شد.

در این مراسم که در حضور مسعود سلطانى فر وزیر ورزش و جوانان، برگزار شد برترین هاى 
لیگ برتر، لیگ دسته اول، لیگ دســته دوم، لیگ هاى پایه، لیگ بانوان، فوتبال ساحلى 

آقایان و فوتبال ساحلى بانوان معرفى شدند.
در این میان، ذوب آهن براى دومین سال متوالى عنوان تیم اخالق فوتبال ایران را به خود 
اختصاص داد. فروغ مورى از تیم آینده ســازان میهن نجف آباد نیز عنوان بهترین بازیکن 

فصل گذشته لیگ برتر فوتبال بانوان را از آن خود کرد.

مدافع ایرانى تیم اف سى ســئول کره جنوبى دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ شده
 است. 

خالد شــفیعى مدافع ایرانى که مدتى اســت به عضویت اف ســى ســئول کــره جنوبى 
در آمده، در ابتداى راه خود دچار آســیب دیدگى شــده اســت. شــفیعى در تمرینات تیم 
کره اى با کشیدگى شدید همسترینگ مواجه شد و حدود ده روز است با تیم تمرین نمى کند. 
شفیعى البته با تمریناتى که زیر نظر کادر پزشکى اف سى سئول انجام داده شرایط بهترى 

دارد و طى روزهاى آینده به تمرینات گروهى تیمش برمى گردد. 
مدافع ایرانى تاکنون تنها یک نیمه براى اف سى سئول به میدان رفته و این مصدومیت مانع 
از حضور بیشتر در ترکیب تیمش شد. او در بازگشت به تمرینات تیم کره اى قطعاً بازى هاى 

بیشترى انجام خواهد داد.

مصدومیت خالد شفیعىتقابل ساکت و نور افکن

نصف جهــان  مهاجم سپاهان  از اتفاقات روى داده در مراسم انتخاب برترین هاى لیگ دلخور است و به نظر مى رسد در این موضوع باید کامًال حق را به او داد.
مهاجم موفق فصل گذشته فوالد خوزستان به شدت بابت بى توجهى به مهمانان این برنامه  عصبانى شد و نارضایتى خود را اعالم کرد.

ساسان انصارى که در فصل گذشته و از هفته پنجم با جدایى از پرسپولیس راهى فوالد شده بود، با عملکردى خیره کننده توانست 16 گل با پیراهن این تیم به 
نام خود کرده و رقیبى سرسخت براى طارمى در کسب عنوان آقاى گلى باشد.

انصارى که از سوى مسئوالن برگزارى مراسم برترین هاى لیگ به تهران دعوت شده بود،  با کسب اجازه از «زالتکو کرانچار »در تمرینات حاضر نشد و در 
برج میالد حاضر شد. او البته در نهایت بدون اینکه حتى اسمى از او برده شود با پایان مراسم و با پرواز ساعت 3 بامداد به اصفهان بازگشت.انصارى که حداقل 
انتظار او این بود که در زمان معرفى مهدى طارمى به عنوان برترین گلزن یا مرد ســال ایران از دیگر کاندیداها نیز اسم برده شود، برخالف دیگر بخش هاى 
جوایز نامى از او یا منشا برده نشد تا حضورى بى اثر در این مراسم داشته باشند و این اتفاق عصبانیت شدید او را در پى داشته باشد. مهاجم این فصل سپاهان 
در صحبتى کوتاه در این خصوص گفت: مشکلى نیست و اصًال بحث جایزه نیســت. فقط انتظارم این بود وقتى یک روز کامل مرا از تمرین محروم مى کنند و 

اردساعت 3 بامداد به اصفهان بازگشتم حداقل اسمى از من برده مى شد تا مشخص شود براى چه اصًال اینجا هستم و چه شده و ...!
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ى بازیگرى، حاال در مسیر جدیدى قرار دارد و امیدوار است که در 
بى را تجربه کند. با عقیلى در مورد شرایط این روزهاى خودش 

ئواالت پاسخ داد.
یط این روزهایش سئوال مى کنیم که او مى گوید:  در

فصل گذشــته که آن مشکالت ایجاد شد در م.
Bردم و االن هم در ارومیه کالس هاى B آسیا را

یبهشت که خداحافظى کردم تصمیم گرفتم که 
 ز فوتبالیست هاى سابق هم نفراتى مثل سالک 

یان حضور دارند.
 مربى خوبى خواهد شد که او مى گوید:  وقتى یک 

ن در مورد مزه اش نظر داد. من نمى  توانم 
ىمى شوم یا خیر. در آینده همه چچیزچیزچیزچیزچیزچیزچیززچیززچیزچیززچیزچیزچیزچیزچیزچیزچیز

چالش شد سپاهانىها دچار  با
الایران، از باشگاهى که در 

ست. از عقیلى مى پرسیم 
 دارد و او مى گوید: من 
 نمى گویم چقدر طلب 
زیاد در این خصوص 

ن باشگاه کرده هم 
اش نزد هواداران 
شــرایطى در   در
ســر گذاشتن ت
ت که همبازى
نویدکیا هم در 
ــرکت کرده
یا از همبازى 
لى در این 
ناز محرم 

نداشتیم.تصحبتى با هم
ثطلب مربیان و بازیکنان از باشگاه هاى 
م که اینگونه جواب مى دهد: متأسفانه 
ایران باب شــده که بســیار تأسف آور 

با بازیکنانقرارداد مى بندنــد، در هیئت 
د که بازیکن 20 درصد از قــراردادش را 
ضمنآنهــا بازیکنان را بدون قانون جریمه 
ز پول بازیکنان را ندهند.این در حالى است

ت مالیاتى هم مواجه مى شوند.متأســفانه در 
مثل برده رفتار مى شــود و قانون برده دارى 
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ذوب آهن تیم اخالق شد

نایب قهرمانى گیتى پسند و زنگ خطر براى ایران  
ت، بلکه به همه بازیکنان تیم اختصاص دارد. همه آنها تالش 
من این عنوانرا کسب کردم. مناز این بابت خوشحالماما 
م که این جایزه براى همه تیم است. بازیکن تیم فوتسال 
د گفت: هنوز تمام نشده ام. مطمئن باشید انتظارات زیادى 

ود دارد. مى خواهم در بهترین مسابقات جهان رقابت 
ده شوم. البته مى خواهم دوباره به اینجا برگردم 

3ن شوم مانند کارى که ما سال 2013 انجام
مممممتیم زوىمن ارائه بهترینعملکرد براى
ســال ایران و قهرمانى در جام جهانى 

ت.

ریک نایب قهرمانى گیتى پسند 
فوتبال آسیا  رئیس کنفدراسیون مان،
ل نامه اى به مهدى تاج، کســب مقام 

مانى تیم گیتى پسند را در مسابقات جام 
7اى فوتسال 2017 آسیا را تبریک گفت.

ن نامه آمده اســت: «خرسندم که بهترین 
تبریکاتم را بابت عملکرد تیم گیتى پســند 
2017 7ات قهرمانى جام باشگاه هاى فوتسال

یتنام اعالم کنم. معتقدم تیم گیتى پسند به دلیل 
 عملکردى که در این تورنمنت به دســت آورده، 

شایستگى این عنوان را دارد. همچنین مراتب 
نفدراسیون فوتبال آسیا را 
و کادر فنى تیم گیتى ان
که رهبرى آن را علیرضا 
 برعهــده دارد، اعالم  

«

د و زنگ خطر برررررررررررررراىىىىىىىىىىىىىىىى ایران   ىپ ی ى

نیمــى
از تیــم هاى 

حاضــر در لیگ 
هفدهــمحداقــل
یــک بازیکن باالى

35 سال سن در ترکیب 
خود دارنــد و در طرف 
مقابــل نیز دو ســوم

تیم هاى لیگ برترى 
8حداقل یک بازیکن 18

سال به پایین در لیست خود 
دارند. 

دو تیم ســایپا تهران و سپیدرود 
رشــت را مــى تــوان جــوان ترین و 
مســن تریــن تیم هــاى حاضــر در 
لیــگ برتر دانســت، شــاگردان على 

دایى بــا میانگین ســن
و در طــرفمقابل ســ
4با میانگین سنى 28/4
به عنوان جــوان ترین
تیم هاى حاضر در لیــ

بگیرند. 
 اما در میان بازیکنان حا
مختلف که قرار اســت
بروند بازیکنان بســیار
سن و سال باالیى برخو
تیم حاضر در رقابت ها
5یک بازیکن باالى 35
خود دارد، اتفاقى کــه

اتفاق افتاده و باعث حض
ت کم ســن و ســال در

مختلف شده است. 
توضیــح در رابطه با ایـ
در بررســى انجام شــد
تیم هاى لیگ هفدهــ
بازیکن به عنوان مســ
ترین بازیکــن آن تیم

شده اســت و این بدان
یک تیم تنها همان یک
و ســال دار و یا جوان

مهدى ر

کرد. بانوان را از آنخود فصل گذشته لیگبرتر فوتبال

نصف جهــان مهاجم سپاهان  از اتفاقات روى داده در مراسم انتخاب برترین هاى لیگ دلخور است و به نظر مى رسد
مهاجم موفق فصل گذشته فوالد خوزستان به شدت بابت بى توجهى به مهمانان این برنامه  عصبانى شد و نارضایتى

ذوب آهن تیم اخالق شد

 در حال 

ى رجب زاده 
حاضر مهد

ن بازیکن لیگ
مسن تری

 محسوب مى شود، او که 
 برتر

با رکورد رضا 
هنوز چند سالى 

اصله دارد با 39سال 
عنایتى ف

، کاپیتان اول
سن

 ذوبى ها محسوب
 مى شود.
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چهل تکه

تصاویرى که به تازگى از یک دوربین مدار بســته تهیه شده است 
فرار از مرگ معجزه آساى دو مرد جوان را در « کالیتون لمورس» 
در منطقه «النکاشــر» در شــمال غربى انگلیس نشان مى دهد. 
«ساموئل تود» 27 ساله و « رایان لبیتسون» 23 ساله با منفجر کردن 
ساختمان محل سکونت خود قصد داشتند تا بیمه را فریب دهند و 
غرامت دریافت کنند.این دو مرد با ریختن چندین گالون بنزین در 
ساختمان و باز گذاشتن گاز شهرى این ساختمان 9 هزار یورویى را به 
آتش کشیدند. اما نقشه آنها زمانى برمال شد که یکى از همسایگان 
به پلیس گفت که چند روز پیش از حادثه، یکى از این دو مرد را دیده 

که از پنجره پشتى وارد ساختمان شده بود. 
به گفته پلیس، هر دو متهم به چندین سال زندان محکوم خواهند 

شد.

 «سرجیو خوزه مارتینز» 31 ساله محکوم شده است که به دو زن 
در پورتلند آمریکا حمله کرده و یکى از آنها را بیش از 12 بار مورد 

آزار قرار داده است.
گزارش هاى موجود پلیس نشان مى دهد که متهم سابقه طوالنى 
در اداره پلیس دارد و با وجــود اینکه چندین بار از آمریکا دیپورت 
شــده دوباره پس از تالش از طریق مرز بازگشته و به جرائمش 

ادامه داده است.
اطالعات پلیس نشان مى دهد که این متهم پس از آزار زن 65 

ساله خودرو وى را ربوده و از محل فرار کرده است.
دادستان پرونده گفت: این متهم در زمان سرقت و آزار زنان مواد 
مخدر مصرف کرده و قانون شــکنى هاى زیادى در ایالت هاى 

اورگان و پورتلند ظرف چندین سال گذشته انجام داده است.

پلیس شهر نجف در بیانیه اى عالم کرد: بعد از دریافت گزارشى 
از فوت یک پیرزن گدا در خانه اى اجاره اى در محله «المشراق» 
در بخش قدیمى این شــهر، نیروهاى پلیس و آگاهى به محل 

اعزام شدند.
پلیس افزود: در بازرسى از خانه این پیرزن، مقادیرى طال و مبالغ 
هنگفتى پول و ارزهاى مختلف کشف کردند که در کسیه هاى 

نایلونى پیچیده شده بود.
براساس این بیانیه، در خانه این پیرزن 72 میلیون و 322 هزار 
دینار عراقى، 562 دالر آمریکا، 90 ریال ســعودى، 119 لیره 
لبنانى، 10 یورو، 300 دینار کویتى، 440 تومان ایرانى، 70 روپیه 
افغانى، 320 روپیه پاکستانى به همراه روپیه هند و سایر ارزها 

کشف شد.

راز پیرزن گداى میلیاردر در نجفدیپورت متهم از آمریکا نقشه عجیب 2 مرد براى بیمه  030201

ساعت 20و 30 دقیقه شامگاه 18 خردادماه امسال  از طریق 
مرکز فوریت هاى پلیسى 110 خبر دستگیرى یک زن به 
اتهام سرقت از یک طالفروشى، به کالنترى 169 مشیریه 

اعالم شد.
با حضور مأموران کالنترى در محل ســرقت واقع در پاساژ 
کیوان و انجام بررسى هاى اولیه مشخص شد زن جوانى به 
همراه یک مرد، به بهانه خرید یک رشته زنجیر و پالك وارد 
طالفروشى شده و در ادامه مرد با سرقت یک رشته زنجیر و 
پالك طال، از مغازه طالفروشى خارج و متوارى شده است 
و زمانى که همدســت وى قصد خارج شدن از طالفروشى 
را داشته توسط صاحب مغازه طالفروشــى و کسبه پاساژ 

دستگیر مى شود.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت طالفروشى به 
شیوه کش روى» و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسراى 
ناحیه 14 تهران، پرونده جهت رسیدگى در اختیار کالنترى 

169 مشیریه قرار گرفت.
صاحب طالفروشى پس از حضور در کالنترى 169 مشیریه، 

در اظهاراتش به مأموران تجسس ویژه کالنترى گفت: «دو 
زن و مرد به بهانه خرید طال وارد مغازه طالفروشى شدند؛ 
آنها ابتدا چندین رشــته زنجیر و پالك را براى دیدن از من 
درخواست کردند؛ در همین زمان یکى از آنها  که مرد قوى 
هیکلى بوددر حالى که یک رشته زنجیر و پالك به ارزش 
تقریبى سه میلیون و500 هزار تومان در دست داشت، از مغازه 
خارج شد و در پشت ویترین مغازه مشغول دیدن طالجات 
داخل ویترین شــد؛ به تصور اینکه همسرش داخل مغازه 
طالفروشى حضور دارد، توجهى به این موضوع نداشتم که 
ناگهان زن جوان قصد خروج از طالفروشى را داشت که با 

کمک سایر کسبه پاساژ او را دستگیر کردیم.»
زن 30 ســاله نیز در اظهاراتش به مأموران گفت: «چندى 
پیش زمانى که براى خرید به بازار مولوى و راسته پالستیک 
فروشــان رفته بودم با فردى که خودش را "سعید" معرفى 
کرد، آشنا شدم؛ سعید مدعى بود که در زمینه خرید و فروش 
لوازم آرایشــى زنانه فعالیت دارد و حتى در چندین جلســه 
مالقاتى که با یکدیگر داشتیم، چندین قلم لوازم آرایشى زنانه 

را نیز به عنوان هدیه برایم آورد؛ به تدریج تماس هاى ما با 
یکدیگر زیاد شد تا اینکه یک روز سعید با من تماس گرفت 
و مدعى شد که قصد خرید یک رشته زنجیر و پالك طال را 
به عنوان هدیه برایم دارد؛ با یکدیگر در منطقه مشیریه قرار 
مالقات گذاشتیم تا اینکه او با یک دستگاه موتورسیکلت به 
محل قرار آمد و دو نفرى به پاســاژ کیوان که در آن چندین 
مغازه طالفروشى قرار دارد، رفتیم و در آنجا وارد یک مغازه 
طالفروشى شدیم؛ پس از انتخاب چند رشته زنجیر و پالك، 
سعید یکى از آنها را برداشــت و به بهانه مقایسه آن با سایر 
طالجات ویترین از مغازه شد و همزمان با تلفن همراهش نیز 
مشغول صحبت شد؛ سعید در حال صحبت کردن با گوشى 
تلفن همراهش بود که ناگهان از پشــت ویترین ناپدید شد 
قصد داشتم تا از مغازه بیرون بروم و او را پیدا کنم که صاحب 
طالفروشى مانع بیرون رفتن من شد و به همراه سایر کسبه 

پاساژ مرا به مأموران تحویل دادند.»
با توجه به شــیوه و شــگرد ســرقت، مأمورین تجسس 
کالنتــرى بــا بررســى تصاویــر به دســت آمــده از

 دوربین هاى مداربســته طالفروشــى و دیگــر اقدامات 
پلیسى، موفق به شناسایى یکى از مجرمین سابقه دار به نام 
«على . ن»46 ساله شدند که پیش از این به اتهام ارتکاب 
جرائم مرتبط با موادمخدر و کالهبردارى دســتگیر و روانه 

زندان شده بود.
با شناسایى تصویر «على . ن» توســط متهم زن پرونده، 
مأموران با شناســایى محل تردد متهم در خیابان پیروزى، 
چهارره کوکاکوال اقدام به دستگیرى او کردند و در بازرسى 
اولیه از وى موفق به کشف مقادیرى لوازم آرایشى زنانه شدند 
که در همان تحقیقات اولیه عنوان داشت که قصد مالقات 

با زن جوانى را داشته که چندى پیش با او آشنا شده است.
«على . ن» در همــان تحقیقات اولیه صراحتــًا به فریب 
زنــان جــوان و طعمــه قــرار دادن آنهــا بــراى انجام 
ســرقت هایش خود از مغازه هاى طالفروشــى اعتراف 
کــرد؛ متهــم در اظهاراتش صراحتــًا به ســرقت هاى 
مشــابه از مغازه هاى طالفروشــى در میدان خراسان و به 
ویژه بازار بزرگ طالفروشــى تهران اعتــراف کرد که با 
بهره گیرى از اعترافات متهم، تعــدادى از این محل هاى 
ســرقت در بازار بزرگ تهران شناسایى شــدند و صاحبان 
طالفروشى ها نیز پس از حضور در کالنترى مشیریه، متهم 

«على . ن» را به صورت کامل مورد شناسایى قرار دادند.
ســرهنگ ســیروس کتابعلى، ســرکالنتر ششم پلیس 
پیشــگیرى تهران، بــا اعالم ایــن خبر گفت: بــا توجه 
به اعتراف صریح متهم به انجام ســرقت هاى مشــابه و 
شناســایى تعدادى از شــکات و بــه منظور شناســایى

سایر جرائم ارتکابى متهم، دستور انتشار بدون پوشش تصویر 
متهم از سوى بازپرس محترم پرونده صادر شده است.

زمستان سال گذشته پسر 18ساله اى به نام «فرشاد» به کالنترى ورامین رفت و از دو مرد که وى را ربوده و به شدت کتک زده بودند شکایت 
کرد. 

این پسر گفت:  «چند روز قبل با یک دختر 15ساله به نام "نازنین" آشنا شدم. او شماره تلفنش را به من داد. ما از طریق تلگرام با هم در ارتباط 
بودیم. تا اینکه نازنین با من تماس گرفت . او که هراسان بود گفت مشکلى برایش پیش آمده و به کمک من نیاز دارد. من بالفاصله به آدرسى 
که او داده بود رفتم اما نازنین را سوار سمند پدرش و یک مرد غریبه دیدم. پدر نازنین و 
مرد غریبه به زور مرا سوار ماشین کردند و به شدت کتک زدند. پدر نازنین حتى قصد 
داشت مرا بکشد که مرد غریبه مانع او شد. آنها گوشى موبایلم،کفش و لباس هایم را از 
من گرفتند و مرا در بیابان هاى حاشیه ورامین رها کردند. من به سختى توانستم خودم 

را به یک مرد افغان که آنجا دامدارى داشت برسانم و از او کمک بگیرم.»
وى ادامه داد: «آنها تهدیدم کرده بودند به کسى حرفى نزنم. من هم از ترسم سکوت 
کردم. تا اینکه متوجه شدم آنها از طریق موبایلم با مشتریان کارگاه مبل سازى پدرم 
تماس گرفته اند و از آنها پول خواسته اند. آنجا بود که فهمیدم آنها قصد دارند آبروى 
چند ساله پدرم را پیش مشتریانش ببرند. به همین خاطر ماجرا را به پدرم گفتم و او مرا مجبور به شکایت کرد.» به دنبال اطالعاتى که پسر جوان 
به پلیس داد پدر نازنین به نام «نادر» و و دوستش «مصطفى» بازداشت شدند.ولى چون در تحقیقات پلیسى روشن شد مصطفى در آدم ربایى 
دستى نداشته و مانع کشته شدن پسر جوان نیز شده است براى وى قرار منع تعقیب صادر و او آزاد شد. به این ترتیب در شعبه هشتم دادگاه 
کیفرى یک استان تهران و به ریاست قاضى حسین اصغرزاده و با حضور یک مستشار به این پرونده رسیدگى شد. در ابتداى این جلسه فرشاد به 
تشریح جزئیات ماجرا پرداخت. وى گفت: «باور کنید فقط چند روز بود که با نازنین آشنا شده بودم. او به دور از چشم پدرش گوشى موبایل خریده 
بود و از آن استفاده مى کرد. پدر او با بیرحمى مرا ربود و در بیابان هاى حاشیه ورامین تا سر حد مرگ مرا کتک زد. او حتى با چاقو روى گردن و 
صورتم خط انداخت. این ماجرا تأثیر بدى در روحیه ام گذاشت و هنوز هم تحت درمان روان پزشک قرار دارم.» سپس وکیل مدافع نادر به دفاع 
پرداخت. وى گفت: «موکلم با قرار وثیقه آزاد است و به همین خاطر در دادگاه حاضر نشده است. اما او اتهام آدم ربایى را قبول ندارد و مى گوید 
فرشاد به میل خودش سوار سمند او شده است. موکلم فقط براى تنبیه کردن فرشاد او را کتک زده بود. از این رو تقاضا دارم از اتهام آدم ربایى تبرئه 
شود.» در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و نادر را به زندان و پرداخت دیه براى جراحت هاى وارد شده به پسر جوان محکوم کرد.

بررسى هاى کارآگاهان پلیس آگاهى خراسان رضوى که 
با نظارت مستقیم و راهنمایى هاى قاضى ویژه قتل عمد 
مشهد صورت گرفت، نشان مى دهد تیراندازى مرگبار با 
سالح وینچستر به خاطر اختالفاتى بوده که بر سر ارتباط 

با یک زن رخ داده است. 
ماجراى این جنایت هولناك شــب یک شنبه گذشته 
از آنجا آغاز شــد که سرنشــینان یک دســتگاه پراید 
ســفیدرنگ در چهارراه امامیه مشــهد در حال پیاده 
شــدن از خودرو بودند که پراید دیگرى در همان محل 
توقف کــرد. در همین هنگام ناگهان صداى شــلیک 
گلوله اى ساچمه اى از سالح وینچستر، آرامش منطقه 

را به هم ریخت. 
جوانى که وینچستر را در دست مى فشرد به سوى راننده 
34 ساله پراید سفیدرنگ شلیک کرد و تعداد زیادى گلوله 
روى سر و صورت و قفسه سینه راننده جوان نشست. دو 
سرنشــین دیگر پراید که از خودرو پیاده شده و با دیدن 
مهاجمان پا به فرار گذاشــته بودنــد، دوباره به صحنه 
حادثه بازگشتند. با گزارش این حادثه به مراکز امدادى، 
بالفاصله نیروهاى انتظامى و اورژانس وارد عمل شدند 
و در حالى که سه مهاجم ناشناس از محل گریخته بودند، 
پیکر راننده 34 ساله به یکى از مراکز درمانى در منطقه 
قاســم آباد انتقال یافت اما او به دلیل شدت خونریزى 
و اصابت گلوله هاى متعدد ســاچمه اى، جان خود را از 

دست داد. 
بررسى هاى مقدماتى حاکى از آن بود که مقتول «ح-

س» نام دارد و به دلیل اصابت گلوله به نواحى ســر و 
صورت و قفسه سینه جان باخته است. 

یکى از شاهدان حادثه از شلیک با سالح جنگى نیز خبر 
داد و گفت: وقتى پراید مهاجمان متوقف شد، دو نفر از آن 
بیرون آمدند که یکى از آنها سالح وینچستر داشت و با 
آن شلیک مى کرد. ولى فرد دیگرى نیز که سالح کلت 
کمرى را در دست مى فشرد، از داخل فضاى سبز بیرون 

آمد و بى هدف دو گلوله دیگر شلیک کرد.
در همین حال قاضى میرزایى دستور بازرسى خودروى 
خون آلود را صادر کرد و کارآگاهان براى یافتن سرنخى از 
ماجراى این جنایت هولناك به جستجو پرداختند تا اینکه 

شمشیر و چماقى بزرگ در کنار جسد راننده خودرو پیدا 
شد. بدین ترتیب بررسى هاى کارآگاهان به شیوه دیگرى 
ادامه یافت چرا که احتمال آشنایى و خصومت قبلى بین 

مهاجمان و سرنشینان پراید سفید رنگ قوت گرفت. 
قاضى میرزایى دســتور احضــار دو تــن از همراهان 
مقتول را صادر کرد و بدیــن ترتیب «ش-س» (برادر 
مقتول) و دوست وى که از سرنشینان پراید بودند براى 
پاره اى توضیحات به مقر پلیس آگاهى خراسان رضوى 
هدایت شــدند. «ش-س» در بازجویى ها گفت: «من 
و برادرم (مقتول) و یکى از دوستانمان سوار بر پراید به 
منطقه قاسم آباد رفتیم تا یکى از دوستانمان را مالقات 

کنیم. در حالى که من و دوستم از خودرو پیاده مى شدیم 
ناگهان یکى از مهاجمان را که به طرف ما مى آمد شناختم 
و فریاد زدم فرار کنید! برادرم داخل خودرو بود، من داخل 
کوچه اى در همان منطقه گریختم ولى با شنیدن صداى 
گلوله متوقف شدم و به محل بازگشتم که با پیکر غرق 
در خون برادرم روبه رو شدم.» این جوان درباره چگونگى 
ماجراى شلیک مهاجمان ناشناس نیز گفت: «حدود سه 
روز قبل آنها به ســوى من در بلوار آزادى شلیک کرده 
بودند. آن روز من با زنى قرار داشتم زیرا آن زن پیشنهاد 
کرده بود به همراه او به شمال بروم ولى وقتى به محل 

قرار رفتم، افرادى به سوى من تیراندازى کردند.»
سرنشین دیگر پراید نیز گفت: «لحظه درگیرى، من از 
خودروى پراید پیاده شــدم و به سمت نانوایى در همان 
محل رفتم که ناگهان مهاجمان شــلیک کردند.» به 
دنبال اظهارات این دو جوان، روند تحقیقات به ســوى 
زنى کشیده شــد که ردپاى او در این پرونده به چشم 
مى خورد. بررســى هاى بیشــتر در این باره مشخص 
کرد زن مورد ادعــاى «ش-س» قبــل از وى با فرد 
دیگرى آشــنا بوده که گفته مى شــود آن مرد دستور 

«زهرچشم گیرى» از «ش-س» را صادر کرده است. 
بنا بر این گزارش، ســرنخ هاى پلیســى کارآگاهان با 
راهنمایى هاى قاضى میرزایى به مردى زندانى رسید 
که برخى ادعاها نشــان مى داد آن مرد زندانى، همان 
فرد ناشناس است که دســتور «زهرچشم گرفتن» را 

صادر کرده است. 

این مرد، زنان فریب خورده را 
سعید مدعى طعمه مى کرد

بود که در زمینه 
خرید و فروش 
لوازم آرایشى 

زنانه فعالیت دارد 
و حتى در چندین 
جلسه مالقاتى که 

با یکدیگر داشتیم، 
چندین قلم لوازم 
آرایشى زنانه را 

نیز به عنوان هدیه 
برایم آورد

پسر جوان در دام پدر «نازنین» رد پاى یک زن درتیراندازى گانگسترى مشهد 

حکم قصاص مــرد جوانى که با طرح دسیســه اى 
هولناك، پسرجوانى را به بهانه آزار دختر خردسالش به 
قتل رسانده بود ازسوى قضات دیوانعالى کشور تأیید 
شد و عامل جنایت دریک قدمى چوبه دار قرار گرفت.

رسیدگى به این پرونده قتل ازشــهریور سال 93 و 
همزمان با ناپدید شدن پسرجوانى به نام «مجتبى» در 
دستورکار مأموران آگاهى تهران قرارگرفت تا اینکه 
پس از چند روز جستجو، جنازه این جوان را در حالى 

پیدا کردند که به شدت سوخته بود.
درادامه تحقیقات جنایى، کارآگاهان با ردیابى هاى 
تخصصى موفق به دستگیرى مردى به نام «محمد» 

شدند که او نیز در بازجویى به قتل اعتراف کرد. 
شعبه دهم دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست 
محمدباقر قربان زاده و با حضور دو مستشــاربهمن 
پارسال تشکیل جلسه داد که ابتدا مادر قربانى براى 
قاتل حکم قصاص خواســت، ســپس متهم پاى 

میزمحاکمه ایستاد.
او ضمن اقرارصریح به قتل گفت: «من پسر جوان را 
کشتم تا بچه دیگرى قربانى نشود چرا که او به دخترم 

تجاوز کرده بود.»
متهم به قتل درادامــه اظهارداشــت: «من با یک

وانت نیسان به شهرستان هاى اطراف تهران سبزى 
مى بردم به همین خاطر بیشــتر وقتم را در جاده ها 
مى گذراندم، یک روز که از اراك به خانه برمى گشتم 
متوجه شدم دخترم "دنیا" ناراحت است. وقتى علتش 
را پرسیدم سکوت کرد تا اینکه او را در آغوش گرفتم 
و خواســتم علت ناراحتى اش را برایم بگوید. او هم 
گفت دو روز پیش بقال محله مــان -مجتبى- او را 
به دخمه اى در پشــت مغازه اش برده و آزار و اذیتش 
کرده است.البته دخترم همان روز ماجرا را به مادرش 
گفته بود اما همسرم از ترسش در این باره چیزى به من 
نگفته بود تا اینکه من از شهرستان به تهران آمدم. با 
اطالع ازاین موضوع احســاس کردم دنیا روى سرم 

خراب شده است. دو شبانه روز نخوابیدم و فقط درباره 
این موضوع فکر کردم تا اینکه از برادرم که صاحب 
یک تعمیرگاه است و با مجتبى دوست بود، خواستم 
او را به بهانه آوردن بادکنک و وســایل تزیینى براى 
برگزارى جشن تولد دخترم به تعمیرگاهش بکشاند. 
وقتى مجتبى به تعمیرگاه آمد بــرادرم را از مغازه به 
بیرون فرستادم و مجتبى را به زیرزمین تعمیرگاه بردم. 
از مجتبى پرسیدم چرا دست به چنین کارى زده است، 
اما او جواب قانع کننده اى نداد. حتى عذرخواهى هم 
نکرد و یکدفعه با مشت ضربه اى به صورتم کوبید تا 
از دستم خالص شود و بیرون برود ولى من گردنش 
را گرفتم و او را کف زیرزمیــن خواباندم. چند قرص 
خواب آور که از قبل تهیه کرده بودم داخل یک لیوان 
ریختم و با زور به او خوراندم تا بى حال شــد. بعد هم 
او را با دستانم خفه کردم. جسدش را داخل صندوق 
عقب ماشینش جاســازى کردم و به بیابان هاى رى 
بردم و همانجا به آتش کشیدم. مى خواستم مدتى بعد 
خودم را معرفى کنم ولى چند روز بعد از قتل، پلیس 
مرا بازداشــت کرد. مجتبى قبل از این ماجرا هم به 
چند دختر و پسر آزار رسانده بود. حتى این موضوع را 
دوستان مجتبى در بازپرسى مطرح کردند. حاال هم از 
کشتن مجتبى پشیمان نیستم اما در زندان فهمیدم که 
بهتر بود خودم دست به کار نمى شدم و آن را به دست 
قانون مى سپردم ولى بازهم مى گویم من مجتبى را 

کشتم تا دختربچه دیگرى قربانى نشود.»
این متهم دربــاره وضعیت دختــرش نیز به قضات 
گفت:«دخترم به افســردگى مبتال شده و همسرم 
هر هفته او را نزد روانپزشــک مى برد. این چهارمین 
روانپزشکى است که همســرم براى معالجه دخترم 

انتخاب کرده است. دخترم شب ها کابوس مى بیند.»
در پایان محاکمه، این متهم با رأى قضات به قصاص 
محکوم شــد که این حکم از سوى قضات شعبه32 

دیوانعالى کشور تأیید شد.

مجتبى را کشتم 
تا دختربچه دیگرى قربانى نشود 
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اســتفاده از فوتون هاى نور به جاى الکترون، در ســاخت 
تجهیزاتى نظیر ابزارهاى مخابراتى، مزایاى زیادى دارد که 
امکان کوچک سازى و یکپارچه سازى مدارات مورد نیاز، از آن 
جمله  هستند. محققان به تازگى موفق شده  اند با پیاده سازى 
یک آنتن بسیار کوچک روى یک موج بر نورى، تحولى در نرخ 

ارسال داده توسط چنین مدارهایى ایجاد کنند.
یک گروه بین المللى به سرپرستى محققانى از دانشگاه ملى 
استرالیا ( ANU ) براى نخستین بار موفق شده اند از طریق 
یک نانوآنتن چاپ شده روى موج بر نورى، به نرخ باالیى از 
تبادل اطالعات دست یابند. نتایج این تحقیق کاربردهاى 
چشــمگیرى در ارتباطات مخابراتى خواهد داشت و براى 
ابزارهاى مخابراتى امکان تبادل داده با سرعت بسیار باال را 
فراهم خواهد کرد. تا پیش از این پروژه، تالش هاى اندکى 
براى چاپ یک نانوآنتن نورى روى یک موج بر نورى صورت 

گرفته بود که قابلیت هاى بسیار محدودى داشتند.
 Dragomir Neshev اســتاد دانشــگاه ANU و 
سرپرست این تحقیق مى گوید: «ما در پروژه خود نشان دادیم 
که چنین آنتنى با اندازه کمتر از میکرون، قادر است جریان هاى 

متفاوتى از اطالعات را دسته بندى کند و به جهات مختلفى از 
موج بر هدایت کند (اطالعات به صورت پوالریزاسیون هاى 
مختلفى از نور کدگذارى مى شوند). این وظیفه مهمى است که 
گیرنده هاى همدوس (coherent receivers )  براى 

هر اتصال ارتباطى باید انجام دهند.»
اما آنچه پروژه Neshev و همکارانش را برجسته تر مى کند 
این اســت که آنها قادر شــدند اجزاى نورى اى که مسئول 
polarization sorting هستند را در حد یک آنتن با 
ابعادى کمتر از میکرون کوچک کنند. چنین دستاوردى این 
امکان را فراهم مى کند تا بتوانیم بخش هاى فوتونیک را به 
طور متراکمى در قالب یک تراشه سیلیکونى یکپارچه سازى 

کنیم.
اساس این ابزار مشابه عمل کرد آنتن هوایى یاگى – یوداست 
که انتشار امواج و جمع آورى آنها را تنها در یک جهت انجام 
مى دهد. به گفته Neshev  در طراحى آنها، دو آنتن براى 
پوالریزاسیون هاى عمودى و افقى به طور مؤثرى در قالب 

یک آنتن ارائه شده است.
البته اســتفاده از اصطالح نانوآنتن هاى نورى اغلب دایره 
وسیع ترى را در بر مى گیرد و چنانکه گاهى حتى به یک نانوذره 

ساده نیز به عنوان نانوآنتن نورى ارجاع داده مى شود.
 بنابراین براى اینکه ایده اى از آنچه محققان ANU انجام 
داده اند به دست آوریم بهتر است اجزاى آن را با یک آنتن موج 
رادیویى مقایســه کنیم تا به درك بهترى از این آنتن نورى 

جدید دست یابیم.
در یــک آنتــن مــوج رادیویى، آنتــن هوایى متشــکل 
از ساختارى اســت که به یک کابل متصل اســت. آنتن از 
طریق این ســاختار، تابش هــاى الکترومغناطیس موجود 
در محیط اطــراف را دریافت کــرده و آنها را بــراى کابل

 مى فرســتد. در مقــام مقایســه، نانو میله هــاى طالیى 
به کار رفتــه در نانوآنتن، در حقیقت نقش همان ســاختار 
دریافت کننــده امــواج الکترومغناطیــس را برعهــده 
دارد و موج بــر نــورى، نقــش کابــل را بــازى 

مى کند.
نانو آنتن نورى بر اساس پدیده پالسمونیک کار مى کند. در 
پدیده پالسمونیک، الکترون ها در سطح فلز بر اثر تابش نور، 
به گونه اى تحریک مى شوند که  به صورت امواج پالسمون 
شروع به حرکت مى کنند. این امواج پالسمون، طول بسیار 
کوتاهى حتى کمتر از کوتاه ترین طول مــوج نور دارند. در 

نتیجه ساخت دستگاه ها در ابعاد بسیار کوچک ترى امکانپذیر 
مى شود. پالسمونیک امکان ســاخت آى سى هاى نورى را 
که در آنها فوتون ها به جاى الکترون ها اســتفاده مى شوند 

فراهم مى کند.
Neshev معتقد است که این تحقیق جدید بسیار غیرمعمول 
است و نیازمند تخصص هایى در حوزه پالسمونیک، مدارات 
سیلیکونى نورى براى ســاخت موج برها و نیز شبکه هاى 
مخابراتى براى انتقال اطالعات با سرعت باال بوده است. البته 
Neshev بیان مى کند که کار مهندسى بیشترى الزم است
 تا بتــوان ایــن دســتگاه را به صــورت تجــارى مورد 
اســتفاده قــرار داد: «کل ایــن ســاختار باید بــا فناورى

 CMOS ســازگار شــود. میله هــاى طالیــى که در 
حال حاضر اســتفاده شــده اند باید با فلزى از جنس دیگر 
جایگزین شــوند. بــراى ایــن کار احتمــاالً  از آلومینیوم 
اســتفاده خواهد شــد تــا بــا فرآینــد تولید بر اســاس 
 Neshev .ســازگار باشــد CMOS اســتاندارد
و همکارانــش تــالش خواهنــد کــرد تــا کارآیــى 
مخابراتى این دســتگاه را بهبود دهند و همچنین مدارهاى 

الکترونیکى با کمک چندین دستگاه نظیر این بسازند.

 Radio Online – PCRADIO Full
Unlocked عنوان یــک رادیو مبتنى 
بر بســترهاى اینترنتى است که توسط 
شــرکت PCRADIO براى اندروید 
توسعه یافته و منتشــر شده است. این 
رادیوى آنالین با حجم کم خود به گونه اى 
خاص و بدون هیچگونه سیستم مدیریتى 
خاصى روى اسمارتفون کاربران نصب 
مى شــود و مجموعه اى از ایستگاه هاى 
رادیویى را در اختیــار آنها قرار مى دهد. 
حجم کم این نــرم افزار که نشــان از 
بهینه بودن آن دارد باعث مى شــود تا 
حتى با داشتن سرعت اینترنت کم نیز به
 موج هــاى رادیویى مــورد عالقه خود 
دسترسى داشته باشــید و بتوانید آنها را 
با کیفیتى بسیار باال و باور نکردنى پخش 
کنید. یکى از مهمترین قابلیت هاى به کار 
برده شده توسط شرکت توسعه دهنده؛ 
دسته بندى تمامى ایستگاه هاى موجود 
در آن است، به گونه اى که اگر عالقه مند 
به فرکانس هاى خاصى هستید تنها کافى 
است به لیست دســته بندى ها مراجعه 
کنید تــا در کمتر از چنــد ثانیه به صدها 
ایســتگاه رادیویى مطابق با سلیقه تان 

دسترسى داشته باشید. 

آنتن هاى
 نانوى نورى براى 

تبادل اطالعات پرسرعت

Linelight ، بازى جدید و فوق العاده زیبا 
با ساخت منحصر به فرد و متفاوت در سبک 
بازى هاى پازل از استودیوى بازى سازى
My Dog Zorro براى اندروید است 
که مدت ها قبل براى کامپیوتر عرضه شده 
بود و با استقبالى خوب روبه رو شده بود و به 
تازگى شاهد عرضه شدن نسخه اندرویدى 

آن در گوگل پلى بودیم.
بازى Linelight از یک نقطه نورانى آغاز 
مى شــود و در نهایــت به نقطــه اى بى 
فــروغ ختم مى شــود! در طــول مراحل 
باید کوتاه تریــن مســیر را برگزینید و به 
ســرعت به مقصد مورد نظــر بروید اما به 
همین ســادگى ها نخواهد بود؛ یکسرى 
موانع پیش روى شماســت که با انتخاب 
بهترین گزینه قادر به پشــت سرگذاشتن 

آنها خواهید بود! در نــگاه اول؛ قرار دادن 
خطوط در یک مســیر کار ساده اى به نظر 
مى رســد اما اینطــور نیســت، گیم پلى 
بازى بسیار ســاده و قابل درکى است و به 
تدریج با عناصر ترکیبى نیز آشــنا خواهید 

شد!
 عناصرى که با پشت سر گذاشتن مراحل به 
تدریج افزایش مى یابند و براى حل هرکدام 
از آنها؛ ارائه یــک راه حل جدید نیاز خواهد 
بود! هیچ دکمه اى براى پرش وجود ندارد؛ 
تنها راه گذر از مراحل نحوه تفکر شما براى 
حل مسئله خواهد بود! اگر از عالقه مندان 
به بــازى هاى خاص اندروید هســتید که 
على رغم گیــم پلى اعتیــادآور به صورت 
عالى طراحى شده باشــد Linelight را 

از دست ندهید! 

بازى پازل متفاوت 
«خط درخشان» اندروید 
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رامین مشکاه

این ترفنــد یکى از جالب ترین ترفندهایى اســت 
که در iOS 10 قادر به اســتفاده از آن هستید. از 
طریق این ترفند مى توانیــد ضمن خاموش بودن 
صفحه نمایش آیفونتان بــه ضبط ویدئو بپردازید. 
براى پیاده سازى این قابلیت باید کمى دقت عمل 

به خرج دهید.
مراحل مورد نیاز به شرح زیر هستند:

• با فشردن دکمه پاور (Power) الك اسکرین 
آیفون را فعال کنید.

• دکمه پاور را فشار دهید تا صفحه نمایش آیفون 
روشن شود.

• انگشت خود را روى بخش زیرین صفحه نمایش 
قرار دهید و تقریباً تا وسط صفحه به باال بکشید. به 
هیچ وجه تا زمانى که اشاره نکردیم، این انگشت 

خود را از روى صفحه نمایش برندارید.
توجــه: در ابتدا بخش زیرین صفحه ســیاه رنگ 
خواهد بود اما وقتى انگشت شما به اواسط صفحه 
برسد، اپلیکیشــن دوربین فعال مى شود و منظره 

روبه روى دســتگاه را روى نیمه زیرین نمایشگر 
مشاهده خواهید کرد.

• با انگشــت دیگر خود از منوى زیرین صفحه و 
بخشــى که اپلیکیشــن دوربین آیفون فعال شده 
اســت، گزینه Video را انتخــاب کنید تا حالت 

ضبط ویدئو اجرا شود.
• همچنــان کــه انگشــت شــما روى وســط 
صفحه نمایش قــرار دارد، با انگشــت دیگر خود 
آیکون ضبط ویدئو در اپلیکیشــن دوربین را لمس 

کنید تا فرآیند فیلمبردارى آغاز شود.
• دکمه هوم آیفون را یک بار فشار دهید.

• منتظر بمانید تا صفحه نمایش آیفون خاموش شود.
• پس از خاموش شــدن صفحه نمایش مى توانید 

انگشت خود را از وسط نمایشگر بردارید.
با طى کردن مراحــل فوق، آیفونتــان به حالت 
Sleep فرو مــى رود و نمایشــگر آن خاموش 
مى شــود اما همچنان فرآیند ضبــط ویدئو ادامه 

پیدا مى کند. 

 امروزه فناورى انجام بسیارى از فعالیت هاى بدون 
استفاده از دست را ممکن کرده است که از جمله 
آنها مى توان به تایپ کردن و روشــن/خاموش 
کردن چراغ ها اشاره کرد. براى افرادى که از نظر 
جسمى داراى محدودیت براى حرکت هستند، 
مطمئنًا یک عینک هوشمند مى تواند بخشى از 

نیازهاى آنها را برطرف کند.
مهندســین اخیراً عینکى را طراحى کرده اند که 
مى تواند چشمک انســان را تشخیص دهد و به 
کاربران امکان انجام بسیارى از فعالیت ها ازجمله 
تایپ کردن و روشــن/خاموش کردن چراغ ها را 
مى دهد. سنســورهاى به کاررفته در این عینک 
قادرند چشمک هاى غیر ارادى را از چشمک هاى 
ارادى (دستورى) تشخیص دهند. مثًال کاربر در 
حین استفاده از کامپیوتر مى تواند با چشمک زدن 
ماوس را به سمت گزینه مورد نظر حرکت دهد و 

یا یک پیام متنى تایپ کند.

در گذشــته رابط هــاى کاربــرى کامپیوتر که 
با حرکات چشــم کنترل مى شــوند نیز توسط 
مهندسین طراحى شــده اند. براى مثال یک تیم 
مهندســى اخیراً یک ویلچر با قابلیت کنترل از 
طریق حرکات چشم را طراحى کرده است. یک 
تیم دیگر نیز موفق شده نوعى کیبورد که از طریق 
حرکات چشــم کنترل مى شــود را اختراع کند. 
اما سیســتم هایى که در گذشته طراحى شده اند، 
بیشــتر از طریق دیگر حرکات انســان از جمله 
حرکات صورت کنترل شــده و دستورات را اجرا 
مى کردند. عالوه بر این تجهیزات هوشمند، هر 
روز رابط هاى کاربرى جدیدى نیز در این زمینه 

معرفى مى شوند.
محققیــن امیدوارند که در آینــده بتوانند از این 
فناورى ها  در بســیارى از برنامه ها که امروزه با 
استفاده از سیستم تاچ اجرا مى  شــوند، استفاده 

کنند.

ضبط ویدئو با صفحه نمایش خاموش آیفون

عینکى که با چشمک کار مى کند

اپلیکیشن رادیو آنالین 
کم حجم اندروید

عینکى که با چشمک کار مى کند

 Relax Melodies Premium: Sleep Sounds
اپلیکیشنى بى نظیر براى رســیدن به آرامش و از بین بردن 
اضطراب از گروه نرم افزار سازى Ipnos Software براى 
اندروید است. همواره یکى از مشکالت انسان نداشتن خوابى 
آرام و همچنین حس آرامش در زمان هاى مختلف است که 
مى توان منشأ و دلیل اصلى آن را اضطراب ها و تنش هاى 
روزانه دانست. در این میان با پیشرفت برنامه هاى اندرویدى، 

ناشران و توسعه دهندگان نیز سعى بر این دارند که با انتشار 
برنامه هایى کاربردى این مشکل ها را از بین ببرند. اپلیکیشن 
 Relax Melodies Premium: Sleep Sounds
با سیستم منحصر به فرد خود مجموعه اى از آرام بخش ترین 
ملودى ها را در خود جاى داده است تا کاربران اسمارتفون ها 
بتوانند خوابى آرام و یا ساعاتى بدون استرس را تجربه کنند. 
بیش از 108 صداى خواب و وایت نویز در نرم افزار وجود دارد 

که به راحتى مى توانید به تمامى آنها دسترسى کاملى داشته 
باشــید. با توجه به توضیحات توسعه دهنده تنها کافى است 
پنج روز از این اپلیکیشن اســتفاده کنید تا بتوانید آرامش را 
دوباره تجربه کنید.  یکى از ویژگــى هاى ریلکس ملودى، 
توانایى ترکیب صداهاســت که هر کســى را قادر مى سازد 
مجموعه اى از صدا ها را ترکیب کرده و صدایى جدید و همراه 

سازگار با سلیقه خود ایجاد کند.

اپلیکیشن مجموعه 
ملودى هاى آرام بخش 
براى اندروید

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى
 یک مرحله اى شماره  یک مرحله اى شماره 16231623 مورخ  مورخ 88//55//9696

نوبت دومنوبت دوم

م الف: 68092

مدت عنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه (ریال)

مبلغ برآورد اولیه به ریال
 (براساس فهرست بها سال 96)

نوبت 
مناقصه

اول6382/000/0007/637/185/334 ماهمدرسه 6 کالسه بنیاد برکت سیبک فریدونشهر1
اول2306/500/0006/120/754/798 ماهتکمیل مدرسه 9 کالسه بنیاد برکت سگزى کوهپایه2
اول9607/500/00012/147/464/242 ماهمدرسه 9 کالسه بنیاد برکت تیران و کرون3
اول11825/000/00016/499/270/840 ماهمدرسه 12 کالسه بنیاد برکت جوجیل فالورجان4
اول2243/000/0004/858/787/155 ماهتکمیل دبستان 6 کالسه بنیاد برکت بوئین و میاندشت5
اول6409/000/0008/176/454/056 ماهمدرسه 6 کالسه بنیاد برکت دولت آباد دهاقان6
اول6404/000/0008/078/223/841 ماهمدرسه بنیاد برکت دزج دهاقان7
اول6432/500/0008/642/232/567 ماهتکمیل مدرسه بنیاد برکت نوش آباد آران و بیدگل8
اول6388/500/0007/761/900/406 ماهمدرسه 6 کالسه بنیاد برکت خویگان فریدونشهر9

اول6139/000/0002/770/867/419 ماهمدرسه 3 کالسه بنیاد برکت داشکسن بوئین و میاندشت10
اول6193/500/0003/863/019/167 ماهمدرسه 3 کالسه بنیاد برکت آغچه بوئین و میاندشت11
اول5168/000/0003/355/067/223 ماهمدرسه ابتدایى 6 کالسه مسکن مهر ورزنه بن رود12

1. دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان
2. موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3. تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 2 روز کارى از تاریخ انتشار آگهى از تاریخ 96/5/9 لغایت پایان وقت ادارى مورخ 96/5/10

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ 96/5/19
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز شنبه مورخ 96/5/21 در محل سالن جلسات
د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار مطابقت دا شته باشد.

4. نشانى دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقى بازار هنر- اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان 
(تلفن تماس: 32222889) (امور قراردادها جهت دریافت اسناد مناقصه و دبیرخانه جهت تحویل پاکات مناقصه)   

5. نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: الف) سپرده (واریز به حساب شماره 2173060202008 بانک ملى)  
ب) ضمانتنامه معتبر بانکى

6. مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.
ضمناً شرکت هایى مى توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارك پرونده ارزیابى آنان تکمیل شده باشد.

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان
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منبع: مهر

منبع: ایلنا

منبع: فارس

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ش فکرى کودکان و نوجوانان 
31 کتابخانه سیار کانون پرور

به روستاها اعزام شدند. 

موزه حضرت 
شاهچراغ (ع) - 

 شیراز

نخستین کاروان 
حجاج ایرانى از 

فرودگاه بین المللى 
همدان با ظرفیت 
270 مسافر به 
سمت مدینه  
اعزام شدند.

کنسرت موسیقى کولى هاى اسپانیا در تاالر 
وزارت کشور 

آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم نوبت اول

على منتظرالقائم- شهردار طرق رود 

شهردارى طرق رود در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 96/1629 مورخ 96/3/28 شوراى محترم 
اسالمى شهر جهت تأمین نیروى خدماتى خود جهت مشاغل تنظیف معابر و جمع آورى و حمل 
زباله- نگهدارى و توسعه فضاى سبز در حد حجم کارى حداکثر 10 نفر نیروى کارگرى به پیمانکار 

واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
1- پیمانکار مى بایستى داراى ظرفیت کارى و نیز صالحیت فنى باشد و توان مالى جهت پرداخت 

ضمانت هاى معتبر بانکى را داشته باشد.
2- متقاضیان واجد شرایط مى توانند تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 96/05/24 به واحد خدمات 

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

بانک صادرات به نام شهردارى طرق رود.
4- سوابق کارى و مستندات شرکت شامل اساسنامه، آخرین تغییرات هیئت مدیره و صاحبان 
امضاء به همراه اصل ضمانت نامه بانکى یافیش سپرده در پاکت الف به همراه نامه سربرگ دار شرکت 

جهت معرفى نماینده و اعالم شماره حساب بانک ملى شرکت ارائه شود. 
5- متقاضیان باید پیشنهادات خود را براساس آنالیز قیمت حجم کارى (حقوق و مزایاى کامل سال 
96) برحسب 10 نفر نیروى کارگرى در هر ماه تا پایان وقت ادارى روز شنبه 1396/05/28 به طور 
جداگانه در برگ پیشنهاد قیمت درج و بدون قلم خوردگى در پاکت (ب) قرار داده و ممهور به مهر 

شرکت به دبیرخانه شهردارى طرق رود تحویل و رسید دریافت نمایند.
6- پیشنهاددهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.

7- پیشنهادات رسیده در ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 96/05/29 در کمیسیونى که بدین منظور 
در دفتر کار آقاى شهردار تشکیل مى گردد رسیدگى و پس از بررسى مدارك ارسال شده نتیجه 

اعالم مى گردد.
8- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

9- به پیشنهاداتى که قبل از موعد مقرر اعالم شده در شرایط آگهى برسد یا مخدوش یا بدون 
سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- سپرده نفرات اول، دوم و ســوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهردارى باقى خواهد ماند، 
چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى ظرف یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید 
در این صورت سپرده او به نفع شهردارى ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد و چنانچه 
نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد نشود ســپرده او به نفع شهردارى ضبط و کمیسیون مجدداً 

تصمیم گیرى خواهد نمود.
11- کسورات قانونى اعم از بیمه، مالیات و... به عهده پیمانکار مى باشد که از صورت وضعیت کسر 

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


