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ورود دادستانى به پرونده شرکت نفت پارسیان

اگر عادت به خط خطى  کردن دارید، بخوانیدگرانى افسار گسیخته گوشت قرمز در راه استآرامش با پستانک نیم میلیونى !روز سوگند، روز مشروطه خط قرمزدر همه جاى دنیا هست سالمتاقتصاداجتماع فرهنگ
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قانون پیش فروش 
ساختمان، سدى

 در برابر رونق مسکن

افزایش سطح حفاظت از 
مجلس در روز تحلیف

نخستین جشنواره مطبوعات 
انجمن صنفـى 

روزنامه نگاران برگزار 
مى شود

بازار مسکن، امسال 
رونق مى گیرد

حجاج، خود را براى سختى ها 
آماده کنند
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صداى «بنیتا» خاموش شد، 
«پارسا» را دریابیم 

بار عرضه پیــاز کشور 
بر دوش اصفهان است

سطح زیر کشت گندم اصفهان نصف شدسطح زیر کشت گندم اصفهان نصف شد
گوشه اى دیگر از تبعات خشک شدن منابع آبى استانگوشه اى دیگر از تبعات خشک شدن منابع آبى استان
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جهان نما
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عضو کمیسیون شورا ها و امور داخلى کشور در مجلس در پاسخ به سئوالى 
درباره مطالبه جدى درخصوص تغییر در وزارت کشور و انتشار شایعاتى مبنى 
بر عدم تحقق این مطالبات اعالم کرد: اطالع دارم آقاى روحانى حداقل از 

یک نفر دیگر به جز آقاى رحمانى فضلى نیز برنامه خواسته است.

 در ایام اخیر حمله به محمدرضا ساکت دبیرکل اصفهانى 
فدراسیون فوتبال و سایر مدیران فدراسیون به مد روز 
تبدیل شده و برخى چهره هاى سرشناس براى حمله به 
مدیرعامل اسبق سپاهان در حال سبقت از یکدیگر هستند.
اوضاع براى فدراسیون فوتبال و مدیران ارشدش 
اصالً خوب پیش نمى رود. اتفاقاتى که در روزها 
و هفته  هاى اخیر در فوتبال ایران افتاده کار 
را براى تاج، ساکت و همکارانش سخت 
کرده است. 

استاندار اصفهان از بازداشت مدیرعامل این شرکت خبر داده است 

ابهام در سرنوشت 200هزار نفر سرمایه گذار و 200 میلیارد تومان پول

معرفى «میزو پرو معرفى «میزو پرو 77 »و «پرو  »و «پرو 77 پالس»  پالس» 
با نمایشگر ثانویه در پشتبا نمایشگر ثانویه در پشت

حمله به ساکت
  مد این روزهاى 
فوتبال

13

بعیدنیست روحانى درمورد 
وزیر کشور تجدیدنظر کند

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات مستمر جمع آورى و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب معابر 
محدوده شهردارى منطقه چهار نجف آباد با برآورد کل به مبلغ 10/612/960/800 ریال، بدون تعدیل و 

مابه التفاوت.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى صالحیت انجام کار بوده و این صالحیت به تأیید 
اداره کار و امور اجتماعى رسیده باشد. همچنین داشــتن توانایى و امکانات انجام کار بنا به تشخیص 

کارشناسان مربوطه شهردارى و ارائه حسن سوابق کارى الزامى مى باشد.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و روزمه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 

96/05/25 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شــرکت کنندگان باید مبلغ 540/000/000 ریال را طى فیش واریزى به حســاب ســپرده شــماره 
0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت 

در مناقصه ارائه نمایند. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مناقصه (نوبت سوم)

مسعود منتظرى- شهردار نجف  آبادمسعود منتظرى- شهردار نجف  آباد

چاپ اول

معاب

مجموعه شناى 
هتل  ونوس

swimming complex
V e n u s H o t e l

مدرنرتین سیستم پاکسازی و تصفیه آب 
سونای خشک و سونای بخار 

32213262
09130005742

آدرس: خیابان آمادگاه نرسیده به چهارراه فلسطین
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مراسم تحلیف حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى 
رئیس جمهور روز شنبه 14 مرداد در مجلس شوراى اسالمى 
برگزار مى شود. بر اساس این گزارش، حسین ذوالفقارى 
معاون امنیتى وزارت کشور جزئیات جدیدى از تدابیر امنیتى 

اندیشیده شده براى این مراسم بیان کرد.
ذوالفقارى گفت:  تمام پیش بینى هاى امنیتى، انتظامى و 
ترافیکى این مراســم انجام و مسئولیت ها مشخص شده 
است. البته با توجه به شمار باالى هیئت هاى شرکت کننده 
در این مراسم، سطح حفاظت از مجلس را از «حساس» به 
«حیاتى» تغییر داده ایم.وى با بیان این مطلب که مسئول 
تأمین امنیت کلى مراسم تحلیف رئیس جمهورى، قرارگاه 

ثارا... تهران است تصریح کرد:  وظایف سپاه پاسداران، وزارت 
اطالعات، نیروى انتظامى و پدافند هوایى در این مراسم 
مشخص شده و شــوراى امنیت کشور بعدازظهر دوشنبه 
جلسه فوق العاده اى براى امنیت مراسم تحلیف تشکیل داد.

گفتنى است تاکنون حضور هیئت هاى بیش از صد کشور 
در سطوح مختلف در این نشست قطعى و هماهنگ شده 
اســت. همچنین حضور هفت رئیس جمهور و 18 رئیس 
مجلس در مراسم تحلیف رئیس جمهور قطعى است. تمامى 
ســفارتخانه هاى ایران نیز براى انجــام هماهنگى هاى 
دیپلماتیک و کنسولى براى شرکت مهمانان خارجى در این 

مراسم باظرفیت کامل فعال شده اند.

عضو کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
گفت: به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد تا آمریکایى هاى در 

قالب برجام از مراکز نظامى ما بازدید کنند.
ولى ا... نانواکنارى با اشاره به بهانه جویى هاى آمریکا مبنى 
بر بازدید از مراکز نظامى ایران در قالب توافق هسته اى، 
گفت: بهانه گیرى هاى خصمانه آمریــکا بحث امروز و 

دیروز نیست و این مسئله سبقه تاریخى دارد.
عضو کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
با بیان اینکه برجام بهانه دست آمریکا شده است تأکید 
کرد: مگر بحث موشکى درقالب برجام مطرح شده است؟ 

برجام تنها به مسائل هسته اى اشاره داشت.

نانواکنارى با بیان اینکه ما براى ورود به بحث برجام باید 
بین آمریکا و ســایر اعضاى 1+5 تفکیکى قائل شویم، 
اظهارداشت: این درحالى است که خود آمریکا هم اعتراف 
مى کند که ایران تعهدات خود را در برجام عملیاتى کرده 
بنابراین به اعتقاد بنده آن کشورى که تاکنون به برجام 

عمل نکرده، آمریکاست.
عضــو کمیســیون امنیت ملــى و سیاســت خارجى 
مجلس با اشــاره به بهانه گیرى هاى بى ربط آمریکا در 
موضوع برجام خاطرنشــان کرد: مگر بحث حقوق بشر 
در برجام گنجانده شــده بود که آمریکایى ها دم از این 

موضوع مى زنند؟

افزایش سطح حفاظت از 
مجلس در روز تحلیف

اجازه نمى دهیم آمریکایى ها از 
مراکز نظامى  ما بازدید کنند

بازداشت 
مدیر سازمان استاندارد 

  فارس| «ه.ن» یکى از مدیران سازمان ملى 
استاندارد به اتهام ارتشـاء و فساد مالى بازداشت شد. 
گفته مى شود فرد بازداشت شده داراى نسبت فامیلى 

با یکى از مدیران ارشد سازمان استاندارد است.

توصیه ا...  کرم به روحانى 
.. کـرم، دبیـرکل  .    خبر آنالین | حسـین ا
سـابق انصار حـزب ا... در پاسـخ به این سـئوال که 
آیـا روحانـى تحـت تأثیـر سـهم خواهـى جریانات 
سیاسـى درباره موضوع چینش کابینه دوازدهم قرار 
مى گیرد؟ اظهار داشت: به نظر مى رسد بیشتر توجه 
آقاى روحانى به مجلس باشـد، در مجلس سه گروه 
عمده وجـود دارنـد. 152 نماینـده اصولگـرا و عضو 
فراکسیون والیت، صد نماینده اصالح طلب و عضو

 فراکسـیون امیـد و حـدود 40 نماینـده نیـز عضـو 
فراکسیون مستقالن هستند. وضعیت کنونى مجلس 
حکم مـى کند که رئیس جمهور به سـه فراکسـیون 

توجه داشته باشد.

انتخاب وزیر 
از مجموعه وزارت 

  باشگاه خبرنگاران جوان | سردارحسین 
دهقان، وزیـر دفاع و پشـتیبانى نیرو هاى مسـلح در 
پاسـخ به سـئوالى مبنى بر اینکـه آیا دربـاره حضور 
شـما در کابینه صحبتى شـده اسـت یا خیـر؟ گفت: 
ان شـاءا... از داخـل بدنـه وزارت دفاع فـردى براى 
تصدى این پسـت انتخاب خواهد شـد. وى در پاسخ 
به این سـئوال که آیا فردى دیگرى جایگزین شـما 
خواهد بـود و یـا اینکه شـما در ایـن وزارتخانه باقى 
مى مانید؟ گفت : هر دو گزینه. سردار دهقان در پاسخ 
به سئوال دیگرى مبنى بر اینکه شـما طورى درباره

 این موضوع صحبت مى کنید کـه احتمال تغییرتان 
به ذهن متبادر مى شود،گفت: شما اینطور فکر کنید.

هشدار به ترامپ
«واشنگتن پسـت»  روزنامـه    آفتاب| 
در تـازه  ترین سـرمقاله خـود با اشـاره بـه اظهارات 
رویکـرد  نـوع  و  آمریـکا  مقامـات  پى درپـى 
دولـت ترامـپ نسـبت بـه ایـران هشـدار مى دهـد 
کـه رفتـار دولـت ترامـپ در ماه هـاى اخیـر
 نشان داده که سیاست آنچه «تغییر رژیم» در ایران 
خوانده مى شود یکى از اولویت هاى آنهاست اما آنها 
باید بدانند کـه تغییر نظام در ایـران عمًال غیرممکن 

است.
نویسنده مطلب واشنگتن پسـت مهمترین دلیل این 
هشدار خود را ساختار اجتماعى و سیاسى مردم ایران 
و پشتیبانى آنها از سیاسـت هاى رسمى دولت ایران 

مى داند.

دلیل قبول شرایط ایران 
بوالفضـل حسـن بیگى، عضـو    تسنیم| ا
کمیسیون امنیت ملى مجلس گفت: دنیا به این نتیجه 
رسـید که فرماندهى جبهـه مقاومت با ایران اسـت. 
عالیم ایـن نتیجه گیرى در رفتار عربسـتان در قبال  
سـفر حجاج ایرانى به این کشـور نیز مشـهود است. 
طرف سعودى که در ابتدا نمى خواست زیر بار شرایط 
ایران و قوانین بین المللى برود، پذیرفته است که در 

قبال جان و امنیت حجاج ایرانى مسئول است.

زنان کابینه کم نمى شوند
  انتخاب| سـخنگوى دولـت دربـاره ارائـه 
لیست نهایى وزرا از سـوى رئیس جمهور به مجلس 
گفت: لیسـت نهایى کابینـه در مراحل پایانى اسـت 
اما ممکـن اسـت همه چیـز در لحظـات آخـر تغییر 
کنـد. محمدباقرنوبخـت همچنیـن گفـت: تعـداد 
زنـان کابینـه کـم نمـى شـود، رئیـس جمهـور

 اعتقاد نـدارد کـه نبایـد از ظرفیـت و توانایـى زنان 
استفاده نشود.

توئیتر

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى با 
شرکت در برنامه جهان آرا، به بازگویى ناگفته هایش درباره انتخابات ریاست جمهورى 

پرداخت. بخش هایى از اظهارات او در این برنامه را بخوانید:
*جمع بندى من این بود که در این دوره به عنوان رئیــس جمهور میان دوره اى نیایم 
ولى دوستان ما که تا حدودى در یک اردوگاه هستیم من را متقاعد کردند. همه دوستانى 
که من براى آنها احترام قائل هستم به من گفتند حضور پیدا کنم. من استدالل خود را 
براى آنها مکتوب کردم ولى وقتى یکى از دوستان من گفت فکر نمى کنى بین اینکه به 
وظیفه ات عمل کنى و منافع شخصى خود را در نظر بگیرى، باید انتخاب کنى. پاسخ دادم 
اگر همه این تصمیم را گرفتید من قبول مى کنم. من تا روز قبل از انصراف هم به رشت 
رفتم اما تحت یک گفتگو و حرف هاى منطقى که البته آن را قبول نداشــتم و براساس 

تحلیل خودم وظیفه مند شدم که کنار بروم.
*سال 92 همه قول دادند وحدت کنند اما همه توافقاتى که صورت گرفت به هم خورد. 
مجموعه این اردوگاه به این نتیجه رسید که اگر وحدت کرده بودند نتیجه دیگرى رقم 
مى خورد. من احساس کردم اینجا باید به وحدت تمکین کنم؛ البته برخى به من گفتند 
که تو کنار رفتى و آراء تو به ســبد رقیب رفت ولى من گفتم اگر بمانم باز مى گویند به 
دلیل همین، اردوگاه شکست خورد. تحلیل ما این بود که باید یکى کنار برود و همه به 

من نگاه مى کردند.
*اگر من در انتخابات مى ماندم یا انتخابات دو مرحله اى بود یا فاصله بین یک درصد یا 
فاصله کمتر از آن بود. به هر حال باید براى یک بار سیاست ورزى خود را عوض کرده و 

نگاه هایمان را تغییر دهیم تا ببینیم مردم  و سیاست ورزان ما کجا هستند.

عضو کمیسیون شورا ها و امور داخلى کشور در مجلس در 
پاسخ به سئوالى درباره مطالبه جدى درخصوص تغییر در 
وزارت کشور و انتشار شایعاتى مبنى بر عدم تحقق این 
مطالبات اعالم کرد: اطالع دارم آقاى روحانى حداقل از 
یک نفر دیگر به جز آقاى رحمانى فضلى نیز برنامه خواسته 
است. آقاى روحانى از آقاى شریعتمدارى هم براى وزارت 
کشور برنامه خواسته و این برنامه تقدیم رئیس جمهورى 
شده است. با این حساب بعید نیست که روحانى درمورد 

وزارت کشور تجدیدنظر کند.

قاسم میرزایى نیکو خاطرنشــان کرد: رئیس جمهورى 
در بررسى گزینه هاى وزارت کشور باید به نظر این افراد 
درخصوص استاندارانشــان توجه داشته باشد. شنیده ام 
آقاى روحانــى نیز چنین تمهیدى را درنظــر گرفته و از 
گزینه هایى که براى وزارت کشور مطرح شده اند، خواسته 
که فهرست 31 استاندار خود را نیز در اختیار رئیس جمهور 
قرار دهد تا بــا توجه به افرادى که قرار اســت به عنوان 
اســتانداران آینده فعالیت کنند، درمورد اینکه چه کسى 

وزیر باشد، تصمیم گیرى کند.

بعیدنیست روحانى درمورد وزیر کشور 
تجدیدنظر کند ناگفته هاى آقاى شهردار از انتخابات

قالیباف: مى ماندم، انتخابات 
دو مرحله اى مى شد

تحلیلگــر اصولگــرا معتقــد اســت جریــان احمــدى نــژاد روز بــه روز 
رادیکال تر مى شود.

 ناصر ایمانى در گفتگو با «انتخاب» ضمن انتقاد از تفکرات تیم احمدى نژاد، آنها 
را «فرقه اى» خواند که ادعاى ارتباطات ماورایى دارند.

ناصر ایمانــى در گفتگو با انتخــاب اظهار داشــت: تیم احمدى نــژاد داراى
 افکار خاص و ویژه اى هســتند، از این رو این جریان و تیــم را مى توان فرقه 
خواند. اینها ادعا دارند که ارتباطــات ماوراء الطبیعه دارند و نیازى به اســتفاده
 از ابزارهاى عقالنى و بشرى که شــارع مقدس براى انجام احکام الهى تعیین 

کرده، ندارند. 
ایــن تحلیلگــر اصولگــرا اضافــه کــرد: فرقــه احمــدى نــژاد مدعــى

 ارتباط با مقام معصوم(ع) و گرفتن دســتورات از آنجا هســتند. اخبار متعددى 
در آن ســال ها وجود داشــت، افرادى مى گفتنــد که آقاى احمــدى نژاد در 
مورد خودش و تیمش بحث ارتباط با معصوم(ع) و گرفتن دســتورات از ائمه(ع) 

را مطرح کرده بود.
وى با اشــاره به اتفاقات اخیر و ســخنان نزدیکان احمدى نژاد اظهار داشــت: 

این فرقه هرچــه جلوتر مــى رویــم، رادیکال تــر مى شــود. صحبت هاى 
مشــایى هــم در همیــن راستاســت. هــم بقایــى، هــم مشــایى و هــم
 احمدى نژاد دارند مطالبى را طرح مى کنند که در نهایت به رادیکالیســم بیشتر 

آنها منجر مى شود.

تحلیلگر اصولگرا:

تیم احمدى نژاد تبدیل به فرقه شده است

«هیئت نظارت بر اجراى برجام» عصر دوشنبه با حضور 
تمامى اعضا به ریاست حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانى رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. در این جلسه 
پس از استماع گزارش هاى وزارت امور خارجه و سازمان 
انرژى اتمــى، آخرین وضعیت قانــون تحریمى جدید 
آمریکا و تبعات آن مورد بحث و بررسى اعضا قرار گرفت.
اعضاى هیئت نظارت، بر نقض تعهدات آمریکا در برجام 
به خصوص مفاد بندهاى 26 و 28 و 29 تأکید داشــته 
و بر ضرورت پاســخ مقتدرانه، متناســب و هوشمندانه 
جمهورى اســالمى ایران به موضعگیرى هاى دولت 

آمریکا تأکید کردند.
هیئت نظارت، ضمن استقبال و حمایت از پیش نویس 
طرح قانون «مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستى 

آمریکا در منطقه» که در مجلس شــوراى اسالمى در 
دست بررسى است، تصمیماتى را در 16 بند براى واکنش 
متناسب به تحریکات آمریکا اتخاذ کرد که متعاقباً توسط 
رئیس جمهور به دستگاه هاى ذیربط از جمله وزارت امور 

خارجه و سازمان انرژى اتمى ابالغ خواهد شد.
در این جلسه اعضاى هیئت نظارت، همچنین از بیانیه 
اخیر کمیســیون مشــترك برجام که توسط مسئول 
سیاســت خارجى اروپــا و رئیس کمیســیون مبنى بر 
«ضرورت پایبندى همه اعضا به همه مفاد برجام همراه 
با حسن نیت و در فضایى سازنده» منتشر شد، استقبال 
کرده و در عین حال بر ضرورت پیگیرى جدى مطالبات 
کشورمان از این کمیسیون در جلســه بعدى آن تأکید 

کردند.

درجلسه هیئت نظارت براى اجراى برجام چه گذشت؟ 

دیروز در حاشیه جلسه علنى شوراى شهر تهران، 
عباس جدیدى در تذکرات پیش از دستور نقدهایى 
را به وضعیت فعلى شهردارى و مدیریت شهرى 
داشت. با توجه به اینکه تذکر وى در موعد قانونى 
سه دقیقه به پایان رســیده بود، با تذکر چمران 
و هیئت رئیسه شورا مواجه شــد و او به صورت 
میکروفن خاموش به توضیحات خود ادامه مى داد. 
در ادامه، چمران رئیس شــوراى اسالمى شهر 
تهران خطاب به جدیدى گفت: شما با قالیباف دعوا 
دارید بروید خودتان حل کنید، ربطى به گزارش و 
تذکر ندارد.  وى ادامه داد: وقت تان در تذکر تمام 

شده است و بنده دیگر نمى گذارم صحبت کنید. 
در ادامه، جدیدى به صــورت میکروفن خاموش 
و ایستاده در صحن شورا گفت: چهار سال است 
نگذاشــتید صحبت کنیم. بنده هــم اگر رئیس 
شوراى شهرى چون شما داشتم، قطعًا 12 سال 

شهردار تهران بودم.
چمران نیز در پاســخ به اظهارات جدیدى گفت: 
کنایه نزنید، وقت قانونى دارید، در کشــتى سه 
دقیقه تمام شود از تشــک بیرون مى اندازنتان، 
نمى توانید ده دقیقه کشتى بگیرید. ما قبل از شما 
کشتى گیر بودیم (تشویق حضار در صحن شورا). 
از تختى مردانگى و شرافت را یاد بگیرید.  جدیدى 
نیز گفت: بقیه که صحبت مى کنند را ننه عقدى 

زاییده، من را ننه صیغه اى؟
به گزارش فارس، پس از ختم صلوات دیگر به این 

موضوع پرداخته نشد.
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بخاطر مراســم تحلیف (ســوگند) رئیس جمهورى در 
صحن مجلس شــوراى اسالمى شــهر تهران تعطیل 
اســت. این تعطیل در تقویم رسمى امســال نیامده بود 
و مصوبــه اخیرهیئت وزیران اســت.  هــر چند علت 
اصلى ســفر 7 رئیس جمهورى، 18 رئیــس پارلمان و 
هیئت هایى از آلمان و فرانســه و بریتانیا و حفظ امنیت 
آنان و محدودیت هاى ترافیکــى و آرامش مردم اعالم 
شده اما تعطیل شــدن پایتخت به مناسبت آیین سوگند 
ریاســت جمهورى به لحاظ نمادین هــم اهمیت دارد. 
مهمترین شخصیت خارجى میهمان البته بى گمان خانم 

«فدریکا موگرینى» مسئول سیاست 

خارجى اتحادیه اروپا و یکى از طرف هاى ایران در توافق 
هسته اى است. 

اهمیت مضاعف سفر او به این دلیل است که در روزگارى 
صورت مى پذیرد که ایاالت متحده اى که حاال «دونالد 
ترامپ» بر اریکه آن نشســته بر طبل تحریم مى کوبد 
و دلواپســان داخلى هم براى پایان برجام روزشــمارى 
مى کنند و خبرنگاران تلویزیون شان، میکروفن و دوربین 
به دست ســراغ مراجعان بازار تهران مى روند تا از زبان 
مردم بشنویم حاال که آمریکا برجام را نقض کرده ما هم 

باید از این پیمان خارج شویم.  
پیداست این تعطیلى از آن تعطیلى ها نیست که به کام 
این جماعت خوش بنشــیند اما حسن روحانى به عنوان 

رئیس جمهورى ایران سوگند یاد مى کند و منتقدان به 
قاعده باید به این نکته توجه کنند که انتخاب او درقالب 
چار چوب مورد قبول آنان صورت پذیرفته و جاى خدشه 

ندارد.
از سوى دیگر هر چند شنبه 14 مرداد 96 بخاطر مراسم 
تحلیف، در تهــران تعطیل اعالم شــده و علت اصلى

 مى تواند حفظ امنیت با توجه به سفر میهمانان خارجى 
و حضور آنان در پارلمان باشــد اما یادمان باشــد شنبه
 14 مرداد است و 14 مرداد سالروز صدور فرمان مشروطه 
در 111سال قبل هم هست و تقارن این دو فرخنده است. 
اتفاقى که امسال به ُیمن جمعه بودن فرداى مراسم امضا 
یا تنفیذ رخ داده و کاش سنت شود و همه رئیس جمهورها 

نه در 13 مرداد که 14 مرداد و در سالروز مشروطه قسم 
یاد کنند. با این وصف شنبه را مى توان روز دموکراسى 

دانست و روز مشروطه و روز پارلمان. 
چه کســى مى گوید مشــروطه ایرانى شکست خورده 
اســت؟ 111 ســال پس از صدور فرمان مشروطه یک 
رئیس جمهورى در پارلمان سوگند یاد مى کند که پاسدار
آزادى هــاى مصرح در قانون اساســى باشــد. رئیس 
جمهورى کــه دو روز قبل حکم او بــه امضاى رهبرى 
نظام هم رســیده و بدین ترتیب براى کســانى که به 
دموکراســى و رأى مردم باور ندارند نیز بهانه اى باقى 
نمى ماند تا بخواهند رئیــس جمهورى منتخب مردم را 

فاقد صالحیت بدانند. 
اگر هم کابینه پیشنهادى رئیس جمهور روحانى حداقلى 
اســت و نمى تواند همــه مطالبات را پوشــش دهد و
سلیقه هاى متفاوت را شامل شود بهتر آنکه فهرست را
 همــان روز 14 مــرداد ارائــه ندهــد و از فرصــت 
دو هفته اى بهره ببرد تا هم تغییر و تعدیلى صورت پذیرد 

و هم کام هایى تلخ و عیش هایى منّغص نشود.
14 مرداد تعطیل است تا احساس کنیم مشروطه ایرانى 
با همه کاستى ها و فراز و نشیب ها در این 111 سال زنده 

مانده است و اگر زنده نبود پارلمان نداشتیم.
مشروطه البته دنبال جمهوریت نبود و تنها مشروط کردن 
قدرت را پى مى گرفــت و در مقاطع طوالنى هم نقض 

شده آرمان مشروطه اما فرونکاسته است.
و دست آخر سخنى با آقاى رئیس جمهور! متن سوگند 
ریاست جمهورى را با صداى بلند مى خوانید اما این کافى 

نیست کاش برخى از عبارات آن را تکرار کنید، تکرار.
 

یک تالقى جالب در روز 14 مرداد

روز سوگند، روز مشروطه

111 سال پس از 
صدور فرمان مشروطه یک 
رئیس جمهورى در پارلمان 
سوگند یاد مى کند که پاسدار
آزادى هاى مصرح در قانون 

اساسى باشد

درگیرى لفظى 
چمران و جدیدى
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معاون اجتماعى نیروى انتظامى گفت: پس از وقوع کودك 
ربایى ها در چند استان، پلیس گشت هاى خود را افزایش 
مى دهد. سعید منتظرالمهدى در گفتگو با میزان در مورد 
اخبار ناشى از کودك آزارى گفت: با توجه به اخبار منتشره 
نسبت به کودك آزارى، پلیس دغدغه زیادى را این روزها 
دنبال مى کند و در شــرایط اتفاق هایى نظیر آتنا و بنیتا که 
اذهان عمومى را به شدت مشــوش کرده است سعى در 
ایجاد امنیتى چندین برابر و احســاس آرامش به مردم از 
جانب نیروى انتظامى چندین برابر شده است. براین اساس، 
میزان گشت هاى خیابانى افزایش یافته است و حوزه هاى 
اطالعاتى در راســتاى حفظ امنیت جامعه هوشــیارانه تر 

عمل مى کنند.
وى اذعان داشــت: پلیس به تنهایى نمى تواند جوابگوى 
نیازهاى امنیتى مردم باشد و باید سازمان هاى دیگر نسبت 
به این امر همکارى الزم با پلیس را داشته باشند و با آموزش 
به مردم و کمک از آنها میزان اتفاقات تلخ را کاهش دهیم 
و به مردم اطمینان مى دهیم مشکالت پیش آمده از مراجع 

قانونى پیگیرى کامل شود.
منتظرالمهدى در خصوص طرح فروش مواد مخدر دولتى 
گفت: در حال حاضر پلیس در ایــن مورد نمى تواند اظهار 
نظرى داشته باشــد تا این طرح به طور کامل در مجلس 

تصویب شود.

رئیس سازمان حج و زیارت برگزارى مراسم عمره را منوط 
به برگزارى مناسب مراسم حج تمتع دانست و گفت: حج 
در اصل سفر سختى است و حجاج خود را براى سختى ها 

آماده کنند.
حمید محمدى در حاشیه مراســم بدرقه نخستین گروه 
حجاج ایرانى در جمع خبرنگاران درباره آخرین توصیه ها به 
زائران حج تمتع 96  شرایط آب وهوایى عربستان سعودى 
را گرم دانســت و تصریح کرد: حجاج ایرانى تا حد امکان 
از رفت وآمدهاى بدون ضرورت خوددارى کنند و بیشــتر 
انرژى خود را براى اعمال و مناسک حج قرار دهند. به گفته 
محمدى، حجاج ایرانى به حساسیت ها و قوانین عربستان 

سعودى دقت عمل داشته باشند و به نکات مطرح از سوى 
کاروان ها توجه کنند. وى افزود: حجاج براى عزیمت به 
زیارت و بهره مندى از فضاى عبــادات به صورت انفرادى 

حرکت نکنند و با یکدیگر به حرم ها تشرف یابند.
رئیس سازمان حج و زیارت خاطرنشــان کرد: در مدینه 
مشاهده شده که افرادى یا خودروهایى مقابل هتل ها توقف 
و زائران را براى خرید در بازار دعوت مى کنند که زائران باید 

اکیداً از سوار شدن به این خودروها پرهیز کنند.
محمدى افزود:  امســال ســعى کرده ایم تا از خیمه هاى 
مناسب اســتفاده کنیم که امیدواریم این امکانات در رفاه 

حال زائران ایرانى مؤثر باشد.

حجاج، خود را براى سختى ها 
آماده کنند

افزایش گشت هاى پلیس 
پس از کودك ربایى ها

کشف اشیاى 2800 ساله 
اشـیاى قیمتى و تاریخى با قدمت دوهزار و800 سـال 
در گنبدکاووس کشف شد. این اشیاء در بازرسى از یک 
منزل مسکونى کشف شد. در بازرسى از این منزل شش 
قطعه اشیاى تاریخى شامل دو خنجر، یک مجسمه پیکر 
انسان و سـه حلقه از جنس مفرغ کشف شـد. بر اساس 
نظر کارشناسان مربوطه اشیاى کشـف شده مربوط به 
عصر آهن بوده و دوهزار و800 سال قدمت تاریخى دارد.

پرداخت وام بدون نوبت
محمـود اسـالمیان، مدیرعامل صندوق بازنشسـتگى 
کشورى با اشاره به تفاهمنامه اى که با مدیرعامل بانک 
صادرات امضا شده است، گفت: براساس این تفاهمنامه، 
بانک عامل موظف شـده اسـت به هریـک از فرزندان 
بازنشستگان و زوج هاى آنان تا سقف ده میلیون تومان 
وام ازدواج بدون نوبت پرداخت کند. وى از افراد مشمول 
این طرح خواست براى ثبت نام به سامانه بانک صادرات 

مراجعه کنند. 

کشف 41 کیلوگرم طال 
عبدالمجید اجتهادى، مدیر کل مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
سازمان تعزیرات حکومتى با اشاره به ورود یک اتوبوس 
مسـافربرى از ترکیه به کشـور اظهار داشـت: در ایست 
و بازرسـى شـمال غربى کشـور پس از عبور از دستگاه 
گیت ایکس رى مشخص شـد که این اتوبوس اقدام به 
جاسازى بیش از 41 کیلوگرم طال کرده است. وى افزود: 
این زیورآالت فاقد اسناد گمرکى بود و کاال به ظن قاچاق 
و اتوبوس به دلیل حمل کاالى قاچاق به نفع دولت ضبط 
و در نهایت سه متهم پرونده به پرداخت جریمه بیش از  

215 میلیارد ریال محکوم شدند.

اختالل در کار تلگرام 
شمارى از شهروندان در تماس هاى خود از بروز اختالل 
در دسترسى به تلگرام در برخى از نقاط کشور خبر داده اند. 
هنوز علت این موضوع مشخص نیست. این اتفاق در حالى 
رخ داده است که بحث و جدل ها بر سر انتقال سرور تلگرام 
به داخل ایران، تا حدى به نگرانى شـمارى از شهروندان 

درباره آینده این شبکه دامن زده است. 

گیاه دارویى، نه داروى گیاهى
رئیس دانشـکده طب سـنتى دانشـگاه علوم پزشـکى 
تهران گفـت: از آنجایى کـه عطارى ها مجـوز فعالیت 
خود را از سازمان دیگرى دریافت مى کنند و نوع فعالیت 
آنها مربوط به وزارت بهداشت است، این موضوع باعث 
ایجاد خأل قانونى در نحوه نظارت بر این مراکز شده است. 
حسین رضایى زاده گفت: طبق ضوابط عطارى ها فقط 
محل فروش گیاهان دارویى هسـتند و فـروش هر نوع 

داروى گیاهى در این مراکز مجاز نیست.

7 اختراع، ثبت مى شود
کارگروه ثبت اختراعات صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران معاونت علمى به تازگى ثبت بین المللى هفت 
اختراع را تصویب کرد تا این اختراعات به زودى براى ثبت 

بین المللى وارد مرحله اجرایى سازى شوند. 

رشد 14 برابرى باسوادى 
على باقـرزاده، رئیس سـازمان نهضت سـواد آموزى با 
بیان اینکه در سـال هـاى 85 تا 90 رشـد باسـوادى در 
کشـور 0/2بود، گفت: در پنج سـال اخیر رشد باسوادى 

14 برابر شده است.

تمدید مهلت ثبت نام بیمه 
مهلت ثبت نام بیمه تکمیلى ویژه اصحاب فرهنگ، هنر 
و رسانه تا 15 مرداد ماه سال جارى تمدید شد. براساس 
قرارداد منعقد شده صندوق اعتبارى هنر با شرکت سهامى 
بیمه رازى، امسال براى نخستین بار قرارداد بیمه تکمیلى 
در قالب سه طرح (امید، آرامش و رفاه) با پوشش ها و حق 

بیمه متنوع برقرار شده است.

چرك نویس

مى گوینــد تفریــح جدید     جام جم آنالین |
بچه پولدارهــاى تهــران اســت؛ همان ها کــه آخر 
الکچرى بــازى هســتند، مى گوینــد همان ها حاال 

سیگارهایى مى کشند از جنس طال!
چند روز اســت که یک تصویر بى نام  و نشان درفضاى 
مجازى دســت  به دســت مى شــود،  تصویرى از یک 
ســیگار که مى گویند از ورق طال ساخته شــده و نخى 
50 هزارتومان در تهــران معامله مى شــود! ما دنبال 
این تصویر را در همین فضاى مجــازى مى گیریم، از 
چند جا پرس وجــو مى کنیم و باالخره در اینســتاگرام 
مى رســیم به چند صفحه با فالوورهاى زیاد که عالوه  
بر سیگارهاى طال، کاالهاى دیگرى هم از جنس طال 
مى فروشند؛ از پستانک و شیشه شیر گرفته تا فندك و 
خودکار و جاسوئیچى.کمى که بیشتر جستجو مى کنیم به 
ادکلن هاى طالیى هم مى رسیم؛ کاالهایى که رواج شان 
باعث شــده کاربردهاى متفاوت ترى براى استفاده از 

عنصر طال در جامعه به وجود بیاید.
کافى است در تلگرام یا اینستاگرام، عضو باشید تا براى 
یک بار هم که شــده  چشــم تان به کاالهایى لوکس، 
فوق اشــرافى و الکچرى  بیافتد که متعلق به جماعتى 
خاص است.کاالهایى با کاربردهاى معمولى که صرفًا 
به  علت اینکه ردونشــانى از عنصر ارزشمند طال دارند، 
قیمت هایى عجیــب و غریب پیدا مى کننــد و با وجود 
همین قیمت هاى عجیب باز هم بازار معامالتشان داغ 

است.
همینجاســت که یک نخ ســیگار ورق طــال باقیمتى 
باورنکردنى به فروش مى رســد؛ قیمتى که درتماس با 
یکى از همین صفحات دراینستاگرام به دست مى آوریم: 
«ســیگار دو مدل داریــم، یک مــدل 95 هزارتومان، 
یک مدل هــم 105 هزارتومان... ایــن قیمت هر یک 
رول اســت، شــما هرچه بخواهید مى توانید داخلش 

بریزید.»
مى گوییم: «اما به ما نخــى50 هزارتومان قیمت داده 

بودند؟»
مى گوید: «جنس هاى ما تضمین شده است، فیک نیست، 
مى توانید جنس را ببینید و هزینــه اش را موقع تحویل 
حساب کنید، ســیگارهاى ما رول با فیله آماده هستند، 
محصول کمپانى شــید آمریکا، حتى بارکد اصالت کاال 

هم دارند.»

یک چرخ دیگر در اینستاگرام ما را به یک صفحه دیگر 
پر از کاالهاى طالیى مى رســاند؛ به شــماره موبایلى 
باپیش شماره 0912 ، آن سوى خط مرد جوانى تماس ما 
را پاسخ مى دهد و کاالهایش را معرفى مى کند: «فلش 
روکش طال دو مدل داریم، یک مدل طرح شمش است 
65 هزارتومان، یک مدل هم فلش 16 گیگ طرح جدید 
گولد فویل اســت به قیمت 85 هزار تومان. کارت هاى 
بازى با روکش طال هم داریم کــه از 200 هزارتومان 

شروع مى شود تا 800 هزار تومان.»
مى پرســیم :«اینهــا را خودتــان روکــش طــال 

مى کنید؟»
مى گوید: «نه همه وارداتى هســتند، همه کاالهاى ما 
اورجینال هســتند، هرجا قیمت پایین ترى داد جنسش 
اصل نیست، مثًال همین خودکارهاى طال را شما االن با 

قیمت هاى مختلف در بازار مى بینید، اما گولد فویل داخل 
خودکارها درجه بندى دارد، بعد از یک مدتى اگرکیفیتش 
پایین باشد، ســیاه مى شــود یا حتى روغنى که داخل 
خودکار است، به ســبزى مى زند و دیگر شفاف نیست. 
االن ما خودکار گولدفویل با کیفیت را مى فروشیم 150 
هزار تومان. اما بى کفیتش با 70 هزارتومان و حتى کمتر 

هم پیدا مى شود.»
ادکلن گلد اســکین رامــون مولویزار یکــى دیگر از 
کاالهــاى پرطرفدار همیــن صفحه اســت که وقتى 
قیمتش را مى پرسیم، در جواب مى شنویم: «این ادکلن 
خیلى خاص اســت؛ با ذرات طالى 24 عیار درســت 
شــده و بســته به حجمش از 840 هزار تومان داریم 

به باال.»
مقصد بعدى ما یک کانال پرمخاطب در تلگرام اســت؛ 

کانالى که کاالهایش را با توضیحات مبســوط و البته 
فیلم و عکس ازجهــات مختلف، به نمایش گذاشــته 
اســت. کانالى که شیشه شــیرى که در قسمتى از آن 
طالى 18 عیارکار شــده به قیمت 995هزارتومان به 
فروش مى رســاند. در همین کانال قیمت پســتانک 
طالى 18عیــار هــم 595 هزارتومان عنوان شــده؛ 
کارهایى که به گفته ادمین کانال، محصول کشور ترکیه 

هستند.
اینجا هم همچنان، فندك، فلش، کارت بازى،  خودکار 
و کاالهاى دیگرى با روکش طال و البته با قیمت هایى 
باالتر عرضه مى شــوند. وســایلى که انــگار به طور 
اختصاصى براى افرادى خاص ساخته مى شوند. جماعتى 
که قبًال اسمشــان تجملگــرا بود و حاال مدتى اســت 

الکچرى باز شده اند.

رواج تب طال بین الکچرى بازها 

چند روز است تصویر یک سیگار ساخته شده با ورق طال در فضاى مجازى دست به دست مى شود

آرامش با پستانک نیم میلیونى !

80 درصد جنگل «مارمیشــو» ارومیه در آتش سوخت. 
مدیرکل منابع طبیعى استان آذربایجان غربى در گفتگو با 
ایلنا در رابطه با آخرین وضعیت مهار آتش جنگل مارمیشو 
ارومیه بیان داشت: در پى آتش سوزى که از روز جمعه در 
جنگل هاى مارمیشو ارومیه اتفاق افتاد؛ نیروهاى منابع 
طبیعى به همراه نیروهاى امدادى و مردم منطقه اقدام 
به کنترل آتش کردند. این آتش سوزى تا عصر روز یک 
شنبه تا 80 درصد مهار شد، اما رسماً اعالم مى کنم که در 

حال حاضر به طور کامل مهار شده است.
وهاب زاده در پاســخ به این سئوال که چرا عملیات مهار 
آتش زمانبر بوده اســت؟ بیان داشت: شــرایط ویژه اى 
در این منطقه وجود دارد، منطقه بســیار صعب العبور و 
حفاظت شده اســت. خمپاره، آثار و بقایاى جنگ در این 
جنگل وجود دارد و به همین خاطر نیرو ها باید با احتیاط 
وارد عمل مى شدند. به دلیل دستور مرزبانى ساعت 6 به 
بعد باید منطقه ترك مى شد و همین امر پروسه مهار آتش 

را با تأخیر مواجه کرد.

 

وهاب زاده در ادامه گفت: برخى از همکاران براى خاموش 
کردن آتش تا مرز شــهادت هم رفتند؛ على رغم چندین 
بار درخواست از ســازمان  جنگل ها براى اعزام بالگرد و 
آب پاشى، تازه عصر روز یک شنبه زمانى که 80 درصد 

جنگل سوخت، هماهنگى صورت گرفت! 
او با اشاره به اینکه در زمانى که بالگرد تأمین شد، گشت 
هوایى نیز صــورت گرفت و کل آتش مهار شــد، بیان 
داشت: دود موجب مصدومیت تعداد باالیى از نیرو ها شده 
است. این افراد با امکانات کم و دست خالى اقدام به مهار 
آتش کردند. این حقیقت مسلم است که اگر مى خواهند 
درخت ها را حفظ کننــد باید اعتبار ویــژه براى اطفاى 
حریق وجود داشته باشــد؛ نه اینکه با بیل اطفاى حریق 

را انجام دهند.
وهاب زاده تأکید کرد: این منطقه حــدود 6000 هکتار 
جنگل انبوه دارد که نقش اساســى در مهار سیالب ها 
دارد اما متأسفانه در این آتش سوزى، بیش از 100 هکتار 

دچار حریق شد.
وى افزود: با تالش نیروهاى منابع طبیعى و دستگاه هاى 
مرتبط و به خصوص نیروهاى مردمى توانســتیم آتش 
سوزى منطقه مارمیشوى ارومیه را مهار کنیم؛ اما مسئله 

اصلى این است که 80 درصد جنگل در آتش سوخت.

چرا80 درصد «مارمیشو» سوخت؟

تأخیر در مهار آتش به دلیل مسائل امنیتى

نتایــج تحقیق یــک مؤسســه کانادایى از 
چگونگى وقت گذرانــدن ایرانى ها طى 24 
ساعت شبانه روز نشان مى دهد غالب مردم 
ایران هیچ جایى براى مطالعه در 24 ساعت 

شبانه روز خود تعیین نکرده اند.
به گزارش عصر ایران، این مؤسســه که در 
تورنتو کانادا مســتقر اســت و طى 12 سال 
گذشــته  افکار ســنجى و مطالعاتى درباره 
جامعه ایرانى داشته است، اخیراً عادات روزانه 
ایرانى ها طى 24 ساعت شــبانه روز را اندازه 

گیرى کرده است.
بر اســاس نمودارى کــه این مؤسســه از 
فعالیت هاى مردم ایران طى شبانه روز منتشر 
کرده است، اوقات یک ایرانى به طور مشخص 
در طول مدت شــبانه روز صــرف یکى از 9 

فعالیت عمده زیر مى شود:
خواب، خوردن و آشامیدن، کار، فعالیت هاى 
خانگى، ورزش و فراغت، عبادت، مسافرت، 
تماشــاى تلویزیــون و فیلــم و در نهایت 

فعالیت هاى اجتماعى.
 درصد هر کــدام از این فعالیــت ها طى 24 
ساعت شــبانه روز متغیر اســت؛ براى مثال 
عبادت مذهبى طى ســاعات شــبانه روز در 
زمان هاى اول صبح، ظهر و غروب بیشــتر 
مى شــود و یا کار در ســاعات میان 8 صبح 
تا ظهــر بیشــترین فعالیت در بیــن دیگر 

مشغولیت هاى عمده در بین ایرانى هاست.
بر اســاس این نمودار تماشــاى تلویزیون و 
فعالیت هاى اجتماعى نیز در ســاعات بعد از 
ظهر و شــب (بین 5 عصر تا 10 شب) بیشتر 

مى شود.
در زمینه ورزش و فعالیت هاى اوقات فراغت 
نیز این فعالیــت در بین ایرانى هــا غالبًا در 
ســاعات بعد از ظهر انجام مى شود و عمده 
تمرکز آن در بین ساعت 4 بعد از ظهر تا 9 شب

 است.
در این نمودار، خواب تنها فصل مشترك بین 
تمام ساعات شبانه روز است که درصد قابل 
توجهى از ســاعات مردم را حتى در ساعات 
روز به خود اختصاص مى دهد و این مســئله 
نشان مى دهد درصد قابل توجهى از ایرانى ها 

عالقه زیادى به خوابیدن دارند.

«شیفته مانتوى زنان ایرانى و کباب کوبیده است و برج 
آزادى حسابى دلش را برده»... این بُرش کوتاهى از 
سفرنامه بانوى صربستانى به ایران است که 9 ماهى 

مى شود به زبان فارسى سخن مى گوید. 
«تئودورا رادووانویچ» 23 سال دارد و اهل صربستان 
است. در دانشگاه بلگراد به زبان فارسى و عربى، شرق 
شناسى مى خواند. او  9 ماه مى شود که یادگیرى زبان 
فارســى را آغاز کرده و خیلى روان و مسلط صحبت 
مى کند. مى گوید؛ زبان فارســى را در همان دانشگاه 

بلگراد آموخته است.
تئودورا همراه گروهى از فارســى آموزان، ســفرى 
یک ماهه به ایران داشــت که پس از گذراندن دوره 
دانش افزایى، فرصتى پیدا کرد تا در اولین سفرش به 
ایران، تهران، اصفهان و کاشان را هم ببیند. این گپ 
کوتاه با او به زبان فارسى پاى برج آزادى زده شد، بنایى 
که به نظرش زیباترین ســاختمان شهر تهران است 
و به لحاظ معمارى باالترین امتیــاز را در بین تمام 

ساختمان هاى پایتخت ایران دارد.
تئودورا در گفتگویى که با ایســنا داشت، سعى کرد 
تجربه هاى هرچند کوتاهــش را از تهران گردى اش 
بیان کند. از غذاهاى ایرانــى و مواجهه اش با مردم 
تهران و لباس زنان ایرانى که شیفته اش شده است 
تعریف کرد. به اعتقاد او، تهران شهر زیبایى است که 
غذاهاى خوشمزه اى را مى توان در آن پیدا کرد. تئودورا 
در مدت اقامتش، خورشت قیمه و جگر خورده که به 
نظرش شبیه جگرهاى صربستان بوده و حسابى هم 

شیفته کباب کوبیده ایرانى شده است، مى گوید: «همه 
گروه ما که از 44 کشور هستند، کباب کوبیده ایرانى 

را دوست داشتند.»
او تهران را شهر زیبایى یافت که به نظرش مردمان آن 
وقتى یک خارجى مى بینند، مى خواهند هر طور شده 
کمکش کنند. تئودورا مى گوید: «به بازار تجریش رفتم 
تا مانتو بخرم، همه دوست داشتند کمکم کنند، وقتى 
متوجه مى شدند اهل صربستان هستم و زبان فارسى 
را دوســت دارم و مى توانم به آن زبان،سخن بگویم، 

خیلى خوشحال مى شدند و برخورد خوبى داشتند.»
این بانوى صرب به لباس زنــان ایرانى ابراز عالقه 
مى کند و با لبخندى به پهناى صورت، بیان مى کند: 
«مى دانم که بعضى ها با حجاب و پوشــش مشکل 
دارند، ولى من از آن دســته نیستم، چون لباس زنان 
ایرانى را دوســت دارم، حتى یک مانتو براى خودم 
خریدم که خیلى دوستش دارم و با آن به صربستان 

مى روم.»
تئودورا پــس از گشــتى کــه در تهران داشــت، 
باالترین امتیاز را به بــرج آزادى مى دهد و مى گوید: 
«برج آزادى معمارى بســیار زیبایــى دارد و یکى 
از بهترین ســاختمان هاى شــهر تهران به حساب 
مى آید. موزه  جالبــى هم دارد، ولــى خیلى قدیمى 
اســت و باید تجدید شــود اما در هر حال این برج از 
بیــرون بهتریــن معمــارى را دارد، حتــى از برج 
میــالد و دیگر ســاختمان هاى تهران قشــنگ تر 

است.»

از عشق به کباب کوبیده تا 
جذابیِت مانتوهاى ایرانى

ُبرشى از سفرنامه بانوى فارسى زبان صرب

24 ساعت ایرانى ها 
چگونه مى گذرد؟

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از ورود مواد 
مخدر جدید با پایه روانگردان به نام «ام پى اس»به کشور 
خبر داد و گفت: به دلیل شباهت به دارو، حمل این ماده 

مخدر بسیار آسان است.
سردار على مؤیدى با اشاره به آموزش کارکنان فرودگاه 
و گمرکات براى برخورد با قاچاق و ورود و رواج این ماده 
مخدر به کشور گفت: امیدواریم با تالش رسانه ها و مردم 
توفیقات خوبى در برخورد بــا این مواد و جلوگیرى همه 

گیر شدن آن در جامعه داشته باشیم.

قائم مقام دبیر کل ســتاد مبارزه با مــواد مخدر گفت: 
حذف اعدام در مجازت قاچاقچیــان مواد مخدر نداریم. 
بحث هاى متفاوتى در این زمینه انجام شــده اســت و 
خوشــبختانه نمایندگان مجلس در ایــن زمینه توجیه

 شده اند.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره توزیع 
مواد مخدر دولتى گفت: موضوع مطرح شده قطع رابطه 
قاچاقچیان و مصرف کنندگان به صورت معتادان است. 
در برخى از کشورها مواد روان گردان به صورت کنترل 

شــده در اختیار مصرف کننده ها قرار مى گیرد اما هیچ 
کشورى تریاك در اختیار معتادان قرار نمى دهد. چیزى 
که در مجلس تصویب شد درباره شــربت تریاك بود و 
کمیســیون مجلس هم به این نکته اذعان کرد که این 

طرح پخته نیست و جاى کار دارد.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: بحث 
حذف اعدام به هیچ وجه نداریم. قوانین مربوط به برخورد 
با قاچاق مواد در حال تعییر اســت. کــه این برخوردها 

بازدارنده تر است.

«ام پى اس» مخدر جدید در ایران
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احداث 5 واحد کارگاهى در 
شهرك صنعتى فریدن

معاون فرماندار فریدن گفت: در راستاى رونق شهرك 
صنعتى فریدن پنج واحـد کارگاهى در این شـهرك 

احداث مى شود.
صفـر بدیـع زمانـى ادامـه داد: نماینـدگان شـرکت 
شـهرك هاى صنعتى استان براى سـاخت پنجواحد 
کارگاه در متراژ 280 در 324 با مبلغ هر متر مربع 900 
هزار تومان با شرایط پرداخت  5 درصد در مرحله اول 

و بقیه با اقساط 48 ماهه اعالم آمادگى کرده است.
وى افـزود: انتظار مـى رود با احـداث ایـن کارگاه ها 
سـرمایه گذاران بومى و غیر بومى جهت خرید زمین 
و احداث کارگاه هاى دیگر ترغیب شـوند و شـهرك 

صنعتى شهرستان از حالت رکود خارج شود .

300 تن گلرنگ از مزارع 
اصفهان برداشت مى شود

کارشناس مسئول دانه هاى روغنى جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: تا پایان مرداد ماه بیش از 300 
تن گلرنگ و دو هزار تن دانه روغنى از مزارع اسـتان 

اصفهان برداشت مى شود.
کیوان بنى اسد با بیان اینکه گلرنگ گیاهى مقاوم به 
خشکى است، اظهار داشت: در استان اصفهان هزار و 
100 هکتار گلرنگ کشت شده که بیش از 800 هکتار 

آن در مزارع شرق استان است.
وى افزود: عالوه بر مصرف خوراکى، رنگ این گیاه، 
در صنعت رنگـرزى هم اسـتفاده مى شـود و پس از 

چیدن گل،  دانه هاى روغنى آن برداشت مى شود.
کارشناس مسئول دانه هاى روغنى جهاد کشاورزى 
استان اصفهان با بیان اینکه گلرنگ جایگزینى  مناسب 
براى کشت متناوب گندم و جو است، گفت: دانه هاى 
روغنى این گیاه سرشـار از خواص دارویى و مقاوم به 
دماى بـاالى 270 درجه اسـت کـه در کارخانه هاى 

روغن کشى، روغن آن گرفته مى شود.

حرفه آموزى معلوالن کم توان 
ذهنى در 50مرکز توانبخشى

معاون توانبخشى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفـت: از ابتـداى امسـال تاکنـون، 16هـزار معلول

 کـم تـوان ذهنـى اسـتان بیـش از70 میلیـارد ریال 
مستمرى دریافت کرده اند.

اصغر فیاض افـزود: ماهانه یک میلیـون و 480هزار 
ریال مسـتمرى به منظـور تأمیـن حداقـل امکانات 
معیشتى به خانواده هاى این معلوالن ذهنى پرداخت 

مى شود. 
وى با اشـاره به اینکـه 800 مربـى فنـى و حرفه اى 
به منظور حرفه آمـوزى معلوالن ذهنـى در 50مرکز 
توانبخشـى باالى 15سـال فعالیت مى کنند، گفت: 
چـرم دوزى، خیاطى، شـمع سـازى، منبـت کارى و 
خاتمکارى از رشـته هایى اسـت که در این مراکز به 
دو هزار و 500 معلول ذهنى باالى 15سـال آموزش 

داده مى شود.
فیاض افزود: بـه منظور نمایش توانمنـدى و فروش 
محصـو الت سـاخته شـده معلـوالن، قراراسـت بـا 
مشـارکت بخش خصوصـى نمایشـگاهى دائمى از 

دستاوردهاى این افراد بر پا شود.
بیش از 33هزار معلول کم توان ذهنى تحت پوشش 

بهزیستى استان اصفهان هستند. 

پتانسیل پرورش مدیران آینده 
کشور در دانشگاه آزاد 

مسئول نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه 
آزاد اسالمى استان اصفهان در دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد دولت آبـاد گفـت: در دوران جدیـد مدیریت در 
دانشگاه آزاد اسالمى، شاهد رشد و توسعه به ویژه در 

زمینه فرهنگى خواهیم بود.
حجت االسالم والمسـلمین عباسعلى حیدرى گفت: 
دانشگاه باید یک محیط امن از لحاظ روانى باشد و این 
آرامش باید مقدمه اى باشد براى پیشبرد اهداف عالى 

که مى بایست در مسیر آن حرکت کند. 
وى افزود: دانشگاه محلى است براى پرورش مدیران 
آینده کشور و تولید علم، که این پتانسیل در دانشگاه 

آزاد اسالمى به خوبى وجود دارد.

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: براساس 
اختیارات حاصل شده، ما از بهمن 95 شروع به بخشیدن 

جرائم مؤدیان مالیاتى به ویژه در بخش تولید کردیم.
مراد امیرى اظهار داشت: مؤدیان مالیاتى به شکل هاى 
گوناگون مشمول جرائمى مى شوند که گاهى این جرائم 
سنگین اســت. وى ادامه داد: این جرائم البته بر اساس 
قانون مطالبه مى شود و براساس اختیارات حاصل شده، 
ما از بهمن 95 شروع به بخشیدن جرائم مؤدیان مالیاتى 

به ویژه در بخش تولید کردیم.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان بیان کرد: آن دسته از 
مؤدیان مالیاتى که نتوانسته بودند اقساط را پرداخت کنند 

درخواست خود را به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برده 
و همچنین براى بســیارى از مؤدیان، مالیات به صورت 
پلکانى تقسیط شد. امیرى با اشــاره به رویکرد متمرکز 
ایران در دریافــت مالیات بیان کــرد: تمرکزیافتگى در 
بخش مالیات سبب جلوگیرى از بروز آسیب ها مى شود، 
با برنامه ریزى هاى خوبى که صورت گرفته پیشــرفت 
مطلوبى در زمینه پرداخت مالیات را شاهد هستیم. وى 
خاطرنشان کرد: فرار مالیاتى آسیب هایى به دنبال دارد، 
مردم نباید به فکر فرار مالیاتى باشــند چرا که عالوه بر 
اینکه دینى بر گردن دارند این موضوع آسیب هاى جبران 

ناپذیرى به همراه دارد.

 قائم مقام آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان گفت: 
ده هزار طلبه فعال در حوزه برادران اصفهان در پایه ها و 

سنین مختلف تحصیل مى کنند.
حجت االسالم والمســلمین مجید جاللى بیان داشت: 
مدرســه چهارباغ یا  امام صادق (ع)، مدرسه جد بزرگ، 
مدرسه صدر بازار، میرزاحسین در بازارچه بیدآباد، صدر 
خواجو، مالعبدا...، ولى عصر(عج)، رکن الملک، مدرسه 
کاسه گران در بازار بزرگ، مدرسه نوریه درب کوشک و... 
که بسیارى از آنها متعلق به دوران صفویه است، تحت 
برنامه هاى مرکز مدیریت حوزه علمیه مشغول فعالیت 
هستند. وى اضافه کرد: پس از حضور آیت ا... مظاهرى 

در اصفهان و تشــکیل مدیریت مستقل در حوزه علمیه 
این مرکز رونق دوباره اى یافته است و روزانه 500 نفر در 

درس ایشان حضور دارند.
قائم مقام آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان ابراز 
داشــت: هم اکنون ده هزار طلبه فعال در حوزه برادران 
داریم که از پایه یک و سن 14 سال تا مقاطع معادل دکترا 

و سنین باال تحصیل  مى کنند.
حجت االسالم والمسلمین جاللى با اشــاره به مرحله 
ســوم پذیرش حوزه هاى علمیه برادران، اظهار داشت: 
اول شــهریورماه آخرین مهلت ثبت نام سال تحصیلى 

جدید 96 است.

بخشودگى جرائم مالیاتى 
بخش تولید

تحصیل 10 هزار طلبه مرد
 درحوزه علمیه اصفهان 

معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان گفت: جمع 
آورى پسماند نان خشک از وظایف شهردارى است که 
توسط برخى  به صورت غیرمجاز جمع آورى مى شود و در 
فالورجان براى تولید زعفران مورد استفاده قرار مى گیرد.

احمدرضا مصور با اشــاره به اینکه در مدیریت پسماند 
حرکت به سمت صفر کردن پسماند را در دستور کار خود 
قرار داده ایم، گفت: بر این اساس در حال حاضر موفق به 
تفکیک از مبدأ توسط 24 درصد از شهروندان شده ایم و 
در نظر داریم در قالب برنامــه 1400 این میزان را تا 50 

درصد افزایش دهیم.
وى در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر سرانه فضاى 
موجود براى هر شهروند این شــهر 25 متر مربع است، 
افزود: این در حالى است که باید  بر اساس استاندارد ملى 

این سرانه به میزان 49 متر مربع افزایش یابد.

400 میلیــارد تومان پــروژه در بخش 
ساماندهى مشاغل در حال اجراست

مصور در ادامه با بیان اینکــه 400 میلیارد تومان پروژه 
در بخش ساماندهى مشــاغل در حال اجراست، اضافه 

کرد: تاکنون هیچ کمکى از نهادهاى مختلف 
به شــهردارى اصفهان در زمینه ساماندهى 

نشده است.
وى همچنیــن با اشــاره به 

مدیریت بحران در شهر اصفهان و با بیان اینکه نهادها 
و دســتگاه هاى دیگر اســتان خود را ملزم به تبعیت از 
شهردارى در این زمینه نمى دانند، ابراز داشت: در همه 
کشور تنها شهرى که داراى اختیارات و مسئولیت کامل 
است شهردارى تهران است این در حالى است که در هیچ 
شهر دیگر کشور این اتفاق رخ نداده است. در این زمینه 
اگر بحرانى براى شــهر اصفهان رخ دهد شهر اصفهان 
آسیب پذیر است. هرچند در این زمینه تمام آمادگى هاى 
الزم براى مقابله با بحران هایى مانند ســاختمان هاى 
پرخطر، فرونشست هاى زمین، آلودگى هاى هوا، زلزله 

و سیل در خود شهردارى فراهم است.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
660 میلیارد تومان از بودجه شهردارى در حوزه خدمات 
شهرى شهردارى هزینه مى شــود، تأکید کرد: هزار و 
600پروژه در معاونت خدمات شهرى در مناطق 15 گانه 

و ستاد هدایت مى شود.
وى وظیفه خدماتى معاونت خدمات شهرى 
را نگهدارى از ســه هزار و 665 هکتارمتر 
مربع فضاى سبز دانست و افزود: نظافت 
روزانه 45 میلیون متر مربع، جمع آورى 
روزانه یکهــزارو 840 
پســماند،  تن 

نگهدارى از 30 هزار پایه روشنایى در شهر، نگهدارى از 
697 سایت حرکت درمانى و 480 زمین بازى و بسیارى 
از اقدامات دیگر از وظایف خدمات شهرى بوده که حجم 

بسیار باالیى از کار است.
مصور با بیان اینکه روزانه 120 تــن مواد قابل بازیافت 
از شــهر اصفهان جمع آورى مى شود، تصریح کرد: این 
میزان در گذشته 90 تن بوده زیرا این مواد در شبکه هاى 
غیر مجاز جمع آورى مى شده است اما با اصالح این رویه 
خواستار این بودیم تا پســماند مستقیم به کارخانه هاى 

بازیافت برود.
وى بابیان اینکه جمع آورى پســماند نان خشــک نیز 
از وظایف شهردارى اســت، تصریح کرد: این در حالى 
است که این نوع پسماند توسط برخى ها و به ویژه افاغنه 
جمع آورى و به شهرســتان فالورجان حمل مى شوند و 
براى تولید زعفران و دیگر مواد غذایى مورد استفاده قرار 

مى گیرند.
معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان با اشاره به 
پسماندهاى شهر اصفهان گفت: براى استفاده بهینه از 
پســماندها با کارخانه مبنا قرار دادى بستیم تا کارخانه 

«هاضم» را در شهر اصفهان تأسیس کنند.
وى با تأکید بر اینکه با راه انــدازى کارخانه هاضم 600 
تُ ن از زباله ها در این کارخانه بازیافت مى شــوند و 250 
تن دیگر در کارخانه سیمان استفاده مى شود، افزود: 
همچنین قرار است باقیمانده این پسماند به 
گازوئیل تبدیل شود که با ادامه این روند هیچ 
پسماندى در شهر اصفهان وجود 

نخواهد داشت.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان گفت: با 
اجراى قانون پیش فروش ساختمان، رکود در بازار مسکن 

تشدید مى شود و بى رونقى همچنان ادامه خواهد داشت.
احمد توال با اشــاره به اینکه بــا اجراى ایــن قانون هم 
پیش فروشنده و هم پیش خریدار بسیار متضرر مى شوند، 
اظهار داشــت: پیش فروشــنده یکى از منابعى که براى 

ساختمان خود تعریف مى کند پیش فروش است.
وى افــزود: با اجراى ایــن قانون امــکان پیش فروش از 
پیش فروشنده سلب مى شــود و همین شرایط براى پیش  
خریدار ایجاد مى شود، زیرا افرادى که طالب خرید ساختمان 
مسکونى هستند طى یک مرحله توان پرداخت کامل مبلغ را 
ندارند و عالقه مند هستند به مرور زمان و در دوره اى یکساله 
یا دو ساله هزینه ها را پرداخت کنند اما با اجراى این قانون 

آنها از این امکان محروم مى شوند.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اســتان اصفهان بیان 
داشت: عمًال به نقطه اى مى رسیم که سازنده مجبور است 
واحد مسکونى خود را تمام کند که کمتر از سرمایه اى است 
که مى تواند از مردم جمع آورى کند و خریدار هم مبلغ مورد 
نظر را طى یک یــا دو چک پرداخت کنــد و هر دو طرف 

ضررهاى زیادى را متضرر خواهند شد.
وى تصریح کرد: در قانون فعلى پیش فروش ساختمان، پیش 
فروشنده مکلف است به ازاى هر پرداخت و هریک از اقساط، 
سهمى از ششدانگ ملک را رســماً و با ثبت در دفتر اسناد 

رسمى به نام خریدار کند.
توال ادامه داد: حال اگر خریدار بعد از یکى دو قســط، بقیه 
اقســاط را پرداخت نکند، فروشنده بابت فســخ قرارداد و 
استرداد سهم هاى واگذار شده از ملک، ناگزیر باید به مراجع 
قضائى مراجعه کند که این وضعیت، چند ســال فروشنده 
و سایر خریداران ملک را بالتکلیف گذاشته و سرمایه آنها 

بازگشتى ندارد.
وى در پاسخ به اینکه اجراى قانون پیش فروش ساختمان 

چقدر مى تواند در رونق بازار مسکن تأثیرگذار باشد، گفت: 
با اجراى این قانون رکود بازار مسکن تشدید مى شود، اما به 
دلیل اینکه برخى نهادها و ارگان ها باید در اجراى آن ورود 
مى کردند از جمله شهردارى ها و اداره ثبت اسناد، آنها راهکار 
اینکه وارد این مقوله شوند را براى خودشان تعریف نکرده اند 

اجرایى شدن قانون دچار مشکل شده است.
رئیس انجمن انبوه سازان مســکن استان اصفهان اضافه 

کرد: به عنوان مثال شهردارى باید براى هر واحد مسکونى 
یک پرونده مجزا صادر مى کرد یعنى اگر مجموع 50 واحدى 
ساخته شود باید یک پرونده کلى و 50 پروانه کوچک صادر 
شود و عمًال شهردارى مى گفت این امر براى ما امکانپذیر 

نیست.
وى ادامه داد: اداره ثبت اسناد همین شرایط را دارد، زیرا به 
تعداد واحدها باید سند کوچک تهیه و صادر کند که براساس 

آن اسناد در دفترخانه ها انتقال انجام شود که امکانپذیر نبود.
توال افزود: همچنین از لحاظ اجرایى در طول پروژه تغییراتى 
در معمارى طرح توسط پیمانکار اجرایى مى شود به عنوان 
مثال نقشــه اى که از قبل پیش بینى شده شــاید به دلیل 
نواقصى احتیاج به تغییر داشته باشد، اما با اجراى این قانون 
با صدور ســند و پروانه مجزا براى هر واحد مسکونى این 
امکان از سازنده سلب مى شــود و بر کیفیت کار هم بسیار 

تأثیرگذارى منفى دارد و بنابراین چنیــن قانونى از نظر ما 
اجرایى نبوده و نیست.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان در پاسخ 
به اینکه آیا این قانون براى اجرا در استان ابالغ شده است، 
گفت: هر چند که این قانون ابالغ شده، اما طبق مذاکراتى 
که با مسئوالن قضائى استان اصفهان شده در حال حاضر 
عملیاتى نشده است و تنها یک مورد بوده که شنیده ام که 
براى آن حکم صادر شده است و متأسفانه پیگ یر هستند که 

مسئوالن جوابگو باشند.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان مطرح کرد؛

قانون پیش فروش ساختمان، سدى در برابر رونق مسکن
به دنبال جلوگیرى از اجراى  این قانون در اصفهان هستیم

با اجراى این قانون 
رکود بازار مسکن 

تشدید مى شود، اما 
به دلیل اینکه برخى 

نهادها و ارگان ها باید 
در اجراى آن ورود 
مى کردند از جمله 

شهردارى ها و اداره 
ثبت اسناد، آنها راهکار 
اینکه وارد این مقوله 

شوند را براى خودشان 
تعریف نکرده اند و 

اجرایى شدن قانون 
دچار مشکل شده است

تولید زعفران از نان خشک؟
 با راه اندازى کارخانه «هاضم»، هیچ پسماندى در شهر اصفهان وجود نخواهد داشت

4 میلیــارد تومان پــروژه در بخش 
ساماندهى مشاغل در حال اجراست

0مصور در ادامه با بیان اینکــه 400 میلیارد تومان پروژه 
در بخش ساماندهى مشــاغل در حال اجراست، اضافه 

کرد: تاکنون هیچ کمکى از نهادهاى مختلف 
به شــهردارى اصفهان در زمینه ساماندهى 

نشده است.
وى همچنیــن با اشــاره به 

و ستاد هدایت مى شود.
وى وظیفه خدماتى معاونت خدمات شهرى

665 هکتارمتر  ســه هزار و 5را نگهدارى از
مربع فضاى سبز دانست و افزود: نظافت 
5روزانه 45 میلیون متر مربع، جمع آورى 
روزانه یکهــزارو 840
پســماند،  تن 

مى گیرند.
با اشاره به معاونخدمات شهرى شــهردارى اصفهان
پسماندهاى شهر اصفهان گفت: براى استفاده بهینه از
پســماندها با کارخانه مبنا قرار دادى بستیم تا کارخانه

«هاضم» را در شهر اصفهان تأسیس کنند.
0وى با تأکید بر اینکه با راه انــدازى کارخانه هاضم600
250 0تُ ن از زباله ها در این کارخانه بازیافت مى شــوند و
تن دیگر در کارخانه سیمان استفاده مى شود، افزود:
همچنین قرار است باقیمانده این پسماند به
گازوئیل تبدیل شود که با ادامه این روند هیچ
اصفهان وجود پسماندى درشهر

نخواهد داشت.

بیش از دو ُتن الشه غیر بهداشتى در اصفهان کشف و جمع آورى شد.
مدیر اداره بهداشت و نظارت بر فرآورده هاى غذایى اداره کل دامپزشکى استان 
اصفهان گفت: بنابر شکایت هاى مردمى در دو روستاى زمان آباد و آمرزید آباد 
شهرستان اصفهان، مبنى بر ذبح و فروش غیر قانونى و غیر بهداشتى گوشت 
در دو واحد دامدارى متروکه،کارشناسان این اداره با همکارى نیروى انتظامى 

از این اماکن بازدید کردند.
عبد الرضا مرادى با بیان اینکه در این دو واحــد متخلفان، دام هاى بیمار را با 
قیمتى ارزان خریدارى کرده و گوشت آن را به بازار عرضه مى کردند، افزود: در 
این بازرسى ها بیش از دو ُتن الشه گوشت بیمار شامل ده عدد گاو، یک گوساله 
و یک گوسفند که به شکل غیر شــرعى ذبح مى شد و بدون مجوز به فروش

 مى رسید، کشف و جمع آورى شد.
وى با اشــاره بــه اینکــه ایــن واحدهــاى دامدارى بــه علــت فعالیت

بدون مجوز، عرضه گوشت بیمار و به خطر انداختن سالمت مردم پلمب شدند، 
گفت: پرونده این متخلفان براى بررسى بیشتر و تعیین جریمه به مراجع قضائ ى 

تحویل داده شد.

پلمب 2 دامدارى
 غیر مجاز
 در اصفهان

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت: تا اواســط هفته آینده نگرانى از بابت 
قطعى برق نخواهیم داشت، زیرا توانسته ایم با جلب 
همکارى کشــاورزان، صنایــع و واحدهاى ادارى و 

تجارى 270 مگاوات صرفه جویى کنیم.
مهدى ثقفى با اشــاره به احتمال خاموشى و قطعى 
برق در اصفهان، اظهارداشت: شدت گرماى هواى 
اصفهان دیروز تمام شــد و به مرور شاهد کاهش 3 
تا 4 درجه اى هوا خواهیم بود، به همین دلیل شدت 
مصرف برق کاهش خواهد یافت و تا اواســط هفته 

آینده نگرانى از بابت قطعى برق نخواهیم داشت.
وى با اشاره به همکارى کشــاورزان و صنایع ادامه 
داد: با قرارداد که شرکت توزیع برق استان با بخش 
کشاورزى و صنعتى اســتان منعقد کرد، کشاورزان 
100 مگاوات و صنایع 150 مــگاوات صرفه جویى 
کردند. کشاورزان در ساعات اوج مصرف موتور آب 
خود را روشن نمى کردند و صنایع نیز مصرف خود را 

کاهش دادند.
ثقفى با بیان اینکه استان اصفهان توانست افزایش 
اوج مصرف را کنترل کند، خاطر نشان کرد: در حالى 
که امسال پیک بار نسبت به ســال گذشته 6 درصد 
رشد داشت، در اصفهان این رقم را در 2 درصد کنترل 
کردیم و نسبت به حد مجاز توانیر، مصرف را در حد 

پایین ترى کنترل کرده ایم.
وى با اشــاره به پیک مصرف اصفهان در تابستان 
امسال، گفت: تابستان امســال پیک برق در تیر ماه 
ثبت شد و 20 تیرماه باالترین میزان مصرف با 1725 

مگاوات بود.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان 
اصفهان با درخواســت از مشــترکین خانگى براى 
کنترل مصرف برق، خاطر نشان کرد: اگر مشترکین 
خانگى تا یک ماه آینده و اوایل شــهریور ماه بتوانند 
10 درصد صرفه جویى کنند مشکلى در مصرف برق 

نخواهیم داشت. 

نگران قطعى برق تا اواسط هفته آینده نیستیم
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آخرین جزئیات از شرایط 
چهار قلوهاى اصفهانى

ســخنگوى دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهان 
گفت: چهارقلوهــاى اصفهانى که با ســزارین به

دنیا آمدند در ســالمت کامل هســتند و تنها یکى 
از نوزادان در بخش مراقبت هــاى ویژه نگهدارى 

مى شود.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان پیرامون 
وضعیت چهار قلوهــاى اصفهانى و مادر آنها گفت: 
این چهار قلوها ســه پســر و یک دختر هستند و با 
عمل ســزارین به دنیا آمده اند که از چهار قلوها سه 
نوزاد مرخص شده و یک نوزاد دیگر در بیمارستان 

مراقبت مى شود.
کیانــوش جهان پــور افــزود: هــر چهــار نوزاد 
خــوب و در ســالمت کامــل بــه ســر مى برند، 
مادر این نوزادان نیز پس از عمل مشــکل خاصى 
نداشت و به همراه سه نوزادش از بیمارستان مرخص 

شد.
زایمــان  هزینه هــاى  بــه  اشــاره  بــا  وى 
چهار قلوى اصفهانى خاطرنشــان کــرد: با توجه 
بــه اینکه هنــوز تســویه نهایى صــورت نگرفته 
اطالعات دقیقى از هزینه آن در دســت نیســت،
 اما پدر خانواده بیمه دارد و یارانه سالمت نیز به آن ها 

تعلق مى گیرد.

پیشرفت 81 درصدى سالن 
عالمه مجلسى نمایشگاه اصفهان

مدیر پروژه نمایشــگاه بین المللى اصفهان گفت: 
ابنیه ســازى ســالن عالمه مجلســى نمایشگاه 
بیــن المللى اســتان اصفهان تاکنــون 81 درصد 

پیشرفت داشته است.
مصطفى حسینى اظهارداشــت:  احداث نمایشگاه 
جدید بین المللى اســتان اصفهــان در دو فاز  و به 
مســاحت 47 هکتار در ضلع شــمال غربى روشن 
دشــت در راســتاى ارتقاى کیفیت خدمات شهر 
در دســتور کار قرار مدیریت شــهرى قرار گرفته

 است.
وى با بیــان اینکه پروژه نمایشــگاه بیــن المللى 
اصفهان از تمامى امکانات و زیرســاخت هاى الزم 
اســتانداردهاى  بــا  مطابــق  نمایشــگاهى 
جهانــى برخوردار اســت، گفــت: با احــداث این 
پروژه نیز خدمات با کیفیت ترى به شهروندان ارائه 

مى شود.
مدیر پــروژه نمایشــگاه بیــن المللــى اصفهان 
با اشــاره بــه اینکــه عملیــات اجرایى فــاز اول 
ایــن پــروژه در زمینى بــه مســاحت 17 هکتار 
عملیــات در دســت اجراســت، عنــوان کرد:

 اجرایى فاز اول نمایشــگاه نیز با اعتبارى  در حدود 
هزار و 500 میلیارد ریال در نیمه اول ســال جارى 

تکمیل مى شود.

راه اندازى بزرگ ترین کالج 
آموزشى در اصفهان 

معــاون آموزشــى جهــاد دانشــگاهى واحــد 
اصفهــان گفت: قصــد داریــم تا ســال 1400، 
بزرگ ترین کالج آموزشــى در شــهر اصفهان را

 راه اندازى کنیم.
احمد مکارى با بیان اینکه به تازگى براى توســعه 
فعالیــت هاى آموزشــى مــان در اصفهــان و به 
ویــژه در اطراف دانشــگاه هاى اصفهــان و علوم 
پزشکى، مرکز جدیدى براى رفاه حال دانشجویان 
در خیابان دانشــگاه تأســیس شــده اســت که با 
راه انــدازى ایــن مرکز، تعــداد مراکز آموزشــى 
جهاد دانشــگاهى واحــد اصفهان به شــش واحد 

افزایش یافته است.
وى ادامه داد: گســترش آموزش هــاى تخصصى 
کوتاه مــدت و ارتقــاى تــوان فارغ التحصیــالن
دانشــگاهى و نزدیک کردن آنــان به فرصت هاى 
شــغلى از جملــه اهــداف معاونــت آموزشــى 
بــراى برنامه هــاى آتــى محســوب مى شــود 
و قصد داریم تا ســال 1400، بــزرگ ترین کالج

 آموزشــى در شــهر اصفهــان را راه انــدازى 
کنیم.

خبر

معــاون خدمــات مشــترکین و درآمد شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان گفت: شرکت آب و فاضالب 
اصفهان در ســال هاى اخیر با اقدامات فنى و مهندسى، 
فرهنگى و تعرفه اى که در دســتور کار قــرارداد منجر 
شــد که هم اکنون 85 درصد مردم الگــوى مصرف را 

رعایت کنند.
رضا رضایى اظهار داشت: در حال حاضر 14 درصد مردم 
بین 20 تا 40 مترمکعب و تنها یک درصد مشترکین بیش 

از 40 مترمکعب آب در ماه مصرف مى کنند.
وى با بیان اینکه کمبود منابع آبى یکى از معضالت تأمین 
آب شرب مردم است، تصریح کرد: در تابستان سال جارى 

شرکت آبفاى استان اصفهان با کمبود 2/5مترمکعبى آب 
در زمان پیک مصرف مواجه است؛ پس باید مردم آب را 
بهینه مصرف کنند تا آب شــرب مورد نیاز مردم در تمام 

نقاط استان تأمین شود.
معــاون خدمــات مشــترکین و درآمــد شــرکت
آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه مشترکین 
توجه ویژه اى به پیام ها و اخطارهایى که بر روى قبوض 
الصاق مى شود داشته باشــند، گفت: بعضًا مشترکینى 
هســتند که الگوى مصرف را رعایت نمى کنند بنابراین 
اخطاریه هایى همراه با قبوض آب بها براى آنها ارســال 

مى شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
روزانه یــک میلیون نفر از طریق نــاوگان حمل و نقل 

عمومى در سطح شهر جابه جا مى شوند.
علیرضا صلواتى با اشــاره به اینکه تمــام ارگان ها و 
سازمان ها اقدامات خود را بر اســاس کاهش آلودگى 
هوا و ترافیک در سطح شــهر انجام مى دهند، افزود: 
در این راســتا براى تأمین آرامش شهروندان و کاهش 
ترافیک در ســطح شهر خرید 500 دســتگاه اتوبوس
 تازه نفس یورو4، 5 و6 در دســتور کار شهردارى قرار 

گرفت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره 

به اینکه تا پایان ماه آینده نیز صد دســتگاه اتوبوس به 
شهردارى تحویل داده مى شــود، عنوان کرد: تا پایان 
سال جارى هر ماه نیز 30 دســتگاه اتوبوس به شبکه 

حمل و نقل عمومى وارد مى شود.
صلواتــى تأکید کــرد:  بر اســاس مطالعــات از اول 
اردیبهشــت مــاه ســال جــارى تاکنون نیز ســهم 
استفاده از BRT، اتوبوس و سرویس هاى برون شهرى 
27 درصد و سهم  اســتفاده از قطار شهرى 0/3 درصد 

است.
وى ادامه داد: روزانه اتوبوس ها سه میلیون و 800 هزار 

سفر درون شهرى انجام مى دهند.

جابه جایى روزانه یک میلیون 
نفر با ناوگان حمل و نقل عمومى 

رعایت 85 درصدى 
الگوى مصرف آب 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراى اسالمى گفت: دالیل توقف تولید 
ریل در شرکت سهامى ذوب آهن موارد حقوقى از جمله ضمانتنامه ها، نوع قرارداد و 

پیش پرداخت ها بود که به تدریج حل شد.
حمیدرضــا فوالدگر اظهار 
داشت: بعد از مدتى از افتتاح 
خط تولید ریل راه آهن متوجه 
شــدیم که این خــط  تولید 
متوقف شده است و به همین 
منظور جلســات مشترکى 
را بیــن مدیــران راه آهن و 

ذوب آهن برگزار کردیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه دالیل توقف تولید ریل در ذوب آهن 
موارد حقوقــى از جمله ضمانتنامه ها، نــوع قرارداد و پیش پرداخت هــا بود که به 
تدریج حل شد، تأکید کرد: خبر رفع این مشــکالت را اواخر سال گذشته دریافت 
کردیم و بحث هاى کیفى و اســتانداردهاى الزم تولید ریل در ذوب آهن اصفهان

 برطرف شد.
وى با اشاره به اینکه مسئله توقف تولید ریل در ذوب آهن اصفهان مربوط به چندماه 
گذشته بود و خبر جدید مبنى بر توقف تولید مجدد این خط تولید شنیده نشده است، 
اضافه کرد: راه آهن در حال استفاده از ریل هاى تولیدى و دپو شده در انبار ذوب آهن 

است و ذوب آهن اصفهان نیز تولید محصوالت خود را افزایش داده است.
به گفته فوالدگر، از اوایل سال جارى مشکالت ذوب آهن اصفهان در زمینه تولید 

ریل بر طرف شده و اکنون در حال تولید است.
این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکــه تولید تیرآهن بال 
پهن نیز به همراه ریل از تولیدات جدید ذوب آهن اصفهان اســت، خاطرنشان کرد: 
ذوب آهن اصفهان در زمینه تولید ریل قرارداد امضا کــرده و نمى تواند به تعهدات 

خود عمل نکند.

تفاهمنامه توسعه و تکمیل شبکه فاضالب کالنشهر اصفهان با 238 میلیارد تومان 
سرمایه گذارى به امضا رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: قرارداد سرمایه گذارى توسعه 
شبکه جمع آورى فاضالب 
شــهر اصفهــان بــه ازاى 
واگذارى پســاب به منظور 
توســعه فضاى ســبز شهر 
اصفهان به مبلغ 238 میلیارد 
تومان میــان شــهردارى 
اصفهــان و شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به 

امضا رسید.
هاشم امینى با بیان اینکه سابقه اجراى شبکه فاضالب در اصفهان بیش از نیم قرن 
است، خاطر نشان کرد: بیش از 96 درصد مردم شهر اصفهان تحت پوشش خدمات 
شبکه فاضالب هستند اما هنوز نقاطى در حاشیه شهر اصفهان است که فاضالب 
ندارند و با اجراى این قرارداد شــبکه فاضالب در تمام مناطــق اصفهان اجرایى 

مى شود.  
وى افزود: قرارداد سرمایه گذارى توسعه شــبکه فاضالب شهر اصفهان به روش 
سرمایه گذارى بیع متقابل است که به ازاى اجراى 330 کیلومتر شبکه جمع آورى 
فاضالب، خط انتقال، احداث ایســتگاه پمپاژ، ساخت تصفیه خانه هاى فاضالب در 
بازه زمانى چهار ساله، پساب فاضالب به مدت 20 سال با دبى 400 لیتر بر ثانیه در 

اختیار شهردارى اصفهان قرار مى گیرد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: 
این طرح براى نخستین بار در کشور به صورت مشترك بین شهردارى و اداره آب 
و فاضالب استان مى تواند تا حد بسیار زیادى کمبود آب را براى آبیارى فضاى سبز 

جبران کند.

رئیس پلیس راه اســتان اصفهان اعالم کرد: آمار تصادفات فوتى در جاده هاى این 
استان طى چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته، 19 درصد 
کاهش یافت. سرهنگ حسین پورقیصرى اظهار داشت: کاهش آمار تصادفات منجر به 
فوت در این استان، نشاندهنده 
افزایش توجه و دقت رانندگان 
به رعایــت قوانین راهنمایى 
و رانندگى و اهتمام بیشتر به 

هشدارهاى پلیس است.
وى افزود: نقش سازمان هاى 
خدماتى و امــدادى، نصب 
دوربین هاى ثبت تخلفات در 
جاده ها و حضور مستمر مأموران پلیس در جاده ها در کاهش آمار تصادفات فوتى در 

جاده هاى استان اصفهان مؤثر بوده است.
ســرهنگ پور قیصرى اظهارداشت: اصفهان یکى از اســتان هایى است که داراى 
بیشــترین بزرگراه و آزادراه در سطح کشور اســت و به همین دلیل رانندگانى که از 
جاده هاى این استان عبور مى کنند دچار خســتگى و خواب آلودگى مى شوند. وى، 
عامل 54 درصد از تصادفات فوتى در جاده هاى استان را واژگونى ناشى از خستگى 
و خواب آلودگى اعالم کرد و افزود: به رانندگان توصیه مى کنیم که در هر دو ساعت 
رانندگى 15 دقیقه استراحت کنند و پس از انجام ورزش هاى کششى و رفع خستگى، 

رانندگى را از سرگیرند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان، زمان بیشتر حوادث ترافیکى اتفاق افتاده در جاده هاى 
استان اصفهان را بین ساعت 18 تا 20 اعالم کرد و گفت: بیشتر واژگونى خودروها نیز 
در فاصله 60 تا 30 کیلومترى شهرها اتفاق افتاده که ناشى از خستگى و خواب آلودگى 
راننده بوده است. سرهنگ پور قیصرى، میانگین سنى جانباختگان تصادفات رانندگى 
در جاده هاى استان اصفهان را 25 تا 30 ســال اعالم کرد و افزود: بیشتر این افراد از 

تجربه الزم براى رانندگى در جاده برخوردار نبوده اند. 

کاهش 19 درصدى تصادفات فوتى استان  رفع شدن مشکل تولید ریل ملى تکمیل شبکه فاضالب با ارائه پساب

اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه بنا بر اعالم دادستان 
اصفهان مدیرعامل شــرکت صــدرا نفت پارســیان هم 
اکنون در بازداشت به سر مى برد، گفت: دادستان به عنوان 

مدعى العموم پیگیر این پرونده است.
رســول زرگرپور در خصوص آخرین وضعیت رسیدگى به 
مشکالت ایجاد شــده در شــرکت صدرا نفت پارسیان به 
خبرگزارى مهر اظهار داشت: بررسى این مسئله در دستور کار 
شوراى تأمین استان اصفهان قرار گرفته و سه شب گذشته 

نیز این موضوع مورد بحث قرار گرفته است.وى با اشاره به 
اینکه بنا بر اعالم دادســتان اصفهان، مدیر عامل شرکت 
صدرا نفت پارسیان در حال حاضر در بازداشت به سر مى برد، 
افزود: اموال و دارایى هاى این فرد در حال کارشناسى است و 
دادستان نیز به عنوان مدعى العموم پیگیر این پرونده است.

گفتنى است؛ شرکت صدرا نفت پارسیان داراى 200 هزار 
نفر سرمایه گذار است که در حدود 200 میلیارد تومان در این 
شرکت سرمایه گذارى کرده اند و حدود پنج ماه است که از 

مسئوالن این شرکت خبرى در دست نیست و سهامداران نیز 
در سردرگمى به سر مى برند.شرکت صدرا نفت پارسیان به 
عنوان یکى از شرکت هاى دست اندرکار تولید محصوالت 
مهم و استراتژیک حاصل از پاالیش نفت خام،  از آبان ماه 
1383 رســمًا مراحل آغاز به کار خود را کلید زد و در سال 
1390 موفق به خریدارى زمینى در شهرك صنعتى علویجه 
اصفهان شد. این شــرکت در 14 تیر ماه 1394 پروانه بهره 
بردارى اخذ کرد و شش روز بعد وارد مرحله بهره بردارى شد.   

مدیر زراعت ســازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: سطح زیر کشــت گندم آبیارى استان نسبت به 
سال هاى آبسالى به دلیل خشکسالى به نصف کاهش 

پیدا کرده است.
محمد زارع با اشــاره به نصف شــدن سطح زیر کشت 
گندم استان به دلیل خشکســالى اظهارداشت: امسال 
سطح زیر کشــت گندم آبى 62 هزار و 640 هکتار در 
مناطق مختلف اســتان بود، در حالى که در سال هاى 
آبســالى اســتان، یعنى زمانــى که منابــع آبى کافى
 در اختیار داشــتیم، این رقم 115 هــزار هکتار بود که 
امسال به دلیل خشکســالى به نصف کاهش پیدا کرده 

است.
وى در رابطه با میزان تولید امســال گندم در اســتان 

گفت: 21 هزار هکتار ســطح زیر کشت گندم دیم بوده 
است که در غرب و جنوب اســتان قرار دارد، همچنین 
امســال 305 هزار تن گندم در اســتان تولید شد که

تاکنون 170 هزار تن خرید تضمینى انجام شــده است 
و پیش بینى مى شــود تا 215 هزار تن خرید تضمینى 

داشته باشیم.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با 
اشاره به رقم پرداخت شــده به کشاورزان، خاطر نشان 
کرد: تا کنون پول 13تا14 درصد از گندم خریدارى شده 
پرداخت شده است، همچنین کشاورزانى که اسمشان 
تا تاریخ 15 تیر ماه به بانک فرستاده شده 50 درصد پول 

خود را دریافت کرده اند.
زارع با بیان راه هــاى افزایش بهــره ورى زمین هاى 

کشــاورزى و صرفه جویى در آب گفت: براى افزایش 
بهره ورى باید به ســه عامل توجه کنیــم که یکى از 
آنهــا اســتفاده از سیســتم هاى نوین آبیارى اســت
 کــه در دســتور کار قــرار دارد و در تالش هســتیم 
شــیوه هاى نوین آبیارى قطره اى و بارانى را گسترش 

دهیم.
وى در همین رابطه افزود: یکى دیگر از مواردى که باید 
در افزایش بهره ورى به آن توجه کنیم، معرفى ارقامى 
است که با عملکرد برابر زودرس تر هستند و در نتیجه 
آب کمترى مصرف مى کنند. روش ســوم نیز اصالح 
وضعیت خاك است به طورى که مواد آلى آن افزایش 
یابند و به همین منظور باید به ســمت کشت کود سبز 

حرکت کنیم.

سطح زیر کشت گندم اصفهان نصف شد
«نخستین جشنواره رســانه هاى مکتوب و مجازى در 
اصفهان به همت انجمن صنفى روزنامه نگاران اســتان 
اصفهان، هجدهم مردادماه سال جارى در تاالر اجتماعات 
اداره کل راه و شهرسازى اصفهان برگزار مى شود و نفرات 

برگزیده در رشته هاى مختلف، تقدیر خواهند شد.»
رئیس انجمن صنفى روزنامه نگاران استان اصفهان در 
نشســتى که با خبرنگاران در مجتمع مطبوعاتى داشت 
با بیان این مطلب گفــت: هزار و 83 اثــر از 151 نفر به 
دبیرخانه جشنواره ارسال شــد که از این تعداد هزار و 75 
اثر شــامل 144 مصاحبه، 75 مقاله، 285 گزارش، 142 
یادداشت، 138 تیتر، 90 کاریکاتور، 201 عکس، پنج مقاله 

خودانتقادى و سه چکیده مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.
فضل ا... سلطانى با اشــاره به ویژگى هاى این جشنواره 
اظهار داشت: جشنواره رسانه هاى مکتوب و مجازى در 
اصفهان، اولین جشنواره اى است که نفرات اول تا سوم 
نداشته و برگزیدگان انتخاب مى شوند. اولین جشنواره اى 
است که آثار برگزیده به صورت کتاب چاپ خواهد شد و 
اولین جشنواره اى است که همه آثار از سوى داوران بومى 

داورى مى شود.
وى ادامه داد: ما از بهمن ماه ســال گذشته، تصمیم به 
برگزارى این جشنواره داشتیم و منتظر هماهنگى با خانه 
مطبوعات و خبرنگاران استان بودیم تا به صورت مشترك 
یک جشــنواره برگزار کنیم، ولى واقعیت آن اســت که 
براساس سیاستگذارى هاى انجام شده در مرکز، قرار شد 
جشنواره اى که هر سال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
برگزار مى کرد امسال توسط خانه مطبوعات و خبرنگاران 
در استان ها برگزار شــود و ما هم اطالعى نداشتیم که 
متوجه شدیم از پوستر جشنواره هم رونمایى شده در حالى 

که اگر با ما هماهنگى مى شد شاید بهتر بود.
سلطانى با بیان اینکه ما با خانه مطبوعات و خبرنگاران 
استان اصفهان مشــکلى نداریم و این دوگانگى ب خاطر 
سیاست هاى معاون مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى است، گفت: این جشنواره براساس سیاست معاون 
مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى قرار شد در 
تهران توسط همه تشکل ها، ولى در استان ها از طریق خانه 

مطبوعات و خبرنگاران استان ها برگزار و حمایت شود.

رئیس انجمن صنفى روزنامه نگاران اســتان اصفهان، 
از مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان اصفهان 
خواست تا این نکته را به مرکز یادآورى کند که ما در استان 

اصفهان، چند تشکل مطبوعاتى داریم.
وى با بیان اینکه انجمن صنفى روزنامه نگاران اســتان 
اصفهان بیش از 20 سال فعالیت مستمر دارد افزود: چراغ 
انجمن صنفى استان اصفهان، بیش از 20 سال است که 
روشن بوده و به ثبت رسیده است و ما امسال در نظر داریم 

جشنواره خوبى را برپا کنیم.
ســلطانى مى گوید: آثار در دو مرحله داورى خواهد شد و 

براساس یک امتیاز برگزیدگان انتخاب خواهد شد.
وى با بیان اینکه علیرغم قول هایى که داده شده تا امروز 
هیچ کمکى براى برگزارى جشــنواره به انجمن صنفى 
روزنامه نگاران استان اصفهان نشده است گفت: بودجه 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى براى برپایى جشنواره، 
به خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان داده شد 
و امروز برخوردهاى دوگانه در حمایت از تشــکل ها در 
استان حاکم است و اگر قرار نیست بودجه هاى فرهنگى 
به اینگونه جشــنواره ها اختصاص یابد این بودجه هاى 
فرهنگى کجا باید هزینه شود؟ این در حالى است که در 
همین اســتان اصفهان براى اجراى یک تئاتر که حرف 
چندانى بــراى گفتن ندارد بودجــه فرهنگى اختصاص 

داده مى شود.
رئیس انجمن صنفى روزنامه نگاران استان اصفهان گفت: 
یکى از فعالیت ها و رسالت هاى مطبوعات، کنکاش براى 

هزینه کرد بودجه هاى فرهنگى استان است.
***

یکى از داوران جشنواره در بخش کاریکاتور هم گفت: 90 
اثر در زمینه کاریکاتور به نخستین جشنواره رسانه هاى 
مکتوب و مجازى انجمن صنفى روزنامه نگاران استان 
اصفهان رسید که پس از داورى انجام شده، سه برگزیده 
انتخاب شدند و چند کاریکاتوریست هم به خاطر فعالیت 

در این عرصه تقدیر مى شوند.
مهــدى تمیــزى ادامــه داد: جامعــه رســانه ها باید
 با شرکت در اینگونه جشنواره ها، شرکت کنند و حتى با 
گذشت از حق خود، کارى ماندگار را در مطبوعات استان 

رقم زنند.

نخستین جشنواره مطبوعات انجمن صنفى 
روزنامه نگاران برگزار مى شود

ساسان اکبرزاده

ورود دادستانى به پرونده شرکت نفت پارسیان
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مزایده
مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961997 ج/4 له سمیرا موالیى وعلیه جواد موالیى و زهرا کوزه دانى مبنى بر دستور فروش 
ملک و مشاع در تاریخ 96/5/26 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیر- ساعت 
9 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش از ششــدانگ پالك ثبتى 
610/634 بخش 6 ثبت اصفهان به نشانى خ آبشار سوم- مقابل امامزاده ردان کراج- کوى شهید اژدرى- بعد 
از منبع آب که اکنون در تصرف کسى نیست توسط کارشناس رسمى دادگسترى مبلغ 1/067/000/000 ریال 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 
روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه از اموال بازدید و با سپردن 10٪ قیمت پایه به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: مشخصات 
ملک: یک باب خانه یک طبقه قدیمى با دیوارهاى باربر و ســقف آهن و آجر و پنجره هاى فلزى بدون درب 
ورودى و غیرقابل سکونت بصورت مخروبه رها شده که طى اســتعالم بعمل آمده از شهردارى، پاسخ نامه 
کارشناسى به شماره شناســائى 6063133 ثبت دبیرخانه منطقه 6 مورخ 96/3/13 به شماره 6/96/3921 
بصورت ذیل مى باشد. قسمتى  از مساحت پالك خارج از محدوده و قسمتى داخل محدوده است که پس از 
عقب نشینى باقیمانده مساحت به کاربرى مسکونى حدود 194 مترمربع مى باشد که این متراژ قابلیت صدور 
پروانه و ســاخت زیر نظر شــهردارى و به صورت قانونى دارد. همچنین امکان افراز پالك وجود ندارد و نیز 
طبقه بند 5 درخواست نامه کارشناسى تغییر کاربرى بقیه مساحت باقیمانده امکان پذیر نیست و پالك فوق 
الذکر هیچگونه بدهى به شهردارى ندارد. (نامه استعالم شهردارى به پیوست مى باشد). على ایحال با توجه 
به بررسى، تحقیق، استعالم از شهردارى مربوطه و حدود و اختیارات کارشناسى اینجانب شش دانگ مساحت 
194 مترمربع باقیمانده پالك که کاربرى مســکونى دارد (طى جواب استعالم از شهردارى) با در نظر گرفتن 
جمیع جهات، دسترسى، موقعیت کاربرى، وضعیت فعلى، نوع کاربرى، وضعیت سندى و کلیه عوامل مؤثر در 
ارزیابى، به مبلغ 1/067/000/000 ریال معادل یکصد و شــش میلیون و هفتصد هزار تومان برآورد و اعالم 
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مزایده اموال منقول اجراى احکام حقوقى شعبه 13 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالسه 960304 ج/13 شعبه 13 له نگین هاشــمى نژاد با وکالت مجید بهنیم علیه میالد کیوان پور 
مبنى بر مطالبه مبلغ 272/380/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق االجراى دولتى در 
تاریخ 96/6/7 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 
اموال توقیفى زیر که توسط کارشناس رسمى دادگســترى مبلغ 272/380/000 ریال ارزیابى شده و نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقــع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه 
مزایده به نشانى خیابان رابط دوم فروشگاه پازیریکت ساختمان تجارى ادارى اورانوس نزد حافظ اموال خانم 
فرشته بهارلویى مراجعه و از اموال بازدید و با ســپردن 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى به 
شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. لیســت اموال موضوع مزایده: 1- فرش دستبافت 
با ابعاد 95×155 بافت تبریز طرح پیرى چله ابریشــم 60 رج- بافت کرك- گل ابریشم زمینه کرم- حاشیه 
گلبهى- لچک ترنج به ارزش 55000000 ریال 2- فرش دستبافت با ابعاد 100×150 بافت تبریز طرح نامى 
چله ابرشم- 60 رج- بافت کرك- گل ابریشم زمینه کرم- یک سر بافت به ارزش 55000000 ریال 3- فرش 
دســتبافت با ابعاد 140×100 بافت تبریز طرح زوار- چله نخ- 12 ال- ظریف از نوع پنبه اعالء- زمینه الکى 
گل ابریشم- بافت پشم- یک ال- حاشیه مسى باز- 50 رج به ارزش 45000000 ریال 4- فرش دستبافت با 
ابعاد 150×100 بافت تبریز طرح نقش ماهى- زمینه سرمه اى- چله نخ- 15 ال- 40 رج به ارزش 35000000 
ریال 5- فرش دستبافت با ابعاد 150×100 بافت تبریز- طرح نقش ماهى- زمینه کرم- چله نخ- 15 ال- 40 
رج به ارزش 35000000 ریال کال 5 مورد فوق الذکر به عنوان فرشهاى دیوارى یا نمایشى محسوب مى گردد 
و از رنگ ثابت در بافت استفاده شد جمع کل 5 مورد دویست و پنج میلیون ریال 225000000 ریال 1- تابلو 
فرش دستبافت با ابعاد 70×95 بافت تبریز- چله نخ- 55 رج- 26 رنگ- 9 ال نقش تندیس قایق عشق تعداد 
گره 399900 به ارزش 33000000 ریال 2- تابلو فرش دستبافت با ابعاد 85×98 بافت تبریز چله نخ- 55 رج- 
نقش اسب وحشى- تعداد گره 343000 به ارزش 30000000 ریال 3- تابلو فرش دستبافت با ابعاد 70×100 
بافت تبریز- چله نخ- بافت پشم- 12 ال- نقش نان پز- 55 رج تعداد گره 350000 به ارزش 33000000 ریال 
4- تابلو فرش دستبافت با ابعاد 60×80 بافت تبریز- چله نخ- بافت پشم- نقش برجسته تندیس اسب سوار 55 
رج تعداد گره 182500 به ارزش 30000000 ریال 5- تابلو فرش دستبافت با ابعاد 55×80 بافت تبریز- چله 
نخ- 55 رج- بافت پشم- تعداد گره- 226500 نقش اسب وحشى به ارزش 29000000 ریال 6- تابلو فرش 
دستبافت با ابعاد 90×60 بافت تبریز- چله نخ- بافت پشــم- نقش تندیس ساعت- تعداد گره 235200 به 
ارزش 30000000 ریال جمع کل 6 تخته تابلو فرش 185000000 ریال م الف: 13239 اجراى احکام شعبه 

13 دادگاه حقوقى اصفهان /5/191
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه 13 خانواده در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 960558 
شعبه 13 له نگار نبوى و علیه شــهرام ابرقویى مبنى بر مطالبه مهریه در تاریخ 96/6/7 ساعت 10 صبح در 
محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 8 حبه از شش دانگ پالك ثبتى 
3185/31 بخش چهار ثبت اصفهان به نشانى ذیل که اکنون در تصرف کسى نیست و توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى مبلغ 3/942/888 ریال ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از اموال بازدید و با سپردن ٪10 
قیمت پایه به حساب دادگسترى به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: در اجراى دستور کارشناسى مربوط به پرونده کالسه 960558 شعبه 13 اجرایى مبنى بر ارزیابى 
ششدانگ پالك ثبتى 3185/31 بخش 4 ثبت اصفهان و ارجاع امر به اینجانب مهدى آقاکوچکیان کارشناس 
منتخب به اتفاق متقاضى از محل وقوع ملک به آدرس اصفهان خیابان احمدآباد قبل از گلزار کنار رســتوران 
سرو معاینه و بازدید بعمل آمد ششدانگ پالك ثبتى 3185/31 بخش 4 ثبت اصفهان با حدود و مشخصات 
مقیده در سند مالکیت که سهم آقاى شــهرام ابرقویى در صفحه 344 دفتر 297 امالك بخش 4 ذیل شماره 
57835 سابقه ثبت و سند مالکیت دارد مالحظه مى شود ششدانگ یک باب خانه کلنگى قدیمى و غیرقابل 
سکونت بمساحت عرصه حدود 645/20 مترمربع و داراى خدمات شهرى مى باشد در ضمن قسمتى از طبقه 
فوقانى در سمت شمال شرقى روى مغازه مجاور پالك 3185/28 واقع شده و سقف حدفاصل مشترك است 
همچنین دیوارهاى حدفاصل با پالکهاى مجاور نیز بصورت اشتراکى است لذا با عنایت به جمیع عوامل موثره 
از جمله محل وقوع ملک، وضعیت بازار و... کًال و جمعًا بمبلغ ســى و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و شش 
میلیون ریال معادل سه میلیارد و پانصد و چهل و هشت میلیون و ششصد هزار تومان محاسبه و ارزیابى مى 
گردد و ارزش هشت حبه مشاع از پالك مذکور به ارزش 3/942/888 ریال مور مزایده مى باشد. م الف: 13249 

اجراى احکام محقوقى شعبه 13 خانواده  اصفهان /5/194
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350204537 شــماره پرونده: 9509980350201006 شماره بایگانى شعبه: 
951180 خواهان محمدمهدى اقبالى دادخواســتى به طرفیت خواندگان محمدرضا ســلیمانى فرزند رضا 
2- هوشنگ افشــارمنش فرزند عباس به خواســته الزام به تنظیم ســند خودرو تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 951180 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/06/13 ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 13271 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /5/196
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9610100350204509 شــماره پرونده: 9509980350200911 شماره بایگانى شعبه: 
951070 خواهان امیر جعفرى فرزند عبدالعلى دادخواستى به طرفیت خواندگان على معلمى 2- جمشید رضانیا 
3- رمضان یزدانى 4- مهدى یزدانى 5- امیرهوشنگ نیزومند جزى 6- مرتضى باقرى 7- عباس نساج پور 
8- خلیل علیزاده به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 
951070 ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن خواندگان فوق الذکر و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نظریه کارشناسى را دریافت و اگر مطلبى در نفى و یا اثبات آن دارند ظرف یک 

هفته به این شعبه اعالم نمایند. م الف: 13270 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/197
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شماره ابالغنامه: 9610100351404434 شــماره پرونده: 9509980351400831 شماره بایگانى شعبه: 
950936 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: ملوك جوانى نشانى: مجهول المکان درخصوص تجدیدنظرخواهى 
به طرفیت شما نسبت به دادنامه صادره از این شــعبه، به پیوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر 
خواهى به شما ابالغ میشود. مقتضى است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه 
تحویل دهید. در غیر این صورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد. م الف: 13269 شعبه 

14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/198
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351403999 شــماره پرونده: 9509980351400117 شماره بایگانى شعبه: 
950128 خواهان زهرا گل سرخى اصفهانى- شهناز گل ســرخى اصفهانى- احمد گل سرخى اصفهانى- با 
وکالت محمدجواد قنبرى دادخواســتى به طرفیت مجید مهاجرانى- افتخارالملــوك یزدانى- ناهید حاجى 
علیزاده- ابراهیم حاجى علیزاده- احمد مهاجرانى- مهرداد مهاجرانى- الهام مهاجرانى- مســعود هاشم به 
خواسته طالبه خسارت دادرســى- تصحیح و اصالح صورتمجلس تفکیکى- ابطال سند (موضوع سند مالى 
است)- ابطال سند (موضوع سند مالى است) تقدیم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شــعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت- 
ساخمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 323 ارجاع و به کالسه 9509980351400117 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 96/6/15 ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 13268 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/200

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100351103898 شــماره پرونده: 9609980351100413 شماره بایگانى شعبه: 
960465 خواهان زهرا سلطانى خوراسگانى دادخواســتى به طرفیت خواندگان بهناز قضاوى و زهرا شفیعى 
و حسین قضاوى و مهدى ســلطانى به خواســته اعتراض ثالث اصلى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه 
9609980351100413 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/06/29 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده مهدى سلطانى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور داگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 13266 شعبه 11 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/201
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351103906 شــماره پرونده: 9509980351100521 شماره بایگانى شعبه: 
950567 خواهان محمدرضا قربانى مزرعه دادخواســتى به طرفیت خوانــدگان همایون زمانى فر و مهدى 
ناظمى و مریم فخارى و حجت جاللى و محمدرضا عموشــاهى و احمد ابراهیم و تقى پیرجمالى نیسیانى به 
خواسته الزام به تنظیم ســند رسمى ملک و مطالبه خسارت دادرســى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع 
و به کالسه 9509980351100521 ثبت گردیده که وقت آن جهت اجراى قرار کارشناسى 1396/06/15 و 
ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان احمد ابراهیم و مهدى ناظمى و مریم 
فخارى و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 

مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت اجراى قرار کارشناسى حاضر گردد. م الف: 13265 شعبه 11 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /5/202
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شماره ابالغنامه: 9510100351105968 شــماره پرونده: 8709980351100848 شماره بایگانى شعبه: 
870857 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: نادر نجاران- خدیجه ابراهیمى نشانى: خانه اصفهان- فلکه ماه 
فرخى- بلوار ماه فرخى- ك شمشاد- سمت راست- نبش ساختمان استخر موج- پ 24- منزل آخر- کوچه 
ساختمان ســه طبقه- پ 24- منزل نادر نجاران درخصوص تجدیدنظر خواهى اصغر محبى بطرفیت شما 
نسبت به دادنامه شماره 519/95 صادره از این شــعبه، به پیوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدینظر 
خواهى به شما ابالغ میشود. مقتضى است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه 
تحویل دهید. و اال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد. م الف: 13263 شعبه 11 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /5/203
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350404226 شــماره پرونده: 9609980350400253 شماره بایگانى شعبه: 
960297 ابالغ وقت رسیدگى به مجتبى کاظمى نظر به اینکه 1- صندوق قرض الحسنه امام على 2- احمد 
کریمى فرزند ابراهیم 3- رضا بابائى پور فرزند حســینعلى و با وکالت عاطفه تقى زاده طامه دادخواســتى به 
طرفیت 1- بانک ســامان 2- مجتبى کاظمى مبنى بر اعســار از پرداخت هزینه دادرسى (تقاضاى اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسى نسبت به پرونده شماره 9509980350400747 شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان) را نموده که پرونده طى شــماره 960297ح4 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانى 
خوانده آقاى مجتبى کاظمى را مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رســیدگى 1396/7/11 
ساعت 9 صبح مى باشد لذا این دادگاه در راســتاى اجراى ماده 73 ق.ا.د.م بدینوسیله مراتب فوق را آگهى تا 
خوانده مجتبى کاظمى پیش از حلول وقت رسیدگى با ارائه کارت شناسائى به این دادگاه ضمن اعالم نشانى 
خود با وصول نسخه ثانى دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسدگى یاد شده 
فوق حضور بهم رسانند. این آگهى به منزله ابالغ وقت رسیدگى به خوانده تلقى مى گردد و عدم حضور نامبرده 

مانع از رسیدگى نیست. م الف: 13261 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/204
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610100368201269 شــماره پرونده: 9109980351300505 شماره بایگانى شعبه: 
910769 ابالغ دادخواست فرجام خواهى نظر به اینکه در پرونده کالسه 910769ت2 آستان قدس رضوى 
اصفهان نســبت به دادنامه شــماره 9509970368201609 مورخ 1395/12/01 اقدام به ارائه دادخواست 
فرجام خواهى به طرفیت محمدعلى خراسانى و مهدى خراسانى و حســینعلى خراسانى و رسول خراسانى و 
طاهره خراسانى وراث مرحومه حبیبه شیرانى نموده است و با عنایت به مجهول المکان بودن فرجام خواندگان 
بدینوســیله به نامبردگان ابالغ مى گردد ظرف مهلت 20 روز از تاریخ این نشر آگهى در دفتر شعبه 2 دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان حاضر شده و نسخه ثانى دادخواست فرجام خواهى و ضمائم را تحویل گرفته و ظرف 
همان مهلت چنانچه پاسخى دارند ارائه نمایند در غیر این صورت وفق قانون اقدام مى گردد. م الف: 13207 

شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان /5/209
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610460350900048 شــماره پرونده: 9609980350900107 شماره بایگانى شعبه: 
960124 درخصوص دعوى شرکت کربن ایران با وکالت حمیدرضا محمدى بطرفیت حسین جمشیدى به 
خواسته مطالبه وجه چک دادخواستى را به شــعبه 9 حقوقى اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور 
ثبت و به تاریخ 1396/7/04 ساعت 10/30 داراى وقت رســیدگى مى باشد به علت مجهول المکان بودن و 
با توجه به درخواست خواهان مبنى بر نشر آگهى وقت رسیدگى دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر جهت رسیدگى حاضر گردند. م الف: 13196 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/211

ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9509970352201161 شماره پرونده: 9509980352200630 شــماره بایگانى شعبه: 
950645 خواهان: مجید حقیقى فرزند رزاق با وکالت رادمیک در مگردیچیان به نشانى اصفهان- خ شاهپور 
جدید- خ امیرکبیر نرسیده به 3 راهى لیالن رستوران توکل و کدپستى 8199948994 خواندگان: 1. محمد 
بیگى 2. مهراس بیگى فرزند محمد همگى به نشانى اصفهان- خ رباط- ك شهید جعفرى- پ 38 خواسته 
ها: 1. مطالبه خسارت دادرسى 2. تامین خواسته 3. مطالبه وجه سفته 4. مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار: 
دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دعوى 
مجید حقیقى فرزند رزاق با وکالت رادمیک درمگردیچیان به طرفیت آقایان محمد بیگى و پسرش مهراس به 
خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال شماره هاى 5-4-3-057852 هر یک به مبلغ 250 میلیون ریال مورخه 
93/9/10 به انضمام مطلق خسارات قانونى حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا 
اجراى حکم دادگاه با توجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر 
و دلیل و مدرکى در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده اند و سایر محتویات پرونده دعوى خواهان 
بر دادگاه ثابت است لذا به اســتناد مواد 249- 310- 313- قانون تجارت و مواد 198- 199- 303- 305- 
306- 502- و 515 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 
یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 34/815/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 
5/100/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى که ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادرکننده راى و 
ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان مى باشد. م الف: 

13258 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/213
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609970350400206 شماره پرونده: 9509980350400898 شــماره بایگانى شعبه: 
951011 خواهان: احمد هاشم زاده اصفهانى فرزند عباس به نشــانى اصفهان- اول خیابان جابر انصارى- 
خیابان پارك- بن بســت مهر (شــهید مرداد تقى پور) پالك 47 خواندگان: 1. فاطمه بیگم حبیبیان 2. على 
حبیبیان فرزند محمدصادق 3. محســن حبیبیان فرزند محمدصادق 4. حمیدرضا حبیبیان همگى به نشانى 
مجهول المکان 5. اسماعیل قاسمى فرزند نجف به نشــانى اصفهان- اتوبان چمران- خیابان اشراق- کوى 
اتحاد- بن بست غدیر- پالك 6 خواسته: اعتراض به عملیات اجرایى (موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراى 
احکام مدنى) دادگاه با بررســى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دعوى احمد هاشم زاده اصفهانى بطرفیت آقاى اسماعیل قاسمى و آقاى 
حمیدرضا و خانم فاطمه بیگم و آقایان على و محسن شــهرت همگى حبیبیان بخواسته اعتراض به عملیات 
اجرایى موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى در پرونده کالسه اجرایى 870886 شعبه چهارم 
اجراى احکام اصفهان موضوع مبایعه نامه عادى 1385/3/12 که به موجب آن یک واحد آپارتمان مسکونى 
از مورث خواندگان دوم الى پنجم مرحوم محمدصادق حبیبیان از مجموعه آپارتمانهاى احداثى بر روى پالك 
ثبتى 13487/7 بخش پنج ثبت اصفهان خریدارى و خوانــده ردیف اول در مقابل مطالبات خود از خواندگان 
دوم الى پنجم یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالك ثبتى  13487/7 بخش پنج ثبت اصفهان توقیف نموده 
است از توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه با تعیین وقت رسیدگى و دعوت طرفین خواندگان با استحضار 
از وقت رسیدگى مورخه 1396/1/23 حضور بهم نرسانده و دفاعى در قبال دعوى مطروحه بعمل نیاورده اند و 
به موجب تقسیم نامه عادى 1385/5/20 و 1383/6/1 فى مابین مالکین محمدصادق حبیبیان و سید مرتضى 
ریاحى زاده پنج واحد آپارتمان از شش واحد آپارتمان در طبقات دوم و سوم که شامل آپارتمان موضوع دعوى 
نیز مى گردد در سهم اختصاصى مرحوم محمدصادق حبیبیان قرار گرفته لذا دعوى خواهان را صرفًا تا میزان 
آپارتمان موصوف وارد تشخیص مستنداً به ماده 147 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 198 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم بر قبول اعتراض ثالث (خواهان) و رفع اثر از توقیف شــش دانگ آپارتمان موصوف واقع در طبقه 
دوم ضلع شمالى احداثى بر روى پالك ثبتى 13487/7 بخش پنج ثبت اصفهان صادر و اعالم مى گردد. این 
رأى غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ تاریخ قابل واخواهى در این دادگاه مى باشد. ف/ م الف: 13260 

شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/214
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609970350400044 شماره پرونده: 9509980350400702 شــماره بایگانى شعبه: 
950788 خواهان: احمد هاشم زاده اصفهانى فرزند عباس به نشــانى اصفهان- اول خیابان جابر انصارى- 
خیابان پارك- بن بست مهر (شهید مرداد تقى پور) پالك 47 همراه 09133141485 خواندگان: 1. حمیدرضا 
حبیبیان فرزند محمدصادق 2. على حبیبیان فرزند محمدصادق 3. محســن حبیبیان فرزند محمدصادق 4. 
فاطمه بیگم حسینى همگى به نشانى مجهول المکان 5. حمید اشــتهاردیها 6. محمد اشتهاردیها همگى به 
نشانى اصفهان- خیابان دکتر غرضى- بلوار شقایق- پالك 43 خواسته: اعتراض به عملیات اجرایى (موضوع 
مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى) گردشــکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دعوى احمد هاشم زاده اصفهانى بطرفیت محمد و حمید شهرت 
اشتهاردیها و حمیدرضا حبیبیان و خانم فاطمه بیگم حسینى و آقایان على- محسن شهرت حبیبیان بخواسته 
اعتراض به عملیات اجرایــى موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى در پرونده کالســه اجرایى 
87/362 شعبه چهارم اجراى احکام مدنى اصفهان موضوع مبایعه نامه عادى 1385/3/12 که به موجب آن یک 
واحد آپارتمان مسکونى از مورث خواندگان سوم الى ششم مرحوم محمدصادق حبیبیان از جمله آپارتمانهاى 
احداثى بر روى پالك ثبتى 13487/7 بخش پنج ثبت اصفهان را خریدارى و خواندگان اول و دوم در مقابل 
مطالبات خود به مبلغ 300/000/000 ریال از خواندگان ســوم الى ششم یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى فوق الذکر را توقیف نموده اند از توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه با تعیین وقت رسیدگى 
و دعوت طرفین خواندگان با استحضار از وقت رســیدگى مورخه 1396/1/23 حضور بهم نرسانده و دفاعى 
در قبال دعوى مطروحه بعمل نیاورده اند و به موجب تقسیم نامه عادى 1385/5/20 و 1383/6/1 فیمابین 
مالکین محمدصادق حبیبیان و سید مرتضى ریاحى زاده پنج (5) واحد آپارتمان از شش واحد آپارتمان طبقات 
دوم و سوم که شامل آپارتمان موضوع دعوى نیز مى گردد در سهم اختصاص مرحوم محمدصادق حبیبیان قرار 
گرفته لذا دعوى خواهان را صرفًا تا میزان آپارتمان موصوف وارد تشخیص مستنداً به ماده 147 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 198 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر قبول اعتراض ثالث (خواهان) و رفع اثر از توقیف 
ششدانگ آپارتمان موصوف واقع در طبقه دوم ضلع شمالى احداثى بر روى پالك ثبتى 13487/7 بخش پنج 
ثبت اصفهان صادر و اعالم مى گردد. این راى غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 

دادگاه مى باشد./ م الف: 13262 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/215
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509970351100519 شماره بایگانى شــعبه: 870580، 870857  شــماره پرونده ها 
8709980351100574 و 8709980351100848 خواهان ها: 1- امراهللا محبى دهنوى فرزند غالم رضا 
2- اصغر محبى دهنوى فرزند غالم رضا با وکالت على کرم جلیل پیران فرزند على میرزا به نشانى شیخ صدوق 
شمالى- ساختمان وکال- ط سوم- واحد 88 3- عبدالکریم توکلى فرزند گل حسین با وکالت مرتضى مجلسى 
فرزند مهدى به نشانى شیخ بهایى- مقابل بیمارستان مهرگان- ك نشاط انگیز- ساختمان پاستور- ط دوم 
خواندگان: 1- احمدرضا اســماعیلى فرزند ابراهیم 2- صغرى دارانى فرزند ابراهیم 3- ابراهیم اســماعیلى 
4- راضیه اسماعیلى فرزند ابراهیم 5- مرضیه اسماعیلى فرزند ابراهیم همگى به نشانى امام خمینى- شهیدان 
کاظمى- مسعودیه- روبروى مخابرات رهنان- خ فرهنگیان- 8 مترى پنجم- دنبال مادى- ك مهر- داخل 
کوچه- اولین چهارراه- پالك دوم – سمت راست- منزل ابراهیم اسماعیلى 6- اصغر محبى دهنوى فرزند 
غالم رضا 7- امراهللا محبى دهنوى فرزند غالم رضا همگى به نشــانى خانه اصفهان- خ بنفشه شمالى- خ 
اطلس شرقى- ك گلریز- دست چپ- نبش کوچه بهار- ساختمان امراهللا نجفى 8- خدیجه ابراهیمى به نشانى 
اصفهان- اصفهان خ شهیدان کاظمى ك گلچین منزل اسماعیلى 9- عبدالکریم توکلى فرزند گل حسین به 
نشانى ملک شهر- خ 17 شهریور- ك استقالل- پ 28، 10- نادر نجاران به نشانى خانه اصفهان- فلکه ماه 
فرخى- بلوار ماه فرخى- ك شمشاد- سمت راست- نبش ساختمان استخر موج- پ 24- منزل آخر- کوچه 
ساختمان سه طبقه- پ 24- منزل نادر نجاران 11- حسین ذوالفقارى به نشانى ملک شهر- خ 17 شهریور- خ 
سردار شهید احسان افشارى- 8 مترى طالقانى- نبش کوچه- سمت چپ خواسته ها: 1- جلب ثالث (غیرمالى) 
2- بطالن معامله 3- استرداد ثمن معامله دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در این پرونده عبدالکریم 
توکلى فرزند گل حسین با وکالت معاضدتى مرتضى مجلســى دعوایى را به طرفیت آقایان 1- امراله محبى 
دهنوى 2- اصغر محبى دهنوى فرزندان غالمرضا به خواســته صدور حکم بر بطالن معامالت موضوع دو 
فقره بیع نامه پیوست و استرداد ثمن به نرخ عادالنه روز و مطلق خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه فعًال به علت 
مشخص نبودن قیمت خواسته به استناد بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و... مصوب 
سال 1373 مبلغ دو هزار ریال تمبر باطل شــده در مورخ 87/6/20 مطرح نموده و ضمن دادخواست تقدیمى 
وکیل محترم خواهان مفاداً اظهار داشــته خواندگان به حکایت دو فقره مبایعه نامه در اواخر ســال 1369 دو 
قطعه زمین به مساحت 189 مترمربع از پالك ثبتى شماره 68 اصلى در بخش چهارده اصفهان از جمله زمین 
هاى صحراى بهرام آباد را به موکل فروخته و ثمن معامله را به صورت وجه نقد و چکهاى مندرج در مبایعه نامه 
براساس هر مترمربع دو هزار تومان و مجموعاً هفتصد و پنجاه و شش هزار تومان (معادل هفت میلیون و پانصد 

و شصت هزار ریال) در همان زمان یعنى اواخر سال 1369 و اوایل سال 1370 از موکل وى دریافت کرده اند 
چند سال پس از وقوع این معامالت که موکل قصد مداخله و اقدامات مالکانه در زمین هاى خریدارى شده را 
نموده مواجه با ادعاى مالکیت رسمى و قانونى شخص دیگرى به نام خانم عزت سلطان زاده فرزند محمدعلى 
گردیده و معلوم شده امالك خریدارى شده مستحق للغیر است و النهایه تقاضاى محکومیت خواندگان را به 
شرح خواسته نموده از طرفى آقایان 1- امراله 2- اصغر محبى دهنوى فرزندان غالمرضا با وکالت على کرم 
جلیل پیران دعوایى را به طرفیت آقایان 1- عبدالکریم توکلى فرزند گل حسین 2- نادر نجاران فرزند على با 
وکالت سید حسین صفوى زاده 3- حسین ذوالفقارى 4- ابراهیم اسماعیلى (با قائم مقامى ورثه وى به اسامى 
احمدرضا اسماعیلى و صغرى دارانى و مرضیه اسماعیلى و راضیه اسماعیلى و خدیجه ابراهیمى) به خواسته 
جلب ثالث در پرونده کالسه 8709980351100574 و صدور حکم بر محکومیت مجلوبین ثالث ردیف دوم 
و سوم و چهارم به شرح خواسته دعوى اصلى مطرح نموده و ضمن دادخواست تقدیمى وکیل محترم جالبین 
ثالث مفاداً اظهار داشته نظر به اینکه مجلوبین ثالث ردیف دوم لغایت ردیف چهارم به موجب دلیل ردیف دوم 
(تصویر مصدق قرارداد) مندرج در ســتون دالیل و منضمات مبیع ملک مورد نظر دعوى اصلى را به موکلین 
واگذار نموده و ثمن آن را دریافت کرده اند چنانچه طبق ادعاى خواهان اصلى ملک متعلق به غیر باشد برابر 
مقررات مجلوبین ثالث ردیف دوم لغایت ردیف پنجم (چهارم) باید پاسخگوى خواهان اصلى باشند که ملک غیر 
را به موکلین واگذار نموده اند و النهایه مسولیتى را متوجه موکلین خود ندانسته و تقاضاى صدور حکم شایسته 
را نموده که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات طرفین و وکالى محترم 
آنان و نظریه کارشناسى و سایر قرائن و امارات موجود اوًال دعوى خواهان اصلى را وارد و ثابت تشخیص داده 
و مستنداً به مواد 362 و 365 و 390 و 391 قانون مدنى و مواد 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب سال 1379 و رأى وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/7/15 
هیأت محترم عمومى دیوان عالى کشور حکم به بطالن قراردادهاى موضوع معامله و استرداد ثمن معامله به 
مبلغ هفت میلیون و پانصد و شصت هزار ریال به نرخ عادله روز بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوى 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران اعالم گردیده و از تاریخ قرارداد یعنى سال 1369 لغایت وصول آن به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسى و حق االوکاله وکیل براساس تعرفه و پرداخت یک میلیون ریال 
به عنوان هزینه کارشناسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و دفتر دادگاه مکلف است در زمان صدور 
اجرائیه ثمن معامله را از زمان 1369 لغایت زمان اجراى دادنامه براساس شاخص نرخ کاال محاسبه و نسبت به 
احتساب هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و تعیین تمبر مالیاتى وکیل اقدام و پس از وصول مابه التفاوت هزینه 
دادرسى و تمبر مالیاتى وکیل نســبت به صدور اجرائیه اقدام نماید ثانیًا در خصوص دعوى جالبین ثالث، نظر 
به اینکه ضمان حادث شده ناشى از ضمان درك بوده که بین متعاقدین حادث شده و صرف نظر از اینکه طرح 
دعوى جلب ثالث به طرفیت خواهان اصلى وجاهت قانونى نداشته و خوانده ردیف دوم نیز دعوى متوجه وى 
نبوده، نظر به اینکه خواندگان ردیف سوم و چهارم با خواهان اصلى قراردادى نداشته و ضمان درك ناشى از آثار 
بیعى بوده و چنانچه خواهانهاى جلب ثالث ادعایى داشته باشند باید تحت عنوان دعوى جداگانه با فروشندگان 
اولیه مطرح نمایند لذا به استناد ماده 2 و بند چهارم ماده 84 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى مصوب سال 1379 قرار رد دعوى جالبین ثالث را صادر و اعالم مى نماید. راى صادره در قسمت 
ماهوى حضورى بوده و به انضمام قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم 
تجدیدنظر مرکز استان مى باشد. م الف: 13264 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/216

ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9609970350200376 شماره پرونده: 9509980350200506 شــماره بایگانى شعبه: 
950617 خواهان ها: 1- نصراله امین الرعایایى 2- اصغر امین الرعایایى 3- یداله امین الرعایایى 4- اسداله 
امین الرعایایى 5- اکبر امین الرعایایى با وکالت محمدحسین شریفى قزوینى فرزندعلى به نشانى اصفهان- 
چهارباغ باال خیابان شریعتى نبش بن بست کسایى مجتمع نوید 1 طبقه سوم 6- رسول امین الرعایایى به نشانى 
اصفهان خ طیب کوى رحیم خان بن بست ایمان خوانده: آناهیتا انصارى به نشانى مجهول المکان خواسته: 
ورود و تقدیم دادخواست تقابل دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
بصدور راى مى نماید: رأى دادگاه: درخصوص دادخواســت تقابل خواهانها 1- نصراله 2- اسداله 3- یداله 
4- رسول 5- اکبر 6- اصغر شهرت همگى امین الرعایایى فرزندان محمدعلى با وکالت محمدحسین شریفى 
قزوینى بطرفیت خواندگان آناهیتا انصارى فرزند على اصغر به واســطه مهدى کریمى بخواسته ابطال سند 
شماره 67839 رسمى مورخ 89/08/04 و الزام به انتقال رسمى ملک به انضمام پرداخت مطلق هزینه هاى 
دادرسى با این توضیح که حسب محتویات پرونده و دادخواست تقدیمى و اظهارات وکیل خواهانها در جلسه 
رسیدگى مبنى بر اینکه مالک پالك ثبتى 14458/612 بخش 5 ثبت اصفهان طى سند شماره 11386 مورخ 
59/09/08 به مادر خود زهرا حاجیبگلو وکالت تام در خصوص امورات خود را داده است و زهرا حاجیبگلو نیز 
طى وکالت نامه رسمى شماره 17914 مورخ 64/02/04 به مورث خواهانها محمدعلى امین الرعایایى وکالت 
اعطاء نموده است و ایشان اقدام به تصرف ملک و ساخت بنا در آن نموده است لذا خواهانها اخذ سند مالکیت 
مفروز توســط خوانده آناهیتا انصارى با وجود اعطاء وکالت به غیر را موجب بطالن سند صادره دانسته اند و 
تقاضاى ابطال آن را نموده اند علیهذا نظر به اینکه حسب اظهارات خواهانها و وکیل ایشان مورث آنها صرفًا 
داراى وکالت انجام کار مع الواسطه از طریق مالک داشته است و حسب مندرجات وکالت نامه مذکور حق فروش 
از وکیل سلب گردیده و بر فرض داشتن حق فروش وکیل چنین اقدامى انجام نداده و وکیل مع الواسطه اقدام 
به انتقال رسمى سند مالکیت ملک بنام خود یا اشخاص ثالث ننموده است و نظر به اینکه مورث خواهانها که 
وکیل مع الواسطه مالک بوده است در حال حاضر فوت نموده و حسب بند 3 ماده 678 قانون مدنى وکالت وى 
مرتفع گردیده است لذا دادگاه دعاوى خواهانها را وارد و ثابت ندانسته مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم بر بطالن دعاوى خواهانه صادر و اعالم مى نماید رأى صادره حضورى ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم محترم تجدید نظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 13272 

شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/217
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420352200138 شماره پرونده: 9409980352201098 شماره بایگانى: 941221 
بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509970352200438 و 
9509970376501387 محکوم علیهم 1- سهیال دهقانیان فرزند حسن نشانى: مجهول المکان 2- موسسه 
پس انداز و قرض الحسنه ال یاسین نشانى: اصفهان- خ بزرگمهر- بعد از خ فرهنگیان- نبش کوچه شماره 17 
(بهزاد) موسسه ال یاسین 3- حسن رضاخانى فرزند محمد نشانى: مجهول المکان 4- رسول رحمانى فرزند 
اصغر نشانى: مجهول المکان محکوم اند متضامناً به پرداخت مبلغ -/79739462 ریال به عنوان اصل خواسته 
و مبلغ -/3892184 ریال به عنوان هزینه دادرسى و مبلغ -/2900000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل مریم 
صادقى فرزند مصطفى نشانى: اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى- کاخ سعادت آباد شرقى- نبش بن بست 
جاودان- مجتمع کیان- طبقه 4- واحد 9 و همچنین خسارت تأخیر تأدیه بر مبناى مفاد بند 5 قرارداد فى مابین 
در حق خواهان بانک ملت با مدیریت على رستگار نشانى: اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى- ساختمان 
مدیریت بانک ملت و کدرپستى 8163954791 و نیم عشر اجرایى به مبلغ 3986973 ریال در حق صندوق 
دولت. 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 پرداخت 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 شــامل 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 اعســار 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: 13257 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/218
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420352200136 شماره پرونده: 9509980352200658 شماره بایگانى: 950674 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970352201590 محکوم 
علیه 1- مصطفى حیدرى دستجردى فرزند محمدعلى نشــانى: اصفهان- دشتستان- کوى 8 شهریور- پ 
32 2- منصور مختارى نشانى: اصفهان- خ مطهرى- بیشه حبیب- بن بست قهتون- مجتمع سوم- سمت 
راست- واحد 1 محکوم است به استرداد یک دســتگاه خودرو تویوتا لندکروز مدل 2000 به شماره انتظامى 
53-654 م 17 به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 6/405/350 ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق 
خواهان سعید رفیعى دستجردى فرزند حسن نشانى: اصفهان- میدان میوه و تره بار- تاالر 13 غرفه 20- همراه 
09131155313 و نیم عشــر اجرایى به مبلغ 10000000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء 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 توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 

1394) م الف: 13259 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/219
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420351400166 شماره پرونده: 9509980351400415 شماره بایگانى: 950483 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه غیابى مربوطه 9509970351401646 
محکوم علیهم 1- مهین الســادات موســوى مدهن خوزانى فرزند سید حسن نشــانى: اصفهان- خیابان 
بزرگمهر- خیابان 22 بهمن- مجتمع مســکونى کوثر بى 53، 2- محمدرضا نوحى فرزند فتح اهللا نشــانى: 
اصفهان- سه راه سیمین- خیابان جانبازان- خیابان بانو همایونى- خیابان معرفت- کوچه 13- پالك 2611، 
3- عبدالمجید نصرالهى نژاد فرزند کریم نشــانى: اصفهان- میدان قدس (طوقچى) خ مولوى- خ شهید آقا 
بزرگى منزل موسوى- پ 81496 تلفن 09133157770 متضامنا محکوم اند به پرداخت مبلغ 341/132/089 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10/829/623 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 9/387/170 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد نشــانى: اصفهان- خیابان توحید- سرپرســتى بانک مهر 
اقتصاد و پرداخت مبلغ 17/056/604 ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. راى صادره نسبت به 
آقاى محمد رضا نوحى حضورى و نســبت به مابقى غیابى مى باشد. 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 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء 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 یکســال 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 فــرار 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: 13267 شعبه 14 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/220
مزایده

شعبه ى 5 اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان درخصوص پرونده ى کالسه ى 5091/95 ش ج 5 
فاطمه صدیقى رنانى به وکالت آقاى کریم اکبریان و علیه احمدرضا پرورش به آدرس اصفهان خیابان کاوه 

خیابان برازنده کوى گلها بن بست فردوسى درب آخر سمت راست بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به 
مبلغ 199/724/691 ریال اموال توقیفى از محکوم علیه به شــرح: 1- مبل 3000 عقابى چوب پارچه 9 نفره 
رنگ طالیى بدون میز شامل (3 نفره یک عدد+ تک نفره 4 عدد+ دو عدد میزبان) نو تعداد یک دست به مبلغ 
25/000/000 ریال 2- مبل تک گل پارچه سبز فرهکند 9 نفره بدون میز شامل (3 نفره یک عدد+ تک نفره 4 
عدد+ 2 عدد میزبان) نو تعداد یک دست به ملغ 25/000/000 ریال 3- مبل کالسیک طرح V طالیى رنگ 
پارچه نسکافه اى 9 نفره بدون میز یک دست غیرهمگن به مبلغ 30/000/000، 4- میز صبحانه خورى با 5 
عدد صندلى چوب و پارچه قهوه اى رنگ نو یک دست 3/000/000 ریال 5- سرویس خواب 120 منبت بدون 
پاتختى و تشک مارك میترا یک دست به مبلغ 1/000/000 ریال 6- ویترین تاج تزریقى 76×40 نو سه عدد 
به مبلغ 9/000/000 ریال 7- ویترین فانتزى شیشه خم (آئینه شکسته) یک عدد به مبلغ 4/500/000 ریال 
8- نیم ویترین (قد کوتاه) 70×40 سه عدد به مبلغ 4/500/000 ریال 9- سرویس خواب کله تخت فاقد کله 
پایین قیدهاى طرفین کفى تخت صندلى آرایش ناقص 10- سرویس صدفى صخرهاى فاقد صندلى آرایش 
قید طرفین و کفى تخت ناقص 11- ســر تخت خالى و 2 عدد پاتختى ناقص 12- کله خواب مشکى پارچه 
اى لمه خورده (دکمه شیشــه اى خورده) ناقص 13- هیتر برقى آرات مستعمل یک دستگاه 250/000 ریال 
14- تلویزیون قدیمى ال جى مدل CF21890VQ یک دستگاه به مبلغ 600/000 ریال 15- کامپیوتر شامل 
مانیتور ال جى مدل T 710 BHJ+ کیس مارك ســونى+ کى برد MAXEEDER قدیمى مستعمل 
یک سیستم به مبلغ 500/000 ریال 16- صندلى پایه فلز لوله اى رویه فوم مشکى 4 عدد 2/000/000 ریال 
17- ویترین یا قاب آئینه و کنسول به همراه ساعت دیوارى کوارتز 38×80 با طرح هخامنشى نو یک دست 
2/500/000 ریال 18- دستگاه دیجیتال HIVIONLN مدل HX919RVR مستعمل یک دستگاه 
500/000 ریال 19- هدیه قرآن مجید یک جلد 150/000 ریال 20- قال پستر چاپى 53×87 دیوارى مستعمل 
2 عدد 500/000 ریال جمع کل اقالم مورد ارزیابى به مبلغ 115/500/000 ریال مى باشد که مورد اعتراض 
هیچ یک از طرفین واقع نگردید در نظر دارد جلسۀ مزایده اى مورخ 96/6/7 ساعت 10 تا 11 صبح در محل 
اجراى احکام شوراى حل اختالف واقع در خیابان آتشــگاه روبروى پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شوراى حل 
اختالف طبقه دوم برگزار نماید طالبین شرکت در جلسۀ مزایده مى توانند با واریز ده درصد قیمت پایه حداقل 
5 روز قبل از روز برگزارى مزایده به شماره حساب (2171350205001) بانک ملى و ارائه ى فیش آن به این 
شعبه ى اجراى احکام از اموال توقیفى بازدید نماید. پیشنهاددهنده ى باالترین مبلغ برنده ى مزایده مى باشد. 

م الف: 13280 اجراى احکام شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/221

ابالغ 
پرونــده:  شــماره   9610460360200015 درخواســت:  شــماره 
9509980360201320 شــماره بایگانى شــعبه: 951345 آگهــى ابالغ به 
ساالر رستمى اجیرلو نظر به اینکه ساالر رســتمى امیرلو فرزند ابراهیم به اتهام 
کالهبردارى حسب شکایت سعید اکبرى فرزند قدمعلى از طرف این بازپرسى در 
پرونده کالسه 951345ب23 تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت وى ممکن نگردیده، بدینوسیله در تحت اجراى ماده 174 قانون آئین 
دادرســى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى 
در شعبه 23 بازپرسى دادسراى عمومى اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان 
جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد گردید. م الف: 13203 شعبه 
23 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 2) /5/212

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100353802889 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980359300090 شماره بایگانى شعبه: 960601 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقى: محمد امینى نشــانى: اصفهان- اصفهان تاریخ حضور: 1396/06/13 
دوشــنبه ســاعت 10:00 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 310 
درخصوص شکایت هوشنگ رسام علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف: 13197 شعبه 112 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(112 جزایى سابق) /5/210

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460358400002 درخواســت:  شــماره 
9609980358400584 شــماره بایگانى شــعبه: 960594 در پرونده کالسه 
960594 شعبه پنجم بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان ضابطین 
گزارشى علیه مجتبى میرزایى دائر بر مشارکت در استفاده از سند مجعول (156 
عدد تراول جعلى) مطرح نموده که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده؛ نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان مى باشــد حسب ماده 174 آئین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا متهم از 
تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى 
کامل خود جهت پاسخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد؛ در صورت 
عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود./ م الف: 13211 شعبه 5 

بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1) /5/208

ابالغ
شماره نامه: 9610110360100379 شماره پرونده: 9609980360100318 
شماره بایگانى شــعبه: 960322 نظر به اینکه متهمین مهدى گرگویى به اتهام 
ضرب و جرح عمدى با شــوکر و چاقو از طرف این دادســرا در پرونده کالســه 
960322- -ب22 حسب شــکایت جالل صادقى تحت تعقیب هستند و ابالغ 
احضاریه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوســیله در 
اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 22 بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاســخگویى به اتهام خویش حاضر 
شــود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى 
معمول خواهد شد. م الف: 13236 شعبه 22 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع 2) /5/207

ابالغ
شماره نامه: 9610110360100377 شماره پرونده: 9309980360100267 
شــماره بایگانى شــعبه: 930267 نظر به اینکه متهمین رضا رشیدى- محمد 
ســعیدى- رامد عطارد به اتهام اخالل در نظم عمومى- قدرت نمایى و تهدید با 
قداره و چاقو موضوع گزارش مامورین انتظامى و متهمین محمدحسین سرلک 
و رضا خدارحم به اتهام اخالل در نظم- قدرت نمایــى و تهدید با قداره و چاقو- 
شرکت در تخریب از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 930267- -ب22 حسب 
شکایت فرهاد نیک تحت تعقیب هستند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 22 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 13235 شعبه 
22 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 2) /5/206

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610460353400011 درخواســت:  شــماره 
9409980359500790 شماره بایگانى شعبه: 941866 اکبر یزدانى (شاکى)، 
فرزند: على، شکایتى مبنى بر جعل و استفاده از ســند مجعول، علیه: حمیدرضا 
بیدل، فرزند: محمدعلى، تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه 108 دادگاه کیفرى دو اصفهان واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 
2 اتاق شــماره 205 ارجاع و به کالســه 9409980359500790 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 1396/06/13 و ســاعت 8:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرســى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى حاضر گردد. م الف: 13254 شعبه 108 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(108 جزایى سابق) /5/205
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کشتارگاه ها بازسازى مى شوند
رئیس سازمان دامپزشکى کشور گفت: براى پیشگیرى 
از بیمارى هاى منتقله از حیوان به انســان به دنبال آن 
هستیم تا کشــتارگاه ها را بازســازى کرده و به سمت 
صنعتى شدن پیش برویم.مهدى خلج خاطر نشان کرد: 
شرایط کنونى ایجاب مى کند که عالوه بر تأمین بهداشت 
دام به رفاه حیوانات هم توجه شــود که این موضوع در 
حوزه مسئولیت هاى ســازمان دامپزشکى است. وى از 
بازسازى کشتارگاه ها براى بهبود سالمت دام خبر داد و 
گفت: تالش مى کنیم تا ساختار کشتارگاه ها را به سمت 
صنعتى شدن پیش ببریم و همچنین از کشتار غیرمجاز 
دام جلوگیرى کنیم، چرا که بسیارى از بیمارى ها از همین 

طریق منتقل مى شود.
جدى گرفتن طرح پیش سرد کردن گوشت پس از کشتار 
یکى دیگر از مسائلى بود که رئیس سازمان دامپزشکى به 
آن اشاره کرد و افزود: گوشت  پس از کشتار باید 24 ساعت 
دوره پیش سرد را بگذراند، مضاف بر آنکه ما باید آموزش  
الزم را براى جلوگیــرى از بیمارى هاى منتقله از طریق 

دام  ارائه دهیم.

پایین بودن قیمت، باعث 
افزایش مصرف آب شده است

وزیر نیرو با بیان اینکه به اعتقاد بسیارى از اقتصاددانان 
پایین بودن قیمــت موجب افزایش مصرف آب شــده 
است، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه قیمت آب باید 

افزایش یابد.
حمید چیت چیان تاکید کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه 

قیمت آب باید افزایش یابد.

وام بدون بهره 4 میلیونى براى 
بازنشستگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى از اعطاى وام چهار میلیون 
تومانى به بازنشستگان صندوق کشورى خبرداد و گفت : 

این تسهیالت بدون بهره اعطا مى شود.
على ربیعى افــزود: بــراى این تســهیالت یکهزار و 
200میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که به 300 

هزار بازنشسته اعطا خواهد شد.
وى بدون اشاره به زمان اعطاى این وام به بازنشستگان 
اظهارداشــت: این تســهیالت در مدت ســه سال به 
بازنشستگان داده مى شــود. ربیعى گفت: روند فروش 
شرکت هاى سودآور صندوق هاى بازنشستگى را ادامه 
مى دهیم و از سرریز ســرمایه هایى که به وجود مى آید 
در اختیار بازنشستگان قرار مى دهیم و این امر در هر دو 

صندوق انجام خواهد شد.

عملکرد غیرقابل دفاع
کارشناس حوزه کاربا بیان اینکه عملکرد وزارت تعاون 
قابل دفاع نیســت، گفت: وزارت تعاون به اندازه اى که 
بایددر شــوراى عالى کار فعالیت نداشــته وفاقد برنامه 

مشخص و فنى در حوزه اشتغال بوده است .
حمید حاج اسماعیلى با بیان اینکه واقعیت هاى اجتماعى 
حکایت از افزایش چشــمگیر آمار بیکارى دارد، گفت: 
وزارت کار در چهارسال گذشته بخش کار را رها و کمترین 
تالش را براى آن داشته اســت،بخش قابل توجهى از 

فعالیت هاى این وزارتخانه به سمت رفاه بوده است.

ویترین

طبق جدیدترین آمار منتشره، واردات نفت ایران از سوى 
خریداران آسیایى در ژوئن 15/12درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته کاهش داشت و به 1/46 میلیون بشکه 
در روز رسید که پایین ترین میزان در 14 ماه گذشته است.

براى نخســتین بار از زمان لغو تحریم هاى غربى علیه 
تهران در ژانویه است که حجم واردات نفت ایران از سوى 
چهار خریدار بزرگ آسیا براى دومین ماه متوالى کاهش 
پیدا مى کند. آمار دولتى و کشتیرانى نشان داد چین، هند، 
کره جنوبى و ژاپن در ژوئن مجموعاً 1/46 میلیون بشکه 
در روز از ایران نفت وارد کردند که 15/2 درصد نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشت و پایین ترین 

میزان از زمــان واردات 1/32 میلیون بشــکه در روز در 
آوریل سال گذشته بود.

این کاهش در حالى روى داد کــه ایران قصد دارد تولید 
نفتش را از حدود 3/8 میلیون بشــکه در روز در ماه هاى 
اخیر به حدود چهار میلیون بشــکه در روز تا پایان سال 
میالدى جارى باال ببرد و همچنین میزان صادراتش به 

اروپا را افزایش دهد.
براساس گزارش رویترز، شرکت ملى نفتکش ایران ماه 
جارى اعالم کرد: صادراتش به اروپا افزایش روزانه پیدا 
کرده است و این شرکت قصد دارد ناوگان خود را براى 

حمایت از این توسعه ارتقا دهد.

 رئیس شــوراى مرکزى کارآفرینان کشور از تأسیس 
«ســازمان ملى کارآفرینى ایران» خبــر داد و گفت: 
طى ششــماه آینده این ســازمان به عنوان باالترین 
نهاد بخش خصوصــى در حوزه کارآفرینى تأســیس 

مى شود.
حسین ســالح ورزى ادامه داد: در کشور ما در مقطعى 
در سال 1384 الگوبردارى از کشورهاى آسیاى شرقى 
و اروپاى غربى به منظور توســعه ایده هاى خالقانه به 
منظور اشتغالزایى در دستورکار قرار گرفت اما به دلیل 
عدم وجود زیرساخت هاى توسعه کارآفرینى و مشکالت 

توزیع پول این سیاست به انحراف کشیده شد.

رئیس شــوراى مرکزى کارآفرینان کشور از تأسیس 
ســازمان ملى کارآفرینى ایران به عنوان باالترین نهاد 
بخشــى خصوصى در حوزه کارآفرینى طى شش ماه 
آینده خبرداد و گفت: در همین راســتا اخیراً با دریافت 
موافقت اصولــى از اتاق بازرگانى ایــران، کانون هاى 
کارآفرینى در استان ها نیز به عنوان کانون هاى رسمى 

ثبت و تشکیل مى شود.
سالح ورزى اظهار امیدوارى کرد با تأسیس سازمان ملى 
کارآفرینى و از سوى دیگر تشکل هایى که در این حوزه 
ایجاد مى شــوند مقدمات تعامل و ارتباط سازمان یافته 

براى توسعه کارآفرینى فراهم شود.

تأسیس سازمان ملى کارآفرینى 
تا 6 ماه آینده

کاهش 15 درصدى صادرات 
نفت ایران

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 صــادره هیــأت/ هیأت هــاى موضــوع قانون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــى اراضى 
و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقــه مرکزى اصفهــان تصرفات 
مالکانه و بالمعــارض محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیــان و امالك مــورد تقاضا به
 شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضى داشــته باشــند مــى توانند از
 تاریخ انتشــار  اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند.
ردیف1- برابر رأى شماره 139660302023000370 مورخ 1396/03/27 خانم زهرا رضوانى ینگ 
آبادى به شماره شناســنامه 1637 کدملى 1286755591 صادره از اصفهان فرزند محمد نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 70/03 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3826- 
اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که مقدارى موروثى و قسمتى بطور رسمى خریدارى گردیده است.
ردیف2- برابر رأى شماره 139660302023000371 مورخ 1396/03/27 خانم زهره رضوانى ینگ 
آبادى به شماره شناســنامه 163 کدملى 1286932548 صادره از اصفهان فرزند محمد نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 70/03 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3826- 
اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که مقدارى موروثى و قسمتى بطور رسمى خریدارى گردیده است.
ردیف3- برابر رأى شــماره 139660302023000372 مــورخ 1396/03/27 خانم پرى رضوانى 
ینگابادى به شماره شناســنامه 1995 کدملى 1286842530 صادره از اصفهان فرزند محمد نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 70/03 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
3826- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که مقدارى موروثى و قســمتى بطور رســمى خریدارى

 گردیده است.
بدیهــى اســت در صــورت انقضــاى مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1396/5/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1396/5/26 م الف: 13861 اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/5/343

مزایده
آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اســناد رهنى): شــماره آگهــى: 139603902133000011 شــماره پرونده: 
139504002133000020 براساس پرونده اجرایى کالسه 9500040 تمامت ششدانگ عرصه و اعیان یک باب 
خانه پالك ثبتى چهارفرعى از هفتصد و بیست و شش اصلى واقع در قطعه پنج نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
بانضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشعابات و اشتراکات منصوبه و غیرمنصوبه درآن ملکى آقاى مجیدکیهانیان 
نجف آبادى فرزند مصطفى که به موجب سند شــماره 33220 مورخه 92/09/26 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى 
شماره 72 نجف آباد در رهن بانک اقتصادنوین شعبه نجف آباد قرار دارد و برابر نامه شماره 1395/12/288474 
مورخه 95/08/01 اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد درصفحه 170 دفترجلد 658 امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 
149270 بنام نامبرده سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن به مساحت یکصدوبیست و شش متر و هفتاد 
و دو دسى مترمربع محدود است به: شماال در دو قسمت اول دیوار به دیوار به طول 2/27 متر بشماره یک فرعى از 
715 اصلى دوم دیوار به دیوار (سابقا مرز اشتراکى است) به طول 4/73 متر به پالك 715 اصلى شرقا دیواربه دیوار 
(سابقا مرز اشتراکى است) بطول 16/85 متر به پالك 725/3 جنوبا دیواربه دیوار (سابقا مرز اشتراکى است) بطول 
11/10متر به پالك 725 اصلى غربا درسه قســمت که قسمت دوم آن شمالى است اول درب و دیواریست بطول 
2/54 متر به بن بست احداثى دوم دیواریست مشترك بطول 3/52متر به پالك 726/3 سوم دیواریست مشترك 
بطول 14/40 متر به پالك 726/3 و حقوق ارتفاقى معرفى نگردیده است، ازساعت 9 صبح تا 12 روز دو شنبه مورخه 
96/05/30 درمحل اجراى ثبت اسنادوامالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى ازطریق مزایده 
حضورى به فروش میرسد و مورد مزایده از مبلغ یک میلیارد و دویست و سى و دو میلیون و شانزده هزار ریال قیمت 
ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود 
و کلیه هزینه ها و بدهى هاى  احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده 
برنده مزایده مى باشد. طبق گزارش کارشناس مربوطه مورد مزایده بصورت یک باب خانه مسکونى به مساحت 
یکصد و بیست و شش متر و هفتاد و دو دسى مترمربع عرصه و یکصد و یازده متر و نود و هشت دسى مترمربع اعیانى 
دردوطبقه همکف و زیرزمین و داراى گواهى پایان کار شــامل دیوارهاى باربر، سقف آهن و آجر و قسمتى تیرچه 
و بلوك، آشپزخانه داراى کاشى و کابینت معمولى، سطوح داخلى ســرامیک و اندود گچ، درب هاى داخلى چوبى 
معمولى، درب هاى خارجى پروفیل آهنى، سیســتم گرمایش بخارى گازى معمولى و سیستم سرمایش کولر آبى 
معمولى مى باشد، کف حیاط موزائیک معمولى، دیوارها آجرى و نماى ساختمان سنگ مى باشد. کسانى که مایل 

به خرید و شرکت در مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس: نجف آباد –خیابان فاربى مرکزى 
کوى کبیر بن بست اول پالك 10 کدپســتى 8514647751 دیدن نمایند. این آگهى دریک نوبت درتاریخ 
96/05/11 دراین روزنامه درج و منتشر میگردد. درضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد 
روزبعدازتعطیلى روزبرگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکراست طبق اعالم بستانکار موردمزایده از تاریخ 
95/10/05 به مدت یک سال نزد شرکت بیمه نوین تحت پوشش بیمه قرار دارد. م الف:5228/ فاتحى مسئول 

واحداجراى اسناد رسمى نجف آباد 5/257
مزایده

مزایده اموال منقول نوبت اول در پرونده 960087  و به موجب نیابت ارســالى از شعبه پنجم اجراى احکام 
حقوقى اصفهان  محکوم علیهم مصطفى وعیدى- علیرضا جنتــى بالمناصفه به پرداخت 336/125/177 
ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له و مبلغ 15/200/000 ریال بابــت هزینه اجراء در حق صندوق 
دولت محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف امــوال محکوم علیهم 
که به شرح زیر توســط کارشناس خبره کارشناسى شــده است، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: 
31000متر لوله پنج الیه نیوپایــپ 16 میلیمتر (PEX-AL-PEX) در حلقه هایــى بالغ بر 200 متر 
– ارزش قیمت مزایده از قرار هر متــر طول 12/000 ریال و جمعا به میــزان 372/000/000 ریال برآورد 
میگردد.با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکــوم علیه ابالغ و در مهلت مقــرر مصون از اعتراض 
مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى مزایده: 96/5/24   ســاعت 
9 تا 10 محل برگــزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگســترى شاهین شــهر  محــل بازدید از اموال 
توقیفى: شــرکت صنعتى مورچه خورت. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و به کسى که باالترین قیمت 
را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شــد.برنده مزایده می بایســت 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس 
به همراه داشته باشــند تا عنداللزوم به حســاب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله

 را به حساب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به 
صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از

 مزایده بــه دایــره اجراى احــکام مدنــى مراجعه تــا ترتیــب بازدید آنهــا از امــوال داده شــود و در 
روز انجام مزایده درخواســت کتبــى خود به همــراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجــراى احکام مدنى
 تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف:  970  شــکل آبادى_ مدیر اجراي احکام مدنى  دادگسترى 

شاهین شهر 5/398

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9610113641000400 شماره پرونده: 9509983641801119 شماره بایگانى شعبه: 951401 آگهى 
ابالغ وقت رسیدگى به: مرضیه یزدانى و مهناز یزدانى حسب محتویات پرونده کالسه 951401ك102 مرضیه یزدانى 
و محمد یزدانى متهم به بزه تخریب عمدى، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 
1396/06/12 ساعت 10:00 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند 
در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 297 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو 

شهر لنجان (102 جزایى سابق)/5/428
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641000669 شماره پرونده: 9509983641901119 شماره بایگانى شعبه: 951456 آگهى 
ابالغ وقت رسیدگى به: ایوب بهادر حسب محتویات پرونده کالسه 951456ك102 ایوب بهادر متهم به بزه مزاحمت 
تلفنى، با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/06/11 ساعت 11:30 در شعبه 
102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگى 

و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 570 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/5/429
ابالغ وقت رسیدگى

پرونده کالسه: 960356ت/26 وقت رسیدگى: شنبه 1396/06/11 ساعت 9 صبح خواهان: محمد آقاجانى فشارکى 
فرزند عباس خوانده: خانم رضوان مغاره عابد فرزند محمد خواسته: ورود ثالث در پرونده کالسه 960307ت/26 شعبه 
26 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان الزام به انتقال رســمى یک باب آپارتمان از پالك ثبتى 1258/15182 بخش 5 
ثبت اصفهان واقع در طبقه سوم خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور به هم رساند. 
اصفهان- خیابان چهارباغ باال- چهارراه نظر- مجتمع دادگاه هاى تجدیدنظر اســتان اصفهان  م الف: 14530 

شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان/5/431

مشاور وزیر راه و شهرسازى گفت: با توجه به تقاضاى 
ایجاد شده براى واحدهاى مســکونى ارزان قیمت و 

مصرفى، معامالت این بخش امسال رونق مى گیرد.
حســین عبده تبریزى درباره زمان ایجاد رونق در بازار 
مســکن گفت: در ســال جارى آنچه مى تواند رونق 
معامالت را رقم بزند، نوعى از تقاضاســت که به دنبال 
واحدهاى مسکونى متراژ کوچک و ارزان قیمت شکل 

مى گیرد.
مشــاور وزیر راه و شهرســازى ادامــه داد: تقاضاى 

رونق ســاز شــامل گروه هاى خانه اولى و متقاضیان 
خریــد واحدهــاى نوسازشــده در بافت فرســوده 
مى شــود. این نوع تقاضا وارد بازار شــده، امــا بازار 
خانه هــاى لوکــس و گرانقیمت همچنــان در رکود

است.
وى تصریح کرد: با توجه به تقاضاهاى ایجادشده براى 
واحدهاى ارزان قیمت وکوچک، بــازار معامالت این 
واحدهاى مصرفى امسال رونق مى گیرد. وى ادامه داد: 
وضعیت در بازار واحدهاى گرانقیمت و لوکس مسکونى 

و همچنین واحدهاى تجارى، به گونه اى است که فعًال 
ایجاد رونق در این بازارها انتظار نمى رود.

این اقتصــاددان با بیــان اینکه در حــال حاضر، بازار 
مســکن از ناحیــه تقاضــاى خانه اولى ها، ســاکنان 
بافت هاى فرسوده و سایر خانوارهاى بدمسکن قابلیت 
رسیدن به رونق دارد، اظهار داشــت: الزم است نگاه 
کلى به بازار مســکن به جزئى نگرى با معیار دو دسته 
آپارتمان هاى «لوکــس» و «کوچک متراژ مصرفى» 
تغییر کنــد تا امکان تحلیــل دقیق از شــرایط بازار و 

همچنین نوع رونق قابل تحقق در بازار مسکن فراهم 
شود؛ بنابراین در مقطع زمانى فعلى امکان رونق در کل 

بازار مسکن وجود ندارد.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازى ادامه داد: 
همچنین ضرورت توسعه بازار تسهیالت رهنى در قالب 
وام هاى بلندمدت براى خرید مسکن به منظور افزایش 
قدرت خرید خانوارهایى که قصد خرید مسکن دارند اما 
به دلیل ضعف بنیه مالى نمى توانند اقدام به خرید کنند، 

موردنیاز است.

بازار 
مسکن 
امسال 
رونق 
مى گیرد

رئیس اتحادیه مشاوران امالك با تأکید بر اینکه بازار مسکن 
کشش ندارد که قیمت ها افزایش یابد، گفت: قدرت خرید 
متقاضیان پایین است و قیمت ها قطعًا تا شهریور ماه ثابت 

خواهد بود.
حسام عقبایى در پاسخ به این سئوال که برخى از مشاوران 
امالك در سطح شهر شــایعاتى را مطرح مى کنند مبنى بر 
اینکه چون نرخ دالر تا حدودى افزایش یافته است قیمت 
مسکن نیز رشد خواهد کرد، گفت: بازار مسکن از سال 92 تا 
اواخر سال 95 در رکود مطلق به سر مى برد. همه ساله در ماه 
اسفند مالکان با مراجعه به مشاوران امالك قیمت واحدهاى 
مسکونى خود را درصدى افزایش مى دادند و عنوان مى کردند 
که چون سال جدید تورم افزایش خواهد یافت بنابراین قیمت 
مسکن نیز افزایش مى یابد. وى ادامه داد: مشاوران امالك نیز 
به مالکان تذکر مى دادند که واحدهاى مسکونى آنها با همین 
قیمت ها هم به فروش نمى رسد و خریدارى براى آن وجود 

ندارد پس چرا قیمت پیشنهادى خود را افزایش مى دهید؟
رئیس اتحادیه امالك اضافه کرد: نتیجه اینکه مشــاوران 
امالك هیچ نقشى در باال بردن قیمت مسکن ندارند چرا که 
به خوبى آمارها نشان مى دهد وقتى سال جدید آغاز مى شد 

قیمت ها به هیچ عنوان افزایش نمى یافت.
■  پیش بینى مى شود رونق از نیمه دوم امسال 

آغاز شود
وى ادامه داد: پیش بینى ما این بوده است که رونق از نیمه 
دوم سال 96 انجام خواهد شد اما تا زمانى که سیاست هاى 
پولى و بانکى اصالح نشود رشد آنچنانى در معامالت مسکن 
را شاهد نخواهیم بود. بنابراین امیدواریم سیاست هاى پولى و 

بانکى در مجلس مورد بازبینى قرارگیرد.
عقبایى خاطرنشان کرد: وضعیت فعلى بازار مسکن به سمت 
و سویى مى رود که نمى توان به خوبى و با قاطعیت در مورد 

آن اظهارنظر کرد.

بازار مسکن کشش 
افزایش قیمت را ندارد
ثبات قیمت ها تا پایان شهریورماه ادامه دارد

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت 
30 هزار میلیارد تومان اعتبار طى سال جارى به طرح رونق 
تولید خبر داد و گفت: ثبت نام واحدهاى تولیدى براى دریافت 

تسهیالت رونق تولید آغاز شده است.
رضا رحمانى با بیان اینکه ســال گذشته طرح رونق تولید با 
اعتبار 16 هزار میلیارد تومان بــراى هفت هزار و 500 واحد 
صنعتى کوچک و متوسط معدنى، تولیدى و کشاورزى تعریف 
شد، افزود: با اســتقبال واحدهاى تولیدى سقف واحدهاى 
مشمول 25 هزار واحد و تسهیالت پرداختى نیزبه بیش از 20 
هزار میلیارد تومان افزایش یافت. وى اظهارداشت: با توجه به 
عملکرد موفق طرح رونق تولید امسال نیز طرح مزبور تمدید 
شد با این تفاوت که به جاى 16 هزار میلیارد تومان سال قبل 
20 هزار میلیارد تومان تسهیالت براى ده هزار واحد تولیدى، 

صنعتى، معدنى و کشاورزى تعریف شده است.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: 

جدا از این در سال جارى براى بازسازى و نوسازى پنج هزار 
واحد صنعتى و صد هزار واحد صنوف تولیدى ده هزار میلیارد 
تومان و بخشى تسهیالت ارزى از سوى صندوق توسعه ملى 

اختصاص یافته است.
وى در ادامه ضمن اشاره به آغاز ثبت نام از واحدهاى تولیدى 
کشاورزى براى دریافت تســهیالت رونق تولید از طریق 
سامانه بهین یاب افزود: این ثبت نام بر اساس درخواست وزیر 
جهاد کشاورزى و موافقت ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى 

کلید خورده است. 
رحمانى تصریح کرد: با فراهم ســازى امکان ثبت نام براى 
واحدهاى کشاورزى در سامانه بهین یاب واحدهاى تولیدى 
صنایع تبدیلى، واحدهاى صنایع غذایى، واحدهاى تولیدى 
محصوالت گلخانه اى و واحدهاى پرورش ماهى در قفس 
مى توانند با مراجعه به این سامانه و ثبت درخواست خود از 

مزایاى طرح رونق در سال جارى بهره مند شوند.

گرانى افسار گسیخته گوشت قرمز در راه استآغاز دریافت تسهیالت واحدهاى تولیدى
نماینده مردم سمیرم در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
آنگونه که پیش بینى مى شــود با افزایش 40 درصدى 
نرخ نهاده هاى دامى، گرانى افسارگسیخته گوشت قرمز 

در راه است.
اصغرسلیمى درباره وضعیت بازار گوشت در کشور گفت: 
قیمت گوشت ارتباط مستقیمى با تغییر نرخ نهاده هاى 
دامى دارد و اگر خبرها در زمینه افزایش نرخ نهاده هاى 
دامى صحت داشته باشد، باید منتظر افزایش نرخ گوشت 

به مراتب گران تر از نرخ کنونى باشیم.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شوراى اسالمى تصریح 
کرد: بسیارى ازمردم توانایى خرید گوشت را ندارند چه 
برســد به زمانى که نرخ نهاده هاى دامى با افزایش نیز 
روبه رو شــود، بنابراین تقاضا دارم وزارت کشاورزى با 
ورود کارشناســى، اجازه افزایش بدون حساب و کتاب 

نرخ نهاده هاى دامى را ندهد.
وى ادامه داد: با افزایش نرخ نهــاده هاى دامى به ویژه 
در فصل زمستان و پاییز گرانى بى رویه گوشت در بازار 

تشدید مى شود و از همین رو با افزایش نرخ نهاده هاى 
دامى مشخص است که باید دهک هاى کم درآمد جامعه 

با خرید گوشت قرمز خداحافظى کنند.
ســلیمى با بیان اینکه مصرف گوشــت براى تضمین 
سالمت پروتئینى شهروندان الزامى است، تصریح کرد: 
مردم حداقل باید براى افزایش سرانه بهداشت دو تا سه 
بار در هفته  مصرف گوشت را در برنامه غذایى شان قرار 
دهند اما با وضعیت جارى اقتصادى  مردم، دهک هاى 
کم درآمد جامعه نمى توانند گوشــت را در سبد غذایى 

شان قرار دهند.
وى با بیان اینکه افزایــش 40 درصدى جو اگر صحت 
داشته باشــد، گرانى افسار گسیخته گوشــت را داغ تر

 مى کند، یادآورشد: سونامى گرانى گوشت با افزایش چند 
برابرى نهاده هاى دامى به اوج  خود مى رسد.

بار عرضه پیاز کشور بر دوش اصفهان است
رئیس اتحادیه میوه و تره بار گفت: با ورود پیاز 
از شهرهایى مانند ورامین، فومنات و کرج تعادل 
نســبى برقرار خواهد شــد و بار از روى دوش 

اصفهان برداشته مى شود.
حسین مهاجران در خصوص قیمت پیاز در کشور 
اظهار داشت: پیاز در حال حاضر از قیمت سه هزار 
تا سه هزار و 800 تومان در بازار خرید و فروش 
مى شــود واین قیمت پــس از توزیع محصول 

اصفهان به بازار کاهش داشته است.
وى با اشــاره به این نکته که قیمت پیاز بازهم 

کاهش خواهد داشــت، تأکید کرد: طى روزهاى 
آینده پیاز از مناطقى مانند بروجرد، شیراز، کرج، 
ورامین و فومنات به بازار وارد مى شود که مى تواند 
قیمت را تا حدود بسیارى متعادل کند؛ همچنین 
عرضه پیاز از مناطقى مانند آذربایجان در اواخر 
مردادماه به شدت قیمت این محصول را متعادل 
مى کند، چرا که تولید آن در این اســتان با حجم 
باال صورت مى گیرد و مى تواند بازار را  کنترل کند. 
رئیس اتحادیه میوه و تره بــار در ادامه تصریح 
کرد: دلیل کمبود پیاز در سال جارى عدم کشت 

این محصول توسط کشــاورزانى است که سال 
قبل محصولشان با نازل ترین قیمت خریدارى 
شد. کشاورزان از کاشت مجدد امتناع کردند و 
پیاز در بازار کاهش پیدا کــرد. عرضه پیاز ابتدا 
از چابهار و شهرهاى گرمسیرى مانند جیرفت، 
دزفول و آبادان آغاز شد و هم اکنون تقریباً همه 
بار عرضه پیاز در کشور روى دوش اصفهان قرار 
دارد به همین دلیل تولید و عرضه این محصول از 
اصفهان نمى تواند روى بازار تأثیر چندانى داشته 

باشد.
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مردم! از مثل هاى قرآن درباره کسانى که عذاب و کیفر شدند و روزهاى 
سخت آنان و آسیب هاى شدیدى که دیدند آگاهید؛ پس وعده عذاب خدا 
را دور مپندارید، و به عذر اینکه آگاهى ندارید خود را گرفتار نسازید 
و انتقام خدا را سبک و خود را از کیفر الهى ایمن مپندارید، زیرا که خداى 
ســبحان، مردم روزگاران گذشــته را از رحمت خود دور نساخت مگر 

موال على (ع)براى ترك امر به معروف و نهى از منکر. 

شــهردارى خورزوق به استناد مصوبه شــماره دویســت و پنجاه و سه 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد 17 قطعه از زمین هاى واقع در شهر خورزوق 
را با قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى به فروش برساند، اشخاصى 
که تمایل به شرکت  در این مزایده دارند مى توانند با دریافت مدارك از واحد 

مالى شهردارى نسبت به تحویل پیشنهادات خود اقدام نمایند.
آخرین مهلــت دریافت مدارك از واحد مالى شــهردارى تــا پایان وقت 

ادارى 96/05/19 
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به شهردارى تا پایان وقت ادارى 96/05/21

تاریخ بازگشایى پاکات روز یکشنبه 96/05/22

آگهى تجدید مزایده

سید حسین حجازى- شهردار خورزوقسید حسین حجازى- شهردار خورزوق

نوبت دوم

شهردارى نیاسر به استناد مصوبات شــوراى اسالمى شهر در نظر دارد 
تعداد 3 قطعــه از اراضى تفکیکى از پالك ثبتــى 3423 در مجاورت 
شهرك باغشهر نیاسر را بر اساس قیمت پایه کارشناسى شده از طریق 
مزایده به فروش برســاند. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشــار 
آگهى ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اســناد و مدارك به شهردارى

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

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى
مرحله سوممرحله سوم

سبحان نظرى سبحان نظرى –– شهردار نیاسر شهردار نیاسر

نوبت اول
شهردارى بادرود به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد یک دستگاه لودر با مشخصات ذیل از طریق آگهى مزایده به فروش برساند. 

شرایط مزایده:
1- متقاضیان شرکت در آگهى مزایده جهت مالحظه وسیله نقلیه فوق الذکر و دریافت اطالعات کافى مى توانند به واحد خدمات موتورى شهردارى مراجعه نمایند.

2- کلیه پیشنهاددهندگان در مزایده مى بایستى 5 درصد قیمت پایه وسیله  نقلیه  موردنظر را طبق جدول فوق الذکر به حساب سپرده شهردارى به شماره 106682190001 
نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و فیش مربوطه را پیوست مدارك نماید.

3- کلیه متقاضیان با توجه به قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 96/05/21 در پاکت الك و مهر شده محتوى فیش سپرده با عدد و حروف بانکى و برگ 
پیشنهادى خوانا و بدون قلم خوردگى همراه با آدرس و مشخصات دقیق خود و ذکر آدرس و شماره تلفن به دبیرخانه محرمانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.
4- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود و متقاضیان حق هیچگونه اعتراضى را ندارند و شهردارى مبلغ سپرده را به متقاضى مسترد خواهند 

نمود.
5- به پیشنهادهاى مخدوش و فاقد فیش واریزى سپرده و ارسال پیشنهادها بعد از ساعت و تاریخ مقرر ترتیب اثر نخواهد شد.

6- پیشنهاددهندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
7- پیشنهادات واصله رأس ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخه 96/05/22 در محل شهردارى بادرود با حضور کلیه اعضا کمیسیون معامالت شهردارى قرائت تا تعیین 

برنده شوند. ضمناً حضور پیشنهاددهندگان در کمیسیون آزاد است.
8- سپرده هاى نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد واگذارى با نفر اول باقى خواهد ماند چنانچه نفرات اول و دوم و سوم به ترتیب پس از ابالغ کتبى ظرف مهلت یک هفته 

از عقد قرارداد خوددارى نمایند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
9- هزینه نشر آگهى و هزینه هاى نقل و انتقال به عهده برنده آگهى مى باشد.

آگهى مزایده نوبت اول

مجید صفارى- شهردار بادرودمجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ دوم
ساند. 

قیمت پایهشماره موتورشماره شاسىمدلشماره سریالرنگنوع وسیله نقلیهردیف
1hwl 65 980/000/000 ریال76110741915 عقب- 763 جلو7401389زردلودر هپکو

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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مگر نقش جهان کارگاهى نبود؟!مگر نقش جهان کارگاهى نبود؟!

 ماجراهاى حق 
پخش ادامه

 دارد
12

برنامه ویژه گوگل برنامه ویژه گوگل 
براى امنیتبراى امنیت

 نرم افزارهاى نرم افزارهاى
 اندروید اندروید

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعى

 و آبخیزدارى استان اصفهان

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان- امور پیمان هااداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان- امور پیمان ها

مدت انجام محل انجام کارموضوع مناقصهردیف
مبلغ سپرده شرکت مبلغ برآورد (ریال)مبناى برآوردکار (ماه)

حداقل رتبه موردنیازدر مناقصه (ریال)

1
نهالکارى، مراقبت و آبیارى 
منطقه فرخى به مساحت 

100 هکتار
شهرستان خور و 

25بیابانک
فهرست بهاى 

آبخیزدارى و منابع 
طبیعى سال 96

5 کشاورزى براى اشخاص حقوقى5/771/095/897288/555/000
2 کشاورزى براى اشخاص حقیقى

2
نهالکارى، مراقبت و آبیارى 
منطقه نصرآباد به مساحت 

200 هکتار
شهرستان آران و 

25بیدگل
فهرست بهاى 

آبخیزدارى و منابع 
طبیعى سال 96

5 کشاورزى براى اشخاص حقوقى11/949/027/605597/452/000

3
نهالکارى، مراقبت و آبیارى 
منطقه چوپانان به مساحت 

100 هکتار
25شهرستان نائین

فهرست بهاى 
آبخیزدارى و منابع 

طبیعى سال 96
5 کشاورزى براى اشخاص حقوقى6/020/846/213301/043/000

2 کشاورزى براى اشخاص حقیقى

4
نهالکارى، مراقبت و آبیارى 
منطقه انارك به مساحت 

150 هکتار
25شهرستان نائین

فهرست بهاى 
آبخیزدارى و منابع 

طبیعى سال 96
5 کشاورزى براى اشخاص حقوقى9/030/198/377451/510/000

1 کشاورزى براى اشخاص حقیقى

م الف: 68142

1- محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزارجریب- روبروى خیابان کارگر- اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان- امور 
پیمانها.

2- مهلت ثبت نام و دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهى نوبت اول تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1396/05/15.
3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ دوشنبه مورخ 1396/05/16 تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1396/05/26 و زمان بازگشایى روز شنبه 

مورخ 1396/05/28 ساعت 8/30 صبح در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان مى باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان.

5- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط نظام فنى اجرائى کشور .
6-صالحیت کلیه اشخاص حقوقى مى بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنى اجرائى کشور(http://sajar.mporg.ir) به ثبت 

رسیده باشد. در غیر این صورت پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.
7- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکى یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2174210212004 نزد بانک ملى ایران 

به نام اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان.
8- فرم بازدید از محل اجرا الزاماً بایستى توسط نماینده اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهر ستان مربوطه تأیید گردد در غیر این صورت 

پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.
9- تعیین دامنه مناسبت ترین قیمت هاى پیشنهادى براساس بخشنامه به شماره 94/158764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه و بودجه 

کشور مى باشد.
10- هزینه آگهى بر عهده کارفرما (اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان) مى باشد.

اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در اجراى ماده 88 قانون تنظیم بخشــى از مقررات مالى دولت در نظر دارد 
سالن 6000 نفره 25 آبان واقع در ورزشــگاه بزرگ اصفهان و زمین پینت بال ورزشــگاه امیریه را از طریق مزایده به 
مستأجر واجد شرایط براى مدت یکســال واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اطالع بیشتر از شرایط به سایت

 (www.isfahan.msy.gov.ir) و براى دریافت اسناد شرکت در مزایده تا تاریخ 96/05/17 به امور قراردادهاى اداره 
کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه مدارك اعالم شده 
تا ساعت 12:00 ظهر روز شــنبه 96/05/28 به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار 
سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده و رسید دریافت دارند. ضمنًا زمان بازگشایى پاکت هاى متقاضیان مورخ96/05/29 
رأس ساعت 9 صبح در محل اداره کل مى باشد. متقاضیان مى توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده از مکان مورد اجاره بازدید 

به عمل آورند.
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت هاى الف:

آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- تلفن 03136308212
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ 

مناقصه گزار موجود است.

آگهى مزایده

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهاناداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

نوبت دوم

م الف: 65621
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کوروش سلیمانى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که به 
تازگى بازى در سریال «ســرزمین کهن» ساخته کمال 
تبریزى را به پایان رسانده  درخصوص کم کارى هاى اخیر 
خود در عرصه سینما گفت: این کم کارى و دورى از سینما 
به هیچ وجه عامدانه نیست. به ما یاد دادند که باید قدم به 
قدم، با کسب دانش و تجربه، با نگاه به پیشکسوت ها، با 
دیدن فیلم و خواندن کتــاب جلو رفت و ما فرض کردیم 
که این راه اصلى است و همچنان هم به این راه معتقدیم 
اما در واقع هم اکنون روزگار سینما به این حرف ها نیست.

وى در همین راســتا افزود: راه هــاى کار کردن، ورود و 
استمرار در سینماى امروز چیزهاى دیگرى است که در 
کالس ها به ما آموزش ندادند و خوشــبختانه من آنها را 
یاد نگرفتم. همچنان هم اگر در سینماى این روزها بازى 
نکنم خوشحالم، زیرا استقالل و شخصیت و حیثیت خود 

را فقط و فقط براى بازى در برخى آثار از دست ندادم.
بازیگــر فیلــم «اتوبوس شــب» با اشــاره به 

پیشنهادات ضعیف ســینمایى تصریح کرد: 
من در ســال 91 آخرین بازى خــود را در 

فیلــم «روزهاى زندگى» پرویز شــیخ 
طادى تجربه کردم و از آن سال بیکار 
بودم. پیشــنهادهاى زیادى در این 
سال ها شده اما این پیشنهادات براى 

من به منزلــه عقبگرد بوده و 

آنها را رد کرده ام. به من مى گویند بیا و چند سکانس بازى 
کن اما وقتى مى بینم کل فیلم چیزى براى عرضه ندارد 
چرا باید در چند سکانس آن بازى کنم. به شخصه مشکلى 
با نقش کوتاه ندارم امــا در اثرى که کلیتش اتفاقى قابل 

دفاع باشد نقش کوتاه جاى بازى و پرورش دارد. 
وى ســینماى امروز را منطبق با رابطــه خواند و تأکید 

بى عدالتى کرد: سینما متأسفانه  دچار 
. ظالمانه اى شده  ســت ا

نجمن مــن بارها به  ا
م بازیگــران  گفته ا

که کارى کنیم تا ارتباطات و شــرایط مسموم جاى روند 
درست انتخاب بازیگر را نگیرد اما متأسفانه اقدامى صورت 
نگرفته و همه صرفًا خود را قربانى این اتفاق مى دانند. در 
حال حاضر شاهد این هستیم که برخى بازیگران سالى پنج 
فیلم بازى مى کنند اما بازیگران عضو انجمن بازیگران در 
خوش بینانه ترین حالت هر پنج ســال یــک فیلم بازى

  مى کنند.
ســلیمانى فیلمســاز را ملزم به رعایت اخالق دانست و 
خاطرنشان کرد: یکى از بزرگ ترین و ناراحت کننده ترین 
بخش ایــن اتفاقات این اســت که بخــش عمده این 
مشکالت از خود فیلمسازان بر مى آید. از نظر من فیلمساز 
به هیچ وجه نباید زیر بار این سیســتم رابطه بازى برود. 
براى برخى دغدغه فقط و فقط بودن در سینما، دیده شدن 
و الیک خوردن شده اســت و باید با این موج نابودکننده 
به درستى مقابله کرد.کارگردانى که بداند چه مى خواهد 
به این شــرایط مســموم تن نمى دهد. باندبازى و 
البى گرى سینما را فرا گرفته و برخى کارشان 
کامًال ایجاد این البى ها و رابطه ها شده است 
و برخى هم از ترس اینکه جایگاهشان 
را دســت ندهند بــه سیســتم تن

 داده اند.

امیرعلى دانایى بازیگر سینما و تلویزیون درباره اینکه چرا با 
وجود اینکه اولین کارش در یک سریال تلویزیونى بود اما این 
روزها در تلویزیون حضور ندارد، گفت: من همیشه دوست دارم 
در کارهایم پیشرفت داشته باشم بنابراین سعى مى کنم در هر 

کارى حضور پیدا نکنم.
وى ادامه داد: شروع کار من با «کاله پهلوى» به کارگردانى 
سیدضیاءالدین درى بود که به عنوان اثرى که با دوربین 35 
ساخته شد به عنوان اولین تجربه من در مقابل دوربین از آن یاد 
مى کنم. بازى من در این سریال که نقش اول کار محسوب 
مى شد یک اتفاق بود و زمانى که شما کار خود را با چنین اثرى 

شروع کنید مسیر کاریتان دشوار مى شود.
بازیگر فیلم «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» به کارگردانى 
بهروز افخمى اظهار داشت: مخاطب من دوست داشت بعد 
از ایفاى نقش اول «کاله پهلوى»، در آثار خوب بازى کنم 
و خودم هم همین را مى خواستم که خدا را شکر همین اتفاق 

هم رخ داد و من در سینما وارد کارهاى خوبى شدم.
دانایى درباره حضور کمرنگش در تلویزیون عنوان کرد: من 
نه تنها در تلویزیون که در ســینما هم پرکار نیستم چراکه 
کارگردان و تیمى که با آن کار مى کنــم براى من اهمیت 
دارد و با وســواس کارم را انتخاب مى کنم. من در تلویزیون 
دوست دارم در اثرى بازى کنم که مثل «کاله پهلوى» باشد. 
فیلمنامه هاى زیادى در تلویزیون به من پیشنهاد مى شود 
ولى منتظرم در اثرى در حد و اندازه همین سریال بازى کنم. 

بازیگر «آپاندیس» با اشاره به نبود فیلمنامه هاى خوب در این 
سال ها گفت: در این سال ها فیلمنامه خوبى وجود نداشت و 
من هم اگرچه چندان سریال هاى تلویزیون را دنبال نمى کنم 
اما خیلى کارهاى قوى مثل «در چشم باد»، «مختارنامه»، 

«کیف انگلیسى»، «کاله پهلوى» و... ندیده ام.

غالمحســین لطفى درباره کم کارى این روزهایش در 
تلویزیون گفت: به علت نبودن متــن خوب و یا کمبود 
بودجه ترجیح مى دهم کار نکنم. اخیراً به من پیشنهادى 
هم داده نمى شــود. وقتى از دیده رفتم،کــم کم از یاد 

فیلمسازها نیز رفتم. 
وى افزود: شــاید یکى از علت هایى که پیشنهادهایى 
داده نمى شود، این اســت که از تهران به قزوین آمدم 
و اینجا زندگى مى کنم. در قزوین مشــغول تدریس در
 کالس هاى خصوصى بازیگرى هستم و از این طریق 
امرار معاش مى کنم. دوست دارم بازى کنم، اما نمى توانم 
مجانى کار کنم. در این شرایط روحیه آدم خراب مى شود.

لطفى درباره برنامه و ســریال هاى طنــز این روزهاى 
تلویزیون گفت: اصًال تلویزیون را نگاه نمى کنم، چون 
سطح کیفى کارها بسیار پایین آمده است. نویسنده هاى 
خوبى در تلویزیون نداریم. براى اینکه بودجه وجود ندارد 

سازندگان رغبت نمى کنند کارهاى خوب بسازند.
غالمحسین لطفى درباره سریال «آینه» نیز گفت: زمانى 

که سریال «آینه» ساخته شد، ایران در شرایط مناسبى 
نبود و مردم احتیاج به لحظاتى داشتند که بتوانند آن میزان 
فشار را کم کنند. این مجموعه اولین سریال خانوادگى بود 
که در ایران ساخته شــد و اولین مجموعه اى بود که در 
نماز جمعه از آن تعریف شد. درآن زمان سریال «آینه» 
را با هزینه خودم ساختم و با تلویزیون دقیقه اى سه هزار 
تومان قرار داد بستم. شرایط سریال سازى در آن زمان با 

حال و هواى این روزها قابل قیاس نیست. 
وى ادامه داد: کار خوب نیازمند بودجه مناسب است. باید 
قبول کنیم کار تلویزیون، سینما و تئاتر یک کار جمعى و 
گروهى اســت و این گروه براى ساخت کار خود نیازمند 
پول هســتند. یکى از دالیلى که کار خــوب نمى بینیم 

همین کمبود بودجه است.
غالمحسین لطفى بازیگر پیشکسوت تلویزیون، سینما و 
تئاتر در سریال هایى نظیر «خانه به دوش»،« بچه هاى 
نسبتاً بد»،« معراجى ها»،« شاه شکار»، «بایرام» و«پول 

کثیف» ایفاى نقش کرده است.

محسن محسنى نسب کارگردان سینما از ممیزى که به 
فیلم «شاخ کرگدن» وارد شد سخن گفت. 

محسنى نسب در خصوص اکران فیلم سینمایى «شاخ 
کرگدن» گفت:شــوراى صدور پروانه نمایش این فیلم 
را دیده و به آن ایرادى قابل تأمل وارد کرده اســت، در 
سکانسى از فیلم، روزنامه اى را نشان مى دهیم که جمله 
دکتر ظریف«هرگز یک ایرانى را تهدید نکنید» در آن 
حک شده که این شورا مى گوید این جمله باید حذف شود 

اتفاقى که واقعًا حیرت انگیز است.
وى افزود: نمى دانم چطور وزارت ارشــاد و این شورا با 
مسائل غیراخالقى برخى فیلم ها مشکلى ندارند و مجوز 

نمایش مى دهند اما با یک جمله  مشکل پیدا کرده اند؟!
محسنى نســب ادامه داد: من واقعًا در این سکانس با 
شــخصیت حقیقى و حقوقى دکتر ظریف کارى ندارم 
فقط این جمله سرشار از قدرت و صالبت را دوست دارم 

و خواستم در فیلم بگنجانم.
وى بیان کرد: «شــاخ کرگدن» فیلمى ملى و نگاهى 
انسان دوستانه دارد و شــخصیت منفى آن یک عرب 
سعودى است، چنین اتفاقاتى که از سوى شوراى پروانه 
نمایش رقم خورده، ظلمى به سینما و مخاطبان ایرانى 

خواهد بود.

این کارگردان عنوان کرد: با ممیزى که به فیلم وارد شده 
قصد فیلمبردارى دوباره این سکانس را دارم که دشوار 

و غیرمنصفانه است.
حدود 70 درصد فیلمبردارى فیلم ســینمایى «شــاخ 

کرگدن»   در ارمنســتان 
و بخشــى در ایــران، 
بلغارســتان و اوکرایــن 

صورت گرفته است.
گفتنى اســت ایــن فیلم 
بــه زبان هــاى آلمانى، 
انگلیسى،عربى و فارسى 
ترجمه خواهد شد و قبل 
از نمایش در ایــران، در 
اتریــش نمایــش داده 
خواهــد شــد و پــس از 
اتریش، دیگر کشورهاى 

اروپایى و کشورهاى حوزه خلیج فارس این اثر را اکران 
خواهند کرد.

در خالصــه داســتان «شــاخ کرگدن» آمده اســت: 
سال هاست که "صدرا" خارج از کشور زندگى مى کند 
او زمینه تحصیل خواهرش "بهــار" را در خارج از ایران 

فراهم کرده اســت. صدرا تصمیم دارد روز تولد بهار در 
سفرى که انتظارش را مى کشد بهترین هدیه را به بهار 
بدهد اما در مسیر فرودگاه ارمنستان تا هتل، ربایندگان 

بهار را گروگان مى گیرند تا اینکه...»

در این فیلــم بازیگرانى چــون پژمان بازغــى، اترى 
وسکانیان، رضا حیدرى، انوشــیروان محسنى، شقایق 
کفایى، ویکتوریا آنتابیان، آشــوت وســکانیان، فرشید 
شــفیعى، فرید کیانــى و بابــک نورى ایفــاى نقش 

مى کنند.

ساناز سعیدى بازیگر جوانى اســت که با حضور در سریال 
«نفس» به کارگردانى جلیل سامان خوش درخشید. او درباره 
فعالیت هاى اخیر خود بیان کرد: پس از اتمام سریال «نفس» 
پیشنهاد هاى گوناگونى در حوزه تلویزیون و تئاتر داشتم که 

مشغول مطالعه آنها هستم.
سعیدى افزود: پیشــنهادهایى که بود اکثراً در حال و هواى 
سریال «نفس» بود و کاراکترها شبیه به کاراکتر «ناهید» 
و این براى من جذاب نیست. چراکه دوست دارم نقش هاى 
متفاوت اجرا کنم و وجه دیگرى از بازیم را به نمایش بگذارم تا 
تجربه جدیدى برایم رقم بخورد و اگر قرار باشد نقش تکرارى 
پیشنهاد شود حتى اگر باعث شــود مدتى بیکار باشم این 

بیکارى را به کلیشه شدن ترجیح مى دهم.

این بازیگر جوان در خصوص بازخوردهایى که از مخاطبان 
ســریال گرفته و تأثیر آن در انتخاب هایش اظهار داشت: 
بازخوردها پس از ســریال «نفس» بــراى من خوب بود و 
دوست داشتم. به طورکلى معدل سریال معدل خوبى بود، اما 
در هر ژانرى یکسرى موافق و مخالف دیده مى شود و نظرات 
همه قابل احترام هستند. خودم پس از دیده شدن کار نسبت 
به آثارم سختگیرتر شدم و فیلمنامه اى را قبول مى کنم که 
شخصیت پردازى در آن درست باشد و موقعیت ها هم تغییر 
کرده و کار جدیدى باشــد. ضمن اینکه دیده شدن سریال 
«نفس» باعث شــد تا من در انتخاب هایم دقت بیشترى 

داشته باشم.
وى در پاسخ به این سئوال که فصل دوم سریال «نفس» از 

چه زمانى آغاز خواهد شد، عنوان کرد: تا جایى که اطالع دارم 
پیگیرى هاى الزم در خصوص ساخت فصل دوم آغازشده اما 

اینکه دقیقاً از چه زمانى کلید بخورد اطالعى ندارم.

ناصر ممدوح که این روزها فعالیتى در عرصه دوبله ندارد، 
وضعیت دوبله را نه چندان مناســب و دچار رکود دانست 
و گفت: متأسفانه بیشــترین کارها براى تلویزیون است و 
تلویزیون هم اصوًال هر ســال در بحــث دوبله به تحلیل 

مى رود. 
وى در ادامه تأکید کرد: متأسفانه فیلم هایى که باید دوبله 
شوند چه در حوزه مستند و چه غیرمســتند روز به روز به 

تحلیل مى روند.
این گوینده پیشکسوت درباره وضعیت بیکارى دوبلورها 

و کم کارى تلویزیون در خرید فیلم هایى که هر ساله وعده 
آن را مى دهند، اظهار داشــت: متأســفانه در حال حاضر 
آنچنان کارى انجام نمى شود و بسیارى از دوبلورها به ویژه 

دوبلورهاى جوان بیکار هستند.
ممدوح یادآور شــد: بســیارى از دوبلورها در حال حاضر 
براى شــبکه هاى اینترنتى و مجازى که قانونى هستند 
فعالیت مى کنند. متأســفانه کارها بســیار کم شده است. 
اکثر دوبلورها بیکار هستند. از طرفى هم برخى ها مخفیانه 
در گروه هاى زیرزمینى و به دور از ارشــاد کارهایى را ارائه 

مى دهند.
او با یادآورى اینکه سال گذشته آخرین کار خود را در دوبله 
براى تلویزیون داشته است، اظهار داشت: دیگر دنبال کار 
نیستم حتى اگر یک ماه هم بیکار باشم دنبال کار نخواهم 
بود و اگر پیشنهادى شــود و کارى باشد که به درد بخورد 

قبول خواهم کرد.
این بازیگر سپس درباره وضعیت دوبله یادآور شد: متأسفانه 

حال دوبله مطلوب نیســت. امیدواریم کارها زیاد شود که 
همکاران فعالیت داشته باشند.

ناصر ممدوح درباره حضورش در سریال هاى تلویزیون و 
اینکه پیشنهادى داشته است، اظهار داشت: من براى حضور 
در هر سریالى رغبت نشان نمى دهم و دلیل نمى شود با هر 
فیلمنامه اى که پیشنهاد مى شود جلوى دوربین بروم. اگر 
قرار باشــد در کارى حضور داشته باشــم به دنبال کارى 
خواهم بود که فیلمنامه جذاب و به درد بخورى داشته باشد. 
با وجود اینکه کارم گویندگى فیلم است، دوست دارم جلوى 
دوربین هم بروم. اما باید کارى باشد که با خصوصیات من 
همخوان باشد. براى پول جلوى دوربین نمى روم، حتى 
در گویندگى هم همینطور. برخى متن هاى سیاسى و یا 
متن هاى بسیار احساسى و عاشقانه را پیشنهاد مى دهند 
اما هرگز قبول نمى کنم چرا کــه کار من گویندگى در 

حوزه هاى علمى، فرهنگى و هنرى است.
ممدوح در بخش دیگرى از گفتگوى خود یادآور شد که 
این روزها مشغول تماشاى فیلم ها و سریال هایى که در 
نمایش خانگى و ویدئو رســانه عرضه مى شود از جمله 

«شهرزاد» است.
وى قصه «شهرزاد» را جذاب دانست و گفت: بازیگرانى 
که در این مجموعه ایفاى نقش کرده اند، جذابیت سریال 

را دو چندان کرده اند.
او درباره این مجموعه اظهار داشــت: خیلــى از قصه ها 
در تلویزیون خط قرمز اســت. ســریالى مثل «شهرزاد» 
نیز ممکــن اســت از جهت قصــه، حضــور بازیگران، 
پوشــش ها و خیلى عوامل دیگــر در تلویزیون خط قرمز 
باشــد. اما به هر حال کار هنر سلیقه اســت. حاال از میان 
این کارهــا نیز ســریال «شــهرزاد» گل مى کند، دلیل 
آن هــم حضور کارگــردان بــزرگ و کاربلد پشــت آن

 است.
وى ســپس گفت: اگر تلویزیون از حضــور کارگردانان 
مطــرح و قصه هاى جــذاب اســتقبال کنــد مى تواند 
مخاطب را برگرداند. اما تلویزیــون ممیزى هایى دارد که 
نمى تواند بســیارى از سوژه ها را نشــان دهد. هر چند در 
سال هاى گذشــته تلویزیون ســریال هاى پرمخاطبى را 
به روى آنتن برد اما اکنون دیگر خبرى از این ســریال ها

 نیست.

خط قرمزدر همه جاى دنیا هست
حســین رفیعى درباره حضورش در تلویزیــون و اینکه چــرا در اجراى

 برنامه ها حضور ندارد، بیان کرد: ممکن است در پاییز برنامه اى داشته باشم 
و صحبت هایى شده است اما هنوز قطعى نیست.

وى با اشاره به برنامه «دستپخت هاى خودمانى» گفت: بخشى از قراردادى 
که براى این مسابقه هم داشتیم باقى مانده است چون قرار بود 30 قسمت 
دیگر از این مسابقه به تولید برســد. البته فریدالدین نیکجو تهیه کننده و 
کارگردان این برنامه است که باید ببینم قرار است تولید ادامه داشته باشد 

یا خیر.
رفیعى درباره حضور مجریان جوان و جدیدى که باعث شده باسابقه ترها 
کمتر در رسانه ملى حضور داشته باشند، گفت: اشکالى در این اتفاق نیست 
و این سیاست مدیران است که افراد جدیدتر بیاورند. صداوسیما هم ارثیه 
پدرى نیست که بگویم من در این سازمان کار کردم و حتماً باید در همه وقت 
در آن حضور داشته باشم. با این حال وقتى شــما براى آموزش و پرورش 
نیروهاى خود هزینه مى کنید و کســانى کارهاى متعددى داشــته اند و 

تجربه هاى زیادى اندوخته اند، خوب است که آنها را حفظ کنید.
وى اضافه کرد: من اکنون حدود 50 سال سن دارم و از 25 سالگى به سازمان 
صداوسیما آمده ام. بسیارى از تهیه کنندگان و کارگردانان برنامه ها بیان 
مى کنند که وقتى امثال ما در برنامه ها هستند خیالشان راحت است چراکه 

ما خودمان به نوعى ناظر پخش شده ایم و خط قرمزها را مى دانیم.
این مجرى صداوســیما عنوان کرد: بخشــى از دلیل 
کمرنگ شــدن حضور مجریان باســابقه تر به بعضى 
مســائل مادى بازمى گردد و اینکه ممکن اســت در 
کارى طلب ما تسویه نشود و یا تا کارى اسپانسر نگیرد

 نمى تواند به تولید برسد. به هر حال بچه هاى جدیدتر 
ممکن است حتى رایگان کار کنند تا دیده شوند همچنان 

که ما در بدو ورود به این عرصه به دلیل عشقى که به کار داشتیم 
حاضر بودیم دستمزد کمترى بگیریم.

وى با اشاره به یکى از طلب هاى خود از صداوسیما توضیح داد: من هنوز 
هم طلبى از یکى از برنامه هاى مسابقه محور شبکه 2 دارم که با مضمون 

خانواده و به شکل پرسش و پاسخى تولید مى شد. بخشى از دستمزد 
من از این مسابقه مانده است و تهیه کننده بیان مى کند که خودش 

هم هنوز پولش را از شبکه نگرفته است.
مجرى «نیمرخ» در بخش دیگرى از ســخنانش با اشــاره به 
نبود خــط قرمزها در برنامــه هایى که در فضــاى مجازى و

 شبکه هاى خصوصى تولید مى شــود، گفت: برنامه هایى در 
این شبکه ها تولید مى شــود و خیلى از پرسش هایى که به ما 
مى گویند از مهمان نپرسیم در این رسانه ها مطرح مى شود که 
خودش باعث مى شود دایم یک اظهارنظر درباره زندگى شخصى 

فردى در شبکه ها پخش شود.
وى در پایان بیان کرد: من به عنوان مجرى بارها بیان 

کرده ام که خط قرمزهایى که در شبکه هاى 
ما وجود دارد در همه جاى دنیا هست 

اما وقتى ســئواالت بى موردى 
در این شــبکه هاى مجازى 

مطرح مــى شــود حریم 
خصوصى ها از بین مى 

رود و من فکر مى کنم 
اتفاقًا خط قرمزهاى 

سازمان الزامًا بد 
و  نیســت 

خیلى جاها خوب بوده است.

سینماى امروز، منطبق با رابطه است
بخاطر پول جلوى دوربین نمى روم

کاراکتر«ناهید» براى من جذاب نیست

ظریف سانسور شد...! 

بازى من یک اتفاق بود

غالمحسین لطفى کجاست؟ ی ى ج ر ز ر
در اجراى  چــرا

ه اى داشته باشم 

شى از قراردادى 
30 قسمت  بود 0ر
کننده و جو تهیه

دامه داشته باشد 

شده باسابقه ترها 
 ین اتفاق نیست 
وسیما هم ارثیه 
باید در همه وقت 
موزشو پرورش

ى داشــته اند و 
 کنید.

سالگى به سازمان 
ن برنامه ها بیان 
حت است چراکه 

ى دانیم.

شتیم 

یح داد: من هنوز 
م که با مضمون 

خانواده و به شکل پرسش و پاسخىتولید مى شد. بخشى از دستمزد
شششششودش من از این مسابقه مانده است و تهیه کننده بیان مى کند که خ

هم هنوز پولش را از شبکه نگرفته است.
هههههه به بهههه مجرى «نیمرخ» در بخش دیگرى از ســخنانش با اشــاره
نبود خــط قرمزها در برنامــه هایىکه در فضــاى مجازى و وو
رررررر ددرررر گفت: برنامه هایى تولید مى شــود،  شبکه هاى خصوصى
اماا م ماماماا این شبکه ها تولید مى شــود و خیلى از پرسش هایى که به
مى گویند از مهمان نپرسیم در این رسانه ها مطرح مى شود کهه

خودش باعث مى شود دایم یک اظهارنظر درباره زندگى شخصى 
فردى در شبکه ها پخش شود.

وى در پایان بیان کرد: من به عنوان مجرى بارها بیان 
ىىىهاى کرده ام که خط قرمزهایى که در شبکه 

تهست ما وجود دارد در همه جاى دنیا 
ىىىىردى اما وقتى ســئواالت بى مو

در این شــبکه هاى مجازى 
مطرح مــى شــود حریم 

خصوصى ها از بین مى 
رود و من فکر مى کنم 

اتفاقًا خط قرمزهاى 
سازمان الزامًا بد 

و  نیســت 

خخخیلى جاها خوب بوده است.

خود در عرصه سینما گفت: این کم کارى و دورى از سینما 
به هیچ وجه عامدانه نیست. به ما یاد دادند که باید قدم به 
قدم، با کسب دانش و تجربه، با نگاه به پیشکسوت ها، با 
دیدنفیلم و خواندن کتــاب جلو رفت و ما فرض کردیم

که این راه اصلى است و همچنان هم به این راه معتقدیم 
اما در واقع هم اکنون روزگار سینما به این حرف ها نیست.

وى در همین راســتا افزود: راه هــاى کار کردن، ورود و 
استمرار در سینماى امروز چیزهاى دیگرى است که در 
کالس ها به ما آموزش ندادند و خوشــبختانه من آنها را 
یاد نگرفتم. همچنان هم اگر در سینماى این روزها بازى 
دودودودخودخود نکنم خوشحالم، زیرا استقالل و شخصیت و حیثیت 

م.ادم. را فقط و فقط براى بازى در برخى آثار از دست ند
هه به به بازیگــر فیلــم «اتوبوس شــب» با اشــاره

پیشنهادات ضعیف ســینمایى تصریح کرد::
1من در ســال 91 آخرین بازى خــود را در 

فیلــم «روزهاى زندگى» پرویز شــیخ 
رکار طادى تجربه کردم و از آن سال بی
بودم. پیشــنهادهاى زیادى در اینن
سال ها شده اما این پیشنهادات براىى

وه و بو بود ربگرد من به منزلــه عقب

با نقش کوتاه ندارم امــا در اثرى که کلیتش اتفاقى قابل 
دفاع باشد نقش کوتاه جاى بازى و پرورش دارد. 

وى ســینماى امروز را منطبق با رابطــه خواند و تأکید 
هانه بى عدالتى کرد: سینما متأسف دچدچار 

هشده . ظالمانه اى  ســت ا
نجمن مــن بارها به اا
نران م بازیگــ گفته ا

حال حاضر شاهد این هستیم که برخى بازیگران سالى
فیلم بازى مى کنند اما بازیگران عضو انجمن بازیگران
خوش بینانه ترین حالت هر پنج ســال یــک فیلم با

 مى کنند.
ســلیمانى فیلمســاز را ملزم به رعایت اخالق دانست
خاطرنشان کرد: یکى از بزرگ ترین و ناراحت کننده تر
بخش ایــن اتفاقات این اســت که بخــش عمده
مشکالت از خود فیلمسازان بر مى آید. از نظر من فیلم
به هیچ وجه نباید زیر بار این سیســتم رابطه بازى بر
براى برخى دغدغه فقط و فقط بودن در سینما، دیده ش
و الیک خوردن شده اســت و باید با این موج نابودکن
درستى مقابله کرد.کارگردانى که بداند چه مى خو بببهبه
ببه این شــرایط مســموم تن نمى دهد. باندباز
البى گرى سینما را فرا گرفته و برخى کارش
کامًال ایجاد این البى ها و رابطه ها شده اس
اینکه جایگاهش ترس و برخى هم از
را دســت ندهند بــه سیســتم

 داده اند.

بازیگر سریال «نفس» :

دوبلور پیشکسوت:
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چاى سفید نوعى چاى است که از جوانه ها و گلبرگ هاى تازه 
گیاه چاى به دست مى آید. براى جلوگیرى از اکسایش ،این 
گلبرگ هاى تازه را در نور طبیعى آفتاب خشک کرده و سپس 

مراحل بعدى تهیه چاى را طى مى کنند.
نامگذارى چاى ســفید بدین نام ناشــى از پرزهاى سفید 
نقره اى جوانه هاى نشکفته گیاه چاى است که به آن ظاهرى 
ســفید مى دهد، هر چند دم کرده آن به رنگ زرد کمرنگ 

است.
براى چیزى که چاى سفید نامیده مى شود، مدارك مختلفى 
وجود دارد. اساساً، چاى که بعد از خشک شدن به هیچ وجه 
پردازش نشده، اغلب به نام چاى سفید نامیده مى شود. نام 
چاى سفید نیز به چاى داده شده است که از جوانه هاى نابالغ 
یا جوان ساخته شده است، که منجر به طعم مالیم چاى بعد 

از دم کردن مى شود.
در هر صورت چاى ســفید برگ گیاه کاملیا سیننســیس 
مى باشد که یکى از محبوب ترین انواع چاى در جهان است.

برخى از مزایاى چاى سفید عبارتند از: کاهش خطر ابتال به 
سرطان، رفع اختالالت قلب و عروق و بهبود سالمت دهان.

چاى سفید داراى خواص آنتى اکسیدان و ضد پیرى است 
و مصرف آن به حفظ ســالمت پوســت کمک مى کند. 
مصرف چاى سفید مىتواند از پوست بدن در مقابل اشعه 
UV محافظت کند و با خواص ضــد باکتریایى، بدن را از 
عفونت هاى مختلفى که باعث ایجاد باکترى مى شــود، 

محافظت مى کند.
چاى سفید حاوى مواد مغذى و خواص ضد میکروبى است 
که بــدن را در برابر بیمارى هاى مختلــف محافظت مى 
کند. این چاى حاوى تانن هــا، فلوراید و فالونوئیدها مانند 

کاتچین ها و پلى فنل هاست. 
برخى از خواص و مزایاى چاى سفید عبارتند از:

داراى خواص آنتى اکسیدانى
وجود رادیکال هاى آزاد در بدن باعث آســیب به اندام هاى 
مختلف بدن مى شود. چاى سفید حاوى پلى فنل است که 
در خنثى سازى این رادیکال هاى آزاد کمک مى کند. نتایج 
یک مطالعه نشان مى دهد که چاى سفید ممکن است اثرات 

آنتى اکسیدانى ارگان ها و همچنین پالسما را افزایش دهد.
مطالعه دیگرى به منظور بررسى اثرات عصبى حفاظت از 
عصاره چاى سفید بر روى سمیت پراکسید هیدروژن انجام 
شد. نتایج این مطالعه نشان داد که خواص آنتى اکسیدانى 

عصاره چاى سفید از عصب سلولى محافظت مى کند.

خواص ضد پیرى
چاى سفید خواص ضد پیرى دارد. حضور رادیکال هاى آزاد 
به شدت به روند پیرى زودرس منجر مى شود. چاى سفید 
با داشتن امالح آنتى اکسیدانى خطر ابتال به پیرى زودرس 

را کاهش مى دهد.

حفظ سالمت پوست
مصرف چاى سفید مى تواند به حفظ سالمت پوست و جوان 
ماندن پوست کمک کند. براى بهبود پوست آسیب دیده، 
استفاده از این چاى به دلیل خواص آنتى اکسیدانى توصیه 
شده است. همچنین چاى سفید در محافظت از پوست در 

برابر اثرات نور ماوراء بنفش مفید است.

بهداشت دهان و دندان
چاى سفید به بهبود سالمتى دهان کمک مى کند. وجود 
پلى فنل ها، فالونوئیدها و تانن ها در مهار رشد باکترى هاى 
مختلف کمک مى کند. فلوراید موجود در چاى ســفید، در 
کاهش خطر پوسیدگى دندان یا پوســیدگى حفره دندان 

نیز مؤثر است.

پیشگیرى از سرطان
درست مانند چاى سبز، چاى سفید ممکن است در جلوگیرى 
از سرطان مانند ســرطان ریه مفید باشد. تحقیقات نشان 
مى دهد که این چاى یک ماده ضد سرطانى و عامل شیمى 
درمانى است و عصاره آن ممکن است باعث آپوپتوز یا مرگ 
سلولى شود و ممکن است در جلوگیرى از رشد سلول هاى 

جدید در سرطان ریه کمک کند.
این چاى خواص ضد عفونى نیز دارد. تحقیقات بیشــترى 
براى شناسایى و تأیید خواص ضد سرطانى چاى سفید براى 

انواع دیگر سرطان در حال انجام است.

کمک به مبتالیــان بیمارى 
دیابت

نتایج یک تحقیق نشــان مى دهد که 
مصرف چاى سفید مى تواند 
بــه مبتالیــان بیمارى 
دیابت کمک کند. چاى 
ســفید مى تواند به 
کاهش تشنگى 
بیش از حد، 
هــش  کا

ســطح 

گلوکز و افزایش ترشح انسولین بیماران دیابتى کمک کند.

رفع اختالل قلب و عروق
فالونوئیدهاى موجود در محصوالت غذایى مختلف مانند 
چاى سفید، میوه ها و ســبزیجات با کاهش خطر ابتال به 

اختالل قلب و عروق همراه است.
فالونوئیدها باعث کاهش فشار خون مى شوند. همچنین 
در بهبود دیس لیپیدمى یا چربى پریشى، عملکرد اندوتلیال و 
مهار اکسیداسیون لیپوپروتئین با چگالى کم کمک مى کند. 
مصرف این چاى غنى از فالونوئیدها ممکن است خطر ابتال 

به اختالالت قلب و عروق را کاهش دهد.

خواص ضد باکترى چاى سفید
بیمارى ها و شرایط پزشکى به طور عمده توسط پاتوژن ها 
ایجادمى شود که به سیســتم ایمنى بدن حمله مى کنند 
و بدن را تحــت عملکردهاى طبیعى قــرار مى دهد. این 
چاى داراى خــواص ضد باکترى اســت کــه مى تواند 
پوســت ما را از باکترى ها و دیگر میکــروب ها محافظت 

کند.
محصوالتى مانند صابون دســتى با اســتفاده از این چاى 
به عنوان یک عنصر کلیدى ســاخته مى شــوند. مصرف 
چاى سفید بدن ما را از عفونت ناشــى از باکترى ها و سایر 

میکروارگانیسم ها محافظت مى کند.

رفع سر درد
چاى ســفید یک درمان خوب براى بیمارى هاى شــایع 
اســت. مصرف چاى سفید براى کســانى که از آنفلوآنزا و 

سرماخوردگى رنج مى برند، بسیار مفید است.

کاهش وزن
برنامــه غذایى نامناســب و انتخاب غلط غــذا به راحتى 
مى تواند منجر به افزایش وزن شود. کاهش وزن همیشه 
آسان نیست، به خصوص اگر زمان براى ورزش بدنى وجود 
نداشته باشید. زندگى با یک برنامه رژیم غذایى سالم یکى از 

راه هاى خروج از این نوع وضعیت است.
بعضى از این رژیم هاى غذایى ممکن است سرگرم کننده 
نباشند تا بر خالف مصرف چاى سفید که مشابه مصرف هر 

نوع نوشیدنى دیگرى است انتخاب شود.
مطالعات نشان مى دهد که مصرف چاى سفید ممکن است 
ازآیدیوژنز  جلوگیرى کند، که روند تشــکیل سلول هاى 
چربى است و مى تواند چرخه زندگى این سلول هاى چربى را 
به عنوان آدیپوسیت ها کنترل کند. این ویژگى همچنین در 

انواع دیگر چاى ها نیز تأیید شده است.

آیا چاى سفید براى شما مناسب است؟
بله، براى شما بسیار مفید است، در چاى سفید سه برابر آنتى 
اکسیدان بیشتر نسبت به سایر چاى  ها مخصوصاً چاى سبز 

وجود دارد. 

چاى 
سفیدسفید 
چیست؟

وجود رادیکال هاى آزاد در بدن باعث آســیب به اندام هاى 
مختلف بدن مى شود. چاى سفید حاوى پلى فنل است که 
در خنثى سازى این رادیکال هاى آزاد کمک مى کند. نتایج 
یک مطالعه نشان مى دهد که چاى سفید ممکن است اثرات 

سلولى شود و ممکن است در جلوگیرى از رشد سلول هاى 
جدید در سرطانریه کمک کند.

این چاى خواص ضد عفونى نیز دارد. تحقیقات بیشــترى 
براى شناسایى و تأیید خواص ضد سرطانى چاى سفید براى 

انواع دیگر سرطان در حال انجام است.

کمک به مبتالیــان بیمارى 
دیابت

نتایج یک تحقیق نشــان مى دهد که 
مصرف چاى سفید مى تواند 
بببببببببــه مبتالیــان بیمارى 
دیابت کمک کند. چاى 
ســفید مى تواند به 
کاهش تشنگى 
بیش از حد، 
هــش  کا

ســطح 

مى تواند منجر به افزایش وزن شود. کاهش وزن همیشه
آسان نیست، به خصوص اگر زمانبراى ورزش بدنى وجود
نداشته باشید. زندگى با یک برنامه رژیم غذایى سالم یکى از

راه هاى خروج از این نوع وضعیت است.
بعضى از این رژیم هاى غذایى ممکن است سرگرم کننده
نباشند تا بر خالف مصرف چاى سفید که مشابه مصرف هر

نوع نوشیدنى دیگرى است انتخاب شود.
مطالعات نشان مى دهد که مصرف چاى سفید ممکن است
ازآیدیوژنز  جلوگیرى کند، که روند تشــکیل سلول هاى
چربى است و مى تواند چرخه زندگى این سلول هاى چربى را
به عنوان آدیپوسیت ها کنترل کند. اینویژگى همچنین در

انواع دیگر چاى ها نیز تأیید شده است.

آیا چاى سفید براى شما مناسب است؟
بله، براى شما بسیار مفید است، در چاى سفید سه برابر آنتى
اکسیدان بیشتر نسبت به سایر چاى  ها مخصوصاً چاى سبز

وجود دارد. 

محمدامین افرا محقق طب اســالمى ، با اشاره 
به خواص درمانى کلم بروکلى، اظهار داشــت: 
مصرف کلم بروکلى به دلیل وجــود ماده اى به 
نام سولفورافان از ابتال به سرطان به خصوص 
سرطان سینه، معده، پروستات و ریه ها در انسان 

پیشگیرى مى کند.
وى افزود: این گیاه به دلیــل دارا بودن مقادیر 
باالى انواع ویتامین از بروز بیمارى هایى نظیر 

آلزایمر و درد مفاصل جلوگیرى مى کند.
این محقق طب اسالمى با اشاره به مقدار باالى 
فیبر غذایى موجود در بروکلــى، تصریح کرد: 
مصرف این گیاه براى افراد دیابتى بسیار مفید 

است.
وى یکى دیگر از خواص کلم بروکلى رامحافظت 
پوست در مقابل اشعه ماوراء بنفش عنوان کرد 
و گفت: تأثیرگذارى کلم بروکلى در محافظت از 
پوست در مقابل اشــعه ماوراء بنفش بیشتر از 

کرم هاى ضد آفتاب است.
افرا اظهار داشت: کلســیم موجود در این نوع 
کلم براى افراد مبتال به پوکى استخوان بسیار 

مفید است.
این محقق طب اسالمى خاطرنشان کرد: کلم 
بروکلى باعث کاهش کلسترول خون مى شود و 
همچنین خاصیت ضد التهابى آن نیز از تخریب 

و صدمه به رگ هاى خونى پیشگیرى مى کند.
مطالعات جدید دانشمندان تغذیه نشان مى دهد که بهترین زمان 

صرف صبحانه نیم ساعت پس از بیدار شدن از خواب است.
در این تحقیقات مشخص شد که اولین وعده غذایى کامل به ایجاد 
سوخت و ساز طبیعى بدن،تنظیم قند خون و بهبود خلق و خوى انسان 

کمک مى کند .
همچنین به عقیده محققین افرادى که از خوردن صبحانه امتناع مى 

کنند خود را در معرض خطر چاقى قرار مى دهند.
 براین اساس بدن در ابتداى فعالیت روزانه نیازمند دریافت کالرى 
مناسب است و نخوردن صبحانه باعث مى شود تا ارگانیسم بدن نیاز 
خود را در افزایش میل به غذا در وعده هاى نهار و شام جبران کند که 

باعث انباشت کالرى و افزایش وزن در انسان مى شود.

فلفل دلمه اى قرمز طعم شیرینى دارد که به صورت 
خام یا پخته قابــل مصرف اســت. همچنین فلفل 
دلمه اى قرمز یک افزودنى مغذى براى رژیم غذایى 
اســت و ارزش غذایى باالیى دارد. مصرف این ماده 
غذایى باعــث افزایش میزان دریافتى ســبزیجات 
مى شود. مصرف 5 تا 6 فنجان از سبزیجات نارنجى 
و قرمز در هفته توصیه مى شود. فلفل دلمه اى قرمز 
میزان پایینى کالرى دارد، به طورى که هر فنجان از 

این ماده غذایى حاوى 46 کالرى است.

کربوهیدرات و فیبر
تقریبًا سه چهارم محتواى بیشتر فلفل هاى دلمه اى 
از کربوهیدرات اســت. بدن کربوهیدرات را به گلوکز 
تجزیه مى کند، گلوکز قند ســاده اى است که در بدن 
از آن به عنوان ســوخت و انرژى استفاده مى شود. این 
انرژى از فرآیندهاى فیزیولوژیکــى ضرورى از جمله 
تنظیم دماى بدن و عملکرد ســلول هاى مغز حمایت 
مى کند. یک فنجان فلفل دلمه اى قرمز همچنین حاوى 
3/1 گرم از فیبر غذایى است. فیبر در سالمت سیستم 
گوارش و همچنین در کمک به کاهش کلسترول براى 
مقابله با بیمارى قلبى-عروقى مؤثر است. یک فنجان 
فلفل دلمه اى قرمز خرد شده 8 درصد از ارزش روزانه 
توصیه شده براى مردان و 12 درصد از این ارزش روزانه 

را براى بانوان فراهم مى کند.
ویتامین c و فوالت

فلفل دلمه اى قرمز سرشار از فوالت و ویتامین c بوده 
 c که حامى سالمت قلبى-عروقى اســت. ویتامین
به بدن براى ساخت کالژن کمک مى کند که براى 
حفظ استحکام عروق خونى مورد نیاز است. فوالت 
نیز به سوخت و ساز هموسیســتئین کمک مى کند، 
مقدار باالى این اســیدآمینه در جریــان خون باعث 
افزایش خطر بیمارى قلبى مى شود. هر فنجان از فلفل 
دلمه اى قرمز خرد شده 69 میکروگرم فوالت و 190 

میلى گرم ویتامین c براى بدن فراهم مى کند.

E و A ویتامین
 فلفل دلمه اى قرمز همچنین حــاوى مقدار باالیى 
از ویتامین A و ویتامین E اســت. یک فنجان از این 
ماده غذایى 2/4میلى گرم ویتامین E دارد. همچنین 
یک فنجان فلفــل دلمه اى قرمــز 16 درصد از نیاز 
 A و تمام ویتامین E روزانه توصیه شــده به ویتامین
مورد نیاز بدن را در طول روز فراهم مى کند. دریافت 
میزان کافى از ویتامین A از سالمت بینایى محافظت 
مى کند. این ویتامین نه تنها در دید شبانه مؤثر است، 
بلکه براى کاهش خطر ابتال به آب مروارید نیز مفید

 است. 

فواید فلفل دلمه اى قرمز براى سالمتى

آلو در رنگ ها و اندازه هــاى مختلفى وجود دارد. بعضى از 
آلوها داراى گوشت سفت ترى نسبت به انواع دیگر هستند، 
و طیف رنگى این میوه نیز از زرد گرفته تا قرمز تیره، پراکنده 
است. بافت خاص آلو، این میوه را به یکى از محبوب ترین 
میوه ها در سرتاسر جهان تبدیل کرده است. خوشبختانه، 
فواید آلو به اندازه اى زیاد است که این محبوبیت را توجیه 

مى کند.

منبع غنى آنتى اکسیدان ها
اهمیت آلــو، اول از همه بــه خاصیت آنتى اکســیدانى 
قدرتمندش برمى گردد. درواقع، آلــو حاوى ویتامین C و 
مواد مغذى گیاهى مهمى مانند لوتئین، کریپتوکسانتین، 
زیگزانتین، اســید کلروژنیــک و اســید نئوکلروژنیک 
اســت. خوراکى هاى سرشار از آنتى اکســیدان مانند آلو، 
از آســیب هاى ســلولى (خصوصًا انواعى که بر 
اثــر اکسیداســیون ایجــاد مى شــوند)، 
جلوگیرى مى کنند. یکــى از مطالعات  
نشــان مى دهد که انواع آلوها سرشار 
از آنتى اکســیدان هاى طبیعى هستند 
و از گرانولوســیت ها در مقابل استرس 
اکســیداتیو محافظت مى کنند. کمک 
به هضم انواع آلوهــا، منبع خوبى براى 
دریافــت فیبر غذایى هســتند و به 
تنظیم سیســتم گــوارش کمک 
مى کننــد. آلوها و آلوهاى خشــک، 
اثربخشــى قابــل توجهى بــراى حل 
مشکالت گوارشى مانند یبوست دارند. طبق 

گزارش مرکز پزشکى دانشگاه مریلند، نوزادانى که قادر به 
خوردن غذاهاى جامد هستند، باید دو بار در روز از آلو براى 
جلوگیرى از ابتال به یبوست یا درمان آن استفاده کنند، چون 

آلو حاوى فیبر محلول و فیبر غیرمحلول است.

کاهش کلسترول
آلوهاى خشــک، این توانایى را دارند که سطح کلسترول 
خون را به طور طبیعى کاهش بدهند. درواقع، فیبر محلول 
موجود در آلــو مى تواند به پایین آوردن کلســترول خون 
کمک کند و این کار را از طریق ایجاد اختالل در روند جذب 

کلسترول غذایى انجام مى دهد.

بهبود سالمت قلبى-عروقى
فالونوئیدهــا و ترکیبــات فنولى موجــود در آلوها مانند 
آنتوسیانین ها، اسیدهاى کلروژنیک،  کوئرستین و کاتچین، 
اثرات ضدالتهابى خاصى بر سلول هاى مختلف بدن به جا 
مى گذارند. عملکرد این عناصر در کنار هم به جلوگیرى از 
ابتال به بیمارى هاى مختلف مانند کلسترول باال، بیمارى 
دیابت و بیمارى هاى قلبى-عروقى کمک مى کند. ویتامین 
K موجود در انواع آلوها نیز براى سالمت قلب مفید است. 
دریافت ویتامین K از طریــق رژیم غذایى با کاهش خطر 
مرگ بر اثر بیمارى هاى قلبى-عروقى، ســرطان و همه 

بیمارى هاى دیگر مرتبط است.

تقویت سالمت شناختى
مواد مغذى گیاهى موجــود در آلوها، به کاهش التهاب در 
مناطق عصبى مغز کمک مى کنند و حتى توانایى یادگیرى 

و حفظ اطالعات را هم بهبود مى بخشند. بنابراین، مصرف 
انواع آلوها به جلوگیرى از ابتال به اختالالت نورودژنراتیو 
کمک مى کند و به عنوان نوعى درمان طبیعى براى مقابله با 

بیمارى آلزایمر و بیمارى پارکینسون عمل مى کند.

تقویت سالمت پوست
ویتامین C موجــود در آلوها، فواید مختلفى به پوســت و 
 C رگ هاى خونى بدن مى رساند. افزایش مصرف ویتامین
از طریق رژیم غذایى، شانس شکل گیرى چین وچروك هاى 
پوستى و خشکى پوست را کاهش مى دهد و به طور طبیعى 

هم روند پیرى را آهسته مى کند.

تقویت سیستم ایمنى
فایده دیگر ویتامین C آلوها، تقویت سیســتم ایمنى بدن 
اســت، خصوصًا براى افرادى که به علت استرس شدید 
با ضعف سیستم ایمنى مواجه هســتند. متأسفانه، کمبود 
ویتامین C به یکى از مشــکالت رایج در جوامع مختلف 
تبدیل شده است ولى میوه هایى مانند آلو مى توانند به جبران 

این کمبود کمک کنند.

تقویت سالمت استخوانى
پلى فنول ها و پتاسیم موجود در آلوها براى استخوان واقعًا 
مفید هستند، چون تراکم اســتخوانى را بهبود مى بخشند 
و از ضعف اســتخوانى جلوگیرى مى کننــد. این ویژگى 
خصوصًا براى افراد مبتال به پوکى استخوان اهمیت دارد. 
خوشبختانه، مواد غذایى سرشار از پتاسیم مانند آلو، مثل 

درمان هاى طبیعى براى پوکى استخوان عمل مى کنند.

کســرى طبرى دندانپزشــک در خصوص کاشت 
نگین دنــدان توضیح داد: براى چســباندن نگین از 
دو روش استفاده مى شــود؛ یک روش این است که 
دندانپزشک با وسایلى مقدارى از میناى سطح دندانتان 
را برمى دارد، بنابراین میناى دندان شما اندکى خراش 
برداشته و نازك تر مى شود. درنهایت نگین با استفاده از 
چسبى مخصوص و با مواد پرکننده همرنگ دندان به 

دندان تان چسبیده مى شود.
وى افزود: در روش دوم نیازى به تراش دندان وجود 
ندارد و فقط نگین با چســب ویژه به ســطح دندان 
مى چســبند. در این روش نگین یــا به صورت یکبار 
مصرف یا به مدت زمان طوالنى چســبانده مى شود. 
آنهایى که یکبار مصرف هســتند، به مدت شش ماه 
تا یکســال کارآیى خواهند داشت و مى توان این نوع 
نگین ها را با یک وســیله نوك تیز از دندان جدا کرد، 
نگین هایى که دائمى روى دندان نصب مى شوند، فقط 
باید توسط پزشک متخصص جدا شوند، زیرا در غیر این 

صورت به دندان ها آسیب جدى وارد مى شود.

این دندانپزشــک تصریــح کرد: نگین هــا جنس و 
شکل هاى متفاوتى دارند. این نگین ها از جنس طال، 
کریستال هاى گرانقیمت و کریستال هاى ارزان قیمت، 
اشکال پالستیکى تزئینى و براق هستند که هر کدام به 

نحوى نماى زیبایى به لبخند مى دهند.
وى تصریح کرد: کاشت نگین به بافت دندان آسیبى 
نمى رساند اما به مرور زمان ممکن است به دلیل جمع 
شدن جرم و باکترى در کنار نگین ها پوسیدگى دندان 
به وجود آید. نگین هایى که روى دندان کار گذاشــته 
مى شوند، داراى انواع و اقسام گوناگونى هستند، جنس 

آنها بستگى به انتخاب و سلیقه افراد دارد.
طبرى ادامه داد: استفاده از ژل اســید فسفوریک از 
عوارض کاشت نگین روى دندان هاست، چراکه این 
اسید باعث آسیب رســاندن به میناى دندان شده و 
به تدریج باعث تغییر رنگ دندان مى شود. نازك شدن 
میناى دندان یکى دیگر از عوارض کاشت نگین است. 
نگین کاشته شده روى دندان با مسواك زدن از بین 

نمى رود و باید توسط دندانپزشک برداشته شود.

آنچه باید در خصوص کاشت «نگین دندان» بدانید

اهمیت آلــو، اول از هم
قدرتمندش برمى گردد
مواد مغذىگیاهى مهم
زیگزانتین، اســید کلر
اســت. خوراکى هاىس
از آســیب هاى
اثــر اکس
جلوگی
نشــ
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و صدمه به رگ هاى خونى پیشگیرى مى کند.

همیشه نقاشــان و هنرمندان در طول تاریخ به افرادى 
خوشرو و خوشحال مشهور بوده اند، در تحقیقات عملى 
جدید، دلیل چرایى این تغییر جالب در خلق و خوى این 
افراد مشخص شــده است. کارشناســان در جدیدترین 
تحقیقات خود دریافتند افراد خالق که نقاشى مى کشند 
یا روى کاغذ خط خطى مى کنند یــا حتى افرادى که در 
زمان هاى فراغت گوشــه کاغذ یا حتى روزنامه اى که 
مى خوانند نقاشى مى کشــند از سطح هوش و احساس 
خوشــحالى بیشترى به نســبت ســایر افراد برخوردار 
مى شوند. کارشناســان خط خطى کردن روى کاغذ را 
تحریک مرکز هیپوکامپ مغز(بخش پاداش دهى)  مى 

دانند که سبب ترشح ماده دوپامین مى شود.
ماده دوپامین هورمون احساس شادى و نشاط است و در 
اثر فعالیت احساساتى چون خوشحالى، خوردن شیرینى 
و شــکالت، خندیدن، ورزش کردن و انجــام کارهاى 

شادى آور فعال مى شــود. انجام کارهاى هنرى به ویژه 
نقاشــى کردن، باعث تحریک بخش پاداش دهى مغز، 
افزایش خون رسانى به بخش هاى بیشــترى از مغز و 

افزایش سطح هوش مى شود.
محققان این نتایج را با انجام اســکن مغزى داوطلبان و 
بررسى میزان گردش خون در مغز هنگام کشیدن نقاشى 

و آثار هنرى بدست آورده اند.
بر این اساس، کارشناســان به افراد توصیه مى کنند، در 
صورتى که احساس ناراحتى، استرس و نگرانى دارند یا 
به خاطر موضوعى دچار خشم شده اند، در کنار تکنیک 
تنفس عمیق، مى توانند از کشیدن نقاشى استفاده کنند، 
این کار عالوه براینکه باعث کاهش استرس مى شود، مى 
تواند به دلیل افزایش خون رسانى به مغز، سبب پیداکردن

 راه حل هاى بهتــر در ذهن و عملکــرد مطلوب تر نیز 
شود.

اگر عادت به خط خطى  کردن دارید، بخوانید

ى ى بر ز ر ى ل یی و
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درخواســت هاى مکرر امیر قلعه نویى براى برگزارى 
دیدارهاى خانگى سبزپوشان در اصفهان، مدیران ذوب 

آهن را با یک چالش جدى مواجه کرده است.
قلعه نویى از زمان حضور در اصفهان براى هدایت ذوبى 
ها، چندین و چند بار در مصاحبه هاى خود اذعان داشت 
که بهتر اســت ذوب آهن هم در نقــش جهان پذیراى 
رقباى خود در رقابت هاى لیگ باشــد. برگزارى بازى 
دوستانه با سپاهان در این استادیوم هم مزید بر علت شد 
تا بار دیگر نقش جهان از ژنرال دلربایى کند و  سرمربى 
ذوب آهن بر درخواست هاى قبلى خود تأکید کرده و فراتر 
از مدیران ذوب آهن از مسئوالن ارشد استان و دوست 
قدیمى اش یعنى محمود اسالمیان هم بخواهد که هر 
طور شــده ترتیبى دهند تا ذوب آهن در این استادیوم 

مدرن میزبان سایر تیم ها باشد.
قلعه نویى در نقد فوالدشــهر هم صحبت هاى زیادى 
مطرح کرده و اذعان داشته اســت که  همه چیز در این 
ورزشگاه بر وفق مراد نیست و استادیوم اختصاصى ذوبى 

ها بیش از حد در معرض وزش باد است.
چند ماه پیش بود که درخواســت  مدیران ذوب آهن از 
سپاهانى ها مبنى بر اینکه ساز و کار احتمالى حضور ذوب 

آهن در نقش جهان چیست آنها را با یک درخواست مالى 
قابل توجه مواجه کرد. سپاهانى ها براى حضور احتمالى 
ذوب آهن در استادیوم بزرگشــان مبلغى در حدود صد 
میلیون تومان را مطالبه کردند. موضوعى که کام سعید 
آذرى و سایر دســت اندرکاران این باشگاه را تلخ کرد و 
آنها در مصاحبه هاى خود تا توانســتند به نقش جهان 
تاختند و اعالم کردند که این ورزشــگاه کارگاهى است 
و به درد برگزارى دیدارهاى رســمى نمى خورد و ذوب 
آهن با داشتن ورزشــگاه مجهز فوالدشهر(!) نیازى به 

نقش جهان ندارد.
ذوبى ها مطالبه مالى زردها را  زیاده خواهى مى دانستند 
و البته ســپاهانى ها هم پاســخ مى دادند وقتى براى 
ورزشگاهى مثل فوالدشهر مبلغى در حدود 50 میلیون 
تومان پرداخت مى کنند، طبیعى اســت نقش جهان با 
توجه به امکانات خوب، نزدیکى به شــهر و گنجایش 
باالیى که دارد قیمتــش گران تر اســت و در این باره 
نیز مثال خانه هاى پایین و باالى شــهر را مى زنند که 
قطعًا خانه اى در  متراژ بــاال در یک نقطه خوب با خانه 
اى کوچک با کیلومترها فاصله از شــهر، قیمتى کامًال 

متفاوت دارد.
حاال اصرارهاى ژنرال، ســعید آذرى و سایر افرادى که 

اذعان داشــتند که نقش جهان کارگاهى اســت را در 
مخمصه قرار داده است. آنها مدام  به قلعه نویى مى گویند 
که از لحاظ مالى خروج از فوالدشهر براى آنها به صرفه 
نیست ولى سرمربى  ذوب آهن دست بردار نیست و براى 
عزیمت به نقش جهان اصرار دارد. مدیران ذوب حتى از 
ژنرال خواسته اند اینقدر از  نقش جهان تعریف نکند. چرا 
که تعریف و تمجیدهاى امیرخان با  نقدهاى قبلى آنان 

و کارگاهى خواندن نقش جهان منافات زیادى دارد.
حاال بهانه حسابى به دست سپاهانى ها و هوادارانشان  
افتاده اســت و  آنها در ســخنان و  مطالبى به آذرى و

 ذوبى ها کنایه زده اند که مگر این ورزشــگاه کارگاهى 
نبود؟ پس چه شده و چرا ســرمربى تان مدام خواستار 
حضور در نقش جهان است؟ چرا اینقدر براى حضور در 

ورزشگاه کارگاهى سر و دست مى شکنید.
باید دید در نهایت سرنوشت حضور ذوب آهن در نقش 
جهان و میزبانى از رقبا در این ورزشــگاه شیک به کجا 
خواهد رسید. شــاید تنها و تنها دخالت مدیران استان و 
رایزنى مشترك مدیران دو کارخانه ذوب آهن و سپاهان 
بتواند این موضوع را حل کند. چیزى که مشخص است، 
اینکه قلعه نویى به هیچ وجه فوالدشهر را دوست ندارد و 

مى خواهد هر طور شده  به نقش جهان برود.

کنایه سپاهانى ها به ذوب آهن 

مگر نقش جهان کارگاهى نبود؟!
مربى ایرانى در کادرفنى 

تیم ملى کره شمالى 

فدراسیون فوتبال کره شمالى اعالم کرد در دى 
ماه یک مربى ایرانى به کادرفنــى تیم ملى این 

کشور اضافه مى شود.
فدراسیون فوتبال کره شمالى در صفحه اجتماعى 
خود خبر جالبى را منتشــر کرده است. در حالى 
که فضاى بســته کشــور کره شــمالى تاکنون 
اجازه حضــور خارجى ها در این کشــور را براى 
فعالیت کارى نمى داد اما حاال مسئوالن فوتبال 
این کشور تصمیم به اســتخدام مربیان خارجى 

گرفته اند. 
بر این اســاس فدراســیون فوتبال کره شمالى 
تصمیم گرفتــه دو مربى خارجى بــه نام هاى 
«پاتریک مایتس» مربى ســابق کارلسروهه و 
زیر 17 ساله هاى آلمان و همچنین ابوذر نوغانى 
مربى ایرانى که ســابقه کار در کاردیف سیتى را 
دارد به کادرفنى تیم ملى بزرگساالن اضافه کند.

 ابوذر نوغانى تنها ایرانى است که در کالس هاى 
مربیگرى «ژوزه مورینیو» شرکت کرده و سابقه 
مربیگرى در لیگ انگلیس و تیم زیر 21 ســال 

کاردیف سیتى را در کارنامه دارد.
ایــن دو مربى بــه عنــوان دســتیاران «یورن 
اندرسون» ســرمربى جدید تیم ملى کره شمالى 

از دى ماه فعالیت خود را آغاز مى کنند.

بهترین 
هیئت فوتبال ایران؟

انتخاب سئوال برانگیز هیئت فوتبال خوزستان به 
عنوان برترین هیئت فوتبال در فصلى که گذشت 
باعث تعجب خیلى ها شــده است. هیئت فوتبال 
خوزستان در فصل گذشته هم این عنوان را کسب 
کرده بود و این براى دومین بار متوالى اســت که 
به این عنوان مى رسد. اما سئوالى که پیش مى آید 

این است که چرا؟
سال گذشته هیئت فوتبال خوزستان هیچ کمکى 
به استقالل خوزستان که در لیگ قهرمانان آسیا 
حضور داشت و به مرحله حذفى هم رسید نکرد! 
این در حالى اســت که مربى این باشگاه از جیب 

خودش براى سفر تیم به عمان هزینه کرده بود!
بعد هــم اتفاقاتى که دو ســال پیــش در بازى 
پرســپولیس و اســتقالل اهــواز رخ داده بــود 
در بازى پرســپولیس و اســتقالل خوزســتان 
در اهواز هم تکرار شــد و خواســت خدا بود که 
در جریــان درگیرى هاى خونین ایــن دو بازى 
کســى کشــته نشــد. مصاحبه هاى مسئولین 
هیئــت فوتبال خوزســتان با برنامــه 90 را هم 
همه به خاطر دارند که اصًال زیر بار مســئولیت 
خودشــان نمى رفتند. سال گذشــته در بازى دو 
تیم اســتقالل خوزســتان و الجزیره امارات هم 
پرتاب اشیائى به زمین باعث توقف چند دقیقه اى 
 AFC بازى و تذکر و جریمه این باشــگاه توسط

شد.
بهتر اســت ســازمان لیگ معیارهایش را براى 
انتخاب بهترین هیئت فوتبــال یک بار توضیح 
بدهد تا همه بدانند دلیــل انتخاب هیئت فوتبال 
خوزستان به عنوان بهترین هیئت فوتبال آن هم 
براى دومین سال متوالى چیست. امید  که حضور 
آقاى طالقانى در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 

ربطى به این ماجراها نداشته باشد.

بالفاصلــه بعد از پایان مســابقات لیگ 
دسته اول فوتبال کشوردر فصل گذشته،  
مسئوالن باشگاه خیبر خرم آباد با مطرح 
کردن بحــث تبانى در بــازى هفته آخر 
تیم هاى آلومینیوم اراك و فجر سپاســى 
شیراز،  خواهان رســیدگى کمیته اخالق 
به این ادعا شدند. با اینکه گفته مى شود 
مسئوالن کمیته اخالق بررسى هاى زیادى 
درباره پرونده تبانــى در هفته آخر لیگ 
یک انجام داده اند امــا هنوز رأى نهایى 
به صورت رســمى صادر نشده است و 
در چنین شــرایطى مدیرعامل باشگاه 

آلومینیوم اراك هــم در مصاحبه اى ادعا 
کرده از مسئوالن باشگاه خیبر خرم آباد 
به دلیل وارد کردن اتهام دروغ شــکایت 

خواهند کرد.
 از آنجایى که فصل جدید مسابقات لیگ 
یک 16 مرداد آغاز خواهد شــد،  باشگاه 
خیبر تیم خود را براى حضور احتمالى در 
لیگ یک آماده کرده است و از طرف دیگر 
فجر سپاسى و آلومینیوم اراك هم بدون 
توجه به شکایت نماینده لرستان خودشان 

را آماده شروع مسابقات مى کنند.
 با وجود این، شــنیده مى شود که مسئله 

تبانى در لیگ یک تقریباً محرز شده است و 
به زودى مسئوالن در این مورد نظر نهایى 
خود را اعالم خواهند کرد. به هر صورت 
خبر مى رسد که مسئوالن ورزشى استان 
لرستان هم پیگیر پرونده تیم پرطرفدار 
خیبر هستند و در صورتى که تکلیف این 
پرونده روشن نشــود،  این احتمال وجود 
دارد که لرستان تمام نمایندگان خود را از 
لیگ هاى کشورى به نشانه اعتراض خارج 
کند. باید دید کمیته اخــالق در روزهاى 
آینده رأى نهایى دربــاره این پرونده را 

صادر خواهد کرد یا خیر.

  اثبات تبانى در 
لیگ یک

نصف جهان  چند وقت پیش بــود که خبر توافقات اولیه 
وزارت ورزش با رســانه ملى براى پرداخت حق پخش 
ورزش کشور منتشــر شــد. قراردادى که بر اساس آن 
صدا وسیما باید پول پخش تلویزیونى مسابقات ورزشى را 
به وزارت ورزش پرداخت کند و فدراسیون هاى ورزشى 
هم بر اساس جدول پخش مسابقات در طول فصل، سهم 
خود را از دستگاه عالى ورزش ایران دریافت خواهند کرد.

در حال حاضر که توافقات بر سر عقد این قرارداد رسمى 
حاصل شده اســت، هنوز بر سر مبلغ و چگونگى تقسیم 

درآمد ها به توافق نرسیده اند.
گویا مدیــران وزارت ورزش و فدراســیون فوتبال در 
نظر دارند با صداوســیما در محل درآمد هاى تبلیغاتى از 
آگهى هاى بازرگانى و تبلیغات اسپانسرینگ، قبل، حین و 
بعد از مسابقات شریک شوند. محلى که ساالنه درآمدى 

هنگفت براى رسانه ملى به همراه دارد و همیشه ورزش 
از آن بى بهره بوده است.

امروز اما ورزشــى ها بــا برگزارى جلســات مختلف با 
نمایندگان مجلس شوراى اســالمى به دنبال تصویب 
قانونى هستند که رسانه ملى را مجبور کند از محل ارزش 
افزوده مالى بزرگى رویداد هاى ورزشى براى آنها ایجاد 

مى کند ورزشى ها را هم شریک کند.
شــنیده ها حاکى از آن است که مســئوالن صداوسیما 
حاضر هستند که یک رقم تصویب شــده را به صورت 
ســاالنه به ورزش پرداخت کنند اما ورزشــى ها تأکید 
دارند که از محل تمام قرارداد هاى تجارى سهم داشته 
باشند و این تفاوت در خواســته ها باعث شده همچنان 
قرارداد حــق پخــش تلویزیونى ورزش ایــران منعقد 

نشود.

 ماجراهاى حق پخش ادامه دارد

رحیمى باید بماند
نامه هندبالیست ها به وزیر ورزش: 

حسینى: ذوب آهن مدعى قهرمانى است  

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن سیاست باشگاه مبنى بر حفظ 
ترکیب اصلى سال گذشته را کارى خوب مى داند.

سیدمحمد حســینى، بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن در 
خصوص تساوى مقابل سیاه جامگان  مى گوید: در بازى 
اول فصل همیشه نتایج غیرقابل پیش بینى رقم مى خورد. 
بدن ها هنوز در شــرایط آمادگى قرار ندارند چون تازه از 
بدنسازى خارج شده ایم. ما مى توانستیم برنده این دیدار 
باشیم ولى سیاه جامگانى ها خوب بودند و خوب هم ظاهر 
شدند. به اعتقاد خودم در حد و اندازه هایى که باید در این 

بازى ظاهر نشدیم و مى توانستیم بهتر از اینها باشیم.
هافبک ذوب آهن درباره کار با قلعه نویى خاطرنشان 
کرد: کار کردن با آقاى قلعه نویى 100درصد 
اتفاق خوبى براى ما بازیکنان ذوب آهن 

خواهد بود و عملکرد ایشان در سایر تیم ها مشهود است. 
ایشــان یکى از وزنه هاى مؤثر تیم ما هستند و مطمئنًا 
ذوب آهن امسال مانند ســال هاى گذشته جزو مدعیان 
قهرمانى خواهد بود. عالوه بر حضور امیرخان اســکلت 
اصلى پارسال ما حفظ شــده و چند بازیکن خوب هم به 
تیم اضافه شدند که همه اینها امســال در مدعى بودن 
ما تأثیرگذار خواهد شــد. او درباره سیاستگذارى باشگاه 
ذوب آهن مبنى بر حفظ بازیکن گفت: به نظر من کار خوبى 
که باشگاه ذوب آهن انجام داد حفظ بازیکنان سال گذشته 
بود . تیم ما سال گذشته یک تیم خوب بود و دلیلى نداشت 

تغییرى به آن صورت در تیم ما حاصل شود. امسال 
هم تیم خوب و یکپارچه را داریم که مطمئناً در 

جمع مدعیان قهرمانى خواهد بود.

بهاره حیاتى

نصــف جهــان  اســتعفاى علیرضا رحیمى از ریاســت 
فدراســیون  هندبال  باعث شــد تا ملى پوشان دست 
به کار شــوند و  براى ماندن  رئیس هندبــال به تکاپو

 بیافتند.
 علیرضا رحیمى که اسفندماه ســال گذشته و با کسب 
اکثریت آراء اعضاى مجمع انتخاباتى فدراسیون هندبال 
براى دومین بار سکان هدایت این فدراسیون را در دست 

گرفت، با گذشت تنها چند ماه از بازگشت به فدراسیون 
هندبال به دلیل آنچه مشــکالت مالــى و بدهى هاى 
فراوان فدراسیون ذکر شــده، از سمت خود استعفا کرده

 است.
در واکنش به این موضوع، جمعى از ملى پوشان هندبال 
نامه اى در حمایت از علیرضا رحیمــى به وزیر ورزش و 

جوانان نوشته  و در آن خواستار ابقاى رحیمى شده اند.

ادامه بدبیارى هاى مدافع سابق ذوب آهن

مدافع پیشین ذوب آهن احتماًال به دلیل مصدومیت 
امکان دیدار با این تیم در ورزشگاه فوالدشهر را پیدا 

نمى کند.
دیدار تیم هاى ذوب آهن و گسترش فوالد از هفته دوم 
لیگ برتر مى توانست یک چهره ویژه داشته باشد و او 
کســى نبود جز مهرداد قنبرى که در نقل و انتقاالت 

تابستانى، تیم اصفهانى را به مقصد تبریز ترك کرد.
از اردوى گســترش فوالد اما خبر مى رسد که مدافع 
چپ این تیم به احتمال فــراوان به دلیل مصدومیت 
به دیدار با تیم سابقش نخواهد رسید. قنبرى به همین 
علت بازى هفته اول برابر پارس جنوبى را از دســت 

داد تا سهمى از شکست ســنگین و عجیب تیمش 
نداشته باشد.

این مدافع 27 ساله ساروى که اولین بار با ذوب آهن 
حضور در لیــگ برتــر را تجربه کرد و به واســطه 
درخشــش در پیراهن این تیم به تیم ملى هم رسید 
پس از مصدومیت هاى پیاپى جایگاه مستحکم خود 
در ترکیب اصلى را از دست داد و در نهایت به جدایى 

از جمع سبزپوشان مجاب شد.
پس از جدایى از ذوب آهن هم ظاهراً مصدومیت دست 
از سر قنبرى برنداشته و تا به اینجا دورى او از مقطع 

ابتدایى لیگ هفدهم را رقم زده است.

 ششمین برد قطبى در چین

افشــین قطبى به همراه تیم اوربرایت موفق شــد به ششمین 
پیروزى پیاپى در لیگ دســته اول چین دســت پیدا کند. از 
بازى هاى هفته بیستم لیگ دســته اول چین تیم اوربرایت 

پس از پنج پیروزى پیاپى به دیدار تیم دالیان ترانسندنس 
رفت و در نهایت موفق شد با پیروزى 3 بر یک به رکورد 
شکست ناپذیرى خود ادامه دهد. یاران افشین قطبى 

با پیروزى در این بازى موفق شدند خود را هم امتیاز 
با تیم دوم جدول رده بندى کننــد اما به دلیل 
تفاضل گل پایین تر در رده ســوم جدول رده 
بندى حضور پیدا کردند. با توجه به حساسیت 
جدول رده بندى لیگ دسته اول چین رقابت 
بیــن تیم هاى بــاالى جدولــى تنگاتنگ 
اســت و به همین دلیل امتیاز تیم هاى دوم 
تا پنجم جدول رده بنــدى 37 و 36 امتیاز 
است. حساسیت این رقابت ها به دلیل تعداد 
تیم هاى صعود کننده به لیگ حرفه اى چین 
اســت، تنها دو تیم از لیگ دسته اول چین 
راهى لیگ حرفه اى خواهند شد و در حال 

حاضر تیم دالیان ییفانگ با 44 امتیاز در 
صدر جدول حضور دارد .

بى در چین
یت موفق شــد به ششمین 

 چین دســت پیدا کند. از
ه اول چین تیم اوربرایت

یم دالیان ترانسندنس
3ى 3 بریک به رکورد 
ران افشین قطبى 

خود را هم امتیاز 
د اما به دلیل 
رده   جدول
 حساسیت 
ین رقابت 
تنگاتنگ 
هاى دوم 
36 امتیاز 
یل تعداد 
ىچین
ولچین
در حال 

یاز در 

پرسپولیس که لیگ شانزدهم را با قهرمانى به پایان رسانده 
بود در مراســم بهترین هاى فصل گذشته هم بیشترین 
سهم را داشــت. برانکو ایوانکوویچ، سرمربى قرمزها که 
عنوان بهترین مربى فصل را به دست آورد در تمرین اخیر 

پرسپولیس در ابتدا به مجموعه باشگاه و بازیکنانش 
تبریک گفت و بعد، از استحقاق پرسپولیس 

براى دریافت ایــن جایزه ها حرف 
زد و حتى ادعا کرد که قرمزها 

مى توانســتند جایزه هــاى 
بیشــترى را بــه دســت 
آورند. گویــا منظور برانکو 
به انتخاب نشدن محسن 
مسلمان و صادق محرمى به 

عنوان بهترین هافبک و پدیده 
فصل بوده است. سرمربى قرمزها 

انتظار داشــته هافبک خالق  و مدافع 
جوان و تند و تیزش یکــى از جوایز بهترین هاى 

فصل گذشته را نصیب خود کنند اما انتخاب هاى مسئوالن 
برگزارى، چیز دیگــرى بود. برانکو در بخشــى دیگر از 
صحبت هایش از مســئولیت جدید سرخپوشــان حرف 
زد و گفت که یقیناً وظیفه ما چند برابر شــده است و همه 
کارشناسان و هواداران انتظار بیشترى از ما دارند و باید براى 

به دست آوردن موفقیت هاى دیگر بیشتر تالش کنیم.

برانکو: مستحق جایزه  ها 
بودیم، حتى بیشتر
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نصــف جهــان  در ایــام اخیــر حمله بــه محمدرضا 
ساکت دبیرکل اصفهانى فدراســیون فوتبال و سایر 
مدیران فدراســیون به مد روز تبدیل شــده و برخى 
چهره هاى سرشــناس بــراى حمله بــه مدیرعامل 
اســبق ســپاهان در حــال ســبقت از یکدیگــر

 هستند.
اوضاع براى فدراســیون فوتبال و مدیران ارشــدش 
اصًال خوب پیش نمــى رود. اتفاقاتى کــه در روزها 
و هفته  هــاى اخیــر در فوتبال ایــران افتــاده کار 
را بــراى تــاج، ســاکت و همکارانــش ســخت 
کرده اســت. اســتعفا یا کناره گیرى علیرضا اسدى و 
جایگزینى ساکت با او اولین چالش جدى فدراسیون 
در هفته هاى گذشــته بود. اتفاقى که فشار زیادى را 
روى مسئوالن فدراسیون وارد کرد. در ادامه وضعیت 
باشگاه هاى بدهکار و صدور مجوز براى این باشگاه ها 
علیرغم وعده هــاى قبلى، یک بار دیگر مســئوالن 
فدراســیون را به مصلحت اندیشــى و سهل انگارى 
متهم کــرد. حذف تیــم امید از مســابقات قهرمانى 
زیر 23 ســال آســیا و ترکش هایى مثل محرومیت 
استقاللى هاى تیم امید هم فشار را روى فدراسیونى ها 
بیشتر کرد و درست در همین روزهاى سخت، حمالتى 
از سوى چند نفر از اهالى فوتبال به فدراسیون صورت

 گرفت.
ابتدا مایلى کهن به بهانه حذف تیم امید براى چندمین 
بار به فدراســیون و محمدرضا ســاکت حمله کرد و 
طعنه هایى ســنگین به مدیران آن زد. سپس علیرضا 
منصوریان به بهانه محرومیت بازیکنانش، بى سوادى 
و ناآگاهى و دیکتاتورى در ســطح مدیران فوتبال را 
لعنت کرد و به ساکت حمله ور شــد و  اخیراً هم على 
کریمى در پستى اینستاگرامى آرزو کرد در فدراسیون 
زلزله بیاید! و در ادامه ســاکت را کنایــه باران کرد.  
مایلى کهن هــم دوباره علیه تاج و ســاکت مصاحبه 
کرد و آنها را به باندبازى در فدراســیون فوتبال متهم 

کرد.
البته که انتقادات زیادى به عملکرد فدراســیون وارد 
اســت که بعضى از آنها در صحبت هاى مایلى کهن، 
منصوریان، کریمى و... دیده مى شود اما واقعیت این 

است که پشت بیشتر این حمالت، انگیزه هاى فردى 
و خصومت هاى شــخصى هم وجود دارد. منصوریان 
در ماه هاى اخیــر کمتر از فدراسیون نشــینان به این 
تندى انتقاد کرده بود و فقط وقتى زبــان به انتقاد باز 
کرد که بازیکنان تیمش را محــروم کردند و به قول 
خودش باعث و بانى باخت اســتقالل به صنعت نفت 
شــدند. مایلى کهن هم که تنها مشــکلش کارلوس 
کى روش است. او به هر بهانه اى و در هر مصاحبه اى 
سعى مى کند بحث را به سمت کى روش بکشاند و از 
مسئوالن فدراسیون به ســبب روش برخوردشان با 
کى روش انتقاد کند. حمالت او علیه ساکت هم بیشتر 
مربوط به کناره گیرى اسدى است و ربط زیادى به خود 
ســاکت ندارد! تنها على کریمى است که پیش از این 
بارها و بارها به دالیل مختلف از فدراسیون انتقاد کرده 
است و به نظر مى رسد او تنها کسى است که در انتقاد 
از فدراسیون، انگیزه هاى فردى ندارد و به مشکالت 

کالن فوتبال اشاره مى کند. ســایر دوستان اما فقط 
وقتى خودشان دچار مشکل شوند به انتقاد از فدراسیون 
مى پردازند و به محض حل شدن مشکل ناگهان فضا 
تغییر مى کند! مطمئنًا اگر مایلى کهن امروز پستى در 
فدراســیون یا تیمى در لیگ داشــت کمتر از زمین و 
زمان انتقاد مى کرد، حتى مى توان پیش بینى کرد که 
با لغو محرومیت امیدهاى اســتقالل، ادبیات علیرضا 
منصوریان در مقابل مدیران فدراسیون هم تغییر کند 
و سوءتفاهمى که پیش آمده بود حل شود! این مشکلى 
است که سال هاست در فوتبال ما وجود دارد و به نظر 
مى رســد تا وقتى منافع فردى در اولویت قرارداشته 
باشــد همین وضعیت ادامه پیدا کند. به هر حال آن 
چیزى که مشخص است حمله به محمدرضا ساکت 
و فدراســیون فوتبال این روزها به مــد فوتبال ایران 
تبدیل شده است و معلوم نیســت تا کى ادامه خواهد 

داشت.

حمله به ساکت
  مد  این روزهاى فوتبال  

نصف جهان  شاید بیش از مالمت هر کسى باید دو تیم شهرمان را مورد نکوهش قرار 
دهیم که با افتشان در فصل اخیر باعث شــدند تا بیشترین جوایز برترین هاى فصل 

گذشته به بازیکنان استقالل و پرسپولیس برسد.
پس از مراســم انتخاب بهترین هاى فوتبال ایران، اعتراضاتى از ســوى  مدیران و 
هواداران باشگاه ها شنیده شــده. معترضان اعتقاد دارند با انتخاب هایى که صورت 
گرفته باید نام این مراســم را ، مراســم انتخاب بهترین هاى پرسپولیس و استقالل 
مى گذاشتند! در مراســم اخیر تنها ایمان مبعلى بود که از تیم هایى غیر از سرخابى ها 
جزو منتخبین بود و در سایر آیتم ها فقط نمایندگانى از پرسپولیس و استقالل به عنوان 

بهترین ها انتخاب شدند.
از روزهاى پیش تقریبًا مشــخص بود که بهترین ها و حتى کاندیداها در بخش هاى 
مختلف چه کسانى خواهند بود. دلیل اصلى و در واقع تنها دلیل ایجاد چنین وضعیتى، 
نتایج دو تیم پرسپولیس و اســتقالل و فاصله زیاد این دو تیم با دیگر تیم هاى لیگ 
برترى بود. تقریباً مى شــد حدس زد که پرسپولیس بیشــترین نماینده ها را در میان 
برگزیدگان خواهد داشــت و احتماًال یکــى دو عنوان هم به اســتقاللى ها خواهد 
رســید. این تفاوت عملکرد پرســپولیس با دیگر تیم ها و ســیر صعودى فوق العاده 
اســتقالل در نیم فصل دوم بود کــه کار انتخاب ها را تا حدود زیادى آســان کرده 

بود.
از کسانى که اعتقاد دارند در این مراســم عدالت رعایت نشده باید پرسید حق کدام 
بازیکن، مربى یا باشگاه خورده شده است؟ کدام بازیکن به جز طارمى، منشا و انصارى 
باید کاندیداى بهترین مهاجم مى شد؟ در انتخاب بهترین هافبک حق کدام هافبک 
از کدام تیم خورده شده است؟ از تیم هاى باالى جدولى مثل تراکتورسازى، سپاهان 
یا ذوب آهن کدام بازیکن مى توانست در فهرست برگزیدگان  و منتخبان قرار بگیرد 
و نگرفت؟ شاید اگر احترام ساسان انصارى در این مراسم بهتر حفظ مى شد آن انتقاد 

اخیر سپاهانى ها به این مراسم نیز صورت  نمى پذیرفت.
شاید تنها تیمى که مى تواند مدعى باشد در  این مراسم  نادیده گرفته شده استقالل 

خوزستان است. تیمى که با وجود مشکالت مالى زیاد و بحران هاى عجیب و غریب 
تا مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا پیش رفت اما در لیگ برتر عملکردى 

مناسب نداشت و در رده هاى میانى جدول قرار گرفت.
اگر قرار باشد به دور از تعصب قضاوت کنیم باید بپذیریم که در مراسم جاى هیچکس 
خالى نبود و حق هیچکس خورده نشد. انتخاب ها تا حدود زیادى درست بودند و عدالت 
تا حد زیادى رعایت شد. در واقع در مراســم  بهترین ها تقریبًا هیچ نگاه رنگى وجود 
نداشت و فراز و نشــیب هاى زیادى که تیم هاى تراکتورسازى، سپاهان و ذوب آهن 
داشتند باعث شــد تا بازیکنان این تیم ها هم ثبات و درخشش مداومى نداشته باشند 
و طبعًا جایى در فهرست برگزیدگان و کاندیداها نداشته باشند. بهتر است سپاهان و 
ذوب آهن با درخشش در لیگ هفدهم شــرایط را  به سمت و سویى ببرند که مراسم 

برترین هاى فصل آینده را قبضه کنند.

انتخاب بهترین هاى فوتبال ایران سنتى بود که از سال 
1348 به طور رسمى در ایران پایه گذاشته شد و تا امروز 
طى 48 سال، 19بار این انتخاب ها توسط گروه هاى 

مختلف انجام شده است .
از سال 81 به طور پراکنده و از سال 91 به طور مستمر 

بهترین هاى سال ورزش فوتبال برگزیده مى شوند.
 بهترین ها در ســال هاى گذشته(آقاى گل و بهترین 

بازیکن):
1-محرم نوید کیا (ســال81)،    برگزار کننده: شبکه 
خبر، روزنامه دنیاى فوتبال و خبرگزارى ورزش ایران. 

2-جواد نکونام(سال 85)،      برگزار کننده: خبرگزارى 
فوتبال. 

3-محســن خلیلى(ســال 86)،     برگــزار کننده: 
خبرگزارى فوتبال.

4-کریم باقرى(سال 86)،      برگزار کننده: فدراسیون 
فوتبال و صندوق حمایت از پیشکسوتان. 

5-محرم نوید کیا(سال 91)،   برگزار کننده: سازمان 
لیگ. 

6-آندرانیک تیموریان(ســال 92)،   برگزار کننده: 
سازمان لیگ. 

7-قاســم حدادى فر (ســال 93)       برگزار کننده: 
سازمان لیگ. 

8-آندرانیک تیموریان (ســال 93)،  برگزار کننده: 
کانون مربیان. 

9-مهدى طارمى(سال 94)،         برگزار کننده: سازمان 
لیگ. 

10-مهدى طارمى (ســال 94)      برگــزار کننده: 
سازمان لیگ. 

■ قبل از انقالب، نشــریه دنیاى ورزش از سال 49 
متولى این کار شد و در این دوران نفراتى چون ابراهیم 
آشتیانى در ســال 1349، على پروین در سال 1350، 
قلیچ خانى در ســال 1351، اکبر کارگر جم در سال 
1352و على پروین در سال 1356رسمًا انتخاب شده 
و در سال هاى دیگر مراســم برگزار شد اما بهترین 

فوتبالیست سال اعالم نشد!
■ در سال هاى تعطیلى مسابقات لیگ، نفراتى دیگر 
مى توانستند بهترین بازیکن لیگ باشند که انتخابات 
تعطیل بود، ســال 80 حامد کاویانپور از پرسپولیس، 
سال 82 خداداد عزیزى از پاس، سال 83 ایمان مبعلى 
از فوالد، ســال 84 رضا عنایتى از اســتقالل،  سال 
87 جانواریو از استقالل، ســال 88 جالل حسینى از 
سپاهان، ســال 89 ابراهیم توره از سپاهان، سال 90 
جالل حسینى از سپاهان به انتخاب کارشناسان و اهل 

فن جزو بهترین ها بودند.
■ مهدى طارمى اولین مرد در تاریخ فوتبال ایران است 
که دو سال متوالى توسط یک نهاد مشترك به عنوان 
بهترین بازیکن سال فوتبال ایران برگزیده شده است. او 
همانند نویدکیا دو بار توانسته این توپ را تصاحب کند.

دروازه بــان تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان گفت: 
از اینکه در جمع ســه دروازه بان برتر فصل گذشته 

فوتبال ایران قرار داشتم خوشحالم.
رشید مظاهرى اظهار داشت: خوشحالم که در جمع 
برترین ها قرار داشتم. با حضور این همه دروازه بان 
خوب در فوتبــال ایران، قرار گرفتن در جمع ســه 
دروازه بان برتر یک رکورد محســوب مى شود که 
در فوتبال ایران مى ماند. از کارشناســانى که به من 
رأى داده اند تشکر مى کنم. این نتیجه تالش خودم 
در فصل گذشــته است و شــرایط خوبى که با تیم 

ذوب آهن در فوتبال داشتیم.
وى در مورد دلیل غیبتش در مراسم برترین ها گفت: 

هر بازیکنى دوست داشــت در این مراسم حضور 
داشته باشد، من هم از این قاعده مستثنى نیستم، اما 
اگر مى خواستم در این مراسم شرکت کنم، یکى دو 
جلسه تمرینم را از دست مى دادم، آن هم در فصلى که 
منتهى به جام جهانى است، بنابراین ترجیح دادم در 
تمرینات ذوب آهن بمانم تا به مراسم بیایم. ساسان 
انصارى هم براى حضور در مراسم برترین ها مجبور 

شد یک جلسه تمرین خود را از دست بدهد.
 وى در مورد دیدار با گســترش فوالد تبریز اظهار 
داشت: هیچ کارى به نتیجه باخت 4 بر یک این تیم 
در هفته گذشته نداریم، این تیم یکى از تیم هاى قابل 
احترام فوتبال ایران است و با تمام قدرت در مقابل 

این تیم حاضر مى شویم.

اگر قرار اســت رقابت هــاى لیگ برتــر فوتبال در 
ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد برگزار شود، چه تاریخى 
مناسب تر و فرخنده تر از سیزدهم مرداد ماه 1396 و 
میالد امام هشــتم(ع). روزى که پدیده در هفته دوم 

لیگ هفدهم باید در مشهد میزبان سپاهان باشد.
ورزشگاه امام رضا(ع) این روزها نقل محافل خبرى و 
ورزشى است. استادیومى که در واپسین روزهاى سال 
95 به صورت رسمى افتتاح شد اما هنوز هیچ مسابقه 
اى در آن انجام نشده است و انگار قرار هم نیست به 

این زودى ها مسابقه اى برگزار شود!
کار احداث این ورزشــگاه از ســال 1380 آغاز شد و 
بخاطر امکانات پیشرفته نظیر نورپردازى زیبا و خاص 
و همچنین دارا بودن چمنى که سیســتم گرمایش از 
کف و قدرت جذب آب هاى ســطحى را دارد، از آن 
به عنوان مجهزترین ورزشگاه کشــور یاد مى شود. 
با اعتبارى بالغ بر 200 میلیارد تومان و با وجود اینکه 
نزدیک به شــش ماه از افتتاح رســمى آن مى گذرد 
هنوز هم هیچ دیدار رسمى و غیر رسمى در آن انجام 
نشده است تا اینطور به نظر برسد که یا افتتاح ناقص 
آن و کمبودهایى همچــون پارکینگ مانع میزبانى از 
مسابقات است و یا مسئوالن و مالکان ورزشگاه براى 
بهره بردارى از استادیوم امام رضا(ع) منتظر بازى هاى 
ملى و بین المللى نشسته اند و عالقه مند به استفاده 

تیم هاى باشگاهى از این امکانات نیستند.
حاال و با شــروع لیگ برتر فوتبال این سئوال بزرگ 
ذهن اهالى فوتبال را مى آزارد که آیا اصًال قرار است 
مسابقات فوتبال باشــگاهى در این ورزشگاه برگزار 
شود یا خیر؟ و اینکه دقیقًا چه ارگانى مانع عملى شدن 
این مطالبه مردمى اســت؟ چرا که مسئولین مربوطه 
همگى مدعى اند از جانب ارگان تحت امر آنها، هیچ 
مشکلى براى برگزارى مسابقات لیگ برتر در ورزشگاه 
امام رضا(ع) وجود ندارد. هاشمى جواهرى، مدیرکل 
تربیت بدنى آســتان قدس رضــوى مدعى مخالفت 
شوراى تأمین با برگزارى مسابقات لیگ برتر فوتبال 
در ورزشــگاه امام رضا(ع)است در حالى که نوروزیان 
فرماندار شهر مشهد عنوان داشته است هیچ مصوبه 
اى در این باره وجود ندارد. او همچنین مدعى است: 
«آســتان قدس اعالم کرده اســت که هنوز آمادگى 
برگزارى بازى ها را ندارد.» البته هاشمى جواهرى به 
تازگى و در نشست با مسئوالن باشگاه پدیده بار دیگر 
تأکید کرده است: «مجموعه آســتان قدس آمادگى 

برگزارى مسابقات لیگ برتر را دارد.»  عارف غالمى مدافع جوان تیم ســپاهان در حاشیه 
تمرینات این تیم براى یکى از هواداران سپاهان به نام 

«محمد» ، جشن تولد گرفت.
طى سال هاى گذشته بســیارى از بازیکنان مطرح 
کشــور براى حمایت از بیمــاران ســندروم داون 
شماره  47 را انتخاب کرده بودند و امسال نیز حسین 
پاپى و حسین بادامکى بازیکن هاى دو تیم سپاهان 

و سیاه جامگان این حرکت شایسته را ادامه داده اند.
  در حاشیه تمرین اخیر سپاهان عارف غالمى مدافع 
جوان سپاهانى ها دســت به کار قشنگى زد و براى 
محمدکه یکى از هواداران سپاهان است، در تمرین 

طالیى پوشان و در کنار ســایر بازیکنان جشن تولد 
گرفت.

غالمــى مدافع جوان ســپاهان در ایــن خصوص
 مى گویــد:  محمد هوادار چندین ســاله ســپاهان 
اســت و جشــن تولد 15 ســالگى اش را پشت سر 
گذاشــت. هادى عقیلى، حســین پاپى و حســین 
بادامکى هــم براى حمایــت از این بیمــاران و در 
راستاى طرح دیوار 47 شماره پیراهن 47 را انتخاب 
کرده اند. من هم خیلى خوشــحالم که توانســتم با 
این حرکــت کوچک، باعــث شــادى دل محمد

 بشوم.

 افت سپاهان و ذوب آهن، برترین ها را سرخابى کرد

مظاهرى: از حضورم در جمع 3 دروازه بان برتر خوشحالم

 مهدى و دبل تاریخى

طارمى به نویدکیا رسید

 شنبه هفته آینده مراسم تحلیف ریاست جمهورى حسن 
روحانى برگزار مى شود. از على دایى و على کریمى که 
هر دو در انتخابات ریاســت جمهورى از دکتر روحانى 
حمایت کرده بودند نیز براى شــرکت در این مراسم 
دعوت به عمل آمده اســت. در همیــن ارتباط گفته 
مى شــود على دایى قطعاً در این مراسم حضور خواهد 
داشت اما حضور على کریمى در هاله اى از ابهام قرار 
دارد.  اگر کریمى هم در این مراسم حاضر مى شد امکان 
آشتى کنان او و دایى وجود داشت که گویا قرار نیست 
این اتفاق رخ دهد. از جمــع فوتبالى ها عالوه بر دایى 
و کریمى از مهدى تاج، محمدرضا ســاکت، کارلوس 
کى روش، على پروین و اعضاى کادر فنى استقالل و 
پرسپولیس براى حضور در مراسم تحلیف دکتر حسن 

روحانى دعوت به عمل آمده است.

خبر یک خطى ســایت باشگاه گســترش فوالد که 
مشخص کرد کاپیتان اســبق تیم ملى با قراردادى 
یکساله به این تیم تبریزى پیوســته است. آندو که 
در آستانه 35 سالگى اســت هفتمین تیم ایرانى خود 
را پس از ابومسلم، استقالل، تراکتورسازى، ماشین 
ســازى، نفت و ســایپا برگزید تا به رکورد حضور در 

سه تیم تبریزى دست پیدا کند. او قرار بود طبق قول 
منصوریان ابتداى این فصل به استقالل بپیوندد اما 
بدعهدى آقاى سرمربى به زعم سامورایى، باعث شد 
تا او بیرون از گود بماند و حاال بوناچیچ براى تقویت 

تیم پراشکالش روى آندو حساب کرده است.
ســامورایى در کنار «کاخاشــویلى» قرار است زوج 
هافبک دفاعى فصل جارى ماشین را بسازند. اتفاقى 
که در لیگ شانزدهم نافرجام ماند و باید دید این بار 
چه اتفاقى برایش رخ مى دهد. تیموریان در تراکتور 
دو مقطع موفق را پشت سر گذاشــت اما در ماشین 
سازى با شکست بزرگى روبه رو شد که خودش هم 
زود متوجه شــد. حاال همه منتظر این هستند که او 
با آبى زردها مــى تواند دوباره به فوتبــال برگردد یا 

خیر. 

کار ارزشمند مدافع جوان سپاهان   

هت تریک سامورایى

سپاهان- پدیده را در 
ورزشگاه امام رضا (ع) 

برگزار کنید

رونمایى از مهمانان 
فوتبالى مراسم تحلیف

طارمى به ن
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چهل تکه

«اســماعیل لوپز» 41 ســاله زمانى که دو افسر پلیس ایالت 
«مى سى سى پى» آمریکا براى بررسى رفتارهاى خشونت آمیز 
این مرد، مقابل خانه اش رفته بودند، به روى آنها اسلحه کشید 
و با مقاومت در برابر مأموران، هدف گلولــه قرار گرفت. این 
گزارش در حالى از ســوى پلیس مطرح شده است که وکیل 
مدافع مقتول، با استناد به محل ورود گلوله در پشت سر این مرد 
و جاى گلوله هاى روى در مدعى است قربانى جنایت در را به 
روى مأموران باز نکرده است و با اینکه غیر مسلح بوده با شلیک 

مرگبار به سرش کشته شده است. 
این پرونده پرابهام در دست بررسى قرار دارد و قاضى پرونده 
دستور تحقیقات دوباره و بررســى مجدد مدارك و شواهد را 

صادر کرده است.

یــک زوج آمریکایى به نام هــاى «کنــت مانزنارس» و 
«کریستى»، اهل ایالت یوتا آمریکا، با یک کشتى لوکس در 

حال سفر به آالسکا بودند که حادثه تلخى رخ داد.
در یک ماجراى خانوادگى، وقتــى کنت با خنده بیش از حد 
کریستى مواجه شد، ناگهان کنترلش را از دست داد و به طرز 

وحشیانه اى همسرش را به قتل رساند.
یکى از شاهدان این حادثه مى گوید: «با دیدن قطرات خون 
روى زمین به سمت کابین این زوج رفتم که با جسد کریستى 
غرق در خون روى پله ها مواجه شدم. وقتى از کنت جویاى 
حقیقت شدم او در جواب گفت: "خنده او به من تمامى نداشت 
براى همین او را کشتم".» طى بازجویى هاى به عمل آمده 

توسط اف بى آى، این مرد به قتل همسرش اعتراف کرد.

یک مرد میانسال یمنى به اتهام تجاوز و قتل دختربچه اى سه 
ساله با تیربار اعدام شد.

«محمد المغربى» مرد 41 ســاله یمنى به اتهام تجاوز و قتل 
دختر بچه اى سه ســاله در میدان اصلى شــهر صنعا با تیربار 

اعدام شد.
پلیس صنعا در حالى که دســت هاى این متجاوز را از پشــت 
بسته بود، در مقابل انظار صد ها نفر از مردم صنعا او را با تیربار 

اعدام کرد.
این اعدام از شبکه اصلى یمن نیز پخش شد.

پیش از این در سال 2009 یک مرد یمنى به اتهام تجاوز و قتل 
یک دختر 11 ساله به این شکل اعدام شد. حبس ابد و قطع سر 

از دیگر انواع مجازات جانیان محکوم به مرگ در یمن است.

اعدام عجیب مرد شیطان صفت زنم به من خندید او را کشتم پلیس، اسماعیل را به گلوله بست  030201

 ساعت 8و 15 دقیقه روز جمعه مورخه 1396/05/06 ، از 
طریق مرکز فوریت هاى پلیسى 110 وقوع یک فقره نزاع و 
درگیرى در خیابان بهشتى به کالنترى 132 نبرد اعالم شد.

با حضور مأمورین در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص 
شد مردى 42 ساله ، به شدت از ناحیه سر و صورت مورد 
اصابت ضربات جســم تیز قــرار گرفته کــه بالفاصله 

هماهنگى هاى الزم انجام و به بیمارستان منتقل شد .
با وجود اقدامات درمانى، در همان تاریخ 1396/05/06 به 
کالنترى 132 نبرد اعالم شد که فرد مجروح به علت شدت 
جراحات وارده فوت کرده است ؛ بالفاصله پرونده مقدماتى 
با موضوع «قتل عمـد» تشکیل شد و به دستور بازپرس 
شعبه دوم دادسراى ناحیه 27 تهران، پرونده جهت رسیدگى 
در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.

شاهدان صحنه جنایت در اظهاراتى مشابه عنوان داشتند 
جوانى با قد متوســط و ملبس به لباس آبى چهارخانه را 
دیده اند که مقتول را مورد اصابت ضربات چاقو قرار داده 
و پس از آن محل متوارى شــده اســت؛ یکى از شاهدان 
صحنه جنایت در خصوص مشــاهداتش به کارآگاهان 
گفت: «حدود ســاعت 8و10دقیقه صداى کمک کمک 
[مقتول] را شنیدم. به ســرعت جلوى پنجره آمدم؛ دیدم 
جوانى با قد متوسط، با پیراهن آبى چهارخانه در حال ضرب 
و شتم مقتول است؛ این شخص با چاقو چند ضربه به مقتول 
زد و پس از آن به سرعت از محل فرار کرد؛ مقتول با خون 
شدیدى که از سرش مى رفت، روى زمین افتاد و بیهوش 

شد که بالفاصله با پلیس و اورژانش تماس گرفتیم.»
همســر مقتول با حضور در اداره دهم ویــژه قتل پلیس 
آگاهى تهران بزرگ در اظهاراتــش به کارآگاهان گفت: 
«در منزل به همراه دو فرزند خود بودم که تلفن خانه زنگ 

زد. برادرشوهرم بود؛ از من خواست خودم را به بیمارستان 
برســانم، من نیز با مادرم تماس گرفتم و بــه همراه او به 

بیمارستان رفتیم .»
همسر مقتول در توضیح علت خروج همسرش در روز جمعه 
از منزل، به کارآگاهان گفت: «همسرم به همراه شریکش 
یک مغازه آپاراتى دارد؛ همسرم با شریکش هماهنگ کرده 
بود تا روزهاى جمعه یک نفر از آنها بــه مغازه برود؛ یک 
جمعه همسرم استراحت داشــت و یک جمعه شریکش؛ 
این جمعه ( 1396/05/06 ) نوبت همسرم بود که به محل 
کارش ( مغازه ) برود . حدود ساعت 08:00 صبح همسرم از 
منزل خارج شد؛ بعد از حدوداً یک ساعت تلفن خانه زنگ 
خورد؛ برادرم شوهرم بود؛ به من گفت که همسرم زخمى 
شده و از من خواست تا به بیمارستان بروم. به پدرم زنگ 
زدم اما تلفنش در دسترس نبود؛ به مادرم زنگ زده و با او 

به بیمارستان رفتم.»
در شرایطى که شــواهد اولیه حکایت از آن داشت که فرد 
یا افرادى به قصد ســرقت و زورگیرى به مقتول حمله ور 
شده و او را مورد اصابت ضربات متعدد چاقو قرار داده اند، 
کارآگاهان با حضور در محل جنایت موفق به شناســایى 
چندین دوربین مداربسته در محدوده وقوع جنایت شدند 
ضمن آنکه در بررســى اموال مقتول نیز مشــخص شد 
که هیچگونه ســرقت وجه نقد و یا گوشى تلفن همراهى 

صورت نگرفته است.
با بررســى تصاویر دوربین هاى مداربســته، کارآگاهان 
اطمینان پیدا کردند که قاتل با طرح و برنامه قبلى و با اطالع 
از زمان خروج مقتول از محل سکونتش، در محل حاضر 
شده، مقتول را تعقیب کرده، به او حمله ور شده و طى یک 

درگیرى او را به قتل رسانده است.

با توجه به شــواهد و قرائن به دســت آمده، کارآگاهان 
تحقیقات خود را بر روى اعضاى خانواده مقتول متمرکز 
کرده نهایتًا با اعترافات همســر مقتول به نام «آذر . ت» 
(متولد 1355) اطالع پیدا کردند که او از چند ماه پیش و از 
طریق شبکه هاى مجازى با شخصى به نام «جمشید . م» 

( متولد 1366) آشنا شده است .
آذر  در اظهاراتش به کارآگاهان گفــت : «مدتى قبل در 
حین جستجو در گروه هاى مختلف شبکه هاى مجازى 
با شخصى به نام جمشید آشنا شدم؛ پس از گذشت مدت 
کوتاهى، جمشــید چندین بار عنوان کرد که قصد کشتن 
همســرم را دارد اما به حرف هاى او اهمیت نمى دادم تا 
اینکه روز جمعه (روز جنایت ) طى تماسى عنوان داشت که 

همسرم را به قتل رسانده است .»
با شناسایى متهم پرونده به نام «جمشــید . م» ، وى در 
محل ســکونتش در محدوده میدان شهداى هفتم تیر و 

در زمان ورود به ایستگاه مترو ، در مورخه 1396/05/08 
دستگیر و به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ 

منتقل شد .
جمشید  پس از مواجهه حضورى با همسر مقتول و اطالع 
از اعترافات صریح وى، به ناچار لب به اعتراف گشود اما در 
اظهاراتش عنوان کرد که جنایت را به درخواست همسر 

مقتول انجام داده است.
جمشــید در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: « بنده چند 
ماه پیش از طریق شــبکه تلگرام با آذر آشنا شدم ؛ پس از 
گذشــت مدت کوتاهى صحبت هاى ما حالت خصوصى 
پیدا کرد تا اینکه آذر در خصوص شوهرش صحبت هایى 
را مطرح کرد؛ آذر به من مى گفت که شوهرش او را اذیت 
مى کند و آرزو دارد که یک روز خبر مرگش را بشنود تا اینکه 
به من گفت: "ساعت 08:00 روز جمعه همسرم به سرکار 
مى رود" ؛ با اطالع از زمان دقیق خــروج مقتول از خانه 

اش در محل حاضر شــدم تا اینکه مقتــول از خانه خارج 
شــد؛ دنبالش کردم؛ پس از طى چند کوچــه، چاقو را از 
جیب در آوردم ؛ مى خواســتم او را از پشــت سر بزنم که 
مقتول برگشــت و متوجه من شــد؛ با یکدیگــر درگیر 
شــدیم ؛ پس از زدن ضربه اول، زمانــى که مقتول روى 
زمیــن افتاد چنــد ضربه دیگر بــه او زده و به ســرعت 
از محل فرار کردم؛ پــس از آنکه به خانه رســیدم، با آذر 
تماس گرفتــه و به او گفتــم که کار همســرش را تمام

 کردم.»
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایى 
پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: « با توجه 
به اعترافات صریح هر دو متهم به مشارکت در جنایت، قرار 
بازداشت موقت از سوى بازپرس محترم پرونده صادر شد و 
متهمین جهت انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره دهم 

ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفتند.»

آرزوى زن براى
 شنیدن خبر مرگ شوهر

سرنوشت پسر هشت ساله که یک ماه پیش در حوالى 
امام زاده هاشم آمل مفقوده شده است، هنوز در هاله اى 
از ابهام قرار دارد و هیچ خبرى از او در دســت نیست. 
پارســا یک ماه قبل در حوالى امام زاده هاشــم مفقود 
شده اما تاکنون تمامى تالشــها براى یافتن بى نتیجه 

بوده است.
محسن قندى پدر پارســا درباره جزئیات مفقود شدن 
پســرش به خبرنگار حوادث باشــگاه تســنیم گفت: 
بعدازظهــر روز 11 تیر ماه همراه با خانواده ام از ســفر 
شــمال به تهران باز مى گشــتیم که بعد از تونل وانا، 

حوالى امام زاده هاشــم در مکانى به نام «نقشه شــاه» 
در نزدیکى رودخانه براى صرف غذا توقف کردیم، در  
حال آماده کردن غذا بودیم که خواهرم سراغ پارسا را 
گرفت، پارسا کمى دورتر از مکان توقف ما در جایى که 
دو خودروى دیگر نیز توقف کرده بودند،  مشغول بازى 
بود اما به یک باره ناپدید شد و هرچه جست وجو کردیم 
پیدا نشد، من و خانواده ام هرچه توان داشتیم در اطراف 
و در رودخانه دنبال پارســا رفتیم اما اثرى از او نبود در 
همین حین با امدادگران هالل احمر و مأموران پاسگاه 
گزنک نیز تماس گرفتیم که آنها به سرعت خودشان را 

به محل حادثه رساندند. 
وى ادامه داد: غواصها و امدادگران براى یافتن پارســا 
تالش بســیار زیادى کردند و تا پاسى از شب مشغول 
جســت وجو بودند اما تالشــها به نتیجه نرسید، صبح 
روز بعد نیز با روشن شدن هوا جست وجو مجدداً از سر 
گرفته شد و امدادگران، اســتخرهاى پرورش ماهى، 
کارخانه هاى سنگ، روستاهاى اطراف و تمامى مکانها 
در اطراف رودخانه را بررســى کردند اما اثرى از پارسا 

پیدا نشد.
وى افزود: بعد از اینکه مأموریت تیم امداد به پایان رسید 

به تهران آمدم و تعداد زیادى از دوستانم نیز براى یافتن 
پارسا بسیج شــدند اما تاکنون اثرى از وى یافت نشده 
همچنین زمانى که امدادگران به محل مفقود شــدن 
پسرم رسیدند، گفتند «به احتمال زیاد به داخل رودخانه 
سقوط کرده اســت» اما من احتمال ربوده شدن پسرم 

را نیز مى دهم.
قندى با اشاره به تالش یک ماهه براى یافتن فرزندش 
گفت: اکنون حدود یک ماه اســت که سرکارم نرفته ام 
همچنین امدادگران تقریبًا پنج روز در حال جست وجو 
براى یافتن پســرم بودند و بعد از آن عملیات متوقف 

شد، پرونده مفقود شــدن پارسا نیز هم اکنون در پلیس 
آگاهى شهر آمل در جریان اســت اما هیچى سرنخ و 
اثرى از پســرم پیدا نشــده و ما در بى خبرى مطلق به 
ســر مى بریم،  من در تمامى مکانهایى کــه به نظرم 
مى رســید، عکس فرزندم را پخش کرده ام پلیس هم 
مى گوید که عکس پســرم را جزء مفقود شــده ها در 
سیســتم پلیس ثبت کرده اســت، در نهایت امیدوارم 
همه دست به دست هم دهند تا پسرم من نیز پیدا شود 
نه اینکه فقط پس از بــروز یک اتفاق تلخ، همه یاد هم 

بیفتند.

صداى «بنیتا» خاموش شد، «پارسا» را دریابیم 

ســاعت 23و 45 دقیقه مورخه 1396/05/06 از طریق مرکز فوریت هاى 
پلیسى 110 یک فقره درگیرى منجر به جرح در منطقه اندرزگو، خیابان وطن 

پور به کالنترى 101 تجریش اعالم شد.
با حضور نزدیک ترین واحد گشت کالنترى در محل و در بررسى اظهارات 
شاهدان صحنه درگیرى مشخص شد که سرنشینان یک دستگاه خودرو پژو 
206 سفید رنگ اقدام به ضرب و جرح خانمى 35ساله به هویت مشخص 

کرده و بالفاصله از محل متوارى شدند.
در مورخه 1396/05/07 و از طریق تیم پزشــکى بیمارستان به کالنترى 
101 تجریش اعالم شد که با وجود تمامى اقدامات به عمل آمده، مجروح 
صحنه ضرب و جرح به علت شدت جراحات وارده شده ناشى از اصابت جسم 

تیز فوت کرده است.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» و به دستور بازپرس شعبه 
دوم دادسراى ناحیه 27 تهران، پرونده جهت رسیدگى در اختیار اداره دهم 

ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى با حضور در صحنه جنایت به تحقیق از 
شــاهدان صحنه درگیرى منجر به جنایت پرداختند؛ شاهدان در اظهاراتى 
مشابه عنوان داشتند که سرنشینان یک دســتگاه خودرو 206 سفید رنگ 
قصد ســوار کردن مقتوله را داشــتند که وى با آنها درگیر شده و در ادامه 
سرنشینان پژو 206 او را با ضربات متعدد چاقو (بنا بر اظهار نظر تیم پزشکى) 
مجروح کردند و نهایتًا از محل متوارى شــدند. یکى از شــاهدان صحنه 
درگیرى مقتول با سرنشینان پژو 206 در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: « 
ساعت 23و 30 دقیقه مورخه 1396/05/06 متوجه صداى کمک خواستن 

خانمى از داخل خیابان شدم؛ زمانى که از پنجره طبقه سوم به داخل خیابان 
نگاه کردم، خانم جوانى را دیدم که با سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید 
سفیدرنگ درگیر شــده بود؛ بالفاصله به قصد کمک کردن به این خانم از 
ساختمان بیرون آمدیم اما سرنشینان 206 از محل متوارى شده بودند؛ خانم 
جوان غرق در خون، در کنار خیابان افتاده بــود که بالفاصله موضوع را به 

پلیس و اورژانس اطالع دادیم.»
با آغاز تحقیقات پلیسى، کارآگاهان با بررســى اموال مقتوله اطمینان پیدا 

کردند که سرنشینان پژو 206 به قصد سرقت با مقتوله درگیر نشدند.
در ادامه اقدامات پلیســى و با شناســایى دوربین هاى مداربسته محدوده 
درگیرى، کارآگاهان با بهره گیرى از تصاویر به دست آمده از دوربین هاى 
مداربسته موفق به شناسایى پژو 206 ســفید رنگ متوارى شده از صحنه 

جنایت به شماره انتظامى ایران 33/*** ق 95 شدند.
با شناســایى مالک خــودرو پــژو 206 در شهرســتان ورامیــن به نام 
«غالمرضا.ت» (متولد 1375)، وى در حین تردد در محدوده جنوب شرق 
تهران، در مورخه 1396/05/09 دستگیر شــد و در همان تحقیقات اولیه 
اعتراف کرد که به همراه سه تن از دوستانش به نام هاى «مبین»، «مهدى» 
و «مسعود» قصد ســوار کردن مقتوله به ماشین را داشــتند که مقتوله در 
برابرشان مقاومت کرده و در ادامه وى را با ضربات متعدد چاقو از ناحیه ران پا 
و دست مجروح کردند و با توجه به حضور مردم و اهالى در محل به سرعت 

از محل متوارى شدند.
با اعتراف صریح غالمرضا، همدستان وى نیز در سه عملیات جداگانه دستگیر 
شدندو به اداره دهم پلیس آگاهى تهران انتقال یافتند و اظهارات غالمرضا را 

تأیید کردند.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران 
بزرگ، با اعالم این خبر گفت: «تحقیقات پلیســى در ایــن پرونده در مراحل 
مقدماتى قرار دارد و متهمین پرونده صبح روز مورخه 1396/05/10 جهت صدور 
قرار قانونى به شعبه دوم بازپرسى دادســراى امور جنایى اعزام و قرار بازداشت 
موقت از سوى بازپرس محترم پرونده براى آنها و جهت انجام تحقیقات تکمیلى 

در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفتند.»

قتل خونین زن جوان در خیابان    «ملیکا»، کودك یکسال و نیمه اى است که یک شنبه 
هفته گذشته(یکم مرداد ماه سال جارى) از مقابل درب 

منزل ربوده شده است.
«محمد على احمدى» پدر ملیــکا در این رابطه اظهار 
داشت: «ســاعت 2 بعد از ظهر بود که دخترم ملیکا به 

همــراه خواهرش که پنج 
ساله اســت جلوى درب 
منزلمان به هــواى چند 
جوجه مشغول بازى بودند.

پس از چنــد دقیقه دختر 
بزرگ ترم بدون ملیکا به 
خانه آمد و گفت زن جوانى 
به همــراه یک مــرد که 
سوار بر خودروى سوارى 
پراید بودند ملیکا را با خود 

بردند.»
پدر این کودك ادامه داد: 
«پس از جستجوى کوتاه 

چند دقیقه اى از در و همسایه، با پلیس110 تماس گرفتم 
اما پلیس رأس ساعت 12 شــب براى تشکیل پرونده و 

صورت جلسه به منزل ما آمد!»
وى گفت: «پس از تماس با پلیس که خبرى از آنها براى 

پیگیرى ربودن دخترم نشــد، با در دست داشتن عکس 
ملیکا، به چندین کالنترى در محله مان در مشهد مراجعه 
کردم. هر کالنترى که رفتم، گفتند مربوط به حوزه آنها 

نمى شود و من را به شعبه دیگرى ارجاع دادند.» 
وى یادآور شد: «شب هفتم مرداد ماه، یک مورد کودك 
ربایــى دیگــر، در همین 
محلــه اى که ما ســاکن 
هســتیم در حــال وقوع 
بود که با هوشــیارى مادر 
کودك، فرد سارق گرفتار 
و تحویل عوامل انتظامى 

شد.»
على احمــدى از دریافت 
و تحویــل فیلــم بانک و 
مغازه هایى که در حوالى 
منــزل آنهــا دوربیــن 
مداربســته دارند با حکم 
قضائى خبــر داد و گفت: 
«در حال حاضر فیلم ها را به مراجــع انتظامى تحویل 

داده ام و منتظر خبر نهایى در خصوص دخترم هستم.»
شایان ذکر است؛ پدر ملیکا، کودك یکسال و نیمه ربوده 

شده مشهدى، کارگر شهردارى است.

ربودن ملیکا کوچولو در مشهد

ســاعت 9و 50 دقیقه شامگاه دوشــنبه 9 مرداد ماه 
امسال اهالى خیابان میرزاده در نبرد جنوبى با صداى 
درگیرى در یک خانه مأموران کالنترى 132 نبرد را با 

خبر کردند.
خیلى زود تیمى از مأمــوران در محل درگیرى حاضر 
شــده و با صحنه هولناك دو زن که غرق خون روى 

زمین افتاده بودند روبه رو شدند.
عامل این درگیرى خونین که دامــاد خانواده بود در 

صحنه جرم دستگیر شد.
«پرستو» 25 ساله و مادر 43 ســاله اش روى تخت 
بیمارســتان تحت درمان قرار داشــتند اما زن جوان 

تسلیم مرگ شد. 
«شفیق» 31 ســاله به مأموران گفت: «چندى پیش 
خانواده همسرم اصرار کردند که براى ادامه زندگى به 
ایران بیاییم .پدرزنم یک خانه اجاره کرد اما مانع ورود 
من به خانه اش شد و گفت هر وقت توانستم خانه اى 
اجاره کنم برگردم. این درحالى بود که من نمى خواستم 
به ایران بیایم و به اصرار آنها بود که وارد ایران شدم.» 
جوان افغان ادامه داد: «شب حادثه براى دیدن همسرم 
به خانه پدرزنم رفته بودم که بر سر رفتن من به آنجا با 
مادرزنم درگیر شدیم و از شدت عصبانیت به آشپزخانه 
رفتم و با برداشــتن چاقو ابتدا مادرزنم را هدف ضربه 
چاقو قرار دادم و در ادامه پرستو به سمتم حمله کرد که 
چند ضربه به او زدم.» مرد همسرکش گفت: «همه این 
اتفاقات از زمانى صورت گرفت که پدرزنم مانع دیدن 
همسر و دو فرزندم شد.» بنا به این گزارش، متهم براى 
تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس آگاهى تهران 

قرار گرفت. 

حمام خون داماد خشن 
در خانه مادرزن
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تمامى افــراد دارنــده دیوایس هاى هوشــمند داراى
 ســلیقه هاى متفاوتى در انتخاب تصویر زمینه دستگاه 
اندرویدى خود هســتند، برخى تصاویــرى از حیوانات، 
طبیعت و مناظر را برروى پس زمینه گوشــى شان قرار 
مى دهند و بعضى دیگر عکس هاى شــهر و سازه هاى 
 Weatherback Weather Wallpaper !دست انسان
Pro Unlocked عنوان یک والپیپر شرایط آب و هوایى 

است که توســط aceou براى اندروید توسعه و منتشر 
شده است. به کمک این برنامه هوشمند، به نصب دیگر 
نرم افزارهاى هواشناسى نیاز نیست و مى توانید اثرات و 
شرایط آب و هوا را به عنوان والپیپر به پس زمینه دیوایس 
خود منتقل کنید. به عنوان مثال در روزهاى بارانى پس 
زمینه اى با قطرات باران به نمایش در آمده و یا در شب 
هایى با هواى صاف ستارگان در زمینه اسمارتفون شما 
نشان داده مى شوند. همچنین بهتر است بدانید که پیش 
بینى هاى آب و هوایى این برنامه بســیار دقیق است و 
حسى نو را در زمینه اپلیکیشن هاى هواشناسى به شما 

القا  مى کند.

ممکن است براى شما نیز پیش آمده باشد تا در هنگام ورود 
به حســاب تلگرام خود و بعد از وارد کردن شماره موبایل 
 Phone Password» و پین دریافتى با پیغام خطــاى
Flood» یا در نسخه فارسى «متأســفانه، تعداد تالش 
هاى ناموفق براى وارد کردن رمز شما به بیش از حد مجاز 
رسیده است، لطفاً بعداً تالش کنید!» مواجه شده باشید. و 
احتماًال هر چقدر هم که تالش مى کنید باز هم با همین 
پیغام مواجه مى شــوید و امکان ورود به حســاب خود را 

نخواهید داشت. 
این مشکل در ارتباط با قابلیت تأیید هویت دو مرحله اى 
است. با استفاده از این قابلیت که امروزه فعالسازى آن در 
اکثر سرویس ها و شبکه هاى اجتماعى به شدت پیشنهاد 
مى شــود، مى توانید یک الیه امنیتى اضافه را به حساب 
خود اضافه کنید و احتمال هک شدن اکانت تان را تا حد 

زیادى کاهش دهید.
به این دلیــل بــا Phone Password Flood مواجه 
مى شــوید که رمز عبــور انتخابــى خود بــراى تأیید 
هویت دو مرحله اى را اشــتباه وارد مى کنید. بســیارى 
از کاربــران در ایــن صفحه فکــر مى کنند کــه باید 
یکبــار دیگر همــان کدى که برایشــان SMS شــده 
اســت را وارد کننــد لذا آنقــدر همــان کــد را تکرار

 مى کند که سرانجام با چنین اِرورى مواجه مى شوند.
در این صورت کافى است 24 ساعت صبر کنید و سپس 
همان رمز عبور تأیید هویت دو مرحله اى خود را وارد کنید 
تا بدون هیچ مشکلى به حســاب تلگرام خود دسترسى

 یابید . 

به تازگى شــرکت گوگل برنامه هاى جدیــد خود براى 
حفاظت از سیستم عامل اندروید -در مقابل نرم افزارهاى 
غیرامن- را اعالم کرده است که این برنامه شامل نظارت 
سختگیرانه و هوشــمند بر نرم افزارهاى اندرویدى نیز 

خواهد بود.
با توجه به گسترش چشمگیر سیستم عامل اندروید و نیز 
همه گیر شدن آن میان کاربران و دیوایس هاى مختلف، 
مسئله امنیت به موضوعى حساس و نیز دغدغه کاربران 
تبدیل شده است؛ به ویژه که اخیراً بدافزارهاى گوناگون 
و بى شمارى براى این پلتفرم طراحى شده و کاربران را 

مورد هجوم قرار داده اند.
در همین راستا، به تازگى شرکت گوگل برنامه هاى جدید 
خود براى حفاظت از سیســتم عامل اندروید -در مقابل 
نرم افزارهاى غیرامن- را اعالم کرده است که این برنامه 
شامل نظارت سختگیرانه و هوشــمند بر نرم افزارهاى 

اندرویدى نیز خواهد بود.
گوگل با انتشــار جدیدترین پلتفرم امنیت موبایل خود 
در پى جنگى سخت با بدافزارها و نرم افزارهاى مخرب 

سیستم عامل اندروید برآمده است.
Google Play Pro- مطابق جزئیات این برنامه، سرویس
tect به صورت خودکار به اسکن دستگاه هاى اندرویدى 

مى پردازد و از این طریق مطمئن مى شود که هیچ نرم افزار 
مشکوك و مخربى بر روى دستگاه نصب نشده باشد و 
ســپس در پى آن نیز یک دیدگاه کلى از وضعیت امنیت 

دستگاه هاى اندرویدى کاربران به آنها ارائه مى کند. 

همچنین اگر این ســرویس متوجه موردى مخرب در 
سیستم کاربر شود، مى تواند اطالعات دریافتى را مستقیمًا 
به گوگل ارســال کند و این کمپانى را در بهبود فرآیند 

شناسایى نقص هاى امنیتى در آینده یارى کند.
این ســرویس در حقیقت به نوعى افزونه اى بر ویژگى 
Verify Apps موجود است و به عنوان بخشى از گوگل 

پلى استور در دسترس خواهد بود. شایان ذکر است که این 
سرویس براى اولین بار در ماه مى گذشته رونمایى شد و 
به عنوان یکى از اصلى تریــن ویژگى هاى اندروید O در 

نظر گرفته شد.
گوگل این بار اعالم کرده است که این سرویس هر روز 
با استفاده از تکنیک هاى یادگیرى ماشینى به اسکن 50 
میلیارد نرم افزار در سراسر جهان مى پردازد و فعالیت هاى 

مشکوك و بدافزارها را شناسایى مى کند.

محققان وابسته به فیسبوك یک برنامه هوش مصنوعى 
ابداعى خود را از کار انداختند، زیرا این برنامه زبان ارتباطى 

را اختراع کرد که براى انسان ها قابل درك نبود.
برنامه یاد شده توانست از کدهایى خاص به جاى کلمات 
براى تبادل نظر اســتفاده کند که کارآیى بسیار باالیى 

داشت.
پژوهشگران پس از اینکه متوجه شدند در برنامه مذکور 

دیگر از زبان انگلیســى براى رد و بدل کردن اطالعات 
استفاده نمى شو د و کدهاى رد و بدل شده براى انسان ها 
قابل درك نیست، کل برنامه هوش مصنوعى مذکور را از 

کار انداختند.
این واقعه که مربوط به اوایل ماه جوالى اســت نشــان 
مى دهد هشدارهاى برخى پژوهشگران و صاحبنظران 
برجســته دنیاى فنــاورى در مورد خطرات پیشــرفت 

افسارگسیخته فناورى هوش مصنوعى صحیح است. از 
جمله این افراد مى توان به «ایالن ماسک» مدیرعامل 
شرکت «تسال» اشاره کرد که تصریح کرده بود فناورى 
هوش مصنوعى مى تواند حیات انسان ها در آینده و حتى 

تمدن بشرى را تهدید کند.
ماسک خواستار تســریع در قانونگذارى براى استفاده از 
هوش مصنوعى شــده بود و از رویکرد تهاجمى به جاى 

رویکرد تدافعى در این زمینه دفاع کــرده بود. در مقابل 
«مارك زاکربرگ» مدیرعامل فیسبوك رویکرد ماسک 

را خیلى غیرمسئوالنه توصیف کرده بود.
برخى منابع خبرى مدعى هستند این اولین بار نیست که 
برنامه هاى هوش مصنوعى از اهداف از قبل تعیین شده 
خود تخطى مى کنند و دست به کارهایى مى زنند که از 

کنترل انسان خارج مى شود.

فروشگاه اینترنتى softyab.com در ابتداى سال 1395 
در پاسخ به نیازهاى بازار ICT و امنیت شبکه و در ادامه 
گسترش فعالیت هاى گروه شرکت هاى ارتباط امن در 
زمینه فناورى هاى نویــن ICT و ارائه را ه حل هاى جامع 

تأسیس شد.
 محمد مبصرى، مؤسس سافت یاب و رئیس هیئت مدیره 
گروه شرکت هاي ارتباط امن، با اشاره به گسترش تعداد 
فروشــگاه هاى اینترنتى در کشور در حوزه هاى مختلف 
و ازجمله نرم افزارها و آنتى ویروس ها، گفت: با بررســى 
این فروشــگاه ها براى یافتن دیدگاهــى که تاکنون به  
آن پرداخته نشــده  اســت و با این نگاه که فروشگاهى 
جامع و بر محور حمایت از تولید ملى داشته باشیم سایت 
سافت یاب ایجاد شد. از این طریق مى توانیم از نرم افزارها 
و کتاب هایى که در ایران منتشر مى شود حمایت کنیم و 

در عرضه محصول به  تولیدکنندگان آنها کمک کنیم.
وى ادامه داد: نکته دیگرى که ضرورت وجود سافت یاب 
را گوشزد مى کند اینکه یکسرى مصرف کنندگان و بعضى 

شــرکت هاى داخلى به برخى نرم افزارها و محصوالتى 
نیاز دارند که در سایت هاى خارجى وجود دارد اما به دلیل 
بحث هایى مثل نبود کارت اعتبارى و امثال آن در تهیه 
آنها با مشــکل مواجه  هســتند، که مى توانند آنها را در 
سافت یاب ســفارش دهند. نکته بعدى ارتباط مستقیم 
با شرکت هاى تولیدکننده داخلى و خارجى است؛ یعنى 
الیسنس محصولى که در اختیار خریدار قرار مى گیرد از 
سرورهاى شــرکت مادر، صادر و براى مشترى ارسال 
مى شــود و لذا اصل بودن محصــول و خدماتى که در 
راستاى آن دریافت مى شوند براى مشترى کامًال محرز 
خواهدبود. در این راســتا هم چندین شرکت معتبر مثل 
ارتباط امن و شرکت هاى دیگر وظیفه پشتیبانى را برعهده 
دارند و درواقع چندین شــرکت معتبــر تضمین کننده 

خدمات سافت یاب هستند.
مبصرى با اشــاره به اهمیت گام برداشــتن در مســیر 
ارتقاى آموزش و ســواد جامعه گفت: موضوع دیگرى 
که ســافت یاب را متمایز مى کند بحث آموزش مجازى 

است. پکیج هایى آماده شده است تا در زمینه هاى مختلف 
به زبان فارسى بتواند دانش عموم جامعه را بیافزاید. بحث 
دیگر تنوع محصوالت است که مراجعین امکان انتخاب 
بسیارى دارند ضمن آنکه با مالحظه مقایسه هاى انجام 
شده نیز مى توانند محصول مناسب خودشان را انتخاب 

کنند.
عالقه مندان جهت کســب اطالعات بیشتر مى توانند 
 www.softyab.com به وبسایت سافت یاب به نشانى

مراجعه کنند .
 

 تا پیش از این تنها یک نوع درایو USB براى انتقال 
فایل ها به لپ تاپ یا کامپیوتر در بازار وجود داشــت 
اما با پیشــرفت فناورى و دســتگاه هاى مختلف، 
گجت هاى ارتباطى نیز، احتیاج به ارتقا پیدا کردند. 
حاال شرکت معروف «ســیلیکون پاور» یک فلش 
 Mobile C50 درایو جدید معرفى کرده اســت که
نام دارد و ســه اتصال دهنده اصلى USB را در یک 
محصول جمع کرده است: USB نوع A،USB  نوع 
C و USB Micro-b کــه این روزها گجت هایى با 
 ،USB-C پشتیبانى از فناورى پر ســرعت و جدید

بسیار روى بورس هستند.
این سرى از فلش درایوهاى ســیلیکون پاور با سه 
نوع ظرفیــت حافظه عرضه مى شــوند: 32، 64 و 
128 گیگابایت. معموًال فلش هایى که در اندازه این 
سرى فلش درایو سیلیکون پاور هستند همیشه در 
معرض خطر آسیب دیدن و یا گم شدن هستند اما 
سرى Mobile C50 به گونه اى ساخته شده است 
که این مشکل را حل مى کند. به عالوه طبق گفته 
شرکت سیلیکون پاور، این فلش ضد آب و گرد وغبار 
است و در برابر تکان هاى شدید نیز مصون خواهد 
بود. به عالوه این محصول قادر است دمایى ما بین 
صفر تا 70 درجه ســانتیگراد را بدون آسیب دیدن 

تحمل کنند.
USB تایپ A و تایپ C در این سرى، سرعت انتقالى 

 ، USB معادل 5 گیگابایت در ثانیــه دارد اما میکرو
تنها مى تواند 480 مگابایــت در ثانیه ازاطالعات را 
انتقال دهد. درایــو 3 در Mobile C50 USB 1 به 
زودى همراه با گارانتى پنج ســاله از طرف شرکت 

سیلیکون پاور عرضه خواهد شد.  

حتمًا با نرم افزار کاربردى TeamViewer آشــنایى 
دارید. این نرم افزار اخیراً براى کاربران ایرانى بســته 
شده اســت. هیچ دلیل یا توضیحى هم از سمت این 

شرکت داده نشده است.
«تیم ویور» یک سرویس رایگان و بسیار کاربردى است 
که کاربران مى توانند به راحتى یک کامپیوتر دیگر را با 
استفاده از آن کنترل کنند. این نرم افزار به شما دسترسى 
کاملى مى دهد تا به یک کامپیوتر دیگر متصل شوید و با 
آن کار کنید به گونه اى که انگار دقیقاً پشت آن دستگاه 

قرار دارید. حتى مى توانید به آن سیســتم فایل انتقال 
دهید یا از آن فایل بردارید.

بسته شــدن این ســرویس براى ایرانیان قطعًا کار 
مهندسان شبکه را دچار مشکل جدى خواهد کرد. از 
آنجایى که هیچ دلیلى براى این امر اعالم نشده است 
مشخص هم نیست که این تحریم تا چه زمانى ادامه 
خواهد داشــت. اگر با آى پى ایران بــه صفحه اصلى 

تیم ویور مراجعه کنید با  پیغام زیر روبه رو خواهید شد.
Boom Force: War Game for Free بازى 
فوق العاده زیبا با طراحى عالى و گرافیک HDدر سبک 
بازى هاى اســتراتژى و اکشــن براى اندروید است که 
 Fun Games For Free استودیوى بازیســازى
آن را به صورت رایگان در گوگل پلى عرضه کرده است و 
از محبوب ترین بازى ها به شمار مى رود! همین ابتداى 
 Boom Force کار بگوییم که ساختار و طراحى بازى
شــبیه به بازى معروف Clash Royale از کمپانى 
سوپرسل اســت به طورى که در آن شما باید با کاربران 
آنالین سراسر جهان به رقابت بپردازید.  وظیفه شماست 
که به کشف، جمع آورى و ارتقاى بیش از 25 نیرو و سالح 

هاى مختلف از جمله هواپیماهاى جنگنده و مین هاى 
زمینى بپردازید و از آنها براى منفجر کردن رقیبان خود 
بهره ببرید. از میان هشت نوع مختلف از سرباز با توانایى 
هاى خاص و منحصر به فرد مى توانید انتخاب کرده و آنها 
را وارد میدان نبرد کنید تا دشمنان را از بین ببرند. پیروزى 
و یا شکســت در نبردها به استراتژى شما بستگى دارد و 
اگر از عالقه مندان بازى هاى اســتراتژى باشید بدون 
شک پیروز میدان خواهید بود. طراحى عالى، صداگذارى 
 Boom Force بازى HD هیجان آور و گرافیــک
تجربه اى متفاوت از بازى هاى استراتژى را برایتان به 

ارمغان مى آورد.

نصف جهان: شــرکت «میزو» با همــکارى کمپاین 
«فراگ» از دو پرچمدار جدیدش با طراحى کامًال متفاوت 
و منحصر به فرد رونمایى کرد. دو گوشى مذکور میزو پرو 
 Meizu Pro 7) و میزو پرو 7 پالس (Meizu Pro 7) 7
Plus) نام دارند و از یک نمایشگر ثانویه بهره مند هستند 

که در پنل پشتى آنها نصب شده است. 
میزو از شرکت هاى چینى فعال در زمینه تولید و عرضه 
گوشى هاى هوشــمند اســت. یکى از گالیه هایى که 
همیشه از شرکت هاى چینى مى شــود، مربوط به نبود 
نوآورى در محصوالتشــان و کپى بردارى از ایده هاى 
سایر برندهاى فعال در صنعت موبایل است. اما میزو با 
معرفى دو پرچمدار جدیدش یعنى دو گوشى میزو پرو 7 و 
پرو 7 پالس ثابت کرد که برندهاى چینى هم مى توانند 
ایده هاى نوآورانه و جالبى را در صنعت موبایل ارائه کنند.

دو گوشى هوشــمند جدید میزو از یک قابلیت خاص و 
ویژه بهره مى برد که مربوط به وجود یک نمایشگر ثانویه 
در پنل پشتى آنها و زیر دوربین دوگانه دستگاه مى شود. 
ایده این سبک طراحى توسط میزو و شرکت فراگ ارائه 
شد و در دو گوشى میزو پرو 7 و پرو 7 پالس پیاده سازى 
شده است. صفحه نمایش ثانویه این دو گوشى مى تواند 
اطالعاتى مثل زمان، تاریخ، نوتیفیکیشــن ها و... را به 
تصویر بکشد یا حتى محتواى نمایشگر اصلى دستگاه را 

در ابعاد کوچک تر ارائه کند.
از دیگر کاربردهاى صفحه نمایش ثانویه دو گوشى مذکور 
مى توان به استفاده از آن به عنوان آینه براى عکسبردارى 
سلفى از طریق دوربین اصلى و دوگانه دستگاه اشاره کرد. 
تصور کنید که قصد دارید با دوربین دوگانه و اصلى گوشى 
میزو پرو 7 یا پرو 7 پالس عکس سلفى ضبط کنید، در 
این شرایط صفحه نمایش ثانویه دستگاه مى توانید محیط 
درون عکس را نشان داده و مثل یک آینه عمل کند. البته 

گوشى هاى نام برده شده از دوربین سلفى قدرتمندى هم 
بهره مى برند که در ادامه به مشخصات آن اشاره مى کنیم.
دو گوشــى هوشــمند میزو پرو 7 و پرو 7 پالس از نظر 
مشــخصات فنى چندان شــبیه به یکدیگر نیستند، اما 
ظاهر آنها بســیار یکسان و مشــابه طراحى شده است. 
میزو پرو 7 از نمایشــگرى 5,2 اینچى بهره مى برد اما 

میزو پرو 7 پالس به نمایشگرى 5,7 اینچى مجهز است. 
 Super) پنل نمایشگر هر دو گوشى از نوع سوپر آمولد
AMOLED) انتخاب شده، اما وضوح تصویر آن متفاوت 

اســت. وضوح صفحه میزو پرو 7 فول اچ دى (1920 در 
1080 پیکسل) خواهد بود اما نمایشگر میزو پرو 7 پالس 
وضوح تصویر QHD (2560  در 1440 پیکســل) را به 

همراه دارد. دو گوشــى مذکور از نظر تراشه یا سیستم 
روى چیپ (SoC) هم تفاوت هایى نســبت به یکدیگر 

دارند.
گوشى هوشمند میزو پرو 7 به تراشه هلیو پى 25 شرکت 
مدیاتک مجهز شده است که از پردازنده مرکزى هشت 
هسته اى بهره مى برد، اما در ســمت مقابل میزو پرو 7 

پالس به تراشه هلیو ایکس 30 با پردازنده مرکزى 10 
هسته اى مجهز خواهد بود. در زیر صفحه نمایش هر دو 
گوشى نام برده ، کلید فیزیکى mBack میزو قرار دارد که 
نقش دکمه هوم (Home) و اسکنر انگشت دستگاه را ایفا 
مى کند. گوشى میزو پرو 7 قابلیت پشتیبانى همزمان از دو 
سیمکارت را به همراه داشته و از رم 4 گیگابایتى و حافظه 

داخلى 64 گیگابایتى بهره مى برد.
در ســمت مقابل میزو پرو 7 پــالس از رم 6 گیگابایتى 
بهره منــد بــوده و از نظر حافظــه داخلى شــامل دو 
نســخه مختلف با ظرفیت هــاى 64 و 128 گیگابایتى

 مى شــود. ضمــن اینکــه هــر دو گوشــى از اتصال 
حافظه جانبى پشــتیبانى به عمل مى آورنــد. باترى دو 
گوشــى میزو پرو 7 و میزو پرو 7 پــالس هم به ترتیب 
ظرفیت هاى 3000 و 3500 میلى آمپر ســاعتى را ارائه 
مى کنند. ضمن اینکه هر دو گوشــى مذکور از قابلیت 
شارژ ســریع mCharge پشــتیبانى به عمل مى آورد. 
دوربین اصلى هــر دو گوشــى مذکور از دو سنســور 
12 مگاپیکسلى تشــکیل شــده و دوربین سلفى آنها 
هم به یک سنســور 16 مگاپیکســلى باکیفیت مجهز 

است.
سیستم عامل پیش فرض نصب و راه اندازى شده بر روى 
دو پرچمدار جدید میزو، اندروید 7,0 نوقا خواهد بود و رابط 
کاربرى اختصاصى این شرکت با نام Flyme OS هم در 
کنار آن نصب مى شود. میزو فروش دو پرچمدار جدیدش 
را از روز پنجم ماه آگوست(14مرداد) در چین آغاز مى کند 
و قرار است دو دســتگاه به زودى در کشورهاى دیگرى 
مثل فرانسه، اســپانیا، ایتالیا، هندوستان، روسیه و... هم 
عرضه شوند. متأ سفانه در حال حاضر اطالعاتى در مورد 
قیمت دو گوشى میزو پرو 7 و میزو پرو 7 پالس منتشر 

نشده است.

معرفى «میزو پرو 7 »و «پرو 7 پالس» 
با نمایشگر ثانویه در پشت

برنامه ویژه گوگل
 براى امنیت نرم افزارهاى اندروید

بازى استراتژى «توسعه قدرت» 

هوش مصنوعى، محققان را غافلگیر کرد

«سافت یاب» یک فروشگاه اینترنتى متفاوت

فلش ممورى همه کاره

اپلیکیشن والپیپرTeamViewer ایران را بالك کرد!
 آب و هوا

آموزش رفع اِرور
 Phone Password

Flood در تلگرام
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منبع:  ایلنا  

 اگر پیچ کوتاهى را رد کنى، 
 و طرف دیگر کوه. کوهى که

یک طرِف رودخانه و جاده، زمین هاى سرسبز برنج است

در مى یابى نه از خاك و سنگ که از زباله ساخته شده است؛ زباله اى که شیرابه اش زمین هاى برنج را آبیارى 

 و در آن تن به آب زده اند. 
مى رود تا دریا، که مردمى از همه جاى کشور آمده

د و مى ریزد توى رودخانه و 
مى کن

سماند کل کشور در استان هاى شمالى تولید شده و از این میزان تنها 3 درصد به 
به گفته مسئوالن یک چهارم پ

در اماکن دفن زباله فعالیت هاى اقتصادى تعطیل شود و 
صورت بهداشتى دفن مى شود. موضوعى که باعث شده 

ن بود اکنون به مخروبه بدل شود.  
مانى میزبان انبوه گردشگرا

رستوران هایى که ز

مسابقات دوچرخه سوارى کراس کانترى بانوان  در 
شهرکرد برگزار شد.

معرفى و تست کراس 
اور جدید پارس خودرو

Brilliance C3

 کتابخانه 
و موزه 

ملى ملک  
در تهران

آغاز کرده اند.  پهنه خلیج فارس صید میگو را در دریابست فصل همزمان با پایان طرح صیاد بوشهرى میگو- 10 هزار بوشهر براى صید شناورهاى صیادى آماده سازى 

«نومندیا امفکتو» 
معاون وزیرخارجه 
آفریقاى جنوبى با 
محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه 

ایران در ساختمان 
شماره یک وزارت 

خارجه دیدار و 
گفتگو کردند. 

هشتمین جلسه رسیدگى به اتهامات دو 
متهم پرونده فساد نفتى  برگزار شد.

مراسم افتتاحیه 

همین المپیاد جهانى 
بیست ون

ر به میزبانى ایران 
کامپیوت

در سالن همایش هاى برج 

در غیاب وزیر آموزش 
میالد 

و پرورش و با حضور معاونان 

وى برگزار شد. 


