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چالش رشته ها 
در دیگ جوشان 

کنکور

 احمدى نژاد رکورد دار 
تغییر در دولت

توافق فوالد مبارکه 
با کمیسیـون اروپا 
براى صادرات فوالد

افشاى راز
 شلیک هاى شبانه

بازگشت رضا عطاران
 با «هزار پا» 
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مصرف بنزین در اصفهان
 6 درصد افزایش پیدا کرد

ساالنه2000 کودك
 وارد مراکز بهزیستى مى شوند

«چیلیورى» به اصفهان هم رسید«چیلیورى» به اصفهان هم رسید
از روى گوشى موبایلتان غذا سفارش دهیداز روى گوشى موبایلتان غذا سفارش دهید
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استان

هدفون سامسونگ یو فلکس 

ر  وارد
هه

توقیف 18 نفتکش قاچاقچیان سوخت در اصفهان

از حج به عنوان 
حربه سیاسى
 استفاده
 نمى کنیم
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سرپرست حجاج ایرانى گفت: تالش 
براى تقویت معنویت در میان حجاج 

بخشى از اهداف مهم جمهورى 
اسالمى در حج هر سال است. 

حجت االسالم والمسلمین قاضى 
عسکر در نشست شوراى 

هماهنگى بعثه مقام معظم 
رهبرى در مدینه منوره...

مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر 
سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 

فروش دارو به صورت اینترنتى به 
نوعى قاچاق محسوب مى شود، گفت:

 در حال حاضر بازار 
ناصرخسرو مانند چند سال 
گذشته نیست که فقط یک 

دکه باشد، بلکه...
3

تغییر بازار 
قاچاق دارو 
به سایت هاى 
اینترنتى 

5
رانندگان این نفتکش ها با استفاده از یک روش جدید و با عبور از علویجه، گازوئیل ب ه افغانستان قاچاق مى کردند 

جزئیات انهدام یک باند بزرگ قاچاق

چالش
در دی

ا
 شلیک

بازگشت
 ب

مصرفب
6 درصد

س یو و سو یو و و

سرمربى پرتغالى تیم ملى فوتبال ایران از دید 
نویسنده ایرانى وبسایت سوئدى در فوتبال ملى 
کشورمان یک انقالب و تحول جدى ایجاد کرده 

 svenskafans است. نویسنده ایرانى وبسایت
سوئد در گزارشى به عملکرد سرمربى پرتغالى تیم 

ملى فوتبال ایران پرداخته است. وى معتقد است 
که  «کارلوس کى روش» در تیم ملى ایران تحول 

جدى و انقالب ایجادکرده است.
در سال 2006، على دایى، بزرگ ترین گلزن فیفا 
شناخته شد.109 گل زده در لباس تیم ملى رکورد 
بزرگى بود که کسى رؤیاى دست یافتن به آن را

 نداشت...

گزارش روزنامه سوئدى  درباره سرمربى تیم ملى ایران 

کى روش 
هواداران زیادى دارد

12
نداشت...

15
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معاون پارلمانى رئیس جمهور لیست پیشنهادى وزراى کابینه 
دوازدهم را به هیئت رئیسه ارائه داد که در این لیست وزیر علوم 
معرفى نشده است.به گزارش ایســنا، مسعود پزشکیان نایب 
رئیس مجلس که ریاست جلسه علنى دیروز مجلس را به عهده 
داشت، لیست وزراى پیشنهادى کابینه دوازدهم را قرائت کرد 
که در این لیست هنوز دولت، وزیر پیشنهادى علوم را معرفى 
نکرده اســت. محمدجواد آذرى جهرمى؛ وزارت ارتباطات و 
فناورى اطالعات. سیدمحمود علوى؛ وزارت اطالعات. مسعود 
کرباســیان؛ وزارت امور اقتصاد و دارایى. محمدجواد ظریف؛ 
وزارت خارجه. سیدمحمد بطحایى؛ وزارت آموزش و پرورش. 
سیدحسن قاضى زاده هاشــمى؛ وزارت بهداشت. على ربیعى؛ 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى. على حجتى؛ وزارت جهاد 
کشاورزى. سیدعلیرضا آوایى؛ وزارت دادگسترى. امیر حاتمى؛ 
وزارت دفاع، پشتیبانى و نیروهاى مسلح. عباس آخوندى؛ وزارت 
راه و شهرسازى. محمد شریعتمدارى؛ وزارت صنعت، معدن و 
تجارت. سیدعباس صالحى؛ وزارت ارشاد. عبدالرضا رحمانى 
فضلى؛ وزارت کشور. بیژن نامدار زنگنه؛ وزارت نفت. حبیب ا... 
بیطرف؛ وزارت نیرو. مسعود سلطانى فر؛ وزارت ورزش و جوانان 
براساس آئین نامه داخلى مجلس، نمایندگان یک هفته فرصت 
بررسى برنامه هاى وزراى پیشــنهادى را در کمیسیون هاى 
تخصصى دارند و بعد از آن مجلس باید در جلسات متوالى در 

صحن علنى وارد بررسى صالحیت وزرا شود.

کابینه، منهاى یک وزیر 
معرفى شد 

توئیتر
سهل انگارى بود

  تسنیم| على الریجانــى رئیس مجلس 
شوراى اسالمى در جلســه علنى دیروز قوه مقننه 
در نطق پیش از دســتور با تأکید بر اینکه متأسفانه 
چندسالى است که آفتى گریبانگیر کشور شده است 
که موضوعات مربوط به امنیــت ملى و منافع ملى 
کشور را به ســرعت به موضوعات جناحى تبدیل 
مى کند و خسارتى به کشور وارد مى کند، ادامه داد: 
مراسم تحلیف رئیس جمهور نیز از این آفت به دور 
نبود و برخى تالش کردند با بزرگنمایى نام چند کشور 
کوچک و کمتر شناخته شده به مراسم تحلیف ریاست 
جمهورى خدشه وارد کنند. رئیس مجلس شوراى 
اســالمى به تصویربردارى چند نفر از نمایندگان با 
یکى از میهمانان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این 
کار اگرچه سهل انگارى بود، سعى شد تبدیل به یک 
موضوع اساسى شود البته ندیدن اثرات مهم اجالس 
در امنیت ملى کشور درست اندیشى و نگاه ملى در 

آن نهفته نبود.

جا نبود، دعوت نکردیم!
  میزان | این روزها عدم دعــوت از مولوى 
عبدالحمید و برخى چهره هاى سیاســى دیگر در 
مراسم تحلیف مورد اعتراض برخى گروه ها و جناح ها 
قرار گرفته است. در این باره مهدى کیایى مدیرکل 
روابط عمومى مجلس، کمبود جا را علت عدم دعوت 
از برخى چهره ها عنوان کــرده و ضمن اینکه گفته 
عظمت و اهمیت برگزارى این مراسم باشکوه نباید 
تحت الشعاع برخى حواشى قرار گیرد از همه این افراد 

عذرخواهى کرده است.

اظهارات جدید سلفى بگیر
 ...   باشگاه خبرنگاران جوان | فــرج ا
رجبى نماینده مردم شیراز در خصوص حواشى پیش 
آمده در روز تحلیف گفــت: خانم موگرینى مهمان 
رسمى بود و عکس گرفتن با خانم موگرینى ایرادى 
نداشته اما باید شأن موضوع را رعایت مى کردیم. وى 
ادامه داد: اینجانب در نامه عذرخواهى تمام توضیحات 

الزم را دادم تا براى مردم سوءتفاهم پیش نیاید.

جلسه غیرعلنى 
در مورد حواشى 

عضــو هیئت رئیســه مجلــس از    مهر |
جلسه مجلس شوراى اســالمى در مورد حواشى 
مراســم تحلیف خبر داد. اسدا... عباســى دیروز در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: این جلسه به صورت 
غیرعلنى به ریاست على الریجانى برگزار شد و در 
مورد کم و کیف مراســم تحلیف و انعکاس برخى 

حواشى آن مراسم در فضاى مجازى است.

مجلس بى سر!
  فارس| عباس ســلیمى نمین، مدیر دفتر 
مطالعات و تدوین تاریخ ایران در حاشــیه جنجال 
ســلفى گرفتن برخى نمایندگان بــا موگرینى در 
مطلبى نوشت:  باید اذعان داشت در گذشته نیز افراد 
غیروارسته و سست عنصر بعضًا در پناه زدوبندهاى 
سیاســى یا مالى به مجلس راه مى یافتند اما وجود 
شخصیت هاى برجسته، وارســته و مهذب فضاى 
وزینى را بر مجلس حاکم مى ساخت به نوعى که این 
قبیل افراد کمتر امکان خودنمایى داشتند. متأسفانه 
همانگونه که قبًال ذکر آن رفته در این دوره با مجلس 
بى ســرى مواجهیم که بعضاً موجــب تحقیر ملت 

مى شود.

واکنش مطهرى به سلفى جنجالى
  تابناك | صفحه اینستاگرام على مطهرى، 
نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى، با 
انتشار پستى ضمن اشاره به استفاده سیاسى برخى 
افراد از ماجراى سلفى گرفتن نمایندگان مجلس با 
موگرینى، واکنش ها و نکوهش هاى صورت گرفته 
از این اقدام بعضى نمایندگان را بیش از اندازه دانست. 
همچنین صفحه منتسب به مطهرى در بخشى از 
متن منتشر شده، نگاه جنسى گروهى از افراد به این 

ماجرا را نادرست دانست.

گروه تروریســتى تکفیــرى داعش 
مدعــى شــد یــک ایرانــى را به 
اســارت گرفته اســت. دیروز پایگاه 
اطالع رسانى جام جم آنالین تصاویر 
ایرانى به اسارت گرفته شده را منتشر 

کرد که در مقابل مشاهده مى کنید.

چین در اقدامى بى ســابقه از حدود ده روز گذشــته 
یک به یــک در حال مســدود کردن حســاب هاى 
ایرانیــان در بانک هــاى ABC و ICBC و 
MERCHENT اســت اگر چه به گفته برخى 
دلیل این بانک ها براى بستن حساب هاى ایرانیان در 
چین تحریم هاى بین المللى وضع شده توسط آمریکا 
علیه ایرانیان عنوان شده است اما رئیس اتاق ایران و 

چین دلیل آن را تحریم ها ى آمریکا نمى داند.
 اســدا... عســگراوالدى، رئیس اتاق بازرگانى ایران 
و چین در گفتگو با جام جم آنالین در پاســخ به این 
پرســش که آیا بسته شدن حســاب هاى ایرانى ها 
در چین ربطى بــه تحریم هاى آمریــکا دارد یا خیر 
گفت: در حال حاضر چین در حال بستن حساب هاى 

شخصى ایرانیان است و با شــرکت هاى ایرانى که 
درآنجا به ثبت رسیدن کارى ندارد بنابراین ربطى به 

تحریم هاى آمریکا ندارد.
وى افزود: یک عده از ایرانى ها ویزاى توریستى گرفته 
و با باز کردن حساب در بانک هاى چین اقدام به خرید 
و فروش کاال مى کنند که در حال حاضر چین حساب 
این افراد را به تدریج مسدود مى کند و دلیل مسدود 
کردن این حساب ها مربوط به مباحث پولشویى است 
چراکه این افراد نه مالیات مى دهند نه صورت حساب 
ومدرك مى توانند ارائه دهند که این پول ها را از کجا 

آورده اند.
در حال حاضر چین با شرکت هاى ایرانى کارى ندارد 
چون اینها ثبت شده اند ولى این افرادى که مى روند 
همینطورى حســاب باز مى کنند ثبت شده نیستند 
و کاال خرید و فروش مى کننــد و ارزغیر مجاز وارد 

کشور مى کنند.
وى با اشاره به اینکه اکثریت قاچاقى که از چین به ایران 
صورت مى گیرد از طریق همین حساب هاى شخصى 
است گفت: معموًال کاالها از طریق یک خریدار از چین 
وارد مى شود و چون از مبادى گمرکى نمى توانند وارد 

کنند از مبادى غیر گمرکى وارد کشور مى شود.
عسگر اوالدى در پاسخ به این پرسش که آیا شما از 
مسدود شدن حساب هاى شخصى ایرانى ها استقبال 
مى کنید؟ گفت: ما استقبال نمى کنیم واعتراض خود 
را اعالم کردیم و فردا نیز با سفیر چین جلسه خواهیم 

داشت تا در این رابطه صحبت کنیم.

مقصد بعدى شهردار کجاست؟ 
حسـین قربانـزاده فعـال سیاسـى و از    انتخاب|
نزدیکان قالیبـاف در واکنش به اینکه شـهردار تهران در 
حال آماده سازى خود براى 1400 است، تصریح کرد: چه 
آماده شدنى؟ مملکتى که رئیس جمهور دوماهه انتخاب 
مى شـود برنامه ریزى بلند مدت معنایى ندارد. رأى دادن  
مردم ما همواره دقیقه نودى بوده  و اتفاقات مهم در همان 

یکى دوماه منتهى به انتخابات رخ مى دهد. 

واکنش به یک جوسازى
دفتـر آیـت ا... مـکارم شـیرازى در    میزان|
اطالعیه اى به برخى شـایعات مطرح شـده در فضاى 

مجازى واکنش نشان داد.
در اطالعیه دفتر آیت ا... مکارم آمده است: «اخیراً دوباره 
داستان دروغین رابطه دامادى تاجر به نام مدلّل با حضرت 
آیت ا... العظمى مکارم شیرازى در بعضى از سایت ها آمده 
است! مکرر از آیت ا... مکارم شیرازى شنیده ایم که هرگز 
نامبرده را ندیده و نمى شناسم و هیچگونه رابطه اى با ما 
نداشـته و ندارد. اما آنها که نه ایمان دارند و نه وجدان، از 

تکرار دروغ هاى خود ابا ندارند.»

دستگیرى 27 داعشى 
  آفتاب  نیوز| وزارت اطالعـات بـا صـدور 
اطالعیه اى از دسـتگیرى 27 نفـر از عناصر گروهک 
تروریسـتى داعش خبـر داده اسـت. در ایـن اطالعیه 
آمده کـه این گـروه قصد انجـام اقدامات تروریسـتى 
در اسـتان هاى عمقـى و شـهرهاى مذهبى کشـور را

داشته اند و مقرر بوده پنج نفر از دستگیر شدگان عملیات 
داخل کشـور را انجـام دهنـد و بقیه به عنـوان عناصر 

تدارکاتى و پشتیبانى کننده گروه ایفاى نقش کنند.

به دنبال بازگرداندن ناطق 
  نامه نیوز| سـخنگوى جامعه روحانیت مبارز 
در پاسخ به این سئوال که تالش هاى جامعه روحانیت براى 
برگرداندن ناطق نورى به کجا رسـیده است، گفت: ایشان 
جوابى نداده اسـت و تاکنون هم این تالش ها راه به جایى 
نبرده است و نتیجه  مؤثرى نداشته است. غالمرضا مصباحى 
مقدم در واکنش به اینکه آیا شما تالش هایتان در این مسیر 
را همچنان ادامه مى دهید یا نه تصریح کرد: ما ارتباط سالم 

و علیکمان را با ایشان داریم و این رابطه را ادامه مى دهیم.

دیکتاتورى مخفى
  فارس| دبیرکل حـزب کارگـزاران سـازندگى 
گفت: اینکه گفته شـود اال و بال باید فالن فرد وزیر شود 
یک دیکتاتورى مخفى است و اینکه بگوییم حتماً باید فرد 
مورد نظر ما روى کار بیاید با اصول مدیریت سازگار نیست. 
غالمحسـین کرباسـچى درباره رابطه دولت دوازدهم و 
اصالح طلبان گفت: دولت بداند یا نداند مدیون رسانه هاى 
اصالح طلب است و این تیم رسانه اى غیر استخدامى دولت 
پاسخگوى رسانه هایى چون کیهان، جوان و ... بوده است.

برجام  و نظم جهانى
  مهر| مسئول سیاسـت خارجى اتحادیه اروپا بر 
لزوم پایبندى تمامى طرف ها بر توافق هسـته اى تأکید 
کرد. وى که در کنفرانس مشترك اتحادیه اروپا و اتحادیه 
کشورهاى آسیاى جنوب شرقى (آ سه آن) سخن مى گفت 
تأکید کرد وجود برجام براى نظم جهانى ضرورى اسـت. 
موگرینى با اشاره به حضورش در مراسم تحلیف «حسن 
روحانى» رئیس جمهورى اسـالمى ایران و سخنان وى 
در خصوص برجام، از اینکه ایـران بار دیگر پایبندى خود 

به توافق هسته اى صحه گذاشت، ابراز خرسندى کرد.

انتقادات دختر هاشمى
فاطمه هاشمى فرزند ارشد مرحوم    خبرآنالین|
هاشمى اظهار داشت: یک روز دوستان از من سئوال کردند 
که روحانى چه شباهت هایى به آقاى هاشمى دارند؟ من 
گفتم آقاى روحانى هیچ شباهتى به آقاى هاشمى ندارد. 
ایشان روزى که براى کاندیدا شدن در بهمن یا اسفند 92 
رفتند، مى خواستند با پدر من مشورت کنند، غیر از مشورت 

از پدر من خواستند که ایشان را حمایت کنند.

حاشیه هاى تحلیف

تغییــر در دولت دوم یک رســم    عصر ایران |
دیرین در میان رؤســاى جمهور ایران اســت. هاشمى 
کابینه دوم خــود را با 9 تغییر، خاتمى بــا هفت تغییر و 
احمدى نژاد بــا 15 تغییر آغاز کردند. حســن روحانى 
درحالى کار خود را به عنوان رئیس دولت دوازدهم آغاز 
کرده است که دیروز لیست اسامى وزراى دولت دوازدهم 
را به مجلس شوراى اســالمى معرفى کرد. مطابق این 
لیست و با احتساب وزیر معرفى نشده علوم به مجلس، 
حدود نیمى از وزراى دولــت یازدهم در دولت دوازدهم 

حضور ندارند. 
آنگونه که از شواهد پیداست هشت وزارتخانه در دولت 
دوازدهم دچار تغییر شــده اند. در ادامه میزان تغییرات 
در کابینه دولت هاى هاشــمى رفسنجانى، سید محمد 
خاتمى و محمود احمدى نژاد مورد بررسى قرار مى گیرد.

دولت هاشمى رفسنجانى
کابینه اول: ( 12 مرداد 1368- 12 مرداد 1372)

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى : سید محمد خاتمى جاى 
خود را به على الریجانى داد. وزیر بهداشت: ایرج فاضل 
توسط مجلس استیضاح شــد و رضا ملک زاده جاى او 

را گرفت.
کابینه دوم: ( 12 مرداد 1372- 12 مرداد 1376)

کابینه دوم هاشمى رفســنجانى کابینه اى بدون تغییر 
بود. کابینه اى که تا نیمه مرداد 76 رئیس جمهور را با 22 

یار همراهى کرد.
تغییرات در کابینه در میان دولت اول و دوم:

وزیر ارشــاد: میرســلیم جایگزین الریجانى. وزیر 
دفاع: فروزنده جایگزین ترکان. وزیر علوم: هاشمى 
گلپایگانى جایگزین معین. وزیر کشــور: بشــارتى 
جایگزین عبدا... نورى. وزیــر راه و ترابرى: ترکان 
جایگزین ســعیدى کیا. وزیر اقتصــاد: محمدخان 
جایگزین نوربخش. وزیر بهداشت: مرندى جایگزین 
ملک زاده. وزیــر بازرگانى: آل اســحاق جایگزین 

وهاجى. وزیر مسکن: آخوندى جایگزین کازرونى.

دولت سید محمد خاتمى
کابینه اول: (12مرداد 1376- 11 مرداد 1380)

وزیر اطالعات: درى نجف آبادى در همان سال هاى 
ابتدایى کابینه جــاى خود را به یونســى داد. وزیر راه 
و ترابرى: محمود حجتى از وزارت راه برکنار شــد و 
جاى خود را به مرحوم رحمان دادمان داد. وزیر ارشاد: 
مهاجرانى به دلیل انتقادها از عملکردش در وزارت  ارشاد، 
استعفا کرد و جاى خود را به مســجد جامعى داد. وزیر 
کشور: عبدا... نورى در نیمه راه کابینه اول خاتمى جاى 

خود را به عبدالواحد موسوى الرى داد.
کابینه دوم: (11 مرداد 1380- 12 مرداد 1384)

وزیر راه و ترابرى: خرم توسط مجلس استیضاح شد و 
جاى خود را به رحمتى داد. وزیر علوم: مصطفى معین 
جاى خود را به جعفر توفیقى داد. وزیر کار: حسینى جاى 

خود را به خالقى داد.
تغییرات در کابینه در میان دولت اول و دوم:

وزیر آمــوزش و پرورش: حاجــى جایگزین مظفر.
 وزیــر ارتباطــات: معتمــدى جایگزیــن عــارف. 
وزیر دارایــى: مظاهــرى جایگزین نمــازى. وزیر 
بهداشت: پزشکیان جایگزین فرهادى. وزیر تعاون: 
صوفى جایگزیــن حاجى. وزیر کشــاورزى: حجتى 
جایگزین سعیدى کیا. وزیر کار: حسینى جایگزین حاجى.

دولت محمود احمدى نژاد
کابینه اول: (12 مرداد 1384- 12 مرداد 1388)

وزیر آموزش و پرورش: فرشیدى جاى خود را به على 
احمدى داد. وزیر اطالعات: اژه اى در آخرین روزهاى 
دولت نهم به دلیل آنچه انتقاد از رئیس جمهور خوانده 
شــد، ناچار به ترك دولت شــد. وزیر اقتصاد: دانش 
جعفرى هم به دلیل انتقاد از احمدى نژاد راه خروج را در 

پیش گرفت و جاى خود را به حسینى داد. وزیر تعاون: 
اردکانى جاى خود را به عباسى داد. وزیر راه و ترابرى: 
رحمتى به عنوان تنها بازمانده از دولت خاتمى در دولت 
نهم جاى خود را به بهبهانى ســپرد. وزیر رفاه: پرویز 
کاظمى اولین وزیر برکنار شده توسط احمدى نژاد بود 
که جاى خود به مصــرى داد. وزیر صنایع: مظاهرى 
ســکان وزارت صنایع را به محرابیان شاگرد سال هاى 
دور احمدى نژاد ســپرد. وزیر ارشاد: صفارهرندى نیز 
به دلیلى مشابه با محســنى اژه اى از دولت کنار رفت. 
وزیر کشور:  پورمحمدى از وزارت کشور رفت تا کردان 
به این وزارتخانه بیاید و در مدت کوتاهى استیضاح شده 
و در نهایت محصولى به وزارت کشور برسد. وزیر نفت: 
وزیرى هامانه سکان پردرآمد ترین وزارتخانه دولتى را 

به نوذرى سپرد.
کابینه دوم: (12 مرداد 1388 – 12 مرداد 1392)

وزیر ارتباطات: تقى پور در اواخر عمر دولت دهم جاى 
خود را به نامــى داد. وزیر امورخارجه: متکى وقتى در 
سفر ســنگال بود برکنار شــد و صالحى جایگزین وى 
شد. وزیر بهداشــت: مرضیه وحید دستجردى اولین 
وزیر زن بعد از انقالب با حاشــیه هاى فراوان با طریقت 
منفرد تعویض شــد. وزیر راه و ترابرى: بهبهانى نیز 

با اســتیضاحى جنجالى و بدون حضــور رئیس جمهور 
براى دفاع از وى برکنار شــد؛ به دلیل اینکه بســیارى 
این اســتیضاح مثبت بهبهانى را به دلیل حاشــیه هاى 
عدم حضــور احمدى نژاد در جلســه دفاع مــى دانند، 
این تغییر هم به نام وى نوشــته مى شــود. وزیر نفت: 
میرکاظمى از وزارت نفت رفت و قاسمى ساکن وزارتخانه 
خیابان طالقانى ( محل وزارت نفت) شد. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى: شیخ االسالم با استیضاح مجلس 
جاى خود را به عباســى داد؛ این استیضاح را نیز به دلیل 

همان حاشیه سازى ها به نام احمدى نژاد مى نویسند.
تغییرات در کابینه در میان دولت اول و دوم:

وزیر آموزش و پــرورش: حاجى بابایــى جایگزین 
على احمدى. وزیــر ارتباطات: تقى پــور جایگزین 
ســلیمانى. وزیر اطالعات: مصلحى جایگزین اژه اى. 
وزیر بازرگانــى: غضنفرى جایگزیــن میرکاظمى. 
وزیر بهداشت: وحید دستجردى جایگزین لنکرانى. 
وزیر جهاد کشاورزى: خلیلیان جایگزین اسکندرى. 
وزیــر دادگســترى: بختیــارى جایگزیــن الهام. 
وزیر دفاع: سردار وحیدى جایگزین سردار محمدنجار. 
وزیر علوم: دانشجو جایگزین زاهدى. وزیر ارشاد: 

سید محمد حسینى جایگزین صفارهرندى.

مرورى بر تغییرات در کابینه اول و دوم رؤساى جمهور ایران

 احمدى نژاد رکورد دار تغییر در دولت

ادعاى داعش:
 یک ایرانى را 
اسیر کردیم

بسته شدن حساب ایرانیان در چین 
ربطى به تحریم هاى آمریکا ندارد

رئیس نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشــگاه ها 
از سمت خود اســتعفا کرد. خبر اســتعفاى حجت االسالم 
والمســلمین محمد محمدیــان، رئیس نهــاد نمایندگى

 مقام معظم رهبرى در دانشــگاه ها را رحیم پور ازغدى روز 
دوشنبه در دومین نشست اخیر ســاالنه بسیج دانشجویى 

دانشگاه هاى علوم پزشکى مطرح کرده است.
یک منبع آگاه روز سه شنبه در همین زمینه به ایرنا گفت: رحیم 
پور ازغدى عضو شوراى نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در 
دانشگاه ها بوده و به طور حتم در جریان امور است.وى افزود: 
حجت االسالم والمســلمین محمد محمدیان، رئیس نهاد 
نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها دو دوره است که 
در این پست و سمت بوده و براى دور سوم تمایل دارد نیروى 

تازه نفسى به این عرصه وارد شود.این منبع آگاه ادامه داد: این 
روند در دوره هاى گذشته هم بوده و قبل از حجت االسالم 
محمدیان، حجت االسالم قمى رئیس اسبق نهاد نمایندگى 
مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها نیز چنین رویکردى داشت.

وى یادآور شد: اینکه گفته مى شود حجت االسالم محمدیان، 
اســتعفا کرده را نمى توانم با طرح موضوعى که بیان کردم 
تصدیق کنم، بلکــه وى مى خواهــد جوانگرایى صورت 
پذیرد. این منبع آگاه در مورد مباحث مشکالت مالى نهاد نیز 
خاطرنشان کرد: هر چند که بحث مشکالت مالى نیز در این 
امر دخیل بوده اما کلیت ماجرا را شامل نمى شود و شاید به 
صورت درصدى اگر بیان کنم حدود 20 تا 30 درصد موضوع 

را احاطه مى کند.

چرا رئیس نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها استعفا کرد؟ 

رئیس جمهور دیروز در پیامى فرارســیدن روز خبرنگار را به 
اهالى رسانه تبریک گفت. به گزارش انتخاب، حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانى در صفحه اینستاگرامى خود نوشت: 
از قلم شکسته و دهان بسته کارى ســاخته نیست. قلم ها را به 
بهانه هاى واهى نشکنیم و دهان ها را با بهانه هاى غیراساسى 

نبندیم. بگذاریم در این جامعه «آزادى مسئوالنه» باشد. 
روزخبرنگار بر تمامى خبرنگاران و همچنین فعاالن رسانه اى 

مبارك باد.

قلم ها را به بهانه هاى واهى نشکنیم
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سرپرست حجاج ایرانى گفت: تالش براى تقویت معنویت 
در میان حجاج بخشى از اهداف مهم جمهورى اسالمى در 

حج هر سال است.
حجت االسالم والمسلمین قاضى عسکر در نشست شوراى 
هماهنگى بعثه مقام معظم رهبرى در مدینه منوره اظهار 
داشت: در دیدارهاى چند روز گذشته از محل اسکان حجاج 
کشــورمان، همه زائران از تصمیم نظام و مجموعه دست 
اندرکاران حــج و زیارت در راه اندازى حج 96 خوشــحال 
و راضى هســتند. وى با تأکید بر اینکه تالش همه دست 
انــدرکاران تاکنون به برگزارى حجــى آرام وخوب منجر 
شده است، ابراز امیدوارى کرد این فضا تا پایان عملیات حج 

ادامه یابد و زائران ایرانى با سالمتى و حجى مقبول به میهن 
اسالمى بازگردند. سرپرست حجاج ایرانى افزود: در دیدارها 
و مذاکرات با مسئوالن ســعودى بر لزوم عمل به تمامى 
تعهدات و مفاد توافقنامه امضا شده با وزارت حج عربستان و 
رفع اشکاالت تأکید شد و در محیطى همراه با تفاهم و درایت 
کارها پیگیرى مى شود. حجت االسالم والمسلمین قاضى 
عسکر همچنین با تأکید بر اینکه جمهورى اسالمى ایران 
هیچگاه از حج به عنوان یک حربه سیاسى استفاده نکرده 
است، گفت: تالش براى تقویت معنویت در میان حجاج، 
وحدت امت اسالمى و تقریب مذاهب بخشى از اهداف مهم 

جمهورى اسالمى در حج هر سال است.

مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با 
بیان اینکه فروش دارو به صورت اینترنتى به نوعى قاچاق 
محسوب مى شود، گفت: در حال حاضر بازار ناصرخسرو 
مانند چند سال گذشته نیست که فقط یک دکه باشد، بلکه 
در حال حاضر ســایت هاى مختلف دارویاب و ... ایجاد 
شده اند که داروها را از مسیر نادرســت تهیه کرده و به 

مصرف کننده مى رسانند.
دکتر اکبر عبداللهى اصل در گفتگو با ایسنا، درباره میزان 
قاچاق در حوزه دارو، فروش اینترنتى آن و نحوه نظارت 
ســازمان غذا و دارو بر این موارد، گفت: البته طبیعتًا ما 
نمى توانیم روى موارد قاچــاق دارو و یا فروش اینترنتى 

دارو نظارتى داشته باشیم؛ چراکه این دو بازار غیر رسمى 
محسوب مى شــوند و نمى توانیم بر آنها نظارت داشته 

باشیم.
وى با بیان اینکه از نظر سازمان غذا و دارو، فروش دارو 
به صورت اینترنتى به نوعى قاچاق محســوب مى شود، 
افزود: چراکه این کار را مجاز نمى دانیم و طبیعى است که 
روى آن نظارتى هم نداریم. البته براى برخورد با قاچاق 
طرح هایى در سازمان اجرا شده اند که بخش هاى بازرسى 
و حقوقى ســازمان آنها را بررسى و پیگیرى مى کنند. به 
عنوان مثال یکى از این طرح هــا در حوزه آى تى بود که 
براى آگاه سازى مردم در زمینه داروهاى قاچاق انجام شد. 

تغییر بازار قاچاق دارو به 
سایت هاى اینترنتى 

از حج به عنوان حربه سیاسى 
استفاده نمى کنیم

حافظیه، زیر دست مرمتگران 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى 
فـارس از مرمـت بخش هایـى از مجموعـه تاریخـى  

فرهنگى حافظیه خبر داد. 
قسـمت هاى  در  مرمـت  گفـت:  امیـر  مصیـب 
استحکام بخشـى نماهاى طرفین ایوان، پاك سازى و 
بازپیرایى تمام درهـا و پنجره هاى چوبـى و همچنین 
تعمیرات موضعى مجموعه در محل هـاى مورد نیاز با 

اعتبارى بالغ بر 700 میلیون ریال در دست اجراست.

کمک 20 میلیون دالرى به ایران
پرویز افشار، سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
با اجراى برنامه مشـارکت کشـورى حدود 20 میلیون 
دالر اعتبـار از جانب سـازمان ملل در جهـت مبارزه با 
مواد مخدر و ارائـه آموزش هاى الزم بـه ایران کمک 

شده است.

افزایش بهاى کتاب هاى درسى
معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى وزارت 
آموزش و پـرورش از افزایش 7 درصـدى بهاى کتاب 
هاى درسى خبر داد. حسین طالیى زواره در خصوص 
بهاى اخـذ شـده از خانواده ها بابت کتاب هاى درسـى 
دانـش آمـوزان تصریح کـرد: ارزان تریـن کتاب هاى 
درسـى مربوط به سـال اول ابتدایى با 14 هزار و 300 
تومان و گران ترین آن مربوط به دوره پیش دانشگاهى 

هنر با 45 هزار و صد تومان است.

آخر هفته خنک 
کارشناس سازمان هواشناسى گفت: دما در آخر هفته 
خنک مى شـود. محمد اصغـرى اظهار داشـت: از روز 
دوشنبه شـاهد آغاز روند کاهش دما در کشور هستیم. 
این در حالى اسـت که روز هاى پنج شنبه و جمعه دما 
در بیشتر نقاط کشور بین 2 تا7 درجه کاهش مى یابد. 

فرزندان فتاح چه کار مى کنند؟
 فرزنـدان پرویز فتـاح، رئیـس کمیته امداد بـه عنوان
 بزرگ ترین نهاد حمایتى کشور چطور زندگى مى کنند؟ 
فتـاح در گفتگـوى بلنـدى که بـا خبرگزارى تسـنیم 
داشته به این سـئوال پاسخ داده اسـت: «دختر بزرگم 
فوق لیسانس حقوق از دانشـگاه تهران است و با اینکه 
جزو رتبه هاى برتر کنکور سراسـرى بود، عالقه اى به 
کار بیرون از منزل نداشـت و خانه دار است. پسرم هم 
مهندسـى نرم افزار خوانده و به عنوان یک کارشـناس 
سـاده، در یک مجموعه غیردولتى کار مى کند و اصًال 
هـم در مجموعه هایى که مـن بودم نه کار کـرده و نه 

ظاهر شده و زندگى عادى خودش را دارد.»

طالق  پس از 29 سال زندگى
بررسـى مدت زمـان زندگى زوجیـن تهرانـى هنگام 
طالق حاکى از این است که در سال گذشته 11 درصد 
از طالق ها در اولین سال زندگى مشترك و 40 درصد 
دیگر حداکثر تا پنج سال پس از آغاز زندگى ثبت شده 
است. تعداد طالق ها در 28 سال زندگى، کمترین آمار 
را به خود اختصاص داده که شامل کمتر از یک درصد 
اسـت. نکته قابل توجه این اسـت که میزان طالق ها 
پس از 29 سال زندگى، دوباره با افزایش همراه شده و 

شامل 5 درصد است.

پالسکو پارك مى شود!
پاساژ پالسکو شاید دیگر سـاخته نشود. على فاضلى، 
رئیس اتاق اصناف در خصوص اینکه با وجود وعده هاى 
او مبنى بر قطعى بودن بازسازى پالسکو اکنون چنین 
پیشـنهاداتى مطرح مى شـود، گفت: در ساخت مجدد 
پالسـکو شـک نکنید. این مکان حتمًا بازسازى شده 
و تحویـل افـراد داده مى شـود، اما صحبت این اسـت 
که حتى اگر یک درصد سیاسـت کشـور بر آن باشـد 
که این پاساژ سـاخته نشـود و مثًال به جاى آن پارکى 
به منظور قدردانى از شهداى آتش نشان ایجاد شود نیز 
حق و حقوق مالکان پالسـکو با دقت مورد توجه قرار 

خواهد گرفت.

چرك نویس نتایج آزمون سراسرى سال 96 اعالم شد و به ازاى 837 
هزار نفر داوطلب حاضر در جلســه آزمــون، 744 هزار 
ظرفیت در دانشگاه ها موجود اســت و از این تعداد 131 
هزار ظرفیت مربوط به دوره هاى روزانه دانشگاه هاست 
به عبارتى حدود یک پنجــم ظرفیت بــه دوره روزانه 

اختصاص دارد.
بیشترین تعداد داوطلبان نیز طبق روال همیشگى در گروه 
علوم تجربى به رقابت پرداختند به گونه اى که از تعداد 930 
هزار نفرى که در کنکور 96 ثبت نام کردند 580 هزار نفر 
در گروه علوم تجربى متقاضى بودنــد از این تعداد 518 
هزار داوطلب در جلسه آزمون سراسرى سال 96 حضور 
یافتند که براى این تعداد 154 هزار ظرفیت در دانشگاه ها 
وجود دارد و شانس قبولى در این گروه 29/8 درصد است 
اما وضعیت پذیرش در ســایر گروه هاى آزمایشى به چه 

صورت است؟

 ظرفیت بیشتر از داوطلب
در گروه هاى آزمایشــى علوم انســانى و علوم ریاضى 
داوطلبان بیشترین شــانس پذیرش را دارند، به گونه اى 
که شانس قبولى در گروه آزمایشــى علوم ریاضى 171 
درصد است و تعداد ظرفیت هاى موجود دانشگاه ها بیشتر 
از تعداد داوطلبان این دو گروه آزمایشــى است. در گروه 
علوم ریاضى، 137 هزار داوطلب در جلسه آزمون حاضر 
بودند و ظرفیت موجود در دانشگاه ها 235 هزار نفر است 
و در گروه علوم انسانى به ازاى 167 هزار داوطلب حاضر 
در جلسه آزمون، 310 هزار ظرفیت وجود دارد. طبق گفته 
مســئوالن وزارت آموزش وپرورش و سازمان سنجش، 
اغلب داوطلبان با توجه به تب موجود در جامعه و با نیت 
قبولى در رشته هاى پزشکى، داروسازى و دندانپزشکى در 
گروه علوم تجربى شرکت مى کنند اما ظرفیت پذیرش در 
این رشته ها کمتر از ده هزار نفر است و به اذعان مسئوالن 
وزارت آموزش وپرورش از یک کالس 30 نفره تنها یک 
نفر در رشته  پزشکى دانشگاه سراســرى و آزاد پذیرفته 

مى شود.
تب قبولى در رشته هاى پزشکى، آموزش وپرورش را نیز با 
چالش مواجه کرده است و جمعیت زیادى از دانش آموزان، 
رشته تجربى را به عنوان رشــته تحصیلى خود انتخاب 
مى کنند، همین مسئله توزیع دانش آموزان در رشته هاى 

مختلف را با توجه به امکانات آموزش وپرورش و نیازهاى 
کشور با مشکل مواجه کرده است.

 بیکارى در کدام رشته ها باالتر است؟
انتخاب رشته تحصیلى نامناســب و پس از آن ورود به 
رشته هاى دانشگاهى که بازار کار مناسبى براى آنها وجود 

ندارد یکى از مسائل مهمى است که باید به دانش آموزان 
گوشــزد کرد و در این رابطه باید از طریق برنامه جامع 

هدایت تحصیلى اقدام الزم شود.
طبــق گــزارش وزارت کار از وضعیت بیــکارى فارغ 
التحصیالن رشته هاى مختلف دانشــگاهى در برخى 
رشــته ها مانند علوم رفتارى و اجتماعى با نرخ بیکارى 

19/7 درصد، بازرگانى و امور ادارى بــا 119/5 درصد، 
حقوق 21/8 درصد، علوم زیستى 22 درصد، علوم طبیعى 
22/4درصد، کامپیوتر 39/9درصد، صنعت و فرآورى 32 
درصد، معمارى و ســاختمان 25/9 درصد، کشاورزى، 
جنگلدارى و شیالت با 22 درصد و محیط زیست با 49 
درصد باالترین میزان بیــکارى فارغ التحصیالن وجود 

دارد.
همچنین در برخى رشته ها مانند تربیت معلم با 8 درصد، 
روزنامه نگارى 8/8درصد، بهداشت 7/9 درصد، خدمات 
امنیتى 8/4 درصد و خدمات حمل و نقل با 10/8 درصد 
اوضاع بهترى براى اشتغال و جستجو براى کار وجود دارد.
به گفته مهدى فیض، معاون پرورشى و فرهنگى وزارت 
آموزش وپــرورش در مناطــق کمتر توســعه یافته که 
خانواده ها به لحاظ وضعیت اقتصادى ضعیف تر هستند، 
گرایش به رشته تجربى پررنگ تر است و حتى در برخى 
استان ها 70 درصد داوطلب براى رشته تجربى وجود دارد.

هم اکنون 37 درصــد دانش آموزان در شــاخه فنى و 
حرفه اى و کاردانش و 63 درصد در شاخه نظرى تحصیل 
مى کنند که در شاخه نظرى 12 درصد در رشته ریاضى، 
30 درصد در رشته تجربى ، 20 درصد در رشته انسانى و 

نیم درصد در رشته معارف اسالمى حضور دارند.

دالیل کم طرفدار بودن هنرستان ها
عظیم محبــى، مدیرکل دفتــر متوســطه اول وزارت 
آموزش وپرورش معتقد است که کاســتن از تب رشته 
تجربى و هدایت دانش آموزان به هنرســتان ها نیازمند 
برنامه ریــزى و حمایت جدى از هنرســتان ها و تجهیز 

آنهاست.
وى در این رابطه گفته است: اگر دولت هم اکنون تصویب 
کند که تمام تجهیزات هنرستان ها را بخش هاى صنعتى 
برعهده گرفته و آن را نوسازى مى کنند و دانش آموزان 
هنرستان ها پس ازفارغ التحصیل شدن در بخش صنعت 
جذب مى شوند، عالقه دانش آموزان براى رفتن به شاخه 
فنى و حرفه اى و کاردانش افزایش مى یابد، هم اکنون در 
حال رایزنى در این رابطه هستیم تا این حمایت ها اعمال 
شود.طبق برنامه ششم توســعه، آموزش وپرورش باید 
50 درصد دانش آموزان را به شاخه فنى وحرفه اى هدایت 
کند اما با توجه به وضعیت فعلى هنرســتان هاى کشور 
به ویژه کمبــود امکانات و عدم آمــوزش مهارت کافى 
به دانش آموزان، شــرایط فرهنگى حاکم بر خانواده ها و 
مقبولیت رشــته هاى نظرى و عدم برنامه ریزى مناسب 
براى شناسایى استعدادهاى دانش آموزان از دوره ابتدایى 
و هدایت تحصیلى آنها، تحقق این هدف چندان هم آسان

 نیست.

علوم تجربى و بیشترین آمار پشت کنکورى ها

چالش رشته ها 
در دیگ جوشان کنکور

طرح اصالح مجازات اعدام براي قاچاقچیان مواد مخدر، 
موضوعی بود که در دستور کار دیروز مجلس قرار گرفت.

به گــزارش خبرآنالیــن، هنگام بررســی ایــن طرح، 
حجت االســالم والمسلمین حســن نوروزي سخنگوي 
کمیسیون قضائی و حقوقی و از مدافعان طرح اصالح مجازات 
اعدام براى قاچاقچیان مواد مخدر گفت: سردار مؤیدى (قائم 
مقام دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر) به ما گفتند براي 
بررســی این طرح وقت بدهید، ما هم یک ماه به آنها وقت 
دادیم اما یــک برنامه هم اعالم نکردنــد! اینها فقط بلدند 
بگویند ما اعدام می کنیم! ما هم می گوییم خب اعدام کنید اما

 چه کسی را اعدام می کنید؟ سردار مؤیدي بگویند تا کنون 
چند قاچاقچی بین المللی را اعــدام کردند؟ آیا اعدام کردن 
حمال ها و بی گناه ها درست است؟ پنج هزار و 300 نفر در 
رابطه با این جرم در زندان هستند. به چه دلیل تو می خواهی 
اینها را اعدام کنی؟ تو اسم سه قاچاقچی بین المللی را براي 
اعدام بیاور! آمار قاچاق در سال 91 نزدیک به 500 ُتن بود و 
در سال 93 ، پانصد وپنجاه وپنج ُتن و در سال 94 خود آقاي 
مؤیدي گفته است که  618 ُتن بود. عزیزان یک زمانی مواد 
جزو دارو بود و کسی اســتفاده غیر از آن نمی کرد. اما االن 
افراد زیادي اعدام شــده اند و پنج هزار و 300 نفر در انتظار 

اعدام هستند!
حجت االسالم والمســلمین نوروزي معتقد است: اینکه 
اعدام چقدر تأثیر داشــته را ما بررسی کردیم. 95 درصد از 
فرزندان معدومین، به مواد برگشته اند و 95 درصد از کسانی 

که عفو شدند، دیگر به مواد مخدر برنگشتند.
ما کی گفتیم اعدام برداشته شود؟، این سئوالی بود که حجت 
االسالم والمسلمین نوروزي پس از مطرح کردنش، ادامه 
داد: براساس چه قانون شرعی شما اعدام می کنید؟ یک 
آیه قرآن براي این کار داریم؟ براي من بگویید آن یک آیه 
براساس محاربه است یا فساد؟ ما گفتیم اعدام براي کسی 
است که سالح گرم یا سرد داشته باشــد. ما در این طرح 
گفته ایم که اعدام براي کسی است که سردسته باشد یا از 
اطفال و مجانین استفاده کرده باشد، بیش از 50 کیلو تریاك 

و بیش از 2 کیلو مواد صنعتی تولید و توزیع کند.
او با اشاره به حمایت قضات دادگاه از این طرح، تأکید کرد: 
آقایان عزیز! تاکنون ندیدم که یک قاضی دادگاه انقالب به 
من مراجعه کند و بگوید شما کار خوبی نکردید! قاضی اي 
که 18 سال در دادگاه کار کرده است به من براي این طرح 

گفت «احسنت!»
سخنگوي کمیسیون قضائی مجلس در حمایت از طرح 
کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان گفت: ما نگفتیم مجازات 
اعدام حذف شــود ما گفتیم اعدام را به کســی بدهید که 
مستحقش اســت. ما روي این طرح 10 ماه کار کرده ایم. 
هزینه مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 نزدیک به 306 
میلیارد،  هزینه درمان کاهش آسیب 280 میلیارد و  هزینه 
پیشــگیري در حال حاضر 98 میلیارد شده است. با وجود 
این همه بودجه، جمعیت معتادها از یک درصد به 5 درصد 
رسیده  و ما پنج میلیون معتاد داریم! خوشبینانه که بنگریم، 
یک میلیون نفر هم تفننی مصرف می کنند که می شــود 

شش میلیون معتاد که 60 تن مواد مخدر مصرف می کنند. 
این مواد از کجا می آید؟

در نشســت علنى دیروز، نمایندگان مقــرر کردند براى 
چندمین بار طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد 
مخدر در رابطه با تخفیف مجازات اعدام براى محکومین 
قاچاق مواد مخدر به کمیســیون قضائى ارجاع شود. این 
تصمیم با 163 رأى موافق، 48 رأى مخالف و 5 رأى ممتنع 

از مجموع 294 نماینده حاضر در جلسه اخذ شد. 
بنا بر این گزارش، على الریجانى در این رابطه گفت: عالوه 
بر اشکال به تبصره یک برخى موارد چندین بار تکرار شده 
است لذا بهتر است کمیسیون حقوقى قضائى با کمک از 
معاونت حقوقى این طرح را بررسى دقیق تر کرده و پس 
از آن مجدداً  به صحن بیاورد. در جریان بررسى این طرح 
در صحن علنى، نماینده دولت با کلیــات آن موافقت و با 
جزئیات آن مخالفت کرد و آن را نیازمند بررسى بیشتر از 

سوى ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر دانست.

نقاط
 پرسرقت کشور
در تیررس 
پلیس

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهى ناجا از تهیه نقشه جغرافیاى سرقت خبر داد و گفت: نقاط پر سرقت در سطح کشور شناسایى مى شود.
سرهنگ رضا مؤذن در گفتگو با ایسنا، درباره شناسایى نقاط پر سرقت در سطح کشور اظهار داشت: از مدت ها قبل نسبت به شناسایى نقاطى که 
سرقت در آنها فراوانى بیشترى داشته اقدام کردیم که این دسته بندى از استان هاى داراى بیشترین سرقت آغاز شده و تا سطح شهرها و محله ها 

ریزتر شده است.
وى با بیان اینکه در قرارگاه مبارزه با سرقت این اقدامات انجام مى شــود، ادامه داد: ما اطالعات این نقاط را داریم و امکانات خود را متناسب با آن 
فراهم مى کنیم به عنوان مثال در منطقه اى که «جرم سرقت» وقوع بیشترى دارد ما نیز تعداد گشت ها و نیروهاى مراقبتى خود را افزایش مى دهیم.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهى ناجا با بیان اینکه فعالیت قرارگاه مبارزه با سرقت تا پایان امسال ادامه دارد، گفت:  این قرارگاه دستاوردهاى خوبى 
دارد و درباره فعالیت آن در سال آینده تصمیم قطعى گرفته نشده است  اما تا پایان امسال فعالیت خواهد کرد.

معاون امور اجتماعى ســازمان بهزیســتى کشور گفت: 
ســاالنه بالغ بــر دو هزار کــودك وارد سیســتم مراکز 
نگهدارى کودکان و مراکز شبانه روزى سازمان بهزیستى
 مى شوند که از کودکان رها شده تا کودکان بى سرپرست و 
بدسرپرست هستند که البته همه آنها در این مراکز ماندگار 

نمى شوند.
حبیب ا... مســعودى فرید افــزود: تعــدادى از کودکان 
هنگامــى کــه وارد مراکــز نگهــدارى کــودکان 
مى شــوند بعد از یک مدتى با همکارى قوه قضائیه، اقوام 
سببى و نسبى آنان شناسایى مى شوند و اولویت نگهدارى 

این کودکان با جد پدرى و سپس خانواده مادر هست.
وى ادامه داد: اگر اقوام کودکان داراى صالحیت باشــند و 
قاضى تأیید کند، کودکان نزد خانواده هاى نزدیک خود مى 
روند اما اگر اقوام صالحیت نداشته باشند ، کودك وارد مراکز 

نگهدارى کودکان مى شود.
معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى کشور گفت: هنگامى 
که کودکان به ویژه کودکان خیلى کوچک وارد سیســتم 

بهزیستى مى شوند اگر بى سرپرست باشند، معموًال زمان 
خیلى کمى مى مانند و به طورمثال کودکان کمتر از چهار 
سال در اســرع وقت با توجه به تعداد زیاد متقاضیان پشت 

نوبتى، به فرزندخواندگى مى روند.
مسعودى فرید افزود: اگر کودکان شرایط فرزندخواندگى 
نداشــته باشــند و موقتاً عدم صالحیت پدر یا مادر احراز 
شــده باشــد، کودك نمى تواند به فرزندخواندگى برود؛ 
بــه طورمثال اگر پدر اعتیاد داشــته باشــد یــا تک والد 
اســت و پدر یکســال به زندان رفته اســت یــا اینکه 
پدر یا مــادر بیمــارى صعب العالجــى دارد کــه فعًال 
نمى تواند از کودك نگهدارى کنــد یا اگر هر دوى والدین 
اعتیاد داشته باشند، کودك به طورموقت در مراکز بهزیستى 
نگهدارى مى شــود و نمى تواند به فرزندخواندگى سپرده 

شود.
وى ادامه داد: همچنین درصورتى که والدین نتوانند از کودك 
خود مراقبت کنند یا موارد متعدد کودك آزارى در خانواده 

مشاهده شود، کودکان وارد مراکز بهزیستى مى شوند.  

ساالنه2000 کودك وارد مراکز بهزیستى مى شوند

رئیــس ســازمان پژوهــش و 
برنامه ریزى آموزشى گفت: کیف دانش آموزان 
با ده پانزده عنوان درســى پر شــده است؛ شاید در 
بازنگرى به این نتیجه برسیم که در هر سال تحصیلى 
چهارعنوان بیشــتر تدریس نشود زیرا برخى دروس 

قابلیت تجمیع دارند.
حجت االسالم والمسلمین محى الدین بهرام 

محمدیان اضافه کــرد: مى توانیم 
برخى دروسى که جنبه فن و مهارت دارد، ابتدا 

ارائه کنیم و سپس وارد حیطه آموزش دانش شویم.
وى به سنت علمى و فراموش شــده مباحثه اشاره و 
عنوان کرد: با ورود نظام تقلیدى آموزشى، این سنت 

مفید از یاد رفت و به فراموشى سپرده شد؛ روشى 
که مى تواند آموخته ها را در ذهن تثبیت کند.

کیف دانش آموزان سبک تر مى شود 

 برخى فقط بلدند بگویند اعدام کنید!

نماینده مدافع اصالح مجازات اعدام قاچاقچیان:
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اختصاص 150 میلیارد براى 
سامانه آبیارى نوین

تجهیـز سـامانه آبیـارى نویـن در اسـتان اصفهـان 
نسـبت به سـال گذشـته 11درصـد افزایش داشـته

است.
مدیر آب و خاك و امور فنى مهندسـى سازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان  گفت: امسال با اختصاص 
هـزار و 500میلیارد ریـال به 15هزار هکتار سـامانه 
آبیارى، 58میلیون متـر مکعب صرفـه جویى داریم 
که این طرح در تمام شهرسـتان هاى استان در حال 

اجراست.
حمیدرضا باقرصاد افزود: سـال گذشته با تخصیص 
هزار میلیارد ریـال بیش از صد هـزار و 500هکتار از 
اراضى کشاورزى استان به انواع سامانه آبیارى مجهز 
شـد که 52میلیون متـر مکعب صرفه جویـى در آب 

هاى زیر زمینى داشته ایم.
وى افـزود: بـا اسـتفاده از روش هاى نویـن آبیارى، 
بازدهى در روش هاى آبیارى قطره اى و بارانى 90 و 

70درصد افزایش داشته است.

انجام جراحى هایپک براى 
نخستین بار در اصفهان

مدیر روابط عمومى دانشـگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: براى دومین بار در کشور و نخستین بار در استان 
اصفهان عمل جراحى برداشـت وسـیع تومور داخل 
شـکم با اسـتفاده از دسـتگاه پمپ ویژه براى درمان 
سـرطان تخمدان بـر روى یـک زن 60سـاله انجام 

شد.
کیانـوش جهانپور بـا بیان اینکـه این عمـل جراحى 
در یکـى از بیمارسـتان هـاى خصوصـى اصفهـان 
انجام گرفت، افـزود: در این عمل تومورهاى وسـیع 
سـرطانى منتشـر شـده در حفره پریتوئن (صفاق) با 
انجام شیمى درمانى هایپرترمى (دماى باالتر از دماى 
بدن) داخل شـکم با اسـتفاده از پمپ ویژه برداشـته 

مى شود. 
وى با اشاره به اینکه این نوع عمل جراحى یک روش 
درمانى جدید در دنیا براى درمان سـرطان هاى روده 
بزرگ، معده و تخمدان اسـت، گفت: اسـتفاده از این 
روش در مانى 30 تا 40درصد درمان قطعى بیمارى را 

به همراه داشته است. 
جهانپـور افـزود: ایـن نـوع درمـان عـالوه بـر 
اثربخشـى بیشـتر و احتمـال کمتر بازگشـت مجدد 
تومور، عوارض و آسـیب کمترى نسـبت به شـیمى 
درمانى وریـدى که به طـور معمول انجام مى شـود

دارد.

پرداخت تسهیالت ازدواج 
توسط بانک کشاورزى استان

در چهارمـاه نخسـت سـال جـارى در شـعب 
بانـک کشـاورزى اسـتان اصفهـان دو هـزار و 
672 فقـره تسـهیالت ازدواج پرداخـت شـده

است.
بر اسـاس ایـن گـزارش،در مقطع یـاد شـده  بالغ بر 
285 میلیارد ریال تسـهیالت بـه متقاضیان پرداخت 

شده است.
همچنین در طـرح پرداخت ضربتـى وام ازدواج کلیه 
شـعب اسـتان اصفهـان آمـاده پرداخت تسـهیالت 
حداکثر تا 48 ساعت پس از تکمیل مدارك مورد نیاز

 هستند.

مرمت عالى قاپو 
به ایستگاه پایانى رسید

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اسـتان اصفهان گفت: مرمت ایوان کاخ عالى قاپو به 

مراحل پایانى خود رسیده است.
فریـدون اللهیـارى تأکیـد کـرد: مرمـت ایـوان 
کاخ عالـى قاپـو بـا سـرعت تمـام در حـال انجـام

است.
وى افزود: طرح مرمت ایوان عالى قاپو که از چند سال 
قبل در چهار حـوزه مرمت کـف ایوان، سـتون هاى 
ایوان، مرمت دیوارها و مرمت سـقف شروع شده بود 
هم اینک با اتمام این مرمت ها، به ایستگاه پایانى خود 

نزدیک مى شود.

مدیر عامل شــرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان 
با اشــاره به نصب ســه هزار و 700 دســتگاه کنتور 
هوشــمند در اســتان اصفهــان از ابتداى امســال، 
گفــت: تاکنــون 224 حلقــه چاه غیــر مجــاز نیز با 
اخــذ مجوزهاى قانونى و قضائى در اســتان پر شــده

است.
مســعود میر محمــد صادقى از پر و مســدود شــدن

 41 هــزار حلقه چاه غیرمجــاز تا پایان ســال 1395 
در کل کشــور خبر داد و افــزود: با همــکارى مردم، 
کشــاورزان و دســتگاه هاى اجرایــى در کل کشــور 
77 درصــد برنامه پیش بینى شــده محقــق و عملى 

شد .
وى اظهارداشــت: در راســتاى حفاظــت از منابع آب 
زیرزمینى موجود، تا کنون سه هزار و 700 کنتور هوشمند 
بر روى چاه هاى مجاز استان اصفهان نصب شده است 
و تا پایان سال 96 این رقم به هفت هزار و 396  دستگاه 

مى رسد.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه اى اصفهــان در رابطه 
با طرح احیا و تعادل بخشــى در استان اصفهان، گفت: 
در مقایســه نمودار عملکرد شرکت هاى آب منطقه اى، 
شــرکت آب منطقه اى اصفهان در رتبه دوم کل کشور 

قرار گرفته است.

معاون پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان گفت: در سه 
ماه نخست امسال ســه هزار و صد معتاد مرد در مراکز 

درمانى سازمان بهزیستى استان اصفهان درمان شدند.
مجتبى ناجى اظهار داشــت: روش درمانى در مراکز زیر 
نظارت سازمان بهزیستى بدون دارو است و سمزدایى آنها 
به وسیله روش هاى طبیعى مانند تحمل درد و خمارى 
انجام مى شــود. وى افزود: مراکز زیر نظارت ســازمان 
بهزیستى شامل 62 مرکز درمان سرپایى اعتیاد است که 
روش دارو درمانى را انجام مى دهند و در سه ماه نخست 

امسال میزبان  سه هزار و صدمعتاد مرد بود.
معاون پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان با بیان اینکه 

400 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز درمان اعتیاد، معتاد 
تزریقى و بقیه کشیدنى بودند، بیان کرد: در سه ماه نخست 
امسال هفت هزار معتاد مرد به مراکز درمان اعتیاد استان 
مراجعه کردند. وى با اشاره به دوره هاى ترك اعتیاد گفت: 
دوره درمانى افراد مبتال به اعتیاد ســه تا چهار هفته، به 
صورت شبانه روزى و بدون دارو است، به گونه اى که سم 

به روش طبیعى از بدن آنها خارج شود.
ناجى اظهار داشت: در این راستا افراد در هفت روز نخست 
در مکان مجزایى به نام اتاق فیزیــک قرار مى گیرند تا 
عالیم ناشى از اعتیاد به صورت طبیعى از بدن آنها خارج 

شده و وارد گروه شوند.

نصب 3700 دستگاه 
کنتور هوشمند در استان

مراجعه 7000 معتاد به 
مراکز درمان اعتیاد اصفهان

دهمین جشـنواره مطبوعات، خبرگزارى ها و پایگاه هاى خبرى اسـتان 
اصفهان با حضور اسـتاندار و معرفى برگزیدگان در دو بخش حرفه اى و 

موضوعى در رشته هاى مختلف، به کار خود پایان داد.
در مراسم اختتامیه این جشنواره که به همت خانه مطبوعات و خبرنگاران 
اسـتان اصفهان در تاالر همایش هـاى اتاق بازرگانى، صنایـع، معادن و 
کشاورزى اصفهان با حضور گسترده مسئوالن، اصحاب رسانه، شهردار 
و جمعى از اعضاى شوراى اسالمى اصفهان و... برگزار شده بود، استاندار 
اصفهان در سخنانى با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمى و تبریک 
روز خبرنگار گفت: اصحاب رسانه توجه داشـته باشند که اگر از قلم خود 
به درسـتى اسـتفاده کنند دانایى و خردمندى جامعه را به ارمغان خواهد 
آورد و استفاده نادرست از آن پیامدهاى ناگوارى به همراه خواهد داشت.

رسول زرگرپور افزود: صداقت، صراحت، حقیقت نگرى، پرهیز از تعصب 
و جانبدارى، بخشى از  رسالت هاى ارزش مدار رسـانه و مطبوعات است 
که اطالع رسانى، آگاهى بخشى و دانایى جامعه را به همراه خواهد داشت 
و این امـر مهم، یقینـًا زیربناى جامعه اى توسـعه مدار و رشـدیافته تلقى 

مى شود.
وى با بیان اینکه بى شک نقش و تأثیر قلم و تالش دلسوزانه خبرنگاران 
براى آگاهى بخشـى عمومى موجبات تعالى اسـتان خواهد بـود، گفت: 
خبرنگاران و رسـانه هاى خبرى، ابزار ارتباط مردم با مسئوالن هستند و 
تعامل با رسانه ها مى تواند زمینه رفع بسیارى از مشکالت را فراهم کند و 

بسترساز پیشبرد توسعه استان باشد.
اسـتاندار با بیان اینکه در دنیاى کنونى با وجود تکنولوژى هاى پیشرفته 
براى دستیابى به اطالعات و اخبار، دقت، سرعت و امانتدارى خبرنگاران 
در راه آگاهى و روشنگرى بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است، اظهار 
داشت: رسانه ها با انتقال اطالعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید 
عمومى در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشـرى، نقش و رسالت بزرگى 

را بر عهده دارند.
زرگرپـور از اهتمام اصحاب رسـانه در انعـکاس اخبار و اطالع رسـانى از 
فعالیت هـاى دولت تدبیـر و امید و خدمات نظـام قدردانى کـرد و اظهار 
امیدوارى نمود اصحاب رسانه در پناه ایزد متعال در تمامى شئونات زندگى 
و در راه اعتـالى فرهنـگ و هنر اسـالمى براسـاس آرمان هاى مقدس 

جمهورى اسالمى ایران، سرافراز و سربلند باشند. 
وى برگزارى دهمین جشـنواره مطبوعات، خبرگزارى هـا و پایگاه هاى 

خبرى اسـتان اصفهان به همـت خانه مطبوعـات و خبرنگاران اسـتان 
اصفهان را سـتود و گفت: وجود مراکـز برتر علمى، فرهنگـى، هنرى و 
هنرمندان برجسـته در اسـتان اصفهان باعث شـد، این اسـتان قطب و 
منبع خبرى و داراى جایگاه برجسـته اى باشد که رشـد نشریات محلى، 
حاکى از اسـتعداد و کارکـرد آنان بـوده و این جشـنواره مى تواند بیش از 
پیش در خبرنگاران براى رقابت سـالم و نوآورى و تقویـت ایجاد انگیزه

 کند.
■■■

دبیر دهمیـن جشـنواره مطبوعـات، خبرگزارى هـا و پایگاه هاى خبرى 
استان اصفهان نیز با ارائه گزارشى از روند فعالیت هاى انجام شده، گفت: 
امسال براى اولین بار، صفر تا 100 برگزارى جشنواره مطبوعات را خانه 
مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان و دست اندرکاران رسانه ها انجام 

دادند.
سید محمد قلمکاریان اظهار داشت: رسالت مطبوعات، دیده بانى مردم با 
عدل و انصاف است و شعار امسال جشنواره نیز «رسانه یعنى مردم» بود.

وى ادامـه داد: جشـنواره مطبوعـات در دهمیـن ایسـتگاه بـا حمایـت 

بسـیارى از سـازمان ها و ارگان ها برگزار شـد بـه نحوى کـه جایزه نفر 
اول ایـن جشـنواره در مقایسـه بـا جشـنواره گذشـته، سـه برابر شـده 

است.
دبیر دهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزارى ها و پایگاه هاى خبرى استان 
اصفهان گفت: این جشـنواره در دو بخش اصلى و موضوعى برگزار شد 
که در مجموع در بخش اصلى 815 اثر و در بخش موضوعى 269 اثر به 
دبیرخانه جشنواره رسید که پس از داورى، 30 برگزیده در بخش اصلى و 

30 برگزیده در بخش موضوعى، موفق به دریافت جایزه شدند.
قلمکاریان با تشکر از حامیان جشنواره افزود: در بخش ویژه موضوعى، 9 
موضوع قرآن و عترت، ترویج فرهنگ نماز، گفتمان سازى، شهر خالق، 
آسیب هاى اجتماعى، اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل، مدیریت آب شرب، 
شهردار موفق و اقتصاد مقاومتى، تولید و اشتغال در چهار رشته گزارش، 

یادداشت و مقاله، عکس خبرى و کاریکاتور برگزار شد.
■■■

معـاون فرهنگى و هنـرى اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمى اسـتان 
اصفهان هم گفـت: فعالیت حدود 340 نشـریه الکترونیکـى و چاپى در 

استان اصفهان، نشان از قدر و منزلت و پیشرفت رسانه اى دارد.
طاهرى با بیان اینکه نقد رسانه ها دور از انصاف نیست، گفت: رسانه ها و 
سایت هاى داراى مجوز، چشـمان تیزبین در امور جارى کشور هستند و 
خبرنگاران مطالب مسئوالن را انعکاس مى دهند که امید است مسئوالن 

بیش از پیش قدردان خبرنگاران باشند.
■■■

در ادامه این مراسم از نفرات اول تا سوم در دو بخش حرفه اى و موضوعى 
در رشـته هاى مختلف، با اهداى لوح و کارت هدیه تجلیل شد و انجمن 
تازه تأسیس عکاسان مطبوعاتى استان اصفهان نیز بیانیه اى صادر کرد 

و خواستار توجه بیشتر شد.
همچنین استاندار و دیگر مسئوالن، میثاق نامه اخالق حرفه اى مدیران 

رسانه هاى استان اصفهان را امضا کردند.
شـایان ذکر اسـت، در مراسـم اختتامیه دهمیـن جشـنواره مطبوعات، 
خبرگزارى ها و پایگاه هاى خبرى استان اصفهان، گروه سرود ناشنوایان 
دسـتان گویا به سرپرسـتى زهرا جانى پـور برنامه هاى متنوعـى را اجرا 

کردند.

استاندار اصفهان در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات:

تعامل با رسانه ها، بسترساز پیشبرد توسعه استان است
ساسان اکبرزاده

استاندار اصفهان روز دوشنبه در مراسم اختتامیه دهمین جشنواره 
مطبوعـات، خبرگزارى هـا و پایگاه هاى خبرى اسـتان، قبل از 

سخنان خود مطالب جالبى بیان کرد. 
رسول زرگرپور خطاب به خبرنگاران حاضر در مراسم گفت: امروز 
روز بسیار پرکارى را پشت سر گذاشتم اما براى حضور در جمع 
اصحاب رسانه، یکى از جلسات را حذف کردم و ترجیح دادم در 

بین شما باشم.
اسـتاندار افزود: هر روز صبح در دفتر کارم، 15 روزنامه کشورى 
و محلى را مطالعه مى کنم و بعـد از آن، در مورد مطالب مرتبط، 
به چند مدیرکل زنگ مى زنم و پاسـخ مطلبى که نوشته شده را 
مى خواهم. البته بخشـى از موضوعات را هـم کامل مى خوانم 
و پیگیرى مى کنم و به عنوان مسئول اسـتان موظف هستم از 
اطالعات خوب خبرنگاران استفاده کنم.  بالاستثنا اخبار صدا و 

سیماى مرکز اصفهان در ساعت 24 را هم نگاه مى کنم.

قطارهاى حومه اى یکى از طرح هاى مطرح شده جدید 
در کشــور اســت که دولتمردان و به ویژه شخص وزیر 
راه، کلید خوردن آن در ایران را بــه نام خود مى داند. این 
قطارها شکلى از شــبکه ریلى است که در درجه اول بین 
مراکز شهرها مورد اســتفاده قرار مى گیرند. این قطارها، 
قطارهایى هســتند که در شــعاع 100 کیلومترى یک 
کالنشهر و براى دسترسى ساکنان شهرهاى اقمارى و پر 
رفت و آمد به کالنشهر مورد استفاده قرار مى گیرند. اکثر 
مسافران این سیستم حمل و نقلى را شاغالن در شهرهاى 
بزرگ، دانشــجویان، افرادى که براى کارهاى ادارى به 
ادارات مرکزى مراجعه کرده و بیماران مراجعه کننده به 
مراکز کالنشهرها تشکیل مى دهند که آنها توقف بیش 
از یک روز در آن کالنشهر را نداشــته و پس از پایان روز 
به مقصد خود باز مى گردند؛ مهمترین ویژگى که سبب 
محبوبیت این سیســتم ها در بلندمدت مى شود، حرکت 
به موقع در سفر به سمت کالنشهر، سرعت باال و حداقل 

توقف در ایستگاه بین راهى است.
کار ســاخت این قطارها در ســال هاى اخیر در اولویت 
وزارت راه و شهرسازى ایران قطار گرفته و تاکنون چندین 
سیســتم حمل و نقل ریلى حومه اى به ویژه در مســیر 
شهرهاى اقمارى به تهران ایجاد شده است. اگرچه سهم 
استان اصفهان از این سیستم حمل و نقلى جدید در ایران 
تاکنون صفر بوده و استان هاى خراسان، تهران، آذربایجان 
و خوزستان از ما پیشى گرفته اند، اما سهم این قطارهاى 
حومه اى در توسعه سیستم ریلى کشور زیاد بوده و در برنامه 

ششم توسعه توجه ویژه اى به آن شده است.
بنابر سند ششم توسعه دولت موظف است براى کاهش 
کاهش تردد خودروهاى شــخصى و به منظور کاهش 
تصادف هاى جاده اى و آالیندگى شهرهاى بزرگ  شرکت 
دولتى قطارهاى حومه اى را یکسال پس از تصویب و ابالغ 
برنامه در زیرمجموعه شرکت راه آهن جمهورى اسالمى 
ایران ایجاد کند که این خود آینده روشن این سیستم حمل 
و نقلى در ایران را نوید مى دهد که باید در استان اصفهان 

حرکت خود در این زمینه را سرعت بخشد.
بحث هایى از ایجاد قطار حومه اى بین مبارکه و شــهر 
بهارستان با همکارى فوالد مبارکه شده است و شهردار 
مبارکه اعالم کرده است: براساس مصوبه شوراى ترافیک 
مقرر شده که مترو مبارکه – بهارستان به طول 51 کیلومتر 
و با ایجاد هشت ایستگاه از شرکت فوالد مبارکه آغاز و تا 

بهارستان در چهار سال احداث شود.
محمد شرفا با اشاره به فعالیت ها و کارهاى صورت گرفته 
پیرامون متروى مبارکه- اصفهان گفت: براساس مصوبه 
شوراى ترافیک مقرر شــد که مترو مبارکه- بهارستان 
به طول 51 کیلومتر و با ایجاد هشــت ایستگاه از شرکت 
فوالد مبارکه آغاز و تا بهارستان در چهار سال احداث شود 
که بحث حمل و نقل و مترو از مهمترین اقدام ها ما در این 
شهر بوده که در این زمینه معاونت عمرانى استاندارى و 
فوالدمبارکه همکارى خوبى با شهردارى مبارکه داشته اند.

همانطور که از نام این طرح مشــخص است، طرح قطار 
مبارکه به بهارســتان که ادامه مترو اصفهان است، یک 
طرح قطار بین شهرى و همانند سیستم مترو اصفهان به 

نجف آباد خواهد بود و با قطار حومه اى تفاوت دارد.
اما از آنجایى که در نزدیکى شهر اصفهان شهرهاى بزرگى 

وجود دارد که روزانه حجم قابــل توجهى از حمل و نقل 
به مرکز این اســتان بزرگ را به خود اختصاص داده اند، 
الزم است که مسئوالن استانى از این فرصت پیش آمده 
در برنامه جدید توســعه براى توسعه این سیستم حمل و 
نقلى اســتفاده کنند تا از حجم عظیمى از ترافیک روزانه 
ورودى شهر اصفهان و آلودگى هاى همراه آن بکاهند.  
یکى از محورهاى ورودى شــهر اصفهان که در ساعات 
اولیه و پایانى روز با ترافیک سنگینى مواجه است، بخش 
جنوبى شهر است که مسئوالن شهرى امید دارند به توسعه 
قطارشهرى تا شهر بهارستان قدرى از این حجم بکاهند، 
اما نکته قابل توجه در این میــزان از ورود و خروج در این 
ناحیه از کالنشهر اصفهان، تنها وجود شهرك هاى اقمارى 
مثل بهارستان و یا سپاهان شــهر نیست و این قسمت 
از شهر محل ورودى از سمت شهرســتان هاى جنوبى 

استان نیز هست.
یکى از شهرستان هاى جنوبى که روزانه حجم عظیمى از 
حمل و نقلى به مرکز استان را به خود اختصاص داده است، 
شهرستان شهرضاست. این شهرستان با جمعیت غیرثابت 
نزدیک به 200 هزار نفر یکى از پرجمعیت ترین شهرستان 
هاى استان است که به دلیل وجود شهرك صنعتى رازى 
به عنوان بزرگ ترین شــهرك صنعتى کشور و هشت 
واحد دانشــگاهى، حجم عظیمى از جمعیت خروجى از 
شــهر اصفهان را به خود اختصاص داده است؛ از طرفى 
باال بودن سطح علمى این شهرســتان موجب شده که 
بسیارى از کارمندان و رؤساى ادارات کل، پرسنل و اساتید

 دانشگاه ها، مراکز نظامى و شــرکت ها و کارخانه هاى 
موجود در اصفهان را شهروندان شهرضا به خود اختصاص 

داده اند.

بنابر اطالعات کســب شــده، تعاونــى 146 خودراننده 
شــهرضا-اصفهان که سیستم اتوبوســى رسمى بین 
شهرضا و اصفهان محسوب مى شود، بالغ بر 60 دستگاه 
اتوبوس دارد که بنابر گفته خود رانندگان هر اتوبوس روزانه 
چهار سرویس رفت و برگشت به اصفهان دارد؛ از طرفى 
بین اصفهان و شهرضا دو شرکت مسافربرى تاکسى نیز 
وجود دارد که هر تاکسى چهار سرویس در روز در این مسیر 
مسافر جابه جا مى کند؛ بنابر شــواهد عینى کسب شده 
عالوه بر این دو سیستم رسمى حمل و نقلى بین این دور 
شهر، در تمام ساعات شبانه روز، مسافربرهاى شخصى در 
حجم گسترده بین اصفهان و شهر مسافر جابه جا مى کنند 
که حضور در میدان آزادى و شنیدن صداى این مسافرکش 

هاى شخصى در کل ساعات روز، تأیید این امر است.
حجم مسافرت هاى بین شــهرى اصفهان-شهرضا به 
این نقطه ختم نمى شود و وجود سرویس هاى روزانه به 
مراکز دانشگاهى و نظامى، شرکت ها و کارخانجات و نیز 
مسافرت ها با خودروى شخصى نیز به آن اضافه مى شود. 
این میزان از عبور و مرور تنها از جاده اصلى بین شهرضا 
و اصفهان انجام شــده که حتى با وجود شش بانده بودن 
قسمت عظیمى از آن در شهرســتان اصفهان و تکمیل 
شش بانده کردن کل جاده تا سال هاى آتى، پاسخگوى 
این حجم از مسافر و اتومبیل نبوده و ترافیک سنگین در 
خروجى و ورودى این شهرها به ویژه در ساعات ابتدایى و 

پایانى روز ایجاد مى کند.
حال با وجود این حجم از مسافرت، اهمال کارى ها و نبود 
مدیریت قوى در سیستم حمل و نقل بین شهرى در استان 
موجب شده که به رغم اینکه بســیارى از کالنشهرهاى 
کشور از سیستم حمل و نقل قطار حومه اى براى کاهش 
بار ترافیکى ورودى خود استفاده مى کنند، اصفهان از این 
سیستم محروم باشد و سرنوشت سیستم ریلى حومه اى دو 

شهر با سرنوشت مطرود شدن قطار شهرضا مشابه شود.
اما اتصال سیستم قطار شــهرى اصفهان به بهارستان و 
قرارگیرى این شهر بین اصفهان و شهرضا، فرصت مناسبى 
فراهم کرده تا این شهر یکى از ایستگاه هاى قطار حومه 
اى بین اصفهان و شهرضا شود و مردم این دوشهر پس از 
گذراندن یک مسافرت شهرى با مترو، با خیالى آسوده از 
حوادث جاده اى و اتالف وقت و انرژى حاصل از مسافرت 
هاى جاده اى با این سیستم حمل و نقلى بین این دو شهر 

مهم استان مسافرت هاى روزانه خود را انجام دهند. 

«قطار حومه اى» هنوز به اصفهان نرسیده است
 ضرورت انتقال تردد روزانه اصفهان-شهرضا از راه و جاده به روى ریل

در « حاشیه»
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سمپاشى 4میلیون متر مربع 
اماکن دامى اصفهان

بیـش از 10هـزار لیترسـم بیـن دامـدارى هـاى 
روسـتایى و عشـایرى اسـتان اصفهـان توزیع شـده

 است.
معاون سالمت اداره کل دامپزشـکى استان اصفهان 
گفت :با شروع فصل گرما و شیوع بیمارى تب کریمه 
کنگو در اسـتان، بیش از 10هـزارو 800 لیتر سـم به 
منظور مهار و جلو گیرى از شـیوع این بیمارى در بین 
دامداران و روسـتاییان اسـتان به طور رایـگان توزیع 

شده است .
محمد کشـتکار با بیان اینکه  با توزیع این  میزان سم 
در استان، بیش از چهارمیلیون و 500هزار متر مربع از 
اماکن دامى استان سمپاشى شده است، افزود: در این 
طرح 400هزار رأس دام سـبک و سـنگین به منظور 
جلوگیرى از شـیوع تب کریمه کنگو سمپاشـى شده 

است.
وى با اشـاره بـه اینکه انجـام این طـرح چهارمیلیارد 
ریال براى سـازمان دامپزشـکى هزینه داشـته است، 
گفت : این سمپاشـى مى تواند یکى از راه هاى مبارزه 
با این انگل و پیشگیرى از بیمارى تب خونریزى دهنده 

کریمه کنگو باشد.

اجراى طرح همیار درمان 
در اصفهان 

نخستین بار اجراى طرح همیار درمان و اعتبار بخشى 
بیمارستان ها با هدف ایمنى بیشتر بیمار در اصفهان 

آغاز شد.
على اکبر جنگجـو، مدیر امـور بیمارسـتانى معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هدف از اجراى 
این طرح را نظارت مسـتمر بر بیمارسـتان هاى این 
اسـتان براى کاهش خطاهاى درمانى و تکریم بیمار 
بیان کـرد و افزود: بسـته اجرایى طرح همیـار درمان 
در شـش ماه مطالعه بـا همـکارى خبرگان اسـتانى 
تدوین و در این طرح بیمارسـتان هـاى قطب داراى 
رتبه هـاى مطلوب از جملـه الزهرا، خورشـید، امین، 
آیت ا... کاشـانى، شـهید چمران، فالورجان و شهید 

منتظرى نجف آباد انتخاب  شد.
وى گفت: در طرح همیـار درمـان 140 نیروى خبره 
بیمارستان ها انتخاب و با اجراى آن از مراکز درمانى 
اسـتان اصفهان 50 دفعه بازدید شـده اسـت و براى 
کاهش خطاى درمانى و تکریـم بیمار 600 بازدید در 

سال از مراکز درمانى مى شود.

توقیف 18 نفتکش قاچاقچیان 
سوخت در اصفهان

رانندگان 18 دسـتگاه خـودروى نفتکـش متعلق به 
قاچاقچیـان سـوخت که اقـدام بـه قاچـاق گازوئیل 
به کشـور افغانسـتان مى کردنـد در اسـتان اصفهان 

شناسایى و دستگیر شدند.
حسـین صادقیـان، مدیـر شـرکت ملـى پخـش 
فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهـان، در گفتگو با ایرنا 
افزود : با بررسـى کارشناسـى حراسـت شـرکت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان مشـخص 
شد که رانندگان این نفتکش ها با انتقال سوخت داخل 
باك به پالت (مشک) جاسازى شده داخل مخزن و پس 
از بارگیرى هیدرو کربن داخل مخـزن اصلى اقدام به 
قاچاق فرآورده نفت گاز به کشور افغانستان مى کردند.
وى بـا بیـان اینکـه مایـع شـیمیایى هیدروکربن در 
شهرك صنعتى علویجه در این نفتکش ها بارگیرى 
شـده بود، خاطرنشان کرد: هنوز مشـخص نشده که 
سوخت نفت گاز چه زمانى و در کجا در این نفتکش ها 

بارگیرى شده است.
صادقیان گفت: شناسایى این نفتکش ها براى اولین 
بار در سـطح کشـور و در پـى مظنون شـدن عوامل 
نیـروى انتظامـى شهرسـتان علویجـه و در عملیات 
مشـترك این نیرو با حراسـت شـرکت ملـى پخش 
فرآورده هاى نفتـى منطقه اصفهان صـورت گرفت 
و این نفتکش ها که رانندگان آن از کشور افغانستان 

بودند، متوقف شدند.
وى حجـم هر یـک از پالت هـاى قاچاق سـوخت را 
حدود پنج هزار لیتر تخمین زد و گفت: براى اولین بار 
مأموران انتظامى در اسـتان اصفهان موفق به کشف 

این روش قاچاق سوخت در کشور شدند.

خبر

مدیر عامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: مصرف بنزین در اصفهان در بازه  زمانى 
چهار ماهه  فروردین تا تیر ماه 96 نسبت به سال گذشته 

6/09 درصد افزایش داشته است.
حسین صادقیان درباره  افزایش مصرف سوخت در استان 
اصفهان اظهار داشت: مصرف ســوخت بنزین در چهار 
ماه نخست سال جارى نسبت به بازه  زمانى مشابه سال 
گذشته، 6/09درصد افزایش داشته  است و مقدار مصرف 
شده سوخت بنزین سال جارى برابر 699 میلیون و 479 

هزار و 100 لیتر است.
وى افزود: مصرف نفت سفید نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته نیز 41/47درصد کاهش داشته است که امسال 
مصرف نفت سفید در اصفهان سه میلیون و 193 هزار و 

200 لیتر بوده است.
مدیر عامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان با بیان اینکه مصرف نفت گاز نیز افزایش داشته 
 است، تصریح کرد: در چهار ماه نخست امسال افزایش 

11/30 درصدى نفت گاز را در مقایسه با سال گذشتیم.
وى بیــان کرد: همچنیــن میزان مصــرف نفت کوره 
(مازوت) در سال جارى هشــت میلیون و 714 هزار لیتر 
است که این مقدار نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

31/62 درصد کاهش داشته است.

امیر رحیمى معاون پژوهش و فناورى دانشگاه اصفهان 
در خصوص تصاویر منتشــر شــده در برخى سایت ها 
و شــبکه هاى اجتماعى مبنى بر بــار زدن برخى پایان 
نامه هاى دانشــجویى و خارج کردن آنها از دانشــگاه 
اصفهان، اظهارداشت: در راستاى سیاست هاى دانشگاه 
اصفهان در حوزه بهســازى و بینى سازى امورعلمى، از 
سه سال گذشته شــیوه نامه مربوط به تهیه پایان نامه 
هاى کارشناسى ارشد و دکترا و سیاستگذارى در عرصه 

استفاده و عرضه آن تغییر کرده است.
وى گفت: پس از اینکه از سه سال گذشته سیاستگذارى 
شد که دریافت پایان نامه ها به صورت دیجیتالى باشد 

صرفًا یک نســخه هاردکپى از پایان نامه دریافت و در 
بخش هاى مخصوص نگهدارى مى شود.

 وى افــزود: پایان نامه هــاى مازاد را بایــد نگهدارى 
مى کردیم بنابراین آنها باید از فضاهاى دانشکده ها باید 
به کتابخانه مرکزى دانشــگاه انتقال داده مى شد زیرا 
اطالع داشتیم که برخى دانشــجویانى که به دنبال این 
پایان نامه ها هستند به صورت غیرمجاز به دانشگاه ها 
مراجعه مى کنند و آنهــا را از کتابخانه هاى اقمارى آنها 
دریافت مى کنند زیــرا کاربرى بــراى کتابخانه هاى

 اقمــارى نداشــت از آن اســتفاده هاى غیــر صحیح 
مى شد.

هیچ پایان نامه اى از دانشگاه 
اصفهان خارج نشده است

مصرف بنزین در اصفهان
 6 درصد افزایش پیدا کرد

نماینــده مردم نجف آباد در مجلس شــوراى اســالمى 
گفت: مؤسســات آموزش عالى که به صــورت موازى 
در حال حرکت در کنار دانشــگاه آزاد اسالمى هستند به 
لحاظ اعضــاى هیئت علمى و بهره گیــرى از امکانات و 
تجهیزات آموزشى در مقایسه با این دانشگاه بسیار ضعیف 

هستند.
ابوالفضل ابوترابى در حاشیه بازدید از دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد، درباره رشــته هاى دانشگاه آزاد اسالمى 
و حواشى پیش آمده گفت: ســال 67 مصوبه مجلس به 
دانشگاه آزاد اسالمى این اجازه را داد که از طریق یک هیئت 
سه نفره متشکل از عضوى از شورایعالى انقالب فرهنگى، 
نماینده دانشگاه و یک نفر از وزارت علوم نسبت به گسترش 

رشته هاى تحصیلى خود اقدام کند و سال ها هم به همین 
روش ادامه دادند. 

وى افزود: اگر این سه هزار رشته از دانشگاه آزاد اسالمى 
حذف شود در واقع باید کار این دانشگاه را تمام شده بدانیم 
و این در صورتى است که دانشــگاه آزاد اسالمى یکى از 
بزرگ ترین دانشگاه هاى حضورى جهان محسوب شده و 
در این راستا بیش از هزاران دانشجو به ناچار به دانشگاه هاى 
خارج از کشور مراجعه مى کردند و این یعنى خروج بسیار 
زیاد ارز از مملکت که مشکالت فرهنگى اجتماعى زیادى 

به دنبال خواهد داشت.
وى گفت: حاشیه هاى اخیر به وجود آمده براى دانشگاه آزاد 
اسالمى باید با درایت و مدیریت مسئوالن و جلسات متعدد 

با مسئوالن وزارت علوم و تعامل مثبت و توافق مرتفع شود 
تا داوطلبان بتوانند بدون دغدغه انتخاب رشته داشته باشند.

وى کاهش دانشجو را نگران کننده خواند و اظهارداشت: 
دانشگاه آزاد اسالمى باید به سمت رفع مشکالت و مسائل 
صنعت حرکت کند. توجه و نگاه ویژه به شرکت هاى دانش 
بنیان و مســائل علمى نوین مى تواند در این شرایط، گره 

گشا باشد. 
این نماینده مجلس ادامه داد: تغییر کاربرى دانشگاه هاى 
کوچک تر به مراکز مورد نیاز شهرستان ها و توجه به تربیت 
و پرورش دانشجویان پزشکى و پیراپزشکى که نیاز فعلى 
جامعه ماست نیز از دیگر مسائلى است که باید در مورد آن 

برنامه ریزى شود.

این روزها در اصفهان، هر بار خبرى است از شروع یک کسب و کار آنالین جدید. «چیلیورى» هم پس از تهران، مشهد و کرج، 
به اصفهان رسید تا کاربران اصفهانى بتوانند راحت و آنالین، غذا سفارش بدهند.

کاربران اصفهانى مى توانند اپلیکیشــن اندروید چیلیورى را از کافــه بازار یا گوگل پلى دانلود کرده و یا از طریق ســایت
 chilivery.com سفارش خود را به ثبت برسانند. 

چیلیورى همه روزه پیشــنهاداتى از 30 تا 90 درصد تخفیف براى کاربران آماده دارد. به مناســبت آغاز فعالیت چیلیورى 
در اصفهــان، از 16 تا 27 مــرداد کاربران چیلیورى 
مى توانند اولین ســفارش خود در اصفهان را با 50 
درصد تخفیف تا 20 هزار تومان ســفارش به ثبت 
برسانند. به این منظور پس از ثبت نام و در هنگام ثبت 
 ChiliEsfehoon سفارش، با وارد کردن کد تخفیف

از این تخفیف بهره مند شوند.
چیلیورى با شناخت مشــکالت سفارش سنتى غذا 
و فراهم کردن راه حل هایى، ســفارش غذا را آنالین 
کرده است. دیگر نیازى به حفظ کردن شماره تلفن 
رســتوران ها و نگهدارى منو و تراکت آنها در خانه 
نیست. کاربر به راحتى مى تواند با وارد کردن محدوده سکونت خود یا انتخاب آن از طریق مکانیاب خودکار نرم افزار، تمام 
رستوران هاى اطراف خود را ببیند. به همین خاطر حق انتخاب بسیار باالترى براى کاربر فراهم شده است. در مرحله سفارش 
نیز سعى شده است تا بیشترین حد ممکن، سفارش دادن آسان و دقیق تر شده باشد. کاربر مى تواند عکس غذا و محتویات 
آن را ببیند. اگر غذایى تمام شده باشد، با نوشته قرمز رنگ «تمام شد» پیش از سفارش مطلع خواهد شد. خواندن نظرات 
دیگر کاربران پیش از سفارش به کاربر کمک خواهد کرد تا انتخاب بهترى داشته باشد. همه  این موارد در اپلیکیشن و سایت 

چیلیورى لحاظ شده است و به راحتى چند کلیک مى توان سفارش آنالین غذا را تجربه کرد.

باکس هاى حمل نخاله مکانیزه در شهر نصب مى شود

مدیر اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: 
باکس هاى حمل نخاله هاى ساختمانى به صورت 
مکانیزه براى جمع آورى نخاله هاى خرد و فضاى 

سبز در سطح شهر نصب مى شود.
غالمرضا ساکتى اظهارداشت: روزانه هزار و 200 تن 
ضایعات ساختمانى در شهر اصفهان جمع آورى مى 
شود و در این راستا شــهردارى براى حفظ پاکیزگى 
شــهر و جابه جایى نخاله هاى ساختمانى امکانات 

ویژه اى در نظر گرفته است.
وى افزود: در راســتاى حفظ پاکیزگى شهر و ایمنى 
شــهروندان، در مجموعه خدمات شــهرى، براى 
حمل نخاله هاى کمتر از حجم یک کامیون شامل 
نخاله هاى خرد، سازمان خدمات موتورى شهردارى 
اصفهان قراردادى با یک شرکت در قالب برگزارى 
مناقصــه منعقد کرده که بر اســاس ایــن قرارداد،
 باکس هاى حمل نخاله در ســطح شهر به صورت 
مکانیــزه هم براى شــهردارى بــراى نخاله هاى 
عمرانى، خرد و فضاى ســبز و هم براى شهروندان 

نصب مى شود.
مدیر اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان ادامه 
داد: به منظور فعالیت گسترده این شرکت، در مناطق 
مختلف شهرى از جمله منطقه 6 شهردارى اصفهان 

دفاترى فعال شــده تا پس از اعالم نیاز شهروندان 
باکس هاى حمل نخاله به صورت مکانیزه در نقاط 

درخواستى نصب شود.
وى با اشــاره به اینکه باکس هاى حمل نخاله از زمان 
نصب در محل درخواستى تا  48 ساعت زمان براى پر 
سازى دارد و جهت همکارى بیشتر با شهروندان گاهى 
تا سه روز هم در محل درخواست شده باقى مى ماند، 
خاطرنشــان کرد: ظرفیت حمل نخاله این باکس ها 
نزدیک به 3 ُتن است و بى شــک اجراى این طرح به 
حفظ زیبایى و نظافت شهر و همچنین توجه بیشتر به 

مباحث ایمنى شهروندان کمک مى کند.
ســاکتى یادآور شــد: این باکس ها در کنار ساختمان 
هایى که تعمیرات دارند یا در حال ساخت و ساز هستند، 
با رعایت موارد ایمنى و اســتانداردهاى لحاظ شــده 
در دستورالعمل ها نصب مى شــود.وى با بیان اینکه 
شهروندان هنگام ســاخت و ســاز یا انجام تعمیرات 
ساختمانى ملزم به استفاده از باکس هاى حمل نخاله 
هستند، اظهارداشت: اگر از این باکس ها استفاده نشود از 
سوى شهردارى برخوردهاى الزم صورت مى گیرد، زیرا 
طبق قانون، شهروندانى که نخاله هاى ساختمانى را در 
محل هاى غیرمجاز تخلیه کنند، بــا پیگرد قانونى و 

جریمه مواجه مى شوند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس: 

مؤسسات آموزش عالى در مقایسه با دانشگاه آزاد بسیار ضعیف هستند

«چیلیورى» به اصفهان هم رسید

از ابتـداى امسـال 112 دسـتگاه پکیـج خورشـیدى بـا
 هزینه اى بالغ بر  400 میلیون ریال بین عشـایر اسـتان 

توزیع شده است.
مدیرکل امور عشـایر اسـتان اصفهان  با اشـاره به اینکه 
جمعیت آمـارى عشـایر 53 هـزار نفـر معادل 9 هـزار و 
605 خانوار اسـت، گفت : سـال گذشـته 900 دسـتگاه 
پکیج خورشـیدى بـا هزینه سـه میلیـارد و 150 میلیون 
ریـال بیـن عشـایر بختیـارى، قشـقایى و عـرب توزیع 

شد.
مختار اسفندیارى افزود: امسال 35 طرح براى رفاه حال 
عشایر شـامل آب شـرب، برق، ترویج مناطق، عملیات 
اجرایى اسکان، اسـتخر ذخیره آب، منبع آب، خط انتقال 
آب با لوله، ایسـتگاه هاى پمپاژ آب و باز سـازى جاده ها 

انجام شده است.
مدیرکل امور عشایرى استان اصفهان گفت: عشایر شامل 
بختیارى، قشقایى و عرب هستند که پنج هزار خانوار در 
جرقویه،دو هـزار بختیـارى در چادگان و فریدونشـهر و 
دو هـزار خانوار دیگر هم در شـهرضا، سـمیرم و دهاقان 

زندگى مى کنند. 

توزیع 112 دستگاه پکیج 
خورشیدى بین عشایر

اتحادیه اروپا در سال 94 به دنبال افزایش واردات فوالد به 
اروپا و کاهش سطح قیمت محصوالت فوالدى در بازار این 
اتحادیه، علیه کشورهاى صادرکننده ادعاى دامپینگ کرد.

دامپینــگ قیمتى به شــرایطى گفته مى  شــود که یک 
صادرکننــده، کاالى مشــخص را بــا قیمتــى کمتر از 
قیمت هاى داخلى در بازار خارجى به فروش مى رســاند 
و این اقــدام به منظور کســب مزیت در رقابــت با دیگر 
عرضه کنندگان همان کاال انجام مى شود. در سال 94 نیز 
با افزایش عرضه فوالد توسط کشور چین در بازار جهانى 
قیمت این محصول کاهش پیدا کــرد و عرضه کنندگان 
دیگر نیز براى ادامه حضور در بازار، مجبور به تبعیت کردن از 
قیمت هاى تعیین شده توسط صادرکنندگان چینى به عنوان 
لیدر این بازار شدند.این اتفاق منجر شد تا انجمن فوالد اروپا، 
شکایتى را از طرف تولیدکنندگان اروپایى ثبت کرد مبنى 
بر اینکه واردات کالف گرم فوالدى (HRC) از پنج کشور 
با شرایط دامپینگ ارائه مى شود و باعث آسیب رساندن به 

صنعت فوالد اروپا شده است.

 بهانه گیرى اتحادیه اروپا با رشد صنعت 
فوالد

بر همین اســاس بهرام ســبحانى، مدیر عامل شرکت 
فوالد مبارکه در رابطه با نگرانــى اتحادیه اروپا از افزایش 
صادرات محصوالت این شرکت به قاره اروپا اظهارداشت: 
ایران در افق چشم انداز 1404 صادرات حداقل 25 میلیون 
تن محصوالت فــوالدى را پیش بینى کــرده که موجب 
نگرانى اروپایى ها شده است. وى افزود: در این چشم انداز 
برنامه تولید 55 میلیون تن فوالد تا ســال 1404 در نظر 
گرفته شده است که حداقل 45 درصد از آن صرف صادرات 
به دیگر کشورها خواهد شد. مدیرعامل فوالد مبارکه به پنج 
شرکت برتر صادرکننده محصوالت فوالدى به اتحادیه 
اروپا عالوه بر چین اشاره کرد و بیان داشت: این پنج کشور 
شامل روسیه، صربستان، اوکراین، برزیل و ایران مى شود 

که اتحادیه اروپا آنها را متهم به دامپینگ کرده است.

 ادعاى دامپینگ فوالد مبارکه در بازارهاى 
اروپا

همچنین علیرضا منصــورى به تشــریح کامل ادعاى 

دامپینگ فــوالد مبارکــه در بازارهاى اروپــا پرداخت و 
اظهارداشت: در سال 94 بحرانى در بازار فوالد شروع شد که 
نقش اصلى را تولیدکنندگان چینى بازى کردند و کشور چین 
به دنبال مازاد عرضه اى که داشت وارد بازارهاى جهانى 
شد و هر روز محصوالت فوالدى را با قیمت کمترى وارد 
بازارهاى اروپا کرد. وى افزود: این کاهش قیمت به میزانى 
ادامه داشت که قیمت محصول کالف گرم از 550 دالر به 

250 دالر در بازارهاى جهانى کاهش یافت.
مدیر صادرات شــرکت فوالد مبارکه اصفهــان در ادامه 
به مقایسه تولید ســاالنه فوالد در کشــور چین و کشور 
ایران پرداخت و گفــت: چین ســاالنه 800 میلیون تن 
فوالد تولید مى کنــد که این میزان براى تمام شــرکت 

هاى تولیدکننده فــوالد در ایران 17 میلیون تن اســت 
و این نشــان دهنده آن اســت که لیدر بازار کشور چین

 است.
وى ادامه داد: در آن زمان فوالد مبارکه نیز موفق به فروش 
محصوالت خود در بازار داخلى نشد و بسیارى از صنایعى 
که خریدار محصوالت فوالد مبارکه بودند ترجیح دادند از 

محصوالت کشور چین که ارزان تر است، خریدارى کنند.
منصورى تأکید کرد: در این شرایط شرکت فوالد مبارکه به 
منظور تداوم فعالیت تولید خود تصمیم به افزایش صادرات 
محصوالت گرفت تا مازاد عرضــه به وجود آمده در داخل 
کشــور را از طریق صدور محصوالت به خارج از کشــور 

جبران کند.

 پیروى از قیمت هــاى جهانى براى ادامه 
حضور در بازار

مدیر صادرات شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به 
در دســت گرفتن بازارهاى خارجى توسط تولیدکنندگان 
چینى اذعان داشت: در این شــرایط فوالد مبارکه و سایر 
کشوها به منظور صدور محصوالت خود باید از نرخى که 
توسط تولیدکنندگان چینى براى فروش فوالد تعیین شده 
بود، تبعیت مى کردند تا بتواند محصوالت خود را عرضه 
کنند. منصورى خاطر نشان کرد: در این شرایط حساسیت 
کشورها در رابطه با صادرات فوالد افزایش یافت به طورى 
که اکثر کشــورها اقدام به وضع تعرفه وارداتى کردند و در 
نهایت منجر به این شد که در ســال 2016 بیش از 150 

مورد آنتى دامپینگ توسط کشورهاى مختلف علیه کشور 
دیگر وضع شد. منصورى زمان اعالم آنتى دامپینگ علیه 
شرکت فوالد مبارکه را اول تیرماه سال 95 اعالم کرد و بیان 
داشت: در این شرایط به منظور بررسى واردات فوالدى که 
توسط این پنج کشور به اتحادیه اروپا صورت گرفت، بازه 
زمانى یکساله که از تاریخ اول تیرماه سال 94 تا آخر خرداد 
ماه سال 95 بود به عنوان مبناى زمانى تعیین شد. وى ادامه 
داد: در آبان ماه سال گذشته کارشناسانى از کمیسیون اروپا 
براى بررسى اطالعات ارائه شده به فوالد مبارکه مراجعه 
کردند و دفاعیات الزم به آنها ارائه شد که در نتیجه دفاعیات 
کمیسیون تصمیم به ثبت واردات از کشورهاى مذکور به 
منظور عطف به ماســبق کردن تعرفه گرفت وایران را از 
فرآیند فوق معاف کرد. مدیر صادرات شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان  در رابطه با نتیجه این اقدامات گفت: بر اســاس 
آخرین اقدامى که توسط اتحادیه اروپا صورت گرفت، قرار بر 
این شد که به جاى وضع تعرفه، به منظور حمایت از صنایع 

داخلى بحث قیمت حداقل واردات (MIP) مطرح شود.
منصورى در توضیح این تصمیم گفت: بر همین اساس هر 
کشورى که در نظر دارد محصوالت خود را به اتحادیه اروپا 
صادر کند، باید از حداقل قیمت تعیین شده که در حال حاضر 
472 یورو است، تبعیت کند و در صورت ورود محصول به 
این اتحادیه با قیمت پایین تر مابه التفاوت آن باید به عنوان 
تعرفه پرداخت شــود. وى با بیان اینکه این تصمیم منافع 
شرکت فوالد مبارکه را نیز به دنبال دارد؛ تصریح کرد: در 
ادامه فرآیند منتظر اعالم نظر نهایى کمیسیون اروپا هستیم.

 تأمین نیاز داخل، اولویت همیشگى فوالد 
مبارکه

منصورى تأمین مواد اولیه صنایع داخلى وابسته به فوالد 
مبارکه را یکى از رسالت هاى مهم این شرکت دانست و بیان 
داشت: در شرایط کنونى امکان صادرات محصوالت این 
شرکت به کشورهاى دیگر مهیاست اما به دلیل تأمین نیاز 
داخل، مازاد عرضه اى براى صدور محصوالت وجود ندارد.
وى تأکید کرد: صادرات محصوالت فوالد مبارکه همواره 
در قیمت هاى جهانى و در برخى موارد باالتر از قیمت هاى 
جهانى صورت گرفته است که این واقعیت در آمار صادرات 

محصوالت این شرکت مشهود است.

توافق فوالد مبارکه با کمیسیون اروپا براى صادرات فوالد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبت ى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند، 
مى 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، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000506 مورخ 1396/4/31 آقاى امید 
سلجوقى پبدنى به شماره شناســنامه و کدملى 1100155619 صادره از فالورجان فرزند 
ستار بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 47/73 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
4 فرعى از 5717- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بموجب قولنامه عادى از طرف 
ستار سلجوقى به امید سلجوقى پبدنى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتظار نوبت اول: 96/5/3 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/5/18 م الف: 13326 اداره ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان/ 5/128
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000494 مورخ 1396/4/31 خانم منظره 
ابراهیمیان حوضماهى به شــماره شناســنامه 3 کدملى 5419322870 صادره از مبارکه 
فرزند اسکندر بر ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 206/60 مترمربع مفروزى از 
پالك شــماره 2796- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مش اعى 
اولیه محرز گردیده اســت. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/5/3 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/5/18  م الف: 13490 اداره ثبت اســناد و امالك مرکزى 

اصفهان /5/224
مزایده

شــماره نامه 9610113757500456 شــماره پرونده 9609983757300008 شماره 
بایگانى شــعبه 960026 اجراى احــکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت درنظر دارد 
درخصوص پرونده کالســه 960026 اجرایى جلسه مزایده اى علیه شرکت پدیده باطرى 
جم وله آقاى غالم شاه احســان پور فرزند قلى  برگزار مى نماید که مشخصات مال مورد 
مزایده حســب نظریه کارشناسى بشــرح ذیل مى باشد یک دســتگاه کانکس نه مترى 
 LG سفیدرنگ کارکرده ســالم به میزان ســى و پنج میلیون ریال. 2.یک عدد کامپیوتر
به مبلغ ســه میلیون ریال. یک عدد پرینتر پاناســونیک به مبلغ دو میلیون ریال. 4.یک 
عدد فکس پاناســونیک به مبلغ یک میلیون و پانصدهزارریال. 5. یک عددیخچال فیلور 
نه فوت به مبلغ دومیلیون ریال. 6.کابینت mdf بطول ســه متر به مبلغ ســه میلیون و 
پانصدهزارریال. 7.یک دستگاه تصفیه آب تایلندى به مبلغ یک میلیون و پانصدهزارریال. 
8.سه عدد کپسول گاز بوتان به مبلغ یک میلیون و پانصدهزارریال. 9.آبگرمکن بوتان به 
مبلغ یک میلیون و پانصدهزارریال. 10.دوعدد کولر آبى کوچک به مبلغ دومیلیون ریال. 
11. یک عدد بخارى مهیار به مبلغ یک میلیون و هفتصدهزارریال که قیمت کل تجهیزات 
فوق به مبلغ 56/200/000 ریال برآورد مى گردد و جلســه مزایده در تاریخ 96/06/14 
از ســاعت 9الى11 صبح دردفتراجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى 
باشد که طالبین شرکت درمزایده مى توانند 5روز قبل از تاریخ مزایده به دفتراجراى احکام 
مراجعه تا دســتوربازدید صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى 
اســت که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا بهمراه داشته باشــد و باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده بعهده برنده مزایده مى باشــد.م 

الف:5336  اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت 5/352 
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960531خواهان حسین ابراهیمى با وکالت حسین محمدیان 
و مهرى نمازیان  دادخواستى مبنى بر مطالبه چک به طرفیت رضا محمودى تقدیم نموده 
است. وقت رســیدگى براى مورخه 96/6/28 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا پالك 57- کدپســتى 8165756441 مجتمع 
شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 13 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 14446 شــعبه 13 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک )/5/499
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106797900615 شماره پرونده: 9609986797900523 شماره 
بایگانى شعبه: 960523 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: محمد تصدیقى نشانى: مجهول 
المکان تاریخ حضور: 1396/06/20 دوشنبه ساعت 8:30 محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 
درخصوص دعوى حسین ابراهیمى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف: 14447 شــعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع ش ماره یک)/5/500
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 201/96 خواهان سید حســن عبودتیان  دادخواستى مبنى بر 
مطالبه چک به طرفیت 1- عشرت دکمه جمالوئى فرزند محرم على 2- فرهاد جهان گرد 
تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخه 96/6/25 ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به 
این شعبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ 72  شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 14455 شعبه 47 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/5/502
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960563 خواهان محمدرضا شاهى دادخواستى مبنى بر انتقال 
سند یک دستگاه سوارى روآ به طرفیت بابک مستعلى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى 
براى مورخه 96/7/2 ساعت 8/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه 
واقع در  خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 14457 شعبه 13 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/5/503
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960402 خواهــان بانک مهر اقتصاد دادخواســتى مبنى بر 
مطالبه به طرفیت محمد گل محمدى تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگى براى مورخ: 
96/6/26 ساعت 8 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، 
حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان ارباب مجتمع 
شماره 1 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف: 14458 شعبه 45  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/5/504
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960192 خواهان مهراب قبادلو با وکالت حســین تیمورى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به طرفیــت احمدرضا منوچهرى تقدیم نموده اســت. 
9 تعییــن گردیــده بــا  وقــت رســیدگى بــراى مورخــه 96/6/19 ســاعت 30/
توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــاى خواهــان مراتب 
در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگى بــه ایــن شــعبه واقع در 
خیابان ســجاد- اول خیابــان ارباب- روبروى مدرســه نیلــى پور- جنب ســاختمان 
صبــا- پــالك 57- کدپســتى 8165756441 مجتمــع شــوراى حــل اختــالف

 اصفهان- شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف: 14460 شعبه 9 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو )/5/505
مزایده

شعبه ى پنجم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده ى کالسه 
ى 6738/95 ش ح 5 له آقاى حســینعلى ادیب و علیه محمد درجزانى به آدرس اصفهان 
بهارســتان فاز 2 خیابان فرزانگان پالك 122 خیابان محمدى هشــت پالك 284 بابت 
محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 120/693/754 ریــال اموال توقیفى از محکوم 
علیه به شرح: ســوارى پژو 405 به شــماره انتظامى 863د92/ ایران 53 رنگ بژ- مدل 
1384 شماره موتور 12484089282 شماره شاســى 14232582 مى باشد در لحظه ى 
بازدید از خودرو اتاق از نظر ظاهرى سالم و خوب ولى رنگ خودرو در اثر آفتاب خوردگى 
خراب شــده و نیاز به رنگ و نقاشــى دارد درب موتور و درب صندوق عقب قبًال تعویض 
و رنگ آمیزى شــده است ســپر جلو شکســته که باید تعویض گردد موتور و گیربکس و 
دیفرانسیل مستعمل ولى ســالم و چهار حلقه الستیک حدود 60٪ سالم و عاج دارد شیشه 
و آیینه ها و برف پاك کن ســالم و بیمه خودرو تا مهرماه 1396 اعتبار دارد اسناد بررسى 
شــده ســند و کارت و پالك به نام آقاى محمد درجزانى محکوم علیه پرونده مى باشد و 

سوخت خودرو دوگانه سوز نیز مى باش د روکش صندلى ها مستعمل بوده هیأت کارشناسى 
پس از بحث و بررســى و با توجه به مدل و نوع خودرو و شــرایط موجود قیمت خودرو در 
بازار روز مبلغ 140/000/000 معــادل چهارده میلیون تومان بــرآورد و اعالم مى گردد

 که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردید در نظر دارد که جلسۀ مزایده اى مورخ 
96/6/14 ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجراى احکام شوراى حل اختالف واقع در خیابان 
آتشگاه روبروى پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف برگزار نماید طالبین 
شــرکت در جلســۀ مزایده مى توانند با واریز ده درصد قیمت پایه حداقــل 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 بازدید نماید پیشنهاددهنده ى باالترین مبلغ برنده 
ى مزایده خواهد بود. م الف: 14510 شعبه 5 اجراى احکام شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/5/506
اجراییه

شماره 950905 به موجب رأى شماره 9609976794100084 تاریخ 96/1/20 حوزه 11 
شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- حسن 
عیاشى 2- مسعود جودى محکوم اســت به: خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواســته مطالبه وجه چک به شــماره هاى 478133 و 
58987 به عهده بانک کشاورزى و ایرانیان و مبلغ 3/480/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف 95/2/1 و 95/1/15 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له 
على اکبر جوادزاده با وکالت علیرضا فجارى نشانى: ســه راه حکیم نظامى بلوار ارتش- 
نرسیده به میدان ارتش کوچه 69- ســاختمان پیمان- طبقه 2 واحد 9 صادر و اعالم مى 
گردد و نیم عشر حق االجراى اجراى احکام اعالم مى شود. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صر یحًا اعالم نماید. م الف: 14506 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/5/507
اجراییه

شماره 26/950752 به موجب رأى شــماره 95600753 حوزه 26 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه ابراهیم رمضانى نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به: حضور در دفاتر اسناد رســمى و انتقال سند رسمى یک دستگاه 
خودروى کامیون کشنده دانگ فنگ سفید مدل 2007 به شماره انتظامى 43- 139ع18 
و پرداخت مبلغ 1/870/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له دختربس جالل 
الدین صالحى نشانى: اصفهان- نجف آباد- امیرآباد- شهرك آزادگان- نماز 2- بوستان 
1- پ 15 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کنــد که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 14515 شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک )/5/508
اجراییه

شماره 95-468 به موجب رأى شــماره 748 تاریخ 95/7/18  حوزه قضائى شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه فاطمه نصر اصفهانى 
فرزند عبدالحسین نشــانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست و شش 
میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت یک ملیون و چهارصد و شصت 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت هزینه نشــر آگهى و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید 94/10/27 لغایت زمان وصــول و ایصال در حق خواهان 
رســول صادقى فرزند محمود شغل: کاوشگر رایانه نشــانى: اصفهان خ کاشانى روبروى 
بیمارستان کاشانى شرکت کاوشــگر رایانه محکوم و اعالم مى گردد نیم عشر حق االجرا 
نیز در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 14523 شــعبه 22 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/5/509
اجراییه

شماره 95-470 به موجب رأى شــماره 747 تاریخ 95/7/18 حوزه قضائى شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه غالمرضا عرب لودریچه 
فرزند عباس نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت بیست و شش میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت یک میلیون و چهارصد و نود پنج هــزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و پرداخت خســارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 95/1/8 لغایت زمان وصول 
و ایصال در حق خواهان رســول صادقى فرزند محمود شغل: کاوشــگر رایانه نشانى: خ 
کاشانى- روبروى بیمارستان کاشانى شرکت کاوشــگر رایانه محکوم و اعالم مى گردد 
نیم عشــر حق االجرا نیز در حق صندوق دولــت. الزم به ذکر اســت همچنین پرداخت 
هزینه نشــر آگهى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 14524 شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/5/510 
اجراییه

شماره 886/94ش26 به موجب رأى شماره 690 تاریخ 95/7/26 حوزه 26 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه بهنام فیروزیان نشانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 12/800/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 410/000 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ تقدیم دادخواســت (94/9/9) لغایت زمان وصول خواســته براساس نرخ شاخص 
بانک مرکزى در حق محکــوم له یداله کریمى پروزى نشــانى: اصفهان- خ توحید- ك 
استخر- مجتمع مسکونى باغ به و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 14527 شــعبه 26 حقوقى شوراى  حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/5/511
اجراییه

شماره 950716 ش11 به موجب رأى شــماره 9609976794100467 تاریخ 96/3/7  
حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
رضا مصطفایى نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 25/000/000 
ریال بابت اصل خواســته مطالبه وجه چک شــماره 795007 بر عهده بانک ملى و مبلغ 
1/485/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تأخیر در تأدیه از سررسید چک موصوف 94/11/1 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له 
ناصر طالبى نشانى: خ ارتش- بن بست بوستان پ 93 صادر و نیم عشر حق االجراء اجراى 
احکام اعالم مى گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 14528 شــعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/5/512
اجراییه

شماره 95-1013 به موجب رأى شماره 9609976797100223 تاریخ 96/2/27 حوزه 
چهل و یک شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
مهدى بزرگپور فرزند غالمحسین نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
بیست میلیون ریال بابت وجه چک مورد دعوى و مبلغ 1/490/000 ریال بابت هزینه ى 
دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجراى حکم و هزینه ى 
نشر آگهى به انضمام نیم عشر حق االجراء. مشــخصات محکوم له: مهدى قربانى فرزند 
قاسمعلى نشانى: خ آتشــگاه- خ وحدت- ك مهر پالك 6. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 14532 شــعبه 41 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک )/5/513
اجراییه

شماره 333/95 به موجب رأى شماره 50 تاریخ 96/2/11 حوزه 47 شوراى حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکــوم علیه مهدى اســدى پور فرزند 
یوسف کدملى: 4623191842 نشــانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 350/000 ریال بابت هزینه دادرســى و 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک مورخ 91/1/26 لغایــت تاریخ اجراى حکم در 
حق محکوم له اصغر قدمى زاده فرزند عباسعلى نشــانى: اصفهان خیابان جى- ایستگاه 
سروستان صنایع حرارتى آراد و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 14537 شــعبه 47 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه )/5/514

اجراییه
شماره 334/95 به موجب رأى شماره 51 تاریخ 96/2/11 حوزه 47 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه غالمعلى بیدل فرزند ماشاءاهللا 
کدملى: 1293223646 نشــانى: مجهــول المکان محکوم اســت بــه: پرداخت مبلغ 
7/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 397/500/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چکهــا 169610 مــورخ 90/11/10 و 
چــک 169609 مــورخ 90/8/10 مــورخ لغایــت تاریــخ اجــراى حکــم در حــق 
محکوم لــه اصغــر قدمــى زاده فرزنــد عباســعلى نشــانى: اصفهان خیابــان جى- 
ایســتگاه سروســتان صنایــع حرارتــى آراد و پرداخــت نیــم عشــر حــق االجــرا. 
ماده 34 قانون اجراي احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 14538 

شعب ه 47 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/5/515
اجراییه

شماره 332/95 به موجب رأى شماره 49 تاریخ 96/2/11 حوزه 47 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه امیرحسین باقرى نشانى: مجهول 
المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
385/000 ریال بابت هزینه دادرســى وخســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 95/11/17 لغایت تاریخ اجــراى حکم در حق محکوم له اصغــر قدمى زاده فرزند 
عباسعلى نشانى: اصفهان خیابان جى- ایستگاه سروستان صنایع حرارتى آراد و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 14539 شعبه 47 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

 شماره سه)/5/516
اجراییه

شماره 951332ش12 به موجب رأى شماره 9600241 تاریخ 96/2/7 حوزه 12 شوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمدرضا ممیز 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بخش از چک 
شماره 951447- 92/8/20 قرض الحسنه مهر ایران بابت اصل خواسته و مبلغ 1355000 
ریال بابت هزینه دادرســى و خســارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررســید چک موصوف 
(92/8/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان محمود میرزائى نشــانى: اصفهان- خ 
امام خمینى- مشیرالدوله بعد از چهارراه اول سمت چپ فروشگاه ایران دانگ فنگ صادر 
و اعالم مى نماید و هزینه نیم عشــر حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 14540 شــعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو )/5/517
اجراییه

شماره 951418 به موجب رأى شــماره 9609976796300147 تاریخ 1/28 /96 حوزه 
33 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه منصور 
امیرى مقدم نشانى: مجهول المکان محکوم است به تخلیه عین مستأجره واقع در خ بعثت 
محله کلچه کوچه شکوفه بن بست آفتاب شــماره ملک اصلى 22 به انضمام اجور معوقه 
ماهانه از قرار 6/150/000 ریال از تاریخ شــروع قرارداد 95/8/10 لغایت زمان تخلیه و 
پرداخت مبلغ 369/000 تومان بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى در حق محکوم له رحمت 
ا... میرمعصومى کرمى نشــانى: اصفهان- بلوار آتشــگاه خ قدس دوپله کوچه گلستان و 
پرداخت نیم عشر اجرایى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 14547 شــعبه 33 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/5/518
اجراییه

شماره 951605/ش6 به موجب رأى شماره 600389.......96 تاریخ 96/3/4 حوزه ششم 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه على ناصرى 
نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 24/000/000 ریال بابت 6 ماه 
اجاره بها و مبلغ 2/200/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له لطفعلى حسینى 
فرزند عبداله نشانى: علویجه خونداب خ فاطمیه منزل شخصى بانضمام نیم عشر دولتى. 
ماده 34 قانون اجراي احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 14411 
شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک )/5/520

اجراییه
شماره 848/95 به موجب رأى شماره 1061 تاریخ 95/10/5 حوزه 24 شوراى حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه عبداالمیر مجدى نیا نشانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ یکصد و پنجــاه میلیون ریال بابت وجه 
چک 1055/052132- 94/8/30 و مبلغ چهار میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال هزینه 
دادرسى و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ (94/8/30) تا زمان اجراى حکم در حق خواهان 
مهدى حبیبى نشــانى: اصفهان- خ کاوه- میدان 25 آبان- ابتــداى خیابان ادیب طبقه 
فوقانى بانک شهر و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 14426 شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو )/5/521
اجراییه

شــماره 984/95 به موجب رأى شــماره 960219 تاریخ 96/2/3 حوزه 39 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه اکبر عابدى درب کوشکى 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و 760/000 ریال هزینه دادرسى و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک به ش 047345- 83/10/20 و نیم عشــر حق االجراء. مشخصات محکوم له: فراز 
یوسفى نشانى: خ سجاد- خ قائم مقام ك 54 پ 132. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 14435 شــعبه 39 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره  دو)/5/522
اجراییه

شــماره 986/95 به موجب رأى شــماره 960209 تاریخ 96/2/2 حوزه 39 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه رضا على محمدى نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ ســیزده میلیون و پانصد هزار تومان بابت 
اصل خواسته و مبلغ 4/795/000 ریال هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک ش 261/232474- 91/8/11 و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم 
له: فراز یوسفى نشانى: اص  خ ســجاد- خ قائم مقام ك 54. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 14436 شــعبه 39 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/5/523
اجراییه

شماره 95-1568 به موجب رأى شماره 9509976796201994 تاریخ 95/1/25 حوزه 
32 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه اکبر 
حاتمى رامشه نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 57/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته (به خواسته وجه یک فقره چک به شــماره 640332- 94/8/30) و 
پرداخت مبلغ 1/665/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل على شیرزاده 
نشانى: نبش سه راه سیمین طبقه سوم داروخانه سالمت طبق تعرفه ى قانونى و خسارت 
تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان حمید 
طغیانى خوراسگانى نشانى: اصفهان خ جى خوراسگان محله ناروند کوچه شهید اصغرزاده 
پالك 18 با احتساب پرداخت نیم عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 14469 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره  یک)/5/525
اجراییه

شماره 95-564 به موجب رأى شماره 891 تاریخ 95/8/22 حوزه 24 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه اسماعیل سعیدیان جزى نشانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 

دو میلیون و سیصد و پانزده هزار ریال بابت هزینۀ دادرسى و هزینۀ نشر آگهى و خسارات 
تأخیر و تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/31 لغایت زمان وصول در حق خواهان على 
رضایى نشانى: اصفهان- خ شیخ طوســى- خ حکیم اسدى- بن بست شهید صدوقى پ 
122 و همچنین نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 14473 شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو )/5/526
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426797900033 شــماره پرونــده: 9409986797901081 
شــماره بایگانــى: 941092 بموجــب درخواســت اجراى حکــم مربوطه به شــماره 
96100967979000249 و شــماره دادنامه مربوطه 9409976797902385 محکوم 
علیه مصطفى حفیضــى درچه فرزند محمد نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ 15/512/831 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و 240/000 ریال بابت نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 92/09/10 تا تاریخ اجراى حکم در محکوم له على رضا صابرى فرزند محمدعلى 
نشانى: استان اصفهان- شهرســتان اصفهان خورزوق بلوار قائم مقام شرکت خورشید یار 
سپاهان  صادر بانضمام نیم عشــر دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــراء گذارد. (ماده 34 قانون اجــراى 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 شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه امــوال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل 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 شــود (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 قانــون 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 نحــوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم بــه یا هر دو مجازات 
مى شــود (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: 14404 شــعبه 45 حقوقى شــوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/527
اجراییه

شماره 950883ش ح 15به موجب رأى شماره 9609976794500126 تاریخ 96/2/13 
حوزه 15 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
مرتضى طاهرى شاه قریه نشــانى: مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفترخانه 
 و انتقال سند قطعى سوارى ام وى ام H 315 مدل 1391 و شماره انتظامى 335س61- 
ایران 13 و نیز مبلغ 1/471/000 ریال هزینه دادرســى در حق خواهان مهرنوش طالبى 
نشانى: اصفهان- خانه اصفهان- چهارراه نیرو هواى خ ارغوان- کوچه شب بو پ 20 طبقه 
4 زنگ 4 و پرداخت نیم عشــر هزینه حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 14461 شــعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/5/528
اجراییه

شماره 951004 به موجب رأى شماره 9509976793802394 تاریخ 95/12/11 حوزه 
8 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حسن 
قیصرى حسن آبادى فرزند محمد نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/625/000 ریال هزینه دادرسى و 120/000 
ریــال هزینه آگهى و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک بــه ش 876449- 
94/11/25 و نیم عشــر حق االجرا. مشــخصات محکوم له: محمد رفیع فرزند صفرعلى 
نشــانى: اص خ جى- خ مهدیه کردآباد چهارراه ش غیاثى به طرف کتابخانه ح مهر. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نما ید. م الف: 14463 شعبه 8 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/5/529
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350504468 شماره پرونده: 9609980350500343 شماره 
بایگانى شــعبه: 960412 خواهان/ شاکى سید عبداله موســویان دادخواستى به طرفیت 
خوانده/ متهم لیال خلیل الرحمان و اصغر افتاده به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 221 ارجاع 
و به کالسه 9609980350500343 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/07/17 و 
ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 
خواهان/ شاکى 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 
خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 

م الف: 14574  شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/5/530
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794300030 شماره پرونده: 9509986794300184 شماره 
بایگانى: 950185 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9509976794301399 محکوم علیه امیر تقیان فرزند محمد محکوم اســت به 
پرداخت 80/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/695/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشــر آگهى با احتســاب اجراى احکام و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک 5/2/95 لغایت اجراى حکم در حــق محکوم له امیرمحمد پورتوســلى 
فرزند عباس نشــانى: اصفهان- اصفهان خ حکیم نظامى جنب نمایندگى سایپا فروشگاه 
پورتوسلى همراه با نیم عشــر دولتى.  محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــراء گذارد. (ماده 34 قانون اجــراى 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 شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه امــوال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل 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 شــود (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 قانــون 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 نحــوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم بــه یا هر دو مجازات 
مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شــود 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: 14417 شــعبه 13 حقوقى شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/532

ابالغ  
پرونــده:  شــماره   9610460360400003 درخواســت:  شــماره 
9609980360400131 شماره بایگانى شــعبه: 960209 در پرونده کالسه 
960209ب 25 این بازپرسى، درخصوص شــکایت اکبر عباس زاده علیه 
مهدى خسروى فرزند عبداله به اتهام غصب عنوان تحت تعقیب میباشد. نظر 
به این که متهم فوق مجهول المکان مى باشد و وقت رسیدگى پرونده یک 
ماه پس از نشر آگهى تعیین گردیده است. بدین وسیله به تجویز ماده 174 
قانون آیین دادرســى کیفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در وقت مذکور 
(یک ماه پس از نشر آگهى) جهت رسیدگى و دفاع از اتهام انتسابى در این 
بازپرسى حاضر شوند در غیر این صورت طبق مقررات قانونى اتخاذ تصمیم 
خواهد شد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى 
کل اســتان اصفهان م الف: 14573 حسینى- بازپرس شــعبه 25 بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب اصفهان/5/531



اقتصاداقتصاد 07073007 سال چهاردهمچهارشنبه  18 مرداد  ماه   1396

شهریور؛ 
وعده جدید ارزانى پیاز

حســین مهاجران، رئیــس اتحادیه فروشــندگان 
45 درصــدى میــوه و ســبزى از کاهــش 

قیمت پیــاز در بــازار خبــر داد و گفت: بــا توجه 
بــه قیمــت عمده فروشــى و خرده فروشــى این 
محصول همچنان فاصله حدود ســه برابرى تا نرخ 
منطقى بــراى مصرف کننده که کمتــر از کیلویى 
هزارتومان اســت، وجود دارد که شهریور ماه محقق 

مى شود.

واریز سود سهام عدالت 
طى ماه آینده

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ماه آینده براى نخستین بار 
سود میان سهامداران عدالت توزیع خواهد شد، گفت: 
واقعى سازى واگذارى ها و ساماندهى سهام عدالت از 

دستاوردهاى دولت است.
على طیـب نیا اظهار داشـت: طرحى تهیـه کرده ایم 
و فکر مى کنیم با اجراى آن بسـته، سـهام عدالت به 
فرجام خوبى مى رسـد الیحه آن یکسـال اسـت در 
دولت اسـت و مانع آن به زودى برطرف خواهد شد و 

به سرانجام مى رسد.
وى افزود: زمان انتخابات ایـن کار را نکردیم و بیش 
از 20 میلیون نفر تاکنون حساب بانکى شان را اعالم 
کرده انـد و تا مـاه آینـده براى بقیـه تکمیـل و واریز

 مى شود.

ویترین

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه خطر ورشکستگى 
صندوق هاى بازنشســتگى جدى است، گفت: بررسى جزئیات 
صورت هاى مالى یک صندوق بازنشستگى نشان مى دهد این 

صندوق با 500 میلیارد تومان کسرى مواجه شده است.
محمد حسینى با بیان اینکه موضوع صندوق هاى بازنشستگى 
در بند 42 سیاست هاى ابالغى رهبرى در برنامه ششم در بحث 
ارتقاى کیفیت و اصالح ساختار بیمه ها مورد توجه قرار گرفته، 
گفت: بر همین اساس در بند «ه» ماده 12 قانون برنامه ششم نیز 
مقرر شده که صندوق حمایت بازنشستگى کارکنان فوالد با کلیات 
اختیارت از وزارت صنعت بــه وزارت رفاه انتقال یابد. همچنین 
ظرف سه سال نیز  باید کلیه تعهدات حال و آتى سازمان  توسط 

سازمان حسابرسى مشخص شود.به گفته وى، بر اساس گزارش 
حسابرس مســتقل و بازرس قانونى صندوق، مجموع سرمایه 
گذارى در 80 شرکت فرعى 12/3هزار میلیارد تومان بوده و با 
توجه به ارزش خالص دارایى 11/3 هزار میلیاردى تومانى به نظر
 مى رسد  صورت هاى مالى، این سازمان ها دچار مشکل باشد.
وى با بیان اینکه بر اساس صورت هاى مالى صندوق بازنشستگى 
فوالد، میزان حق بازنشســتگى دریافتى در کل یکسال  130 
میلیارد تومان بوده،گفت: این درحالى است که حدود900 میلیارد 
تومان در سال 94 از دولت کمک گرفته شده که بر این اساس 
دارایى جمعى صنــدوق در حدود  هــزار و 300 میلیارد تومان 

برآورد مى شود.

افزایش دمــا، افزایش میــزان مصرف بــرق را با خود 
به همراه دارد. چندســال اســت که با فرارسیدن فصل 
تابستان هشدارهاى خاموشى تب و تاب بیشترى به خود
مى گیرد، به طورى که مســئوالن مدام هشدارهایى از 

جنس خاموشى مى دهند.
پیک بار کشــور در ســال جارى در اواخــر نیمه اول 
تیرماه ســال جارى به 55 هزار و 396 مگاوات رســید.
 این رونــد مصرف برق نشــان مى دهــد صنعت برق 
با یک رویه افزایشــى قابل تأمل و هشــدار دهنده اى

روبه رو شده، این میزان نشانگر رشد 5 درصدى مصرف 
برق است. 

بــراى جبــران ایــن میــزان رشــد، ســاالنه باید 
حــدود چهــار هزارمــگاوات بــرق جدیــد وارد مدار
 کرد که خود بــه تنهایى حدود 15 تا 20 هــزار میلیارد

بــرق  صنعــت  دســت  روى  هزینــه  تومــان 
مى گذارد.

پایین بودن تعرفه هــاى برق در ایــران دلیلى بر عدم 
مدیریت مصرف توسط مشترکان است اما با وجود این، 
با مدیریت هاى صورت گرفته و با خنک شدن هوا سایه 
خاموشى نیز از سر کشور دســت برداشته و اکنون طبق 
اعالم مســئوالن برقى دیگر تهدید تاریکى کشــور را 

دنبال نمى کند. 

پایان تهدید خاموشى 
در کشور

خطر ورشکستگى 
صندوق هاى بازنشستگى

اجراییه
شــماره اجرائیه: 9610426797900079 شــماره پرونده: 9509986797901720 شماره 
بایگانى: 951723 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096797900542 
و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976797900259 محکوم علیه صباح بهرکانى نشــانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 137/150/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 4/238/750 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت (95/12/23) لغایت وصول در حق محکوم له حمیدرضــا کثیرى پیکانى فرزند 
محمدحسین نشــانى: اص خ اپادانا- جنب شیرینى فروشــى روژین ط 2 صادر بانضمام نیم 
عشر دولتى. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام 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 مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات 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 شــود 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: 14472 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /5/533
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426825300189 شــماره پرونده: 9509986825300063 شماره 
بایگانى: 950112 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9509976825300491 حکم بر محکومیت تضامنى خوانــدگان 1- مجید زارع فرزند على 
حسن نشــانى مجهول المکان 2- سعید شــفیعى لیراوى نژاد فرزند غالمرضا نشانى: استان 
هرمزگان- شهرستان بندرعباس- بندرعباس- خیابان دانشگاه- کوچه دانشگاه 5- مجتمع 
شمس- واحد 7 به پرداخت مبلغ پنجاه و هشــت میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت 
تأخیر از تاریخ سررســید تا زمان وصول اصل دین بر مبناى قرارداد بــه مبلغ فوق و مبلغ ده 
میلیون و هشتصد و نود و سه هزار و پانصد و شصت و نه ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق 
الوکاله وکیل محمد یزدانى فرزند یداله نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- خیابان 
ارتش روبروى خیابان حســین اباد مجتمع ادارى نوید طبقه همکــف واحد 1 طبق تعرفه در 
حق محکوم له بانک پارســیان نشــانى: تهران- بلوار کشــاورز- نبش خیابان نادرى پالك 
12 طبقه اول پرداخت مبلغ 2900000 ریال بابت حق االجرا نیــز بر عهده محکوم علیه مى 
باشــد. محکوم علیه مکلف اســت 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 میســر باشــد چنانچه خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات 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 شــود 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: 14567 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/534
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350900187 شــماره پرونده: 9509980350900723 شماره 
بایگانى: 950838 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610090350901472 
و شــماره دادنامه مربوطه 9509970350901845 محکوم علیه على قاسمى هفشویه فرزند 
حسن نشانى: اصفهان- جى شرقى- کوچه شهید مهترى- جنب مسجد امیرالمومنین کوچه 
مقابل کوچه شــاهد آخر کوچه سمت راست پالك 49 محکوم اســت به حکم بر محکومیت 
خوانده ردیف اول به الزام به تنظیم ســند رسمى انتقال ســه و نیم حبه مشاع از ده و نیم حبه 
از 21 حبه از 72 حبه ششــدانگ پالك ثبتى مزبور و پرداخت مبلغ 1/050/000 ریال هزینه 
دادرسى در حق محکوم له حسن اعتباریان فرزند فتح اله نشانى: استان اصفهان- شهرستان 

اصفهان- خوراسگان- خ جى شرقى- کوچه شــهید عابدى (شماره 35)- پ 9، پرداخت نیم 
عشر دولتى. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام 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 مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات 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 شــود 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: 14572 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/535
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350900182 شــماره پرونده: 9009980350900684 شماره 
بایگانى: 900733 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610090350901468 
و شــماره دادنامه مربوطــه 9009970350901674 محکوم علیهما 1- ســعید حســین 
زاده فرزند اکبر نشــانى: خانه اصفهان- خیابان ارکیده- ســاندویچ بلوار (مجهول المکان)

 2- علیرضــا رشــید فرزنــد محمــد نشــانى: ملــک شــهر- خیابــان مطهــرى- 
بــان  ده فرزنــد حســین نشــانى: خیا فروشــى تپــل 3- احســان حســین زا پیتزا
امــام خمینــى- کوچــه مســجد مرتضــى- پــالك 22 4- محمدهــادى رضایــى 
نــژاد فرزنــد مصطفــى نشــانى: خانــه اصفهــان- بلوار مــاه فرخــى- نبــش کوچه 
کاخ- فست فود بلوار (مجهول المکان) متضامنا محکومند به پرداخت یکصد و پانزده میلیون 
و ششصد و هفتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/449/2 ریال بابت هزینه دادرسى 
و پرداخت حق الوکاله وکیل 1- عظیمه صادقى فرزند رضا نشانى: اصفهان- نجف آباد- نجف 
اباد خ شیخ بهایى جنوبى ك ســلطانیان پ 50/1 2- راحله مقاره عابد فرزند حسین نشانى:

 چهارباغ باال- مجتمع پارســیان- طبقــه زیرزمین- واحد 104 وفق تعرفــه قانونى در حق 
محکوم له موسسه مالى و اعتبارى مهر بسیجیان به مدیریت مرادعلى نیکوپناه نشانى: خیابان 
توحید- جنب تاالر فرشچیان- سرپرستى موسسه قرض الحســنه بسیجیان. خسارات تاخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید چک 21/11/89 وفق آخرین شاخص اعالمى بانک مرکزى در زمان 
اجرا محاسبه مى شود. پرداخت نیم عشر دولتى. رأى صادر شده غیابى است و رعایت تبصره 
2 ماده 306 الزامى مى باشد. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم بــه بدهد. 3- مالی معرفی کنــد که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میســر باشــد چنانچه خود را قــادر به اجــراي مفــاد اجرائیه ندانــد باید ظرف ســى روز

 کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشــتمل 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

 اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعســار 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 مالــى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیــرى 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 دیگــرى به هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که

 باقیمانــده اموال براى پرداخــت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش 
یا جزاى نقدى معادل نصــف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (مــاده 21 قانون نحوه 
اجــراى محکومیت مالــى 1394) 6- چنانچه صورت امــوال پس از مهلت ســى روز ارائه 
شــود آزادى محکوم علیه از زنــدان منوط به موافقــت محکوم له یا تودیع وثیقــه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 

1394) م الف: 14571شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/536
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420351200167 شــماره پرونده: 9409980351200548 شماره 
بایگانى: 940608 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9509970351201558 که به موجب دادنامه 9509970351201722 تصحیح شده است 
محکوم علیهم 1- مریم یوســفى 2- رضا قاجارى 3- فرشید بهرام 4- شهناز یوسفى به نحو 
تضامنى محکوم هســتند به پرداخت مبلغ 46/380/374 ریال بابت اصل خواسته به انضمام 
خسارت تأخیر تأدیه با احستاب شاخص تورم بانک مرکزى از 94/3/31 نسبت به 10710374 
ریال و نســبت به مابقى محکوم به از تاریخ تقدیم دادخواســت 94/6/11 تا زمان پرداخت و 
-/ 3507050 ریال بابت خسارت دادرســى در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به نمایندگى 
علیرضا زمانى نشانى: اصفهان- پل اذر ابتداى خ توحید پ 3 ضمنا پرداخت 5 درصد محکوم به 
بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه مى باشد. با وکالت محبوبه السادات تدین فر فرزند 

سید رسول نشانى: اصفهان- خ نیکبخت غربى ساختمان ماکان واحد 45 محکوم علیه مکلف 
اســت 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 شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که 
او به هر نحو نزد اشــخاص 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 اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو بــا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجــب مجازات تعزیرى درجه 
شــش 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 ســى روز ارائه شــود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 

14570 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/537
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426825300192 شــماره پرونده: 9509986825300557 شماره 
بایگانى: 950691 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9509976825301743 حکم به الزام خوانــدگان: 1- زهرا بقالى پور فرزند رضا نشــانى: 
اصفهان- خیابان کهندژ- بعد از ســه راه رهنان- جنب مدرسه عدالت- مغازه عمده فروشى 
کد پ 8134536635، 2- امراله احمدى رنانى فرزند نصراله نشــانى: اصفهان- رهنان- خ 
ســجاد- کوچه 30- پ 10، 3- نرگس پاکروان فرزند احمدرضا نشــانى: اصفهان- خیابان 
کهندژ- بعد از سه راه رهنان- جنب مدرسه عدالت- مغازه عمده فروشى 8134536635، 4- 
پوریا على آقایى فرزند محسن نشانى: اصفهان- خیابان کهندژ- بعد از سه راه رهنان- جنب 
مدرسه عدالت- مغازه عمده فروشــى على اقایى 8134536635، 5- اداره جهاد کشاورزى 
شهرستان اصفهان نشانى: اصفهان- خ فردوسى- خ منوچهرى- کدپستى 8143863111، 
6- حســن نظرى مجهول المکان 7- خداداد احمدى رنانى فرزند نصراله نشانى: اصفهان- 
رهنان- خ ســجاد دوم- خ قدس- کوچه شــهید رحیمى- پالك 44، 8- فردوس احمدى 
رنانى فرزنــد نصراله نشــانى: اصفهان- رهنان- خ ســجاد دوم- خ قدس- کوچه شــهید 
رحیمى- پالك 44، 9- حسن على اقایى فرزند مسلم نشانى: اصفهان- خیابان کهندژ- بعد 
از سه راه رهنان- جنب مدرسه عدالت- مغازه عمده فروشى کد پ 8134536635 به انتقال 
سند رسمى ملک پالك یاد شده به میزان شش دانگ و انتقال نسق زراعى ملک و محکومیت 
خواندگان ردیف پنجم الى هشتم به پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار و 
چهارصد ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل 1- سعیده رحیمى فرزند روزعلى 
نشــانى: اصفهان خیابان طیب نبش میرداماد مجتمع مهتــاب 7 طبقه دوم واحد 9، 2- احمد 
نصر اصفهانى فرزند حســین نشانى: استان اصفهان- شهرســتان اصفهان- خ طیب- نبش 
میرداماد- ساختمان مهتاب 7- طبقه 2 واحد 9 طبق تعرفه در حق محکوم له رحیم صادقیان 
فرزند اسماعیل نشانى: اســتان اصفهان- شهرســتان اصفهان- اصفهان- خ طیب- نبش 
میرداماد- ســاختمان مهتاب 7- طبقه 2 واحد 9 پرداخت مبلــغ 1050000 ریال بابت حق 
االجرا نیز بر عهده محکوم علیه مى باشد. م الف: 14568 شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /5/538
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351304204 شــماره پرونده: 9609980351300374 شماره 
بایگانى شــعبه: 960429 خواهان حســین پور محمدى فرزند اکبر بطرفیت محسن و على 
محمد و سکینه و رسول و مهدى و نرجس و ربابه و طاهره و محمدجواد و محمدناصر همگى 
فانى تبریزى نژاد فرزندان حیدرعلى و طلعت رضا توفیقى فرزند على محمد بخواسته مطالبه 
خسارت و الزام به تنظیم سند رسمى ملک دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگى به شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساخمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شــماره 206 ارجاع و به کالســه 960998035130374 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1396/06/20 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم و درخواســت خواهان/ شــاکى 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 شــود تا خوانده/ متهم پس از نشــر 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 رســیدگى حاضر گردد. م الف: 14578 شــعبه 13 دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان 

اصفهان/5/545
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351304244 شــماره پرونده: 9609980351300211 شماره 
بایگانى شــعبه: 960248 خواهان ســعید بدیحى جوآبادى فرزند بهمن بطرفیت سید ناصر 
موسوى مبارکه فرزند نعمت اله بخواسته اعسار و مطالبه چک و خسارات دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 206 ارجاع و به کالسه 960998035130278 ثبت 

گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/06/21 و ساعت 10/30 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/ شاکى و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم 
رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 14576 شعبه 13 دادگاه 

عمومى (حقوقى) شهرستان اصفهان/5/546
مزایده

آگهى مزایده اموال منقول: اجراى احکام حقوقى شعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
اى درخصوص پرونده اجرایى کالســه 960959 ج/12 له مهســا مولنجانى و علیه مسعود 
قیصرى مبنى بــر مطالبه مهریه ریال بابت محکوم به و هزینــه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 96/6/1 ســاعت 10 صبح درمحل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى زیر که توســط کارشناس رسمى دادگسترى به 
شرح ذیل 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 پارکینگ نصر واقع در خیابان نبوى 
منش مراجعه و از اموال بازدید و با سپردن 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى 
به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهــاى آن صورت خواهد گرفت و 
هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیست اموال مورد مزایده: 1- یک دستگاه 
پژو 206 به شــماره انتظامى 987ى75 ایران 13 مدل 1381 مشــکى رنگ به شماره موتور 
fse۲۴o۲b۲۲۹ و اتاق و موتور مستعمل و بدون باطرى و بدون روشن شدن و مالحظه 
وضعیت موتور 85/000/000 ریال ارزیابى شــده اســت. م الف: 14529 منصورى- مدیر و 

دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/5/551
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 177/96 خواهان محمد آقابابائى دادخواستى مبنى بر: مطالبه مبلغ 
یک فقره چک به طرفیت قاسم صابرپور تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز دوشنبه 
مورخه 96/6/20 ســاعت 17/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 
57 کدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف: 14410 شــعبه 49 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/5/562
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره نامه: 9610113640200550 شــماره پرونده: 9609983640200097 شــماره 
بایگانى شعبه: 960098 جناب آقایان محمدرضا شمسى فرزند محمد و مهدى میرزائى فرزند 
میرزاعلى بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما باســتناد ماده 73 ق.آ.د.م بدینوسیله 
به شــما ابالغ مى گردد دعوى بانک مهر اقتصاد به طرفیت شــما مبنى بر به کالسه بایگانى 
960098ح2 در ایــن دادگاه ثبت و جهت رســیدگى مورخ 96/6/19 ســاعت 9 صبح وقت 
رسیدگى تعیین گردیده است. مراتب به شــما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این 
دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل ســکونت خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست 
و ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رســیدگى حاضر شوید. م الف: 572 شعبه 2 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/5/663
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 هیأت/ هیأت هاى موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند. مى 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 رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000496 مورخ 1396/04/31 آقاى مجید 
ایمانى مبارکه به شماره شناسنامه 713 کدملى 1284442322 صادره از اصفهان فرزند عباس 
بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 200/05 مترمربع مفروزى از پالك شماره 701- 

اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 96/5/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/6/2 م الف: 

15397 اداره ثبت اسناد وامالك مرکزى اصفهان/5/720
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

شــماره: 262/95ح4 درخصوص رأى تحریر ترکه صادره شــده با شــماره دادنامه 123- 
96/3/13 از شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان با نام خواهان مهدى رمضانى 
و خواندگان جهانبخش رمضانى- عافیه بویر منجى- شــهال رمضانــى و مهین رمضانى و با 
نام متوفى آقاى رمضان رمضانى مقتضى اســت کلیه ورثه نام برده شده و نمایندگان قانونى 
آنها و بســتانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند در روز 
چهارشنبه 96/6/15 ساعت 8/30 صبح در شوراى حل اختالف شعبه چهارم جنب دادگسترى 
براى تحریر ترکه اموال رمضان رمضانى حاضر شوند. م الف: 512 شعبه 4 حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان  (مجتمع شماره یک)/5/722

موضوع پرداخت موبایل، در سال هاى اخیر و با گسترش 
گوشى هاى هوشــمند به عنوان راهى آســان تر براى 
پرداخت مطرح شده است. ســرویس پرداخت موبایل 
 (POS) مى تواند جایگزین دســتگاه هاى کارتخوان
 شــود. این کار مى تواند از طریــق وارد کردن کدهاى 
دستورى USSD و یا NFC انجام شود. به این ترتیب 
کاربر در هر مکانى با استفاده از موبایل امکان پرداخت 

خواهد داشت.
فناورى NFC شیوه اى است که در آن ارتباطى بى سیم 
بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر در فاصله اى کوتاه 
(حداکثر چند ســانتیمتر) برقرار مى شــود. امروزه تعداد 
گوشى هایى که از تراشه NFC  استفاده و این سامانه 

را پشتیبانى مى کنند، روزبه روز در حال افزایش است.

چراغ ســبز بانک مرکزى بــه پرداخت 
موبایلى

البته از همان ابتدا به دلیل مسائل امنیتى مقاومت هایى از 
طرف بانک مرکزى و رگوالتورى درباره این روش هاى 
پرداخت وجود داشــت. اما اواخر پاییز سال گذشته ناصر 
حکیمى، مدیرکل فناورى اطالعــات بانک مرکزى از 
آماده سازى زیرساخت مورد نیاز براى بانکدارى بر بستر 
تلفن همراه خبر داد و گفت: در این شیوه که با شبیه سازى 
کارت هــاى بانکى انجام مى شــود، ســیمکارت هاى 

مشتریان جاى کارت هاى بانکى را مى گیرد.
محمود واعظى، وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات نیز 
پس از آن به بحث خدمات بانکى بر بستر موبایل اشاره 
کرد و با بیان اینکه باید احتیاط در رگوالتورى بانکى را 
اندکى مدیریت کرد تا سرعت تحوالت بیشتر شود، گفت: 

باید از پتانسیل جدید استفاده کنیم، ولى کار ما در بخش 
کارشناسى و بروکراسى درگیر است. با تحوالت نسل سوم 
و چهارم تلفن همراه که رخ داده، اکنون هر تلفن هوشمند 
مى تواند نقش کارت بانکى و دستگاه کارتخوان را داشته 
باشــد؛ پس رگوالتورى بانکى بــا رگوالتورى فناورى 

اطالعات باید هماهنگ تر کار کنند.
وى همچنین اظهار داشت: مدت هاست به دنبال ارتباط 
نزدیک موبایل با بانک بوده ایم اما متأسفانه در سیستم 

بانکى ما احتیاط بیش از حدى صورت مى گیرد. 

رونمایى رســمى از پرداخت الکترونیک 
NFC  با

در پى رونمایى رســمى بانک مرکزى از روش پرداخت 
الکترونیک موسوم به  NFCاولین ارائه پرداخت موبایلى 
به صورت گسترده در نمایشگاه کتاب سال جارى اتفاق 
افتاد. بدین ترتیــب ناصر حکیمى،مدیــرکل فناورى 
اطالعات بانک مرکزى با تشریح بخشنامه بانک مرکزى 
درباره مجوز به بانک ها براى آغاز پرداخت هاى موبایلى در 
کشور گفت: با توجه به توسعه استفاده از تلفن هاى همراه 

هوشمند در کشور استفاده از ابزارهاى جدید پرداخت که 
جایگزین پایانه هاى فروش خودپردازها و یا پرداخت هاى 

اینترنتى شود، در جامعه احساس مى شد.
در این شــیوه، بــا نزدیک کردن گوشــى هوشــمند 
به پایانه هاى فروشــى که به فنــاورىNFC مجهز 
باشــند، اطالعات به شکل نشــانگذارى شده از طریق 
نرم افزارهایى که در گوشــى نصب شده است، به شبکه 
الکترونیکى منتقل و پس از پردازش اطالعات پرداخت 
انجام مى شود که کل این مراحل کمتر از 10 ثانیه طول 

مى کشد.

پرداخــت موبایلى، الزمــه تحقق دولت 
الکترونیک و همراه

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات به تازگى از برگزارى 
جلساتى با رئیس کل بانک مرکزى در راستاى خدمات 
پرداخت هــاى الکترونیــک روى موبایل خبــر داد و 
اظهارداشت: تحقق بسیارى از خدمات دولت الکترونیک 
و دولت همراه، منوط به اجرایى شدن این موضوع است. 
وى با ارائه توضیحاتى دربــاره مذاکره با بانک مرکزى 
براى پرداخت موبایلى گفت: در گذشته بانک مرکزى در 
برداشت هایى که از طریق پرداخت موبایلى وجود داشت، 
محتاط عمل مى کردند. اما در نهایت اطمینان پیدا کردند 
سبکى که ما ارائه کردیم و امروز در دنیا مصطلح است، 
لطمه اى به رگوالتورى مالى و بانکى آنها وارد نمى کند 
و مردم نیز امنیت دارند. بنابراین با توجه به راه اندازى فاز 
اول دولت الکترونیکى، بخشى از این فعالیت هاى بانکى 
از طریق موبایل مى تواند مورد استفاده قرار گیرد و بخشى 

دیگر تا آخر شهریور عملیاتى مى شود.

پرداخت موبایلى و حذف کارت هاى بانکى
آمار گمرك جمهورى اســالمى ایران نشــان 
مى دهد که بیــش از نیمــى از واردات ایران در 
اختیار تنهــا پنج کشــور اســت و در این میان 
چین بزرگ ترین صادرکننــده کاال به ایران به 

شمار مى رود.
کشــور چین با صادرات یک میلیون و 294 هزار 
تن کاال به ایــران 11/45 درصد از ســهم کل 
واردات ایــران را به خود اختصاص داده اســت 
و این در حالى اســت که ارزش کاالهاى مذکور 
ســه میلیــارد و 495 میلیــون دالر و برابــر با 
22/1درصد از کل ارزش کاالهــاى وارداتى به 

ایران است.
با وجود تیره شدن روابط سیاسى ایران و امارات، 
این کشــور همچنان ارتباط اقتصادى خود را با 
ایران ادامــه داده و رتبــه دوم صادرکنندگان به 
ایران را در اختیار دارد. به طورى که یک میلیون 
و 560 هزار تن کاال از این کشــور به ارزش دو 
میلیارد و 992 میلیون دالر به ایران صادر شــده 
اســت. جمهورى کره نیز در چهار ماه نخســت 
ســال جارى 441 هزار تن کاال بــه ایران صادر 

کرده است.
 ترکیه نیز دیگر شریک تجارى ایران است و این 
کشور چهارمین صادرکننده کاال به ایران در طول 

چهار ماهه نخست سال جارى بوده است. 
پنجمین صادرکننده بزرگ کاال به ایران، کشور 
هند است که موفق شــده در چهار ماهه نخست 
ســال جارى 775 هزار تن کاال بــه ارزش 891 

میلیون دالر را به ایران وارد کند.

کاالهاى وارداتى ایران 
از کجا مى آید؟ 
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همانا پس از نابودى جهان تنها خداى سبحان باقى مى ماند، تنهاِى 
تنها که چیــزى با او نیســت، آنگونه که قبــل از آفرینش جهان 
چیزى با او نبود، نه زمانى و نه مکان، بى وقت و بى زمان. در آن 
هنگام مهلت ها به سر آید، سال ها و ساعت ها سپرى شود و چیزى 
جز خداى یگانه قّهــار باقى نمى ماند که بازگشــت همه چیز به 

موال على (ع)سوى اوست.

دانشگاه آزاداسالمی واحد نجف آباد در نظردارد نسبت به خرید تجهیزات آزمایشگاه هاى شبکه هاى کامپیوتر، سیستم عامل و 
پایگاه داده از طریق برگزارى مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت میگردد حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ 
انتشار این آگهى به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir ( قسمت مزایده / مناقصه ) مراجعه 

و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
شرایط به شرح ذیل می باشد

1-سپرده شرکت درمناقصه مبلغ هفتاد  میلیون ریال می باشد که می بایست به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک 
ملی شعبه دانشگاه آزاداسالمی نجف آباد واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت درمناقصه ارائه گردد.

2-بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ پانصد هزار ریال میباشد، که به حســاب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه 
دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واریز و اصل فیش همراه با اسناد ارسال شود.

3-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
4- دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .

آدرس: نجف آباد – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد – ساختمان کتابخانه مرکزى_ دبیرخانه کمیسون معامالت
تلفن حوزه مدیریت  IT:  42292315 - 031                         تلفن دبیرخانه کمیسیون: 031-42292020

نمابر: 42291107-031 و 031-42291016
monaghese@iaun.ac.ir  :ایمیل

شهردارى بادرود به استناد مصوبه شماره 255 مورخه 94/10/6 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى حمل گوشت از کشتارگاه به داخل شهر به 
اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط را از طریق آگهى مناقصه اقدام نماید.

شرایط به شرح زیر مى باشد:
قیمت پایه مبلغ 12/500/000 ریال به صورت سالیانه مى باشد.

شرایط مناقصه:
1- متقاضیان شــرکت در آگهى جهت دریافت اطالعات کافى درخصوص نحوه واگذارى مى تواند به شــهردارى مراجعه نماید.2- کلیه شرکت کنندگان در آگهى مناقصه 
مى باید مبلغ 5/000/000 ریال به عنوان سپرده شــرکت در مناقصه به شماره حســاب 106682190001 نزد بانک ملى شــعبه بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خود نماید.
3- پیشنهاددهندگان بایستى پیشنهادات خود را با توجه به قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخه 96/06/04 در پاکت الك و مهر شده محتوى فیش 
سپرده بانکى و برگ پیشنهادى با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگى همراه با آدرس و ذکر شماره تلفن پس از امضاء به دبیرخانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت دارند.
4- پیشنهادات واصله رأس ساعت 11 صبح یکشنبه مورخ 96/06/05 در محل شهردارى با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معامالت شهردارى قرائت و سپس تعیین برنده مشخص 
خواهد شد.5- شهردارى در رد یا قبول هر یک از متقاضیان حق هیچگونه اعتراضى را ندارند و شهردارى مبلغ سپرده را به متقاضى مسترد خواهند نمود.6- به پیشنهادهاى 
مخدوش و فاقد فیش واریزى سپرده و ارسال پیشنهادها بعد از ساعت و تاریخ مقرر ترتیب اثر نخواهد شد.7- تأمین خودرو مورد نیاز ونیروى انسانى مورد نیاز حمل گوشت به 
عهده پیمانکار خواهد بود.8- میزان و ساعت فعالیت در روز توسط شهردارى تعیین مى گردد.9- برنده مناقصه موظف است که یک دستگاه خودرو با ظرفیت بیش از سه تن با 
تمام امکانات و تجهیزات مربوط به حمل گوشت و آرم مشخصه که از سوى شهردارى تعیین مى شود اقدام به فعالیت نماید.10- برنده مناقصه مى بایستى اسناد مربوط به مالکیت 
ماشین یخچال  مورد تایید را به شهردارى ارائه نماید. 11- عقد قرارداد به صورت یکساله خواهد بود.12- هزینه نشر آگهى به عهده پیمانکار مى باشد.13- متقاضى مى بایستى 
داراى کارت پایان خدمت باشد. 14- هرگونه خسارت الشه قابل حمل در هنگام انتقال کالً بر عهده پیمانکار مى باشد.15- برنده آگهى مى بایستى مبلغ آگهى را به صورت ماهیانه 
به حساب شهردارى واریز و فیش واریزى را به امور مالى شهردارى تحویل نماید.16- برنده آگهى حداقل بعد از یک هفته از تاریخ آگهى مى بایستى در شهردارى حاضر و نسبت به 
انعقاد قرارداد اقدام الزم را به عمل آورد. در غیر این صورت سپرده آن به نفع شهردارى ضبط مى گردد. سپرده نفر دوم و سوم تا بعد از انعقاد قرارداد با نفر اول باقى خواهد ماند.

سازمان اتوبوسرانى شهردارى شاهین شهر و حومه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 570 هیئت 
مدیره سازمان و نظریه کارشناسى شــماره 96/0514 مورخ 96/05/14 نسبت به اجاره بهره بردارى 
جایگاه سى ان جى جنب پارکینگ کامیونداران از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا متقاضیان 
تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 96/05/28 فرصت دارند به امور مالى این ســازمان واقع در 
شاهین شهر- بلوار جمهورى اسالمى- مجموعه ادارى انقالب سازمان اتوبوسرانى مراجعه و نسبت 
به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام  و یا جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
45224970- 031 این سازمان تماس حاصل و یا به سایت www.shahinshahrbus.ir مراجعه 

نمایند.
در ضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده 

مزایده مى باشد.

شهردارى زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه شماره 4/150/ش مورخ 
96/04/15 شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش تعدادى پالك تجارى بر بلوار 
امام خمینى (ره) از طریق مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان مى توانند 
جهت تهیه اسناد مزایده تا تاریخ 96/05/25 به شهردارى واقع در میدان امام 

حسین (ع) مراجعه نمایند.
تلفن: 52543774- 031
www.zibashahr.ir

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر 
در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس شهرى از طریق 
مزایده عمومى و براساس قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار 

آگهى نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مرا جعه نمایند.

چاپ اول

نوبت دومنوبت  اول

شرایط آگهى مزایده    نوبت اول آگهى تجدید  مناقصه عمومى

آگهى مزایده

آگهى مزایدهآگهى مزایده

اداره کل روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحدنجف آباد مجید صفارى- شهردار بادرود 

رضا رضایى- مدیرعامل

مهدى دوستى- شهردار پیربکرانفرهاد سلیمى- شهردار زیباشهر

دانشگاه آزاد
واحد نجف آباد

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 داشتن 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.
شرکت کنندگان باید مبلغ 540/000/000 ریال را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 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.

چاپ دوم
آگهى مناقصه (نوبت سوم)

مسعود منتظرى- شهردار نجف  آباد
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 کى روش هواداران زیادى دارد
گزارش روزنامه سوئدى  درباره سرمربى تیم ملى ایران 

11

15

شرکت بیمه سینا سرپرستى استان اصفهان در شهرستان هاى مبارکه، شهرضا، شرکت بیمه سینا سرپرستى استان اصفهان در شهرستان هاى مبارکه، شهرضا، 
گلپایگان، خمینى شهر، فالورجان، زرین شهر ونائین نمایندگى فعال مى پذیرد. گلپایگان، خمینى شهر، فالورجان، زرین شهر ونائین نمایندگى فعال مى پذیرد. متقاضیان متقاضیان 

مى توانند جهت اطالع بیشتر باشماره مى توانند جهت اطالع بیشتر باشماره 3629184236291842 و  و 3626680136266801 تماس  تماس 
ویاجهت درخواست به سایت بیمه سینا مراجعه فرمایندویاجهت درخواست به سایت بیمه سینا مراجعه فرمایند

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق فراخوان عمومى، با جزئیات مندرج 
در اسناد فراخوان و با بهره گیرى از ســامانه تدارك الکترونیکى دولت (setadiran.ir)، با شماره 200961397000001 به صورت 

الکترونیکى به فروش رساند.
تاریخ انتشار: 96/05/17                                                                                                 مهلت دریافت اسناد: 96/05/28 ساعت 12                           

تاریخ بازدید: از 96/05/17 لغایت 96/05/28                          مهلت ارسال پیشنهاد: 96/05/28 ساعت 14:30
تاریخ بازگشایى پاکات: 96/05/29 ساعت 10                                             تاریخ اعالم به برنده: 96/05/29 ساعت 15

شرایط فراخوان عمومى: 
1- برگزارى فراخوان عمومى صرفًا از طریق سامانه مذکور بوده و پرداخت تضمین شــرکت در فراخوان عمومى (ودیعه) و ارسال 

پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران از طریق سامانه انجام مى گردد.
2- کلیه اطالعات در مورد فراخوان عمومى در برد اعالن عمومى سامانه قابل مشاهده و انتخاب است.

ضمناً به منظور دریافت اسناد فراخوان عمومى اجاره سالن هاى ورزشى و استخر سرپوشیده شنا به امور مسکن شرکت عمران شهر 
جدید مجلسى مراجعه گردد.

نشانى: اصفهان، کیلومتر 20 جاده مبارکه- بروجن، شهر جدید مجلسى، بلوار ارم، میدان کوثر، شرکت عمران مجلسى
کدپستى: 45775- 86316 دورنگار: 52472214- 031  تلفن: 52472284- 031 

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتى شرکت عمران مجلسى 

نوبت  اول

آگهى فراخوان عمومى فروش امالك و مستغالت شماره 200961397000001 و 
اجاره سالن هاى ورزشى و استخر سرپوشیده واقع در شهر جدید مجلسى

م الف: 71560شرکت عمران شهر جدید مجلسى

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

(امور پیمانها) مراجعه نمایند. ضمناً هزینه  آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.
تاریخ چاپ نوبت اول آگهى:96/5/11

آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارك مزایده: 96/5/25
محل تحویل اسناد و مدارك مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى

نوبت دوم
آگهى مزایده عمومى

مرحله سوممرحله سوم

سبحان نظرى – شهردار نیاسر

ززنامهارش روزنامه سوئدىىرشگزگزارش روزنامه سوئدىى ش
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10 بازگشتبازگشت رضا عطاران رضا عطاران
 با «  با « هزار پا » هزار پا » 

11 فواید نوشیدن چاى قرمز

ایسوس، موبایل واقعیت افزوده ساخت

افشاى راز شلیک هاى شبانه
پرینترها چطور هویتتان را فاش مى کنند؟

11

14

15

فواید بى نظیر اهداى خون براى سالمتى

12

احسان بخاطر 
یک مشت دالر 
13بازى نکرد



10فرهنگ 3007 فرهنفرهنسال چهاردهمچهارشنبه  18 مرداد  ماه   1396 3007 نگنگهاردهم

ناصر هاشمى بازیگر سینما و تلویزیون که جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم شهر را از آن خود کرد، در گفتگویى گزیده کار بودن خود را حاصل دقت در انتخاب 
نقش هایش دانست و گفت: من معموًال خیلى سخت یک نقش را قبول مى کنم و این کم کار بودنم در سال هاى اخیر این قضیه را نشان داده است. این اتفاق به دلیل 

وسواس من در انتخاب آثار نیست بلکه براى هر انتخاب باید دالیلى داشته باشم.
وى در همین راستا ادامه داد: نقش هایى که پیشنهاد مى شود معموًال نقش هاى کم رقمى هستند و من نمى توانم آنطور که باید توانایى هاى خود را در ایفاى آنها به کار 
برم. نقش باید براى من بازیگر ایجاد چالش کند، باید گره اى سخت در کارنامه ام باشد تا بتوانم آن را با تالش زیاد باز کنم. نقش باید آنقدر عمیق باشد که بازیگر براى 

رسیدن به آن از تمام امکانات خود استفاده کند.
بازیگر سریال «پدر ساالر» با اشاره به بازى در فیلم «برادرم خسرو» و دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم شهر تصریح کرد: این فیلم بعد از سال ها، اتفاق 
بزرگى در کارنامه من بود و خوشبختانه براى بازى در آن جایزه ویژه اى دریافت کردم. در نتیجه با وجود این شرایط سعى کردم خودم را براى نقشى قابل قبول آماده 
نگه دارم. این اتفاق در فیلم «برادرم خسرو» براى من افتاد و پیشنهاد خوب احسان بیگلرى را با کمال میل قبول کردم و خوشبختانه شانس همکارى با گروهى فوق 

العاده اندیشمند و با شخصیت را قبول کردم.
هاشمى در همین راستا ادامه داد: نقشم در فیلم «برادرم خسرو» توقعات را از من باال برده و همین کمى ترسناك است زیرا باید براى کارهاى بعدى تالشم را دو چندان 

کنم. البته بهتر است کمى توقعات را پایین بیاورم زیرا توقع باال و ایفاى نقش هاى خوب و بزرگ براى ما بازیگران بیکارى به همراه دارد.
وى با اشاره به گروهى و خانوادگى شدن سینما تأکید کرد: این روزها سینماى ایران به سمت گروهى و تیمى شدن رفته است. به نظر من هرکسى راه خود را مى رود 

و شاید دلیل اینکه از خانواده هاشمى به عنوان یک تیم و گروه یاد نمى کنند همین است که راهمان را انتخاب کرده ایم و عضو هیچ گروه و البى نیستیم. ما در 
خانواده بزرگ ترین و البته سرسخت ترین منتقدان براى یکدیگر هستیم و همین باعث شده هیچگاه به خانواده هاشمى به عنوان یک باند و یا گروه سینمایى 

با آن نوع از تعاریف نامناسب نگاه نکنند.
هاشمى وضعیت سینماى ایران را رو به رشد خواند و خاطرنشــان کرد: از نظر من باید به صورت کلى به سینما نگاه کرد. ظهور و 

بروز کارگردانان جوان و حرکتى که ایجاد شده کمى افت و خیز دارد اما در کل حرکتى رو به جلو مثبت است که آینده 
خوبى را براى سینما خواهد ساخت.

خانواده
آقاى هاشمى در سینما باند نیست آقاى هاشمى در سینما باند نیست 

حضورحضور
 درجشنواره فیلم فجر  درجشنواره فیلم فجر 

با نقشى متفاوتبا نقشى متفاوت
محمــد حاتمــى که ســال محمــد حاتمــى که ســال 
گذشــته در فیلم «بادیگارد» گذشــته در فیلم «بادیگارد» 
ابراهیــم حاتمى کیــا خوش ابراهیــم حاتمى کیــا خوش 
درخشــیده بــود درخصوص درخشــیده بــود درخصوص 
همکارى هاى پیاپــى خود با همکارى هاى پیاپــى خود با 
این کارگردان ســینما گفت: این کارگردان ســینما گفت: 
من در ابتدا اولین همکارى ام من در ابتدا اولین همکارى ام 
را در «آژانس شیشــه اى»با را در «آژانس شیشــه اى»با 
حاتمى کیــا تجربــه کردم و حاتمى کیــا تجربــه کردم و 
بعد در ســریال «حلقه سبز» بعد در ســریال «حلقه سبز» 
سریالى تلویزیونى را زیر نظر سریالى تلویزیونى را زیر نظر 
این کارگــردان کاربلد تجربه این کارگــردان کاربلد تجربه 

کردم.کردم.
وى در همین راستا ادامه داد: وى در همین راستا ادامه داد: 
سال گذشته اتفاق بسیار خوبى سال گذشته اتفاق بسیار خوبى 
براى من افتاد و در آخرین فیلم براى من افتاد و در آخرین فیلم 
حاتمى کیا یعنــى «بادیگارد» حاتمى کیا یعنــى «بادیگارد» 
به ایفاى نقــش پرداختم. کار به ایفاى نقــش پرداختم. کار 
در کنار حاتمى کیــا براى هر در کنار حاتمى کیــا براى هر 
بازیگرى تجربه درخشــان و بازیگرى تجربه درخشــان و 
حائز اهمیتى محسوب مى شود. حائز اهمیتى محسوب مى شود. 
وى همواره و همیشه عاشق کار وى همواره و همیشه عاشق کار 
خود بوده و در کارگردانى دقیق خود بوده و در کارگردانى دقیق 

و کارکشته است.و کارکشته است.
بازیگر ســریال «حلقه سبز» بازیگر ســریال «حلقه سبز» 
درباره فعالیت هاى خود در سال درباره فعالیت هاى خود در سال 
جارى افزود: در حال حاضر در جارى افزود: در حال حاضر در 
سریال «هاتف» به کارگردانى سریال «هاتف» به کارگردانى 
داریوش یارى یه ایفاى نقش داریوش یارى یه ایفاى نقش 
مى پــردازم و فیلمبــردارى مى پــردازم و فیلمبــردارى 
این مجموعــه همچنان ادامهاین مجموعــه همچنان ادامه

 دارد.  داســتان این سریال  دارد.  داســتان این سریال 
در مورد معلم ریاضى اســت در مورد معلم ریاضى اســت 
که پس از فوت پدرش در راه که پس از فوت پدرش در راه 
کربال زندگــى اش با خواندن کربال زندگــى اش با خواندن 
وصیتنامــه پــدر دگرگــونوصیتنامــه پــدر دگرگــون

 مى شود. مى شود.
وى در مــورد نقــش خود در وى در مــورد نقــش خود در 
ســریال «هاتف» تأکید کرد: ســریال «هاتف» تأکید کرد: 
پرونده من نشــان مى دهد که پرونده من نشــان مى دهد که 
همواره سعى داشــته ام تا در همواره سعى داشــته ام تا در 

ســریال «هاتف» بســیارى 
عوامل مرا براى حضور ترغیب 

اینگونــه توصیف 

فجر امسال خاطرنشان کرد: 
چندین پیشــنهاد جدى در 
سینما داشــته ام و تعدادى 

آمد.

ماهایا پطروسیان از حضور خود در فیلم سینمایى «لس آنجلس - تهران» به 
کارگردانى تینا پاکروان خبر داد.

فیلم جدیــد تینا پاکــروان هم اکنــون در مرحله پیش تولید اســت و طبق 
برنامه ریزى ها قرار است اواخر مردادماه فیلمبردارى آن آغاز شود.

این فیلم که در ابتدا با نام «تهران - لس آنجلس» درخواست پروانه ساخت داده 
بود، به پیشنهاد شوراى ارزشیابى و نظارت به «لس آنجلس- تهران» تغییر نام 
داد و پروانه ساخت آن صادر شده است. پطروسیان به زودى با فیلم «خفه گى» 

ساخته فریدون جیرانى به سینماها مى آید.

فیلم سینمایى «هایالیت» که پیش تولید آن از اواخر خردادماه آغاز شد، بعد از پشت 
سر گذاشتن روزهاى پایانى این مرحله با انتخاب بازیگر نقش اصلى زن آن، وارد 

فاز تولید شد.
پس از رایزنى هاى صورت گرفته براى تکمیل لیست بازیگران اصلى «هایالیت»، 
سرانجام آزاده زارعى به عنوان نقش اول زن این سینمایى انتخاب شد و به تازگى در 

اولین تجربه همکاریش با اصغر نعیمى به این پروژه پیوست.
زارعى که پیش از این کار، با حضورش در ســینمایى «آمیــن خواهیم گفت» و 
نقش جنجال برانگیز «اصغر فرشــته» به عنوان بازیگر، شروع پر سر و صدایى 
را در سینما داشت، براى دومین بار با ساسان سالور در مقام تهیه کننده همکارى 
مى کند. وى قرار است تا باز هم با نقش و فضایى متفاوت، کاراکتر دیده نشده اى را 

در «هایالیت» از خود به تصویر بکشد.
این بازیگر جدا از مجموعه «آواى باران»، امسال نیز در جشن حافظ نامزد کاندیداى 
بهترین بازیگر نقش اول زن براى فیلم «آمین خواهیم گفت» شد.  به جز تهران و 
لوکیشن هاى شهرى موجود در کار، فیلمبردارى بخشى از این سینمایى در شمال 

کشور رقم خواهد خورد.
«هایالیت» به نویسندگى وکارگردانى اصغر نعیمى بعد از فیلم هایى چون «بى وفا»، 
«سالم بر عشق» و «سایه هاى موازى» چهارمین ساخته وى محسوب مى شود که 
در آن درامى عاشقانه و متفاوت را با مضمون اجتماعى روایت مى کند. ساسان سالور 
نیز پیش از این کار فیلم هاى «تمشک»،«آمین خواهیم گفت» و «بدرود بغداد» را 
تهیه کرده است.  پژمان بازغى، جمشید هاشم پور، سام قریبیان، الهه حصارى و آزاده 

پروژه پیوسته اند و زارعى از بازیگرانى هستند که تا به امروز به این 
به جمع آنها در روزهاى آینده چهره هاى دیگرى نیز 

اضافه خواهد شد.

ماهایا پطروسیان در پرواز 
«لس  آنجلس - تهران»

«اصغر فرشته» در «هایالیت» 

بوالحســن  داودى که بیش از یک ماه است جدیدترین ساخته ســینمایى خود با نام «هزار پا» را جلوى ا
امروز بیش از 80 درصد از سکانس هاى این فیلم را فیلمبردارى کرده است. رضا عطاران، جواد عزتى، دوربین بــرده، تا به 

سارا بهرامى، مهران احمدى، امیر مهدى ژوله، حسین سلیمانى و شهره لرستانى از بازیگران این فیلم هستند. داستان «هزارپا» در 
دهه 60 روایت مى شود و با نگاهى طنز آمیز به مشکالت آن زمان مى پردازند.

پس از رفع محدودیت هایى که براى فیلم «زادبوم» به وجود آمد، ابوالحسن داوودى کارگردان با سابقه سینماى ایران فیلم جدید خود با نام 
«هزارپا» را جلوى دوربین برد. آخرین فیلم کمدى او «نان، عشق و موتور 1000» بود که 16 سال پیش ساخته شد.

فیلمبردارى تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت و با توجه به طوالنى بودن مراحل فنى، هنوز زمان اکران فیلم مشخص نیست. «هزارپا» جدیدترین 
ساخته سینمایى ابوالحسن داودى بعد از فیلم «رخ دیوانه» است که در سى و سومین جشنواره فیلم فجر مورد توجه داوران، منتقدان و مخاطبان قرار 

گرفت.
در این فیلم رضا عطاران، جواد عزتى، سارا بهرامى، مهران احمدى، الله اسکندرى ، سعید امیرسلیمانى، شهره لرستانى، امید روحانى، سپند امیرسلیمانى، 
امیر مهدى ژوله، حسین سلیمانى، محمد نادرى، على صالحى، نعیمه نظام دوســت، ارشا اقدسى، شهین تسلیمى، اشکان منصورى و... به ایفاى نقش 

مى پردازند.

با آن نوع از تعاریف نامناسب نگاه نکنند.
هاشمى وضعیت سینماى ایران را رو به رشد خواند و خاطرنشــان کرد: از نظر
بروز کارگردانان جوان و حرکتى که ایجاد شده کمى افت و خیز دارد اما د

خوبى را براى سینما خواهد ساخت.

از شد، بعد از پشت 
صلىزن آن، وارد 

صلى «هایالیت»، 
ب شد و به تازگى در 

 خواهیم گفت» و 
و صدایى ع پر سر

ه کننده همکارى 
ردیده نشده اى را 

ظ نامزد کاندیداى 
شد.  به جز تهران و 
سینمایى در شمال 

یالیت» 
بازگشت 10 ساله محمدرضا غفارى

 به تلویزیون 

سریال «سایه بان» در گروه فیلم و سریال شبکه 2 سیما براي پخش از ابتداي آذرماه سال 96 در حال 
تولید است.

تصویربردارى سریال «سایبان» با حضور محمد رضا غفارى آغاز شده است. غفارى 10 سال پیش در 
سریال «آشپزباشى» حضور داشته و از 10سال گذشته در هیچ سریال تلویزیونى حضور نداشته است .

با شروع کار در لوکیشن جدید هنرپیشه هاى دیگرى به جمع بازیگران سریال مى پیوندند.
امین تارخ ، آزیتا حاجیان ،رؤیا تیموریان ،بهزاد فراهانى ،على اوسیوند و پریوش نظریه ،هستى مهدوى، 

خاطره حاتمى و... از جمله بازیگران«سایبان»هستند.

ت گروهى و تیمى شدن رفته است. به نظر من هرکسى راه خود را مى رود 
اهمان را انتخاب کرده ایم و عضو هیچ گروه و البى نیستیم. ما در 

هیچگاه به خانواده هاشمى به عنوان یک باند و یا گروه سینمایى 

ســریال «هاتف» بســیارى 
عوامل مرا براى حضور ترغیبعوامل مرا براى حضور ترغعوامل مرا براى حضور ترغیب 

اینگونــه توصیفاینگونــه توصیف 

فجرامسال خاطرنشان کرد:فجر امسال خاطرنشان کرد: 
چندین پیشــنهاد جدى درچندین پیشــنهاد جدى در 
سینما داشــته ام و تعدادىسینما داشــته ام و تعدادى

آمد.مد. ان فیلم جدید خود با نام 

ت. «هزارپا» جدیدترین
نتقدان و مخاطبان قرار 

نى، سپند امیرسلیمانى، 
ورى و... به ایفاى نقش 

ر من باید به صورت کلى به سینما نگاه کرد. ظهور و 
در کل حرکتى رو به جلو مثبت است که آینده

حمدرضا غفارى
یون 

6 آذرماه سال 96 در حال 

فارى 10 سال پیش در 
ى حضورنداشته است .

جدیدترین ساخته ســینمایى خود با
ین فیلم را فیلمبردارى کرده است. رض
 لرستانى از بازیگران این فیلم هستند

با شروع کار در لوکیشن جدید هنرپیشه هاى دیگرى به جمع بازیگران سریال مى
امین تارخ ، آزیتا حاجیان ،رؤیا تیموریان ،بهزاد فراهانى ،على اوسیوند و پریوش

خاطره حاتمى و... از جمله بازیگران«سایبان»هستند.

ا نام «هزار پا» را جلوى 
ضا عطاران، جواد عزتى، 
ند. داستان«هزارپا» در 

ى پیوندند.
 نظریه ،هستى مهدوى،

پروانه معصومى در خصوص فعالیت هاى اخیر خود گفت: پیشنهادها زیاد اســت اما یا من با کار کنار نمى آیم یا آنها با 
شرایط من کنار نمى آیند.وى ادامه داد: البته در حال حاضر مشغول بازى در سریال «آشوب» هستم که آخرین سکانس 
هاى حضور من در این سریال در حال فیلمبردارى است، در این سریال نقش یک مادر را بازى مى کنم البته نقش کوتاهى 

است اما به علت جذابیتى که قصه داشت در این سریال حضور پیدا کردم.
معصومى درخصوص موضوع این سریال نیز گفت: موضوع در ارتباط با جنگ است اتفاقاتى که در آغاز جنگ رقم خورده 

است.

پیشنهادها زیاد است اما من کنار نمى آیم    و ى و و ن ر چه وز و ق ر م
در آن درامى عاشقانه و متفاوت را با مضمون اجتماعى روایت مى کند. ساسان سالور 
نیز پیش از این کار فیلم هاى «تمشک»،«آمین خواهیم گفت» و «بدرود بغداد» را 
تهیه کرده است.  پژمان بازغى، جمشید هاشم پور، سام قریبیان، الهه حصارى و آزاده 

پروژه پیوسته اند و زارعى از بازیگرانى هستند که تا به امروز به این 
به جمع آنها در روزهاى آینده چهره هاى دیگرى نیز 

اضافه خواهد شد.

به مشکالت آن زمان مى پردازند و با نگاهى طنز آمیز 0دهه60 روایت مى شود
پس از رفع محدودیت هایى که براى فیلم «زادبوم» به وجود آمد، ابوالحسن داوو
0«هزارپا» را جلوى دوربین برد. آخرین فیلم کمدى او «نان، عشق و موتور 1000»
فیلمبردارى تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت و با توجه به طوالنى بودن مراحل فنى، ه
ساخته سینمایى ابوالحسن داودى بعد از فیلم «رخ دیوانه» است که در سى و سومین جشنو

گرفت.
در این فیلم رضا عطاران، جواد عزتى، سارا بهرامى، مهران احمدى، الله اسکندرى ، سعید امیر
امیر مهدى ژوله، حسین سلیمانى، محمد نادرى، على صالحى، نعیمه نظام دوســت، ارشا اقد

مى پردازند.

بوالحســن  داودى که بیش از یک ماه است جا
0امروز بیش از 80 درصد از سکانس هاى ایدوربین بــرده، تا به 

ل بهرامى، مهران احمدى، امیر مهدى ژوله، حسین سلیمانى و شهره سارا

پروانه معصومى درخصوص فعالیتهاىاخیر خو
شرایط من کنار نمى آیند.وى ادامه داد: البته در حا
هاى حضور من در این سریال در حال فیلمبردارىا
است اما به علت جذابیتى که قصه داشت در این س
معمعمعمعمعمعصمعصمعصمعصومى درخصوص موضوعاینسریال نیز گفت

تتت.ت.ست.است.ت.
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فواید بى نظیر اهداى خو

اهداى خون همه روزه باعث نجات جان میلیون ها نفر در دنیا مى شود، با وجود تالش هاى پزشــکى براى تولید خون مصنوعى یا سایر روش هاى جایگزین 
هنوز خون طبیعى انسان تنها راهکار براى حفظ سالمت انسان ها و جلوگیرى از مرگ در اثر خونریزى، اعمال جراحى، تروما یا برخى بیمارى هاى خونى است.

مهمترین نکته در انتقال خون اطمینان از سالمت فرد اهدا کننده خون است تا از انتقال ناخواسته بیمارى از اهدا کننده به گیرنده خون جلوگیرى شود. با وجود 
انجام تمامى آزمایشات طبى براى اطمینان از صحت و سالمت خون اهدایى، خود فرد اهدا کننده باید از سالمت خود آگاهى و اطمینان کامل داشته باشد.

افرادى که دچار بیمارى هایى همچون ایدز، هیپاتیت، ابوال و سایر بیمارى هاى خطرناك انتقال پذیر از طریق خون هستند نباید خون اهدا کنند؛ از جمله مزایاى 
سالمتى اهداى خون مى توان موارد زیر را نام برد.

براى اهداى خون چه باید کنید؟
ابتدا درخصوص مسائل سالمت خود با پزشک مشاوره انجام دهید و با صالحدید او این کار 
را انجام دهید. با خود خوراکى هاى شیرین و نیز یک همراه داشته باشید، لباس آزاد و راحت 
بپوشید، از خوردن هر نوع قرص و دارو چند روز مانده به اهداى خون پرهیز کنید و پس از اتمام 

خونگیرى خوراك مغذى حاوى پروتئین مصرف و مدتى استراحت کنید.
بهترین سن براى اهداى خون بین 18 الى 60 سال است و تفاوتى بین زن و مرد در اهداى 

خون وجود ندارد، تنها خانم ها در دوران قاعدگى و باردارى نباید خون اهدا کنند.
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 نوعى عارضه سالمتى است 
هموکروماتوز

وســط بدن 
که به علت جذب بیش از حد آهن ت

رثى یا ژنتیکى 
ن عارضه علل ا

ایجاد مى شود. ای

ت در اثر کم خونى یا 
ا ممکن اســ

دارد ی

. اهداى منظم 
ت دیگر ایجاد شود

اختالال

ر اضافى آهن 
ى تواند در کاهش مقدا

م

 بــه این ترتیب 
خون کمک کند و

ــه در افراد 
روز این عارض

از ب

جلوگیرى کند.

از  قبــل 

خون  اهــداى 

ر یا پزشک به 
پرستا

تى فرد 
مشاوره ســالم

جه فرد 
د، در نتی

ى پرداز
م

شــده 
رایگان 

یک چکاپ 

او مورد 
وضعیت ســالمت 

مى گیرد.
سى قرار 

برر

پس از اهداى خون، بدن شروع به فعالیت براى پرکردن 
گویچه هاى خونى و تأمین مقدار مورد نیاز خون بدن مى کند که این 
سبب تولید سلول هاى جدید خونى و کمک به افزایش سالمت بدن 

مى شود.

اهداى 
خون مى تواند در کاهش 

خطر ابتال به انواع سرطان مؤثر باشد. 
با اهدا کردن خون پاکسازى مى شود و مواد 

سمى و ایجاد کننده سرطان دربدن تا حد زیادى تولید 
نمى شوند.

اهداى 
خون در کاهش خطر ابتال به 

بیمارى هاى قلبى و کبدى ناشى از میزان زیاد 

آهن در بدن مفید است. داشتن رژیم غذایى 

غنى از آهن به ویژه پروتئین هاى حیوانى 

مى تواند سطح آهن در بدن را افزایش دهد و 

از آنجایى که تنها مقادیر محدودى مى تواند 

جذب بدن شود، آهن اضافى در قلب، کبد 

و پانکراس ذخیره مى شود که این خود 

مسبب ابتال به سیروز و نارسایى کبد، 

آسیب به پانکراس و یا اختالالت قلبى 

مانند ریتم نامنظم قلب است. اهداى 

منظم خون کمک مى کند تا سطح 

نرمال آهن خون حفظ شود و 
در نتیجه ریسک ابتال به 
بیمارى هاى مختلف 
کاهش پیدا کند.

اهداى 
اهداى خون به عنوان یک روش داراى اضافه وزن مى توانند از به همین سبب افراد چاق یا اهدا کنندگان مى شود. سبب کاهش وزن خون منظم 

کمک درمانى براى کاهش وزن خود 
کند.قلبى عروقى در آنها کاهش پیدا کنند تا خطر ابتال به بیمارى هاى بدون هیچ خطر سالمتى استفاده 

معجزه انبه در 
معالجه التهاب روده 

بیمارى التهــاب روده فاکتور پرخطر 
اصلى سرطان روده است. مطالعات 
اخیر نشان داده است بیمارى التهاب 
روده بر حــدود 1/5میلیــون نفر در 
آمریکا، حدود 2/2میلیون نفر در اروپا و 
تعداد به مراتب بیشتر در سایر کشورها 

تأثیر مى گذارد.
سرطان روده بزرگ ناشى از زخم هایى 
است که به دلیل بیمارى التهاب روده 

در طول ده تا 15 سال ایجاد شده اند.
چندین مطالعه مزایاى 

سالمت ترکیبات 
یــه  نو ثا
در گیاهى 
 میوه ها و 

سبزیجاتى 
نظیــر انار، 

و  مرکبــات 

هــا  ئید مینو کو ر کو
داده  نشــان  و را 

اثبات شــده اســت پلى فنــول ها 
باعــث کاهش رونــد التهــاب در 
بیمارى هاى مزمن مانند بیمارى هاى 
قلبى-عروقى، سرطان و بیمارى هاى 

التهابى روده مى شوند.
انبه سرشار از گالوتانین ها، گروهى از 
پلى فنول هاى مولکولى بزرگ است، 
که مى توانــد از طریق برخى باکترى 
هاى روده به مولکول هاى کوچک، قابل 

جذب و بیواکتیو تجزیه شود.
محققان در رژیم غذایى بیش از 300 
شرکت کننده این مطالعه که مبتال به 
بیمارى التهاب روده بودند روزانه 200 
تا 400 گرم انبه گنجاندند. از شرکت 
کنندگان خواسته شــد به تدریج در 
طول هفته اول مصرف انبه شــان را 

افزایش دهند.
محققان دریافتند بعد از گذشت هشت 
هفته از مصرف انبــه، عالیم بیمارى 
التهاب روده به شکل چشمگیرى در 
این افراد کاهش یافته بود. به عالوه 
مشخص شد وجود GRO، مولکول 
مرتبط با رشد ســرطان روده، نیز به 

شکل قابل توجهى کاهش یافته بود.
همچنین محققان دریافتند الکتوباسیل 
روده و دیگر باکترى هاى پروبیوتیک 
مفید پس از مصرف انبه به طور قابل 

توجهى افزایش یافت.
از اینــرو محققان توصیــه مى کنند 
بیماران مبتال به التهاب روده در کنار 
درمان دارویى شان بهتر است انبه هم 

مصرف کنند.

رد.مى گذار
ه بزرگ ناشىاز زخم هایىن روده
دلیل بیمارى التهاب روده که به د

5ل ده تا15 سال ایجاد شده اند.
عه مزایاى ن مطالع
کیباتت ترک
یــه
در ى 
ها و 

جاتى 
ر انار،
وـات 

مینو هــاو ئید
داده شــان و ن 

رو ی ىز ی و ن
ال به التهاب روده در کبیماران مبتال
ى شان بهتر است انبهدرمان دارویى

مصرف کنند.

محققان متوجه شــدند که بــزاق دهان ما که با فوت کردن شــمع کیــک تولدمان
 منتشر مى شود مى تواند باکترى هاى موجود روى خامه یک کیک را تا 1400 درصد 

افزایش دهد. 
محققان یک رویه خامه اى را روى قطعه اى فویل که باالى یک چرخ کیک-مانند بود 
و شمع در آنجا سازى شده بود گذاشتند و قبل از فوت کردن شمع ها همگى پیتزا خوردند 
تا جشن تولد را شبیه ســازى کنند و به غده هاى بزاق کمک کنند تا به ترشح و فعالیت 
مشغول باشند. سپس شمع ها را روشن و آنها را فوت کردند. براى شمردن باکترى ها 
هم، الیه خامه اى را با آب ضدعفونى شده رقیق کردند و سپس آن را روى ظرف هاى 
آگار پخش کردند تا باکترى ها در آن رشد کنند. هر کدام از کلونى هاى روى آگار نشان 

دهنده یک سلول باکترى حاصل از آن خامه بود.
نتیجه این بود که باکترى هاى بسیار زیادى پیدا شدند اما نکته جالب تر این بود که از 
قرار معلوم، هر فوت به انواع متفاوتى از باکترى ها منتج مى شود. به طور متوسط فوت 
کردن شمع مى تواند به رشد 14 برابرى باکترى هاى روى خامه کیک منجر شود. با این 
حال در یک مورد این اتفاق با افزایش بیش از 120 مرتبه رخ داد که نشان مى دهد افراد 

خاصى مى توانند ناقل باکترى هاى بیشترى در مقایسه با دیگران باشند.
اما به گفته محققان نباید به دلیل این موضوع ایده فوت کردن شمع را از سرتان بیرون 
کنید. دهان انسان پر از باکترى است و بیشتر آنها مضر نیستند. عالوه بر این اگر قرار بود 
فوت کردن شمع روى کیک تولد واقعًا منجر به گسترش بیمارى هاى مهلک شود در 
حال حاضر بســیارى از کودکان تنها به همین دلیل روانه بیمارستان مى شدند، اما این 
اتفاق رخ نمى دهد.این اولین بار نیست که از این نوع تحقیقات انجام مى شود؛ در سال 
2015 نیز پژوهشى نشان داده بود کسانى که دوست دارند چیپس را دوبار خیس کنند و 
سپس بخورند نه تنها با این کار مرتکب یک عمل ناخوشایند اجتماعى مى شوند بلکه 

مى تواند احتمال انتشار بیمارى هاى عفونى را باال ببرند.

نوشیدنى هایى که حاوى نمک هستند 

چرا فوت کردن شمع
 براى سالمتى خطرناك است؟

حسین عبدالعزیزى، کارشناس بهداشت مواد غذایى با اشاره به اینکه شهروندان خطرات استفاده بى رویه حسین عبدالعزیزى، کارشناس بهداشت مواد غذایى با اشاره به اینکه شهروندان خطرات استفاده بى رویه 
از نمک طعام را جدى بگیرند، اظهار داشت: استفاده کم از نمک طعام مطلوب است، اما خوردن غذا با از نمک طعام را جدى بگیرند، اظهار داشت: استفاده کم از نمک طعام مطلوب است، اما خوردن غذا با 

نمک مسئله دیگرى است.نمک مسئله دیگرى است.
وى با بیان اینکه میزان مصرف نمک طعام وى با بیان اینکه میزان مصرف نمک طعام 66 تا  تا 1818

هستند.هستند.

مانده به اهداى خون پرهیز کنید وپس از ات بپوشید، از خوردن هر نوع قرص و دارو چندروز
خونگیرى خوراك مغذى حاوى پروتئین مصرف و مدتى استراحت کنید.

0 الى 60 سال است و تفاوتى بین زن و مرد در اهد 8بهترین سن براى اهداى خون بین 18
خون وجود ندارد، تنها خانم ها در دوران قاعدگى و باردارى نباید خون اهدا کنند.

 ز آن خامه بود.
سیار زیادى پیدا شدند اما نکته جالب تر این بود که از 
تى از باکترى ها منتج مى شود. به طور متوسط فوت 
رابرى باکترى هاى روى خامه کیک منجر شود. با این 
0یش بیش از 120 مرتبه رخ داد که نشان مى دهد افراد 

ى بیشترى در مقایسه با دیگران باشند.
 این موضوع ایده فوت کردن شمع را از سرتان بیرون 

 شمع
خطرناك است؟

ساخت گلبول هاى جدید خونىساخت گلبول هاى جدید خونى

فواید نوشیدن چاى قرمز

فواید نوشیدن چاى قرمز

بســیارى از افــراد بــا فوایــد ســالمتى چــاى به 
دلیل خــواص آنتى اکســیدانى آن آشــنا هســتند. 
چــاى قرمــز داراى فوایــد بــى شــمارى از جمله 
تقویت سیســتم ایمنــى و کمــک به بهبــود درد 
است. کرامپ معده، سردرد، آلرژى، آسم، بى خوابى، 
اگزما و فشــار خون باال از جمله بیمارى هایى اســت 
که مى توان بــا چاى قرمز به بهبــود آن کمک کرد. 
براســاس دپارتمان کشــاورزى آمریکا، موادغذایى 

ر  شا سر
فالونوئیــد  از 
مانند میوه ها، ســبزیجات، شکالت و چاى 

خواص مفیدى براى سالمت قلب و عروق دارد.

چاى قرمز، داغ یا سرد
چاى قرمز یک نوشیدنى مطلوب است زیرا مى توان 
آن را به دو صورت داغ و سرد نوشید. چاى قرمز سرد 
باعث شادابى و نشاط شده درحالى که چاى قرمز داغ 
آرامش بخش است. نبود کافئین درچاى قرمز، آن را 
به یک نوشــیدنى فوق العاده در زمان پیش از خواب 
تبدیل کرده که مى تواند بــه رفع بى خوابى و گلودرد 

کمک کند. نوشیدن چاى قرمز سرد در تابستان باعث 
رفع تشنگى شــده و داراى خواص آنتى اکسیدانى و 
هیدراته کردن بدن (رساندن آب کافى به بدن) است 
که این خواص مانع از پیرى زودرس شده و با تقویت 
سیستم دفاعى، بدن را در برابر سرماخوردگى یا سایر 

بیمارى ها ایمن مى کند.

سالمت پوست
چاى قرمز براى سالمت پوســت مفید بوده و به 
بهبود ظاهــر و زیبایى کمک مى کنــد. به دلیل 
وجود فواید اثربخش ماده معدنى روى براى درمان 
آکنه و سایر بیمارى هاى پوستى، این چاى به عنوان 
یک محافظت کننده پوست نیز کاربرد دارد. استعمال 
پوستى پودر چاى قرمز نیز براى تسکین ناراحتى هاى 

پوست کاربرد دارد.

کلسیم
بیشــتر افراد درباره خواص کلســیم بر ســالمتى و 
اســتحکام اســتخوان ها در کودکان و بزرگساالن 
آگاهى دارند. عالوه بر شــیر و لبنیات غنى از کلسیم، 
چاى قرمز نیز جزو منابع کلســیم محسوب مى شود. 
همچنین افرادى که دچار مشکل عدم تحمل الکتوز 
و هضم لبنیات هســتند، مى تواننــد از چاى قرمز به 
عنوان جایگزینى سهل الهضم و مفید براى معده بهره 

ببرند.
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در فوتبال ایران و در عصرى که کسب 
اطالعات آســانترین کار ممکن است، 
هنوز هم بســیارى از سرشــناس ترین 
چهره ها اصطالحات فوتبالى را درست 
ادا نمى کنند و مثًال به پنالتى مى گویند: 

«پنارتى»
به جــرات مى تــوان گفت کــه اولین

 گام هاى آموزش یک موضوع ، مطالعه 
تاریخ و اصطالحات آن است. اتفاقى که 
الاقل در فوتبال ایران انگار به کل نادیده 

گرفته شده است.
یکى از بزرگ ترین اشتباهات مصطلح 
در فوتبــال ایــران مربوط بــه خطاى 
پنالتى است که بسیارى از مطرح ترین 
چهره هاى فوتبالى ما به آن مى گویند 

«پنارتى»!
واقعا چقدر مى توان به علم و تخصص 
کارشــناس داورى یا یک سرمربى و یا 
مدیرعامل اعتماد کرد وقتى ساده ترین 
اصطالحــات حرفه اش را نمــى تواند 
درســت ادا کند. حتى شــنیده شده که 

برخى  «پنارت» هم مى گویند. 
نکته جالب این جا است که اهالى فوتبال 
ما بخــش مهمى از وقت خودشــان را 
صرف مطالعه رسانه هاى مختلف و اخبار 
مى کنند اما جالب تر این اســت که در 
طول بیش از پنجاه ســال کــه از عمر 
روزنامه نــگارى تخصصى ورزشــى 
مى گذرد، هنوز هــم خیلى ها به پنالتى 
مى گویند:  پنارتى در برنامه دوشــنبه 
شب گذشته کارشناس داورى که سابقه 
قضاوت در فینال جــام جهانى را دارد و 
یکى از مفاخر فوتبال ایران به حساب مى 
آید، بارها دربــاره خطاى درون محوطه 
جریمه گفت: «پنارتى» بــوده یا نبوده 

است!
البتــه همانطور که گفته شــد این فقط 
مختص کارشــناس داورى این هفته 
برنامه نود نیست؛ بلکه مى توان لیستى 
از چهره هاى سرشناس و مطرح فوتبال 
ایران آماده کرد که همگى خطاى درون 
محوطه جریمــه برایشــان «پنارت»

 است.

  پیگیرى على مطهــرى براى پرداخت 
حق پخش فوتبــال در مجلس، باعث 
شده که خبرآنالین این نماینده مجلس 
را با یک چهره سرشناس دیگر مقایسه 
کند. به نوشته این سایت، على مطهرى 
در هفته هاى گذشته دنبال حل مشکل 
حق پخش افتاده است. کارى که پیشتر 
و بیش از یک دهه قبل محسن صفایى 
فراهانى در مجلس ششم تقریبا حلش 
کرده بود امــا وقتى طرح بــه مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام رفت ، 
على فتح ا... زاده و غمخوار مدیران وقت 
استقالل و پرسپولیس در توافقى با صدا 
و سیماى وقت براى گرفتن رقمى حدود 
دو میلیارد تومان براى یک ســال ، آن 
طرح را هوا کردند و ضربه اى بزرگ به 
پیکره فوتبال زدند. حاال اما على مطهرى 
به شدت پیگیر مسیرى است که صفایى 
فراهانى مى خواست انجامش دهد اما 
ناکامش گذاشتند. نایب رئیس مجلس 
این بار خیلى جــدى پیگیر حل بحران 

است.

«پنالتى» یا 
«پنارتى» ؟   

  صفایى فراهانى 
جدید فوتبال!

ســرمربى پرتغالى تیــم ملى فوتبــال ایــران از دید 
نویســنده ایرانى وبســایت ســوئدى در فوتبال ملى 
کشــورمان یک انقالب و تحول جــدى ایجاد کرده 

است.
نویســنده ایرانى وبســایت svenskafans سوئد در 
گزارشى به عملکرد ســرمربى پرتغالى تیم ملى فوتبال 
ایران پرداخته اســت. وى معتقد اســت که  «کارلوس 
کى روش» در تیم ملى ایران تحــول جدى و انقالب 

ایجادکرده است.
در ســال 2006، على دایــى، بزرگ تریــن گلزن فیفا 
شــناخته شــد.109 گل زده در لباس تیم ملى رکورد 
بزرگى بود که کســى رؤیاى دســت یافتن بــه آن را

 نداشت.
در ادامه گزارش مى خوانید: از آن به بعد، ســتاره هاى 
ایرانى در سطح باالى اروپا بازى کردند و فوتبال حرفه اى 
را تجربه کردند. ایــن به این معنى بود کــه هواداران 
فوتبال به رسمیت شناخته مى شــدند و مردم از فوتبال 
لذت مى بردند. پس از آن شــاهد حضور جواد نکونام با 
موفقیت هاى قابل ذکر در اوساسونا و 
یا درخشش جادوگر، على کریمى 

بودیم.
اگر آن اتفاقــات رخ نمى داد 
امــروز ایــن همــه جوان 
مســتعد در فوتبــال اروپــا 

نمى درخشــیدند. امــروز کى روش یــک مربى موفق 
اســت که یکى از تیم هاى ملى خوب و قدرتمند تاریخ 
فوتبال ایران را ســاخته و در اختیار گرفته است. یکى 
از بزرگ ترین افتخارات کــى روش هدایت بزرگ ترین 
و محبوب ترین تیــم ملى تاریخ پرتغال اســت، جایى 
که «روى کاســتا» و «لوئیس فیگو» در آن عضویت 
داشــتند. او دســتیارى «الکــس فرگوســن» را نیز 
از افتخارات خود مى داند و همیشــه از آن ســال ها به 
عنوان ســال هاى طالیى دوران مربیگــرى خود یاد 

مى کند.
از آوریــل 2011 با فوتبــال ایران کار بــزرگ خود را 
اســتارت زد و شــاید بتوان پروژه ایرانــى کى روش را 
با پروژه هاى مشــابه و موفقى چــون «یواخیم لو» در 
آلمان (11 سال)، «لگربک» (ده سال)، «دل بوسکه» 
(هشت ســال) و «برتى فوگس» (هشت سال) مقایسه

 کرد.
راه کــى روش در فوتبال ایران براى رســیدن به جام 
جهانى 2018 بسیار ساده و بى دردسر بود، البته کى روش 
در فوتبال ایران دردســر کم نــدارد و گاه باید یک تنه 
از همه اعضاى تیم ملى دفاع کنــد، او گاهى در نقش 
وکیل بازیکنان و کادر فنى و پزشــک و تدارکات ظاهر 

مى شود.
تصمیمات ســخت وعجیب که کى روش گرفته شاید 
در گذشــته برخى معتقد بودند برخــى تصمیمات این 

مربى پرتغالى اشتباه اســت و به ضرر تیم تمام خواهد 
شــد اما در این موارد چاره اى نداشــته، باید اوضاع را 
مدیریت مى کرده اســت، کنار گذاشتن رحمتى یکى از 

این اتفاقات بود.
هواداران کى روش در ایران کم نیســتند، وى هواداران 
زیادى دارد. او تیم ملى فوتبال ایــران را دو بار به جام 
جهانى رســانده و اکنون وعده صعود از گــروه را داده 
اســت، او بســیارى از بازیکنان جوان و دورگه فوتبال 
ایران را در آمریکاى شــمالى و اروپا شناســایى کرده 

است.
کى روش در شناســایى اســتعدادهاى جوان نیز بسیار 
موفق عمــل کرده اســت. در این خصوص مى شــود 
به مثــال مهمى همچون ســردار آزمون اشــاره کرد. 
کى روش اعتماد به نفــس بازیکنان فوتبــال ایران را 
نیز باال بــرده و بــه آنها فوتبــال حرفــه اى آموخته

 است.
البته کى روش تا کنــون چند بار تهدید بــه ترك تیم 
ملى کــرده و بــا مقامات فدراســیون فوتبــال ایران 
و ســازمان لیگ این کشــور بارها دچار مشــکل شده

 است.
در هر حال خروجــى این فراز و نشــیب ها، تعداد قابل 
توجهى از بازیکنان جوان هســتند کــه در مکتب کى 
روش رشد کرده اند و این براى آینده فوتبال ایران بسیار 

خوب است.

 کى روش 
هواداران 
زیادى 
دارد

گزارش روزنامه سوئدى  
درباره سرمربى 
تیم ملى ایران 

در نشســتى با حضور مقامات قضائى 
استان اصفهان موضوع پرونده هاى ورزشگاه 

نقش جهان بررسى شد.
به گزارش ایمنا، به نقــل از روابط عمومى اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان، نعیمى رئیس اداره 
امور حقوقى این اداره کل با اعــالم این خبر گفت: 
با دســتور رئیس کل دادگســترى اصفهان کمیته 
ویژه اى در خصوص پرونده هاى مربوط به ورزشگاه 
نقش جهان باحضور معاون قضائى دادگسترى 
کل استان، دادســتان مرکز استان، رئیس 

محاکم عمومى استان، دادستان شهرستان برخوار، 
نماینده ســازمان بازرسى کل کشــور و مدیرکل 
ورزش و جوانان استان تشکیل و در مورد معضالت 
ورزشگاه نقش جهان بحث و تبادل نظر شد.  به گفته 
رئیس اداره امور حقوقى این اداره کل، در این جلسه 
حسینى، معاون قضائى دادگسترى کل استان ضمن 
تقدیــر از تالش هاى صورت گرفته در ســال هاى 
اخیر در جهت حفظ حقوق بیت المــال، بر ادامه این 
مسیر به صورت جدى تأکید کرد.  سلطان حسینى، 
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز با اظهار 

قدردانى از مجموعه دادگســترى کل استان به ویژه 
دادگسترى شهرستان برخوار براى برخورد با دست 
اندازان بیت المال تشکیل کارگروه اراضى ورزشگاه 
نقش جهان و جلسات مستمر آن را گام بزرگى جهت 
مرتفع نمودن مســائل و معضالت دانست. در این 
کمیته رحیمى دادستان دادسراى عمومى و انقالب 
مرکز استان اصفهان روند پیگیرى پروندهاى مربوط 
به ورزشگاه نقش جهان توســط اداره کل ورزش و 
جوانان استان را روند درســت و مناسبى بیان کرد و 
گفت: اداره کل ورزش و جوانان باید از همه ابزارها در 

جهت حفظ حقوق بیت المال استفاده کرده و همین 
مســیر را ادامه دهد.  گفتنى اســت با پیگیرى هاى 
قضائى اداره کل ورزش و جوانان استان و با حمایت و 
همکارى وزارت متبوع، استاندار اصفهان و نهادهاى 
قضائى اســتان اصفهان در جریان پرونده ورزشگاه 
نقش جهان ضمن آزادسازى بیش از 100 هکتار از 
اراضى متعلق به دولت، تعدادى از زمینخواران دستگیر 
شده اند و با برگشت بخش عظیمى از سرمایه دولت به 
خزانه، این پرونده با همکارى خوب مقامات قضائى 

استان همچنان در حال پیگیرى است. 

تشکیل کمیته ویژه پرونده هاى نقش جهان

ادعاى منشا
گادوین منشــا مشــخصًا از حضور در پرسپولیس 
هیجان زده است و بعد از یک فصل درخشان که در 
ورزشگاه خلوت پیکان گذرانده بود حاال در ورزشگاه 
آزادى برابر هزاران تماشــاگر قرمزپوش به میدان 
مى رود و این باعث شده هیجان زدگى قابل توجه اى 
داشته باشد. منشا براى گلزنى در لباس پرسپولیس 
چندان منتظر نماند و در اولیــن دیدارى که به طور 
ثابت به زمین رفت اولین گل قرمزها را به ثمر رساند. 
او که حاال هــر روز بین هــواداران و البته بازیکنان 

پرســپولیس محبوب تر مى شود جاى پاى محکمى 
هم در ترکیب اصلى برانکــو پیدا کرده و این اعتماد 
به نفســش را به طور ویژه افزایش داده. منشــا در 
تازه ترین مصاحبه اش با خبرورزشــى ادعاى جالبى 
داشــته و درباره قهرمانى لیگ هفدهم گفته: «من 
رقیبى براى پرســپولیس نمى بینم و تیم سرخپوش 
پایتخت قهرمان لیگ هفدهم خواهد بود.» او درباره 
دربى تهران هم رجزخوانى جالبى داشته و گفته: «در 

بازى هاى حساس حرف هایم را در زمین مى زنم.»

مدافع تیم فوتبال پیکان تأکید کرد، در دیدار مقابل تیم ســابقش، 
ذوب آهن از انگیزه زیــادى برخوردار اســت.  حجت حق وردى در 
گفت وگویى در مورد نتایج ضعیف پیــکان در دو هفته ابتدایى لیگ 
برتر  اظهار داشت: پیکان نسبت به سال گذشته چند بازیکن کلیدى 
از جمله منشا و سیامک نعمتى را از دست داده و به جاى آنها بازیکنان 
دیگرى گرفته اســت. به نظرم تیم ما نیاز به زمان دارد تا بازیکنان 

با یکدیگر هماهنگ شــوند. من زمانى کــه در ذوب آهن بازى 
مى کردم هم چند ســال در هفته هاى ابتدایــى نتایج خوبى 

نگرفتیم، اما بعدها به جمع تیم هــاى باالى جدول اضافه 
شدیم.

وى ادامــه داد: مطمئن باشــید پیکان بــه روزهاى اوج 
برمى گردد. هدف ما این اســت که جزو هفت تیم باالى 
جدول باشــیم. ما در این دو بازى در دقایق ابتدایى گل 
خوردیم و باید براى مســابقات بعدى به خوبى تمرکز 

کنیم کــه در دقایق ابتدایى گل نخوریــم. قطعًا این 
مشــکل برطرف خواهد شــد. مدافع تیم فوتبال 

پیکان با اشاره به بازى تیمش برابر ذوب آهن 
در هفته سوم لیگ برتر گفت: من انگیزه 

زیادى براى بازى با تیم سابقم 
دارم و امیدوارم بهترین 
بازى را انجــام دهم. ما 

در این بــازى قطعًا براى 
کسب سه امتیاز بازى خواهیم کرد و حتمًا 

باید حریف مان را شکست دهیم. 

 کى روش
هواداران
زیادى
دارد

گزارش روزنامه سوئدى
درباره سرمربى
تیم ملى ایران   

 

نصف جهان  این یک واقعیت است که سپاهان با حاج صفى و بدون او در دو سه فصل اخیر روزهاى متفاوتى 
را پشت سر گذاشته است. روزهاى سپاهان بدون حاج صفى، دوباره تیره و تار شده است. شاید هیچ تیمى در 

ایران، به اندازه سپاهان به ستاره بزرگش وابسته نباشد.
 احسان حاج صفى، یک تنه مى تواند روند ســپاهان در لیگ برتر را تغییر بدهد. لیگ چهاردهم، سپاهان با 
درخشش حاج صفى قهرمان لیگ برتر شد. لیگ پانزدهم هم تیم فرکى تا هفته پنجم که حاج صفى را داشت، 

با چهار برد و یک مساوى در صدر جدول 
لیگ برتر بود. حاج صفــى هفته پنجم، 
دو گل به سایپا زد و ســپاهان را برنده 
کرد اما انتقال او بــه فرانکفورت، همه 
چیــز را تغییر داد. از زمــان جدایى حاج 
صفى تا هفته بیســت و سوم، یعنى 17 
بازى ســپاهان فقط یک برد داشــت و 
آخر فصل هم در رده یازدهم قرار گرفت. 
فصل پیش با بازگشت حاج صفى، دوباره 
اوضاع سپاهانى ها تقریبًا خوب شد و آنها 
به لطــف چهار برد در شــش بازى آخر 
فصل، تا آســتانه سهمیه آســیایى جلو 

رفتند.
 حاال دوباره حاج صفى رفته و سپاهان، وارد بحران شــده است. آمار سپاهان بدون حاج صفى در این فصل، 
دو بازى و فقط یک امتیاز است. آنها بعد از گسترش فوالد، صاحب بدترین تفاضل لیگ هم هستند و بدون 
ستاره شان، فقط یک گل زده اند. کرانچار براى فرار از بحران، در اولین قدم باید راهى براى پر شدن جاى خالى 

حاج صفى پیدا کند. کارى که مربیان داخلى و خارجى قبل از او، نتوانستند انجام بدهند.

 چالش جدى سپاهان
جابه جایى «نیمار» از بارسلون به پاریس و درآمدزایى 
که از این انتقال صورت گرفت باید توسط نمایندگان 
مجلس بررسى شود تا قوانین حاکم بر فوتبال ایران 

را تغییر دهند. 
 نیمار قواعد و اعداد فوتبال دنیــا را در حالى به هم 
ریخت که اینجا در ایران ما در بســیارى از باشگاه 
هایمان عاجز از پرداخت حقــوق حقه بازیکنان در 
باشگاه ها هستیم و گاهى با صداى فریاد عصبانى 
کى روش بــه خودمان مى آییم و مــى فهمیم که 
زمین فوتبال نداریم  و زمین تیــم ملى را هم داده 

ایم زیر کشت!
پرسش اول دقیقًا این اســت. پاریسن ژرمن از کجا 
اینقدر پول مــى آورد؟ از کجا مــى خواهد این چاه 
طویل را پر کند؟ مسلماً بخشى از درآمد زایى پاریسن 
ژرمن براى پرداخت 222 میلیون یورو به بارسلونا و 
البته پرداخت 450 میلیون یورو به خود نیمار مخفى 
خواهد بود اما در دورنمــاى کار و آنچه از دور دیده 
مى شود این تیم در اولین قدم حق پخش تلویزیونى 
اش را با قیمت باالترى به دســت مى آورد و در گام 
دوم پیراهن هاى بیشــمارى را از پاریسن ژرمن در 

فرانسه و برزیل و... به فروش مى رساند.
براى نیمــارى که روى برج ایفل بــا نورپردازى به 
وى خوشامد مى گویند میلیون ها نفر حاضرند پول 

پخش تلویزیونى را بدهند و بــازى او را در پاریس 
ببینند. حتى میلیون ها نفر پیراهن نیمار را مى خرند 
تا از بارسلونا بابت آن شش گل عجیب انتقام گرفته 

باشند.
در واقع درآمدزایى در تصویر کنونى از این میلیون ها 
نفر خیلى هم سخت به نظر نمى رسد کافى است چند 
اقتصاددان داشته باشید و چند ایده پرداز چون قوانین 
مشخص هستند و تغییر ناپذیر. به عنوان مثال امکان 

ندارد دربى بخواهد برگزار شود اما از منبعى نامعلوم 
آن دربى لغو شود. حتى زیر فشار داعش درست کنار 

ورزشگاه پارك دو پرنس.
قانون اجازه چانه زنى هم مــى دهد، خرید بازى ها 
توسط تلویزیون هاى خصوصى وقتى یک بازیکنش 
نیمار باشد بسیار متفاوت است. قیمت ها باال مى رود 
مجلس هم نمى تواند در آخرین لحظه هاى فروش 
با 132 امضا دو فوریتــى کل کار را هوا کند و آب از 
آب تکان نخورد چون در این صورت پاریسن ژرمن 
از آنها شــکایت مى کند و وکالیش همه آن 222 
میلیون یورو را تا سنت آخر از بى نظم هایى که قانون 

را هوا کرده اند مى گیرد.
قیمــت نیمار خــواب از ســر خیلى هــا در ایران 
پرانــد. ایــن رقم بســیار عجیــب و غریــب بود 
اما به هــر حال بایــد تأکید کــرد در ایــران هم 
مــى تــوان بــه درآمدهــاى نجومــى و خرید 
بازیکنان بــزرگ فکر کــرد چرا که هــوادار پاى 
کار در ایران هم هســت مثل اروپــا، از این گنج اما 
نمى توان درست استفاده کرد چرا که قوانین اجازه 

نمى دهد.
قوانین در فوتبال ایران باید عوض شــوند خرید با 
قیمت عجیب نیمار توسط پاریسن ژرمن این نکته 

را باز هم فریاد زد.

قوانین فوتبال باید عوض شوند

مقابل ذوب آهن 
انگیزه زیادى 

دارم
برتر  اظهار داشت: پیکان نسبت به سال گذشته چند بازیکن کلیدى 
از جمله منشا و سیامک نعمتى را از دست داده و به جاى آنها بازیکنان 
دیگرى گرفته اســت. به نظرم تیم ما نیاز به زمان دارد تا بازیکنان 

با یکدیگر هماهنگ شــوند. من زمانى کــه در ذوب آهن بازى
مى کردم هم چند ســال در هفته هاى ابتدایــى نتایج خوبى 

نگرفتیم، اما بعدها به جمع تیم هــاى باالى جدول اضافه
شدیم.

وى ادامــه داد: مطمئن باشــید پیکان بــه روزهاى اوج 
برمى گردد. هدف ما این اســت که جزو هفت تیم باالى 
جدول باشــیم. ما در این دو بازى در دقایق ابتدایى گل 
خوردیم و باید براى مســابقات بعدى به خوبى تمرکز 

کنیم کــه در دقایق ابتدایى گل نخوریــم. قطعًا این 
مشــکل برطرف خواهد شــد. مدافع تیم فوتبال

ا ســرمربى پرتغالى تیــم ملى فوتبــال
نویســنده ایرانى وبســایت ســوئدى د
کشــورمان یک انقالب و تحول جــدى

است.
nskafans نویســنده ایرانى وبســایتs

ســرمربى پرتغالى تی گزارشى به عملکرد
ایران پرداخته اســت. وى معتقد اســتک
ج در تیم ملى ایران تحــول کى روش»

ایجادکرده است.
6در ســال 2006، على دایــى، بزرگ تریـ
شــناخته شــد.109 گل زده در لباس تی
بزرگى بود که کســى رؤیاى دســت یاف

 نداشت.
در ادامه گزارش مى خوانید: از آن به بعد،
ایرانى در سطح باالى اروپا بازى کردند و فو
را تجربه کردند. ایــن به این معنى بود ک
فوتبال به رسمیت شناخته مىشــدند و م
ج لذت مى بردند. پس از آن شــاهد حضور
موفقیت هاى قابل ذکر
یا درخشش جادوگر

بودیم.
اگر آن اتفاقــات
امــروز ایــن
مســتعد در فوت

پیکان با اشاره به بازى تیمش برابر ذوب آهن 
در هفته سوملیگ برتر گفت: من انگیزه

زیادى براى بازى با تیم سابقم 
دارم و امیدوارم بهترین 
بازى را انجــام دهم. ما 

در این بــازى قطعًا براى 
و حتمًا  کسب سه امتیاز بازى خواهیم کرد

باید حریف مان را شکست دهیم. 

مقابل ذوب آهن
انگیزه زیادى 

دارم

حق وردى: 
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داور موفق فوتبال ایران با نامه اى عجیب 
از ســوى رئیس هیئت فوتبال بوشهر با 

محرومیت مواجه شده است.
محمدحســین زاهدى فر، 

بعد از قضاوت هفته 
اول لیــگ برتر 
فوتبــال ایران 
فصــل  در 
هفدهم، اکنون 
بــا محرومیت 

مواجــه شــده 
است.

در این رابطه داستان عجیبى 
از این محرومیت به گوش مى رســد؛ به 
گفته اطرافیان ایــن داور، زاهدى فر بعد 
از حضور در بوشــهر به درخواست محمد 
نجفى، رئیس هیئت فوتبال این استان پاسخ 
منفى مى دهد. نجفى هم  بعد از این موضوع 
با نامه نگارى به فدراسیون فوتبال و سازمان 
لیگ و اتهام عمل غیراخالقى به این داور 
برازجانى خواهان محرومیــت او تا زمان 
مشخص شدن جرم او مى شود! موضوعى 
که در هفته اول و بعد از قضاوت او در دیدار 
دو تیم پرسپولیس و فوالد خوزستان اکنون 

باعث محرومیتش شده است.
در این زمینه گفته مى شود کمیته داوران 
ابتدا با این موضوع مخالفت کرده اما ادامه 
نامه نگارى از ســوى هیئت فوتبال باعث 
مى شــود تا مهدى تاج از ســازمان لیگ 
بخواهد تا زمان مشخص شدن موضوع از 
قضاوت این داور جلوگیرى کرده تا تحقیق 

در این زمینه تکمیل شود.
موضوع جالب تــر اینکه البته از ســوى 
آشــنایان ایــن داور در خصــوص دلیل 
محرومیت او با اعالم حسن اخالق او، تنها 
عدم و سرپیچى از گرفتن عکس با رئیس 
هیئت فوتبال بوشهر عنوان شده و باید دید 
چه پاسخى در این زمینه اعالم خواهد شد.

نصف جهان هفته اول لیگ یک  برگزار شد 
و مطابق پیش بینى هــا از همان هفته اول 
حواشى عجیب و غریب با این لیگ عجین 
شده است. از حواشى نادر راه آهن که با 10 
بازیکن به میدان رفت و دروازه بان مصدوم 
رباط صلیبى پاره کرده را به زمین فرستاد؛ تا 
تأخیر در دیدار ایرانجوان و نساجى به دلیل 
نبود پزشک در ورزشــگاه. دیدارى که از 
حدود ساعت 8 و 30 دقیقه شروع شد و به 
دلیل اختالل در سیستم برق ورزشگاه شهید 
بهشتى بوشهر چند بارى قطع شد و اعتراض 
عوامل فنى دو تیم را در پى داشت. مشخص 
نیست اصرار سازمان لیگ به برگزارى بازى 
در این ساعت با وجود اشکاالت ورزشگاه ها 
به چه دلیل است؟ اگر در گرماى روز بوشهر 
امکان برگزارى بازى نیست، آیا نمى شد در 
زمان قرعه کشى به این نکات توجه شود؟

در دیدارهاى هفته اول شهردارى ماهشهر 
با چهار گل در خانه راه آهن نگونبخت پیروز 
شد. ملوان با یک گل، برق شیراز را برد. مس 
کرمان در تبریز شــهردارى را با یک گل 
شکست داد. خونه به خونه و مس رفسنجان 
در بابل به تساوى 1-1 رسیدند. آلومینیوم 
اراك و صباى قم هم بدون گل بازى شان 
به پایان رســید. بادران تهران در شیراز با 
یک گل فجرسپاســى را شکست داد. گل 
گهر سیرجان و اکســین البرز به تساوى 
1-1 رضایت دادند. نفت مسجدسلیمان با 
سه گل ماشین سازى تبریز را شکست داد و 
در آخرین بازى نساجى در بوشهر موفق شد 
در یک دیدار عجیب ایرانجوان را با یک گل 

شکست دهد.

  به دلیل 
نگرفتن عکس؟! 

اکران سرزمین 
عجایب در لیگ یک 

مهدى امینى، ســنگربان تیم فوتبال سپاهان 
مى گوید تشــخیص نادرست پزشکان و تمرین 
کردن روى قسمت آســیب دیده باعث شده تا 
زمان بهبودى اش بیشــتر از حد معمول طول 

بکشد.
مهدى امینى سنگربان تیم سپاهان که به دلیل 
شکستگى از ناحیه مچ دست از میادین فوتبالى 
دور اســت، در مورد آخرین وضعیت خود گفت: 
فعًال که دســتم را بعد از دو عمــل جراحى که

 داشته ام گچ گرفتم  و نزدیک به دو سه هفته از 
عمل جراحى ام مى گــذرد. مصدومیتم از دیدار 
فصل گذشــته برابر نفت تهران ایجاد شد ولى 
چون شــش هفت بازى با نوار و بستن قسمت 
آسیب دیده بازى کردم، باعث شد زمان بهبودم 

هم بیشتر شود. 
وى ادامه مــى دهد: در واقــع مصدومیتم مثل 
علیرضا بیرانوند است ولى تمرین کردن در حالى 
که دستم آسیب دیده بود و البته تشخیص هاى 

نادرست پزشــکان باعث شــد تا زمان بهبودم 
بیشتر از حد معمول طول بکشد. دو هفته دیگر 
هم گچ دستم را باز مى کنم؛ ضمن اینکه 23 روز 
تعطیالت به نفع من شده و به شروع لیگ بعد از 

تعطیالت مى رسم.
 امینى در مورد عملکــرد مهدى صدقیانى در دو 
دیدار گذشته لیگ برتر و به خصوص دیدار برابر 
پدیده که نمایش قابل قبولى نداشــت، افزود: 
مهدى گلرى اســت که دومین دیدار خود را در 

لیگ برتر تجربه مى کرد؛ شــانس و 
اقبال هم دخیل اســت. براى مثال من 

فصل گذشــته مقابل آلومینیوم بازى دومم را 
انجام دادم و یک پنالتى گرفتم که باعث شــد 
کلى باال بروم ولى مهــدى مقابل پدیده خوش 
شانس نبود. به نظرم خدا دوستش داشت که با 
مصدومیت اولیویرا و من توانست در لیگ برتر 
بازى کند ولى یک مقدار بدشانسى آورد وگرنه 

گلر بدى نیست.

مهدى بدشانسى آورد

2 مصــدوم تیم فوتبــال ذوب آهن به 
تمرینات گروهى این تیم اضافه شدند. 

محمد ستارى و مهران درخشان مهر 
که بــا مصدومیت دســت و پنجه نرم 
مى کنند به تمرینات گروهى تیم فوتبال 

ذوب آهن اضافه شدند.
 همچنین ســید محمدرضا حســینى 
و مهدى مهدى پور دیگــر بازیکنان 
مصدوم ذوب آهــن تمرینات انفرادى 
خود را تا زمان بهبودى ادامه مى دهند. 

ذوب آهــن روز جمعه در هفته ســوم 
لیگ برتر فوتبال باشــگاه هاى کشور 

به مصاف پیکان تهران مى رود.

بازگشت ستارى و درخشان مهر   

مهمترین و جــذاب ترین بــازى هفته ســوم لیگ برتــر جمعه شــب در ورزشــگاه آزادى 
برگزار مى شــود. جایى که اســتقالل یک امتیــازى مقابل تراکتورســازى بــدون امتیاز قرار 
مى گیرد. بــا توجه به نتایــج دو تیــم در دو هفته اول، هم اســتقالل و هم تراکتورســازى به 
شــدت به دنبال کســب 3 امتیــاز این بــازى هســتند و وضعیت دو تیم به شــکلى اســت 
که نمى شــود نتیجــه بــازى را قاطعانــه پیش بینى کــرد اما اگر بــه مصاف هــاى قبلى دو 
تیم در ورزشــگاه آزادى نــگاه کنیم، کفه ترازو به شــدت به ســمت تراکتورى ها ســنگینى

 مى کند.
تراکتورسازى در آمارى عجیب و فوق العاده هر چهار جدال مستقیم آخر خود مقابل استقالل را در 
ورزشگاه آزادى با پیروزى پشت سر گذاشته است. جمعه شب نوبت به یحیى گل محمدى مى رسد 
که در قامت سرمربى تراکتورسازى به روند پیروزى هاى این تیم مقابل استقالل در آزادى ادامه 
دهد. یحیــى در نفــت و ذوب آهن هم گربه ســیاه بزرگ اســتقالل بود و بارها موفق شــد با 
ایــن دو تیم بــر اســتقالل غلبه کنــد. بــا حضــور او روى نیمکــت تراکتورســازى، حاال 
دو گربه ســیاه اســتقالل در یک جبهه مقابــل این تیم قرار مى گیرند و این شــانس کســب 
پنجمیــن پیــروزى متوالــى تراکتورســازى بــر اســتقالل را در ورزشــگاه آزادى افزایش

 مى دهد.

2 گربه سیاه در یک جبهه

نصف جهــان  در فصل نقل و انتقاالت فوتبال ما معموًال اتفاقــات عجیب زیادى مى افتد. بارها 
اتفاق افتاده که بازیکنى همزمان با چند باشگاه مذاکره مى کند و پس از سبک و سنگین کردن 
پیشنهادها باالخره تیم جدیدش را انتخاب مى کند. ماجراى قراردادهاى داخلى هم در سال هاى 
گذشته بارها دردسرساز شده بود که نمونه بارز آن ابوالقاسم دهنوى بود که در چند روز تیم هایى 
مثل استقالل و پرسپولیس و سپاهان را سرکار مى گذاشــت و بعد از بستن قرارداد داخلى با این 

تیم ها، به تیم دیگرى مى پیوست!
اما امسال بدعت جدیدى در میان بازیکنان ایجاد شده که از نظر اخالقى بسیار زشت و زننده است 
و آن عقد قرارداد همزمان با دو باشگاه است. پر سر و صداترین نمونه این قراردادها توسط محمد 
طیبى، مدافع ملى پوش فصل گذشته استقالل خوزستان امضا شد. او در فصل نقل و انتقاالت با 
پارس جم جنوبى قرارداد امضا کرد، مبلغى را به عنوان پیش پرداخت از این باشگاه دریافت کرد 
و به اردوى ارمنستان هم رفت اما پس از بازگشت از این اردو، ناگهان به قطر رفت و به تیم قطر 
اف سى پیوست! این اتفاق باعث شد تا بوشهرى ها از این بازیکن، هم به فدراسیون فوتبال و هم 

به فیفا شکایت کنند.

  بدعت زشت 

بهاره حیاتى  
هیچ شــکى وجود ندارد کــه رژیم صهیونیســتى، 
جعلى اســت و ایرانیان از این رژیم به سبب جنایات و 
کشــتارهاى بى پایانش تنفر دارند و آن را به رسمیت 

نمى شناسند.
حضور دو بازیکن فوتبال کشورمان احسان حاج صفى 
و  مسعود شــجاعى در برابر تیم مکابى نماینده رژیم 
صهیونیستى با پیراهن تیم پانیونیوس یونان موضوعى 
است که در روزهاى اخیر در کانون توجهات قرار گرفته 

و بیانیه هاى متعددى در این باره منتشر شده است.
 در کنار محکومیت دیدار با هر تیمى که نام منحوس 
رژیم صهیونیســتى را با خود به یدك مى کشــد که 
موضوعى قابل قبول اســت، باید به چند نکته توجه 
داشت تا در بیانیه هایى که علیه دو جوان نامدار فوتبال 
کشــورمان صادر و  بعضًا بى رحمانه بــه آنها تاخته 
مى شود، کمى مهربان باشــیم و منصفانه تر قضاوت 

کنیم.
برخى در مورد حاج صفى و شجاعى نوشته اند که آنها 
براى یک مشــت دالر حاضر به بــازى در مقابل تیم 
مکابى شده اند، در حالى که همه مى دانند که بازیکنى 
مانند  احسان حاج صفى  بســیار مایل بود تا در سال 
منتهى به جام جهانى در اروپا بازى کند و قرارداد مالى 
که وى با باشگاه یونانى منعقد کرده  مبلغى است که از 

مبالغ رایج در لیگ برتر فوتبال ایران کمتر است و قطعًا 
نمى توان بخاطر موضوع پول به آنها حمله کرد، ضمن 
اینکه این دو بازیکن به منظور راضى کردن باشــگاه 
براى عدم سفر به تل آویو و حضور در بازى رفت که به 
میزبانى مکابى انجام شد جرایم مالى قابل توجهى را 
به جان خریدند تا باشگاه متبوعشان را راضى به عدم 
حضور کنند، ولى با توجه به نیــاز مبرم پانیونیوس به 
پیروزى در دیدار برگشت، باشگاه به هیچ وجه راضى 
نشــد که این دو ســتاره تیمش در بازى حیاتى که در 
یونان برگزار شد غایب باشند و آنها را مجبور به بازى

 کرد.
شــاید اشــتباه این دو بازیکن  فوتبال کشورمان  این 
بود که در زمان عقد قرارداد بــا پانیونیوس، با توجه به 
حضور این تیم در پلى آف لیگ اروپا، فراموش کردند 
که درخواســت کنند تا در قراردادشان، بندى در مورد 
عدم حضور بى دغدغــه در برابر مصــاف احتمالى با 
تیم هاى باشگاهى رژیم اشــغالگر قدس درج شود و 
این سهل انگارى امروز این مشکل بزرگ را رقم زده 
است، اما بهتر است بابت این اشتباه، آنها را قلع و قمع 
نکنیم و بدانیم آنها نیز همانند همه ما ایرانى ها از رژیم 
ساختگى صهیونیستى متنفر هســتند و با برخوردها و 
تنبیهات شدید فقط و فقط  زمینه زدگى آنها و هواداران 
و دوستدارانشــان را از برخى مبانى فراهم مى کنیم. 
بســیارى از بزرگان و عالمان دینى کشورمان همیشه 

بر این نکته تأکید داشته اند که اشتباهات و خطاهاى 
جوانان را باید با زبانى نرم و با مهربانى به آنها یادآورى 
کرد و متذکر شد، حال با توجه به اقدام اخیر حاج صفى 
و شجاعى که تحت فشار شدید باشگاه یونانى اعمال 
شد و تمرد آنها مى توانست برایشان در ابعادى بزرگ و 
بین المللى دردسرساز شود، آیا بیانیه هاى تند اخیر علیه 
آنها منصفانه اســت؟ بهتر نبود در این بیانیه ها ضمن  
تقبیح کار آنها به جاى درخواســت براى برخوردهاى  
ســنگین با این دو جوان، از آنها بخواهیم که در ادامه 
مرتکب چنین خطایى نشــوند و در عقد قراردادهاى 
خود، بند عدم رویارویى احتمالى با باشگاه هاى رژیم 
صهیونیستى را درخواست کند؟ برخى از  افرادى که در 
این باره بى رحمانه به این دو جوان حمله ور شده اند، 
بهتر است به نقش پدرانه در این موضوع بیشتر فکر کنند 
چرا که نباید با دستان خودمان این دو ستاره  فوتبال را 
به سوى خاموشى ببریم. آنها نیازمند راهنمایى هستند 
نه  حمالت و انتقاداتى که  فقط زدگى و نابودى آنها را در 
پى داشته باشد و در نهایت همه چیز را به سمت و سویى 
ببرد که بخاطر نام رژیم منحوس و فاسد صهیونیستى، 
هم فوتبال ملى از این دوستاره محروم شود و هم اینکه 
این دو بازیکن در ســال هایى که در اوج انرژى و امید  
براى یارى به سرافرازى نام ایران قرار دارند، به یکباره  
خود را تنها ببینند و همه انگیزه ها و آرزوهایشــان به 

سوى دره سقوط هدایت شود.

احسان بخاطر یک مشت دالر 
بازى نکرد

 بى انصافى ها در انتقاد از 2 ستاره

مدافع باتجربه فعلى نفت تهران که سابقه بستن بازوبند کاپیتانى 
پرسپولیس را نیز در کارنامه دارد، این هفته بازى بزرگى را پیش 

روى خود مى بیند.
محسن بنگر، مدافع باتجربه فصل گذشته تراکتورسازى در 
این فصل پیراهن نفت تهران را بر تن کرده تا در هفته ســوم 
جدال با پرسپولیس را پیش رو داشته باشد. دیدارى که مى تواند 
بزرگترین روز براى اعاده حیثیت مدافع سابق تراکتورسازى 
باشد که در دیدار برگشت فصل گذشــته با پیراهن نماینده 
تبریز مقابل پرســپولیس روز سختى را پشــت سر گذاشت. 
روزى که پایان 90 دقیقه آن براى او حاشیه بزرگى را به قیمت 
کنار گذاشتن از این تیم را به همراه داشت. تراکتورسازى که با 
توجه به محرومیت از جذب بازیکن در نیم فصل دوم در لیگ 
شانزدهم با شرایطى ویژه وارد این بازى شده بودند، در نهایت 
با نتیجه سنگین 3 بر 0 مقابل برانکو ایوانکوویچ و شاگردانش 
تسلیم شدند. در پایان آن بازى البته نوك تیز انتقادات از سوى 

امیر قلعه نویى به سمت محسن بنگر نشانه رفت و اتهامات در 
خصوص کم کارى و اشــتباهات این بازیکن به سوژه اصلى 

درگیرى طرفین در رختکن نیز منتهى شد.
 محســن بنگر در پایان آن بازى در نهایت از سوى کادرفنى 
تراکتورسازى کنار گذاشته شد تا هجمه و فشار عجیبى را پشت 
سر بگذارد. اتفاقاتى که او را در آستانه خداحافظى از فوتبال با 
خاطره اى تلخ قرار دهد. هرچند او در نهایت فصل را با حضور 
در نفت تهران و در کنار حمید درخشان آغاز کرد و در دو هفته 
ابتدایى نیز در ترکیب اصلى این تیم و بعد از پشت سر گذاشتن 
دوران مصدومیت موفق شد یک پیروزى و یک تساوى را نیز 
کسب کند تا نتایج خوبى را رقم زده باشند. شماره 6 و کاپیتان 
سابق پرسپولیس اکنون یک دیدار حساس و جنجالى دیگر را 
پیش روى خود مى بیند. تقابل مجدد با پرسپولیس در هفته سوم 
اینبار با پیراهن نفت تهران که مى تواند تمام حواشى حول او 
در فصل گذشته را به بوته فراموشى بسپارد و این بازیکن 38 

ساله در جمع شاگردان درخشان را با اعاده حیثیت بزرگى همراه 
کند. او مسلما تمام تمرکز خود را روى 90 دقیقه پیش رو برابر 
حمله وران پرسپولیس قرار خواهد داد تا پاسخ کوبنده اى به آن 
حواشى بدهد و باید دید در این امر مقابل خط حمله غیرقابل 

کنترل سرخپوشان موفق خواهد بود یا خیر. 

روز اعاده حیثیت     
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چهل تکه

«هاون راب» ناپدرى کودك پنج ماهه  با طرح نقشه اى دقیق 
ابتدا به قصد خرید ماشین نو به یک نمایشگاه مراجعه کرد. وى 
در حالى که فرزندش در صندلى عقب ماشینش قرار داشت آن 
را در محل معاوضه ماشــین پارك کرد و براى تست ماشین 
جدید سوار بر آن شد. سپس در حالى که ماشین خود را تحویل 
فروشنده داده بود، با ماشــین جدید محل را ترك کرد. بعد از 
گذشت چهار ساعت وى ناگهان با فروشنده تماس گرفت و از 

وى خواست تا صندلى عقب ماشین را بررسى کند. 
این فروشــنده به پلیس گفت بعد از تمــاس ناپدرى کودك 
بالفاصله ماشین را بررسى کردم و با جسد کودکى در حالى که 
یک پتو روى وى قرار داشت در گرماى 49 درجه داخل ماشین 
 روبه رو شدم. پلیس بالفاصله هاون،  ناپدرى این کودك را به 

اتهام آدمکشى بازداشت کرد.

«نوروبالسما» از جمله ســرطان هایى است که بافت هاى 
عصبى را هدف قرار مى دهد و موجب تورم صورت و گردن 
مى شود. تصویرى که مشــاهده مى کنید مربوط به یک زن 
چینى است که با مادر خود در روستایى زندگى مى کند. مادر 
او مى گوید هنوز دلیل مشخصى براى بیمارى دخترش یافت 
نشده اما به تشخیص پزشــکان، این بیمارى احتماًال در اثر 

آسیب دیدگى بافت هاى عصبى رخ مى دهد.
طبق اظهارات مادر این زن، وى ده سال است که با این بیمارى 
دست و پنجه نرم مى کند و به دلیل هزینه هاى باالى درمان، 
او قادر به معالجه دخترش نیست. با وجود تورم زیاد صورت و 
گردن، خوشبختانه این زن هنوز توانایى غذا خوردن را از دست 
نداده است  . این بیمارى روز به روز شدت مى یابد و نیاز او به 

جراحى بسیار ضرورى است. 

مأموران گمرك در فــرودگاه بین المللى بنگالدش مردى را که 
وانمود مى کرد مشکل جســمى دارد و روى ویلچر نشسته و 25 
کیلوگرم طالى قاچاق را زیر شلوار و اطراف پاهایش پنهان کرده 

بود دستگیر کردند.
«جمیل اختر» 43 ســاله در ســال جارى 13 بار از بنگالدش 
خارج شده بود و همین موضوع شک مأموران را برانگیخت و به 
دستگیرى وى منجر شد. طبق این گزارش، مأموران بنگالدش 
طى روزهاى گذشــته نیــز 6 کیلوگرم طال را که در ســرویس 
بهداشتى هواپیما جاسازى شــده بود کشف کردند. این در حالى 
است که طى سه سال گذشــته حدود 1/5 تن طالى قاچاق در 
فرودگاه هاى بنگالدش کشــف و ضبط شده اســت. به نوشته 
رسانه هاى محلى، مقصد طالى قاچاق شــده از بنگالدش به

 بزرگ  ترین مصرف کننده طالى جهان، هند است.

کشف 25 کیلوگرم طال از مرد ویلچرسوار تغییر چهره زن چینى بر اثر سرطان مرگ کودك 5 ماهه در ماشین  030201

پســر جوان که پس از آشــنایى با یــک زن متأهل در 
بى تالک دلباخته او شده و پس از شنیدن جواب رد از این 
زن دست به جنایت زده بود روز دوشنبه هفته جارى در 
دادگاه پاى میز محاکمه ایستاد. این متهم گفت که  پس 
از شلیک شبانه به زن جوان و شوهرش قصد خودکشى 

داشته است.
ســاعت 2 بامداد هجدهم خرداد 93 ســاکنان کوچه 
بهروز در خیابان ولیعصر باال تر از پل پارك وى، صداى

 شلیک هاى پیاپى چند گلوله را شنیدند و و وقتى هراسان 
از خانه هایشان خارج شــدند با مرد سیاهپوشى روبه رو 

شدند که در تاریکى شب پنهان شد.
اهالى کوچه بهروز با پیکرهاى خونیــن یک زن و مرد 
جوان روبه رو شدندکه مقابل ساختمان دو طبقه متعلق به 
یک شرکتى بازرگانى رها شده بودند. مأموران کالنترى 
101 تجریش و اورژانس بالفاصله در محل حاضر شدند و 
پیکر نیمه جان این زن و مرد به بیمارستان منتقل شد. زن 
جوان به نام «لیال» که مورد اصابت چهار تیر قرار گرفته 
بود به کام مرگ فرو رفت اما شوهرش معجزه آسا زنده 

ماند و تحت درمان قرار گرفت.
پلیس در تحقیقات دریافت این زوج، ســرایدار شرکت 
بازرگانى بودند و از چهارماه قبل از شهرستان مینودشت 
به تهران آمده بودند. آنها نیمه شب هنگام ورود به شرکت 

مورد حمله یک مرد سیاهپوش قرار گرفته اند.
شوهر لیال به نام «بنیامین» پس از ترخیص از بیمارستان 

به مأموران گفت: «من و همســرم چهار ســال بود که 
عقد کرده بودیم. اما چون کار درســت و حسابى نداشتم 
براى کار به تهران آمدیم و به عنوان سرایدار در شرکت 
بازرگانى مشغول کار شدیم. آن شب میهمان خانه یکى 
از دوستانم بودیم. اما وقتى بازگشتیم و وارد کوچه شدیم 
با یک مرد سیاهپوش که نقاب به صورت داشت روبه رو 
شدیم. من و همسرم مى خواستیم وارد شرکت شویم که 

او به ما شلیک کرد و گریخت.»
پلیس در بررسى هاى بعدى به رابطه پنهانى لیال و یک 
مرد جوان به نام «مجید» در فضــاى مجازى پى برد و 
پیام هاى رد و بدل شده بین آنها را به دست آورد. به این 
ترتیب مجید 25ساله بازداشت شــد و به شلیک شبانه 
اعتراف کرد. این متهم هربار انگیزه متفاوتى را براى این 

جنایت عنوان کرد و به بازسازى صحنه جرم پرداخت.
وى در شعبه هشتم دادگاه کیفرى یک استان تهران به 
ریاست قاضى حسین اصغرزاده و با حضور یک مستشار 
پاى میز محاکمه ایستاد. در ابتداى این جلسه پدر و مادر 
قربانى در جایگاه ویژه ایســتادند و بــراى مجید حکم 

قصاص خواستند. 
پدر لیال گفت: «مجید جوان اســت و نمى خواهم اعدام 
شود اما چون هر بار انگیزه متفاوتى را براى این جنایت 
اعالم کرده و حقیقــت را نمى گوید بــراى او قصاص 

مى خواهم.»
سپس متهم به تشریح جزئیات ماجرا پرداخت. وى گفت: 

«مدتى بود در "بى تالک" با لیال آشــنا شــده بودم. من 
چندبار به مالقات او رفتم و به او عالقه مند شــدم. من

 نمى دانستم او متأهل اســت اما وقتى ماجرا را فهمیدم 
او برایــم درد دل کرد. لیال مى گفت شــوهرش مرد بد 
اخالقى است و اجازه نمى دهد او از خانه خارج شود. لیال 
مى خواست از شوهرش جدا شود اما همسرش مخالف 

این جدایى بود.»
وى ادامه داد: «حتى لیال یکبار از من خواست تا به محل 
زندگى پدر و مادر او در شهرســتان بروم و با آنها صحبت 
کنم. من هم به مینودشت رفتم اما پدر او مرا نصیحت کرد 
تا دست از سر دخترش بردارم. آخرین بار لیال تماس گرفت 
و گفت بهتر است رابطه مان را تمام کنیم. او گریه مى کرد 
و مى گفت شوهرش راضى به طالق نمى شود. او از من 
خواست دفترچه خاطرات مشترکمان را به او بدهم. من هم 
براى پس دادن دفترچه خاطرات مقابل در شرکت رفتم. اما 
همراه خودم اسلحه برداشته بودم. من به محض روبه رو 
شدن با لیال و شوهرش به ســمت آنها شلیک کردم. مى 

خواستم خودم را هم بکشم اما ترسیدم و منصرف شدم.»
وى در حالى که اشــک مى ریخت گفت: «باور کنید من 
عاشق لیال بودم و زندگى بدون او برایم بى معنا بود.» در این 
بین همسر لیال برخاست و گفت: «چند ماه قبل وقتى من 
و پدر لیال به ماجرا پى بردیم از مجید شکایت کردیم. او هم 
تعهد داد دیگر مزاحم همسرم نشود اما با نقشه قبلى اسلحه 

به دست گرفت تا من و همسرم را بکشد.» 

در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شــور شد تا رأى 
صادر کند.

گزارش چندین ســرقت از خانه هاى شــرکت نفتى 
منطقه حفاظت شــده «بریم» آبادان موجب شــد تا 
سرهنگ سید محسن تقى زاده، رئیس پلیس شهرستان 
آبادان دستگیرى ســارق را در دســتور کار مأموران 
تجســس کالنترى 11 ولیعصر قرار دهــد که دراین 
راستا مأموران تجســس کالنترى 11 ولیعصر همراه 
رئیس کالنترى ضمن حضور در محل وقوع ســرقت 
و تحقیق از مالباختگان متوجه این موضوع شدند که 
سارق در منطقه حفاظت شده «بریم» که خانه هاى 
مسکونى شــرکت نفت و همچنین خانه هاى تمامى 
مدیران و مسئوالن شــهر در این منطقه است و این 
مناطق محصور شده و داراى درهاى خروجى- ورودى 

کنترل شده است.
تحقیقات پلیسى نشــان داد که حراست این منطقه 
به صورت 24 ســاعته گشــتزنى مى کند اما با وجود 

این، دزد حرفه اى توانسته اســت به این منطقه ورود 
کند و با تخریب در، وارد خانه هایى شــود که ساکنان 
آن براى ســفر از منطقه خارج شــده بودند و اقدام به 
ســرقت طالجات و لوازم گرانقیمت پنج خانه در این 

منطقه کند.
مأموران ضمــن بازبینــى دوربین هاى مداربســته 
توانستند چهره یکى از سارقان را جلوى در خانه یکى 

از مالباختگان شناسایى کنند.
مرد ســارق بالفاصله پس از ورود، چــراغ خانه ها را 
خاموش کرد و در ســرقت هاى دیگر نیز همسایه ها 
ابتدا متوجه خاموش شــدن چراغ خانه شــده بودند و 
گمان مى کردند که صاحبخانه بازگشته که در نهایت 
مأموران تجسس کالنترى 11 ولیعصر در حال گشتزنى 
به صورت نامحســوس در منطقه «بریم» بودند که 

سارق را با یک موتورسیکلت تریل مشاهده کردند.
بالفاصله وى متوجه حضور پلیس در منطقه شد و از 
محل فرار کرد امــا درتعقیب و گریز طوالنى مأموران 
ضمن چندین بار اخطار ایســت به متهم و عدم توجه 
وى به فرمان پلیــس در نهایت مأموران ضمن قانون 
به کارگیرى ســالح و با شــلیک تیرهوایى به سمت 
متهم، دو تیر به متهم اصابت کــرد اما متهم با وجود 
زخمى شدن با اســتفاده از تاریکى شــب و رساندن 
خود به نخلستان ها موفق به فرار شد که تالش براى 
دســتگیرى وى و به دلیل اینکه متهم زخمى است و 
امکان دارد به بیمارســتان ها یا مراکز درمانى مراجعه 

کند، ادامه دارد.

افشاى راز شلیک هاى شبانه 

مدتى بود در 
«بى تالک» با لیال آشنا 
شده بودم. من چندبار 
به مالقات او رفتم و 

به او عالقه مند شدم. 
من نمى دانستم او 

متأهل است اما 
وقتى ماجرا را 

فهمیدم او برایم درد 
دل کرد

دزد خانه هاى شرکت نفت با 2گلوله فرار کرد 

پسربچه ده ســاله که «ابوالفضل» نام دارد، 
عصر روز 18 اســفندماه سال گذشته براى 
بازى کردن خانه شان را در محله  اى در جاده 

سیمان منطقه ده رود مشهد ترك کرد.
پدر او مى گوید: «پسرم با لباس هاى ورزشى 
آبى رنگى که به تن داشــت بــراى بازى به 
کوچه رفت. ساعتى بعد که برگشتن او طول 
کشید به دنبالش رفتیم اما نشانه اى از او پیدا 
نکردیم. بعد از آن بود کــه پلیس را از ماجرا 
با خبر کردیم اما هنوز هیچ اثرى از ابوالفضل 

پیدا نشده است.»
وى ادامه داد: «وقتى خبر پیدا شدن "ملیکا"، 
دختربچه خردسال مشهدى را در رسانه ها 
دیدیم، تصمیم گرفتیم به خانه آنها برویم تا 
شاید بتوانند کمکمان کنند و ما هم از عذاب 

بیرون بیاییم.»
پدر ابوالفضل مى گوید: «از مسئوالن، مردم و 
خبرنگاران مى خواهم کمکم کنند تا بچه ام را 
پیدا کنم. همسرم آنقدر گریه کرده که قرص 

اعصاب مصرف مى کند. با گم شدن ابوالفضل 
آرامش از خانه ما رفت. شــش ماه است که 
نتوانستم ســرکار بروم. من در شرکتى کار 
مى کردم و بیمه بودم، اما به دلیل این موضوع 

کارم را از دست دادم.» 

ابوالفضل 10 ساله
 6 ماه است که ناپدید شده است

«مبینا» سه ساله پس از شش ســاعت گم شدن در پارك 
پردیس قائم مشهد در حالى که شلوارش خونى بود تحویل 

کالنترى شد.
فریبا بهشتان مددکار اجتماعى مؤسسه خیریه مهرآفرین 
مشهد در این باره مى گوید: مبینا به همراه مادر و برادرش 

ساعت 14 جمعه 16 تیر 96 به پارك مى روند. 
بهشــتیان ادامه مى دهد: مادر به همراه  یکى از دوســتان 
گوشــه اى از پارك را انتخاب مى کند و به گپ و گفتگو با 

وى مى پردازد. 
مددکار اجتماعى مؤسسه خیریه مهر آفرین مى گوید: بعد از 
نیم ساعت مادر، مبینا را به زور از تاب بلند کرده و با خود به 
جایى که نشستند مى برد، اما مبینا شروع به گریه مى کند و 

مجدداً به تنهایى و با گریه به سمت وسایل بازى مى رود. 
هنگام بازى کردن مبینا، مادر چندین بار نگاهش را به سمت 
وسایل بازى انداخته و مبینا را مى بیند اما یکباره خبرى از 

مبینا نیست.
بهشتیان مى گوید: مادر و دوستش بالفاصله به دنبال مبینا 
مى روند و پس از نیم ساعت که خبرى از وى پیدا نمى کنند 

موضوع را به نگهبان پارك اعالم مى کنند. 
این مددکار ادامه مى دهد: على رغم  تالش ها اما خبرى از 
مبینا نمى شود و مادر به همراه پسرش به خانه بازمى گردد تا 
به همراه همسرش به کالنترى بروند.  وى مى افزاید: پس 
از اعالم مفقودى مبینا به پلیــس 110، موضوع از طریق 
کالنترى نزدیک پارك پیگیرى مى شود، تا اینکه ساعت 21 

و30 دقیقه پاسگاه خبر پیدا شدن مبینا را مى دهد. 
بهشتیان مى گوید: با حضور پدر و مادر در کالنترى، مبینا در 
آغوش مادر قرار مى گیرد اما مادر متوجه لک هاى خون روى 

شلوار و کوفتگى بینى مبینا مى شود.
آنها راهى یکى از درمانگاه هاى نزدیک خانه مى شــوند و 
بعد از معاینه، پرســتار به آنان مى گوید باید به بیمارستان 

مراجعه کنید. 
بعد از حضور در بیمارستان و بررسى، پزشک عالیم کودك 

آزارى جنسى را تأیید مى کند و مبینا بسترى مى شود. 
این در حالى اســت که پدر مبینا به دلیــل وضعیت مالى 
نامناسب و هزینه پزشکى قانونى جهت ادعاى شکایت خود 

صرف نظر کرده است. 

اردیبهشــت ســال جارى یک مرد عراقى 42 ساله به نام 
«موسى»، توسط همسر جوان ایرانى اش در خیابان دولت 
تهران کشته شــد. با ادعاهاى قاتل که در تحقیقات اولیه 
پلیس، انگیزه اش را مســائل خانوادگى و ازدواج دوم فرد 
عراقى عنوان کرده بود مشخص شد که وى برخى مسائل را 
مطرح نمى کند. بنابراین تحقیقات بیشتر آغاز شد و این زن 
در اعترافات بعدى ادعا کرد: «از شوهرم شنیده بودم که براى 
کار وارد یک گروه تروریستى- داعش- شده و اسلحه را هم 
از آنها گرفته است و قرار است بابت کار در آن گروهک هر 
ماه 12 هزار دینار عراقى حقوق بگیرد و به بهانه دیدن پدرم 

در ایران به صورت قاچاقى وارد کشور شد.
وى همچنین مدعى شده که موسى یکى از سرحلقه هاى 

داعش بوده است که به صورت غیر قانونى وارد کشور شده 
است. تحقیقات مأموران مبنى بر چگونگى ورود این مرد به 

کشور و ادعاهاى زنش ادامه دارد.
ظهر شنبه 9 اردیبهشت ماه سال جارى بود که صداى شلیک 
سه گلوله در خیابان دولت تهران مأموران پلیس را در جریان 
یک سناریوى قتل قرار داد و خیلى زود بازپرس محسن مدیر 
روستا از شعبه ششم دادسراى امور جنایى براى تحقیقات 
ویژه همراه تیمى از مأموران اداره  10 پلیس آگاهى تهران 

در صحنه جنایت حاضر شدند.
مأموران با حضور در محل با جسد مردى 38 ساله روبه رو 
شدند و دربررســى هاى ابتدایى مشخص شد که این مرد 

موسى نام دارد و اهل کشور عراق است.

در این مرحله مأمــوران پى بردند که تیرانــدازى مرگبار 
از ســوى زن جوانى صورت گرفته اســت که با بررســى 
دوربین هاى مداربسته تصویر زن جوان به دست آمد و در 
ادامه مأموران پى بردند که این تیراندازى از سوى زن موسى 

صورت گرفته است.
صفورا 24 ســاله در همان تحقیقات ابتدایى به قتل شوهر 
عراقى اش اعتراف کرد و مأموران پى بردند این زن جوان 

دختر یکى از تاجرهاى تهران است.
صفورا پس از دستگیرى انگیزه اش را اختالف هایى که با 
شوهر عراقى اش داشت اعالم کرد و پس از هشت روز این 
زن جوان در برابر بازپرس پرونده و مأموران، صحنه قتل را 

بازسازى کرد.

زن ایرانى 
شوهر داعشى اش 
را در تهران کشت 

یک کودك آزارى 
دیگر این بار
 در مشهد

قاتل لیال روز دوشنبه محاکمه شد
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سوم ژوئن، مأموران FBI به خانه یک پیمانکار دولتى به 
نام «ریلیتى لى وینر» در شهر اوگوستا در ایالت جورجیا 
ریختند. از دو روز پیش از این عملیات، FBI مشــغول 
تحقیق در مورد یک سند محرمانه بودند که به رسانه ها 
درز کرده بود. مأموران FBI مى گفتند خانم وینر را از روى 
نسخه دیجیتال آن سند محرمانه که سایت «اینترسپت» 

منتشر کرده بود، پیدا کردند.
متخصصان در بررسى سند به نکته اى جالب برخوردند: 
نقاط زرد با طرحى تقریباً مستطیلى روى سطح سند چاپ 
شده بود. نقاط را با چشم نمى شد دید، اما از نزدیک مثل 
یک رمز بود. پس از بررسى بیشتر به این نتیجه رسیدند 
که نقطه هاى زرد ســاعت دقیق و تاریخ چاپ شدن آن 
صفحه را نشان مى دهد یا اگر دقیق تر بخواهیم بگوییم، 
ساعت داخلى پرینتر در آن لحظه. عالوه بر زمان چاپ، 

شماره سریال پرینتر هم از روى نقطه ها معلوم بود.
متخصصان امنیــت و فعاالن آزادى هــاى مدنى این 
«ریزنقطه ها» را خوب مى شناسند. بسیارى پرینترهاى 
رنگى این نقطه ها را به چیزى که قرار اســت چاپ شود 
اضافه مى کنند بدون اینکه شــخصى که دارد از پرینتر 

استفاده مى کند بداند.
در این مورد مشخص، FBI هنوز علنًا نگفته که مظنون 
را از روى این ریزنقطه ها شناسایى کرده است. گذشته از 
اتهام خانم وینر، وجود ریزنقطه ها در سندى که به رغم 
میل آژانس امنیت ملى مهم شده، توجه بسیارى را جلب 

کرده است.
«تد هان»، از شــرکت «داکیومنت کالود»، مى گوید: 
«اگر روى سند زوم مى کردى (نقطه ها) واضح بودند.» 
آقاى هان از نخستین کسانى بود که نقطه ها را دید. او 
اضافه مى کند: «همین که این چیزهــا در عالم واقعى 

هستند جالب و قابل  تأمل است.»
یکى دیگر از کارشناســانى که ســند را بررسى کرده 
«راب گراهام» است. او محقق مســائل امنیتى است 
و در یک پســت وبالگى توضیح مى دهــد که چطور 
مى شود ریزنقطه ها را تشخیص داد و رمزگشایى کرد. 
او مى گوید اگــر نقطه ها را روى یک صفحه مشــبک 
مشخص بیاندازید، ســاعت و دقیقه و تاریخ و عددهاى 
مختلف را نشان مى دهند. چندین متخصص دیگر که از 
نقطه ها رمزگشایى کرده اند هم به همین ساعت و تاریخ 

چاپ رسیده اند.
ریزنقطه ها از سال ها پیش مرســوم بوده اند. بنیاد مرز 
الکترونیکى           (EFF) فهرســتى دارد از پرینترهایى که 

در صفحه هایى که چاپ مى کنند، ریزنقطه مى گذارند.
تیم بنت، از تحلیلگران شــرکت مشــاوره نرم افزارى 
وکتور 5 که سند مورد نظر را بررسى کرده، معتقد است 
ریزنقطه ها به جز جاسوسى اســتفاده هاى دیگرى هم 

دارند: «مى شود با آنها اسناد تقلبى را تشخیص داد. مثًال 
کسى ســندى مى آورد و مى گوید این مال سال 2005 
است. بالقوه (از روى ریزنقطه ها) مى شود فهمید که مال 

چند ماه پیش است نه چندین سال پیش.»
بنیاد مرز الکترونیک ابزارى دارد که با آن مى توان فهمید 
ریزنقطه ها چه مى گویند. اگــر احیانًا با کاغذى برخورد 
کردید که از این ریزنقطه ها داشت مى توانید از آن ابزار 

استفاده کنید.

همه چیز درباره پنهان نگارى
انواع مشابه پنهان نگارى ( اســتگانوگرافى) از مدت ها 
پیش رایج بوده است. پنهان نگارى یعنى پنهان کردن 

پیامى در تصویرى که آشکار و جلوى چشم است.
مثًال بسیارى اسکناس ها یک طرح پنج نقطه اى عجیب 
دارند که به «یوریون» معروف است. اغلب دستگاه هاى 
فتوکپى و اســکنرها طورى برنامه ریزى شده اند که اگر 
این طرح را روى برگه اى دیدند، آن را کپى یا اســکن 

نکنند.
در زمان جنگ جهانى دوم، جاســوس هاى آلمانى در 

مکزیک نقطه هاى ریــزى را داخل یــک پاکت نامه 
چســپانده بودند. آنها در ایــن پیام مخفــى از آلمان 
درخواســت تجهیزات رادیویى و جوهــر نامرئى کرده 
بودند. اما نیروهاى متفقین متوجه این نقطه ها شــدند 
و عملیات لو رفت. جالب اینکه این نقطه هاى ریز اغلب 
رمز نبود، بلکه حروف و کلماتى بــود که به اندازه یک 

نقطه ریز شده بود.
این شــیوه ارتباط پنهانى در دوران جنگ جهانى دوم 
و پس از آن، بــه ویژه در دوران جنگ ســرد، رایج بود. 
گزارش هایى هست که مأموران شوروى در آلمان غربى 

از این شیوه استفاده مى کردند.
این روزها هرکــس مى تواند از ریزنوشــته براى حفظ 
اموالش استفاده کند. برخى شرکت ها مثل «آلفا دات» 
در بریتانیا یک جور چســب دائم مى فروشــند که پر از 
دانه هاى بسیار ریز اســت که روى هر کدام یک شماره 
سریال میکروسکوپى درج شــده است. اگر پلیس یک 
شىء مســروقه را پیدا کند، با این شماره میکروسکوپى 
که روى آن است مى تواند صاحبش را شناسایى کند-

دستکم در تئورى.

بســیارى از این پیام هاى مینیاتورى طرح رمزى ندارند 
ولى همچنــان مثال خوبــى هســتند از اینکه چطور 
نوشته هاى بسیار ریز روى اسناد یا اشیاء مى توانند ردى 

براى شناسایى باقى بگذارند.
در بعضى اشکال پنهان نگارى اساسًا از حروف و اعداد 
و عالیم استفاده نمى کنند. «الن وودوارد»، متخصص 
مســائل امنیتى در دانشگاه ســارى در جنوب لندن به 
نمونه اى اشــاره مى کند که به اختصــار به آن «برف» 
Stegano- مى گویند. این نام از حروف اول (SNOW)

graphic Nature Of Whitespace ساخته شده، که 

معناى آن «ذات پنهان نگارانه فضاهاى سفید» است. در 
این شــیوه پنهان نگارى، فضاى خالى آخِر هر خط یک 
متن معنــا دارد. ترتیب و تعداد ایــن فضاهاى خالى (یا 

سفید) پیام پنهانى را آشکار مى کند.
سایت «برف» مى نویســد: «پیدا کردن رد سفیدى در 
یک متن مثل پیدا کردن خرس قطبى در بوران است.»

آقاى وودوارد مى گوید معموًال بیــش از یک راه براى 
پیدا کردن کسى که یک ســند را برداشته یا چاپ کرده 
است وجود دارد: «سازمان هایى مثل آژانس امنیت ملى 

آمریکا به جز امکان ردیابى کاغذى که چاپ شده، سابقه 
هرآنچه در آن سازمان چاپ شده است را هم دارند. چون 
مى دانند که مردم ماجراى ریزنقطه هاى زرد را مى دانند 

و نمى شود فقط به این نقطه ها براى ردیابى اتکا کرد».
طبیعتًا ریزنقطه ها همــواره موضوع بحث هاى اخالقى 
بوده: آیا درست است که پرینترها بدون اطالع صاحب 
پرینتــر روى چیزهایــى که چاپ مى کنــد اطالعاتى 
بگذارند؟ برخــى حتى معتقدند کــه ریزنقطه هاى زرد 
نقض حقوق اولیه انسان هاست. دانشگاه MIT وبسایتى 
راه انداخته که مردم مى توانند از طریق آن به شــرکت 
تولیدکننده پرینترشــان اعتراض کنند. تا زمان نوشتن 
این گزارش بیش از 47 هزار نفــر از این تولیدکننده ها 

شکایت کرده اند.
البته کم نیســتند کســانى که معتقدند اینگونه تدابیر 
در برخى مــوارد براى حفــظ امنیت اســناد محرمانه 
ضرورى اســت. از جمله تد هان که مى گوید: «دولت 
باید بتوانــد بعضى چیزهــا را مخفى نگــه دارد. البته 
امیدوارم دیگران هم به امنیت کارى شــان توجه کنند، 
همینطور روزنامه نگارها که باید به حفظ خودشــان و 

منابع خبرى شان فکر کنند.»

فیسبوك، اســتارتاپى را که در زمینه دستیارى مجازى 
فعالیت مى کند، خرید تا به جنگ «سیرى» اپل برود.

دستیار مجازى فیسبوك ملقب به «M» هنوز نتوانسته 
تغییر محسوسى در زمینه هوش مصنوعى و کاربرد آن در 

زندگى ایجاد کند. اما فیسبوك تسلیم نشده است.
هفته گذشته این شرکت مالکیت یک استارتاپ کوچک به 
نام «اوزلو» که در زمینه هوش مصنوعى فعالیت مى کند را 
به صورت رسمى در اختیار گرفت. این شرکت روى برنامه 
پیام رسان فیسبوك کار خواهد کرد. اوزلو چهار سال پیش 
در پالو آلتوى کالیفرنیا آغاز به کار کرد. این شرکت خود را 

شاخص دانش در دنیاى واقعى توصیف مى کند.
وظیفه اوزلو توسعه یک فناورى مبتنى بر هوش مصنوعى 
است که کاربران را قادر مى سازد تا در مورد همه چیز از 
رستوران ها گرفته تا برنامه ســالن هاى سینما را از این 
دستیار مجازى ســئوال کنند. این دستیار از یک گراف 

دانش شامل بیش از دو میلیارد گزاره بهره مى برد.
سایت شرکت اوزلو قبل از اعالم مالکیت توسط فیسبوك، 
نشان مى دهد که براى مثال کاربر با نوشتن یک سئوال 
راجع به یک برنامه تلویزیونى حتى به زبان مادرى خود، 
با فهرستى از پیشــنهادهاى مختلف نمایش آن برنامه 

روبه رو مى شد.
این نوع از ویژگى دستیار مجازى، شبیه به دستیار صوتى 

اپل و گوگل است، چیزى که فیســبوك در نظر دارد در 
M بگنجاند.

فیسبوك برخى از قابلیت هاى M را در پیام رسان خود 
گنجانده است. اما نســخه کامل M اکنون به صورت 
آزمایشــى تنها در اختیار تعداد محدودى از کاربران قرار 
گرفته و فیســبوك اعالم کرده اســت که بســیارى از 
قابلیت هاى آن به جاى هوش مصنوعى واقعى، توسط 

یک گروه از مربیان و متخصصان مدیریت مى شود.
جزئیات توافق مالى فیسبوك با اوزلو افشا نشده است. اما 
فیسبوك میزان اهمیت هوش مصنوعى و در اولویت قرار 

داشتن آن را مخفى نمى کند.
طى نشست فصلى شرکت که هفته گذشته برگزار شد، 
«مارك زوکربرگ»، مدیرعامل فیسبوك طرح اهمیت 

هوش مصنوعى را در قالب برنامه اى ده ساله ابالغ کرد.
شرکت اوزلو در پیامى که به مناسبت پیوستن به فیسبوك 
در وبسایت خود منتشر کرد نوشت: «با پیوستن به گروهى 
که ارزش ها و دیدگاهمان را با آنها به اشتراك مى گذاریم، 
 قادر خواهیم بــود تا کارمان را براى ســاخت تجربیات 
نو به وســیله هوش مصنوعى و یادگیرى ماشینى ادامه 
دهیم. راه زیادى براى پیشروى در پیش داریم و از اینکه 
فناورى مان را به یک شبکه پیام رسان اجتماعى بیاوریم، 

هیجان زده ایم.» 

یک تخته پاك کــن در کره جنوبــى همزمان تخته 
را پــاك مى کنــد و مطالــب روى تخته را اســکن 
مى کند، دانشــجویان مى تواننــد  در پایان کالس 
فایل هاى اسکن شده را بردارند و در کالس فقط گوش

 کنند.

یک شرکت تولید کننده محصوالت الکترونیکى، موبایلى 
مجهز به فناورى واقعیت افزوده ساخته است.

موبایل زنفون AR متعلق به شــرکت ایسوس دومین 
موبایل اندرویدى اســت که داراى فناورى ردیابى سه 
بعدى تانگو (متعلق به شرکت گوگل) است. با این فناورى 
 کاربر مى تواند موبایل را به یک دستگاه واقعیت افزوده 

تبدیل کند.
این موبایل اکنون در آمریکا عرضه شده است. البته این 
نخستین تلفن مجهز به فناورى Tango نیست و شرکت 
لنوو نیز سال گذشــته با همین فناورى Phab Pro2 را 
عرضه کرد. اما زنفون برخالف نمونه ساخت لنوو داراى 

صفحه نمایش کوچک تر و حدود 5.7 اینچ است.

 RAM ،821 در این موبایل از تراشــه اســنپ دراگون
6 گیگابایتى بــا 64 گیگابایت ذخیره یــا 8 گیگابایت 
RAM با 128 گیگابایت ذخیره اســتفاده شــده است. 

همچنین باترى دســتگاه نیز 3300 میلى آمپرى است 
و کاربر مــى تواند یــک کارت حافظه نیز به دســتگاه 

بیافزاید.
در این موبایل اپلیکیشــن Expeditions نصب شــده 
که در همایــش Google I/O از آن رونمایى کرد.  این 
اپلیکیشــن در حقیقت براى کالس درس ساخته شده 
اســت. دانش آموزان مــى توانند زنفــون AR را روى 
عصاى سلفى قرار دهند و با استفاده از آن مدل مجازى

 آتشفشان ها، سیارات و تندبادها را ببینند.  

یک پازل زیبا با گرافیک و محیط عالى که مخاطبان هر 
گروه سنى را مى تواند به خود جذب کند. در این بازى شما 
باید با بریدن طناب هایى که به آنها شکالت وصل است 
و رساندن شکالت به دهان هیوال مراحل را تمام کنید. 
نســخه جادوى  این بازى که زمان زیادى از انتشار آن 
نمى گذرد داراى تعداد زیادى مرحله، افزایش توانایى ها، 
امکان تبدیل شدن هیوال و همچنین تاکتیک هاى الزم 
براى به پایان رساندن هر مرحله اســت. شما مى توانید 
تمام مراحل را به پایان برسانید بدون آنکه پرداخت درون 
برنامه اى انجام دهید. فقط چــون نیاز به دریافت انرژى 

براى انجام مراحل است ممکن است کمى بیشتر زمان 
ببرد تا بازى را تمام کنید.

سامســونگ از یــک هدفون پشــت گردنــى جدید 
رونمایى کرد. هدفون سامســونگ یــو فلکس  همراه 
ارائه کیفیــت صوتى باال، منعطف بــوده و در برابر آب

 مقاوم است.
گاهى اوقات نگهدارى از هدفون ها براى شــما دردسر 
ساز و سخت مى شود، به خصوص اگر آنها بزرگ باشند 
و نتوانید در جیبتان قرار دهید. با این حال اگر شما هنوز 
تصمیم نگرفته اید بین یک هدفــون تنومند و ایرپادها 
یکى را برگزینید، سامســونگ هدفونــى جذاب به نام 
سامسونگ یو فلکس را معرفى کرده است که مى تواند 

مورد توجه شما قرار گیرد.
سامســونگ یو فلکس ترکیبى از یــک جفت هدفون 
است که به شــکل منعطفى طراحى شده است. به نقل 

از غول کره اى:
 هدفون سامســونگ یو فلکس که بــا قابلیت انعطاف 
پذیرى بــاال بــراى تمام لحظــات زندگــى طراحى 
شــده،  ارائه کننده تجربه صوتى عالى همــراه با وزنى 
ســبک و قابلیت خــم شــوندگى، دور گردن شــما

 قــرار خواهــد گرفت. بــا بهبــود اتصــال بلوتوثى، 
ویژگى هاى هوشــمندانه مناســب و پوششى خاص 
بــراى مقاومــت در برابــر آب باعث مى شــود تا هر 
کاربرى از هر لحظه موســیقى مورد عالقه خود لذت

 ببرد.
این بدان معناست که کاربران مى توانند بدون هرگونه 
نگرانى از آسیب دیدن به هدفون خود از آن استفاده کنند 
و حتى در حالى که مشــغول ورزش و ســایر فعالیت ها 
هســتند، از هدفون سامســونگ یو فلکس اســتفاده 
کنند. نکته جالب توجه این اســت کــه هدفون هاى 
جدید سامســونگ جــداى اینکــه ارائــه کننده یک 
تجربه صوتى بســیار عالى هســتند، مى توانند  همراه 
بــا ویبــره کاربــران را از نوتیفیکیشــن ها آگاه کنند؛ 
 در نتیجــه کاربــران در هنــگام دریافت یــک پیام، 
ایمیــل یا تماس همــراه ویبــره از آن رویــداد مطلع

 خواهند شد.

اپلیکیشــن Artflow یک ابزار طراحــى دیجیتال 
با بیــش از 80 قلم مو اســت کــه با امکانــات تنظیم 
رنــگ، خنثى ســازى نامحــدود و ویرایــش مجدد، 
پشــتیبانى از حداکثر32 الیــه با 11 حالــت مختلف 
ترکیب، امــکان دریافــت خروجى به صــورت فایل 
PSD براى فتوشــاپ، حالت رســم تقارن، اشــکال 
هندســى و بســیارى امکانــات دیگــر، عرضــه

 شده است.
رابط کاربرى روان اســت و حس خوبــى را در اندروید 
منتقل مى کند. این اپلیکیشــن  تلفن همــراه و یا تبلت 
اندرویدى شــما را به یک ابزار طراحى قدرتمند تبدیل 

مى کند.

همه چیز درباره رمزگذارى با نقطه هاى نامرئى

پرینترها چطور هویتتان را فاش مى کنند؟

با خرید یک شرکت فعال در زمینه هوش مصنوعى؛

فیسبوك به جنگ اپل مى رود

مدت زمان طوالنى شــارژ شــدن باترى هاى امروزى به 
معضلى تبدیل شده است؛ محققان ماده اى را ساخته اند که 

گوشى شما را تنها در چند ثانیه شارژ مى کند.
محققان دانشگاه «دِرکِسل» نانو ماده اى بانام «ِمکِسن» 
توسعه داده اند که به گفته  «یورى ُگگُتس»، پرفسور دانشگاه 
درکسل، باعث مى شــود تا باترى هاى خودرو، لپ تاپ و 
گوشى ما با سرعت بسیار بیشــترى و تنها در چند ثانیه یا 

دقیقه شارژ شوند.
باترى ها با ذخیره کردن یــون  در پورت هایى با نام اکتیو 
ِرداکس سایت، فعالیت مى کنند؛ تعداد این پورت ها به طور 
مستقیم به طول عمر باترى دستگاه ارتباط دارد. با وجود 
این ، اکثر باترى ها تعداد نسبتاً کمى از این پورت ها را دارند و 
رسانایى چندانى ندارند؛ اما ِمکِسن رساناى بسیار خوبى براى 
ساخت باترى است؛ چرا که جریان الکترودها را بهینه سازى 
کرده و نسبت به باترى هاى امروزى مسیرهاى بیشترى 
را براى این پورت ها فراهم مى کند. «ماریا الکاتســکیا»، 
یکى از محققان این گروه، درباره عملکرد ماده  یادشــده 
مى گوید: «معمارى الکترودهاى ایده آل شبیه این خواهد 
بود که یون ها در پورت ها به جاى عبور از مسیرى تک بانده 
از طریق باند هاى متعدد و پرسرعت بزرگراه ها حرکت کنند. 
میکروالکترودى که ما طراحى  کرده ایم، به این هدف دست 
پیدا کرده است و این امکان را فراهم مى کند که شارژ سریع 

باترى در چند ثانیه یا کمتر انجام شود.»
خواص کلیدى این ماده به دلیل ســاختار دو بعدى آن و 
ترکیب کردن ژل هیدروژن با جزء اکسیدى فلز است؛ این 
ویژگى ها ِمکِسن را قادر مى ســازند تا چگالى کافى براى 
مقاومت در برابر تشعشع و آب داشته باشد و از همه مهمتر به 

ماده اى ایده آل براى باترى ها تبدیل شود

آینده در گرو علم ماده
با وجود اینکه ِمکِسن به صورت تجارى در دسترس نخواهد 
بود یا تا سه سال دیگر به فناورى هاى امروزى وارد نخواهد 
شد؛ اما این پتانسیل را دارد تا فناورى باترى هاى امروزى را 
با اصالح ویژگى هاى ناکارآمد آنها مانند طول عمر کوتاه، 
مدت زمان شــارژ طوالنى و تخریب دستگاه و سیستم ها، 
تغییر دهد. ِمکِســن یکى از چندین ماده  شگفت انگیزى 
است که مى تواند مسیر فناورى هاى نانو پایه را تغییر دهد 
و مى تواند پیامدهاى بزرگى در سطح کالن داشته باشد. از 
جمله  این مواد مى توان به گرافن اشــاره کرد که به عنوان 
ماده اى با کاربردهاى بسیار گسترده از شیرین کردن آب 
دریا گرفته تا ساختن حشره  روباتیک و حتى انتقال جریان با 

مقاومت صفر، شناخته مى شود.
اما مواد دیگر نیز گزینه هاى مناسبى براى آینده هستند. یکى 
از خارق العاده ترین آنها ماده  تک بعدى و شبیه سازى شده  
« بورون» است که توسط محققان دانشگاه «رایس» ساخته  
شده است. این ماده مى تواند به عنوان زنجیره اى تک  بُعدى و 
نیمه رسانا یا نوارى دو بعدى که مقاومت باالیى در برابر تغییر 

شکل دارد، تبدیل شود.
ما در دوره اى زندگى مى کنیم که نسبت به گذشته توانایى 
علمى بیشــترى براى تغییر در ماده براى ساخت موادى 
که زمانى تنها در فیلم هاى علمى تخیلى دیده مى شدند، 
داریم. چه این مواد در شارژ فورى تلفن کاربرد داشته باشد 
یا حشــرات قابل برنامه ریزى، مواد موجود در آینده بسیار 

هیجان انگیز خواهند بود.

ماده   شگفت انگیزى که اجازه مى دهد گوشى را 
در عرض چند ثانیه شارژ کنید

با یکى از بهترین اپلیکیشن هاى طراحى آشنا شوید

تخته پاك کنى با قابلیت 
ضبط صدا و اسکن

بازى کات دراپ با گرافیکى زیبا و جذاب

هدفون سامسونگ
 یو فلکس معرفى شد

ایسوس، موبایل واقعیت افزوده ساخت

در زمان جنگ جهانى 
دوم، جاسوس هاى 
آلمانى در مکزیک 
نقطه هاى ریزى را 

داخل یک پاکت نامه 
چسپانده بودند. آنها 
در این پیام مخفى 
از آلمان درخواست 
تجهیزات رادیویى و 
جوهر نامرئى کرده 
بودند. اما نیروهاى 
متفقین متوجه این 

نقطه ها شدند و 
عملیات لو رفت
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منبع: ایسنا

منبع: مهر

منبع:میزان

منبع: ایرنا 

نه کشف رود، رودخانه اى در شمال خراسان رضوى که از کوه هاى هزار مسجد و بینالود سرچشمه 
رودخا

گاران پیشین به دریا معروف 
ین رودخانه در بین مردم روز

ارهاى ترکمنستان مى ریزد.ا
مى گیرد و به ریگز

ه به واسطه تخلیه روزانه بین 300 تا 600 تانکر فاضالب صنعتى و خانگى از نقاط 
بوده اما چند سالى است ک

تلف مشهد با بحران روبه رو شده است. که از جمله آن مى توان به فاضالب صنعتى شهرك صنعتى چرم 
مخ

در بستر کشف رود تخلیه مى شود. کشاورزى نیز در این 
 رضویه مشهد اشاره کرد که 

در منطقه اى از بخش

نى با آب آلوده کشف رود که حاوى آلودگى ها و سموم شیمیایى است ابتال به 
نظقه به دلیل آبیارى غیرقانو

م

ستى و انگلى را به دنبال دارد. 
بیمارى هاى پو

منبع: جام جم آنالین

پوشیدن لباس نشاندار (برندپوشى) یکى از مسائلى است که بدون  شک سبب 
جریان سازى و اصالت یافتن مؤلفه هایى همچون مصرف گرایى، مدگرایى، 
محدودیت و رقابت ناپذیرى محصوالت داخلى  مى شود و در نتیجه بازار را 

براى مافیاى پوشاك پر رونق تر مى کند. 

اهالى روستاى «نهر پشته» در 
شهرستان کمیجان در استان 
مرکزى، هر روز صبح براى 

تأمین آب شیرین مورد نیاز خود 
مسافت زیادى را تا دستگاه 
آب شیرین کن طى مى کنند. 

در این روستا 300 نفر زندگى 
مى کنند که در سال هاى اخیر 
به دلیل خشکسالى به شهرهاى 

اطراف مهاجرت کرده اند.  

 آیین دانش 
آموختگى 

دانشجویان 
دانشگاه علوم 

پزشکى 
شهید بهشتى

ن 
نالی

س آ
 قد

بع:
من

مرقد مطهر امامزاده 
سید ابوالقاسم 

صالح(ع) از نوادگان 
امام موسى بن جعفر(ع) 
در روستاى ابوالقاسم 

در 75 کیلومترى مشهد 
در جاده نیشابور 

قرار دارد. 

اختتامیه جشنواره فیلم شهر با بزرگداشت ژاله علو و محمود 
کالرى در سالن همایش هاى برج میالد برگزار شد.

منبع: فارس

چاپ کتاب هاى درسى براى سال تحصیلى 97-96در چاپخانه 
افست تهران در حال انجام است. تاکنون 50 میلیون کتاب 

درسى مقطع ابتدایى و 39 میلیون مجله رشد در این چاپخانه 
منتشر شده است. چاپ افست رایج ترین روش چاپى جهان 

است، به طورى که با وجود روش هاى چاپى متعدد و رواج 
روزافزون استفاده از چاپ دیجیتال، چاپ افست از 1950 

منبع: تسنیمتاکنون به عنوان روش اصلى چاپ به شمارمى رفته است.

روستاى «رودبار محله» در بخش فعلى 

هزارجریب نکا واقع شده است. اخیراً با 

شروع آبگیرى سد گلورد، قبل از زیر آب 

رفتن روستا خانه ها تخریب شده اند 

خانه هایى که دولت خریدارى کرده و 

روستاییان پس از دریافت وام 10 میلیون 

تومانى از دولت در باالى آن منطقه 

خود را بنا نهاده اند. یکى 
خانه هاى جدید 

از مشکالت این روستاییان، از بین رفتن 

زمین هاى زراعى و باغات آنهاست که حکم 

منبع درآمدشان را داشته است. 


