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وعده ما؛ 1399، سفر 2 ساعته تا تهران!

روغن به جاى  کره کاکائو!تبدیل  اراضى کشاورزى شرق به کانون فرسایش بادىدستگیرى رامین پس از 4سال از مرگ همسر آمریکا هشدار سفر به ایران را تجدید کرد افزایش اجاره بها در رکود بازار مسکن اجتماعاستانحوادث اقتصاد
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 شهاب حسینى 
و پیمان معادى

 در اسکـــار 2018  

نفوذ ایران 
در عراق کاهش یافته است؟

اعالم 2 گزینه نهایى 
شهردارى اصفهان تا 

هفته آینده

نقش مؤثر رسانه ها
 در کاهش مصرف برق

ما هم حاضریم 
مثل اصفهانى ها شویم!

11

مواد غذایى که نباید
 در مایکرویو بگذارید

شهید حججى چگونه
 به اسارت داعش در آمد؟

اینجا اصفهان، پایتخت فوتبال ایراناینجا اصفهان، پایتخت فوتبال ایران
هفته چهارم لیگ برتر، دربى نصف جهانهفته چهارم لیگ برتر، دربى نصف جهان

13

فرمانده لشکر 8 نجف اشرف تشریح کرد

جهان نما

ثبت و احیاى 
«تلفنخانه» 
اصفهان

4

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان 

گفت: ثبت و احیاى مکان هایى مانند 
«تلفنخانه» قدیمى اصفهان در دستور 

کار  است و باید ورود پیدا کنیم  اما 
ابتدا باید آنها ثبت شوند و پس 

از آن باید اقدامات بعدى 
دنبال شود.

جانشین فرمانده کل ارتش گفت: قدرت 
بازدارندگى و آمادگى نیروهاى مسلح، 

از مؤلفه هاى اصلى اقتدار کشور در 
صحنه هاى بین المللى است.

امیر احمدرضا پوردستان در بازدید از 
پایگاه شهید نوژه همدان در 
جمع فرماندهان و کارکنان 

این یگان گفت:...

2

آمادگى 
نیروهاى مسلح، 
مؤلفه اصلى
 اقتدار کشور
است

روزنامه و رسانه هاى الکترونیک وابسته به باشگاه 
سپاهان دو روز پیش با تیتر  جالب توجهى به 
استقبال شهرآورد اصفهان رفته بودند.
تیتر«امیر خان رو دوست داریم، 
ذوب آهنو مى بریم» عنوانى بود که این رسانه هاى 
طالیى در اقدامى متحد با یکدیگر کار کرده بودند 
تا باز هم نشان دهند که قلعه نویى همچنان براى 
آنها عزیز است و جایگاهى قابل احترام دارد.

گزارشى از آنچه تا کنون بر سر پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران آمده است 

گلکسى نوت 8 همراه با کاور محافظ 
عرضه خواهد شد

ب

وصالى که با کرانچار به تعویق افتاده است 

سپاهانى ها 
درباره قلعه نویى
 چگونه مى اندیشند؟
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بازتاب سخنان روحانى در رسانه هاى خارجى

جانشــین فرمانده کل ارتش گفت: قدرت بازدارندگى و 
آمادگى نیروهاى مسلح، از مؤلفه هاى اصلى اقتدار کشور 

در صحنه هاى بین المللى است.
امیر احمدرضا پوردســتان در بازدید از پایگاه شهید نوژه 
همدان در جمع فرماندهان و کارکنان این یگان گفت: 
آمادگى نیروهاى مسلح کشور با تجربه ارزشمند هشت 
سال دفاع مقدس که در رأس آن ولى فقیه و فرماندهى 
مقتدر و مدبر قرار دارد اجازه هرگونه تهدید و تعرضى به 

کشور را از سوى دشمن سلب کرده است.
وى ضمــن تجلیــل از شــهدا و ایثارگران افــزود: از 
خودگذشتگى و جانفشانى شــهدا و رزمندگان، کشور را 

بیمه کرده و امنیت موجود کشورحاصل ایثار آن عزیزان 
است.

جانشــین فرمانده کل ارتش، ایمان، تقوا، اعتقاد و اراده 
راســخ کارکنان نیروهاى مســلح را از عوامل آمادگى 
نیروهاى مسلح یاد کرد واظهار داشت: در هشت سال دفاع 
مقدس نیز با همین باور و اعتقاد بر دشــمِن تا بن دندان 
مسلح، پیروز شدیم  و حقانیت خود را به دنیا ثابت کردیم.

وى ضمن تأکید بر هوشیارى و بصیرت کارکنان ادامه داد: 
امروزه کشور در شرایط حساسى قرار دارد و با تهدیدات 
تازه اى مواجه است که همین امر لزوم بصیرت افزایى و 

آگاهى از نوع تهدیدات را ضرورى ساخته است.

معاون آسیا و اقیانوســیه وزارت امور خارجه ایران و قائم 
مقام وزیر خارجه ترکیه در آستانه سفر رئیس جمهور ترکیه 
به تهران درباره روابط دوکشور و وضعیت سوریه و منطقه 

رایزنى کردند.
ابراهیم رحیم پور، معاون آســیا و اقیانوسیه وزارت امور 
خارجه جمهورى اسالمى ایران با «امیت یالچین»، قائم 
مقام وزارت امور خارجه ترکیه دیدار و در خصوص بررسى 
راه هاى گسترش  مناســبات و روابط سیاسى، فرهنگى 
و اقتصادى فى مابین دو کشــور و همکارى چند جانبه 
منطقه اى به ویژه در ســوریه و عراق گفتگو و تبادل نظر 
کرد. رحیم پور در این مالقات با اشاره به ابعاد متنوع روابط 

رو به توسعه دو کشور گفت: خوشبختانه بنا به عزم مقامات 
عالیرتبه  در ســال جارى  شاهد توســعه رایزنى سازنده 
مقامات سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، امنیتى و نظامى دو 
کشور  بوده ایم. معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه 
ایران با اشاره  به گفتگوهاى آستانه و اهمیت استقرار صلح 
و ثبات در سوریه تأکید کرد:  امیدواریم گفتگوهاى آستانه 
منجر به برقرارى صلح  در این کشور و ثبات منطقه شود. 
معاون وزیر خارجه ایران ابراز امیــدوارى کرد که در چار 
چوب سفر آتى ریاست جمهور ترکیه که به زودى انجام 
خواهد شد، گام هاى مؤثرى براى  تحقق هدفگذارى هاى 

انجام شده از سوى رؤساى جمهور دو کشور  اتخاذ شود.

آمادگى نیروهاى مسلح 
مؤلفه اصلى اقتدار کشوراست

اردوغان 
به زودى عازم تهران مى شود

میرسلیم از فوت هاشمى گفت
  تابناك | رئیـس فدراسـیون نجـات غریـق 
مى گوید از استخرى که آیت ا... هاشمى براى شنا از آن 
اسـتفاده مى کردند مطلع نبوده و پس از مرگ ایشان از 

این موضوع با خبر شده است.
مصطفى میرسـلیم نامزد انتخابات ریاسـت جمهورى 
در مجمع عمومى سالیانه هیئت نجات غریق خراسان 
رضوى گفت: مرحوم آیت ا... هاشـمى رفسنجانى را از 
دست دادیم زیرا ایشان در استخرى بدون منجى حضور 
داشتند، زمانى که از این موضوع مطلع شدم گفتم چرا ما 

از این مسئله خبر نداشتیم؟ 

در انتظار سرنوشت سخت 
  میزان | حجت االسـالم و المسـلمین علـى 
شیرازى نماینده ولى فقیه در نیروى قدس سپاه پاسداران 
با بیان اینکـه انتقام خون شـهید حججى بـه زودى از 
تروریست ها گرفته خواهد شـد، اظهار داشت: انتقامى 
که سپاه از تروریسـت ها مى گیرد انتقام سختى خواهد 
بود. وى افزود: به نظر مى رسـد که سرنوشت بسیار بد 

و سختى در انتظار تروریست هاى تکفیرى خواهد بود.

معاون کرباسچى شهردار شد
شوراى شهر پنجم مشهد با انتخاب    تسنیم|
شهردار جدید مشهد نخستین اقدام جدى خود را صورت 
داد و قاسم تقى زاده خامسـى را به عنوان شهردار جدید 
مشهد انتخاب کرد. تقى زاده خامسى داراى تجربه اى 25 
ساله در مدیریت شهرى و متولد مشهد است. وى شش 
سال معاون خدمات شهرى کرباسچى در دوره حضورش 

در شهردارى تهران بوده است.

آمریکا واکنش نشان داد
نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه    انتخاب|
شنبه در اظهاراتى ادعا کرد: ایران باید مسئولیت پرتاب 
موشک، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر و نقض 

قطعنامه هاى شوراى امنیت را بر عهده بگیرد.
«نیکى هیلى» ایـن اظهارات را در واکنش به سـخنان 
حسـن روحانى رئیس جمهـور ایران بیان کرده اسـت. 
روحانى روز سـه شـنبه در سـخنانى تأکید کـرد: ایران 
مى تواند ظرف چند ساعت توافق هسـته اى را متوقف 
کند، اگر ایـاالت متحده تحریم هاى جدید و بیشـترى 
را علیه تهـران وضع کند. هیلـى در ادامه افـزود: ایران 
نمى تواند اجازه داشته باشـد تا از توافق هسته اى براى 
گروگان گرفتن جهان استفاده کند. تحریم هاى جدید 

آمریکا علیه ایران، ارتباطى با توافقنامه هسته اى ندارد.

1170 نامه در 4 سال
  تسنیم| معاون نظارت شوراى اسالمى شهر 
تهران از ارسال هزار و170 نامه توسط عباس جدیدى به 
شهردارى تهران طى چهار سال گذشته خبر داد. ناصر 
امانى در پاسخ به جمله اى از عباس جدیدى خطاب به 
شهردار تهران که گفته بود با طناب شما «عده اى نیست 
و فنا مى شوند» نیز گفت: اگر کسـى  با بى قانونى اقدام 

کرده باشد بله نیست و فنا مى شود.

اختالس 600 میلیونى  
  ایلنا| دادسـتان عمومـى و انقـالب اراك از 
کشف اختالس 600 میلیون تومانى از یکى از کارمندان 
تأمین اجتماعى استان مرکزى خبر داد. عباس قاسمى 
گفت: این فرد اکنون در بازداشت به سر مى برد. دادستان 
اراك گفت:از این میزان مبلغ 300 میلیون تومان عودت 

داده شده است.

چرا از من مى پرسید؟!
  ایلنا| حجت االسالم والمسـلمین مصطفى 
پورمحمدى وزیر سـابق دادگسـترى درباره علت عدم 
حضورش در دولت دوازدهم گفت:  من نباید پاسخ این 
نبودن را بدهم از آقاى رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه 
سئوال کنید. او در پاسخ به اینکه بعداز دوران وزارت در 
کدام نهاد خواهید بود؟ عنوان کرد: اگر مشخص شد شما 

هم خبر دار مى شوید.

  آفتاب نیوز| روزنامه آمریکایى «نیویورك تایمز» توئیتر
درباره چشم انداز نفوذ ایران در عراق مى نویسد: «موصل 
در دست دولت عراق است و جنگ علیه داعش در حال 
به پایان رسیدن اســت. این خبر خوبى است اما یکى از 
پیامدهاى جانبى این کارزار آن اســت که حضور ایران 
در عراق تعمیق یافته است و گسترش مى یابد و به نظر 
مى رسد به این زودى ها تمام نمى شود. شبه نظامیان شیعه 

در عراق از کمک ایران برخوردار هستند.»
«ابومهــدى المهنــدس» فرمانده شــبه نظامیان از 
نزدیک ترین متحدان عراقى ایران در روز 4 ژوئیه اعالم 
کرد که نیروهاى بسیج مردمى از بین نمى روند، حتى اگر 
دولت دستور انحالل آنان را بدهد. بیانیه او نشان مى داد 
که ایران قصد دارد در ســال هاى آینده از منافع خود در 
عراق محافظت کند. این واحدها و نیروهاى سیاســى 
وابســته به آن قصد دارند از عراق براى ایجاد سیاست 
امنیتى مستقل خود که ایران را در حمایت از متحدانش 

در سوریه و نقاط دیگر تقویت کند، استفاده کنند. 
نیویورك تایمز مدعى شــد: اما بســیارى از عراقى ها 
خوشحال نیســتند که ایران از طریق گروه هاى محلى 
در آن کشور کار مى کند. این فقط یک مسئله فرقه اى 
نیست. بسیارى از شــیعیان مى خواهند نفوذ ایران در 
عراق محدود شود. اکثر چهره هاى سیاسى عراق قصد 
دارند پیش از انتخابات ســال آینده استقالل خود را از 
ایران اعالم کنند. «حیــدر العبادى» که مى تواند برنده 
پیروزى هاى اخیر علیه داعش قلمداد شود مدت هاست 
که روابط خود را با ایران کاهش داده است. او معتقد است 
که حضور برخى از نیروهــاى حامى ایران در نیروهاى 
امنیتى رفتارى غیر قانونى است. موضع دولت او تقویت 

نهادهاى دولتى است. 
همچنین، «عمار الحکیم» یکى از سیاستمداران برجسته 
عراقى و از برجسته ترین اعضاى خانواده هاى شیعه در 
اواخر ماه جــوالى اعالم کرد که یک حزب سیاســى 
مستقل را تشکیل مى دهد که از ایران دور خواهد شد. 
جنبش صدر که میلیون ها مسلمان شــیعه در بغداد در 
سرتاســر جنوب عراق را نمایندگى مى کند علیه ایران 
موضعگیرى کرده است و رهبر آن به عربستان سعودى 
سفر کرد و از امارات نیز که دو کشور رقیب ایران هستند 

بازدید کرد. این سفر نشانه اى از دورى او از ایران است.
نیویورك تایمــز مى نویســد تنها سیاســتمدارى در 
عراق که در کنار ایران باقى  مانــده «نورى المالکى» 
نخست وزیر سابق عراق است که از زمان خروج از دفتر 
نخست وزیرى در سال 2014 میالدى با تهران همکارى 
داشته است. او متهم شــده که باعث تضعیف ارتش و 
 ظهور داعش شــد و محبوبیتش به شدت کاهش یافته 

است. این روزنامه مى نویسد به احتمال زیاد در انتخابات 
آینده نیروهاى مورد حمایت ایران برنده نخواهند بود و 
این به ضرر نفوذ ایران در عراق است. در نظام انتخاباتى 
عراق هر ائتالفى باید بیش از 20 درصد آراء را از آن خود 

کند و تشکیل ائتالف کار دشوارى خواهد بود. 
به نوشته نیویورك تایمز، نه آمریکا نه عربستان سعودى 
و نه هیچ کشور دیگرى قادر نخواهند بود نفوذ قاطعى 

در سیاست عراق داشته باشد . یک کارت خطرناك براى 
ایران وجود دارد که مى تواند چالشى واقعى براى تهران 
باشد:  مداخله آیت ا... سیســتانى رهبر معنوى شیعیان 
عراق. در سال 2014 میالدى آیت ا... سیستانى در فتوایى 
از عراقى ها خواستار دفاع در برابر داعش شد. در پاسخ 
به او شبه نظامیان شیعه تشکیل شدند که طرفدار ایران 
بودند. بسیج مردمى مشارکت گسترده اى در کمک به 

جنگ علیه داعش داشته است. عبادى نیز مخالف چنین 
انحالل زودرسى است. اما فتوایى جدید از سوى آیت ا... 
سیستانى مى تواند ارتش و پلیس را در برابر شبه نظامیان 
شــیعه تقویت کند و از تضعیف حاکمیــت ملى عراق 
جلوگیرى کند. اگر سیستانى از عبادى درباره لزوم ادغام 
حشد الشعبى در ارتش عراق حمایت کند این مى تواند 

عراق را به سمت استقالل بیشتر سوق دهد.

روزنامه معتبر آمریکایى بررسى کرد؛

نفوذ ایران در عراق 
کاهش یافته است؟

سخنان روز سه شنبه رئیس جمهور کشورمان در مجلس 
شوراى اســالمى مبنى بر اینکه اگر آمریکایى ها برجام 
را نقض کنند ایران مى تواند در مدت چند ساعت برنامه 
هسته اى خود را از سرگیرد، در رسانه هاى خارجى بازتاب 

گسترده داشته است.
رســانه هاى خارجى مختلفى 
از جملــه آسوشــیتدپرس، 
شینهوا، رویترز، الجزیره، ترند، 
نیویورك تایمز و... ســخنان 

روحانى را بازتاب دادند.
بــه گــزارش آفتاب نیــوز، 
آمریکایــى  خبرگــزارى 
«آسوشــیتدپرس» بــا تیتر 
«رئیس جمهــور ایران تهدید 
به از سرگیرى برنامه هسته اى 
کرد» این خبر را بازتاب داد و 

نوشت:  رئیس جمهور ایران روز سه شنبه غرب را به طور 
مستقیم تهدید کرد و مدعى شد که ایران قادر است تنها 

ظرف چند ساعت برنامه هسته اى خود را از سرگیرد.
این ســخنان روحانى را مى توان یک پاسخ مستقیم به 
تحریم هاى اعمال شده توسط کنگره آمریکا علیه برنامه 

موشکى ایران دانست.
اما خبرگزارى «رویترز» نیز این خبر را با تیتر «در صورت 
اعمال تحریم هاى جدید ظرف چند ساعت از برجام خارج 

مى شویم» منتشر کرد.
خبرگزارى «شینهوا»  در این باره نوشت:  روحانى اعالم کرد 
که کشورش ترجیح مى دهد به 
توافق هســته اى پایبند بماند، 
اما این تنها گزینه در دسترس 
نیست و ایران در صورت اعمال 
تحریم هاى جدید از برجام خارج 
خواهد شد. روزنامه «نیویورك 
تایمز» نیز نوشت: در حالى که 
توافق برجام از ســوى دولت 
«دونالد ترامپ» تحت فشار قرار 
گرفته است، روحانى، آمریکا را 
به خروج از برجام تهدید کرد. 
این روزنامه آمریکایى یــادآورى کرد که ترامپ تیمى را 
مأمور بازبینى برجام کرده است تا راهى براى اعالم عدم 
پایبندى ایران به برجام پیدا کند، این در حالى اســت که 
 آژانس و دیگر کشورهاى عضو برجام همگى معتقدند که 

ایران به برجام پایبند مانده اند.

دادســتان تهران گفت: پرونده فعال سیاسى که با رادیو 
فارسى زبان یکى از کشورهاى اروپایى مصاحبه کرده با 

صدور کیفرخواست در شرف ارسال به دادگاه است.
به گزارش خبرگزارى صداوسیما، عباس جعفرى دولت 
آبادى در ششمین نشست شوراى معاونان دادستانى تهران 
با اشــاره به مصاحبه یک فعال سیاسى با رادیوى فارسى 
زبان متعلق به یکى از کشــورهاى اروپایى افزود: وقتى 
یکى از متهمان معروف بازداشت شد، یک فعال سیاسى 
در مصاحبه اى اقدام قوه قضائیه را سیاسى و نوعى پرونده 

سازى با هدف فشار به رئیس جمهور دانست. 
دادستان تهران با طرح این سئوال که آیا چنین موضعى 

انتقاد محسوب مى شود، پاســخ را منفى دانست و اظهار 
داشت: اوًال چرا مصاحبه با رادیوهاى خارجى و ثانیاً چرا به 
پرونده هایى که از مفاد آن مطلع نیستید وارد مى شوید؟ 
دادستانى تهران پس از انجام تحقیقات بسیار از متهمان 
پرونده و جمع آورى ادله، متهم مورد نظر را تعقیب قضائى 

کرده است. 
جعفرى دولت آبادى پیشــینه مفتوح شدن باب توهین و 
افترا به نهادها و مقامات را به سال 1388 باز گرداند و اظهار 
داشت: از این سال و در جریان مناظره هاى انتخاباتى باب 
ناصواب ایراد توهین و افترا به نهادها و مسئوالن دولتى باز 
شد و پیش از آن چنین نبود که هر کس مطالب نادرستى را 
به نهادها و مسئوالن کشور نسبت دهد و مثًالمدعى شود 
قوه قضائیه استقالل ندارد، قضاتش فاسدند و هکذا.  وى با 
اعالم اینکه قانون اجازه سکوت در مقابل چنین رفتارهاى 
مجرمانه اى را به دادستان نمى دهد، در توضیح عملکرد 
دادسرا در تعقیب متهمان افزود: همواره سعى کرده ایم در 
تعقیب جرائم، این شاخصه قانونى را در نظر داشته باشیم 
که جرائ م عمومى مانند توهین به مقامات حین انجام وظیفه 
را رأسًا تعقیب کنیم و لذا به فرد مصاحبه کننده با رادیوى 
بیگانه که داراى سابقه محکومیت قبلى نیز هست، توصیه 

مى شود در بیان مواضع خود تجدید نظر کند.
دادســتان تهران گفت: در مورد اتهام فرد اخیر، پرونده با 

صدور کیفرخواست در شرف ارسال به دادگاه است.

پرونده فعال سیاسى مصاحبه کننده 
على مطهرى نماینده مجلس شــوراى اسالمى دیروز در با رادیوى خارجى در حال ارسال به دادگاه

دومین روز بررسى رأى اعتماد وزراى پیشنهادى در مخالفت 
با وزیر پیشــنهادى اطالعات گفت: مخالفت من با وزیر 
پیشنهادى اطالعات بیشتر به علت یک نقص ساختارى 
در حوزه اطالعاتى-امنیتى کشــور است که به موجب آن 
وزارت اطالعات در قبال وظایف خود هیچ پاسخگویى به 
مجلس شوراى اسالمى ندارد و این منجر به تضییع حقوق 

مردم مى شود.
به گزارش مهر، نایب رئیس مجلس ادامه داد: ما به وزیرى 
نیاز داریم که بتواند جلوى برخى دخالت هاى ســازمان ها 
و نهادهاى موازى با وزارت اطالعــات را بگیرد و در قبال 

وظایف محوله به مجلس پاسخگو باشد.

مطهرى تصریح کرد: یکى از مشکالت اساسى ما با وزارت 
اطالعات این است که زمانى که ما از آنها سئوالى مى پرسیم 
نمى توانند پاسخگوى ما باشند به طور مثال وقتى ما از وزیر 
اطالعات در خصوص بازداشت برخى مدیران کانال هاى 
تلگرامى سئوال پرسیدیم آقاى وزیر گفتند که آنها توسط 
نهادهاى دیگرى بازداشت شــدند و یا اینکه زمانى که در 
خصوص بازداشــت برخى خبرنگاران و اصحاب رسانه به 
اتهام جاسوسى سئ والى مى پرسیم وزیر پاسخى ندارد چرا که 
مى گوید از حیطه اختیار من خارج است. این نماینده مردم 
تهران در ادامه افزود: وزیر اطالعات باید کسى باشد که بتواند 
این معضل را با مقامات عالى کشور حل و فصل کند. اما آقاى 

علوى در چهار سال گذشته مرد این میدان نبود.

چرا مطهرى با علوى مخالف است؟

«آقاى برجام» ! 
  خبر آنالین| محمدجواد ابطحى، نماینده 
مــردم خمینى شــهر کــه در مخالفت بــا وزیر 
پیشــنهادى بــراى وزارت امورخارجه صحبت 
مى کرد آنقدر از برجام و نقض آن سخن گفت که 
در جایى که مى خواســت ظریف را مخاطب قرار 
دهد، گفت: «آقاى برجام!» این اشــتباه لفظى او 
خنده و دست زدن هاى نمایندگان را در پى داشت. 
 محمد جواد ظریف تا دقایقى پس از آن، چهره اى 

خندان داشت.

یک شایعه جدید 
  نامه نیوز| نکته لیست وزراى پیشنهادى 
ارائه شده به مجلس این است که گزینه پیشنهادى 
وزیر علوم معرفى نشــده اســت. حرف و حدیث 
در این مورد زیاد اســت. برخى مــى گویند گزینه 
روحانى تحت فشــار بوده، برخى مــى گویند خود 
روحانى تحت فشار بوده است، حتى کار را به جایى 
رســانده اند که نام میرزاده هم به عنوان وزیر علوم 
به میان آمد. در این میان گمانه دیگرى هم هست 
که در برخى محافل سیاسى ســینه به سینه نقل 
مى شود؛ مى گویند این یک تاکتیک منحصر به فرد 
از سوى مشاوران دولت است، مى گویند سرنوشت 
این وزارتخانه در گرو نحوه عملکرد اصالح طلبان در 
قبال رأى اعتماد به سایر وزراست. کسى چه مى داند 
شاید این گمانه تنها حدس و گمانى باشد به اعتبار 

همان حدس وگمان هاى دیگر !

شاید شنبه
  میزان| اسدا... عباسى نماینده مردم رودسر 
و عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به معرفى وزیر 
علوم، تحقیقات و فناورى به مجلس گفت: رئیس 
جمهور تاکنون وزیر پیشنهادى علوم را به مجلس 
معرفى نکرده است و پیش بینى مى کنیم سرپرست 
وزارت علوم تا روز شــنبه همزمان با شروع به کار 

کابینه دوازدهم مشخص شود.

«ولش کن»، پدر مملکت را 
درآورده است!

  خبر آنالین| در  جلســه دیــروز مجلس،  
صحبت هــاي ولی ملکــی در مخالفــت با وزیر 
پیشــنهادي اقتصــاد، حاشــیه هاي جالبــی به 
همراه داشت. نماینده مشــکین شهر در بخشی 
از مخالفتش گفت: پرفســور حســابی یک جمله 
معروفی دارد می گوید این کلمه «ولش کن»، پدر 
مملکت را در آورد. من هــر چه در لغتنامه خارجی 
گشــتم این ولش کن را نیافتم. ما هر جا که یک 
مقدار کم میاریم و حاال با طرف دوســتی داریم،  
می گوییم این نکته را ولش کن. همین است که 
در کشور ما مشکل ایجاد می شود. به خاطر همین 
وقتی دوستان آمدند و به من گفتند که در مخالفت 
با وزیر پیشنهادي اقتصاد صحبت نکنم، گفتم اگر 
این کار را بکنم، می شود همان«ولش کن». او در 
بخشــی دیگر از صحبت هایش خطاب به وزراي 
پیشنهادي حاضر در مجلس، با پیشگویی خاصی 
گفت: شکی در آن نیست که همه رأي می آورند، 
همه عزیزان بیخوابی کشیدند اما خستگی اش از 
تن شما در می آید. رئیس مجلس هم در برابر این 
پیشگویی ساکت نماند و گفت:«شما رجال الغیب 

هستید؟»

رأى بدجور!
الریجانى    باشگاه خبرنگاران جوان | 
بعد از بررســى صالحیت وزیر پیشنهادى اقتصادى 
گفت: مى خواهم از نمایندگان کسب نظر کنم، آقایانى 
که این وسط هستید بفرمایید ســرجایتان مى خوام 
رأى تان را بگیرم. این صحبت الریجانى با اعتراض 
نمایندگان رو به رو شد، سپس الریجانى با خنده گفت 
من که نگفتــم در مورد چه چیزى مــى خواهم رأى 
بگیرم که مخالفت مى کنید. ســپس پیشنهاد اینکه 
جلسه بررسى رأى اعتماد تا دو ســاعت پس از اذان 
مغرب هم ادامه پیدا کند به رأى گذاشــته شد، اما این 
پیشنهاد رأى نیاورد و الریجانى هم گفت: «بدجور رأى

 نیاورد!» 

حاشیه هاى رأى اعتماد 

آمریکا هشدار سفر به ایران را تجدید کرد
وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه هشدار سفر به ایران را تجدید و به روزرسانى کرد.  در این اطالعیه که در 
سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، به اتباع این کشور به خصوص افرادى که تابعیت دوگانه ایرانى-

آمریکایى دارند، نسبت به احتمال بازداشت در ایران هشدار داده شده است.
در بخشى از این اطالعیه آمده اســت: «مقامات ایرانى اتباع ایاالت متحده را به خصوص آنهایى که اصلیت 
ایرانى دارند، بازداشت کرده و آزار داده اند. شهروندان ایاالت متحده باید با دقت بسیار ریسک ها را بررسى 
کنند و تعویق سفر به ایران را مورد بررسى قرار دهند.» در این اطالعیه به اظهارات اخیر مقامات ایرانى مبنى 
بر امکان «پاسخ متقابل» به تحریم هاى جدید آمریکا اشاره و عنوان شده است: «وزارت خارجه گزارش هایى 
دریافت کرده مبنى بر اینکه ایران در پاسخ، از صدور روادید براى اتباع ایاالت متحده خوددارى مى کند.» هشدار 
سفر به ایران سال هاست که از سوى آمریکا صادر شده و هر از چند گاهى این هشدار به روز و تمدید مى شود.
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معاون مرکز پزشکى حج و زیارت جمعیت هالل احمر از 
سالمت همه زائران ایرانى در شهرهاى مکه و مدینه خبر 
داد و گفت:  خوشبختانه در هیچ حادثه اى، زائران ایرانى 

آسیب ندیده اند.
پیرحسین کولیوند در واکنش به انتشار برخى اخبار مبنى 
بر کشته شــدن 30 زائر خانه خدا در مکه مکرمه اظهار 
داشــت:   هیچ حادثه اى براى زائران ایرانى در شهرهاى 
مکه و مدینه رخ نداده اســت و همگى آنها در سالمت 
هستند. وى از مردم و رسانه ها خواست تا اخبار صحیح 
را از قول مســئوالن ایرانى پیگیرى کنند و به شایعات و 
تبلیغات مسمومى که در فضاى مجازى صورت مى گیرد 

توجهى نکنند. 
یادآور مى شود؛ برخى رسانه هاى خبرى بدون اشاره به 
جزئیات حادثه اى اعالم کردند که دست کم 30 نفراز زائران 
خانه خدا در شهر مکه جان خود را از دست داده اند. گفتنى 
است امســال بیش از 86 هزار نفر زائران کشورمان در 

موسم حج تمتع حضور پیدا مى کنند.
بنابر اعالم مسئوالن پزشــکى حج و زیارت، از ابتداى 
عملیات حج تمتع تاکنون فقط یک نفــر زائر ایرانى بر 
اثر بیمارى قلبى جان خود را از دست داده و سایر کسانى 
که دچار بیمارى شده اند با همت کادر پزشکى مستقر در 

مدینه و مکه مداوا شده اند.

معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى کشور با اشاره به 
تحویل 600 نوزاد در معرض آسیب به این سازمان گفت: 
فروش کودکان جرم است، بنابراین نیاز است که دستگاه 

قضائى به این مسئله ورود پیدا کنند.
حبیب ا... مســعودى فرید افزود: در ســال گذشته  هزار 
و 200 کودك به سازمان بهزیســتى معرفى شدند که 
600 نفر از این تعداد را نوزادان تشکیل مى دادند. آنها در 
معرض آسیب بودند و مراقبت هاى الزم از این نوزادان 
به عمل نمى آمد یــا اینکه مادر نمى توانســت به نوزاد 
شیر بدهد و مجبور مى شد؛ غذاى آلوده به نوزاد بدهد و 
همچنین برخى از این نوزادان در معرض فروش و دیگر 

آسیب ها بودند.
 در رابطه با انتشار اخبارى مبنى بر فروش اعضاى بدن 
کودکان بیان داشت: این خبر کمى دور از واقعیت است 
چراکه فروش اعضاى بدن کار سختى است، براى این 
کار باید اتاق عمل مجهز و جایى وجود داشــته باشد که 
عضو در آن نگهدارى شــود؛ همچنین انتقال آن عضو 
نیز حائز اهمیت است که کارى فوق العاده سخت است 
و هزینه باالیى هم دارد و همین مســئله قیمت خرید را 
نیز افزایش مى دهد که خریدار چنین مبلغ باالیى را بابت 
عضو نمى پردازد، از همین رو ایــن کار در ایران امکا ن 

ناپذیر به نظر مى رسد.

اعضاى بدن کودکان 
در ایران فروخته مى شود؟

سالمتى زائران ایرانى 
در مکه و مدینه

فوت روزانه11معتاد در کشور
مدیر پیشگیرى و مبارزه با بیمارى هاى حوزه معاونت 
بهداشتى دانشـگاه علوم پزشکى یاسـوج مرکز استان 
کهگیلویـه و بویراحمـد از فـوت روزانـه 11 معتاد در 
کشـور خبر داد و گفت: ادامه این رونـد نگران کننده 

است.
ظفر پریساى در شوراى مشـارکت زنان خّیرسالمت 
در مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد گفت: اغلب 
معتادان فوت شـده، تزریقى هسـتند. وى با اشاره به 
برخى آمارها از افزایش مصرف قرص هاى روانگردان 
در کشـور و این اسـتان هـم خبـرداد اما از رسـانه ها 

خواست این آمارها را در جامعه منتشر نکنند.

شهریه ها 
افزایش نیافته است

على اکبر والیتـى، رئیس هیئت امناى دانشـگاه آزاد 
اسـالمى گفت: متأسـفانه در خصوص ارقام افزایش 
شهریه رشـته هاى پزشکى اغراق شـده، در حالى که 
این شایعات درست نیست و ما نمى خواهیم در آینده 
همکارانى داشته باشیم که نسبت به ما کدورت داشته 

باشند زیرا دانشجویان همکاران آینده ما هستند.

مرگ یک قالده خرس قهوه اى
یک قالده خرس قهوه اى در حاشیه باغات روستاى 
سراب قنبر منطقه گواوور تلف شـد. نتایج بررسى به 
عمل آمده حاکى از آن اسـت که این خـرس از ناحیه 
ران راست توسط اسلحه مورد اصابت قرار گرفته بود 
و به علت خونریزى تلف شده است. کارشناسان سن 
این خرس تلف شده را دو سه ساله اعالم کردند. الزم 
به ذکر است،  افزایش روبه رشد جمعیت انسان، قطع 
درختان جنگلى و تخریب زیستگاه  سبب شده است تا 

خرس قهوه اى در تنگنا قرار  گیرد.

رطوبت 90 درصدى 
در خوزستان

رطوبت هواى در برخى شـهرهاى خوزسـتان به 90 
درصد رسـید. اداره کل هواشناسـى خوزسـتان علت 
این پدیده را جنوبى شـدن جریانات اعـالم کردکه تا 
اوایل هفته آینـده در این اسـتان فعال اسـت. از نظر 
دمایى هم بیشترین دما در بستان و آبادان با 51 درجه 

ثبت شده است.

هر خانواده ایرانى، 1/8 فرزند
 مدیر کل دفتر سـالمت خانواده، جمعیـت و مدارس 
وزارت بهداشت تصریح کرد: براى پیشگیرى از منفى 
شدن رشـد جمعیت، میزان بارورى کلى باید حداقل 
2/1فرزند باشد و بر اسـاس سرشمارى سال 90، این 
شاخص به 1/8رسـیده، اما جمعیت شناسـان اعتقاد 
دارند که میزان بارورى کلى در پنج سال گذشته، روند 

افزایشى داشته است. 
محمد اسـماعیل مطلق گفت: بررسـى ها نشـان داد 
که میانگین فاصله تولد اولین فرزند و شـروع زندگى 
مشـترك به 3/5سـال و میانگین فاصلـه زمانى بین 
فرزند اول و دوم بـه بیش از 5/1 سـال افزایش یافته 

است.

یک کتاب درسى جدید 
در راه است

مدیـر کل دفتـر آمـوزش محیـط زیسـت گفـت: با 
توجـه بـه اتمـام تدویـن کتـاب درسـى «انسـان و 
محیـط زیسـت» ویژه دانـش آمـوزان پایـه یازدهم 
متوسـطه و انتشـار نسـخه اولیـه آن بـه صـورت 
الکترونیک، دبیران کتاب درسـى مذکـور، تا پیش از 
آغاز سـال تحصیلى جدید، آموزش تدریس آن را فرا 

خواهند گرفت. 
کیومرث کالنترى،  افزود: این کتاب براى نخسـتین 
بـار اسـت تهیـه شـده و قـرار اسـت از ابتداى سـال 
تحصیلى پیش رو، هر هفته به مدت دو سـاعت براى 
دانش آموزان تمامى رشته هاى تحصیلى پایه یازدهم 

کشور تدریس شود.

چرك نویس

شهردار قم از یک پیشنهاد 10 بندى به استاندار قم خبر داد 
تا در صورت تأیید، شهردارى به صورت کنسرسیوم متولى 

شکل دهى فرودگاه در قم شود.
سید مرتضى سقائیان نژاد شــامگاه سه شنبه در جلسه 
بنیاد قم پژوهى گفت: در قم هنوز در کوچه ها فاضالب 
جارى است. بافت فرسوده و ریزدانه در سطح وسیع وجود 

دارد و منظر شهرى بسیار 
نامناسب است. وى با بیان 
اینکه وقتى براى مسئولیت 
شهردارى وارد قم شدم، از 
برخى صحنه هایى که در 
قم دیدم تعجب کردم، ابراز 
داشت: چند هزار وانت بار در 
خیابان ها پراکنده هستند. 
اطراف حرم دستفروشان 
فراوانــى کــه از دریچه 

استیصال براى روزى سد معبر کرده اند و نظم و انضباطى 
در شهرى که حرم اهل بیت(ع) است دیده نمى شود.

شهردار سابق اصفهان با اشاره به اینکه وقتى به قم آمده 
دنبال تدوین برنامه پنج ســاله رفته، گفت: این درحالى 
است که سه برنامه یعنى 15 ســال برنامه را در اصفهان 

دنبال کردیم تا وارد برنامه اصفهان 1400 شدیم و اینجا 
حتى یک برنامه اجرا نشده است.

سقائیان نژاد با اشاره به صحبت هایى که درباره استفاده 
از مدیران بومى مطرح مى شود، گفت: در صحبتى که با 
اعضاى شوراى اسالمى شهر داشتم گفتم که با خودم یک 
تیم را خواهم آورد. اتوبوسى مدیر از اصفهان نیاوردم اما 
افرادى را آوردم که هر کدام 
مى توانند یک کالنشهر را 

اداره کنند.
وى بــا اشــاره بــه اینکه 
کادرسازى در شهردارى قم 
در دستور کار قرار دارد، اظهار 
داشت : امروز من از هر قمى، 
قمى تر هستم چرا که شب و 
روز به قم فکر مى کنم و در 

این شهر کار مى کنم.
شهردار قم از پیشنهاد 10 بندى خود به استاندار قم درباره 
فرودگاه نیز خبر داد و گفت: اگر این پیشــنهاد توســط 
استاندار پذیرفته شود، در شوراى اسالمى شهر آن را به 
رأى مى گذاریم و در صورت تأیید، به صورت کنسرسیوم 

وارد مسئله فرودگاه مى شویم.

سقائیان نژاد: از اصفهان، اتوبوسى مدیر نیاوردم
شهردار سابق اصفهان و شهردار فعلى قم مى گوید امروز از هر قمى، قمى تر است 

حضور 8 دانشگاه ایرانى در جمع 800 دانشگاه برتر دنیا
نام دانشگاه صنعتى اصفهان هم در آخر این لیست بین المللى به چشم مى خورد

معاون پیشگیرى و سخنگوى سازمان مدیریت بحران 
کشور با اشاره به عواملى که باعث مى شود میزان تلفات 
یک مخاطره طبیعى کم یا زیاد باشد، گفت: این عوامل 
زیاد هستند، مکان، زمان، عکس العمل مردم در مقابل 

آن اتفاق و همچنین آمادگى مسئوالن از جمله آنهاست.
بهنام سعیدى با اشاره به سیل آسا بودن بارندگى ها در این 
فصل از سال اظهار داشت: بارندگى هایى که در این فصل 
از سال داریم داراى مشخصاتى هستند که مهمترین آن 
این است که حجم زیاد باران در مدت زمان کوتاه اتفاق 
مى افتد و چون زمین خشک اســت لذا آب سریع جارى 
مى شود و در منطقه کوهستانى با شیب تند و دره هاى تنگ 
و باریک شدت سیالب چندین برابر مى شود. وى با اشاره 
به اینکه عوامل دیگرى هم بر میزان تلفات و خسارات 
تأثیرگذار هستند عنوان کرد: اگر برداشت غیر اصولى از 
مصالح رودخانه داشته باشیم و گودال هاى بزرگى ایجاد 
شده باشد، این آب انباشت مى شود و یکدفعه رها مى شود 

و شدت آب را بیشتر مى کند. اگر حریم رودخانه و مسیل را 
رعایت نکرده باشیم، چه به عنوان عامل انسانى و چه سایر 
موارد مى تواند در میزان شدت تأثیرگذارى بر تلفات جانى 

و خسارت ها تأثیرگذار باشد.
وى با اشــاره بــه برخى عوامــل که باعــث افزایش 
نرخ تلفــات در حوادث مى شــود، گفت: اگر ســواحل 
رودخانــه و خاکریزهــا را تخریب کنیم و در توســعه 
مناطق شــهرى و روســتایى حریم رودخانه را رعایت 
نکنیم، اگر در ســازه هایى کــه بر رودخانه هــا ایجاد 
مى کنیــم اصــول صحیحــى را رعایت نکنیــم، اگر 
اطالع رسانى دقیق نباشد یا اطالع رسانى به موقع انجام 
نشــود و مردم به هشــدارها یا اخطاریه هایى که صادر 
مى شود، توجه چندانى نداشته باشند قائدتاً میزان تلفات 
باال مى رود. معاون پیشگیرى سازمان مدیریت بحران 
کشور افزود: یکى از مشــکالتى که وجود دارد تخریب 
منابع طبیعى است. ما در کشور خشکسالى داریم و این امر 
باعث مى شود پوشش گیاهى به مرور از بین برود و حاال اگر 
عامل انسانى هم وارد شود و این منابع را تخریب کند، در 
میزان تلفات و خسارات یک سیل مى تواند تأ ثیرگذار باشد.

چرا تلفات سیل در ایران 
باالست؟

سرپرست پایگاه اســتنادى علوم جهان اسالم از حضور 
هشت دانشگاه ایرانى براى اولین بار در جمع 800 دانشگاه 

برتر دنیا در رتبه بندى شانگهاى (2017) خبرداد.
محمد جواد دهقانى با اعــالم این خبر گفت:  «رتبه بندى 
شانگهاى در ســال 2017 براى پانزدهمین سال متوالى 
فهرست دانشگاه هاى برتر دنیا را منتشر کرده که دانشگاه 
هاروارد همانند سال هاى گذشته در جایگاه اول، دانشگاه 
استنفورد رتبه دوم و دانشگاه کمبریج با یک پله رشد رتبه 
سوم جدول را به خود اختصاص داده اند. مؤسسه فناورى 
ماساچوست رتبه  چهارم این رتبه بندى را از آن خود کرده 
است.» سرپرست پایگاه استنادى علوم جهان اسالم ادامه 
داد: «رتبه بندى شانگهاى یکى از معتبرترین رتبه بندى هاى 
جهانى اســت. این رتبه بندى در سال 2003 در قالب یک 
پروژه بزرگ در کشور چین و براى اولین بار در دنیا توسط 
مرکز دانشگاه هاى تراز اول جهان دانشگاه شانگهاى منتشر 
شد و هر سال این رتبه بندى روزآمد مى شود.» وى افزود:  
«کیفیت آموزش، کیفیت اعضــاى هیئت علمى، رویداد 
پژوهشى و عملکرد سرانه، چهار معیار در نظام رتبه بندى 
شانگهاى اســت. منابع گردآورى داده در این رتبه بندى 
شامل وبسایت هاى جوایز نوبل، پایگاه هاى اطالعاتى و 

آمارهاى دولتى اطالعات پژوهشــى دانشگاه هاى نیز از 
پایگاه استنادى ISI استخراج مى شود.»

دهقانى با اشاره به وضعیت دانشگاه هاى کشورهاى اسالمى 
در این نظام رتبه بندى گفت: «ایران با هشــت دانشگاه، 
ترکیه با هفت، مالزى با پنج، عربستان با چهار و مصر با سه 
دانشگاه و قطر هم با یک دانشگاه توانسته اند در این دوره 

در جمع 800 دانشگاه برتر جهان حضور داشته باشند.»
سرپرست پایگاه ISC در پایان گفت: «دانشگاه تهران با 

کسب رتبه در بازه 101 تا 400 در جمع 400 دانشگاه برتر 
دنیا قرار دارد، دانشگاه صنعتى امیر کبیر نیز در رتبه بندى 
شانگهاى جایگاهى در بازه 401 تا 500 را داراست، دانشگاه 
صنعتى شــریف و علوم پزشــکى تهران در بازه 501 تا 
600، دانشــگاه تربیت مدرس نیز در بــازه 601 تا 700 و 
دانشگاه هاى فردوسى مشــهد، صنعتى اصفهان و علوم 
پزشکى شهید بهشتى بازه 701 تا 800 را به خود اختصاص 

داده اند.»

یک مسئول سازمان غذا و دارو با اشاره به یکى از انواع تقلب 
در مواد غذایى که مخلوط کردن مواد تقلبى به مواد غذایى 
است، تقلب در افزودن روغن هاى جانشین کره کاکائو به 

جاى کره کاکائو را تشریح کرد.
ســمیره صباح، معاون اداره کل نظارت بر فرآورده هاى 
غذایى سازمان غذا و دارو  با بیان اینکه تقلب در مواد غذایى 
به شکل هاى مختلف صورت مى پذیرد؛ یکى از مهمترین 
آنها را مخلوط کردن مواد تقلبى به مواد غذایى به قصد سوء 

استفاده عنوان کرد.
وى همچنین با اشــاره به تقلب در افــزودن روغن هاى 
جانشین کره کاکائو به جاى کره کاکائو با دیگر روغن هاى 
گیاهى گفت: هدف از این تقلب کســب سود بیشتر است 
چراکه به دلیل قیمت باالى کره کاکائو، در صورت استفاده 

از ماده اصلى حاشیه سود کاهش مى یابد.

وى تصریح کرد: وجود مشکالتى مثل فروش چربى هاى با 
کیفیت پایین و نیز امکان بازیابى چربى از مواد زائدى چون 
پوسته کاکائو ممکن است تولید کنندگان را نسبت به تقلب 
این ماده ترغیب کند کما اینکه انجام فرآیندهاى مختلفى 
نظیر بوگیرى، تصفیه و جزء به جزء سازى مى تواند موجب 

تغییر در ترکیب این چربى شود.
این مقام مســئول در اداره کل نظارت بــر فرآورده هاى 
غذایى، آرایشــى و بهداشتى ســازمان غذا و دارو با تأکید 
بر ضرورت ابداع و اســتفاده از روش هــاى قابل اعتماد 
و صحت باال براى شناســایى ســایر روغن و چربى ها با 
توجه بــه مصرف باالى کــره کاکائــو در صنایع غذایى 
کشــور،  یکى از مهمترین روش هاى شناسایى این نوع 
تقلب را تعیین یک نوع چربى به نام ترى اسیل گلیسرید

 برشمرد. 

چگونگى یک تقلب در صنایع غذایى کشور

روغن به جاى  کره کاکائو!

از ابتدا تــا انتهاى خیابان «پیرســرا» همه نوع صنایع 
دســتى را مى توانید پیــدا کنید. از اســباب بازى هاى 
نوســتالژیک که قدیم ها در تمام مغازه هاى بین راهى 
گیالن پیدا مى شد و حاال شاید در یک یا دو مغازه بتوان  
آنها را پیدا کرد تا سبدهاى حصیرى، قاشق هاى چوبى 
و گمج هاى سفالى که هنوز هم گیالنى ها در همان ها 

غذا مى پزند.    
«پیرســرا» یکى از محله هاى قدیمى رشــت است و 
یک مسجد تاریخى هم دارد. به همین دلیل، صاحب 
برخى مغازه ها سال هاســت که در آنها مشغول به کار 
هســتند و مغازه  و کارشــان را از اجدادشــان به ارث

 برده اند.  
به هــر مغــازه اى کــه وارد شــوید و پــاى درد دل 
فروشــندگانى کــه برخــى از آنهــا تولیدکننده هم 
هســتند، بنشــینید، غصــه مى خوریــد. خیلى ها از 
اینکه صنایع دســتى چینــى و تایلندى بازارشــان را 
گرفته اســت، گالیــه مى کننــد و برخــى دیگر از 
نامهربانى مســئوالن و حمایت نکردن آنها شــکایت

 دارند.
یکى از عرضه کنندگان صنایع دســتى مدعى اســت 
که قدیمى ترین مغــازه خیابــان را او اداره مى کند و 
براى اینکــه گفتارش را با ســند ثابــت کند، عکس 
جدش را کــه روى دیوار نصب کرده اســت، نشــان 
مى دهــد و مى گویــد: «ایــن عکس متعلــق به جد 
پدرى ام اســت و این مغازه نسل به نســل چرخیده تا 
به من رسیده است. صنایع دستى زمانى براى خودش 
برو و بیایى داشــت و مردم از همــه محصوالتى که 
در ایــن خیابان عرضه مى شــد، در خانه هاى شــان 
اســتفاده مى کردند امــا حاال این محصــوالت کمتر 
خاطرخــواه دارند. قبًال این راســته پــر از مغازه هاى 
صنایع دســتى بود اما در این چند ســال، بسیارى از 
مغازه ها جمع شده و صاحبان آنها مشغول کار دیگرى 

شده اند.» 

«جنس چینى نداریم»
برخى  دیگر هــم که در این حرفه مو ســفید کرده اند، 
جلــوى دِر مغازه هاى شــان که حتى ساختمانشــان 
هم جزو میراث فرهنگى مى تواند محســوب شــود، 
نشســته اند و گپ مى زننــد و گاهى هم با کاســبان 
دیگرى که از آن راسته رد مى شــوند، سالم و علیکى 

مى کنند.
شــاید اعتــراض عرضه کننــدگان محصــوالت 
صنایع دســتى به ُپر شدن بازارشــان از محصوالت 
چینــى و تایلنــدى را بتــوان از روى کاغذهایى که 
جلوى یک مغازه چســبانده شده اســت، بهتر درك 
کرد: «جنــس چینى نداریــم» و «ایرانــى ام، ایرانى

 مى خرم».
صاحب این مغازه، خودش را کارمند آموزش و پرورش 
معرفى مى کنــد و مى گوید: «صبح ها در مدرســه به 
دانش آموزان درس مى دهم و عصرها در فروشــگاهم 
صنایع دســتى اى را که در وطنم تولید شــده است، 
عرضه مى کنــم. با بســیارى از تولیدکنندگان صنایع 

دســتى گیالن در ارتباط هســتم و محصوالت آنها 
را مى فروشــم. با این حــال هنوز موفق نشــده ام با 
بسیارى از صنعتگران استان هاى دیگر ارتباط برقرار 

کنم.»
او چرتکــه را یکى از صنایع دســتى گیــالن معرفى 
مى کند و ادامه مى دهد: «چرتکه هم به صورت کامًال 

دستى در رشت تولید مى شود، اما هنوز هم نتوانسته ام 
تولیدکننده آن را پیدا کنم. یکسرى هنرمند هم داریم 
که چوب را با دست مى تراشــند و در ماسال و مناطق 
کوهستانى فعالیت مى کنند، آنها با مشترى هاى خاصى 
در شــهرهاى بزرگ کار مى کنند. برخى دالل ها هم 
اصًال اجازه نمى دهنــد ما به این دســته از هنرمندان 

نزدیک شویم.»  

شگفت زدگى تایلندى ها 
این عرضه کننده صنایع دستى معتقد است: «باید صنایع 
دستى گیالن معرفى شــود تا وقتى گردشگران براى 
خرید به بازار وارد مى شــوند با صنایع دستى تایلندى 
مواجه نشــوند. تقریبًا در همه مغازه ها صنایع دســتى 
چینى و تایلندى پیدا مى شــود. ما بارهــا به معاونت 
صنایع دســتى اعالم کرده ایم که از شما هیچ کمکى 
نمى خواهیم فقــط کارى کنید وقتى گردشــگران به 
گیالن ســفر مى کنند و به "پیراســرا" مى آیند، به جز 
صنایع دســتى تولید گیالن، محصوالت کشورهاى 
دیگــر را نبینند. نهایــت، صنایع دســتى اصفهان یا 
شــهرهاى دیگر را که متعلق به وطن خودمان است،

 ببینند.»
او اظهار مى کند: «بارها شــاهد بوده ایم، گردشگران 
تایلنــدى کــه از محلــه پیرســراى رشــت دیدن 
کرده انــد، وقتــى صنایع دســتى کشورشــان را در 
فروشــگاه هاى ما مى بینند، با شــگفتى مى پرســند، 
"چرا به هر مغازه اى که وارد مى شــویم صنایع دستى 
تایلند را مى بینیم؟! کشــور شــما کــه در این حوزه 
غنى اســت!" این حرف ها همه درد اســت، چه باید

 بگوییم؟»
این عرضه کننده صنایع دستى بیان مى کند:  «صنایع 
دســتى خارجى در کل کشور پخش شــده است اما 
در شــهرهایى مثل اصفهان و شــیراز که گردشــگر 
دارند، هم محصوالت خارجى و هــم ایرانى فروخته 
مى شوند اما بعضى شهرهاى دیگر که گردشگر ندارند، 
باید چه کار کننــد؟ ما حاضریم مثل فروشــگاه هاى 
اصفهــان، بــه راهنمایان تــور پورســانت بدهیم تا 
گردشــگران را براى خرید به مغازه هاى مان بیاورند. 
چه اشــکالى دارد؟ حداقل فروشــمان کمى بیشــتر 
مى شود و دیگر، مجبور نیستیم مغازه هاى مان را جمع 

کنیم.»

مشکالت هنرمندان شمال کشور در هنرى ترین خیابان رشت 

ما هم حاضریم 
مثل اصفهانى ها شویم!
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شهید حججى چگونه
 به اسارت داعش در آمد؟

فرمانده لشکر 8 نجف اشرف درباره جزئیات نحوه اسارت 
و شهادت شـهید محسـن حججى گفت: روز یکشنبه 
هفته گذشته آمریکایى ها یکى از مقرهاى حوالى منطقه 
اسارت شـهید حججى که یک قسمت مثلث مشترکى 
بین مرز عراق، اردن و سـوریه است  وحالت استراتژیک 
دارد وگردان حشدالشعبى در آنجا حضور داشت را بمباران 

مى کنند و 30 نفر در این حمله شهید مى شوند.
سـیف ا... رشـیدزاده درگفتگـو با فـارس اظهارداشـت: 
بالفاصله بعد از این حمله در سحر روز دوشنبه هفته قبل 
نیروهاى داعشى به مقرى که شهید حججى هم حضور 
داشت حمله کرده و درگیرى صورت مى گیرد و در حدود 
دو ساعتى هم بچه ها مقاومت مى کنند اما آخر کار یک 
عامل انتحارى ورود پیدا کرده و شهداى زیادى مى گیرد؛ 
شـهید حججى هم در ایـن عملیات انتحـارى مجروح 
و پهلو و دست راسـت ایشـان ترکش مى خورد و نهایتًا 
از سـه طرف محاصره صورت گرفته و شـهید حججى 

اسیر مى شود.
فرمانده لشکر 8 نجف اشرف اضافه کرد: چون داعشى ها 
قصد عبور از این منطقه را داشتند شهید حججى را اسیر و 
به مقرهاى خودشان مى برند و نهایتا بعد از آن هم عکس 
ایشان را منتشر کردند که با مظلومیت وى را به شهادت 
رساندند. وى در پاسخ به این سؤال که آیا امکان پشتیبانى 
از مقر محاصره شـده وجود نداشـت، عنوان کرد: در آن 
لحظه امکان پشتیبانى نبوده چرا که با سایر مقرها فاصله 
وجود داشته است و اصًال داعش مستقر نشده و فقط حمله 

کردند که راه عبور را پیدا کنند.

جمع آورى 2 ُتن نان غیرمجاز 
بیش از دو هزار کیلوگرم نان غیرمجاز در اصفهان جمع 
آورى شد.مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره 
یک اصفهان گفت:  دوهزار و 84کیلوگرم نان غیرمجاز از 

فروشگاه هاى اصفهان جمع آورى شد. 
شـهرام احتشـامى افزود: نان هاى تولیدى بدون نام و 
نشانى و مجوز تولید هسـتند و مشخص نیست که این 

محصوالت در چه کارگاهى تولید شده است. 
وى آسیب هاى این نان ها را وابسته به میزان آلودگى، 
مواد اولیه و آلودگى ثانویه ناشى از نگهدارى غیر اصولى 
این نان ها در ویترین مغازه ها دانست و گفت: کپک نان 
حاوى ماده سمى به نام آفالتوکسین است که مى تواند 

عوارضى مثل سرطان در پى داشته باشد.

مجوز کنسرت محسن یگانه 
صادر شد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان کاشان از 
صدور مجوز مشروط براى اجراى کنسرت محسن یگانه 

در کاشان خبر داد.
مصطفـى جوادى مقدم اظهارداشـت: مجـوز برگزارى 
کنسرت محسـن یگانه در کاشـان به صورت مشروط 
صادر شده است؛ شـرکت تهیه کننده در صورت رعایت 

شرایطى مى تواند اقدام به برگزارى این کنسرت کند.
وى با اشـاره به شـرایط برگـزارى این کنسـرت افزود: 
شرکت برگزارکننده باید متعهد شود افرادى که از اسفند 
ماه سال گذشته تا به حال بلیت داشـته اند، وجه بلیت را 
دریافت کنند اما مسئوالن برگزارى اذعان داشتند پول 
دریافت شده براى برگزارى کنسرت هزینه شده است و 

عمًال امکان برگرداندن این وجه میسر نیست.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان کاشان 
گفت: در نهایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان بـا همکارى فرمانـدارى کاشـان تمهیداتى را 
اندیشـیدند که این اجـرا صرفـاً در یک سـانس، بدون 
تبلیغات محیطى و فقـط براى افرادى کـه از قبل بلیت 

تهیه کرده اند در تاریخ اول شهریور برگزار شود.

مهدى یراحى به اصفهان مى آید
اکران ویژه فیلـم «21 روز بعد» به همراه جلسـه نقد و 
بررسى با حضور سیدمحمدرضا خردمندان (کارگردان) 
در سـاعت 16 روز یک شـنبه 29 مردادمـاه در پردیس 

سینمایى چهارباغ برگزار خواهد شد.
مهدى یراحى، خواننده جوان و شـناخته شده موسیقى 
پاپ نیز که اجـراى تیتـراژ پایانى فیلم «بیسـت و یک 
روز بعد» را بر عهده داشته در این مراسم حضور خواهد 

داشت.

مدیر کل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان گفت: 
هر گونه افزایش قیمت و نوسان در نرخ نهاده هاى دامى 
بســته به افزایش قیمت هاى جهانى، وجود دالالن در 
بازار داخلى و سیاست هاى دولت مى تواند نقش بسزایى 

داشته باشد.
على اکبر نجفى اظهار داشــت: در ســال جارى قیمت 
نهاده هاى دامى از ثبات نســبى خوبــى در پنج ماهه 
اول ســال 96 برخوردار بود و طى یک مــاه اخیر فقط 
در بخش قیمت جــو افزایش جزئى داشــته ایم که به 
دلیل فصل برداشــت جو و بر اســاس سیاســت هاى 
دولت هرگونه فروش و عرضه جو توســط بخش هاى 

دولتى ممنوع است که طى هفته گذشته با اتمام فصل 
برداشــت جو در کلیــه مناطق گرمســیرى، معتدل و 
سردســیر اســتان، فروش و توزیع جو توسط شرکت 
پشــتیبانى به صورت نقدى از محل انبارهاى اســتان 
و از طریــق کارگــزاران بــورس قابل دریافــت بوده

است.
وى افزود: در ســال جــارى در قالــب 25 مرکز خرید 
میزان 44 هزار تن جو از کشــاورزان ســطح استان به 
ارزش ریالــى 450 میلیــارد ریال خریدارى شــده که 
بیش از 90 درصد مبلغ آن به کشــاورزان پرداخت شده

 است.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: ثبت و احیاى مکان هایى مانند 
«تلفنخانه» قدیمى اصفهان در دســتور کار  است و باید 
ورود پیدا کنیم  اما ابتدا باید آنها ثبت شوند و پس از آن باید 

اقدامات بعدى دنبال شود.
فریدون اللهیارى اظهار داشت: یکسرى تأسیاست قدیمى 
در اصفهان وجود دارد که در این دو ســال براى حفاظت 
از آنها شــروع به ثبت آنها کرده ایم، براى مثال کارخانه 
ســیلوى اصفهان بوده که به همراه «تلفنخانه» قدیمى 
اصفهان جزو این برنامه هاســت.  وى افزود: مشارکت 
دستگاهى که مالک بوده نیز نیاز است و باید در این باره با 

ما همکارى کنند.
اللهیارى تصریح کرد: براى بناهاى اینچنینى که در تاریخ 
تکنولوژى و صنعت اصفهان نقش داشــتند و تأسیسات 

جدى شهرى هستند، برنامه داریم.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: «تلفنخانه» قدیمى اصفهان  ابتداى 
خیابان ســپه واقع شده اســت واین تلفنخانه نخستین 
تلفنخانه اصفهان بوده که به گفته کارشناسان در اواخر 
قاجار و اوایل پهلوى تأسیس شده است. وى ادامه داد: این 
مکان به دلیل بى توجهى  بخش هاى از سقف آن تخریب 

شده و چند ستون و دیوار از آن باقى مانده است.

خرید 44 هزار ُتن جو از 
کشاورزان استان

ثبت و احیاى 
«تلفنخانه» اصفهان

دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان گفت: 
بسیارى از زمین هاى کشاورزى شرق اصفهان به دلیل 
عدم بهره بردارى و احیا، به کانون فرسایش بادى تبدیل 

شده است.
اسفندیار امینى اظهار داشت: با خشکى زاینده رود گستره 
وسیعى از اراضى کشــاورزى به ویژه در شرق به اراضى 
بایر، موات و کانون هاى فرسایش بادى تبدیل مى شود.

وى بیان داشت: گرد و غبارى که از اراضى زراعى به هوا 
بلند مى شود حاوى انواع مواد شیمیایى حاصل از مصرف 
کودهاى شیمیایى و سموم دفع آفات با دوره ماندگارى 
زیاد است که سالمت جوامع شــهرى و روستایى را به 

مخاطره مى اندازد.
دبیر اجرایى نظام صنفى کشــاورزى اســتان اصفهان 

تصریح کرد: ریزگردهاى برخاسته از اراضى کشاورزى 
متروك شده در اثر خشکى زاینده رود به دلیل وجود مواد 
سمى شیمیایى در آنها با ریزگردهایى که از بیابان ها به 

هوا بلند مى شود به مراتب خطرناك تر است.
وى گفت: بدون زاینده رود تاالب گاوخونى به طور کامل 
خشک خواهد شد و به کانون بزرگ تولید ریزگردهاى 
حاوى فلزات ســنگین در منطقه مرکزى کشور تبدیل 

خواهد شد.
امینى اعالم کرد: بر اســاس پژوهش محققان دانشگاه 
صنعتى اصفهان خطر تبدیل شدن تاالب به کانون بزرگ 
تولید ریزگردهاى حاوى فلزات سنگین با قابلیت انتقال 
هزار کیلومتر در کمین مناطق وسیعى از کشور است. این 
در شرایطى است که سه مرکز اســتان یعنى اصفهان، 

شهرکرد و یزد با فاصله اى کمتر از 200 کیلومترى این 
کانون تولید ریزگرد در معرض بیشترین آسیب ها خواهد 
بود. وى بیان داشت: راهکار مقابله با این خطر فاجعه بار 
احیاى مجدد رودخانه و تأمیــن منابع تأمین کننده آب 

تاالب است.
***

دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان گفت: 
جریان دائمى آب در زاینده رود سبب رونق گردشگرى 

و توریسم و در نتیجه سبب رونق کسب و کار مى شود.
وى بیان داشت: با وجود آب زاینده رود، دامدار و کشاورز 
درآمد بیشتر و قدرت خرید بیشترى خواهد داشت که روى 

درآمد کسبه و مردم شهرى نیز تأثیر دارد.
امینى تصریح کرد: در صورت جــارى بودن زاینده رود 

ساخت و ساز بار دیگر رونق خواهد گرفت و روند کنونى 
خارج شدن سرمایه ها از شهر و اســتان متوقف خواهد 
شد و در پى بازگشت سرمایه ها به شهر نه تنها بسیارى 
از مشاغل شهرى که مســتقیمًا نیاز به آب دارند رونق 
بیشترى مى گیرد، بلکه بســیارى از دیگر مشاغل نیز 

توسعه مى یابد.
وى اضافه کــرد: احیاى زاینده رود براى شــهردارى و 
مدیریت شهرى مهم اســت چون عدم وجود آب کافى 
براى کشــت و زرع و به تبع آن از رونق افتادن مشاغل 
خدماتى و وابسته به کشاورزى در روستاها سبب مهاجرت 
گسترده جوامع روستایى به شهرها و گسترش مهارناپذیر 

حاشیه نشینى و پیامد هاى آن براى شهردارى مى شود.

خطر تبدیل شدن تاالب گاوخونى 
به کانون بزرگ تولید 

ریزگردهاى حاوى فلزات سنگین

تبدیل  اراضى 
کشاورزى 

شرق به کانون 
فرسایش بادى

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگى و طبیعت ورزنه 
گفت: بایدحریم زاینده رود از پل زیار تا ســد رودشــتین 

آزادسازى شود، تا پساب منطقه پایش شود.
رضا خلیلى ورزنه اظهارداشت: تعدادى از کشاورزان شرق 
اصفهان مقدارى از مسیر و حریم زاینده رود در شرق را با 
سختى بسیار آزادســازى کردند، این کار با هدف پایش 
پساب انجام شد اما حدود دو ســال است که 2 کیلومتر از 
مسیر حد فاصل پل زیار تا سد رودشتین هنوز آزادسازى 
نشده است.وى با بیان اینکه شرکت سامانه آب مسئول 
پایش اســت، افزود: کشــاورزانى که منافع آنها به خطر 
مى افتد اجازه نداده بودند این کار انجام شود آنها یک لوله 
برداشت پســاب 24 اینچى را در عمق 5 تا 8 مترى زمین 
کشف کردند و این پساب مستقیم براى کشت برنج استفاده 

مى شد و مدارك آن موجود است.
دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگى و طبیعت ورزنه 
با بیان اینکه آبى در شرق زاینده رود نیست، بلکه همه آن 
پساب است، ادامه داد: بر اساس حکم دادستانى استفاده از 
پساب براى کشت محصوالت کشاورزى ممنوع است، به 
همین دلیل باید سازمان جهاد کشاورزى نظارت بیشترى 

داشته باشد.
خلیلى ورزنه تصریح کرد: کشاورزان زیار و ورزنه نسبت 
به این موضوع که چرا این قسمت از حریم رودخانه زاینده 
رود آزاد نمى شود اعتراض دارند، شاید یکى از دالیلى که 
کشاورزان آن منطقه اجازه آزاد ســازى نمى دادند وجود 
همین لوله بود که در عمق رودخانه و در زیر نیزار مخفى 

باقى بماند.
وى اضافه کرد: این کار به صورت مخفیانه و شبانه انجام 
شده و حتى ممکن است این لوله از سى چهل سال پیش 
قرار داده شده باشــد زیرا نمى توان یک شبه لوله اى را در 

عمق رودخانه قرار داد.
دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگى و طبیعت ورزنه 
گفت: دلیلى ندارد که سازمان آب منطقه اى از وجود چنین 
لوله اى اطالع داشــته باشــد ولى با آن برخوردى نکرده 
باشد، زیرا تنها به نفع کشاورز اســت و آب منطقه اى در 
این موضوع ذینفع نیست اما در هر صورت این لوله و چاه 
حریمى کشف شده اســت. وى افزود: تنها در منطقه زیار 
برنجکارى مى شود و باید کارشناسان، برنج کشت شده با 

این پساب را آزمایش کنند.

برنج هاى م نطقه زیار باید آزمایش شود

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: بنیاد 
نخبگان اصفهان عضو ندارد و این ســازمان با 
بررسى پرونده کســانى که درخواست ارسال 

مى کنند، به آنها تسهیالت مى دهد.
شــقایق حق جوى جوانمرد با بیان اینکه اکثر 
دانشجوها، نخبه ها و اســتعدادهاى برتر ما را 
تشکیل مى دهند، اظهار داشت: دانشجوهاى 
دانشگاه هاى ممتاز ما هماننددانشگاه صنعتى 
و دانشــگاه اصفهان مى توانند با ارسال رزومه 
خود در صورت پذیرش آن توسط بنیاد نخبگان 

صاحب سهمیه اى در بنیاد شوند.
وى درباره   تســهیالتى که بــه نخبگان تعلق 
مى گیرد، افزود: این تسهیالت براى دانشجویان 
شامل مقررى ماهیانه، وام مسکن، وام خودرو 
تسهیالت براى حج عمره و... مى شود؛همچنین 
مى توانند با دریافــت پروژه هایــى از وزارت 
دفاع و تکمیل این پروژه ها مشــمول کسرى 
خدمت سربازى شوند و در برخى موارد نیز این 
پروژه ها در صورت همخوانى با رشته تحصیلى 
فارغ التحصیالن، مى تواند به عنوان پایان نامه 

دانشگاهى نیز پذیرفته شود.
رئیس بنیاد ملى نخبگان استان اصفهان ادامه 
داد: بنیاد ملى نخبگان عضو ندارد، بلکه رویکرد 
آن شناسایى اجتماعات نخبگان از طریق رصد 
رفتار و فعالیت هاى علمى آنان در تمامى حوزه ها 
همانند علم، فناورى، فرهنگ، نوآورى، قرآن، 

هنر، ادب و... است.  

بنیاد نخبگان اصفهان 
عضو ندارد

نایب رئیس موقت پنجمین دوره شوراى شهر اصفهان 
با اشاره به ادامه روند انتخاب شهردار گفت: امیدواریم با 

ادامه بررسى ها تا اوایل هفته آینده به دو گزینه برسیم.
علیرضــا نصــر اصفهانى با اشــاره به ادامه بررســى 
برنامه هاى پیشــنهادى گزینه هاى شهردارى اصفهان 
توسط منتخبان پنجمین دوره شــوراى شهر اصفهان 
اظهار داشــت: بناى کار ما بر این اساس است که ورود 
به برنامه بررسى چهار گزینه نهایى شهردارى اصفهان 
را بیشــتر اطالع رســانى کنیم و اگر در زمینه عملکرد 

منتخبان پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر در راستاى 
بررسى برنامه هاى پیشــنهادى گزینه هاى شهردارى 
اصفهان کمتر اطالع رسانى شده اســت، به این دلیل 
بوده که حرمت عزیزانى که خود اعالم آمادگى کرده و 
یا دیگران تشخیص داده اند که ورود این افراد مى تواند 
براى شهر مؤثر باشد، حفظ شــود. وى با بیان اینکه به 
طور قطع زمانى که ما به چهار گزینه رسیدیم، راحت تر 
مى توانیم با مردم صحبت کنیم، اضافــه کرد: امیدوار 
هستم که با اهتمام منتخبان شــوراى پنجم بتوانیم تا 
اوایل هفته آینــده به دو گزینه نهایى برســیم و آن دو 
نفر را براى حضور در صحن علنى شــوراى اســالمى 
شــهر اصفهان براى انتخاب آماده کنیم. وى در پاسخ 
به این ســئوال که به نظر شما نخســتین جلسه علنى 
پنجمین دوره شوراى شــهر اصفهان چه زمانى خواهد 
بود، گفت: براساس آنچه در رســانه ها مطرح است که 
البته خبرها متقن نیست، فکر مى کنم که روز چهارشنبه 
هفته آینده مراســم تحلیف منتخبان شوراى پنجم در 
فرماندارى برگزار مى شود، چرا که به صورت سراسرى 
صورت مى گیرد و بالفاصله مــا باید برنامه ریزى کنیم 
که نخستین جلسه علنى پنجمین دوره شوراى اسالمى 

شهر اصفهان را داشته باشیم. 

اعالم 2 گزینه نهایى شهردارى اصفهان تا هفته آینده

ساسان اکبرزاده
روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، 
به مناســبت روز خبرنگار از فعاالن این عرصه که در 
یکسال گذشته همکارى بســیار نزدیکى در انعکاس 
اخبار شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رسانه ها 

و خبرگزارى ها داشتند تجلیل کرد.
مدیر روابط عمومى شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان که ضیافت ناهارى بــراى خبرنگاران ترتیب 
داده بود با تبریک روز خبرنگار گفت: امســال علیرغم 
همه مشــکالت صنعت برق در شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان، با همکارى در فرهنگسازى در 
کاهش مصرف برق که رســانه ها در تحقق آن نقش 

بسزایى داشتند، موفقیت هایى حاصل شد.
محمد على اکبرى اظهار داشــت: اقدامات فرهنگى، 
مدیریت مصرف و اجراى طرح هاى مختلف در کاهش 

مصرف برق آن هم علیرغم افزایش تعداد مشترکین، 
بسیار مؤثر بود. 

وى از اصحاب رســانه خواســت تا عالوه بر جدیت 
بیشــتر در انعکاس اخبار شرکت توزیع برق شهرستان 

اصفهان، روى کیفیت اخبار و تحلیل موضوعات مرتبط 
با شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، بیش از پیش 

فعال باشند.
على اکبرى گفت: امروز با وجود فضاى مجازى، اخبار 
به سرعت به مردم ارائه مى شود و الزم است رسانه هاى 
مکتوب، تحلیل اخبار را بیشتر مدنظر داشته باشند و با 

ادبیات منصفانه این تحلیل ها را صورت دهند.
مدیر روابط عمومى شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان در ادامه افزود: ما از انتقاد منصفانه اســتقبال 

مى  کنیم و حتى همکارى هم خواهیم کرد.
على اکبــرى همچنیــن از خبرنــگاران خواســت تا 
پیشنهادات خود را براى تعامل بیشتر با روابط عمومى 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ارائه دهند که هر 
کدام از خبرنگاران نظرات خود را ارائه دادند و در پایان 

این مراسم از خبرنگاران تجلیل شد.

مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تأکید کرد

نقش مؤثر رسانه ها در کاهش مصرف برق

ششمین دوره مسابقات ریخته گرى کشور روز سه شنبه در دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان برگزار شد.
این مسابقات با هدف ایجاد پویایى و رقابت سازنده و سالم در بین دانشجویان مستعد و عالقه  مند به حوزه  
مهندسى مواد به ویژه در زمینه ریخته گرى، ترویج علم ریخته گرى در میان صنایع مادر و کمک به ارتقاى 

سطح عمل گرایى علم به مدت دو روز برگزار شد.
مدیر روابط عمومى دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان گفت: حدود 50 دانشجوى پسر و دختر در قالب 18 

تیم در دو رشته ریخته گرى آهنى و غیر آهنى در این دوره از مسابقات شرکت کردند.
حمیدرضا عالمى افزود: این دانشجویان رشته مهندسى مواد و متالورژى از 10 دانشگاه سراسر کشور در 

این دوره از رقابت ها حضور یافتند.

برگزارى  مسابقات ریخته گرى کشور در اصفهان 

برداشـت گالبـى از 823هکتار بـاغ  بارور 
استان اصفهان آغاز شد.

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى 
اسـتان اصفهـان، عملکرد ایـن محصول 
باغـى را در هـر هکتـار درحـدود 8/5 ُتن 
بیان کرد و گفت: از بیش از 902هکتار باغ 
گالبى این اسـتان حدود 80هکتار نهال و 

بقیه بارور است.
احمدرضـا رئیـس زاده پیش بینـى کرد تا 
پایـان شـهریور درحـدود هفت هـزار ُتن 
گالبـى از باغ هـاى این اسـتان برداشـت 
شـود. وى عمـده ارقـام گالبـى اسـتان 
اصفهان را شـاه میـوه، نطنزى، سـیبرى، 
دوفصله و اسپادانا برشـمرد و افزود: عمده 
تولیدکننـده گالبـى اسـتان اصفهـان، 
شهرسـتان هـاى خمینـى شـهر، نجـف 
آبـاد، نطنز، اصفهـان، سـمیرم، گلپایگان، 
فالورجـان و شـاهین شـهر و میمـه

است.

آغاز برداشت گالبى
 از باغ هاى بارور
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ساخت دستگاه عابرپیاده 
هوشمند در اصفهان

فناوران شرکتى دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد اصفهان دستگاه عابر پیاده هوشمند را طراحى 

کرده و ساختند.
محســن رنجبــران، پژوهشــگر ســاخت ایــن 
دســتگاه گفــت: بخــش ســخت افــزارى این 
دســتگاه شــامل حســگرهاى اپتیکى و مدارهاى 
الکترونیکى و بخــش نرم افــزارى آن دربرگیرنده 
نرم افــزار برنامه نویســى پیشــرفته الکترونیکى

 است.
وى بى توجهى افراد بینا به چــراغ عابر پیاده و قادر 
نبودن افراد نابینا به مشاهده چراغ را دو مشکل جدى 
بیان کرد و گفت: با به کارگیرى حسگر هاى پیشرفته 
در طراحى و ساخت این دســتگاه، هنگام عبور فرد 
از خط عابر پیاده با اســتفاده از نشان هاى صوتى و 
تصویرى نصب شده روى دســتگاه، به عابر هشدار 

صوتى و تصویرى داده مى شود.
این پژوهشگر دانشــگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 
افزود: این سامانه هشدار دهنده به عابر پیاده، بر و در 

چهار راه هاى شلوغ نصب مى شود.
رنجبران گفــت: این دســتگاه همچنیــن قابلیت 
کاربرد بــراى هشــدار در رابطه با رعایــت فاصله 
مجاز بــا دســتگاه فــرز، رعایــت فاصلــه مجاز 
کارگران از کــوره هاى ذوب آهــن همچنین براى 
مــکان هایى بــا تشعشــعات خطرنــاك ازجمله 
رادیواکتیــو و پرتوایکــس بــراى عکســبردارى 
دندانپزشــکى و تصویربــردارى هــاى پزشــکى 

دارد.

 جشنواره لوازم التحریر 
در بازارهاى کوثر

مدیرعامـل سـازمان میادین و سـاماندهى مشـاغل 
شهرى شـهردارى اصفهان گفت: جشـنواره فروش 
لـوازم التحریـر ایرانـى در بازارهـاى روز کوثـر آغاز 

شد.
اصغرکشـاورزراد اظهـار داشـت: در حـال نزدیـک 
شـدن به بازگشـایى مـدارس هسـتیم و خانـواده ها 
نیز بـه دنبال تهیـه  لـوازم التحریر با قیمت مناسـب 
هسـتند.وى افزود: در این راسـتا برگزارى جشـنواره 
فـروش لـوازم التحریـر ایرانـى بـا تخفیف ویـژه در 

بازارهاى روز کوثر برنامه ریزى شد.
مدیرعامـل سـازمان میادین و سـاماندهى مشـاغل 
شـهرى شـهردارى اصفهان گفت: این جشـنواره در 
تمامى بازارهاى روز کوثر آغاز شـده و تـا 15 مهرماه 

ادامه دارد.

یادواره شهداى دفاع مقدس 
برگزار مى شود 

شـامگاه جمعه 27 مرداد ماه یـادواره شـهداى دفاع 
مقـدس در مجموعـه ورزشـى امیرحمـزه اصفهـان 

برگزار مى شود.
ایـن مراسـم بـا حضـور خانواده هـاى معـزز شـهدا،  
جانبازان و ایثارگـران و عموم مردم برگزار مى شـود 
و حجت االسـالم  والمسـلمین حسـن امان اللهى به 
ایراد سـخن خواهد پرداخت و آزاده سرافراز سرهنگ 

حبیبى، روایتگرى مراسم را بر عهده خواهد داشت.

خسارت 170میلیاردى 
گرد و غبار به زنبورداران

خشکسـالى و گـرد و غبـار، 170میلیـارد ریـال بـه 
زنبورداران استان اصفهان خسارت وارد کرد.

کارشـناس مسـئول زنبـور عسـل سـازمان جهـاد 
کشاورزى استان اصفهان گفت: امسال بر اثر عوامل 
طبیعى از جمله خشکسـالى و گرد و غبـار در مناطق 
گرمسیر استان هاى بوشهر و فارس و سردسیر استان 
اصفهان به حـدود چهار هـزار نفر از زنبـورداران این 

استان خسارت وارد شده است.
محمدمهـدى طبائیان تعـداد کندوهاى عسـل این 
اسـتان را 711هزار کندو بیان کرد و افزود: همچنین 
بر اثر ایـن پدیده هـاى طبیعى درحـدود 10درصد از 
جمعیت زنبور عسـل تولیدکنندگان عسل این استان 

تلف شدند.

خبر

مدیر کل راه و شهرسازي استان اصفهان گفت: نباید با اضافه 
کردن کاربري تجاري در منطقه مرکزي شهر و محدوده 

خیابان تاریخی چهارباغ به حجم ترافیک زیاد آن افزود. 
حجت ا... غالمى اظهار داشت: از آنجایی که خیابان چهارباغ 
در آینده نزدیک به محور پیاده تبدیل خواهد شــد باید در 
اطراف آن پارکینگ هاي عمومی ســاخته شــود تا این 
محدوده دچار بحــران هاي ترافیکی نشــود.  وى افزود: 
ســاختمان هایی که در محدوده ناکارآمــد غیر تاریخی 
شــهر اصفهان قصد نوســازي دارند به دو دسته تقسیم 
می شوند، دسته اول کسانی که قصد درجا سازي داشته و 
مساحت پالك هاي آنها کم اســت، با رعایت کد ارتفاعی 

می توانند یک طبقه اضافه ساخت داشته باشند و دسته دوم 
ساختمان هایی هستند که قصد تجمیع داشته و مساحت 
تجمیعی آنها حداقل 200 متر مربع است، این ساختمان ها 
می توانند عالوه بر ساخت یک طبقه اضافه به دلیل تجمیع، 
یک طبقه نیز مازاد بر کد ارتفاعی طــرح بازنگري اضافه 
ساخت داشته باشند. غالمى در خصوص سطح اشغال مازاد 
که به صورت تشویقی براي نوسازي ساختمان هاي بافت 
ناکارآمد شهر اصفهان در نظر گرفته شده است، گفت: سطح 
اشغال ساختمان هاي این محدوده، براي ساختمان هاي دو 
طبقه10 درصد و براي ســه طبقه روي پیلوت 5 درصد به 

صورت تشویقی افزایش می یابد. 

26مرداد، یادآور روزهاى بازگشت مردان قبیله غیرت، 
صبورى و مقاومت دوران اسارت به خاك مقدس وطن 

است.
معــاون فرهنگــى واجتماعى بنیــاد شــهید و امور 
ایثارگران اســتان اصفهان با اشاره به بازگشت آزادگان 
گنجینه هاى ارزشــمند فرهنگ انسان سازى به خاك 
کشــور گفت: این روزها براى ملت قدرشناس اصفهان 
یادآور بازگشــت ســه هزار و 568 اسوه اســتقامت و 
دلیرمردان اســتان از چنگال شــکنجه هاى وحشیانه 
و غیر انســانى بعثى هاى صدام به خاك عزیز کشــور

 است.

سید على قریشى بابیان اینکه شهرستان هاى اصفهان، 
نجف آباد، خمینى شهر و کاشــان بیشترین آزادگان را 
در استان تقدیم آرمان هاى انقالب اسالمى کرده اند، 
افزود: 200 نفر از زندانیان سیاسى قبل از انقالب نیز که 
بیش از سه ماه در زندان هاى ساواك به سر برده اند، در 

لیست آزادگان غیور استان قرار گرفته اند.
وى به ثبت خاطرات بیش از هــزار آزاده اصفهانى هم 
اشــاره کرد و گفت: این آزادگان، بیــن دو تا پنج نوبت 
در جلســات مصاحبه شــرکت کرده اند که خاطرات 
آنهــا بــه صــورت صوتــى و تصویرى ضبط شــده

 است.

سالروز بازگشت
 3570 پرستو به استان

اجراى طرح هاي تشویقی 
نوسازي ساختمان ها 

سال هاست که مسئوالن کشــورى و استان اصفهان 
در این فکر هســتند که فاصله ریلى به نسبت طوالنى 
اصفهان تا پایتخت که یکــى از دغدغه هاى مردم این 
شهر، گردشگران، تجار و فعاالن صنعت است را کوتاه 

کنند تا تردد به این شهر بزرگ تسهیل شود.
نزدیک به 40 ســال پیش ایده راه اندازى قطار سریع 
الســیر اصفهان- تهران شــکل گرفت و توسط یک 
شــرکت ژاپنى دنبال شــد اما بعد از مدتى این طرح 

مسکوت ماند.
در سال 82 بار دیگر مســئوالن به این فکر افتادند تا 
این پروژه را زنده کنند و کار احداث آن را از سرگرفتند. 
از ســال 86 مســیر حرکت قطار تعیین شد و کارهاى 

مربوطه توسط مسئوالن استانى و دولتى پیگیرى شد.
این پروژه در دولت دهم آغاز شــد و قرار بود در سال 
89 به بهره بردارى برسد اما با گذشت پنج سال و روى 
کار آمدن دولــت یازدهم پروژه مــورد بازنگرى قرار 
گرفت و در اسفند 93 توسط رئیس جمهور یکبار دیگر 

کلنگزنى شد.
بر اســاس برآوردها این پروژه به طول 410 کیلومتر 
ساخته مى شود که طول مســیر حدفاصل تهران تا قم 

164 کیلومتر و قم تا اصفهان244 کیلومتر خواهد بود.
بر همین اساس مقرر شــد با راه اندازى این خط آهن با 
سرعت 300 کیلومتر بر ساعت، زمان سفر بین تهران تا 
اصفهان به دو ساعت کاهش یابد، جالب اینجاست که 
این پروژه تاکنون بیــش از دو بار آغاز عملیات اجرایى 

خود را جشن گرفته است.

ابهامات پروژه 40 ساله
اما اکنــون این پروژه ملــى با ابهاماتى مواجه شــده 
به گونه اى که رضا ویسه، معاون هماهنگى و نظارت 
معاون اول رئیس جمهورى هم دست به قلم شده و در 
نامه اى به آخوندى درباره این پروژه هشــدار داده و از 
تعیین تکلیف نشدن بسیارى از ایرادهاى اساسى مطرح 
شده درباره پروژه قطار سریع الســیر تهران-اصفهان 

انتقاد کرده است.
ویسه معتقد است اجراى این طرح همچنان با ابهاماتى 
روبه رو است و در صورت پیشــبرد آن دولت روحانى با 

یک گره کور و اساسى مواجه مى شود.
با وجود این، راه آهن که به تازگى مسئولیت پیشبرد این 
پروژه را برعهده گرفته، مدعى است که مستندات الزم 
درخصوص قطار سریع السیر تهران - اصفهان را هنوز 
از شرکت ساخت به صورت کامل دریافت نکرده است.

یزدانى، معاون فنى و زیربنایــى راه آهن با بیان اینکه 
شرکت ساخت به مرور و تکه اى، مستندات و اطالعات 
الزم درخصوص این پروژه را به راه آهن ارائه داده است، 
گفت: هنوز بسیارى از اطالعات الزم درخصوص این 
پروژه همچون مسائل زیست محیطى و نحوه عبور آن 

در دریاچه نمک را دریافت نکرده ایم.

قطار سریع السیر تهران-قم- اصفهان از 
کجا کلید خورد؟

قطار پرسرعت اصفهان-قم-تهران از جمله طرح هاى 
ملى و اولویت دار است که ضرورت اجراى آن از سال ها 

قبل احساس مى شد.

مسئوالن استانى و دولتى در سال 82 به فکر راه اندازى 
این پروژه ملى افتادند، بنابراین طى سال 86 با تعیین 
مسیر حرکت قطار، اقدامات الزم توسط افراد مسئول 

پیگیرى شد.
با آغاز این طرح ملى در دولت دهم، مقرر شد که در سال 
89 پروژه به بهره بردارى برسد اما با گذشت پنج سال و 
روى کار آمدن دولت یازدهم پروژه مورد بازنگرى قرار 
گرفت و در اسفند 93 یکبار دیگر توسط رئیس جمهور 

کلنگزنى شد.
به این ترتیب احداث خط ریلى اصفهان- قم- تهران و 
اجراى طرح قطار پرسرعت از مرکز کشور تا پایتخت در 

دستور کار وزارت راه و شهرسازى قرار گرفت.
تأمین اعتبار خارجى براى اجراى این پروژه در ســال 
89 میان ایران و چین بررســى و تصویب شد، اما طى 
سال هاى گذشته زیرسازى طرح در مسیر قم- اصفهان 

فقط حدود 65 درصد پیشرفت داشته است.
■■■

مجرى طرح راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان 
از امضاى قرارداد مشاور کارفرماى پروژه راه آهن سریع 

السیرتهران-قم- اصفهان با یک کنسرسیوم ایرانى- 
ایتالیایى طى سال گذشــته، گفت: هزینه فاز اول این 

پروژه 1/7میلیارد یورو برآورد شده است.
مسعود نصرآزادانى از امضاى قرارداد مشاور کارفرماى 
پروژه راه آهن سریع السیر تهران-قم خبر داد و با بیان 
اینکه این اولین قراردادى است که براى مدیریت طرح 
و پیشبرد پیمانکار سازنده ساخت راه آهن سریع السیر 
تهران- قم- اصفهان منعقد مى شود، افزود: امیدواریم 
با عقد این قرارداد و حضور کارشناسان راه آهن ایتالیا 
و شرکت مشاور ایتارســر بتوانیم روند بررسى و تثبیت 
طرح هاى طرف چینى را سریع تر انجام دهیم و عملیات 

اجرایى این طرح را شتاب دهیم.
این مقام مسئول ادامه داد: قرارداد پروژه راه آهن سریع 
السیر تهران- قم- اصفهان به صورت طرح و ساخت 
است و به موازات اینکه عملیات طراحى انجام مى شود، 
علمیات اجرایى هر کدام از بخش هاى که فاز طراحى 

آن به اتمام رسیده، شروع مى شود.
وى با اشاره به در بخش گشایش LC که 1/7 میلیارد 
یورو یا 13/66 میلیارد یوان تأمین شده است، ادامه داد: 

این رقم مربوط به فاز یک این پروژه است و همانطور 
که گفتم باید طراحى کامل شود تا بتوانیم برآورد کلى 

طرح را داشته باشیم.

تأمین اعتبار 2/5 میلیــارد یورویى براى 
قطار سریع السیراصفهان- تهران

بر اساس این گزارش، زرگرپور، اســتاندار اصفهان با 
اشــاره به تأمین اعتبار مورد نیاز بــراى اجراى محور 
اصفهان-قم-تهران به مبلغ 2/5 میلیارد یورو، بر تدوین 
برنامه زمانبندى دقیق جهت تسریع در عملیات اجرایى 

این ابَر پروژه تأکید کرد.

عدم اقدام خاص براى تأمین اعتبار قطار 
سریع السیر اصفهان-تهران

نایب رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس مهمترین دلیل 
توقف پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران را در عدم 
تخصیص بودجه دانست، گفت: سال هاست مسئوالن 
دولتى وعده هاى ســرخرمن به مردم اصفهان داده اند 
که براى تأمین اعتبار احداث این پروژه با شرکت هاى 

چینى قرارداد بسته ایم.
حجت االسالم والمســلمین ناصر موسوى الرگانى با 
بیان اینکه مى توان از طریق جذب فاینانس خارجى و 
حتى جذب سرمایه گذاران داخلى براى جذب بودجه این 
پروژه ملى تالش کرد، اظهار داشت: متأسفانه تاکنون 
براى احداث این طرح ملى به طور جدى اقدام خاصى 

نشده است.
وى در این باره که مسئوالن استان خبر از تأمین اعتبار 
2/5 میلیارد یورویى براى قطار سریع الســیراصفهان- 
تهران داده اند، تأکید کرد: تمام اینها تاکنون وعده بوده، 
مقرر شده که این اعتبار تأمین شود، اما فعالیت و اقدام 

خاصى در این زمینه نشده است.
نماینده مردم فالورجان در مجلس ادامه داد: هنگامى 
مى توانیم تأمین اعتبار بــراى احداث این پروژه ملى را 
باور کنیم که اقدامات اساسى قرارداد اجرایى شود و با 
استقرار شرکت چینى در محل طرح، ریل و واگن ها هم 

وارد کشور شده باشند.

ابهام در قیمت تمام  شده
یزدانى، معاون فنى و زیربنایــى راه آهن مى گوید: هم  
اکنون در حال مذاکره با چینى ها براى انجام فاینانس 
این پروژه هســتیم که در صورت به نتیجه نرسیدن به 
صورت مستقیم با شرکت هاى دیگر تأمین کننده ناوگان 
وارد مذاکره مى شــویم. با این حال وزارت راه پیش تر 
اعالم کرده بود که عالوه بر شــرکت چینى با شرکت 

«زیمنس» آلمان نیز وارد مذاکره شده است.
تعیین قیمت تمام شده ساخت این خط آهن سریع السیر 
از دیگر نکات پرابهام این پروژه است که عباس آخوندى 
آن را مورد انتقاد قرار داده است. وزیر راه و شهرسازى در 
نامه اى به رئیس جمهورى و با استناد به گزارش شرکت 
مشاور اعالم کرد که در ساخت این خط آهن ایرادات 
و ابهاماتى وجود دارد ازجمله اینکه شوراى اقتصاد در 
اسفند  ســال 89 مبلغ فاینانس را نزدیک به 22 میلیارد 
یوان تعیین کرده، در حالى که براى ســاخت آن  38/1 

 میلیارد یوان نیاز است.
آخوندى در این گزارش افزود: اگر سرعت این قطار را از 
300کیلومتر بر ساعت به 250کیلومتر بر ساعت تقلیل 
دهیم، مبلغ کل کار کاهــش یافته و امکان تأمین بقیه 

مبلغ قرارداد وجود خواهد داشت.
با این حال گویا اختالف هاى مالــى پروژه و برآوردها 
همچنــان ادامه دارد. ضمن اینکه رضا ویســه معاون 
جهانگیــرى در نامــه اى بــه نداشــتن تأییدیه هاى 
زیست محیطى در این پروژه اشاره مى کند و اختالفات 

دستگاهى را یادآور مى شود.
با این اوصاف مســیر پرتردد اصفهــان- قم- تهران، 
سفر هفتگى و حتى گاه روزانه شــهروندان اصفهانى 
به قم و تهران و بالعکس ضرورت هرچه کوتاه ساختن 
این مســیر براى مســافران را بیش از پیــش نمایان 
مى کند. اکنون با گذشــت ده ســال هنوز هم بر سر 
دو راهى انتظــار تأمین هزینه و افتتــاح مانده و دولت 
وعده افتتاح پروژه تا ســه سال آینده را مى دهند؛ یعنى 
مسافران اصفهان- تهران در ســال 1399 مى توانند 
مســیر 400 کیلومترى دو شــهر را در دو ساعت طى 

کنند.

گزارشى از آنچه تا کنون بر سر پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران آمده است 

وعده ما؛ 1399 
سفر 2 ساعته تا تهران!

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: 
براساس مصوبات قانونى دولت، حقابه گاوخونى و زاینده رود 
به بخش کشــاورزى اولویت دارد اما مسئوالن مجموعه 
مدیریت یکپارچه زاینده رود این مسئله را نقض کرده اند. 
حمید ظهرابى اظهار داشت: بر اساس مصوبات قانونى دولت 
حقابه تاالب گاوخونى و رودخانه زاینده رود پس از آب شرب 
قرار دارد بدین معنا که این حقابه محیط زیستى به بخش 

کشاورزى اولویت دارد.
وى افــزود: مجموعه وزارت نیرو و مســئوالن مجموعه 
مدیریت یکپارچه زاینده رود دو ســالى است این مسئله را 
نقض کرده اند و ما نیز مراتــب تصمیمات غیرقانونى این 
مجموعه را اعالم کرده ایم و در حال پیگیرى این موضوع 

براى بازگشت به روال قانونى هستیم.

صاحبخانــه، قربانــى کاربرى هــاى 
مختلف زاینده رود شده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه 
در گام نخســت باید در زمینه اصالح این حقابه ها فعالیت 
شود، تأیید کرد: حقابه رودخانه زاینده رود حداقل باید پس 
از آب شــرب قرار گیرد، در واقع همه کاربرى هاى دیگر 
این رودخانه بر سفره محیط زیست نشسته اند و به نوعى 

صاحبخانه  را قربانى دیگر بخش ها قرار داده ایم.
وى ادامه داد: بار دیگر تأکید مى کنم که این روند غیرقانونى 
و برخالف مصوبات دولت اســت و باید اصالح شود، البته 

در طول سال هاى گذشته گرچه آب رودخانه زاینده رود به 
تاالب نرسیده است اما حداقل از برداشت بخشى از  زهاب 
و پساب هایى که مى تواند در بهبود حال تاالب مؤثر باشد 
جلوگیرى شده است. مدیرکل محیط زیست استان اصفهان 
تأکید کرد: اعالم همکارى کشاورزان براى تأمین حقابه 
محیط زیستى تاالب از اتفاقات خوبى است که شاهد آن 
بودیم و در حال حاضر از برداشت ها و پمپاژهاى غیرمجاز 
در بستر رودخانه با مشارکت مردم جلوگیرى مى شود. وى 
اضافه کرد: در دوران آبیارى گذشته که به شدت با کمبود 
آب براى کشاوزان شرق استان روبه رو بودیم کشاورزان 
اعالم آمادگى کردند تا بخشى از حقابه تاالب گاوخونى را 
تأمین کنند که البته در هماهنگى دچار مشکالتى شدیم که 

امیدواریم در سنوات آتى این اتفاق رخ ندهد.

نقض قانون مدیریت واحد زاینده رود

حقابه گاوخونى ارجح بر کشاورزى است
 فرمانده نیروى انتظامــى گفت: یکــى از ویژگى ها و 
مزیت هاى نیروى انتظامى، اســتقرار آن در همه مکان 

ها و جامعه محورى بودن آن است.
سردار حسین اشــترى دیروز در مراسم تودیع و معارفه 
فرمانده انتظامى استان اصفهان اظهار داشت: اگر امروز 
این مسئولیت برعهده ماست نباید فراموش کنیم که از 

چه کسانى داریم.
وى افــزود: محســن حججى را شــاید کمتر کســى 
مى شناخت. این شهید، با صداقت و ایمانى که داشت در 
هزاران کیلومتر آن طرف تر از مرزهاى ایران براى دفاع از 
حرم اهل بیت(ع) و براى کشور به جنگ با دشمنان رفت و 
امروز در داخل و خارج از کشور در عرصه هاى مختلف نام 

از این شهید و اقتدار این شهید است.
فرمانده نیروى انتظامى در ادامه تصریح کرد: مأموریت 
نیروى انتظامى حفظ امنیت و آرامش براى مردم است و 
این در حالى است که باالترین نعمت براى یک جامعه 

نعمت امنیت است.
سردار اشترى بیان کرد: امنیت مرزها بسیار خوب است 
و این یکى از ویژگى ها و مزیت هــاى نیروى انتظامى، 
اســتقرار آن در همه مکان ها و جامعه محورى بودن آن 

است.
وى گفت: هم اکنون توفیقى پیدا کردیم که مردم براى 
رفع مشکالت خود به ما مراجعه مى کنند و نیروى انتظامى 

باید پناهگاهى براى کسانى باشد که دچار مشکل شده و 
به آنها مراجعه کرده اند.

کشف 160 تن مواد مخدر طى 5 سال در 
اصفهان

فرمانده سابق نیروى انتظامى اســتان اصفهان گفت: 
مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخــدر در نیروى انتظامى 
استان اصفهان در طول پنج سال گذشته بالغ بر 160 تن 

مواد مخدر بوده است.
سردار عبدالرضا آقاخانى  با بیان اینکه امروز(دیروز) بیش 
از پنج سال ســمت فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
را تحویل مى دهم، تصریــح کرد: مقابله بــا قاچاق و 
توزیع مــواد مخدر در نیروى انتظامى اســتان اصفهان 
در طول پنج سال گذشــته بالغ بر 160 تن مواد مخدر 
بوده که رشد 45 درصدى نسبت به مدت مشابه را نشان

مى دهد.

تمرکز بر پیشــگیرى از جرم و سرقت از 
اولویت هاى نیروى انتظامى است

فرمانده جدید نیروى انتظامى اســتان اصفهان گفت: 
تمرکز بر پیشگیرى از جرم، آسیب و سرقت از اولویت هاى 

جدى و مهم نیروى انتظامى است.
سردار مهدى معصوم بیگى در مراسم تودیع و معارفه خود 

اظهارداشت: کار نیروى انتظامى سخت و دشوار است اما 
نوبت به اصفهان که مى رسد سخت و دشوارتر مى شود، 
چرا که اهمیت، بزرگى و پیچیدگى اصفهان این استان را 

از دیگر استان ها متمایز مى کند.
وى با بیان اینکه از امروز خدمتگزار مردم اصفهان هستم، 
تأکید کرد: مسئول امنیت مردم هســتیم و این وظیفه 
نیروى انتظامى جمهورى اســالمى ایران را سنگین تر 

مى کند.
سردارمعصوم بیگى با تأکید بر اینکه بر اساس چشم انداز 
و رسالت نیروى انتظامى، برنامه محور عمل مى کنیم، 
گفت: مشــى نیروى انتظامى در استان اصفهان با آحاد 
و توده مردم رفتــارى مهربانانه توأم با رحمت، عطوفت 
و مهربانى خواهد بود اما با مخالن نظم و امنیت برخورد 

جدى خواهیم داشت.
فرمانده انتظامى استان اصفهان خاطرنشان کرد: تولید 
امنیت کار ویژه همگانى است و به همین سبب عالوه بر 
تقویت نقش مردم، در مسئول سازى دیگر سازمان هاى 

استان اصفهان  در تالش هستیم.
وى با بیان اینکه تمرکز بر پیشــگیرى از جرم، آسیب و 
سرقت از اولویت هاى جدى و مهم نیروى انتظامى است، 
عنوان کرد: اگر بخواهیم امنیت را ارتقا دهیم، انتظار بنده 
این است همکارى و تعامل نیروى انتظامى با ارگان ها، 

سازمان ها و نهادها بیش از پیش باشد.

در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامى استان اصفهان عنوان شد:

پیشگیرى از جرم و سرقت از اولویت هاى استان است
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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 صــادره هیأت/ هیأت هــاى موضوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى 
و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مــورد تقاضا به
 شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشــند 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 تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف1- برابر رأى شــماره 139660302023000370 مورخ 1396/03/27 خانم زهرا رضوانى 
ینگ آبادى به شــماره شناســنامه 1637 کدملى 1286755591 صادره از اصفهان فرزند محمد 
نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 70/03 مترمربع مفروزى از 
پالك شــماره 3826- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که مقدارى موروثى و قسمتى بطور 

رسمى خریدارى گردیده است.
ردیف2- برابر رأى شماره 139660302023000371 مورخ 1396/03/27 خانم زهره رضوانى 
ینگ آبادى به شماره شناسنامه 163 کدملى 1286932548 صادره از اصفهان فرزند محمد نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 70/03 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 3826- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که مقدارى موروثى و قسمتى بطور رسمى 

خریدارى گردیده است.
 1396 /03 بــر رأى شــماره 139660302023000372 مــورخ 27/ ردیــف3- برا
خانــم پــرى رضوانــى ینگابــادى بــه شــماره شناســنامه 1995 کدملــى 1286842530 
صــادره از اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان به مســاحت 70/03 مترمربع مفــروزى از پالك شــماره 3826- اصلــى واقع در 
بخــش 3 ثبــت اصفهــان کــه مقــدارى موروثــى و قســمتى بطــور رســمى خریــدارى

 گردیده است.
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/5/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/5/26 م الف: 

13861 اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/5/343
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

فالورجان/5/421
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 1396/12/400088 خانم بدرى بزرگ زاد ارباب با وکالت ازطرف وراث ابراهیم حبیب 
الهى نجف آبادى فرزند غالمحسین بموجب درخواست وارده بشماره 951218641040184 مورخ 
1395/06/17 و باســتناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى است که سند مالکیت نیم سهم مشاع از سه سهم ششدانگ پالك ثبتى 727 واقع در قطعه 
8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 517 دفتــر 80 امالك ذیل ثبت 9749/8236 
بنام حسین حبیب الهى نجف آبادى ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سپس طبق سند 
انتقال قطعى شماره 15065 مورخ 35/11/19 دفترخانه 23 نجف آباد به ابراهیم حبیب الهى نجف 
آبادى فرزند غالمحسین معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/05/26- م الف:5462- زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 5/723
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/12/400088 خانم بدرى بزرگ زاد ارباب با وکالت ازطرف وراث ابراهیم حبیب 
الهى نجف آبادى فرزند غالمحسین بموجب درخواست وارده بشماره 951218641040184 مورخ 
1395/06/17 و باســتناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى است که سند مالکیت نیم سهم مشاع از سه سهم ششدانگ پالك ثبتى 727 واقع در قطعه 
8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 519 دفتــر 80 امالك ذیل ثبت 9750/8236 
بنام بانو سکینه حبیب الهى نجف آبادى فرزند رجبعلى ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و 
سپس طبق سند انتقال قطعى شماره 15065 مورخ 35/11/19 دفترخانه 23 نجف آباد به ابراهیم 
حبیب الهى نجف آبادى فرزند غالمحسین معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/05/26 م الف:5461 زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /5/724 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 941654 شماره دادنامه: 324- 95/2/21 مرجع رسیدگى: شعبه نهم شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: رضا قربانى نشانى: دستگرد جنب پمپ بنزین فروشگاه یخچال قربانى 
وکیل: رضا فروزان مهر نشانى: دولت آباد بلوار جانبازان جنب دادگسترى نبش بن بست کوهستان 
پ 115 خوانده: سمیه موسوى پارسا نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ بیست میلیون 
ریال وجه یک فقره چک بانضمام خسارات با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شوراى 
حق اختالف: درخصوص دعوى رضا قربانى با وکالت رضا فروزان مهر به طرفیت ســمیه موسوى 
پارسا به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک به شماره ى 048789 مورخ 94/3/20 
به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خســارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد 
و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرســى حق الوکاله وکیل تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تأدیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف (94/3/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى 
باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 15606 شعبه 9  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/5/779
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960224 مرجع رسیدگى: شعبه 29 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محسن 
اسکندرى نشانى: اصفهان فوالدشهر محله 1 ساختمان نیروى انتظامى ورودى غربى ط 7 خوانده: 
محمدعلى قدیرى نشــانى: مجهول المکان خواســته: تقاضاى مطالبه مبلغ 40/350/000 بابت 
خسارات وارده ناشى از تصادف گردشــکار: پس از ارجاع  پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى با را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى محسن اسکندرى 
به طرفیت محمدعلى قدیرى به خواســته مطالبه مبلغ 40/500/000 ریال بابت خســارات وارده 
به یکدســتگاه خودرو به شــماره انتظامى 713م37/ ایران 53 با توجه به محتویات پرونده و این 
که خواهان دلیلى بر مقصر بودن تصادف از ناحیه خوانده ارائه نکرده و نظریه کارشناســى منض م 
دادخواست که حسب اظهارات خواهان ارائه شده اســت داللت بر تقصیر خوانده نداشته، لذا شورا 
حکم به رد دعوى صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره حضورى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در محاکم حقوقى اصفهان مى باشد.. م الف: 15569 شعبه 29 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو)/5/780
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 281/95 شــماره دادنامه: 1175- 95/11/30 مرجع رسیدگى: شعبه 28 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: رسول زاهدپور نشــانى: خ ولى عصر- کوى مجید بن بست صادق 
پ 125 خوانده: نادعلى ولى پور نشانى: خرم آباد گلدشت غربى خ 8 مترى میدان برج سمت راست 
کوچه امام خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 20/000/000 ریــال به انضمام مطلق 
خسارات گردشکار: با عنایت به محتویات  پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن 
ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى 
شورا: درخصوص دادخواســت رســول زاهدپور به طرفیت نادعلى ولى پور بخواسته مطالبه مبلغ 
20/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره هاى 3429/664141 عهده بانک تجارت به 
انضمام خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات 
دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلســه شــورا حاضر نشده و در قبال 
دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت 
از اشــتغال ذمه ى خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت مى کند. على هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوى به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرســى مدنى و مواد 315، 310، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته 
و پرداخت 610/000 ریال به عنوان خسارت دادرســى به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 
سررسید 95/3/1 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل خواهى در این شعبه و 
سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى اصفهان مى باشد.. م الف: 15568 

شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک)/5/781
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 951064 شماره دادنامه: 960997679693802204- 96/2/5 مرجع رسیدگى: 
شــعبه هشــت شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد رمضانى فرزند محمدعلى نشانى: 
اصفهان اتوبان خرازى کوى حبیبى پ 222 خوانده: سعید قربانى فرزند امیدعلى نشانى: مجهول 
المکان خواســته: تقاضاى مطالبه مبلــغ 58/000/000 ریال بابت 2 فقره چک به شــماره هاى 
1- 913819، 2- 913817 به انضمام مطلق خســارات و هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه گردشکار: 
با عنایت به محتویات  پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با 
استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص 
دعوى محمد رمضانى فرزند محمدعلى بطرفیت ســعید قربانى فرزند امیدعلى بخواســته مطالبه 
مبلــغ 58/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شــماره هــاى 1-913819- ل/45- 95/8/1، 
2- 913817- ل/45- 95/8/13 عهده بانک ســپه به انضمام خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه به 
دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مســتندات دعوى و اینکه خوانده/ خواندگان با ابالغ قانونى 

در روزنامه زاینده رود وقت وانتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات 
ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مســتندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى 
خوانده به خواهان را حکایت مى کند. على هذا ضمن ثابت دانســتن دعوى به اســتناد مواد 198، 
519، 522 قانون آئین دادرســى مدنى و مــواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم 
به محکومیت خوانده/ خوانــدگان به پرداخت مبلغ 58/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته 
و پرداخت 2/390/000 ریال به عنوان خســارت دادرسى و پرداخت هزینه نشــر آگهى به مبلغ 
120/000 ریال به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررســید چکها لغایت زمان وصول و 
ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره 
غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل خواهى در این شعبه خواهد بود پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان مى باشد.. م الف: 15625 شعبه 8 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/5/782
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 951178 شماره دادنامه: 9601291- 96/4/22 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى 
حل اختالف خواهان: مریم چاوشــى نشــانى: اص- خ آل محمد انتهاى خ نبوت روبرو ساختمان 
816 ساختمان ســادات طبقه دوم خوانده: اصغر صباغیان نشانى: مجهول المکان خواسته: انتقال 
سند یک خط موبایل به شماره 09131124617 مقدم به 200 هزار تومان گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى 
شورا: درخصوص دعوى خانم مریم چاوشى بطرفیت خوانده آقاى اصغر صباغیان بخواسته انتقال 
سند یک خط موبایل به شماره 09131124617 مقو م به 2/000/000 ریال با توجه به محتویات 
پرونده و مدارك پیوستى و اظهارات خواهان بشــرح دادخواست تقدیمى در جلسه رسیدگى مورخ 
96/3/27 به استناد قرارداد عادى مورخه 81/3/5 و با توجه به استعالم از اداره مخابرات و وصول 
پاسخ به شماره 951244- 95/11/27 خوانده را مالک شــماره فوق معرفى نموده است و نظر به 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ وقت از طریق نشــر آگهى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیه مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض به خواسته ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى 
خواهان را وارد دانسته و به استناد 223 و 238 و 219 قانون مدنى و 198 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به انتقال سند یک خط موبایل به شماره 09131124617 بنام خواهان 
و پرداخت 510/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل خواهى در این شعبه و سپس ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى 

باشد. م الف: 15628 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو)/5/783
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970369900617 شماره پرونده: 9309980350801158 شماره بایگانى 
شعبه: 950942 تجدیدنظرخواه: مصطفى حیدرى با وکالت ســلمان محمدى آگاه فرزند علیرضا 
به نشــانى اصفهان خیابان مصلى (آب 250) ســاختمان هدى جنب نمایندگى سامسونگ طبقه 
سوم واد 9 تجدیدنظر خوانده: احمدرضا بشیرى به نشــانى ملک شهر 8 مترى افشار غربى فرعى 
9 دست راست ســومین منزل در کرم رنگ تجدیدنظر خواسته: دادنامه 9409970350801851 
مورخ 1394/10/30 شعبه 8 دادگاه حقوقى اصفهان گردشکار: با بررسى محتویات پرونده و انجام 
مشاوره ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به انشاء رأى 
مى نماید. رأى دادگاه: تجدیدنظر خواهى آقاى ســلمان محمدى آگاه به وکالت از آقاى مصطفى 
حیدرى نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 941851- 94/10/30 شعبه هشتم دادگاه عمومى 
حقوقى اصفهان که به موجب آن حکم بر بى حقى خواهان نســبت به دعوى مطالبه مازاد بر مبلغ 
250/250/000 ریال و خســارت دادرسى صادر شــده وارد اســت زیرا مطابق مبایعه نامه مورخ 
85/12/3 تجدیدنظرخوانده مبادرت به فروش یک قطعه زمین به مساحت 109 مترمربع از پالك 
67 اصلى به مبلغ 150/000/000 ریال به تجدیدنظرخوانــده اقدام نموده و متعاقبًا با طرح دعوى 
توسط مدعیان مالکیت زمین مذکور به موجب دادنامه شــماره 880903- 87/7/29 شعبه پنجم 
دادگاه عمومى حقوقى اصفهان و نیز دادنامه شــماره 1095- 89- 89/8/27 این دادگاه در مقام 
تایید دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه محکوم به خلع و قلع و قمع بنا پنج ششــم از پالك مذکور در 
حق محکوم لهم پرونده، مذکور شده، و تجدیدنظرخواه ناچار شد، جهت جلوگیرى از اجراى حکم 
نسبت به خرید ملک از مالکین آن اقدام نمایند و به لحاظ این که در مبایعه نامه 85/12/3 قید شده 
«زمین فوق قولنامه عادى بوده و هرگونه ایراد و فســاد قانونى در زمین فوق ایجاد شود مسئولیت 
آن به عهده فروشنده بوده و فروشــنده مى بایست عالوه بر خســارت وارده قیمت وارده را طبق 
قیمت روز به خریدار مسترد نماید» با توجه به اینکه پس از خرید ملک مبادرت به احداث بنا روى 
ملک مذکور نموده است و از این جهت طبق ماده 391 قانون مدنى و راى وحدت رویه 733- 93 
تجدیدنظرخوانده تکلیف به پرداخت ثمن و غرمات وارده را داشــته و به لحاظ این که بهاى ملک 
حسب نظریه کارشــناس 1/199/000/000 ریال براورد شــده و دادگاه محترم بدوى صرفا مبلغ 
250/250/000 ریال را مورد حکم قرار داده که این قســمت از راى مصون از تجدیدنظرخواهى 
باقى مانده است در نتیجه تجدیدنظرخواه استحقاق دریافت 948/750/000 ریال دیگر بابت اصل 
ثمن و غرامات را داشته لذا مستند به ماده 358 و 364 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى، نقض راى 
تجدیدنظرخواسته در این بخش خوانده بدوى را به تادیه 948/750/000 ریال بابت اصل خواسته 
و نیز حق الوکاله وکیل در دو مرحله از رســیدگى در حق خواهان بدوى محکوم مى نماید این راى 
ظرف بیست روز قابل اعتراض توسط تجدیدنظرخوانده در این دادگاه است ضمنًا تجدیدنظرخواه 
در صورت وصول محکوٌم به، مکل به پرداخت هزینه دادرسى در حق صندوق دولت است. م الف: 

15629 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان /5/784
ابالغ نظریه کارشناسى

شماره 85/96-و شماره 5ت/ 96 احترامًا عطف به ابالغ شماره 52/96 مورخ 96/05/11 باستحضار 
میرساند که اینجانب باتفاق خواهان آقاى ابراهیم نصرى در محل کاالهاى موردنظر حاضر و نسبت 
به ارزیابى و براورد قیمت کاال با توجه به وضعیت بازار و در نظر گرفتن جمیع جهات مؤثر در قیمت 
اقدام که بشرح ذیل باستحضار میرساند: 1- تعداد 570 عدد کارتن کاشى از شرکت صنایع کاشى 
اصفهان، کاشى دیوارى لعابدار سفیدرنگ بابعاد 20×20 ســانتیمتر که جمعًا معادل 456 مترمربع 
و بارزش 12768000 ریال برآورد گردید. 2- تعداد 66 جعبه چوبى کاشى 20×20 سانتیمتر رنگ 
کرده مخصوص مساجد و حسینیه ها معادل 79 مترمربع جمعًا بارزش 2765000 ریال (که 30عدد 
کارتن کاشى ردیف 1 جزء این ردیف میباشــد) 3- یکعدد بخارى گازسوز آنیال مستعمل بارزش 
720000 ریال 4- یکعدد کپسول ایران گاز بارزش 480000 ریال 5- تعداد 8 عدد تخته کار قالب 
رنگ کاشى بارزش 4000000 ریال 6- تعداد یکعدد دستگاه کاشى بر مستعمل بارزش 450000 
ریال نتیجه ارزیابى: جمع ارزش برآوردى 6 ردیف کاالى ذکر شده فوق معادل 21183000 ریال 
(بیست و یک میلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار ریال) میباشد. م الف: 15626 اجراى احکام شعبه 

2 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک )/5/785
اجراییه

شماره 951381 به موجب رأى شماره 9609976793800739 تاریخ 96/3/9 حوزه 8 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه على پرویزى على کردى فرزند 
امیر نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/860/000 میلیون ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 95/11/4 لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت 220/000 هزار ریال 
بابت نشــر آگهى در حق محکوم له على رضا نصر اصفهانى فرزند حسین نشانى: اصفهان شاهپور 
جدید خ پرتو گاراژ کاوه نو و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانــون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 15560 شعبه 8  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/5/786

اجراییه
شماره 960022 به موجب رأى شماره 9609976795400236 تاریخ 96/3/20 حوزه 24 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه عبدالحسین درویشى نژاد 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد و شــانزده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خســارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک 91/8/22 و پرداخت دو میلیون 
و یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرســى در حق محکوم له مسعود صفرى قهساره نشانى: 
اصفهان- میدان قدس- خ مصلى- کوى 23 منزل اول سمت راســت 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 اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 15561 شعبه 24 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره  دو)/5/787
اجراییه

شــماره 961/95 به موجب رأى شــماره 1199 تاریخ 95/11/30 حوزه 31 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه عباس مردان محمدآبادى فرزند غالمرضا 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفتر اسناد رسمى و تنظیم و انتقال سند رسمى 
خودرو مورد دعوى 548د24/ ایران 53 و همچنین پرداخــت مبلغ یک میلیون و چهارصد و هفتاد 
هزار ریال و پرداخت هزینه نشــر آگهى در حق خواهان شــهریار صالحى فرزند عباس نشــانى: 
تهران- خ چمران- کوچه فرشته- جنب نمایشگاه قصر فردوس منزل شخصى صادر و اعالم مى 
گردد و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق 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 به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 15575 

شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو )/5/788
اجراییه

شماره 950815 به موجب رأى شــماره 9609976795300407 حوزه 23 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه هوتن آیروم لوزاده فرزند خسرو شغل: آزاد 
نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: حضور در یکى از دفاتر خدمات ارتباطى و انتقال رسمى 
خط همراه 09133021653 به نام خواهان حسین رستمیان فرزند على شغل: آزاد نشانى: اصفهان- 
چهارباغ پایین- حدفاصل تختى و میدان امام حسین (ع)- کوچه سرتیپ شماره 4- تزئینات قرمز 
و نیم عشــر در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیــه 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 میســر 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: 15582 شعبه 23  حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/5/789
اجراییه

شماره 951569 به موجب رأى شماره 9609976796200486 تاریخ 96/2/3 حوزه 32 شوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه امین اله دادخواه نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 179/200/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 5/460/000 ریال بابت هزینه دادرســى و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
(95/12/10) لغایت اجراى حکم در حق خواهان محمد صادقى نشانى: اصفهان خ شاهپور جدید خ 
استقالل شمالى بلوك 5 پالك 5 با احتساب پرداخت نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 
الف: 15594 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک )/5/790

اجراییه
شــماره 941196ش5 به موجب رأى شــماره 288 تاریخ 95/2/28 حوزه 5 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- محمدرضا سلیمانى نشانى: شاهین 

شهر- بلوار طالقانى- خیابان حضرت موسى- مشاور امالك امین 2- محمدحسین رنجبران نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت تضامنى سى و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه 
چک به شماره ى 336959- 92/5/5 و پرداخت مبلغ چهارصد و چهل هزار ریال به عنوان خسارت 
دادرسى و خســارت تاخیر تأدیه ازتاریخ 92/5/5 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان تعاونى 
اعتبار ثامن االئمه به نمایندگى محمدحسین نظرى توکلى/ مســعود مهردادى با وکالت شهرزاد 
احمدى  به انضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 15603 شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/5/791
اجراییه

شماره 95- 1187، 950685 به موجب رأى شماره 960411 تاریخ 96/3/9 حوزه 27 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه کاظم آرزوشاد نشانى: مجهول 
المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/540/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه هاى نشر آگهى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک شماره 467648- 95/8/30 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له مرتضى 
احمدى نشانى: اصفهان خ محتشم کاشانى کوچه 31 و 33 ســاختمان امین 3 واحد 6 و نیم عشر 
حق االجرا در حق دولت. مــاده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیــه 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 میســر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 15607 شعبه 27 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو )/5/793
اجراییه

شماره 951269 به موجب رأى شماره 9609976796200341 تاریخ 96/1/14 حوزه 32 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه احمد وحیدى دستجردى 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 5/030/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال بابت حق 
الوکاله ى وکیل آرزو حمیدپور نشانى: اصفهان انتهاى عالمه امینى کوچه شهید کاویانى مجتمع 
مسکونى مجتبى واحد 1 طبق قرارداد و همچنین خســارت تأخیر تأدیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 
95/10/5 لغایت تاریخ وصول در حق خواهان على اکبر محمدوند نشانى: اصفهان انتهاى عالمه 
امینى کوچه شهید کاویانى مجتمع مســکونى مجتبى طبقه همکف  با احتساب پرداخت نیم عشر 
دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 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: 15608 شــعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/5/794
اجراییه

شماره 951268 به موجب رأى شماره 9609976796200359 تاریخ 96/1/15 حوزه 32 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه احمد وحیدى دستجردى 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 114/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 3/045/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال بابت حق 
الوکاله ى وکیل آرزو حمیدپور نشانى: انتهاى عالمه امینى کوچه شهید کاویانى مجتمع مسکونى 
مجتبى واحد 1 و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از  تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/5 لغایت تاریخ 
وصول در حق خواهان على اکبر محمدوند نشانى: انتهاى عالمه امینى کوچه شهید کاویانى مجتمع 
مسکونى مجتبى واحد همکف با احتساب پرداخت نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 
الف: 15610 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/5/795

مزایده
اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالســه 962003 ج/ اول له محمدرضا صبور و علیه انیســه پورمحمدى مبنى بر مطالبه دستور 
فروش ملک در روز پنج شنبه مورخه 96/6/23 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش شــش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى ذیل درج شــده اســت و اکنون در تصرف مالکانه خواهان مى باشد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و با سپردن 10٪ قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 در 
جلسه مزایده شرکت نمایند پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک 
مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهــاى آن صورت خواهد گرفت هزینه هــاى اجرایى بر عهده 
محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: درخصوص بازدید و ارزیابى شش دانگ ملک 
پالك ثبتى 47510 با هماهنگى و راهنمایى خواهان آقــاى محمدرضا صبور در تاریخ 28/4/96 
از محل ملک مودنظر واقع در اصفهان خیابان هشــت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى مقابل 
ورزشگاه خرازى پالك 426 با کدپستى 14 و 16513- 81579 بازدید بعمل آمده و پس از اندازه 
گیرى و برداشــتهاى الزم و مطالعه و معاینه فنى و ارزیابى ملک از نتیجه بررسى و اقدامات بعمل 
آمده هیئت سه نفره کارشناسان منتخب از محل به استحضار مى رسانند. مشخصات ملک: ملک 
موردنظر به آدرس فوق یک باب منزل دو طبقه جنوبى (در تو ساخت) به مساحت 196/4= 24/4* 
8/05 (196/4 مترمربع) طبق ســند مالکیت با دیوارهاى جانبى و طاق ضربى و ستون هاى فلزى 
در وســط به صورت ناودانى دوبل 14 با قدمت 40 سال که در حال حاضر و در زمان بازدید دو باب 
مغازه در طبقه همکف موجود و مشغول فعالیت مى باشند با توجه به نامه شماره 4/96/3931 مورخ 
96/3/24 شهردارى منطقه چهار اصفهان در پاسخ نامه شماره 9620003/ح/1 مورخ 96/3/16 
آن دادگاه محترم (تصویر پیوســت) در خصوص یک باب مغازه با مجوز تجارى به مســاحت 18 
مترمربع و خالف مالک در مورد حذف پارکینگ و تبدیل آن به واحد تجارى و نظر شهردارى منطقه 
4 نســبت به تبدیل وضعیت مغازه خالف به پارکینگ بصورت اولیعــه و کاربردى ملک موردنظر 
بعنوان مسکونى مشخص و اعالم گردیده اســت. نظریه کارشناسى: با عنایت به موارد فوق الذکر 
و موقعیت بنا، کاربرى ملک، کیفیت بنا و مصالح، عمر بنا، وضعیت وش رایط روز بازار و معامالت 
صورت گرفته در منطقه و مســاحت عرصه و اعیان و اشتراکات و لحاظ جمیع عوامل مؤثر ارزیابى 
شش دانگ ملک موصوف به مبلغ کل 12/500/000/000 ریال (دوازده میلیارد و پانصد میلیون 
ریال معادل یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان) برآورد و ارزیابى و اعالم نظر مى گردد. 

م الف: 15615 شعبه 1 اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان/5/797 
مزایده

مزایده امــوال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شــعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى 
درخصوص پرونده اجرایى کالسه 961356 ج/3 له امیرهوشــنگ زنگنه و علیه سهیال شریفیان 
مبنى بر دستور فروش ملک در تاریخ دوشنبه 96/6/20 ســاعت 11 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش ششدانگ پالك ثبتى به شرح مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیال درج گردیده اســت که اکنون در تصرف مالکانه خوانده مى باشد توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از اموال 
بازدید و با سپردن 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 
در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. با ســالم احتراما عطف به چرونده کالسه 961356 
ج/3 مبنى بر دستور آن مقام محترم قضایى درخصوص ارزیابى عرصه و اعیانى ملک مورد معرفى 
حامل نامه به شماره پالك ثبتى 6921/4999 واقع در بخش 5 حوزه ثبتى اصفهان به مالکیت آقاى 
امیرهوشنگ زنگنه پور (به میزان 1 دانگ مشاع از شش دانگ) و خانم سهیال شریفیان (به میزان 
5 دانگ مشاع از 6 دانگ) به آدرس اصفهان خیابان مردوایج روبروى اداره مخابرات پ 76 طبقه 
اول جنوبى. اینجانب کارشناس منتخب در معیت طرفین دعوى از محل موردنظر بازدید و معاینه 
به عمل آورده و به استناد مدارك ارائه شــده و تحقیق و تفحص محلى و مطالعه پرونده متعلقه، به 
شرح ذیل گزارش مذکور تقدیم مى گردد. مشخصات کلى ملک: محل موردنظر به صورت آپارتمان 
مسکونى به زیربناى 121/95 مترمربع واقع در جنوب طبقه اول یک مجتمع تجارى مسکونى سه 
طبقه به حالت در تو ساخت (طبقه همکف شامل دو واحد تجارى و ورودى مجتمع و یک پارکینگ 
و یک واحد آپارتمانى با کد +50 و حیاط مشــاعى جنوبى طبقه اول در دو واحد آپارتمان مسکونى 
شمالى و جنوبى و دو واحد آپارتمان مســکونى دیگر واقع در طبقه دوم بصورت شمالى و جنوبى و 
جمعا در 7 واحد) با سازه اسکلت فلزى و سقف تیرآهن و نماى آجرتراش و با قدمت حدود 30 سال 
واقع شده است و هم اکنون توسط مالک و سایر مالکین در حال بهره بردارى مى باشد. سایر موارد: 
آپارتمان فوق االشاره به حالت بازسازى شده با داشتن 3 اطاق خواب و سالن پذیرایى و آشپزخانه 
اوپن مجهز به کابینت ام دى اف خارجى مرغوب و سرویسهاى بهداشتى کامل مى باشد به گونه اى 
که کف کل طبقه بصورت سرامیک و سایر سطوح توسط گچ و نقاشى و در بخش ورودى توسط لبه 
کوبى از نوع چوب رزین شده پوشیده شده است نوع پنجره ها فلزى و دربهاى داخلى چوبى است 
همچنین سیستم گرمایش این ملک بطریق پکیج و رادیاتور و ســرمایش توسط کولر آبى تامین 
مى گردد. و نیز داراى امتیازات مشــترکات آب و برق و گاز مى باشد. مضافا اینکه در بخش جنوب 
غربى آپارتمان یاد شده یک تراس وجود دارد که بخشى از آن تخریب شده است و مالک اظهار مى 
دارد این تخریب به جهت اعمال قانون از طرف شهردارى منطقه صورت پذیرفته است. اظهار نظر 
کارشناســى در خصوص ارزیابى: با توجه به جمیع عوامل موثر در قضیه (شامل قدمت، دسترسى 
طبقه عدم داشتن آسانسور و ارتفاع کف این آپارتمان از کف پیاده رو به مقدار تقریبى 4 متر- عدم 
داشــتن پارکینگ- عدم هماهنگى مالکین درخصوص فروش کل ملک در راستاى نوسازى آن 
به جهت واحدهاى تجارى موجود و ســایر) و عنایت به میزان عرضــه و تقاضاى خرید و فروش 
امالك به هنگام مباشرت به امر کارشناسى ارزش شش دانگ قدر الحصه و اعیانى آپارتمان نظر 
به زیربناى 121/95 مترمربع جمعا به مبلغ 5/500/000/000 ریال برآورد و اعالم نظر مى گردد. 

م الف: 15620 منصورى- دادورز اجراى احکام شعبه 3 حقوقى اصفهان/5/798 
مزایده

مزایده امــوال غیرمنقول و غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شــعبه 13 خانــواده اصفهان در نظر 
دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالســه 960719ج/13 له زهرا مهدوى و علیه 
علیرضا توکلى مبنى بر مطالبه مهریه در روز چهارشــنبه مورخه 1396/6/22 ساعت 11 صبح در 
محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش شش دانگ ملکى 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســى که ذیًال درج شده است و اکنون در تصرف/ استیجارى 
آقاى على فخارى مى باشد توسط 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 فوق مراجعه و از ملک بازدید و با سپردن 10٪ قیمت پایه به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس 
از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: محل موردنظر به صورت یک باب آپارتمان مسکونى واقع در اصفهان، 
سپاهان شهر، بلوار شاهد، مجتمع پگاه 2، بلوك 9، طبقه دوم، واحد 921 مى باشد. آپارتمان فوق 
الذکر طبق نامه اداره ثبت اسناد و امالك شهر اصفهان به شماره 13940580202403900 مورخ 
1394/12/17 داراى پالك ثبتى به شماره 18692 فرعى از 2250 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان به 
مساحت 118/18 مترمربع مساحت مى باشد که در دفتر 245 صفحه 529 تحت شماره ثبت 57129 
سابقه ثبت دارد و متعلق به آقاى علیرضا توکلى ریزى مى باشــد. آپارتمان مرقوم داراى اسکلت 
بتن آرمه، سقف تیرچه بلوك، آشپزخانه اپن، دربهاى داخلى چوبى، چهارچوبها فلزى، پنجره هاى 
خارجى آلومینیوم، سیستم سرمایش کولر، گرمایش موتورخانه و داراى اشتراکات شهرى مى باشد. 
محل مذکور در موقع بازدید در اختیار متســأجر (آقاى على فخارى) بود. لهذا با توجه به موقعیت 
محل، مســاحت، کاربرى و کلیه عوامل مؤثر در قضیه ارزش شــش دانگ آپارتمان فوق برابر با 
3/249/950/000 ریال سه میلیارد و دویست و چهل و نه میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال برآورد 

و اعالم میگردد. اوصاف اموال منقول: 1- یکعدد صندلى چرخدار بدون پشت+ دو عدد مبل ادارى با 
رویه چرمى قهوه اى+ یکعدد صندلى چوبى پشت بلند مدل ایفل، پارچه کرم رنگ+ یکعدد صندلى 
چوبى تزئینى پشت کوتاه+ (یک عدد صندلى پایه ثابت فلزى فاقد پشت (طبق صورت جلسه مأمور 
کالنترى در محل رؤیت نگردید) مستعمل تعداد: 6، 1/700/000 ریال 2- مبل کاناپه عکاسى پایه 
چوبى با رویه پارچه قرمز رنگ مســتعمل یک عدد 1/000/000 ریال 3- دوربین عکاسى مارك 
canon مدل D۳۰ لنز 135-28 بدون کیف و شارژر مستعمل یک دستگاه 6/000/000 ریال 
4- تابلو وایت برد سایز 120 در 80 مستعمل یک عدد 400/000 ریال 5- ستون یونالیت مستعمل 
یک عدد 300/000 ریال 6- فون عکاسى به عرض 3 متر مستعمل یک عدد 1/500/000 ریال 7- 
سه شاخه فالش عکاسى (ست فالش) شامل: سه پایه 3 عدد، 3 عدد فالش یک عدد سافت و دو 
عدد چتر مارك کینگستون مستعمل یک سرى 5/000/000 ریال 8- چتر تزئینى چوبى مستعمل 
یک عدد 300/000 ریال 9- پانتوگراف 5 ریلى مســتعمل یک عدد 2/800/000 ریال 10- سه 
شاخه فالش عکاسى (ست فالش) شامل: سه پایه 3 عدد، 3 عدد فالش، یک عدد سافت و دو عدد 
چتر مارك فالش ایران مستعمل یک ســرى 3/000/000 ریال جمع کل به ریال 22/000/000 
این اموال در نشانى خیابان مط هرى کوچه بیشه حبیب پالك 84 تحویل آقاى معین مبشرى مى 

باشد. م الف: 15618 منصورى- دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/5/800
ابالغ راى 

شــماره دادنامه: 9609973759500425 شــماره پرونــده: 9609983759500119 شــماره 
بایگانی شــعبه: 960123 خواهان: آقــاى ابراهیم قرهى قهى فرزند داراب به نشــانى اســتان 
اصفهان –شــهر اصفهان خیابان حکیــم- بازار – باغ قلندرها جنب ســراى ســتوده – پخش 
پوشــاك آســیا به کد پســتى 8196975753، خوانده: اقاى ایرج نیرو فرزند غالمعلى به نشانى 
شاهین شهر مدرس خ نورى خیابان قیام با کد پســتى 839674199،  خواسته : مطالبه وجه چک 
، رأى دادگاه: در خصــوص دعوى آقاى ابراهیــم قرهى قهى فرزند داراب بــه طرفیت ایرج نیرو 
فرزند غالمعلى به خواســته مطالبه مبلغ هفتصــد میلیون ریال وجوه چهار فقره چک به شــماره 
810391و810392و810381و810382همگى عهده بانک ملى شــعبه بازار اصفهان به انضمام 
خسارات دادرسى اعم از هزینه دادرسى و تاخیر تادیه از توجه به اوراق پرونده و کپى مصدق ضمائم 
پیوســتى و از نجا که وجود اصول مســتند دعوى در ید مدعى داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان نســبت به دریافت وجه آن داشته است و چون خوانده دلیلى و مدرکى 
بر پرداخت دین و برائت ضمه خویش ارائه نداده و بــا وصف االغ اخطاریه و انتظار کافى در دادگاه 
حاضر نشده و ایراد و دفاعى در قبال خواسته خواهان و مســتند وى بعمل نیاورده است. بنابراین 
دادگاه دعوى مطروحه را وارد و مســتندا بمواد 310 الى 313 قانون تجــارت ، قانون الحاق یک 
تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانــون صدور چک و مواد 198 ؛515، 519، و522 قانون  
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ هفتصد میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و سه میلیون و پانصد هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
و مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال بابت ابطال تمبر به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان پرداخت آن بر اساس شــاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین 
اجرا محاسبه خواهد شد محکوم مینماید.؛ رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شــعبه دادگاه و پس از اتمام مهلت ظرف همین مــدت قابل اعتراض در محاکم 
تجدید نظر استان اصفهان میباشد م الف: 1070 _طباطبایى رئیس شعبه چهارم محاکم عمومی 

حقوقى شهرستان شاهین شهر/  5/903
ابالغ راى

شــماره دادنامه:9609973759200674شــماره پرونده:9609983759200345395شماره 
بایگانى شــعبه:960404خواهان:آقاى میالدقره گوزلوفرزندهوشــنگ به نشانى استان اصفهان 
شهرستان شاهین شهر ومیمه شهرشــاهین شــهرخ مخابرات نیم فرعى 7شرقى پ 28 خوانده 
:آقاى سیدباقرمیرعبدالعظیمى به نشانى مجهول المکان.قرارتامین خواسته.درخصوص تقاضاى 
میالدقره گوزلو  به طرفیت ســیدباقرمیرعبدالعظیمى مینى  بر صدورقرار تامین خواســته معادل 
257/500/000ریال بابت ســه فقره چک به ش236683به مبلــغ 150/000/000ریال بانک 
قوامین وشــماره 140591به مبلغ 100/000/000 ریال بانک پاســاگارد و شــماره 614099به 
مبلغ7/500/000ریال بانک تجارت بابررســى اجمالى ومستندات درخواســت مستندابه شق()

ماده108قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومــى وانقالب درامورمدنى قرارتامین خواســته 
معادل257/500/000ریال از اموال بال معارض خوانده صادره واعالم میگرددقرار پس از ابالغ قابل 
اجرا وظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین دادگاه میباشد.م الف1077- اسالمیان- رییس 

شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر/5/904 
ابالغ راي

شــماره پرونده: 95/96 شــماره دادنامــه: 273-96/4/28 تاریخ رســیدگى 96/4/26  مرجع 
رسیدگى: شعبه ششم شــوراى حل اختالف شاهین شــهر، خواهان: قاســم کریمى ف.کرمعلى 
بنشانى:اصفهان ملک شــهرخ.مطهرى ك 20جنب بســیج ســاختمان 4طبقه چهارم  خوانده: 
اکبرقدیرى بنشــانى مجهول المکان - خواســته:  مطالبــه مبلغ یکصدمیلیون ریال به اســتناد 
یک فقــره حواله قرض الحســنه علــى ابن موســى الرضا(ع)گز بشــماره 683773سررســید 
95/7/25به انضمام هزینه دادرســى و خســارت تاخیر تادیه گردشــکار: خواهان دادخواســتى 
به خواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه 
فوق واجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل است 
و با توجه به محتویــات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح زیر 
مبادرت به صــدور راي می نماید: راي قاضى شــورا: در خصوص دعوى خواهان قاســم کریمى
 ف .کرمعلى بطرفیت خوانده اکبر قدیرى به خواســته مطالبه مبلغ یکصدمیلیون ریال  با اســتناد 
یک فقره حواله قرض الحسنه على ابن موســى الرضا (ع)گز بشماره 683773سررسید95/7/25 
به انضمام هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه  نظر به دادخواست  خواهان و مستندات تقدیمى 
یک فقره حواله وگواهى عدم پرداخت  که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان 
مینمایدوخوانده نسبت به دعوى مطروحه دفاعى را بعمل نیاورده است ودلیلى بر برائت خود اقامه 
نکرده است لذا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مســتندا به مواد 198، 519، 522، قانون آئین 
دادرسى مدنى و ماده 265 ق . م . حکم به حکومیت خوانده به پرداخت مبلغى یکصدمیلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون وسیدوسى و پنجهزار ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ96/2/20 لغایت زمان 
پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد.راى صادره غیابى ظرف بیســت روز از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. 

م الف: 1061 شکوهى- قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/5/905 
ابالغ راي

شماره پرونده: 7396 شــماره دادنامه: 220- 96/5/7خواهان:ناصر بیدرام فرزند محمد على، به 
نشانى: گرگاب بلوار امام روبه روى مســجد جامع لوازم خانگى بیدارم  ، خوانده : حسن صفر نژاد 
فرزند امراله به نشانى : خیابان عطار فرعى 7 شرقى پالك 46، خواسته : مطالبه مبلغ 122500000 
صدو دوازده میلیون و پانصد هزار ریال به استناد 5 فقره فقره چک به عهده بانک صادرات به شماره 
هاى 994525 و 994527 و 994536 و 994508 و 994528 و مطالبه مطلق هزینه هاى دادرسى 
و تاخیر تادیه.گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشــتم به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با 
توجه به محتویات پرونده و تبادل ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي قاضى شورا: در خصوص دادخواســت آقاى ناصر بیدرام  به حسن صفرنژاد به خواسته مطالبه 
مبلغ ریال به اســتناد 5 فقره چک به عهده بانک صادرات به شماره هاى 994525 (93/10/20)و 
994527 (93/9/21)و 994536 (93/10/5)و 994508 (93/8/5)و 994528(93/9/2) و مطالبه 
مطلق هزینه هاى دادرسى. و تاخیر تادیه.نظر به اینکه خوانده در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و 
دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است. شورا پس از بررسى پرونده و مستندات 
ارائه شــده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به شــماره ( تاریخ) 93/10/20 و 
93/9/21 و 93/10/5 و 93/8/5 و 93/9/2 با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه 
خواسته ثابت تشخیص داده و مســتند به ماده 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى و مواد 314 
و 313 ناظر به ماده 249 قانون آیین تجارت و تبصــره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 
واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشــخیص مصلحت نظام در خصوص 
خســارت دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 122500000 صدو دوازده میلیون 
و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1736000 هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سر رســید چک مورخه 93/10/20 و 93/9/21 و 93/10/5 و 93/8/5 و 93/9/2  
با لغایت زمان پرداخت بر اساس شــاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
که حین اجراى حکم محاســبه خواهد شــد،در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
حضورى بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1064 اسالمیان قاضى 

شعبه هشت حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/ 5/906 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973760100832 شماره پرونده: 9409983761900468 شماره بایگانى 
شــعبه: 941488 شــاکى: آقاى رضا یحیى ئى خوندابى فرزند جعفر با وکالت آقاى امین سلطانى 
فرزند جمشید به نشانى اصفهان خیابان بزرگمهر بعد از چهار راه هشت بهشت نبش خیابان سپهد 
قرنى مجتمع میالد نور طبقه اول واحد 104، متهمین: 1-آقاى محمد احمدى به نشانى دهق- خ 
اصلى – موبایل آوا- مهردشــت 2- آقاى مهرداد خدابخشــى فرزند خداداد به نشانى دهق- خ 
شریعتى – مزون لباس عروش شعر.  اتهام  ها : مشــارکت در جعل و استفاده از سند مجعول. راى 
دادگاه: در خصوص اتهام آقایان محمد احمدى فرزند مرتضى ومهرداد خدا بخشى دایر بر مشارکت 
در جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقاى رضا یحیایى با وکالت آقاى امین سلطانى، و 
شاکى چنین توضیح داده که متهم ردیف اول به موجب یک فقره چک بالمحل به شماره 935433 
عهده بانک ملى به تاریخ سررسید 92/4/29 شکایتى علیه اینجانب مطرح که به لحاظ موخر بودن 
تاریخ مندرج با تحریرات متن آن منتهى به صدور قرار منع گردیده و لیکن متعاقب آن مشــارالیها 
مجددا با تغییر تاریخ چک و گواهینامه عدم پرداخت مبادرت به طرح شکایت علیه اینجانب نموده 
اند که به به محض اطالع از شــکایت اینجانب علیه انان مبادرت به اعالم گذشت نموده اند. لهذا 
دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده، شرح شکایت شاکى و اظهارات وکیل مدافع در جلسه 
دادرسى این دادگاه، تصاویر مصدق چک مورد ادعا و گواهینامه عدم پرداخت( مندرج در صفحات 
23 ، 24 و 27 پرونده) که مفادا داللت بر صحت ادعاى شاکى دارد و النهایه توجها به اینکه متهمین 
برغم استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده اند وقوع بزه انتسابى را 
محرز دانسته مستندا به ماده 536 قانون تعزیرات حکم به حکومیت هر یک از متهمین از حیث جعل 
به تحمل یکسال حبس تعزیرى و از حیث استفاده از سند مجهول به تحمل یکسال و سه ماه حبس 
تعزیرى صادر و اعالم مینماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این محکمه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

مى باشد. م الف: 1066 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر/ 5/907 

احضار
شماره نامه: 9610113604000569 شماره پرونده: 9609983655700037 
شماره بایگانى شــعبه: 960395 نظر به اینکه در پرونده کالسه 960395 متهم 
مرتضى حسینى فرزند آقاعلى (على حســین) به اتهام سرقت 13 گونى چلتوك 
موضوع شکایت قاسم سلیمانى فرزند مرتضى مجهول المکان اعالم گردیده است 
لذا در اجراى ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى و بدینوسیله به نامبرده ابالغ مى گردد در 
تاریخ 96/7/5 ساعت 12 صبح جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه 102 دادگاه 
کیفرى دو فالورجان حاضر و ازخود دفاع نماید در صــورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محسوب 
و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. . م الف: 497 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو 

شهرستان فالورجان (102 جزایى سابق) /5/860
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مدیرکل ریالى و نشر بانک مرکزى گفت: به زودى گیرنده 
چک مى تواند با ارسال شماره منحصر به فرد هر برگه، به 
سامانه استعالمات بانک مرکزى، مشخصات و سابقه چک 

برگشتى دارنده دسته چک را کنترل کند.
مســعود رحیمى از اقــدام جدید بانک مرکــزى براى 
ســاماندهى صدور چک هاى بى محل و یکپارچه سازى 
ظاهر چک هاى بانکى خبر داد و گفت: بانک مرکزى به 
منظور افزایش امنیت چک و جلوگیرى از صدور چک هاى 
بالمحل، طرحى را به شوراى پول و اعتبار ارائه داده که 
مصوب هم شده است؛ بر اساس آن، در مرحله اول شش 

بانک کشور آن را اجرایى مى کنند.

وى افزود: در این طرح، مشخصات ظاهرى چک، ابعاد، 
محتوا و موارد نوشتارى یکپارچه شده و وجه تمایز تمامى 
چک هاى موجود در نظام بانکى، تنها لوگوى بانک هاست 
که آن هم با ابعاد مشــخص و اســتاندارد، از هم متمایز 
مى شــوند. وى تصریح کرد: این امر باعث مى شود که 
ضریب ارتباط نیروى انسانى کمتر شده و یکسرى ضرایب 
امنیتى برگه هاى چک شامل طراحى، امنیت، استفاده از 
کاغذ و مرکب امنیتى متناسب با استانداردهاى روز دنیا 
لحاظ شده است و یکسرى فیچرهایى که قبًال فقط روى 
اسکناس و ایران چک داشتیم، در مورد چک هاى بانکى و 

دسته چک نیز رعایت مى شود. 

آمار مقدماتى گمرك جمهورى اسالمى ایران از تجارت 
خارجى چهار ماهه نخســت ســال جارى حاکى از آن 
است که در این مدت بیش از 400 هزار تن هندوانه به 
ارزش 77 میلیون و 584 هزار و 678 دالر از ایران صادر 

شده است.
الزم به ذکر اســت که ارزش ریالى این حجم صادرات 
بالغ بر 251 میلیارد و 815 میلیون و شــش هزار و 908 
تومان در آمار گمرك به ثبت رسیده است. با این تفاسیر 
مى توان نتیجه گرفت که متوســط قیمت هر کیلوگرم 

هندوانه صادراتى درحدود 630 تومان بوده است.
الزم به ذکر است که مجموع 77 میلیون دالر هندوانه 

ایرانى به 28 کشور جهان صادر شــده که از جمله آنها 
مى توان به عراق، امارات متحــده عربى، قطر، آلمان، 

ارمنستان، گرجستان، ترکیه و لهستان اشاره کرد.
در این میان کشور عراق با خرید بیش از 236 هزار تن 
هندوانه از ایران به بزرگ ترین مشترى این محصول در 
این مدت تبدیل شده است. بعد از عراق، کشور امارات 
متحده عربى با واردات بیــش از 84 هزار تن هندوانه از 

ایران، دومین خریدار این محصول بوده است.
همچنین اسم کشــور هاى اروپایى نیز در آمار گمرك 
به چشــم مى خورند که در این بین آلمانى ها 371 تن و 
انگلیسى ها 218 تن هندوانه از ایران خریدارى کرده اند.

آلمانى ها و انگلیسى ها  
هندوانه ایرانى مى خورند

امنیت چک ها 
زیر چتر نظارت بانک مرکزى

مردم فریب فروش خودروهاى 
زیر قیمت را نخورند

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل با بیان اینکه از 
مردم درخواست مى کنیم گول شرکت هاى غیرمجاز 
را نخورند، گفت: سایت ثبت ســفارش خودرو بسته 
است اما متأســفانه مردم بدون توجه به این موضوع 
به راحتى در پیش فروش هاى غیرقانونى شــرکت 

مى کنند.
سعید مؤتمنى با بیان اینکه در این زمینه شکایت هاى 
متعددى به اتحادیه ارسال شده که در حال بررسى آنها 
هستیم، افزود: برخى از این شرکت هاى غیر مجاز پول 
ماشین را نقداً از مشترى دریافت مى کنند و آنها هم به 
امید سود بیشتر و خرید خودروى ارزان تر از قیمت بازار 

این پول ها را پرداخت مى کنند.

واحدهاى افتتاح شده 
مسکن مهر چقدر است؟

تا روز 22 مردادماه سال جارى یک میلیون و 839 هزار 
واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح شده که سهم دولت 

یازدهم از این تعداد 45 درصد بوده است.
تا روز 22 مرداد ماه سال جارى بالغ بر یک میلیون و 839 
هزار و 695 واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح شده که 
سهم دولت یازدهم از این تعداد 829 هزار و 494 واحد 

معادل 45 درصد بوده است.
همچنین تعداد واحدهاى تحویل شده یک میلیون و 
568 هزار و 452 واحد بوده که 878 هزار و 533 واحد 

معادل 56 درصد توسط دولت یازدهم انجام شد.
تعداد واحدهایى که سند برایشان صادر شده نیز یک 
میلیون و 159 هزار و 431 واحد اســت که 634 هزار 
و 987 واحد آن معادل 55 درصد توسط دولت یازدهم 

صادر شده است.
همچنین تاکنون یک میلیون و 333 هزار و 237 واحد 
مسکن مهر فروش اقســاطى شده که عملکرد دولت 
یازدهم 854 هزار و 805 واحد معادل 64 درصد بوده 

است.

اعطاى تسهیالت 30 میلیونى 
به مستمرى بگیران 

بانک رفاه در طرح کرامت 96 به مســتمرى بگیران و 
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعى و بازنشستگان 
دانشگاه هاى علوم پزشکى تسهیالت پرداخت مى کند.
متقاضیان یاد شده مى توانند براى تهیه و تأمین اموال و 
خدمات مورد نیاز همانند تهیه مصالح ساختمانى براى 
تعمیرات واحد مسکونى، هزینه درمان، تحصیل، تهیه 
جهیزیه، ازدواج فرزند، مسافرت هاى زیارتى و سیاحتى 
در قالب عقد مرابحه حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال از 

این تسهیالت استفاده کنند.
نرخ ســود تســهیالت این طرح 18 درصــد و مدت 
بازپرداخــت تســهیالت حداکثــر 48 مــاه خواهد 

بود.

ویترین

 کولر ها و وســایل سرمایشــى یک سوم 
مصرف برق کشــور را در تابستان به خود 
اختصاص مى دهند یعنى اگر مصرف برق در 
فصل گرما 54 هزار مگاوات باشد درحدود 
18 هزار مگاوات آن سهم وسایل سرمایشى

 است.
خیلى از ما نکات کوچک و ظریف مدیریت 
مصرف مانند ســرویس کولر ها، تعویض 
پوشــال، تعویض یاتاقان، درســت کردن 
نشــتى کولر را مى دانیم، اما گاهى کوتاهى 
مى کنیم و بیشتر نمى دانیم رعایت هر کدام 
از اینها مى تواند 20 تا 25 درصد مصرف برق 
را کاهش دهد و خنکى بیشترى نصیب ما 

کند.
چون کولر ها اغلب در پشــت بام ها نصب 
مى شوند و آفتاب مســتقیم به آنها مى تابد، 
ایــن موضوع موجــب افزایــش مصرف 
آب و بــرق و کاهــش راندمــان کولر ها 

مى شود.
مجرى طرح هاى بهینه ســازى سازمان 
ســاتبا مى گوید: اختالف دما بین ســایه و 
آفتاب حداقل 10 درجه است بنابر این همه 
کولر ها اعم از آبى و گازى و اسپیلت ها باید یا 
در ضلغ شمالى ساختمان نصب شود یا براى 

آنها سایبان درست کنیم.
احمــد رضــا توکلــى افــزود: چــون 
عامــل اصلــى پیــک مصرف تابســتان 
سیســتم هاى سرمایشى اســت، مصرف 
بــاالى کولر هــا در تابســتان ضــرورت 
بهنیه ســازى مصــرف آنهــا را دوچندان

 مى کند.
وى اظهارداشــت: با اســتفاده از دور کند 
کولرهــاى آبــى 5 درصد مصــرف برق 
کمتر مى شــود.وى ادامــه داد:کولرهاى 
آبــى بــه ازاى هــر 16 ســاعت مصرف 
8 کیلــووات ســاعت برق مصــرف کنند 
در حالــى که هــر روز به انــدازه یک نفر 
یعنــى 150 تــا 200 لیتــر آب مصــرف 

مى کنند.

در حال حاضر رکود حاکم بر بازار مســکن موجب شده تا 
تمایل افرادى که خانه ندارند براى خرید مسکن کاهش 
یابد و افراد به همان اجاره نشــینى راضى باشند. این در 
حالى اســت که با باال گرفتن وضعیت رکود در سه سال 
و نیم اخیر بسیارى از مشــاغل با مشکل مواجه شده اند. 
همین مشکالت مالى باعث شده تا بسیارى از افرادى که 
تا همین چند ســال پیش خانه دار شده بودند به علت گیر 
افتادن در بدهى، خانه هاى خود را بفروشند و تن به اجاره 

نشینى دهند.
این روزها اوضاع احوال بازار اجاره مسکن اصًال مناسب 
نیســت و طى چند هفته گذشــته قیمت  اجاره در نقاط 

مختلف به صورت نجومى افزایش یافته است.
با وجودى که برخى کارشناســان پیش از این پیش بینى 
افزایش نرخ 15 درصدى اجاره بها را داشــتند اما برخى 
گزارش ها حاکى از افزایش 40 درصدى اجاره بها در نقاط 
مختلف دارد و تفاوتى ندارد که شهروندان خواهان اجاره 
کردن مسکن در کدام نقطه شهر هستند اجاره بها امسال 

افزایش بى رویه داشته است.
یکى از مشاوران امالك در منطقه 7 اصفهان در خصوص 
افزایش میــزان اجاره بهــا آن هم در فصلــى که مردم 
بیشترین جابه جایى را انجام مى دهند، گفت: نرخ اجاره 
بها به دلیل کاهش نرخ سود بانکى و تأکید بانک مرکزى 
بر کاهش بیشــتر این ســود، حتى بین 40 تا 50 درصد 

افزایش داشته است.

مالکان زیر بار رهن کامل مسکن نمى روند
به گفته وى، به دلیل کاهش نرخ  سود بانکى میزان رهن 
کامل واحدها بسیار کم شــده به طورى که مالکان حتى 
زیر بار رهن کامل با نرخ 30 تا 50 میلیون تومان نمى روند 
و تمایل به گرفتن اجاره حتى بــاالى دو میلیون تومان و 

بیشتر دارند.
وى اضافه کرد: البته قانون مشــخصى بــراى اجاره بها 
نیست و هر مالکى در هر نقطه شهر ملک خود را با قیمتى 

که تمایل دارد اجاره مى دهد.
با این حال به اعتقاد کارشناســان امروز کشور با شرایط 
اقتصادى رکود و تورم روبه رو شده است و در حال حاضر 
وجود خانه هاى خالى در کشور و از سوى دیگر عدم توانایى 
مردم براى خریــد واحدهاى مســکونى باعث افزایش 
قیمت هاى نجومى اجاره در این بخش شده است. البته آنها 
پیشــنهاد مى دهند که با اجاره دادن این واحدهاى خالى 

در کشور، مى توان بخش اجاره مسکن را ساماندهى کرد.

افزایش اجاره نشینى با کم شدن نقدینگى 
مردم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس با انتقاد از وضعیت 
رکودى موجود در بازار مسکن گفت: رکود موجود در این 

بازار خرید و فروش مسکن را راکد کرده است.
حسینعلى حاجى دلیگانى با اشــاره به افزایش نرخ اجاره 
بها، افزود: با توجه به رکود حاکم در بازار مســکن، انتظار 
مى رود نرخ اجاره بها نیز ثابت باشــد اما متأسفانه برخى 
دالل بازى ها اجاره بها را هر ساله و گاهى در بازه زمانى 

کمتر دستخوش تغییر مى کند.
وى با تأکید بر اینکه افزایش مداوم نرخ اجاره بها نشان از 
ضعف نظارت هاست، تصریح کرد: گرانى هاى رخ داده در 
بازار اجاره بها به نوعى است که تحرکى را در بازار مسکن 

و رونق تولید مسکن ایجاد نمى کند.
وى با بیان اینکه کم بودن نقدینگى و کاهش قدرت خرید 
مردم اجاره نشینى را افزایش داده است، تأکید کرد: تنها 
راه پیش روى دولت براى ساماندهى به وضعیت اجاره بها 
در کشور نظارت بر نرخ ها و کمک به مردم براى افزایش 

توان خرید خانه است.

هزینــه اجاره بهاى مســکن بــا در آمد 
شهروندان همخوانى ندارد

وى با تأکیــد بر اینکه بایــد قدرت خرید مــردم با ارائه 
تســهیالت ارزان افزایش یابد، افزود: تسهیالت دهى در 
حوزه مسکن در حال حاضر کارآمد نبوده و با روش هایى 
که در این رابطه در نظر گرفته شده از جمله ودیعه گذارى و 
همچنین نرخ سودهاى غیرمنطقى نمى تواند ساماندهى 

بازار را منجر شود.

وى با بیان اینکــه هزینه اجاره بهاى مســکن با در آمد 
شهروندان همخوانى ندارد، اظهار داشت: دولت باید نرخى 
براى خرید مســکن و اجاره بهاى خانه ها تعیین کند تا  
شهروندان بتوانند بر طبق درآمدهاى اقتصادى خود بدون 
تحمیل فشارهاى اقتصادى مسکن مناسب انتخاب کنند.

نرخ اجاره بها هر روز در حال افزایش است
رئیس انجمن انبوه سازان مســکن اصفهان نیز پیرامون 
اینکه مردم همچنان در انتظار ارزان تر شدن قیمت مسکن 
هســتند که این امر بر رکود بازار مسکن دامن زده است، 
گفت: با پابرجا بودن این شرایط مردم از خرید خوددارى 

مى کنند مگر نیاز مسکن به حالت انفجار برسد.
توال ادامه داد: در نقطه مقابل انتظار کاهش قیمت مسکن، 
نرخ اجاره بها هر روز در حال افزایش است و این نشان از 

نیاز موجود بوده اما خریدى انجام نمى شود.

افزایش اجاره بها در رکود بازار مسکن کولر ها یک سوم 
برق تولیدى کشور را 

مصرف مى کنند

سخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، وزارت ارتباطات را مقصر 
تأخیر در اجراى طرح رجیسترى مى داند.

قاســم خورشــیدى گفت: وزارت ارتباطات دلیل تأخیــر اجراى طرح 
رجیســترى گوشــى موبایل را عدم پیش  بینى اعتبارات الزم مى  داند؛ 
درحالى که وزارت صنعت، معدن و تجارت بایــد این اعتبارات را پیش  
بینى مى  کرد، اما پیش  بینى  هاى الزم را نداشــته و از این  رو تخصیص 
اعتبارات توسط وزارت ارتباطات و فناورى انجام شده که در نهایت نیز 
این وزارتخانه 28 خرداد ماه ســال جارى قرارداد خود با پیمانکار داخلى 

را منعقد کرده است.
وى با اظهــار گله منــدى از وزارت ارتباطات و موجه ندانســتن تأخیر 
در اجراى طرح رجیســترى، اضافه کرد: با وجود ایــن، به اجراى طرح 
رجیســترى در آینده اى نزدیک خوش بین هســتم؛ چرا که به لحاظ 
علمى و فنى، کار کارشناســى و عمیقى براى این طرح صورت گرفته و 
از نظر کارشناســان این کار کامًال عملیاتى و اجرایى مى باشد و ضمنًا 
اجراى این طرح بدون کمترین مشــکل براى کاربران، به زودى نهایى

 خواهد شد.

وى افزود: با توجه به تمهیدات صورت گرفته، اجراى طرح رجیســترى 
منجر به کاهش حاشیه ســود براى واردکنندگان خواهد شد و عالوه بر 
آن، مى توان تلفن همراه را با قیمت ارزان ترى در اختیار مصرف کننده 

نهایى قرار داد.
خورشــیدى در رابطه بــا نگرانى برخــى از مخالفان ایــن طرح مبنى 
بر انحصارى شــدن واردات گفت: تا قبــل از نگرانى بــه وجود آمده 
براى انحصار بــازار موبایــل، وزارت صنعت، معــدن و تجارت مجوز 
نمایندگى رســمى فــروش موبایــل را تنهــا به اشــخاص حقوقى 
و شــرکت  هایى واگذار مى  کرد کــه نمایندگــى از تولیدکننده اصلى 
داشته باشــند اما براى حل این مشــکل اخیراً این قید را حذف کرده و 
مجوز نمایندگى  ها براى شــرکت  هاى واســطه  اى منطقه  اى صادر 
شــده اســت. بنابراین تقریبًا در گوشــى تلفن همراه مونوپل وارداتى 

نداریم.
وى همچنین با توجه به اینکه صاحبان گوشى هاى همراه، فقط دو ماه 
پس از زمان اجرایى شدن طرح رجیســترى فرصت دارند و پس از آن 
اگر گوشــى قاچاق باشــد، دیگر به آن خدمات تعلق نمى گیرد، توصیه 
کرد که مــردم تلفن هاى همراه خــود را از نمایندگى هــاى معتبر و با 
گارانتى که نشان از ســالمت کاال و واردات قانونى مى دهد، خریدارى

 کنند. 

گوشى ارزان مى شود

 ابالغ افراز
اعالم نظریه افراز ششــدانگ پالك ثبتى 301/43 بخش 16 ثبت اصفهان شماره: 103/96/1747/26- 
96/5/11 نظر به اینکه الهه عارفیان فرزند فتح اله شناســنامه شــماره 26 شاهین شــهر به شماره ملى 
5110649111 افراز ســهام مشاعى خود از ششــداتگ پالك 301/43 باقیمانده بخش 16 ثبت را نموده 
اند که بموجب راى افرازى شــماره 960602071419691-96/5/11 مفروز گردیده اســت. خواندگان: 
فاطمه پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز جزى، صدیقه گرســیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، میالد باقرى 
گورتانى، گلعزار کشاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، عباسعلى آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، 
ابراهیم آقاجانى جزى، عباسعلى آقاجانى جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى، 
جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرســیوز، هواکم ارتونیان، على ایزد پناه جزى، 
عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، کشور بالبادى، 
جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشــک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افسر 
تدریسى امیرآباد، حسن تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى تقیان جزى، نادعلى تقیان جزى، 
توران جزى جزى، قربانعلى جمشیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان 
جزى، توران حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله 
حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیان جــزى، عزت اله حکیمیان جزى، عزیزالــه حکیمیان جزى، قدرت اله 
حکیمیان جزى، عــزت حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشــمى ورنوســفادانى، کامبیز 
حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا حاجت بور، غالمحسین طایفه قشقایى، محبوبه، حسینى خولنجانى، حبیبه 
حمصى، اقدس خاکسار، رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حسین آقاجانى، محمدحسین خلیلى جزى، 
مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على رحمانى، حسین رسولى، رضا قلى اورنگ، 
حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، سیدعلى سجادى، زهره سعادت، اله داد 
سلیمانى فارسانى، عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شــریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان میالگرى، بهنام 
مهران، خسرو مهران، اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى 
ســورانى، زهرا نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه 
نقاشــى، بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، 
صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شــرکت گاز اســتات اصفهان، شهرام 
قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشــرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى زاده، حمیدرضا 
محبتیان، ایران محمدى فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، فردوس مرادیــان، مهدى متقى زاده، رجبعلى 
مزروعى سبالنى، زهرا مسیبى، حسین مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس 
مسیبى جزى، عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مســیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى 
علمدارى، عبداله على بیگى بنى، شــاهرخ على جانى على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، حسین 
على ملکى، عباسعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله  
غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى مرتضى 
فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شیرجزى، مریم شیرجزى 
جزى، مصطفى شیرجزى، مهدى شیرجزى، حسن شــیرجزى، طاهره شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى 
شیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، ابراهیم 
صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جــزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه صالح 

جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، معصومه صالــح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح 
جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه 
عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، محمد عارفیان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، 
سعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد عسکرزاده، حســین تقیان جزى نصرت عرفانى و همچنین 
افرادى که در پالك مذبور ذینفع هستند و یا نام آنان که در اسامى ماکین ذکر نگردیده است، لذا افراز سهام 
مشاعى قسمتى از ششــدانگ باقیمانده پالك 301/43  واقع در بخش 16 پشت بند حافظ شمالى که سند 
مالکیت آن در صفحه 67 دفتر 212 امالك بنام الهه عرفیان فرزند فتح اله سابقه ثبت  و سند تک برگ دارد 
که با نوجه به گزارش ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 مشخص گردیده که عملیات 
ثبتى ملک خاتمه یافته و با مجاورین تعارضى ندارد و حدود اربعه مورد افراز به موجب صورت مجلس شماره 
96060271417368 - 96/05/10 به شرح ذیل است:1- حدود ششدانگ یک قطعه زمین بنام خواهان 
آقا/ خانم الهه عارفیان فرزند فتح اله که قطعه 495 براى آن منظور شده به مساحت 173/87 متر مربع عبارت 
است از: شماال در دوقسمت که دوم پخ است بطولهاى5/5 متر و 4/95 متر پى است اول به کوچه احداثى دوم 
به خیابان شهید بهنام محمدى شرقا بطول 16/5 متر پى است خیابان شهید بهنام محمدى. جنوبا بطول 9 
متر بدیوار به پالك 63642 فرعى غربى بطول 20 متر بدیوار پالك 44842 فرعى. حقوق ارتفاقى معرفى 
نشد. سهم خواهان و باقیمانده با حدود و مساحت مندرج در صورت مجلس مذکور متعلق به خواندگان است 
این تصمیم با اختیار ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوبه سال 1357 و ماده 5  ایین نامه مربوطه 
صادر گردیده لذا طبق ماده 6  ایین نامه و ماده 18 آیین نامه اجرایى مفاد اســناد رسمى الزم االجرا به کلیه 
افراد ذینفع ابالغ تا در صورتیکه بین شرکا و مالکین مشاعى محجور(صغیر،مجنون و غیر رشد) و یا غایب 
و مفقواالثر  وجود دارد باستناد ماده 313 قانون امور حســبى و طبق راى وحدت رویه شماره 3530 مورخ 
60/01/15 هیات عمومى دیوان عالى کشور به نامبردگان و نمایندگان آنها ابالغ میگردد تا چنانچه اعتراضى 
نسبت به نظریه افراز شماره 950602071138554 مورخ 1395/9/14 داشته ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
ابالغ طبق ماده مذکور به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و گواهى مربوط را به واحد ثبتى ارایه نمایند. 

م الف: 1058 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /5/908
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641000234 شــماره پرونده: 9509983642500767 شــماره بایگانى شعبه: 
951183 آگهى ابالغ وقت رسیدگى به علیرضا بختیاروند حســب محتویات پرونده کالسه 951183 ك 
102 آقاى علیرضا بختیاروند فرزند لطفعلى متهم به بزه ایراد ضرب و جرح، با توجه به مجهول المکان بودن 
نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک 
نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/06/26 ســاعت 9:00 صبح در شعبه 102 
دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شــوند در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رســیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 643  عابدى لنجى- شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 شهر 

لنجان (102 جزایى سابق)/5/913
حصر وراثت

سید دانیال حسینى داراى شناسنامه شماره 6200026076 به شرح دادخواست به کالسه 234/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید عیسى حسینى بشناسنامه 
17 در تاریخ 1396/04/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به: 1- سید دانیال حسینى فرزند سید عیسى ش.ش 6200026076 ت.ت 1372 صادره از باغبهادران 
(پســر متوفى) 2- فرزانه امینى نوگورانى فرزند کاظم ش.ش 233 ت.ت 1353 صادره از مسجد سلیمان 
(همسر متوفى) 3- روح انگیز جعفرى نوگورانى فرزند رجبعلى ش.ش 139 ت.ت 1323 صادره از ایذه (مادر 
متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 641 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /5/914

فقدان سند مالکیت
شماره 1396/12/403479 چون ورثه عزیزاله رحمانى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یازده و یک سیزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یک باب خانه پالك شماره 958/9 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 165 
دفتر 292 ذیل ثبت 73672 سند مالکیت شماره 598747 بنام عزیزاله رحمانى فرزند محمدرضا ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و طى سند انتقال شماره 105405 مورخ 1370/06/11 دفترخانه 23 به وى انتقال گردیده 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 96/05/26- م الف:5562 زمانى، رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/ 5/916 
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه اسماعیل هادیان فرزند عبدالعلى دادخواســتى به طرفیت 1- علدالرضا قاسمى فرزند حسن 
2- مهدى قاسمى فرزند درویش 3- محمد پورحسن فرزند حیدر به خواسته انتقال سند تقدیم که به شعبه 
سوم شوراى حل اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 1740/93ش3ح ثبت و براى مورخ 96/6/25 ساعت 
15 عصر وقت رسیدگى تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان معرفى نموده است لذا به تقاضاى 
خواهان و دستور ریاست شورا و به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر انتشار 
درج و آگهى مى شود و از خوانه دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه سوم 
حقوقى فالورجان و اعالم نشــانى و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم براى وقت 
مقرردر شعبه جهت رسیدگى حاضر شوند در غیر این صورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب و شورا غیابًا 
رسیدگى و تصمیم مقتضى اعالم خواهد  نمود. م الف: 462 شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

فالورجان/5/925
مز ایده

شــرکت تعاونى خدماتى دهیارى هاى بخش جلگه اصفهان در نظر دارد یک دستگاه از ماشین آالت خود 
 ITM را از طریق مزایده عمومى و به شرح ذیل به فروش رساند. بکهو لودر کشویى هیدرولیک کابین دار
طرح سیبکى تیپ TDL 86 شماره انتظامىLFW 90623 B شــماره موتور مدل 1393 کارکرد صفر 
کیلومتر قیمت پایه 775/000/000 ریال. ساعت بازدید دستگاه مورد نظر از ساعت 7 صبح الى 14/30 در 

محل پایگاه آتشنشانى دهستان امامزاده عبدالعزیز از تاریخ 96/5/26 الى 96/6/2 به جز روزهاى تعطیل 
مى باشد. در ضمن واریز مبلغ 5 درصد قیمت پایه به حساب شــماره 0215651805005 بانک ملى بنام 
شــرکت تعاونى خدماتى دهیارى هاى بخش جلگه الزامى و کلیه هزینه هاى آگهى و کارشناسى و انتقال 
سند به عهده برنده مزایده خواهد بود. تاریخ بازگشایى پاکت ها 1396/06/05 خواهد بود شماره تلفن هاى 
هماهنگى: آقاى اسماعیلى 09162287507 امور ادارى 46404533- 031. شرکت تعاونى خدماتى دهیارى 

هاى بخش جلگه/5/926
اجرائیه

شــماره 95/1428 بموجب رأى شــماره 81 تاریخ 96/02/02 حوزه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف 
شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید امینى فرزند حبیب اله شغل آزاد. مجهول 
المکان محکوم است به : انتقال سند رســمى خودروى پژو 405 به شــماره انتظامى ایران 43 – 987 ى 
32 به عنوان اصل خواســته و پرداخت هزینه دادرسى در حق محکوم له محســن ایزدى گارماسه فرزند 
حبیب اله شغل آزاد نشانى فالورجان گارماســه خیابان بوعلى کوچه شهید حســین توکلى و نیم عشر از 
محکوم به بابت هزینه عملیات اجرایــى در حق صندوق دولت.ماده 34 قانون اجــراى احکام : همین که

 اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا اجرابگذارد  یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند ، باید  ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد ، صریح اعالم نماید . م  الف 475 شعبه سوم حقوقى شوراى حل 

اختالف فالورجان 5/927
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان خانم فرشته غالمى فرزند خان محمد با وکالت عزت اله محسنى به طرفیت آقاى مصطفى احمدى 
فرزند غالمى منجى به خواسته مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسى تقدیم دادگاههاى خانواده 
شهرستان اصفهان نموده که به شعبه اول خانواده اصفهان واقع در خیابان میر مجتمع شهید قدوسى طبقه 
چهار ارجاع و به کالسه 960282 ثبت و داراى وقت رسیدگى 1396/6/27 ساعت 8/30 صبح مى باشد لذا 
به جهت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 16531 شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان/932 /5

ابالغ وقت رسیدگى
شماره: 585/96 خواهان اصغر حیدرى ف اسماعیل ســاکن هرند  خوانده: صالح قربانیان ف رضا مجهول 
المکان خواســته: صدور حکم بر الزام به پرداخت مبلغ 190/000/000 ریال خواهان در تاریخ 96/4/14 
دادخواستى بطرفیت خوانده با خواسته مذکور به این شورا ارائه که تحت کالسه 212/96 به ثبت رسیده است 
و وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 96/6/25 ساعت 10 صبح رسمى تعیین شده است، لذا بنا به درخواست 
خواهان، به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا خوانده مذکور با 
حضور در دفتر شورا و ارائه نشانى دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در جلسه شورا حاضر 
گردد. در غیر این صورت شورا غیابًا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش 

جلگه (مجتمع شماره یک)/5/946



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

همانــا شــما گفتید: پــروردگار مــا خداســت، پــس در عمل به 
دستورات قرآن خدا و در ادامه راهى که فرمان داد و بر روش 
درست پرستش بندگان او، استقامت داشته باشید و پایدار مانید و 
از دستورات خدا سرپیچى نکنید و در آن بدعتگذار مباشید و از 
آن منحرف نگردید؛ زیرا خارج شوندگان از دستورات الهى در 

موال على (ع)روز قیامت از رحمت خدا دورند.

شــهردارى کوهپایه به اســتناد مصوبه شــماره 135 مورخ 
1396/05/05 شوراى اسالمى شهر کوهپایه در نظر دارد نسبت 
به فروش یک پالك مســکونى (کوى فرهنگیان) و یک پالك 
کارگاهى (بلوار امام رضا (ع)) از طریق رعایت تشریفات مزایده 
موضوع ماده 13 آئین نامه مالى شــهردارى ها اقدام نماید. لذا 
از متقاضیان دعوت به عمل مى آید از تاریخ 96/05/19 لغایت 
96/06/04 جهت کسب اطالعات بیشتر به شهردارى کوهپایه 

مراجعه نمایند.
محمدرضا مجلسى- شهردار کوهپایه 

آگهى مزایده نوبت اول چاپ دوم

شهردارى شاهین شهر به استناد  مجوز شماره 972/ش مورخ 96/4/17 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى یک قطعه زمین با متراژ 10/000 مترمربع واقع 
در شاهین شهر ضلع شرق انتهاى بلوار شهید منتظرى و ضلع جنوب جاده کمپینگ و با 
قیمت پایه به ازاء هر مترمربع 2/650/000 ریال، جمعًا به مبلغ 26/500/000/000 (بیست و 
شش میلیارد و پانصد میلیون) ریال صرفًا جهت احداث هتل از طریق مزایده عمومى به 

افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به 
واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 96/6/13 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است.
حسین امیرى- شهردار شاهین شهر

آگهى مزایده عمومى
(نوبت اول) چاپ اول

بدون شرح
طرح: ایران کارتون 
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قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى این که بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
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یک شاهراه دو طبقه
براى عیادت از بیمار
 چه هدیه اى 
ببریم؟

رتبراى عیادت از بیمار مارادت ازاى یمعیابرا ز بى ع بیعیب
هدیه چه هدیه اى  ىچه اى چ یهه اچ
ریمیم؟؟برببببریم؟
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دستگیرى رامین پس از 4سال از
 مرگ همسر 

مواد غذایى که نباید در
 مایکرویو  بگذارید

از بچه فــــیل بامزه
 نگهدارى کنید
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 شهاب حسینى و 
پیمان معادى در اسکار 2018    
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چقدر دیر و چقدر همه چیز

شده است
دور 

اینجا اصفهان، پایتخت فوتبال ایراناینجا اصفهان، پایتخت فوتبال ایران

شهرشهرآوردآورد اصفهان اصفهان
 بهترین دیدار لیگ است بهترین دیدار لیگ است
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چقدر دیر و چقدر همه چیزدور شده است
مســعود رایگان این روزها فیلم «زادبوم» را که بعد از هشت سال مجوز اکران 
دریافت کرده، روى پرده سینما دارد. رایگان ایفاگر یکى از نقش هاى اصلى در 
این فیلم است. به گزارش سینما سینما بازیگر «زادبوم» درباره اکران این فیلم 
بعد از هشت سال گفت: «جالب است که این فیلم بعد از سال ها اکران شد. طرح 
اولیه فیلم را آقاى میرکریمى ارائه دادند که در تیتراژ پایانى هم اســم او دیده 
مى شود. به نظر من طرح و فیلمنامه این فیلم بسیار تأثیرگذار است. شما 
به ایده "الك پشت ها" نگاه کنید که البته یک ایده بین المللى است 
و نکات جالبى دارد که در فیلم ما هم دیده مى شــود. این تحقیقات 
باعث شد که چیزهاى جدیدى را یاد بگیرم. آن موقع من نمى دانستم 
الك پشت هاى پوست عقابى وقتى از تخم بیرون مى آیند 30 سال 
روانه اقیانوس مى شــوند و بعد از آن برمى گردند به همانجایى که 
متولد شدند. یعنى جاى دیگرى به غیر از محل تولدشان نمى روند. 
این موضوع یک امر انسانى است که در زندگى ما هم به خوبى دیده 
مى شود. بنابر این ایده این فیلم هم مربوط به همین موضوعى است 
که گفتم. یعنى "زادبوم" بر اســاس زندگى این الك پشت ها تعریف 

مى شود.»
او ادامه داد: «در فیلم "زادبوم" با شخصیت هاى مختلفى روبه رو هستیم. 
ولى همه در موضوعات روشــنى اتفاق نظر دارند. به شخصه از مخاطبان 
مى خواهم فیلم را ببینند و قضاوت کنند چه مشکلى در فیلم دیده مى شود که 
ما بعد از هشت سال شاهد اکران آن هستیم. جایى گفتم که چقدر دیر و چقدر 
همه چیز براى ما دور شده است. چرا اکنون همه چیز دور از دسترس است. 
منظور من مسائل فرهنگى جامعه است. تجربه مهاجرت را در این فیلم 
مى بینیم. تجربه بازگشت و ایجاد ارتباط هاى جدید را مشاهده مى کنیم. 
بازگشت به کشور در این فیلم موج مى زند. چرا چندین میلیون نفر از 
ایرانیان در خارج از کشور زندگى مى کنند. این تجربه فقط مختص 

به ایران نیست بلکه در کشــورهاى اروپایى هم این موضوع دیده مى شود. اما 
فرق ما این است که پدران و مادران ما دیگر حاضر نیستند که به وطن برگردند. 

اما در کشورهاى دیگر اینگونه نیست.»
رایگان دربــاره پیام فیلم «زادبوم» گفت: «این فیلم یک مســئله انســانى را 
روایت مى کند. این مســئله انسانى چرا بیان مى شــود؟ به این دلیل که آقایان 
بدانند که این کشــور براى همه ایرانیان اســت اگر واژه وطن را از هر کســى 
بگیرید دیگر هویتــى برایش باقى نخواهد ماند. چه چیــزى به ما رنگ و بوى 
وطــن را مى دهد، همین خــاك یا کوچه پــس کوچه هایى کــه در آنها قدم 

مى گذاریم.»
بازیگر فیلم «زادبوم» درباره تحریم فیلم از سوى حوزه هنرى گفت: «براى من 
نکته جالب اینجا شکل مى گیرد که چگونه فیلمى که توسط خود سازمان تهیه 
مى شود، بعد توسط خود آنها تحریم مى شــود؟ البته این تضاد را باید از آقایان 
محترم پرسید. یا براى ما توضیح مى دهند و قانع مى شویم و یا باز هم هیچکسى 
درباره این مسائل توضیح نمى دهد. فیلمى که جایزه سیمرغ بلورین از نگاه ملى 
و بهترین فیلمنامه را دریافت مى کند یا در بخش صدابردارى و موسیقى متن هم 
به همین منوال عمل مى کند چطور تحریم مى شود. این موضوعات واقعاً غیرقابل 
فهم است. چه خبر است در این کشور شما به نگاه ملى هم توجه نمى کنید. این 
سئوال من و بسیارى از سازندگان دیگر اســت که اصًال شما چه کارى انجام

 مى دهید؟»
بازیگر فیلم «خیلى دور خیلى نزدیک» درباره معضالت جوانان در جامعه اضافه 
کرد: «چرا زمینه را براى جوانان فراهم نمى کنیم که در کشور خودشان کار کنند. 
جوانان نخبه ما چرا باید از این کشــور فرار کنند؟ کشــورهاى دیگر هم از خدا 
خواسته از آنها استفاده مى کنند. زیرا داراى یک نیروى جوان و با سواد مى شوند 
که تمام مراحل مختلف را در کشور خودش طى کرده است و آنها مى توانند به 
خوبى از این نیروى نخبه استفاده کنند. این عقالنیت کجا رفته است؟ درایت و 

عقالنیت با هم معنى پیدا مى کند. با این فضاى جدیدى که اطالعات در حال 
انفجار است چه معنى دارد که محدودیت درست کنیم؟ ما باید عقالنیتمان را با 
مهربانى و تدبیر ابراز کنیم. عقالنیت در کنار توقیف معنى نمى دهد. تحریم با 
توقیف چه فرقى دارد. فیلم براى مخاطبان است. ما بدون مخاطب نمى توانیم 
کار مفیدى انجام دهیم. مگر مى شــود ما فیلم بازى کنیم و مخاطبى نداشته 

باشیم؟»
بازیگر پیشکسوت ســینماى ایران درباره کمرنگ شــدن حضورش در سینما 
اضافه کرد: «دلیل اصلى که این روزها فعالیت ندارم نبود فیلمنامه هاى مناسب 
در سینماست. فکر مى کنید در این ســال ها که این تعداد فیلم اکران شده است 
من پیشنهادى نداشــته ام؟ چرا پیشنهادهاى زیادى داشــتم و همواره در حال 
عذرخواهى از کارگردانان هستم و مى گویم نمى توانم در پروژه مربوطه شرکت 
داشته باشم. براى من حضور در کارهاى مطلوب مهم است زیرا بعداً نمى توانم 
افسوس بخورم که چرا در فیلمى که به نظرم مطلوب نبوده است شرکت کردم. 
باید لذت ببرم از کارى که انجام مى دهم. اگر شرایط مساعدى وجود نداشته باشد 
مخاطب من هم قطعًا لذت نخواهد برد. خوشحالم که تا به امروز کارى را انجام 
ندادم که از آن لذت نبرم. کارى را که دوست داشته باشم بعداً مى توانم از آن دفاع 
کنم. فکر مى کنید در سال چند فیلمنامه خوب نوشته مى شود. یکى از مشکالت 
اصلى سینما اکنون نبود فیلمنامه خوب اســت. ما به قصه اى احتیاج داریم که 
مخاطب را جذب کند و با حال خوب به تماشاى فیلم بنشیند. فیلمنامه نویسان ما 
قصه هاى خوبى بنویسند و ما هم در خدمت آنها خواهیم بود. این موضوع براى 
خانم تیموریان هم صدق مى کند. من و خانم تیموریان براى انتخاب فیلم ها با هم 
اشتراك داریم. کار ما بازنشستگى ندارد تا زمان مرگ ما باید کار کنیم. کارهاى 
زیادى اســت که ما انجام ندادیم و از این بابت افســوس مى خورم. کتاب هاى 
زیادى اســت که نخواندم. امیدوارم فرصت کافى را براى انجام کارها داشــته 

باشیم.»
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ســریال «گیله وا» به تهیه کنندگى امیر بنــان و کارگردانى 
و نویســندگى اردالن عاشــورى ســریالى اســت کــه از 
دریچه اى متفاوت به وقایع  تاریخــى روزهاى پایانى جنگ 
جهانى اول، قحطــى ایران و قیام جنــگل مى پردازد.  طبق 
برنامه ریزى هاى انجام شــده قرار است بهروز شعیبى نقش 
میرزا کوچک خان جنگلى را در این مجموعه تلویزیونى ایفا
 کند.   فیلمبردارى سریال «گیله وا» به عنوان یکى از تازه ترین 
محصوالت مرکز فیلم و سریال سازمان هنرى رسانه اى اوج از 
اواخر خرداد ماه در کیاشهر گیالن آغاز شده است و هنوز بهروز 

شعیبى جلوى دوربین نرفته است.
ســتاره اســکندرى، حمیدرضا پگاه، مهران رجبى، مهدى 
زمین پرداز، امیرحسین هاشمى، على عطایى، پریا مردانیان، 
ستاره حسینى و امیرحسین صدیق از جمله دیگر بازیگرانى 
هســتند که در مجموعه تلویزیونى «گیلــه وا» ایفاى نقش 
مى کنند. طبق پیش بینى ها ضبط این سریال تا پایان تابستان 

سال جارى ادامه خواهد داشت.
این ســریال در تالش اســت با نگاهى عاطفى به زندگى 
اجتماعى مردم در بستر اتفاقات تاریخى سال 1297 بپردازد 

و به نوعى روایتگر ســبک زندگى و روابط اجتماعى 
و عاطفى مــردم ایران و به خصــوص مردم 

خطه گیالن در صد ســال گذشــته باشد.  
پیش از این یک مجموعــه تلویزیونى و 
یک فیلم سینمایى با سطح کیفى باال 
از زندگى میرزا کوچک خان ســاخته 

شده و باید دید ســریال «گیله وا» 
مى تواند زاویــه اى جدید از زندگى 

این بزرگمرد را به تصویر بکشد یا خیر و 
همچنین بناست کدام بخش از زندگى 
میــرزا در مجموعه «گیلــه وا» تصویر

 شود.

دومین فیلم سعید روستایى کارگردان جوان سینماى 
ایران که با فیلم «ابد و یک روز» توانسته بود جوایز و 
فروش خوبى را نصیب خود کند با نام «مترى شیش 
و نیم» به سومین همکارى «شــهاب حسینى» و 

«پیمان معادى» در مقام بازیگر خواهد انجامید.
این فیلم براى سى وششمین جشنواره فیلم فجر آماده 
خواهد شــد و تاکنون بازى این دو بازیگر سینماى 
ایران در آن قطعى شده است. روستایى سال گذشته 
در جشنواره فیلمى نداشت اما نگارش فیلمنامه فیلم 

«سد معبر» را بر عهده داشت.
معادى و حسینى با بازى در این فیلم براى سومین بار 
روبه روى یکدیگر خواهند ایستاد. این دو بازیگر سینما 
پیش از دو بار براى بازى در فیلم هاى اصغر فرهادى 

مقابل یکدیگر نقش آفرینى کرده اند.

سومین همکارى مشــترك شهاب 
حسینى با پیمان معادى

«درباره الى» اولین فیلم مشترك معادى و حسینى به 
نویسندگى و کارگردانى «اصغر فرهادى» بود. در این 
فیلم معادى براى اولین بار به سینماى ایران معرفى 
شد. وى در این فیلم کامًال در خدمت اثر عمل کرده و 
همچون سایر بازیگران این فیلم بازى روانى ارائه داد.
این فیلم اولین تجربه همکارى حســینى و معادى 
محسوب مى شد که توانست افتخارات داخلى خوبى 
را هم بــراى آن به همراه بیاورد. دربــاره الى جوایز 
اصلى فیلم فجر را در آن سال به خود اختصاص داد 
و عالوه بر آن خرس طالیى جشنواره فیلم برلین را 
از آن فرهادى کرد اما براى این دو بازیگر جایزه اى 

به همراه نداشت.
دومین همکارى مشترك معادى و حسینى باز هم 
به اثرى از اصغر فرهادى ختم شــد. «جدایى نادر از 
ســیمین» دومین اتفاق هنر مشترك این دو بازیگر 

سینماى ایران بود.
حسینى و معادى که با «درباره الى» شهرتى جهانى 
را به دســت آورده بودند این بار در موفق ترین فیلم 
فرهادى به ایفاى نقش پرداختند و در جشنواره هاى 
مختلف داخلــى و خارجى جوایز زیــادى را به خود 

اختصاص دادند.

«جدایى نادر از ســیمین» براى اولین بار توانست 
جایزه اسکار را به یک کارگردان ایرانى برساند. این 
فیلم عالوه بر اسکار، جوایز گلدن گلوب، برلین، آسیا 
پاسفیک، بوستون، ســزار و فجر را از آن خود کرد. 
معادى و حسینى براى این فیلم جایزه خرس نقره اى 
جشنواره فیلم برلین را از آن خود کردند و حسینى به 
دلیل بازى در این کار دیپلم افتخار جشنواره فیلم فجر 

را دریافت کرد.
پس از آن حسینى و معادى به صورت جداگانه در دو 
فیلم موفق سینماى ایران طى سال هاى گذشته به 

ایفاى نقش پرداختند.

شهاب حسینى در «فروشنده»
شهاب حسینى با بازى در فیلم «فروشنده» بار دیگر 
جلوى دوربین فرهادى رفت تا بتواند براى این فیلم 
نخل طالى فستیوال کن را دریافت کند. عالوه بر آن 
فروشنده براى دومین بار اسکار بهترین فیلم خارجى 

زبان را به همراه خود به ایران آورد.

معادى در «ابد و یک روز»
از سوى دیگر پیمان معادى با بازى در فیلم «ابد و یک 
روز» ساخته سعید روستایى شخصیتى تازه از خود به 

نمایش گذاشت و عالوه بر تحسین منتقدین سینما، 
نامزد سیمرغ بلورین جشــنواره فجر شده و جایزه 

جشن خانه سینما را از آن خود کند.
حال بار دیگر ایــن دو بازیگر روبــه روى یکدیگر 
ایســتاده اند تا عالوه بر همبازى شدن، دومین فیلم 
کارگردان ســینماى ایران را رقم بزنند. پیش بینى 
مى شود روستایى که توانســت با «ابد و یک روز» 
افتخارات داخلى فراوانى را کســب کند، این بار با 
حضور شهاب حسینى و پیمان معادى عالوه بر جوایز 
داخلى به کســب جوایز بین المللى از جمله اسکار 

2018 فکر کند.

سعید روستایى
روستایى در اولین تجربه کارگردانى خود براى فیلم 
«ابد و یک روز» در جشنواره فیلم فجر 12 نامزدى 
را به دست آورد و توانست 9 سیمرغ را به خانه ببرد. 
همچنین در جشن خانه ســینما 6 جایزه اصلى را به 
خود اختصاص داد. همین اتفاق عاملى شده تا همه 
منتظر ساخت دومین فیلم این کارگردان جوان باشند 
و البته این انتظار کار را براى روستایى بسیار سخت 

کرده است.

بهروز شعیبى در نقش میرزا کوچک خان جنگلى  

ناهید مسلمى، بازیگر پیشکسوت تئاتر 
و تلویزیون، درباره کم کارى هنرمندان 
پیشکســوت عرصه بازیگرى اظهار 
داشــت: این بى انصافى اســت که از 
بازیگران پیشکسوت که داراى تجارب 
بسیار هستند، دعوت به کار نمى شود. 
برخى فکر مى کنند ما مهجور و دورافتاده 
از هنر هستیم و به این علت با پول کم هم 
مى توانیم کار کنیم. بــا این طرز تفکر، 
مبالغ بســیار کمى را بــراى کارهایى 
موفق بــه ما پیشــنهاد مى دهند و این 
ممکن است یکى از دالیل کم کارى ما 

پیشکسوتان باشد.
مســلمى افــزود: عرصــه بازیگرى 
مخصوصاً تئاتر، انــرژى مضاعفى از 
هنرمند طلب مى کند و بســیار به یک 
بازیگر فعال و پر انــرژى نیاز دارد. من 
از تئاتر خیلى انرژى مى گیرم و ســعى 
مى کنم که خود را با اطالع نگه دارم و با 
تمام هنرمندان در ارتباط باشم. چون 
در این صورت است که ما پیشکسوتان 
دیده مى شــویم و به ما پیشــنهاد کار 

مى دهند.
این بازیگر در خصوص به حاشیه رفتن 
هنرمندان پیشکسوت و فراموش شدن 
آنها در عرصه بازیگــرى تصریح کرد: 
این واقعاً ظلم و بى انصافى اســت که 
هنرمندان پیشکسوت را کنار مى گذارند. 
درست است که به علت سن باال کمى 
کند مى شویم، ولى باید با پیشکسوتان 
مدارا کــرد. مســئوالن و مدیران این 
عرصه باید قدر ایــن عزیزان را بدانند 
و تا زمانى که در قید حیات هســتند، از 
آنها تجلیل شود نه زمانى که جایشان 

خالى است.
مسلمى درباره بى توجهى و یا کم توجهى 
هنرمندان جــوان به پیشکســوتان 
عرصــه بازیگرى گفت: متأســفانه 
ما در شرایطى هســتیم که جوانان 
مى خواهند یک شبه ره صد ساله را 
بروند و به هیچ وجه فکر نمى کنند باید از 
راهنمایى هنرمندانى که سال هاى بسیار 
با مشقت تجربه ها به دست آورده اند، 
استفاده کنند. افرادى که چنین تفکرى 
دارند، بسیار زود سقوط مى کنند و همین 
کارشان یک روز آنها را در همان جایگاه 
اولیه رها مى کند؛ چرا کــه هنر، کارى 

بسیار مهم است.

باید با پیشکسوتان 
مدارا کرد

در روزهایى که برخى منتقدان نسبت به محتواى فیلم 
سینمایى «اکسیدان» انتقاد شدید دارند خبرها از ساخت 

سرى دوم این فیلم حکایت مى کند.
داســتان «اکســیدان 2» در حال و هواى قسمت اول 
مى گذرد اما تولید به صورت مشــترك با ترکیه انجام 
خواهد شد و به این ترتیب بخش هایى از داستان در ترکیه 

روایت خواهد شد.
تهیه کنندگى قسمت دوم این کمدى با منوچهر محمدى 
نیســت و حامد محمدى براى آنکه از سایه سنگین پدر 
درآید تصمیم گرفته با یکى از تهیــه کنندگان قدیمى 
سینما که در سال هاى اخیر فعالیت هایى در زمینه واردات 

تجهیزات سینمایى داشته کار کند.

به غیر از جــواد عزتى و امیر جعفرى که هســته اصلى 
بازیگران هستند مذاکراتى با دو بازیگر زن ترك با نام هاى 
«برن سات» و «سرناى ساریکایا» براى حضور در قسمت 
دوم این کمدى صورت گرفته است. برن سات، بازیگر 
نقش «فاطما گل» در ســریالى به همین نام است که 
پیش تر با بهمن قبــادى در «فصل کرگدن» همکارى 
کرده بود. «سرناى ساریکایا» هم براى ایرانیان به واسطه 
سریال «عمر گل الله» و ایفاى نقش «یشیم»شناخته 
مى شود. مهاجرت، شاکله قسمت دوم «اکسیدان» هم 
هست و هیچ بعید نیست که با توجه به مختصات ترکیه به 
عنوان یکى از پایگاه هاى شبکه ِجم، در فیلم با این شبکه 

و مهاجران به آن شوخى شود.

آزیتا حاجیان، بازیگر تلویزیون، ســینما و تئاتر درباره 
حضورش در سریال «سایبان» گفت: فعًال اجازه ندارم 
درباره نقشــى که قرار است در این ســریال بازى کنم 
حرفى بزنم. وقتى فیلمنامه ایــن مجموعه را خواندم 
خوشــم آمد.چون برادران محمودى را مى شناختم و 
کارهاى قبلى آنها را دوست داشتم، قبول کردم در این 

مجموعه بازى کنم. 
حاجیان دربــاره وضعیت تلویزیون توضیــح داد: این 
روز ها به علت دغدغه ها و مسائلى که دارم نمى توانم 
تلویزیون نگاه کنم تا بخواهم درباره تولیدات سیما نظرى 
بدهم. نمى توانم نگاه کارشناسانه اى داشته باشم، چون 
مسئولیتى ندارم واین نگاه کارشناسانه را باید مسئوالن 

ذیربط به تولیدات داشته باشند.  
وى ادامه داد: اگــر بخواهم به عنــوان بازیگر درباره 
سریال ها و بازى ها نظر بدهم. این روا نیست که بگویم 
بازى فردى دراین سریال را پسندیدم یا بازى این بازیگر 
خوب بود اما دربــاب بازى ها باید دربــاره ممانعت ها 
در تلویزیون صحبت کنیم. وقتى ســریال ها خارج از 
چارچوب تلویزیون ســاخته مى شود. شاهد بازى هاى 

متفاوتى از بازیگرها هســتیم. ایــن ممانعت ها باعث 
مى شــود بازیگر نتواند آنچه باید و شاید و درچنته دارد 

را رو کند.
وى دربــاره پخش مجدد تلــه تئاترهــا در تلویزیون 
گفت: پخش مجدد تله تئاتر ها  یک نقطه قوت است. 
چون آثارى که در دهه هاى قبل تولید شــدند بســیار 
ارزنده بودند و مردم را با ادبیات دراماتیک جهان آشــنا 
مى کردند.   بازیگر سریال «سایبان» درباره کم کاریش 
در عرصه تئاتر توضیح داد: این مدت به نمایشنامه اى که 
دوست داشته باشم و خودم را منوط به بازى کردن به آن 
بدانم برنخوردم. بیشتر کارگردان هاى جوان هستند که 
آنها را نمى شناسم. یک رسم بدى در تئاتر باب شده که 
یک ماه تمرین مى کننــد و روى صحنه مى روند. این 
روند با آنچه من در دانشگاه خوانده ام و سال ها در تئاتر 

کار کرده ام مغایرت دارد.
آزیتا حاجیان بازى در ســریال هایــى مانند «کیمیا» ،
«آینه هــاى نشــکن»، « تا ثریا» ،«ســفر ســبز»، 

«امام على(ع)» و «آواى فاختــه» را در کارنامه کارى 
خود دارد.

«اکسیدان 2» با حضور« فاطما گل»  

آزیتا حاجیان: دغدغه دارم،تلویزیون نمى بینم

شت.
ســت با نگاهى عاطفى به زندگى 
7فاقات تاریخىسال 1297 بپردازد 

ک زندگى و روابط اجتماعى
 به خصــوص مردم 

ل گذشــته باشد.  
ــه تلویزیونى و 
طح کیفى باال 
ان ســاخته 

 «گیله وا» 
د از زندگى

 بکشد یا خیر و 
خش از زندگى
ــه وا» تصویر

و یک روز»
ى با بازى در فیلم «ابد و یک 
یى شخصیتى تازه از خود به 

و البته این انتظار کار را براى روستایى بسیار سخت 
کردهاست.

ن جنگلى  
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مایکرویو یکى از مشــهورترین و پر اســتفاده ترین لوازم 
خانگى در جهان است، نه تنها به دلیل اینکه به گرم کردن 
غذا در چند ثانیه کمک مى کنــد، بلکه امکان پخت برخى 
وعده هاى غذایى در آب را نیــز فراهم مى کند. در حقیقت، 
هنگامى که برخــى ســبزیجات در این دســتگاه پخته 
مى شوند، آنها خواص بیشــترى را در مقایسه با روش هاى 

پخت دیگر حفظ مى کنند.
اگرچه مایکرویو براى بسیارى از مواد قابل استفاده است 
اما انواع خاصى از مواد غذایى وجــود دارند که مى توانند 
کیفیت غذایى خود را در صورت مواجهه با دماهاى باالى 
تولید شده توسط این دستگاه از دســت بدهند. بر همین 
اســاس، آگاهى از اینکه کدام مواد غذایى قابلیت استفاده 
در مایکرویو را ندارند و با روش هاى پخت دیگر مى توان 

ارزش غذایى آنها را هرچه بیشتر حفظ کرد، اهمیت دارد.
در ادامه با برخى از این مواد غذایى بیشتر آشنا مى شویم:

گوشت
برخى افراد اغلب گوشت را چند دقیقه پیش از آماده کردن 
غذا براى یخ زدایــى داخل مایکرویو قــرار مى دهند. در 
شرایطى که این کار مى تواند از آلودگى برخى باکترى ها 

جلوگیرى کند، اما میزان ویتامین B12 و اسید آمینه هاى 
موجود در گوشت را کاهش مى دهد.

افزون بر این، هنگامى که این دستگاه مورد استفاده قرار 
مى گیرد تا گوشت پخته دوباره گرم شود، عصاره طبیعى 

گوشت و ارزش پروتئینى آن را کاهش مى دهد.
-پیشنهادها

گوشــت را براى یخ زدایى به مدت چند ساعت یا یک روز 
پیش از تهیه غذا با آن از فریزر خارج کرده و داخل یخچال 

قرار دهید.
گوشت آماده را در دماى پایین در تابه حرارت دهید.

برنج سفید
برنج سفید یک ماده غذایى است که به هیچ وجه نباید در 
مایکرویو حرارت داده شود. دماهاى باال بخش قابل توجهى 

از مواد مغذى موجود در برنج سفید را از بین مى برند.
مایکرویو از زمان آغاز به کار خود دماى باال و یکپارچه را 

ارائه مى کند. این شــرایط به صورت مستقیم بر محتواى 
ویتامین ها، مــواد معدنى و فیبر موجــود در مواد غذایى 

تأثیرگذار است.
-پیشنهادها

برنج را در یک ظرف با آب بپزید، در شــرایطى که دما به 
تدریج و با پخت غذا افزایش مى یابد.

اگر قصد دارید برنج پختــه را دوباره گرم کنید، اندکى آب 
به ظرف اضافه کرده و آن را روى حرارت کم قرار دهید.

بروکلى
دماهاى باالى تولید شده در مایکرویو مى توانند 97 درصد 
از محتواى آنتى اکســیدان هاى موجــود در بروکلى را از 

بین ببرند.
تغییراتى که بروکلى طى اســتفاده از این تکنیک پخت 
تجربه مى کند مــى تواند هم در بافت و هــم در مزه آن 

احساس شود.

-پیشنهادها
بروکلى را در قالب ساالدها و اسموتى ها مصرف کنید تا از 
تمام ارزش غذایى آن بهره مند شوید. اگر ترجیح مى دهید 

آن را بپزید، استفاده از بخار را مد نظر قرار دهید.

کره
اگرچه افراد بسیارى کره را در مایکرویو ذوب مى کنند، اما 
حرارت باالى این دستگاه مى تواند ارزش پروتئینى کره 

را کاهش دهد.
-پیشنهادها

کره را درون یک ظرف روى حــرارت کم ذوب کنید. هر 
زمان که امکان دارد، کره را در دماى اتاق نگهدارى کنید تا 

به صورت طبیعى نرم شود.

شیر
شیر و دیگر محصوالت لبنى مانند ماست مى توانند تا نیمى 

از مواد مغذى خود را در دماهاى باال از دست بدهند.
قرار دادن شیر در مایکرویو مى تواند به از بین رفتن کامل 
محتواى ویتامین B12 منجر شود و محتواى مواد معدنى 

اساسى آن را نیز کاهش دهد.
-پیشنهادها

اگر قصد دارید شیر را به صورت گرم مصرف کنید، این کار 
را روى حرارت کم انجام دهید تا به دماى مناســب براى 

مصرف برسد.
سیر

متخصصان تغذیه همواره مصرف ســیر به صورت خام را 
توصیه مى کنند تا از تمام فواید تغذیه اى آن بهره مند شوید.
هنگامى که این ماده غذایى در دماهاى بسیار باال پخته یا 
گرم مى شود، حدود 95 درصد از ویتامین ها و مواد معدنى 
خود را از دســت مى دهد. در حقیقت، تنها قرار گرفتن به 
مدت یک دقیقه در مایکرویــو براى از بین رفتن محتواى 
آلیسین ســیر کافى اســت. این ماده عامل خواص آنتى 

اکسیدانى و ضد التهابى سیر است.
-پیشنهادها

سیر خام را به اسموتى ها، ســاالدها یا دیگر دستورالعمل 
هاى غذایى خود اضافه کنید. یک حبه سیر را با معده خالى 
مصرف کنید تا از بیشترین فواید سالمت این ماده غذایى 

برخوردار شوید.

قارچ
پروتئین هاى موجود در قارچ هنگامى که این ماده غذایى 
در دماهاى باال پخته مى شود یا دوباره گرم مى شود به طور 
کامل از بین مى روند.در حقیقت، هنگامى که قارچ ها در 
دماى اتاق خنک مى شوند، هرچه بیشتر مستعد آلودگى با 

ریزجانداران خاص مى شوند.
-پیشنهادها

قارچ هاى پختــه را دوباره گرم نکنید زیرا ممکن اســت 
موجب ســوء هاضمه و التهاب شکمى شــوند. این ماده 
غذایى را در دماى 70 درجه ســانتیگراد بپزید. قارچ را در 
دســتورالعمل هایى که به پخت بیش از اندازه و طوالنى 

مدت نیاز ندارند، استفاده کنید.

میان حبوبات مختلف ، «نخود» بهترین و مغذى ترین و مقوى ترین آنها محسوب 
مى شود که به شکل هاى مختلفى از جمله نخودآب، دیزى، آبگوشت، فالفل، نخود 
و کشمش، آرد نخود سوخارى، مخلوط با آش رشته و نیز به صورت «نان بارورى» 

مى توان استفاده کرد.
در طب سنتى و اســالمى از نخود فراوان نام برده شده است.سردسته و سرسلسله 
تمامى حبوبات نخود است و به دلیل خواص مغذى فراوانى که دارد نسبت به حبوبات 
دیگر از درجه اهمیت بسیار باالیى برخوردار است که در این مبحث به مواردى از آن 

اشاره خواهیم داشت.
اگــر کم خونــى 
داریــد و نیز از 
پزشکى  نظر 
مغز  از 

استخوان 
ضعیفــى 

برخورداریــد، 
مى توانید براى رفع بهتریــن غذایــى که 

آن میل کنید، دیزى آبگوشت با نخود فراوان است؛ توصیه 
و تأکید مى کنیم در فصل پاییز و نیز در مناطق جغرافیایى با طبع 

سرد و خشک کوهستانى حداقل هر دو هفته یک بار دیزى آبگوشت با نخود فراوان 
میل کنید.

اگر پوست و موهایتان خشک است یا ریزش شدید مو دارید یا اینکه تار موهایتان 
باریک و نازك است، بهترین پیشنهاد غذایى، دیزى آبگوشت با نخود فراوان است؛ 
به منظور رفع این مشکل تأکید مى شــود دیزى آبگوشت را با دنبه گوسفند پخته و 

میل کنید.
اگر مشکل نازایى دارید هفته اى سه روز نخودآب با پیاز فراوان میل کنید؛ توصیه 
مى شود در هر بشــقاب نخودآب یک قاشــق غذاخورى روغن زیتون نیز اضافه و 

میل کنید.
اگر مى خواهید اشــتهایتان را به خــوردن غذاها ، کاهش دهید، خــوردن روزانه 
یک مشــت نخود و کشــمش قبل از هر وعــده غذایى را فرامــوش نکنید . این 
ترکیب عالوه بــر اینکه کاهنــده اشتهاســت، باالبرنده طول عمر انســان نیز 

هست.
ساندویچ مورد تأیید طب سنتى ایران همان فالفل خانگى است البته اگر با روغن 
زیتون یا کنجد ، سرخ شده باشد و تمامى جنبه هاى بهداشتى مربوط به آن نیز رعایت 

شده باشد؛ ترجیحاً به جاى نان باگت از نان بربرى کنجد دار استفاده کنید.
میان حبوبات ، نخود از سایرین بهتر و عدس پست ترین آنهاست؛ درجه خونسازى 
نخود به مراتب باالتر از عدس است؛ با این شرط که تمامى نکات الزم در مورد نحوه 

خوردن این دو (مصلحاتشان) رعایت شده باشد.
توصیه و تأکید مى شود هر غذایى به خصوص غذاهایى که نخود جزو ترکیباتشان 
است ، با شعله پایین و در مدت زمان بیشترى پخته شود و از پختن آن در زودپز جداً 

خوددارى کنید.

ترك پاشنه پا یکى از رایج ترین مشکالت این عضو از بدن 
است. این مشکل در زنان نسبت به مردان شیوع بیشترى 
دارد. کف پا به دالیل متعددى تــرك مى خورد. یکى از 
علت هاى شایع ترك پاشنه پا، راه رفتن مداوم روى فرش، 
موکت و سطح هاى زبر است. ترك هایى که کف پا ایجاد 
مى شود، پوست شکاف خورده اى است که سطح خارجى 

پوست (اپیدرمیس) را تحت تأثیر قرار مى دهد.

اضافه وزن
افرادى که مشکل اضافه وزن دارند و در دسته افراد چاق 
قرار مى گیرند به دلیل فشــارى که روى پوست کف پا 
تحمیل مى شود پاشنه پاى شان مستعد به وجود آمدن 
ترك هاى عمیق مى شود. به عالوه شغل هایى وجود 
دارند که به طریقى پوســت کف پا در معرض خیسى و 
رطوبت یا مواد شوینده قرار مى گیرد، مانند مربیان شنا 

که بیشتر مستعد خشکى پاشنه یا کف پا هستند.

پسوریازیس
این بیمارى به طور نادر در کف دست یا کف پا مشاهده 
مى شــود اما اگر ترك هاى پا همراه با پوســت قرمز و 
ملتهب باشد، این ترك ها ناشى از بیمارى پسوریازیس 
است. پوست حالت چرمى شــکل دارد و چون قابلیت 

ارتجاعى خود را از دست مى دهد، پوست کف 
پا دچار ترك مى شــود که همراه با 

درد است. این دسته از ترك هاى 
پا درمــان متفاوتى نســبت به 
ترك هاى معمولى کف پا دارند. 
یعنى عالوه بر نرم کننده ها باید 
از کرم هاى مخصــوص براى 
درمــان ضایعات پســوریازیس 

استفاده شود.

عفونت هاى قارچى
این بیمارى بیشتر در سنین باال 
و افراد مسن دیده مى شود. در 
نگاه اول ممکن است فرد فکر 
کند به مشکل خشکى پوست 
ساده دچار شده است، اما اگر 

ترك ها با پوســته ریزى هاى 
چشــمگیر همراه باشد و عالوه بر 

کف پا ناخن و اطراف ناخــن را هم درگیر کند، آن زمان 
است که باید به بیمارى قارچ پا مشــکوك شد. در این 
مواقع یک بررسى آزمایشگاهى براى کشف علت انجام 
مى شــود و اگر بیمــارى قارچى تأیید شــود، آن وقت 
داروهاى مناســب تجویز و بعد از مصــرف طى مدت 

کوتاهى فرد بهبود پیدا مى کند.

اگزما
در صورت وجود اگزما ابتدا باید علت اصلى ریشــه یابى 
شود و بعد از به دست آوردن نتیجه درمان درست را به کار 
برد. البته یکى از علت هاى ایجاد اگزما مى تواند ناشى از 
شغل فرد باشد. مثًال افرادى که پاهاى شان دائمًا داخل 
مواد شیمیایى قرار دارد، در این مواقع باید پاها از این مواد 

دور نگه داشته شوند.

کراتودرمى
یک بیمارى مادرزادى اســت. راه رفتــن افراد مبتال به 
این بیمارى را مى توان به کســانى که روى شیشــه یا 
سنگالخ راه مى روند تشبیه کرد. براى همین پیاده روى 
و راه رفتن طوالنى مدت براى این افراد مناسب نیست، 
چراکه با درد زیاد همراه اســت. ایــن بیمارى هم جزو 
بیمارى هایى است که نباید با ترك هاى پاشنه پا عادى 
اشتباه گرفته شود. با این حال چون این یک 
بیمارى ارثى است، نمى توان انتظار 
بهبودى کامل را داشت، اما با 
کمک داروهــاى تجویزى 
مى تــوان این بیمــارى را 

تحت کنترل گرفت.

کم آبى بدن
پوســته پوسته شــدن کف پا 
مى تواند نشــانه کــم آبى بدن 
باشــد. براى همین الزم اســت 
که به مقدار کافى آب بنوشــید. 
نوشــیدن مقادیر کافــى آب و 
مایعات باعث حفــظ آب بدن و 
دفع سموم از آن مى شود. الکل، 
نوشــیدنى هاى کافئین دار مثل 
قهوه و نوشابه هاى گازدار مصرف 

نکنید.

آناناس یکى از پرخاصیت ترین میوه ها براى حفظ سالمت بدن و جلوگیرى از ابتال 
به بسیارى از بیمارى هاست، این میوه با ارزش مى تواند مانند یک مکمل درمانى 

براى تسریع در بهبود بیمارى ها و جراحت ها مورد استفاده قرار بگیرد.
آناناس از دسته میوه هاى گرمســیرى و مخصوص مناطق استوایى است و در 
خود نوعى آنزیم طبیعى به نام بروملین دارد؛ طى سال هاى متمادى استفاده از 
آناناس براى درمان بیمارى هاى گوارشى و برطرف کردن التهاب در طب باستانى 
بسیارى از کشور ها استفاده شده است.اهالى کشور هایى که آناناس میوه بومى آنجا 
بوده براى درمان زخم ها و آســیب هاى پوستى از آب آناناس استفاده مى کردند.

همچنین اســتفاده از آب آناناس براى درمان زخم معده و درمان سوء هاضمه 
استفاده مى شده است.تحقیقات علمى جدید در جهان نشان داده است که آنزیم 
بروملین موجود در آناناس مى تواند براى کاهش تورم، کبودى، التهاب و درد پس 
از اعمال جراحى مورد استفاده قرارگیرد.اثر ضد التهابى آناناس براى از بین بردن 
جراحت ها و درد هاى عضالنى بسیار مفید است و مى تواند دوره نقاهت پس از 

جراحى را کاهش دهد.
کارشناسان در عین حال براى دریافت مزایاى درمانى کامل از آنزیم موجود در 
آناناس به افراد توصیه مى کنند کمتر از کمپوت یا کنســتانتره یا آبمیوه صنعتى 

حاوى آناناس استفاده کنند و درعوض از خود میوه 
آناناس و آب طبیعى آن استفاده کنند.

زیرا آبمیوه و کنســتانتره هاى میوه به پاستوریزه 
کردن میوه آن را به دماى 100 درجه سانتیگراد 

رسانده و سپس آن را سرد مى کنند که باعث مى شود 
بسیارى از امالح و ویتامین هاى طبیعى موجود در این میوه 

از دست برود.
آناناس غنى از انواع ویتامین ها به ویژه ویتامین C است و در بسیارى 

از محصوالت آرایشى بهداشتى از آن استفاده مى شود.
کارشناســان در عین حال به بیماران توصیه مى کنند که براى 
مصرف آناناس ابتدا با پزشک خود مشاوره انجام داده و سپس این 
میوه یا آب آن را مصرف کنند، به ویژه اگر فرد دارو هاى ضد انعقاد 
خون، آنتى بیوتیک و آرام بخش استفاده مى کند یا به برخى دارو ها 

یا مواد غذایى حساسیت دارد.مصرف آناناس سبب باالرفتن ضربان 
قلب مى شود به همین دلیل پیش از مصرف باید درخصوص اثرات 

احتمالى آن بر بدن تحقیقات کافى انجام داد.

مواد غذایى که نباید در مایکرویو بگذارید

ر رچ پ ی و ب ى و ر ب ز ن ز ز ورویو س

معجزات درمانى نخود را بشناسید

دالیل ترك پاشنه پا

که همراه با 
ك هاى 
ـبت به 
 دارند. 
ها باید 
ص براى 
ریازیس 

چى
ین باال 
ود. در 
 فکر
ست
 اگر

 هاى 
عالوه بر 

بیمارى ارثى
بهبودى
کمک
مى تـ
تحت

کم
پوســته
ن مى تواند
باشــد. برا
که به مقدا
نوشــیدن
مایعات باع
دفع سموم
نوشــیدنى
قهوه و نوشا

نکنید.

طناب زدن یکى از مؤثرترین تمرینات قلبى- عروقى 
است که مقاومت فیزیکى شما را به میزان قابل توجهى 
افزایش مى دهد؛ یعنى دقیقاً همان خاصیت دویدن، 
دوچرخه سوارى و سایر ورزش هاى هوازى را براى 

افزایش ضربان قلب دارد.
 مزیت هاى شــگفت انگیز این ورزش ارزانقیمت و 

ساده براى سالمت شما از این قرارند:
تقویت عضالت: تمام عضالت بدن شما هنگام طناب 
زدن فعال هستند. خیلى از افراد گزارش کرده اند که 
این تمرین تنها ورزشى است که براى چربى سوزى 
به آن احتیاج دارند. از آنجا کــه تمام این گروه  هاى 
عضالنى در هنگام پریدن از طناب، درگیر مى شوند، 
این تمرین به شما کمک خواهد کرد که به مرور زمان 
قدرت، استقامت و تعادل بســازید که تمام آنها در 
هنگام دویدن، مهم هستند. در واقع مى توان گفت 
طناب زدن معادل دویدن است. شما در هر دقیقه  اى 

که طناب مى  زنید، 12 تا 15 کیلوکالرى مى  سوزانید.
افزایش جریان خون: جنبش ناشى از طناب زدن، به 
طور مستقیم به سیستم گردش خون ما کمک مى کند. 
این ورزش باعث مى شود قلب براى پمپاژ خون بیشتر 
کار کند و خون به تمام شریان هاى شما جریان یابد. 

این روند، خطر حمله قلبى را نیز کاهش مى دهد.
افزایش ظرفیت ریه ها: هنگامى که با سرعت طناب 
مى زنید، ریه هاى شما حجم بیشترى از هوا را دریافت 
مى کنند و این مى تواند براى مشکالت تنفسى بسیار 
مفید باشد. مقاومت فیزیکى ناشــى از طناب زدن 
باعث مى شود شما در هر زمانى بدون خستگى بتوانید 

ورزش کنید.
ســوزاندن کالرى: هر 30 دقیقه طناب زدن، یعنى 
ســوزاندن 400 کالرى. این کالرى شــامل چربى 

بدن شما مى شود. هاى ذخیره شده در سراسر 
ى پس اگر در حال تالش  ا ز بر ا
وزن  دادن  دســت 
فعالیت  یک  هستید، 
عالى بــراى این کار 

طناب زدن است.
از بین بردن ســموم 
بدن: از بین رفتن سموم 
بدن از طریــق تعریق 
حین طناب زدن حاصل 
مى شود. این ورزش به 
سلول ها اجازه مى دهد 

که دوباره احیا شــوند و با 
ظرفیت کامل فعالیت کنند.

مزیت هاى باورنکردنى 
طناب زدن 

براى عیادت از بیمار چه هدیه اى ببریم؟
عوض از خود میوه 

 کنند.
 میوه به پاستوریزه
1 درجه سانتیگراد 

 کنند که باعث مى شود 
ى طبیعى موجوددر این میوه

Cه ویژه ویتامین C است و در بسیارى
ى از آن استفاده مى شود.

 بیماران توصیه مى کنند که براى 
ود مشاوره انجام داده و سپس این 
ه ویژه اگر فرد دارو هاى ضد انعقاد 
 استفاده مى کند یا به برخى دارو ها 

صرف آناناس سبب باالرفتن ضربان
ش از مصرف باید درخصوص اثص اثراترات

فى انجامداد.

ششننااسسیییددد

ریم؟
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نصــف جهان تیــم فوتبــال ســپاهان یکى از 
گزینــه هاى ســفر بــه عــراق بــراى افتتاح 
ورزشــگاه هاى تازه تأســیس این کشور است. 
یکى دو سالى مى شــود موضوع سفر تیم ملى 
ایران به عــراق براى افتتاح یکى دو ورزشــگاه 
تازه تأســیس این کشــور از جمله ورزشــگاه 
مــدرن کربال نقــل محافل فوتبالى دوکشــور 
شــده بود اما هیچگاه این موضوع رسمى نشد 

تا اینکه حاال خبر مى رســد ســران فوتبال دو 
کشــور براى برگزارى دیدارهاى دوستانه میان 
باشــگاه هاى بزرگ و پرطرفدار در راه افتتاحیه 
رسمى ورزشگاه هاى جدید عراق تفاهمنامه اى به 
امضا رسانده اند. بنا به اعالم یکى دو رسانه عراقى 
رؤساى فدراســیون فوتبال دو کشور براى سفر 
حداقل سه تیم بزرگ فوتبال ایران به خاك عراق 
در پى لغو ممنوعیت میزبانى این کشور از سوى فیفا 

به تفاهم رسیده اند. موضوعى که «عبدالحسین 
عبطان» رئیس فدراســیون فوتبال عراق آن را 
تأیید کرد و با اشاره به مالقات خود با مهدى تاج، 
رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت:  «در تدارك 
برنامه ریزى براى برگزارى ســه بازى دوستانه 
تیم هاى فوتبال عراقى و ایرانى در ورزشگاه هاى 
عراق پس از رفع ممنوعیت از سوى فیفا هستیم .»
پیش از رسانه هاى ورزشــى عراق و وزیر ورزش 

این کشــور از برگزارى بازى  دوستانه استقالل 
تهران با تیم نیروى هوایى عــراق خبر داده بود 
که حاال بــا این ادعا هیچ بعید نیســت تیم هاى 
همچون پرسپولیس، ســپاهان و حتى صنعت 
نفت آبادان و تراکتورســازى هم در هفته هاى 
آتى مســافر عراق شــوند تا در افتتاحیه رسمى 
ورزشگاه هاى این کشــور جنگ زده به میدان

 بروند.

تکذیب اولتیماتوم به 
کرانچار

سپاهان یکى از 4 تیم لیگ برتر است که بعد از 
گذشت سه هفته از شــروع رقابتهاى لیگ برتر 
هنوز موفق به پیروزى نشده و با 2 امتیاز در رده 
چهاردهم جدول قرار دارد. نتایج ضعیف سپاهان 
در سه هفته ابتدایى لیگ باعث شده تا شایعاتى 
درباره آینده کرانچار در این تیم مطرح شود. بر 
اساس این شایعات، مدیران سپاهان فقط 2 هفته 
دیگر به سرمربى تیمشــان فرصت مى دهند و 
بعد از آن ممکن است سراغ آپشن هاى دیگرى 
بروند. این شایعه سوژه سئوال خبرنگار ورزش 
سه از قائم مقام باشگاه ســپاهان شده. مسعود 
تابش گفته:«اولتیماتوم به کرانچار به هیچ عنوان 
صحت ندارد به هر حال او کار خودش را انجام 
مى دهد و گفتم که تیم ما نیاز به زمان دارد. قطعا 

شرایط سپاهان بهتر خواهد شد.»

افسانه حقیقى
ســروش صحت، بازیگر و کارگردان مطرح ســینما و 
تلویزیون که قبًال در مورد سپاهانى بودنش نوشته ایم و 
دو گفتگوى اختصاصى هم با او داشته ایم، حاال در آستانه 

شهرآورد اصفهان حرف هاى جالب توجهى دارد.
سروش خان! شهرآورد اصفهان فرا 
رسیده! براى این دیدار به ورزشگاه 

نمى آیید؟
متأســفانه مشــغله هاى کارى خیلى ســخت اجازه
 مى دهد که  از تهران خارج شوم و اگر هم بخواهم خارج 
شوم در زمان کوتاهى این کار انجام مى شود. امیدوارم 
دربى خوبى برگزار شــود و مردم اصفهان از این دیدار 

لذت ببرند.
شما که بارها اعالم کرده اید طرفدار 
سپاهان هستید و قطعاً دوست دارید 
این تیــم برنده این بازى باشــد. 

همینطور است؟
بله، قطعًا! البته ذوب آهن هم متعلق به اصفهان است و 
براى ما عزیز. به خصوص که یک مربى دوست داشتنى 
به نام امیر قلعه نویى را امسال به خدمت گرفته اند و من 
همیشــه براى امیرخان احترام زیادى قائل بودم. ولى 

امیدوارم برنده این بازى  سپاهان باشد.
در دربــى امســال 
چه  جاى  اصفهان 
کسى خالى است؟

به نظر من محرم نوید 
کیا کــه در بازى رفت 

سال گذشته از فوتبال خداحافظى کرد، البته او در بازى 
برگشت هم غایب بود ولى حاالحاالها  وقت الزم است 
که بازیکنى بیاید تا جاى او را پر کند و با توجه  به اینکه  او 
در دیدار با ذوب آهن از فوتبال خداحافظى کرد همیشه 

موقع شهرآوردها به او مى افتیم و دلتنگش مى شویم.
پیش بینى تان از نتیجه شهرآورد؟

پیش بینى سخت است. یا ســپاهان مى بره یا مساوى
 مى شود یا اینکه سپاهان مى بازد!

چه پیش بینى دقیقى، هیچ اما و اگرى 
نداشت!

(مى خندد)باور کنید من زیاد اهل پیش بینى نیســتم 
ولى امیدوارم ســپاهان ببرد و ذوب آهن در دیدارهاى

 آینده اش موفق باشد.
 در جریان هستیدقاسم حدادى فر 
بازیکن شاخص ذوب آهن هم رباط 
صلیبى پاره کرده و تا ماه ها از میادین 
دور است و  طبیعتاً یکى از غایبان این 

دیدار هم خواهد بود؟
بله متأسفانه مصدومیت آقاى حدادى فر را در رسانه ها 
خواندم و بسیار هم متأثر شدم. ایشان یکى از بازیکنانى 
هستند که واقعاً در فوتبال ایران از همه نظر الگو هستند 
و امیدوارم هر چه زودتر ســالمتى خودش را به دست 

بیاورد.
سروش خان! کرانچار بهتر است یا 

قلعه نویى؟
خوب امیر قلعه نویى جام هاى 
زیادى در ایران به دست آورده و 

طبق آمار عنوان پــر افتخارترین مربى لیگ برتر ایران 
متعلق به اوست و انصافاً هم فکر مى کنم در حال حاضر 
در بین مربیان ایرانى بهترین اســت. زالتکو کرانچار 
هم در فوتبال اروپا  مربیگرى کرده و سابقه مربیگرى 
در جام جهانى و جام ملت هاى اروپا را در کارنامه دارد. 
قلعه نویى بهترین ایرانى حال و حاضر فوتبال ایران است 
و کرانچار هم یکى از بهترین خارجى هایى اســت که 
تاکنون به ایران آمده اند. قطعــًا دانش کرانچار از همه 
مربیان ایرانى باالتر است به هر حال منتظر مى مانیم 
که ببینیم در شهرآورد اصفهان کدام مربى قدرت خود 

را دیکته مى کند.
 ممنــون آقــاى صحــت! هــر 
صحبتــى در مورد دربــى اصفهان 
مانــده و مــا در مورد آن ســئوال 
نکــرده ایــم را از زبــان شــما

 مى شنویم.
براى مــا و همه اصفهانــى هایى که عاشــق دو تیم 
شهرشــان هســتند قطعًا دربى اصفهــان مهمترین 
دیدار لیگ اســت. البته من بــه دیدارهایى مثل دربى 
تهران احتــرام  مى گذارم و امیدوارم بــه همان اندازه 
که به دربى تهران توجه مى شــود بــه دربى اصفهان 
هم توجه شــود و این دیدار هم مورد عنایت بیشــتر 
رســانه ها باشــد. از هواداران دو تیم مى خواهم تا در 
این بازى حمایت جانانه اى از تیم هایشــان داشــته 
باشم و امیدوارم کیفیت این بازى فراى فوتبال  ایران 
باشــد تا باز هم قدرت فوتبال اصفهــان به همه ثابت 

شود.

مروان 
امشب بازى مى کند

کنعانى سمت نیمکت 
استقالل نمى رود

نصف جهــان  ITC مهاجم عراقى تیم فوتبال 
سپاهان صادر شد.  طبق اعالم باشگاه سپاهان 
ITC مروان حســین صادر شــد و در صورت 
صالحدید کرانچار، وى مى تواند در شــهرآورد 

اصفهان براى زردپوشان به میدان برود.
 با توجه به نیاز کرانچار به داشــتن یک مهاجم 
ششــدانگ، به احتمال زیاد وى در دیدار امشب 
در ترکیب ثابت زردپوشان به میدان خواهد رفت. 

چهره ویژه دیدار  ســایپا و استقالل کسى 
نیست جز محمدحسین کنعانى زادگان که 
در استقالل فصل کابوس وارى را پشت 
سر گذاشت و تنها دو بازى براى این تیم 
انجام داد و مصدوم شد. کنعانى زادگان 
که اصال دل خوشــى از استقاللى ها 

ندارد در گفتگو با تسنیم گالیه هایش 
را مطرح کرده: «دلیلى ندارد که به سمت 

نیمکت استقالل بروم. هشــت ماه مصدوم 
بودم، اما حتى یک بار زنگ نزدند حالم را بپرسم 
و بیمارستان هم نیامدند. هر کسى باشد ناراحت 
مى شــود. چرا یک نفر در استقالل نپرسید کجا 
هستم و چه کار مى کنم؟ من بازیکن آن باشگاه 
بودم و خیلى از انتخاب ها را زیر پا گذاشتم. با رفتن 
به اســتقالل بدترین حرف ها را شنیدیم. گول 
یکسرى آدم ها از مدیربرنامه گرفته تا حرف هاى 
پشت پرده را خوردم. به خاطر همین زود تصمیم 
گرفتم به استقالل بروم. اى کاش زود تصمیم 

نمى گرفتم.» 

سپاهان 
عازم عراق 
مى شود؟

بهاره حیاتى
روزنامه و رسانه هاى الکترونیک وابسته به باشگاه سپاهان 
دو روز پیش با تیتر  جالب توجهى به اســتقبال شهرآورد 

اصفهان رفته بودند.
تیتر«امیر خان رو دوســت داریم، ذوب آهنو مى بریم» 
عنوانى بود که این رسانه هاى طالیى در اقدامى متحد 
با یکدیگر کار کرده بودند تا باز هم نشان دهند که قلعه 
نویى همچنان براى آنها عزیز است و جایگاهى قابل 

احترام دارد.
دو ســال همکارى به یادماندنى سپاهان- قلعه نویى 
که منجر به کســب دو جام قهرمانى در لیگ برتر شد 
با  مصاحبه هاى حســینى، رئیس وقت هیئت مدیره 
سپاهانى ها به سمت و سویى رفت که قلعه نویى مجبور به 
جدایى از جمع زردپوشان شد، اما پس از آن جدایى همیشه 
و هر جا از سپاهان تعریف و تمجید مى کرد، این باشگاه را 
الگوى بزرگ باشگاهدارى در ایران مى دانست و کیست که 

نداند دوست داشت هر چه زودتر به اردوگاه زرد بازگردد.

سپاهانى ها نیز در هر دیدارى که ژنرال در قامت سرمربى رقیب به 
اصفهان مى آمد چه در نشســت هاى خبرى و چه در ورزشگاه بارها 
از قلعه نویى تقدیر کرده اند و نشــان داده اند که آنها هم عالقه ویژه 

اى به او دارند.
امیرخان چندین بار تا مرحله هدایت زردپوشــان پیش آمد اما هر بار 
یک اتفاقى مانع این وصال مجدد مى شــد. در آخرین مرتبه پس از 
استعفاى حسین فرکى از سپاهان،  قلعه نویى مهمترین گزینه باشگاه 
اصفهانى بود که بنا به عقیده ژنرال، حسین کفعمى نایب رئیس وقت 
هیئت مدیره زردها مانع این اتفاق شد تا در نهایت «ایگور استیماچ» 

به سپاهان بیاید.
به هر حال قلعه نویى حاال  در اصفهان حضور دارد، البته در لباس مربى 
رقیب ســپاهان در اصفهان و البته همه مى دانند که باالخره روزى 

دوباره او به سپاهان باز خواهد گشت.
آنچه مشخص است دو طرف همدیگر را به شدت دوست دارند و این 
عالقه روزى منجر به همکارى مجدد خواهد شــد، فقط شاید وجود 
یک مربى بزرگ در سپاهان مثل کرانچار این همکارى را به تعویق 

بیاندازد و طوالنى کند.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن تأکید کرد که این تیم در دیدار برابر ســپاهان هدفى جز گرفتن 3 امتیاز 
نخواهد داشت. 

وحید محمدزاده در گفتگویى درباره آخرین وضعیت ذوب آهن براى دیدار با ســپاهان در هفته چهارم 
لیگ برتر گفت: تیم ما وضعیت خوبى دارد و خودمان را آماده بازى با سپاهان مى کنیم. مطمئناً شرایط 

ذوب آهن بازى به بازى بهتر مى شود، قطعاً در دیدار با سپاهان بهتر از دیدارهاى اخیر خواهیم بودیم.
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در ادامه افزود: باید بتوانیم از بازى هایى که در پیش داریم بیشترین امتیاز 
را بگیریم، چون امسال به چیزى جز قهرمانى فکر نمى کنیم. ذوب آهن در سال هاى اخیر قهرمان لیگ 
برتر نشده و جاى این جام در ویترین باشگاه ما خالى است. امسال با بازیکنان خوبى که داریم و همچنین 

با مربیگرى امیر قلعه نویى به چیزى به جز قهرمانى فکر نمى کنیم.
وى همچنین راجع به تقابل تیمش با سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر اظهار داشت: این درست است که 
سپاهان در سه هفته گذشته نتوانست نتایج خوبى بگیرد، ولى بدون شک آنها تیم خطرناك و پرقدرتى 
هستند. ســپاهان بازیکنان خوبى دارد و یک مربى توانا هم روى نیمکت این تیم حضور دارد. ما قطعًا 
بازى سختى داریم، ولى چون میزبان هستیم به چیزى جز گرفتن 3 امتیاز فکر نمى کنیم و مى خواهیم 

حریف مان را در فوالدشهر شکست بدهیم.

   قهرمانى 
لیگ برتر در 

ویترین 
ذوب آهن 
خالى است

پس از اتفاقات 
چند روز گذشــته 
و خبرهــاى ضــد و 
نقیض درباره محرومیت یا 
محروم نشدن مسعود شجاعى و 
احسان حاج صفى به دلیل بازى مقابل 
نماینده رژیم اشــغالگر قدس در لیگ 
اروپا، ســرانجام وضعیت این دو 
بازیکن مشخص شد. کارلوس 
کى روش سرمربى تیم ملى 
نام هر دو را بــراى دو 
بازى آخر مقدماتى 
جام جهانــى در 
لیســت قــرار 
داده است. در 
واقــع آنها در 
لیســت بودند 
کــى روش  و 
نامشان را خط نزده است. 

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از مذاکرات مثبت با على کریمى خبر داد.
محسن طاهرى در این باره گفت: على کریمى فرزند مکتب سپاهان است و قطعاً 

از بازگشت او به  اصفهان و جمع زردپوشان خوشحال خواهیم شد.
وى ادامه داد: کریمى در حال انجام آخرین امور ادارى فسخ قرارداد با باشگاه 
دیناموزاگرب است و پس از اینکه این کار به طور کامل انجام شد، براى جذب 

وى اقدامات جدى را انجام خواهیم داد.
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان همچنین اظهار داشت:   تابدین جا 
مذاکرات مثبتى را با وى داشــته ایم  و امیدواریم که در این فصل ما را در مسیر 

موفقیت یارى کند. 

ى: با على کریمى در حال مذاکره ایم 
طاهر

وش 
کى ر

میم 
تص

سپاهانى ها درباره قلعه نویى چگونه مى اندیشند؟
وصالى که با کرانچار به تعویق افتاده است 

شهرآورد اصفهان 
بهترین دیدار لیگ است

 سروش صحت در گفتگو با نصف جهان:

ن و ر ل ىر و ر م
همیشــه براى امیرخان احترام زیادى قائل بودم. ولى 

امیدوارم برنده این بازى  سپاهان باشد.
در دربــى امســال 
چه  جاى  اصفهان 
کسى خالىاست؟

به نظر من محرم نوید 
کیا کــه در بازى رفت 

هستند که واقعاً در فوتبالایران از همه نظر الگو هستند 
و امیدوارم هر چه زودتر ســالمتى خودش را به دست 

بیاورد.
سروش خان! کرانچار بهتر است یا 

قلعه نویى؟
هاى خوب امیر قلعه نویى جام

زیادى در ایران به دست آورده و 

ب رم و ی و رم ى م ر ن هر
که به دربى تهران توجه مى شــود بــه د
هم توجه شــود و این دیدار هم مورد عن
رســانه ها باشــد. از هواداران دو تیم مى
این بازى حمایت جانانه اى از تیم هایشـ
ف بازى فراى باشم و امیدوارم کیفیت این
باشــد تا باز هم قدرت فوتبال اصفهــان

شود.

مت نیمکت 
نمى رود

ور هر ر و ى
 به میدان برود.

به داشــتن یک مهاجم 
 زیاد وى در دیدار امشب 
ن به میدان خواهد رفت. 

ا و استقالل کسى 
نعانى زادگان که 
س وارى را پشت 
 براى این تیم 
نعانى زادگان 
 استقاللى ها 
 گالیه هایش

دارد که به سمت 
هشــت ماه مصدوم 

گ نزدند حالم را بپرسم 
 هر کسى باشد ناراحت 
ر استقالل نپرسید کجا 
 من بازیکن آن باشگاه 
را زیر پا گذاشتم. با رفتن 
رف ها را شنیدیم. گول 
امه گرفته تا حرف هاى

اطر همین زود تصمیم 
 اى کاش زود تصمیم

بهاره حیاتى
روزنامه و رسانه هاى الکترونیک وابسته به باشگاه سپاهان 
دو روز پیش با تیتر  جالب توجهى به اســتقبال شهرآورد 

اصفهان رفته بودند.
تیتر«امیر خان رو دوســت داریم، ذوب آهنو مى بریم» 
عنوانى بود که این رسانه هاىطالیى در اقدامى متحد 
با یکدیگر کار کرده بودند تا باز هم نشان دهند که قلعه 
نویى همچنان براى آنها عزیز است و جایگاهى قابل 

احترام دارد.
یادماندنى سپاهان- قلعه نویى ســال همکارى به دو

لیگ برتر شد  که منجر به کســب دو جام قهرمانى در
با  مصاحبه هاى حســینى، رئیس وقت هیئت مدیره 
سپاهانى ها به سمت و سویى رفت که قلعه نویى مجبور به

جدایى از جمع زردپوشان شد، اما پس از آن جدایى همیشه 
و هر جا از سپاهان تعریف و تمجید مى کرد، این باشگاه را 
الگوى بزرگ باشگاهدارى در ایران مى دانست و کیست که 

نداند دوست داشت هر چه زودتر به اردوگاه زرد بازگردد.

سپاهانى ها نیز در هر دیدارى که ژنرال در قامت سرمربى
اصفهان مى آمد چه در نشســت هاى خبرى و چه در ورزش
از قلعه نویى تقدیر کرده اند و نشــان داده اند که آنها هم ع

اى به او دارند.
امیرخان چندین بار تا مرحله هدایت زردپوشــان پیش آمد
یک اتفاقى مانع این وصال مجدد مى شــد. در آخرین مر
استعفاى حسین فرکى از سپاهان،  قلعه نویى مهمترین گزی
اصفهانى بود که بنا به عقیده ژنرال، حسین کفعمى نایب رئ
هیئت مدیره زردها مانع این اتفاق شد تا در نهایت «ایگور

به سپاهان بیاید.
به هر حال قلعه نویى حاال  در اصفهان حضور دارد، البته در لب
رقیب ســپاهان در اصفهان و البته همه مى دانند که باالخ

دوباره او به سپاهان باز خواهد گشت.
آنچه مشخص است دو طرف همدیگر را به شدت دوستد
عالقه روزى منجر به همکارى مجدد خواهد شــد، فقطش
یک مربى بزرگ در سپاهان مثل کرانچار این همکارى ر

بیاندازدو طوالنىکند.

سپاهانى ها درباره قلعه نویى چگونه مى اندیش
وصالى که با کرانچار به تعویق افتاده است
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لژیونر هندبال ایران گفت: به نظر من قهرمانان 
واقعى ایران امثال شــهید محســن حججى 

هستند.
ا.. کرم اســتکى، در گفتگویى، در مورد نتایج 
تیم ملى هندبال ایران در رقابت هاى ســئول 
کاپ اظهار داشت: سئول کاپ یک تورنمنت 
تدارکاتى بدون حضور لژیونرها بود. فکر مى کنم 
با توجه به اینکه تیم ملى در مراحل آماده سازى 

براى مسابقات مهمترى اســت دو بازى برابر 
تونس و کره جنوبى بسیار به آمادگى ملى پوشان 
کمک کرد. وى ادامه داد: طبــق اخبارى که 
شنیده ام تیم ملى قرار اســت چند ماه دیگر در 
مســابقات تونس کاپ حضور پیدا کند و چون 
این رقابت ها در روز هاى مخصوص فدراسیون 
جهانى برگزار مى شود، لژیونرها هم مى توانند 
در خدمت تیم ملى باشند. براى سئول کاپ اکثر 

بازیکنان درگیر تیم هاى باشگاهى خود بودند و 
نتوانستند تیم ملى را همراهى کنند.

لژیونر هندبال ایران یکى از چهره هایى بود که 
به شهادت محسن حججى در فضاى مجازى 
واکنش نشان داد. وى در این خصوص عنوان 
کرد: امثال شهید حججى مرد هستند و امثال 
من فقــط اداى مردهــا را درمى آوریم. وقتى 
آخرین تصویر منتشر شده از شهید حججى را 

دیدم ناخودآگاه اشــک در چشمانم جمع شد، 
چراکه در آن تصویر چهره مرد و نامرد به وضوح 

مشخص بود.
استکى خاطرنشــان کرد: اگر امثال محسن 
حججى نبودند شرایط بســیار فرق مى کرد و 
مشخص نبود چه اتفاقى براى خاك کشورمان 
مى افتاد. به نظر من قهرمان واقعى ایران همین 

افراد هستند و ژن برتر مخصوص آنهاست. 

اولین واکنش 
حاج صفى 

بعد از هجمه هایى که از طرف بخشى از وزارت 
ورزش به احسان حاج صفى و مسعود شجاعى 
وارد شــده بود دو بازیکن ملى پوش لژیونر در 
یونان ترجیح به سکوت داده بودند و خوشبختانه 
این سکوت درست توانست کمى التهاب فضا 
را کاهش دهــد. حاال بعد از گذشــت چند روز 
حاج صفى براى اولین بار نســبت به تصمیم او 
و مســعود براى اجراى تعهد به باشگاه شان و 
حضور برابر نماینده رژیم صهیونیستى واکنش 
نشان داده و در اینســتاگرامش به این موضوع 
پرداخته است. حاج صفى و شجاعى که در این 
ماجرا حمایت غالب جامعه و البته حمایت نسبى 
وزیر ورزش را پشت سر خود مى بینند حاال رفته 

رفته درباره آن اتفاق با مردم صحبت مى کنند.
احسان در بخشــى از پیام صفحه شخصى اش 
جمله اى از امام على(ع) را نوشت. با این مضمون 
که: «اگر بین خود و دشمنت پیمانى بستى و یا 
پیمان و پناه دادن را بــه او دادى، جامه وفا را بر 
عهد خویش بپوشــان و تعهدات خود را محترم 
بشمار و براى حفظ آنها ســینه خود را سپر قرار 

بده.»
هنوز وضعیت احسان و مســعود به طور قطعى 
روشن نیست اما داورزنى، معاون وزارت ورزش 
مصاحبه اى درباره محرومیت آنها داشت و البته 
با سرریز شدن آن حرف ها به سمت رسانه هاى 
مطرح بین المللى، ایران تحت فشــار فیفا قرار 

گرفت.

 ذوب آهن و ســپاهان در چارچوب شــصت ویکمین 
شهرآورد رسمى فوتبال اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر 
برگزارکننده مهمترین دیدار هفتــه چهارم لیگ برتر 

هستند.
تیم هاى اصفهانى در حالى از ســاعت 20 و 15 دقیقه  
پنج شنبه از هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه فوالدشهر 
به مصاف هم مى روند که شــرایط متفاوتى را تجربه 

مى کنند.
ذوب آهن با یک پیروزى خانگى و دو تساوى بیرون از 
خانه در بین پنج تیم باالى جدول جاى دارد و سپاهان 
که همچنان در حسرت کسب اولین برد فصل خود به 

سر مى برد جزو سه تیم پایین جدول است.
البته با توجه به سپرى شدن تنها سه هفته از مسابقات 
جایگاه فعلى تیم ها نمى تواند گویاى وضعیت واقعى شان 
باشد و برآورد دقیقى از رتبه نهایى آنها در پایان فصل در 
اختیار قرار دهد.  معموًال گفته مى شود که براى ارزیابى 
شرایط تیم ها و شناخت چهره واقعى آنها باید دستکم تا 
هفته هاى پنجم و ششم صبر کرد. از این رو، شاید بتوان 

گفت که مصاف ذوب آهن و ســپاهان در هفته چهارم 
مى تواند به مثابه نقطه عطفى براى هر کدام از آنها باشد.
جالب آنکه تیم هاى اصفهانى با علــم به اینکه باید در 
هفته چهارم لیگ برتر به مصاف هم بروند کمتر از یک 
ماه پیش در قالب دیدارى دوســتانه در ورزشگاه نقش 
جهان رو در روى یکدیگر قرار گرفتند. در آن مسابقه که 
در آخرین شب از اولین ماه تابستان برگزار شد ذوب آهن 
با گل هاى مرتضى تبریزى و محمدرضا عباسى از سد 
سپاهان گذشت تا با رکورد صددرصد برد در دیدارهاى 

تدارکاتى به استقبال لیگ هفدهم برود.
برخالف شهرآورد دوستانه نصف جهان در آخرین دربى 
رسمى فوتبال اصفهان این سپاهان بود که برنده شد. 
در آن دیدار که آخرین حضور عبد ا... ویسى در ورزشگاه 
نقش جهان به عنوان سرمربى سپاهان محسوب مى شد 
طالیى پوشــان اصفهانى با گل هاى سرور جپاروف و 
مسعود حســن زاده در مقابل تک گل جرى بنگستون 
سبزپوشان همشهرى را شکســت دادند. 3 امتیاز آن 
مسابقه به سپاهان کمک کرد تا از نیمه پایینى به نیمه 

باالیى جدول برســد و در ادامه رقیب ذوب آهن براى 
تصاحب جایگاه چهارمى شوند. آن رقابت غیرمستقیم 
بر سر کسب سهمیه احتمالى پلى آف لیگ قهرمانان را 
ذوب آهن از سپاهان برد هرچند که در نهایت با قهرمانى 

نفت تهران در جام حذفى خودش هم آسیایى نشد.
به این ترتیــب، ذوب آهن برنده رقابت غیرمســتقیم 
آســیایى و آخرین مصاف دو تیم بوده است. سپاهان 
هم در آخرین دیدار رســمى به پیروزى رسیده است. 
باید دید جدیدترین رقابت اصفهانى ها چه سرانجامى 

پیدا مى کند.
چهره ویژه این دیدار امیر قلعه نویى است که به عنوان 
سرمربى پیشین سپاهان و فعلى ذوب آهن رو در روى 

تیم سابقش قرار مى گیرد.
دو باشگاه  ســپاهان و ذوب آهن سال ها مدعى بودند 
که اصفهان به دلیل اینکه در سال هاى اخیر جام هاى 
متعددى را کسب کرده پایتخت جدید فوتبال ایران است 
و حاال باید دیدارى با کیفیت در حــد و اندازه هاى این 

عنوان را انجام دهند.

اینجا اصفهان 
پایتخت فوتبال ایران

فعالیت خانه فساد 
به اسم طارمى!

 یک فرد سودجو به اســم مهاجم پرسپولیس 
اقدام به اجاره یک واحد آپارتمان و راه اندازى 

خانه فساد کرد! 
  فردى که خود را به عنوان وکیل مهدى طارمى 
معرفى کرده بود با اجــاره یک واحد آپارتمان 
لوکس در شمال تهران اقدام به راه اندازى خانه 
فســاد کرده بود که با اعتراض همسایه ها و 

دخالت پلیس ماجرا برمال شد.
این فرد سودجو که ادعا کرده بود وکیل مهاجم 
پرســپولیس اســت و عکس هایى با وى نیز 
به مالک آپارتمان نشــان داده بود، این واحد 
را به اســم طارمى اجاره مى کنــد اما با وجود 
اصرارهاى مالک براى دیــدن طارمى، هیچ 

خبرى از این بازیکن نمى شود!
پس از مــدت کوتاهى که این واحــد به فرد 
سودجو اجاره داده مى شود همسایه ها به خاطر 
سروصداى غیرمتعارف زنان و دختران موضوع 
را به پلیس گزارش مى دهند که این امر باعث 
عصبانیت و خط و نشان کشیدن وکیل قالبى 

مى شود.
فرد سودجو این آپارتمان را به محل رفت و آمد 
دختران و زنان جوان و انجام امور غیراخالقى 
و قمار تبدیل کرده بود که با وســاطت پلیس 
و اعتــراض همســایه هــا ماجرا بــه پایان

 رسید. 

استکى: 
ژن برتر 

شهید حججى 
بود

تقابل امیــر قلعه نویــى و زالتکو کرانچــار یکى از 
جذابیت هاى ایــن هفته لیــگ برتر و نیــز یکى از 
جذابیت هاى دربى اصفهان خواهد بود. دو ســرمربى 
که هر دو ســابقه قهرمانى در لیگ برتر دارند و هر دو 
سرمربى سپاهان هم بوده اند. یکى از آن ها در سال هاى 
نزدیک گذشته نماد مربى موفق ایرانى محسوب مى شد 
و امسال هم تالش مى کند روزهاى پرافتخار گذشته 
را دوباره زنــده کند. تیم او هــم در هفته هاى اول بد 
نتیجه نگرفته و 5 امتیازى است. هرچند براى مدعى 
قهرمانى بودن، آن چه قلعه نویى به دنبال آن است به 
نتایج بهترى نیاز دارند. در مقابل او کرانچار قرار دارد 
کــه از موفق ترین مربیان خارجى اســت که در لیگ 
برتر حضور داشــته. کرانچار با سپاهان قهرمان لیگ 
برتر شده و نتایج خوبى هم در لیگ قهرمانان گرفته. 
آمار نبردهاى دو مربى هم کامال متعادل اســت و این 
بازى مى تواند کفــه را به نفع یکى از آن ها ســنگین 

کند.
هم قلعه نویى و هم کرانچار ســه بــار مقابل دیگرى 
پیروز شــده اند. بازى اول آن ها زمانى انجام شده که 
قلعه نویى در ســپاهان بود و کرانچار در پرسپولیس. 
این بازى را قلعه نویى 2 بر یک برد. بازى در لیگ نهم 
انجام شد. دو سال بعد و در لیگ یازدهم کرانچار این 
بار در ســپاهان بود و قلعه نویى در تراکتورسازى. این 
بار هر مربى یک پیروزى به دســت آورد. قلعه نویى با 

یک گل در تبریز پیروز شــد و در اصفهان 2 بر یک به 
تیم سابق اش باخت. در لیگ دوازدهم امیر قلعه نویى 
در تیم محبوبش استقالل بود و در اصفهان سپاهان را 
یک بر صفر شکســت داد. بازى دو تیم در تهران هم 
یک بر یک مساوى تمام شد. در لیگ بعدى کرانچار 
چند هفته بیشتر در ســپاهان نبود اما در همان مدت 
کوتاه فرصت بازى با استقالل قلعه نویى را پیدا کرد و 
2 بر یک پیروز شد. آخرین رویارویى دو مربى هم در 
لیگ گذشته بود. اردیبهشت سال گذشته کرانچار به 
سپاهان آمده بود و توانست تراکتورسازى قلعه نویى را 

دو بر صفر شکست دهد.
آمار به نفع هیچ کدام نیســت امــا قلعه نویى دو بازى 
آخر خود را به کرانچار باخته. از همان زمانى که نتایج 
او دیگر مثل گذشــته نبوده. اوضاع ذوب آهن او اما با 
تراکتور بحران زده نیم فصل دوم سال پیش که بازیکن 
از دست داد و نتوانست بازیکنى جایگزین کند متفاوت 
اســت. کرانچار هم باید باالخره به روند نتایج بد تیم 
خود در این فصل پایان بدهــد. دو مربى انگیزه هاى 
زیادى براى این بازى خواهند داشــت. انگیزه هایى 

بزرگتر از پیروزى در دربى.

امیر کربالیى زاده هنرمند طنزپرداز و پرسپولیســى 
کشــورمان که قبًال در یک مصاحبــه اختصاصى با 
نصف جهان شرکت کرده بود و حسابى برایش کرى 
خواندیم این بار هم به بهانه شهرآورد اصفهان با ما 

گفتگو کرد.
آقــاى کربالیــى زاده، نظر یک 
پرسپولیســى در مــورد دربى 

اصفهان چه مى تواند باشد؟
نظر یک پرسپولیســى که تیمش در صدر است این 
مى تواند باشد که امســال هم قهرمان مى شویم و 

اجازه نمى دهیم تیم هاى شهر شما قهرمان شوند. 
فعًال مشــخصاً در مورد این بازى 
صحبت کنید تا در موردقهرمانى 
احتمالــى پرســپولیس در لیگ 

امسال هم با هم گفتگو کنیم
این دیدار به نظرم مســاوى مى شود.  البته امیدوارم 
مساوى شــود که امتیازهاى دو تیم شهرتان تقسیم 

شود و خیلى آن باالهاى جدول نیایید.
چرا وقتى تیم تان پس از ده سال 
قهرمان شــده، فکر مى کنید که  
این فصل هم مى توانید قهرمان 

شوید؟
ببینید تیم پرسپولیس دقیقًا با آدم صحبت مى کند و 
مى گوید که قهرمان امسال هم منم. چقدر قشنگ 
بازى مى کنند. مربى به این بزرگى. هواداران به این 
خوبى. همه چیز براى دبل قهرمانى مهیاســت. دو 

قهرمانى پشت سر هم لذت باالیى دارد.
دو قهرمانى پشــت سر هم بد 

نیســت ولى مــى دانید که 
اصفهانى ها تا هت تریک 

پیش  قهرمانــى هــم 
رفته اند و گفتن از لذت 
دبل قهرمانى براى آنها 

بى معناست!
امسال دبل مى کنیم و سال آینده هم 

هت تریک که این رکورد شما هم خراب 
شود تا ببینم شما بعد از آن به چه افتخار 

خواهید کرد.
 امیر کربالیــى زاده 

آرزوهــاى بــزرگ و 
قشــنگى دارد. برگردیم 

سر بحث شهرآورد اصفهان. 
در مورد دو تیم صحبت کنید 

و اینکه شــانس کدامیک براى 
پیروزى در این دیدار باالتر است.
 دو تیم در سال هاى اخیر جام هاى زیادى گرفته اند.

 ذوب آهــن حذفــى هــاى متعــددى گرفتــه و 
ســپاهان هم، کاپ هاى زیاد حذفــى و لیگ برتر 
را در کلکســیون افتخاراتش دارد  و بــه نوعى این 
دیــدار، دوئــل پرافتخارتریــن هاى غیــر تهرانى 
ایران اســت. دو تیم مربیــان خوبى دارنــد. قلعه 
نویى هر چند اســتقاللى اســت ولى بــه هر حال 
مربى خوبــى اســت و در ذوب آهــن انگیزه هاى

 زیادى دارد تا بتواند خودش را دوباره ثابت کند و نشان 
دهد که در بین ایرانى ها بهترین است. کرانچار هم که 

دیگر احتیاج به تعریف من ندارد و به نظرم پس از 
برانکو بهترین مربى شاغل در ایران ایشان 
است. حاال دیگر مى نشــینیم و مى بینیم 

که این دو تیم چه خواهند کــرد. با توجه به 
تغییرات خیلى زیادى که سپاهان داشته شانس 
ذوب آهن براى نتیجه گیرى خیلى بیشتره ولى 
کرانچار هم مربى اى نیست که به راحتى در 
این دیدار باج دهد و قطعــًا امیر قلعه نویى 
یک شهرآورد سخت را پشت سر خواهد 

گذاشت.

امیر کربالیى زاده در گفتگو با نصف جهان:

امیدوارم دربى اصفهان مساوى شود!

سعید آذرى مدیرعامل ذوب آهن که فصل قبل و بعد از جدایى ناگهانى رضا شکارى وعده داده بود این 
بازیکن را به طور قانونى به ذوب آهن بازگرداند، موفق شد حکم قطعى کمیته انضباطى را دریافت کند. 
حکمى که به بازگشت بى چون و چراى شکارى به باشگاه اصفهانى اشاره دارد. شکارى فصل گذشته 
بدون هماهنگى با کادر مدیریتى و فنى ذوب آهن این باشگاه را ترك کرد تا به روستوف روسیه بپیوندد.

حاال او با شکایت آذرى و ذوب آهن محکوم شده و باید به لیگ ایران برگردد. در حالى که تا آستانه ثبت 
قرارداد با روستوف هم پیش رفته بود. در بخشى از حکم آمده است: «کمیته انضباطى مستندا به ماده 30 
آئین نامه انضباطى و مفاد قرارداد فى مابین، بازیکن مذکور را کماکان متعلق به باشگاه ذوب آهن دانسته 

و نامبرده را مکلف به رعایت مفاد قرارداد فى مابین مى نماید. این راى قطعى است.»
البته به این علت که جدایى شــکارى و پیوستن اش به تیم روسى قطعى نشــده بود کمیته انضباطى 
جریمه اى براى او در نظر نگرفته و این اقدام را در حیطه اختیارات باشــگاه دانسته است. حاال جدایى 
شکارى وابسته به رضایت ذوب آهن و سعید آذرى است. مدیرى که نشان داده به سادگى از بازیکنان 

جوان دل نمى کند. 

 به نفع ذوبى ها

هفته چهارم لیگ برتر ، دربى نصف جهان

انگیزه هاى زالتکو و امیر در شهرآورد نصف جهان

الهه مهرى دهنوى

ی

ح

ح

پ

ج
ک
پ
ع

گ

ال مشــخصا در مورد این بازى
حبت کنید تا در موردقهرمانى
تمالــى پرســپولیس در لیگ

سال هم با هم گفتگو کنیم
ظرم مســاوى مى شود. البته امیدوارم
ود که امتیازهاى دو تیم شهرتان تقسیم

ن باالهاى جدول نیایید.
را وقتى تیم تان پس از ده سال
مى کنید که رمان شــده، فکر
ن فصل هم مى توانید قهرمان

وید؟
سپولیس دقیقًا با آدم صحبت مى کند و
 قهرمان امسال هم منم. چقدر قشنگ
هواداران به این د. مربى به این بزرگى.
چیز براى دبل قهرمانى مهیاســت. دو

ت سر هم لذت باالیى دارد.
 قهرمانى پشــت سر هم بد

ســت ولى مــى دانید که 
صفهانى ها تا هت تریک
پیش  رمانــى هــم 

ته اند و گفتن از لذت 
ل قهرمانى براى آنها 

 معناست!
ى کنیم و سال آینده هم 

ه این رکورد شما هم خراب 
 شما بعد از آن به چه افتخار 

میر کربالیــى زاده 
زوهــاى بــزرگ و 

شــنگى دارد. برگردیم 
اصفهان. بحثشهرآورد ر
 مورد دو تیم صحبت کنید 

دیگر احتیاج به تعریف من ندارد و به نظرم پس از 
ایران ایشان  برانکو بهترین مربىشاغل در
نشــینیم و مى بینیم است. حاال دیگر مى

که این دو تیم چه خواهند کــرد. با توجه به 
تغییرات خیلى زیادى که سپاهان داشته شانس 
ذوب آهن براى نتیجه گیرى خیلى بیشتره ولى 
کرانچار هم مربى اى نیست که به راحتى در 
این دیدار باج دهد و قطعــًا امیر قلعه نویى 
یک شهرآورد سخت را پشت سر خواهد 

گذاشت.
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چهل تکه

دادســتان عمومى و انقالب مرکز اســتان خوزســتان در رابطه با 
تیراندازى به محیط بان خوزستانى حین گشتزنى اظهار داشت: پرونده 
قضائى براى ضارب محیط بان خوزستانى که حین گشتزنى با اسلحه 
کالشینکف مورد حمله قرار گرفته تشکیل شده است. حسینى  گفت: 

تحقیقات براى شناسایى و دستگیرى ضاربان ادامه دارد . 
گفتنى است؛ چهار محیط بان از نیروهاى یگان حفاظت شهرستان 
امیدیه حین گشت و کنترل مناطق روستاهاى گرگرى و گدارچیتى 
از روستاهاى دهستان آســیاب از توابع بخش مرکزى بودند که با 
اسلحه کالشینکف مورد حمله قرار گرفتند. «منصور احمدى»، یکى 
از محیط بانان امیدیه در این حادثه از ناحیه شانه، کتف و پا مصدوم 
شد که بالفاصله به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد و تحت عمل 
جراحى قرار گرفت. هم اکنون این محیط بان به دلیل مشــکالت 

تنفسى به بخش مراقبت هاى ویژه منتقل شده است.

یک زن بدلکار در محل فیلمبردارى فیلم «ددپول 2» کشــته 
شــد. شــاهدان عینى مى گویند این بدلکار هنگام رانندگى با 
موتورسیکلت در شــهر ونکوور کانادا کنترل وسیله را از دست 
مى دهد و به پنجره «برج شــاو» اصابت مى کند. به دنبال این 
حادثه، فیلمبردارى قسمت دوم این فیلم ابَرقهرمانى بالفاصله 
متوقف شده اســت.  برخى از منابع گزارش داده اند که این زن 
بدلکار یک موتورسوار باتجربه بوده و تمام طول روز قبل از حادثه 
را به تمرین پرداخته است، اما از آنجا که کاراکتر وى در آن صحنه 
از فیلم کاله ایمنى به سر نداشته، او نیز هنگام وقوع تصادف از 
کاله استفاده نمى کرده اســت. این بدلکار به جاى شخصیت 
«دومینو» ظاهر شده بود. «زیزى بیتز» در «ددپول 2» نقش 
این شخصیت را بازى مى کند. این موتورسوار بدلکار اولین فیلم 

سینمایى خود را تجربه مى کرده است.

گردشگر انگلیسى که پس از فریب دختر نوجوان در شبکه هاى 
اجتماعى، با او قرارمالقات گذاشته بود، پیش از رسیدن به محل 
مورد نظر دستگیر شد. مرد 34 ســاله که در سفر به «نیوساوت 
ولز» اســترالیا و از طریق فضاى مجازى با دختر 13 ساله آشنا 
شــده و ارتباط برقرار کرده بود، نمى دانست که پلیس سایبرى 
استرالیا او را شناسایى کرده است.  ازسوى دیگر دختر نوجوان 
که به راحتى فریب خورده بود در یکى  ازمحل هاى شهر سیدنى 
با او قرار مالقات گذاشت اما زمانى که سر قرار رسید، مأموران 
پلیس مرد تبهکار را دستگیر کردند. در بررسى تلفن همراه این 
تبهکار، تصاویر غیراخالقى چندین دختر جوان و نوجوان پیدا 
شــد که تحقیقات تخصصى پلیس دراین باره ادامه دارد. این 
درحالى است که مأموران احتمال مى دهند با یک تبهکارجنسى 

روبه رو هستند.

مرد گردشگر، شکارچى شوم دختران مرگ بدلکار زن هنگام فیلمبردارى تیراندازى به محیط بان خوزستانى 030201

حدود ساعت 12 شــب 29 اردیبهشت ســال 92 زنگ 
اورژانس منطقه کالرآباد به صدا در آمــد و مرد جوانى با 
صدایى لرزان نشــانى خانه اش را داد و در خواست کمک 
کرد،دقایقى بعد وهمزمان با بارش باران شالقى، خودروى 
امدادگران اورژانس مقابل خانــه اى قدیمى توقف کرد. 
مأموران اورژانس بعد از چند دقیقه معاینه، مرگ زن جوان 

را تأیید کردند وموضوع را به شوهرش اطالع دادند.
نیروهاى اورژانس که با مشاهده وضعیت به هم ریخته خانه 
و قربانى مشکوك شده بودند بالفاصله ماجرا را به مأموران 
پلیس منطقه گزارش کردند ودر حالى که منتظر حضور 
پلیس بودند ناگهان مرد جوان درفرصتى مناسب به همراه 

نوزاد چهار ماهه اش ناپدید شد.
دقایقى بعد مأموران پلیس خود را به محل حادثه رساندند 
و تحقیق دراین باره آغازشد. نخستین بررسى هاى پزشک 
قانونى حکایت ازآن داشت که قربانى حادثه بر اثر برخورد 
جسمى سخت به ســرش از پا در آمده است. بدین ترتیب 
جسد براى تعیین علت دقیق مرگ به پزشکى قانونى انتقال 
یافت و تالش کارآگاهان جنایى براى دستگیرى متهم به 

قتل فرارى کلید خورد.
این درحالى بود که بررسى مدارك موجود در خانه ویالیى 
قدیمى، نشــان مى داد زن جوان که «سمیرا» نام داشت 
دوســال قبل ازدواج کرده بود. مالک خانه ویالیى هم به 
مأموران گفت: «این زوج از دوماه قبل همراه نوزاد پسرشان 

به خانه ام نقل مکان کرده بودند.»
پدر قربانى جنایت وقتى به مازندران فرا خوانده شــد به 
مأموران گفت: «دو سال قبل دخترم با وجود مخالفت هاى 
شدید مان با پسر جوانى که به نظر معتاد و متأهل بود ازدواج 
کرد.آنها بعد از مدت کوتاهى زندگى پنهانى، مدام محل 
زندگى شان را عوض مى کردند تا اینکه ناگهان از تهران 
رفتند و دیگر خبرى از محل جدید زندگى شان نداشتیم تا 

اینکه خبرکشته شدن دخترم را شنیدم.»
با توجه به این اظهارات به دســتور بازپــرس ویژه قتل 
دادسراى عمومى و انقالب شهرستان عباس آباد جستجوها 
ادامه یافت تا اینکه مشخص شد رامین مدتى قبل ازقتل به 
اتهام سرقت تحت تعقیب قرارداشته و بازداشت شده بود.

درادامه روشن شد او به خارج از کشورگریخته است.

فرار به ترکیه
مأموران در ادامه کاوش هاى خــود دریافتند مرد فرارى 
همراه نوزادش به طــرف مرز ترکیه فرار کرده اســت، 
چراکه اعضاى خانواده اش در این کشــوربه طور موقت 
اقامت داشــتند و قرار بود از آنجا به اروپا بروند. همچنین 
در تحقیقات برون مرزى مشخص شد متهم فرارى مدت 
کوتاهى بعد از ورود غیر قانونى به خاك ترکیه از ســوى 

پلیس این کشور بازداشت شده و به تحمل یکسال حبس 
محکوم شده بود.

پلیس ترکیه در پاسخ به پلیس ایران اعالم کرد فرد مورد 
نظر بعد از تحمل مدت زندان به ایران بازگردانده شده است.

این در حالى بود که خانواده اش بعد از فراهم شدن شرایط 
اقامتشان به آلمان رفته اند.

شناسایى متهم درزندان
با کســب این اطالعات، یک بار دیگر تجسس ها براى 

دســتگیرى متهم به قتل فرارى در داخل مرزهاى ایران 
آغاز شد تا اینکه سرانجام بعد از چهار سال از ماجراى قتل 
در شب بارانى، پلیس جنایى مازندران توانست اطالعاتى به  
دست آورد که نشان مى داد مردى با همان مشخصات در 
تهران به اتهام سرقت بازداشت شده و هم اکنون در زندان 

به سر مى برد.

بازجویى از متهم
«رامین» که ســرانجام بعد از چهار سال از سوى پلیس 
شناسایى شده بود در جریان بازجویى هاى مقدماتى منکر 
اطالع ازقتل همسرش شد اما وقتى با دالیل و مستندات 
پلیس روبه روشد لب به اعتراف گشود و پرده از راز جنایت 
برداشت.وى در این باره به مأموران گفت: «وقتى پس 
ازســرقت و براى فرار از دســت مأموران پلیس تهران 
خانه اى را در منطقه کالرآباد تهیه کردیم زندگى آرامى 
داشتیم اما همه چیز بخاطر افیون و شیشه نابود شد. من 
و همسرم هر دو معتاد به شیشه شده بودیم. آن شب هر 
شیشه مصرف کرده بودیم و حال درستى نداشتیم.باران 
شدیدى در حال باریدن بود. ناگهان بى مقدمه جرو بحث 
کردیم. همسرم اعتقاد داشت که زندگى بدى داریم. او 
در حالى که عصبانى بود بــه طرفم حمله کرد و من هم 
ناگهان او را هل دادم که سرش به دیوار خورد و بى حرکت 
روى زمین افتاد. سریع به اورژانس زنگ زدم. تا قبل از 
آمدن امدادگران اورژانس لباس هایش را عوض کرده و 
جاى درگیرى را تمیز کردم. وقتى گفتند او مرده است در 
یک لحظه از غفلت نیروهاى اورژانس استفاده کردم و 
بچه را برداشتم و از آنجا فرار کردم. بعد از رفتن به ترکیه 
بچه را به خانواده ام تحویــل دادم و از آن هنگام دیگر 
خبرى از سرنوشتش ندارم. چون ابتدا در ترکیه زندانى 
شــدم و بعد از آزادى و ورود به ایران به اتهام ســرقت 

بازداشت و زندانى شدم.»
با توجه به این اعتراف ها، متهم با دستور بازپرس پرونده 
و با حضور در محل حادثه به تشریح صحنه قتل پرداخت 
و سپس تا انجام تحقیقات تکمیلى با صدور قرار قانونى 

به زندان انتقال داده شد.

دستگیرى رامین پس از 4سال از مرگ همسر 

فرمانده انتظامى اســتان اردبیل از دستگیرى 
عامل قتل دو برادر در شــهرك سیناى اردبیل 

خبر داد.
سردار عبدى در تشریح جزئیات خبر گفت: در 
پى هوشمندى کارآگاهان مبارزه با جرائم جنایى 
پلیس آگاهى اردبیل و در نتیجه بهره گیرى از 
ابزار و امکانات فنى، علمى و به روز، در کمتر از 
12 ساعت عامل قتل دو برادر در شهرك سیناى 
اردبیل را شناسایى و دستگیر شد و با انتقال به 
پلیس آگاهى، گره از پیچیدگى این پرونده باز 

شد. وى با اشــاره به اینکه قاتل این دو برادر، 
یکى از بستگان نزدیک آنها با هویت معلوم و 39 
ساله است، ادامه داد: انگیزه قتل مسائل فردى و 

خصوصى مى باشد.
سردار عبدى ادامه داد: متهم در بازجویى هاى 
فنى پلیس و بازپرس جنایى به قتل دو برادر در 
شــب حادثه اعتراف کرد و بازسازى صحنه با 
حضور تیم هایى از پلیس آگاهى، دادســتانى و 
بازپرس جنایى در بامداد روز چهارشــنبه انجام 

شد.

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان اردبیل 
نیزبا بیان اینکه قاتل دو برادر اردبیلى دستگیر 
شده است، اظهار داشت: قاتل 39 ساله و دایى 
مقتوالن است که به دلیل خصومت شخصى و 
اختالفات خانوادگى آنها را به قتل رسانده است.

ســید ناصر عتباتى گفت: حدود ســاعت 22 
دوشــنبه در محدوه شهرك ســینا ورودى راه 
انزاب دو فقره قتل اتفاق افتاد که در این جنایت 
دو برادر با استفاده از سالح گرم و شلیک گلوله 

از فاصله نزدیک به قتل رسیدند.

جزئیات قتل 2 برادر در اردبیل

ساعت 8و30دقیقه بیست وچهارم تیرماه سال جارى، از طریق مرکز فوریت هاى پلیسى وقوع یک 
فقره سرقت اماکن از یک ساختمان ادارى به کالنترى 118 ستارخان اعالم شد.

با حضور مأمورین کالنترى در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد سارق یا سارقین به شیوه 
تخریب قفل درب ورودى ساختمان، اقدام به سرقت از چهار واحد تجارى داخل ساختمان (مطب 
پزشکى، آرایشگاه زنانه، آتلیه عکاسى و اســتودیوى صدا) کرده و با سرقت اموال و تجهیزات این 

اماکن، از محل متوارى شدند.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت اماکن» و به دستور بازپرس شعبه 14 دادسراى ناحیه 2 

تهران، پرونده جهت رسیدگى در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
در بررسى تصاویر دوربین هاى مداربسته محل سرقت مشخص شد که دو سارق جوان، روز جمعه 
مورخه 23 تیرماه با ورود به ساختمان محل سرقت اقدام به سرقت از هر چهار واحد داخل ساختمان 
کرده و در ادامه وسایل مسروقه را با یک دستگاه خودروى سوارى قهوه اى از محل به مکانى دیگر 

انتقال داده اند.
با بهره گیرى از تصاویر به دست آمده از دوربین هاى مداربسته محل سرقت و چهره نگارى تصاویر 
سارقین، یکى از مجرمین سابقه دار در زمینه سرقت اماکن به نام «محمد . ع»  32 ساله  که در مورخه 

1393/12/01 نیز توسط کارآگاهان دستگیر و روانه زندان شده بود، شناسایى شد.
با شناسایى محمد . ع، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهى با بهره گیرى از اطالعات موجود در سوابق 
متهم و دیگر اقدامات پلیسى موفق به شناسایى مخفیگاه محمد در خیابان دماوند شدند نهایتًا با 
اطمینان از حضور متهم در مخفیگاهش، در مورخه 7 مردادماه  اقدام به دستگیرى وى و در کمتر از 
چند ساعت دستگیرى همدستش به نام «بابک . ك»  29 ساله در خیابان آیت ا... شهید مدنى کردند.

در بازرسى از مخفیگاه متهمین، مقادیر معتنابهى از اموال مسروقه (تجهیزات عکاسى، فیلمبردارى، 
تجهیزات استودیوى صدا، تجهیزات پزشکى و... ) کشــف و برابر مراحل قانونى به مالباختگان 
بازتحویل داده شــد؛ همچنین در ادامه، دو نفر از خریداران اموال مسروقه نیز در محدوده چهارراه 

ولیعصر(عج) شناسایى و در بازرسى از محل فعالیت تجارى آنها نیز مقادیر دیگرى از اموال مسروقه 
کشف و توقیف شد. در بازرسى از مخفیگاه محمد ، متهم اصلى پرونده، کارآگاهان موفق به کشف 
چندین جلد سررسید و اندیکاتور شدند که سارق در داخل آنها ، تاریخ و محل سرقت هایش و همچنین 
میزان اموال سرقت شده را کامًال ثبت کرده است و در پایان نیز در خصوص سرقت هایش اقدام به 

هدف گذارى کرده بود؛ متهم در هدف گذارى سرقت هایش اینگونه نوشته است:
هدف شماره 1) براى خود، کارى پردرآمد و عالى که با شرایط روحى و روانى من هماهنگ باشد 

پیدا کنم تا بتوانم هرآنچه مى خواهم پول در بیاورم؛ به طور مثال یک تاجر زعفران خوب شوم.
هدف شماره 2 ) گرفتن یک شرکت فوق العاده عالى [ با ] منشى خانم و عرضه مستقیم زعفران 

درجه یک [ در ] سراسر کشور و جهان با مارك خودم .
هدف شماره 3 ) [ خرید ] یک ماشین عالى از مارك BMW مدل 2018 ، رنگ مشکى متالیک، 

فول آپشن، شاسى بلند مانند ایکس 6 یا ایکس 5 که رینگ هایش را برم از خیابان امیرکبیر [بخرم] 
و بهترین رینگ حاضر را بندازم براش. ماشین باید همیشــه تمیز و پولش خورده باشه طورى که 

عکس آدم [ توش ] بیافته .
هدف شماره 4 ) براى زندگى یک دختر بسیار... و زیبا پیدا کنم؛ به نام خودم یک دستگاه آپارتمان 
در شمال تهران خریدارى کنم؛ تمام امکانات را در آن آماده کنم تا بتوانم هفته اى یک یا دو بار آنجا 

بروم تا بتوانم...
هدف شماره 5 ) به زندگى این همسرم هم برسم و براى اون چیزى کم نگذارم تا در آرامش کامل 

بچه هایم را بزرگ کند.
هدف شماره 6 ) یک حساب بانکى بسیار پر پول [ داشته باشم ] ؛ همیشه در حسابم باالى 10 
میلیارد پول نقد در حال جابه جایى باشد تا بتوانم در امنیت کامل زندگى کنم و حالم همیشه خوب 

باشه
و در پایان این دزد آرزوهایش را اینگونه به پایان مى رساند که:

الهى یا رب شکرت مى گویم و سپاسگزارم، یارب نظر لطف تو بر نگردد. الهى شکر براى همه چیز 
خداى من.

 رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ ، با اعالم این خبر گفت: «با بهره گیرى از اســناد و 
مدارك به دست آمده از متهم اصلى پرونده، کارآگاهان موفق به شناسایى تعداد دیگرى از مراکز و 
اماکن تجارى در محدوده هاى شمال، مرکزى و جنوب شرق تهران شدند که سارق اقدام به سرقت 
اموالى مختلف از جمله لوازم خودرو، تجهیزات عکاسى، لوازم الکتریکى، دارو و... از آنها کرده است.»
سرهنگ کارآگاه سعدا... گزافى، در پایان این خبر گفت : «با تجمیع پروند هاى سرقت شناسایى 
شده و به منظور شناسایى دیگر مراکز سرقت شده توسط متهم پرونده، قرار قانونى از سوى بازپرس 
محترم پرونده صادر شد و متهم براى انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفته است.»

در پى کسب خبرى مبنى بر کالهبردارى میلیاردى با جعل انتصاب به مقامات عالیرتبه کشورى و اطالعاتى، رسیدگى 
به این پرونده در دستور کار پلیس امنیت عمومى ناجا قرار گرفت.

با توجه به حساسیت موضوع، تیمى از مأموران پلیس، تحقیقات خود را براى شناسایى و دستگیرى متهم در دستور کار 
خود قرار دادند. مأموران با انجام اقدامات اطالعاتى و عملیاتى، موفق شدند متهم به نام «على محمد صدر محمدى» 
معروف به «میثم» را شناسایى کنند. در تحقیقات پلیسى صورت گرفته مشخص شد، متهم به منظور جلب اعتماد 
طعمه هایش، مدعى شــده بود که داراى گردش 
مالى بسیار باالیى است و مى تواند در ازاى دریافت 
مبالغ کالن میلیاردى ظــرف مدت معین ( 70 الى 
صد روز) ماهیانه با سود 20 درصد، مبلغ مذکور را 

به آنها باز گرداند.
ارائه اوراق، مجوز و حســاب هاى بانکى جعلى که 
نشــانگر مبالغ کالن میلیاردى بــود و نیز ادعایى 
مبنى بر ارتباط تنگاتنگ با سه ارگان مهم دولتى و 
پشتیبانى نهادهاى مزبور از وى، از دیگر شگردهاى 
متهم براى جلب اعتماد مالباختگان به شمار مى آید.
در ادامه تحقیقات مشــخص شد اکثر مالباختگان 
این پرونده، بازرگانان، تجار، کارگردان ها و مقامات دولتى بنام و سرشناس هستند. این گزارش حاکى است، پس از 
هماهنگى با مرجع قضائى، مأموران پلیس امنیت عمومى ناجا طى یک قرار صورى با میثم، وى را دستگیر کردند. متهم 
در تحقیقات منکر هر گونه انجام کالهبردارى شد اما هنگام مواجه با مدارك و ادله پلیسى به جرم خود و کالهبردارى 
به مبلغ پنج میلیارد تومان از بازرگانان و کارگردانان سرشناس اعتراف کرد؛ در بازرسى از مخفیگاه متهم، مقادیر زیادى 

اسناد، مدارك و اوراق جعلى به همراه قراردادهاى مالى مربوط به مالباختگان کشف شد.
در ادامه رسیدگى به پرونده و شناسایى شکات و مالباختگان، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوى دادیار 

شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب شهید مقدس، صادر شده است.

! BMW هدف گذارى دزد حرفه اى براى آینده با یک

کالهبردارى میثم از کارگردان ها و مقامات دولتى 

مهر سال 93 آتش سوزى آپارتمانى درحوالى شــهریار به پلیس و آتش نشانى گزارش شد. امدادگران پس ازحضور 
در محل حادثه و در جریان عملیات اطفاى حریق، جسد مرد 40 ســاله اى به نام «هاشم» را پیدا کردند. با اینکه به 
نظر مى رسید این مرد در آتش ســوزى جان باخته است، با این حال جسد به پزشــکى قانونى انتقال یافت تا اینکه 
کارشناسان عالوه بر آثار سوختگى، جراحات دیگرى نیز روى بدن قربانى کشف کردند که نشان مى داد او پیش از 
آتش سوزى با فردى درگیر شده است. بنابراین بازپرس ویژه قتل دستور تحقیقات تخصصى را صادر کرد. اما چند 
روزبعد جوان 25 ساله اى با مراجعه به اداره آگاهى به 
قتل هاشم اعتراف کرد و بازداشت شد. با اظهارات 
پسر جوان تحقیقات تکمیل و پرونده پس از صدور 
کیفرخواست براى رسیدگى به دادگاه کیفرى استان 

تهران ارسال شد.
متهم جوان در شعبه دوم دادگاه کیفرى به ریاست 
قاضى زالى و با حضور قاضى اســالمى، مستشار 
دادگاه حاضر شد و به اتهام قتل عمد، ایراد جراحت بر 
میت و آتش سوزى عمدى پاى میز محاکمه ایستاد. 
پس از بیان کیفرخواست از سوى نماینده دادستان، 
اولیاى دم در جایگاه حاضر شده و خواستار قصاص عامل جنایت شدند.  سپس متهم جوان در برابر قضات ایستاد و 
با رد ادعاهاى قبلى اش گفت: «من هاشم را نکشتم و هیچ انگیزه اى هم براى قتل نداشتم.» متهم که فوق دیپلم 
دامپزشکى دارد در حالى منکر قتل و آتش زدن خانه مقتول شد که در جلسه بازپرسى به اتهاماتش اعتراف کرده بود 
و حتى در یکى از بازجویى ها مدعى شده بود به خواست همسر مقتول مرتکب این جنایت شده است، ادعایى که در 

تحقیقات پلیسى رد شد. در پایان جلسه محاکمه، قضات وارد شور شدند تا حکمشان را صادر کنند.

فوق دیپلم دامپزشکى قاتل است؟

در پى وقوع چندین سرقت کابل فشــار قوى در مناطق 
شــرکتى آبادان و تخریب معابر و خیابــان هاى مناطق 
کارمنــدان دولت، موضوع بــه صورت ویژه بــه  منظور 

دستگیرى سارقان در دستور کار قرار گرفت. 
دراین راستا مأموران درتحقیقات خود پى بردند که سارقان 
با استفاده از لباس کارگرى و تجهیزات مدرن و پیشرفته 
اقدام به کندن و تخریب خیابان هاى شرکتى کردند. اهالى 
به گمان اینکه این افراد متعلق به یک ارگان و اداره خاصى 
هستند به آنها مشکوك نمى شدند و این افراد به راحتى اقدام 
به سرقت کابل زیر زمینى شرکتى مى کردند که در نهایت 
مأموران گشت کالنترى13 قدس در حال گشتزنى در سطح 
حوزه خود بودند که به یک کامیون بنز مشــکوك شدند و 
به خودروى مذکور فرمان ایســت دادند و راننده کامیون 
بدون توجه به فرمان پلیس قصــد زیرگرفتن مأموران را 
داشت که مأموران با شگرد پلیسى موفق به متوقف کردن 

کامیون شدند.
دربازرســى از کامیون مورد نظر مقدار بسیار زیادى کابل 
شرکتى کشف و ضبط شد. دراین رابطه دو سارق دستگیر 
شــدند که متهمان در بازجویى هاى پلیســى به سرقت 
کابل زیرزمینى در مناطق شرکتى اعتراف کردند و با قرار 

مجرمیت روانه زندان شدند.

دستگیرى سارقان 
کابل هاى زیرزمینى در آبادان
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یکى از آســان ترین و درعین حال کم هزینه ترین راه ها 
استفاده از حیوانات مجازى است که به صورت بازى هاى 
شبیه ســازى بر روى تلفن همره و تبلت اجرا مى شوند. 
امروز در دیجى رو قصد داریم یکى از بهترین عناوین از 

این دسته بازى ها را با نام «دامبو» به شما معرفى کنیم.
دامبو یک بازى با موضوع نگهــدارى از یک بچه فیل 
بامزه اســت. این بازى توسط تیمMedrickFZE کامًال 
فارسى سازى شده است تا فرزندانتان به راحتى بتوانند از 
آن استفاده کنند. هر حیوان خانگى نیاز به رسیدگى دارد، 
دامبو نیز از این قاعده مستثنى نیست. فرزندانتان باید در 
زمانى که دامبو احساس گرسنگى مى کند به او غذا بدهند. 
یکى از نقاط قوت این بازى لیست کاملى از غذاها، میوه 
و سبزیجات، نوشیدنى ها و فست فود مى باشد که لذت 
انتخاب کردن از میان گزینه هــاى مختلف براى تنوع 
غذاى  دامبو را به کودکانتان مى دهد. شما باید غذاها را با 
استفاده از سکه هایى که در اختیار دارید خریدارى کنید. با 
باال رفتن سطح بازیکن سکه هدیه دریافت خواهید کرد. 
همچنین مى توانید با انجام بازى هاى کوچک و همچنین 
خرید ریالى به وسیله کارت بانکى خود، سکه هاى بیشترى 

دریافت کنید.

تنها چند روز تا رونمایى از گلکســى نــوت 8 باقى 
مانده اســت و خبرها حاکى از آن است که این فبلت 
به همراه یک کاور پالســتیکى شفاف عرضه خواهد 

شد.
بر اساس گزارش جدیدى که از رسانه هاى کره جنوبى 
منتشر شده اســت، این غول تکنولوژى کره اى قرار 
اســت تا براى اولین بار، پرچمدار جدید خود را همراه 
با یک کاور، آن هم به صــورت رایگان، عرضه کند. 
این کاور قرار اســت تا از قسمت پشتى و دور دستگاه 

محافظت کند.

سامسونگ ضخامت این کاور را تا حد ممکن کاهش 
داده اســت تا عالوه بر محافظت از گوشــى، زیبایى 

طراحى گلکسى نوت 8 نیز حفظ شود.
گفته مى شود که هزینه این کاور به صورت جداگانه، 
حدود 17 تا 26 دالر (65 تا 98 هزار تومان) خواهد بود. 
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که به علت تولید 
باالى گلکسى نوت 8، شــرکت سامسونگ امکان 
تأمین این کاور را براى تمــام بازارهاى جهانى ندارد 
و در تعدادى از کشورها این کاور عرضه  خواهد شد از 

جمله بازارهاى آمریکا، اروپا و روسیه.

اینکه آیا شارژ کردن گوشــى با یک شارژر فندکى 
مى تواند به باترى گوشى و یا ماشین آسیب برساند 
یا نه موضوعى اســت که این روزها ذهن خیلى از 
کاربران این شارژر را به خود مشغول کرده است. اگر 
شما هم در هنگام استفاده از این شارژر نگران باترى 
گوشى و یا باترى ماشین خود هستید این مطلب مى 

تواند پاسخى براى این سئوال شما باشد.
ابتدا تأثیر شــارژر فندکــى را روى باترى اتومبیل 
بررســى مى کنیم و در نهایت نکاتى را در استفاده 
از آن براى باترى گوشــى مى گوییم. اســتفاده از 
شــارژرهاى USB کــه روى درگاه 12 ولتى برق 
ماشین یا به اصطالح جا فندکى وصل مى شوند این 
روزها رواج زیادى پیدا کرده است. در خیلى از خودرو 
ها، این درگاه 12 ولتى، انتقال بــرق را هیچ وقت 
متوقف نمى کند. این یعنى حتى زمانى که خودرو 
خاموش اســت هم باترى آن در حال تخلیه شدن 

است. اما باترى تا چه حد خالى مى شود؟
ما با اســتفاده از یک انبر سوســمارى و مولتى متر 
میزان توان مصرفى شارژر USB را در حالت آماده 
به کار اندازه گرفته و تأثیر آن را روى باترى ماشین 
مورد بررســى قرار داده ایم. آیا جریان 14/2میلى 
آمپرى دائمى مصرفى این شــارژر ها آنقدر هست 
که رانندگان را نگــران تخلیه باترى خودروى خود 

کند؟ احتماًال خیر.
یک باترى معمولى خودرو حدود 40 آمپر بر ساعت 
ظرفیت دارد. در نرخ 14/2 میلى آمپر، حدود 2817 
ساعت یا 117 روز طول مى کشد تا باترى خودرو به 

صورت کامل تخلیه شود.
اگر به فرض هر روز از ماشــین خود هم اســتفاده 
کنید، این مســئله اصًال نگران کننده نیست. حتى 
اگر بخواهید یک یا دو هفته هم ماشــین تان را در 

پارکینگ پارك کنید هم نیاز نیست مواظب باترى 
باشید. اما در صورتى که بخواهید زمان بیشترى را 
رانندگى کنید دیگر این 14/2 میلى آمپر مشــکل 

ساز مى شود.
البته خود خودرو هم جریانى براى تأمین توان مورد 
نیاز دزدگیر و دیگر سیستم ها در حالت آماده به کار 
مصرف مى کند، بنابراین شارژر USB در مقایسه با 
آنها چیز خاصى نیست. براى یک راننده معمولى، به 
نظر مى رسد که جریان آماده به کار مورد نیاز براى 
شارژر USB آنقدر نیست که نیاز باشد حتمًا هر روز 
آن را از جایش بیرون بیاورد و روز بعد ســرجایش 

برگرداند.
در رابطــه با اینکه آیا اســتفاده از شــارژر فندکى 
مــى تواند به باترى گوشــى آســیب بزنــد یا نه 
مطالعــه دقیقــى هنوز صــورت نگرفته اســت 
امــا دو نکتــه اى کــه بهتــر اســت در رابطه با 

اســتفاده از شــارژر فندکى مورد توجه قرار دهید: 
 1. حتمًا حواستان باشد زمانى که ماشین را استارت 
مى زنید گوشى خود را از شــارژر فندکى جدا کنید. 
چون نوسان برق مى تواند به شــارژر فندکى یا به 
گوشى شــما آســیب وارد کند. البته احتمال وقوع 
این اتفاق خیلى کم اســت اما بهتر است این کار را 

انجام دهید.
2. هر چند تا به حال گزارشى مبنى بر آسیب جدى 
گوشى از شــارژر فندکى به گوش نرسیده است اما 
شارژ کردن گوشى با شــارژرى غیر از شارژر اصلى 
خودش کار معقولى نیست. بنابراین فقط زمانى که 
مجبور هستید و به بن بست رسیدید از شارژر فندکى 
استفاده کنید. چون شــارژر اصلى شما مخصوص 
گوشى شما طراحى شده اما شارژر فندکى هر چند 

که استاندارد باشد براى همه گوشى ها تعبیه 
شده است.

یک شاهراه دو طبقهیک شاهراه دو طبقه اگر بــه دنبال عوض کردن روتــر قدیمى  خود 
هستید، احتماًال با عبارتى مثل دو بانده برخورد 
خواهید کرد که اشــاره به روتــرى دارد که از 
واى فاى 2,4 و 5 گیگاهرتز اســتفاده مى کند. 
اگر کنجکاو هســتید بدانید این اصطالحات به 
چه معنا هستند و کدامیک مناسب کار شماست 

ادامه این مطلب را دنبال کنید.

چه تفاوتى بین 2,4 گیگاهرتز و 5 
گیگاهرتز وجود دارد؟

این اعداد بــه دو باند مختلف اشــاره دارند که 
واى فاى شــما مى تواند براى ارسال و دریافت 
سیگنال خود از آن اســتفاده کند. بزرگ ترین 
تفاوت بین این دو ســرعت آنهاست. در شرایط 
ایــده ال، یــک واى فــاى 2,4 گیگاهرتــز از 
ســرعت حداکثر 450 یا 600 مگابیت در ثانیه 
پشتیبانى مى کند که بســتگى به کالس روتر 
شــما دارد. اما یــک واى فــاى 5 گیگاهرتز تا 
حداکثــر 1300 مگابیت در ثانیه را پشــتیبانى 

مى کند.
مسلماً مالحظاتى نیز در این بین وجود دارد. اول، 
حداکثر سرعتى که شــما به دست خواهید آورد 
به استاندارد بى ســیمى  که یک روتر پشتیبانى 
  ac802,11) یاb, 802,11g, 802,11n مى کند
802,11(نیز بستگى دارد. دومین مالحظه بزرگ 

که به آن اشاره کردیم «شرایط ایده ال» است.
باند 2,4 گیگاهرتز یک مکان نسبتًا شلوغ است، 
زیرا موارد کاربرد آن بیشــتر از صرفًا واى فاى 
است. تلفن هاى بى سیم قدیمى ، بازکننده درب 
پارکینگ، سیستم هاى مراقب از کودك و خیلى 
از دستگاه هاى دیگر از باند 2,4 گیگاهرتز استفاده 
مى کنند. امواج طوالنى ترى که به وسیله باند 2,4 
گیگاهرتز استفاده مى شــود براى نقل و انتقال 
داده در محدوده هاى طوالنى تر و رد شــدن از 
بین دیوار و موانع مناسب تر هســتند. بنابراین 
اگر مى خواهید محدوده گســترده ترى از امواج 
واى فاى را براى دســتگاه هاى خــود انتخاب 
کنید و موانع و دیوارهاى زیادى سر راه شماست 
مسلمًا انتخاب این باند بهتر اســت. اما از آنجا 
که دســتگاه هاى زیادى از باند 2,4 گیگاهرتز 
اســتفاده مى کنند، این تراکــم مى تواند باعث 
ایجاد اختالل در اتصاالت و کمتر شدن سرعت 

از حد انتظار شود.
باند 5 گیگاهرتز از تراکم بسیار کمترى برخوردار 
است، به این معنا که شــما اتصال پایدارترى را 
تجربه خواهید کرد. ســرعت بیشتر نیز مزیت 
بعــدى این باند اســت. از طرفــى، طول موج 
کوتاه ترى که توســط باند 5 گیگاهرتز استفاده 
مى شود باعث مى شــود تا با موانع و دیوارهاى 
کمترى برخورد داشــته باشــد. هــر چند این 
خاصیت محدوده تحت پوشش شبکه واى فاى 
شــما را کاهش مى دهد که البته با اســتفاده از 
گسترش دهنده هاى ســیگنال یا سیستم هاى 

واى فاى مش مى توان این مشــکل را برطرف 
کرد.

روترهاى دو بانده و سه بانده
خبر خوب این اســت که اغلب روترهاى مدرن 
از قابلیت دو یا ســه باندى برخوردار هســتند. 
یک روتر دو بانده مى تواند دو سیگنال 2,4 و 5 
گیگاهرتز را منتشر کند که دو شبکه واى فاى را 
در اختیار شما قرار مى دهد و مى توانید از مزایاى 
هر دو اســتفاده کنید. روترهاى دو بانده به دو 

شکل قابل استفاده هستند:
دو باند قابل انتخاب. یک روتر با قابلیت دو باند 
قابل انتخاب شرایطى را فراهم مى کند که شما 
هر بار تنها مى توانید یکــى از باندهاى 2,4 یا 5 
گیگاهرتز را انتخاب کنید. شــما در واقع با یک 

سوئیچ باند مورد نظر خود را تعیین مى کنید.
دو باند همزمان. یک روتر با دو باند همزمان هر 

دو شبکه واى فاى 2,4 و 5 گیگاهرتز را به طور 
جداگانه و همزمان منتشــر مى کند و دو شبکه 
واى فاى را در اختیار شما قرار مى دهد تا در زمان 
تنظیم دستگاه هاى خود یکى را انتخاب کنید. 
همچنین بعضى از برندهاى روتر به شما اجازه 
 (SSID) مى دهند براى هر دو باند یک نام شبکه
یکسان تعیین کنید. بنابراین دستگاه هاى شما 
تنها یک شــبکه را مى بینند، در حالى که هر دو 
قابل استفاده هستند. این روترها از روترهاى دو 

بانده قابل انتخاب کمى  گران تر هستند.
یک روتر سه بانده به صورت همزمان سه شبکه 
را منتشر مى کند. دو سیگنال 5 گیگاهرتز و یک 
سیگنال 2,4 گیگاهرتز. دلیل این کار کمک به 
کاهش تراکم شبکه اســت. اگر شما از چندین 
دستگاه اســتفاده مى کنید که به طور سنگین) 
مثل دســتگاه پخش ویدئو با کیفیــت (4K از 

اتصال 5 گیگاهرتز استفاده مى کنند بهتر است 
با صرف کمى  هزینه بیشــتر به سراغ روترهاى 

سه بانده بروید.

براى دستگاه هاى خود باید 2,4 
گیگاهرتــز را انتخــاب کنیــم یا 5 

گیگاهرتز؟
قبل از هر چیزى، اگر شما دستگاهى دارید که 
از اتصال سیمى  اترنت پشتیبانى مى کند و کابل 
کشى آن دردسر ساز نیســت، ما اکیداً به شما 
توصیه مى کنیم به جاى واى فاى از اتصال سیمى  
اســتفاده کنید. اتصاالت با سیم تأخیر کمترى 
دارند، به دلیل تداخل امواج قطع نمى شــوند و 

سریع تر از اتصاالت بى سیم هستند.
اما ما اینجا هستیم تا در مورد شبکه هاى بى سیم 
صحبت کنیم. اگر در حال حاضر از واى فاى 2,4 
گیگاهرتز اســتفاده مى کنید و نمى دانید که به 
شبکه 5 گیگاهرتز نیاز دارید یا خیر، باید بدانید 
که همه چیز به نحوه مصرف شما بستگى دارد. 
اگر با قطع و وصل شدن هاى پى در پى در اتصال 
خود مواجه هستید و یا اگر براى بازى یا تماشاى 
ویدیئو به سرعت بیشترى نیاز دارید باید شبکه 
2,4 گیگاهرتــز را فراموش کنیــد. اگر در یک 
آپارتمان شلوغ) از نظر تعداد شبکه هاى بى سیم( 
زندگى مى کنید و لوازم خانگى شما از فرکانس 
2,4 گیگاهرتز اســتفاده مى کنند حتمًا باید به 

سراغ باند 5 گیگاهرتز بروید.
اگر روتر شما از هر دو باند پشتیبانى مى کند باید 
تصمیم بگیرید که کدامیک به کدام دستگاه شما 
متصل شود. ساده ترین روش این است که تمام 
دســتگاه هایى که از باند 5 گیگاهرتز پشتیبانى 
مى کنند را به این شبکه متصل کنید و باقى را به 
باند 2,4 گیگاهرتز واگذار کنید. اما همیشه این 

بهترین استراتژى نیست.
در عوض به این فکــر کنید که چطــور از هر 
دستگاهى استفاده مى کنید. تکلیف دستگاهى 
که فقط از 2,4 گیگاهرتز پشتیبانى مى کند که 
روش است. اما اگر این دســتگاه از هر دو باند 
پشــتیبانى مى کند به این فکر کنید که آیا واقعًا 
به 5 گیگاهرتــز نیاز دارید. آیا این دســتگاه به 
سرعت باال نیاز دارد یا از آن فقط براى وبگردى 
و چک کردن ایمیل اســتفاده مى کنید؟ آیا این 
دســتگاه وقتى در شــبکه 2,4 گیگاهرتز کار 
مى کند دائمًا قطع و وصل مى شود و شما به یک 
اتصال پایدارتر نیاز دارید؟ آیا با این موضوع که 
نمى توانید از دستگاه خود در فاصله هاى دورتر 
استفاده کنید مشکلى ندارید؟ اگر اینچنین است 

باند 5 گیگاهرتز مناسب کار شما ست.
به طور خالصه، ما به شــما توصیه مى کنیم تا 
مادامى  که یک دســتگاه نیاز خاصى به باند 5 
گیگاهرتز ندارد از همان شــبکه 2,4 گیگاهرتز 
استفاده کنید. این باعث مى شود دستگاه هایى که 
کمتر استفاده مى شوند باند 5 گیگاهرتز را بدون 
دلیل اشغال نکنند و تراکم این شبکه کمتر شود.

رامین مشکاه گلکسى نوت 8 همراه با کاور محافظ 
عرضه خواهد شد

یک شرکت استرالیایى به نام Euclideon در حال تولید 
نمونه اولیه نخستین میز هولوگرامى چندکاربره دنیاست.

در این شــیوه تا چهار نفر مى توانند حــول یک تصویر 
هولوگرامــى قدم بزنند و با به چشــم داشــتن عینک 
مخصوص، با آن تعامل داشته باشند. گفته مى شود این 

فناورى سال 2018 فروش خواهد داشت.
ایده میز هولوگرامى دهه هاســت موضوع داستان هاى 
علمى - تخیلى بوده اســت. هولوگــرام نوعى تصویر 
استریوست که توســط رایانه تولید مى شــود و درست 
مانند تصویرى که هنگام تماشــاى یک فیلم سه بعدى 
دیده مى شود، است. اما در این روش، چنانچه گروهى از 
افراد دور یک میز بایستند و به یک تصویر نگاه کنند، آن 
را فقط از یک نما خواهند دید و با حرکت کردنشان حول 
میز، این تصویر تغییر نخواهد کرد و حالت توهمى تصویر 

از بین خواهد رفت.
با این حال، شرکت استرالیایى Euclideon اعالم کرده 
این مشــکل را حل کرده و مى توان از هشــت زاویه به 

تصویر میز هولوگرامى جدید نگاه کرد و به همین دلیل 
این سیستم، اولین میز هولوگرامى چندکاربره دنیا لقب 

گرفته است.
تا چهار کاربر مى توانند همزمان هولوگرام تولید شــده 
توســط این میز را نگاه کنند و آنهــا مى توانند دور میز 
بچرخند و بدون نیاز به کاله واقعیــت افزوده، با تصویر 
تعامل برقرار کنند. کاربران فقط باید از یک جفت عینک 
آفتابى رهگیرى کننده حرکت اســتفاده کنند که بسیار 
شبیه عینک سه بعدى است. زمانى که افراد این عینک ها 
را به چشم مى گذارند، میز قادر است وضعیت هریک از 
چشــمان آنها را رهگیرى کرده و تصویرى را براى هر 
چشم بسازد. با داشتن فیلم هاى کریستالى جداگانه در هر 
دو سطح میز و عینک ، این میز مى تواند تا هشت تصویر 
جداگانه(که براى چشم غیرمسلح مجموعه اى از نور رنگى 
است) را طبقه بندى کند و به چهار کاربر امکان تماشاى 
یک تصویر استریو را بدهد که مانند هولوگرام هاى فیلم 

«جنگ  ستارگان»  است.

تولید نخستین میز هولوگرامى 
چندکاربره دنیا

گوگل 30 زبــان مختلف را به تایــپ صوتى خود در« 
Gboard» یا همان اپلیکیشن کیبورد اختصاصى گوگل، 

سرچ صوتى و دیگر نرم  افزارهایش اضافه کرده است.
نرم  افزارهاى گوگل پیشــرفت  هاى جدیدى را تجربه 
خواهند کرد. یکى از آنها همین امکانات اضافه شده به 
تایپ صوتى است که چندروزى است در دسترس کاربران 
قرار گرفته است. با آخرین به روزرسانى، گوگل از 119 
زبان مختلف پشتیبانى مى  کند. گوگل حتى زبان باستانى 
«گرجى» را هم اضافه کرده که بسیار عجیب به نظر مى 
 رسد و به همراه زبان هندى از دو زبان بزرگ قاره آفریقا، 

«سواحیلى» و «امهرى» نیز پشتیبانى مى  کند.

بد نیست بدانید گوگل از برنامه اى مشخص استفاده مى 
 کند که یعنى این 30 زبان اضافه شده به اندازه کافى مورد 
استفاده قرار مى  گیرند. به گفته گوگل، تمامى زبان هاى 
جدید به زودى در همه برنامه  هــا و محصوالت آن، از 
جمله برنامه ترجمه، در دسترس خواهند بود. به یاد داشته 
باشید که براى استفاده از زبان  هاى جدید، باید در برنامه 

صفحه کلید خود، تایپ صوتى را فعال کنید.
هم چنین در اخبــار مرتبط، اکنــون مى توانید در زبان 
انگلیسى چیزى شــبیه «اموجى صورت چشمک  زن» 
را بیان کنید تا آن شکلک ارسال شود. این ویژگى خاص 

در آینده به زبان هاى بیشترى در دسترس خواهد بود.

افزوده شدن 30 زبان جدید به 
قابلیت تایپ صوتى گوگل

استفاده از شارژر فندکى به باترى آسیب مى رساند؟
از بچه فیل بامزه 
نگهدارى کنید
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منبع: تسنیم

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

منبع: جام جم آنالین

منبع: ایسنا

منبع: مهر

منبع: فارس

منبع: شبستان 

منبع: ایرنا

جمعى از اساتید و اعضاى هیئت علمى دانشگاه هاى کشور از روند تولیــد 

نولــوژى نویــن کارخانه داروسازى سیناژن
محصــوالت بیوتک

 بازدید کردند.

150 تن یونجه در 
انبار سرباز کیلومتر 
15 اراك -سلفچگان 
به دالیل نامعلوم 
طعمه حریق شد، 

تالش آتش نشانان 
جهت اطفاى حریق 

مراسم بزرگداشت مجید انتظامى با حضور 
هنرمندان، سینماگران، مدیران فرهنگى و اهالى 
رسانه در تاالر سوره حوزه هنرى برگزار شد.  

نمایى از طبیعت زیباى شمال خوزستان

سومین دوره جشنواره ملى
 اسباب بازى

همایش قهرمانان و 
نخبگان

 کونگ فو توآ 
بانوان فارس 

برگزارى مسابقات بانوان قهرمانى کشور در 
بخش پیست در مجموعه آزادى 

ر کوهدشت استان 
در شه

لرستان روزانه 80 تن زباله 

تولید مى شود که به 15 

شهر منتقل و بدون 
کیلومترى 

گونه جداسازى رها 
هیچ 

یگاه جمع آورى این 
مى شوند. جا

عث تخریب چندین 
زباله ها با

هکتار از جنگل هاى بلوط منطقه 

شده است.


