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انتصاب اولین مدیر زن دولت دوازدهم در اصفهان

پیشنهاد مشاوران امالك به خریداران ملکبیمارستان میالد رسماً افتتاح شداز مصرف خودسرانه «زالـو» پرهیـز کنید! ناگفته هاى ذوالنورى ضربه هاى مرگبار به شکم فاطمه 18 ماهه اقتصاداستاناجتماع حوادث
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ذوب آهن
 از وضعیت زیان ده 

خارج شد

واردات آب 
در حال مذاکره است 

جنجال
 رصد بدون عینک 

در کاخ سفید

زورگیرى لیال 
از زنان ودختران تهرانى

مخاطب به دنبال دیدن 
حقیقت جامعه در فیلم هاست  

11

خواص درمــــانى
 موز سیاه شده 

قدرت ا...نوروزى 
شهردار اصفهان
 شــد

هیئت رئیسه شوراى شهر پنجم انتخاب شدهیئت رئیسه شوراى شهر پنجم انتخاب شد
4

ماراتن انتخاب کلید دار شهر به خط پایان رسید

جهان نما

مجمع تشخیص 
نبود، شیرازه 
کشور متالشى
 مى شد
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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
انحالل مرکز مطالعات مجمع قطعى است، 
گفت: براى بررسى کارآمدى سیاست هاى 

کلى گروهى را در دبیرخانه مجمع تعیین 
خواهیم کرد. محسن رضایى در نشست 

خبرى که دیروز در محل 
مجمع برگزار شد  با تأکید 

بر اینکه...

رئیس سازمان انرژى اتمى با اشاره به هشدار 
اخیر رئیس جمهور به آمریکا در صحن علنى 

مجلس درباره نقض برجام و از سرگیرى 
برنامه هسته اى تأکید کرد: این 

هشدارى نیست که در خأل 
باشد، هشدار بدون پشتوانه 

نیست اینها براساس 
داده هایى است که...

2

برجام
 را آسان 
از دست
 نمى دهیم

زورگ
از زنان ود

مخاطب ب
حقیقت جامع

خواص
س  موز

گزارش هاى متعدد رسانه ها در موردتغییر 
اسپانسرهاى  دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس به موضوعات جدیدى 
دامن زده و نکات جالب توجهى را 

در پى دارد.
سایت وقایع اتفاقیه در گزارشى 

نوشته: از دو سال و چند ماه 
باالخره همکارى دو باشگاه 

پرسپولیس و استقالل با 
اسپانسرشان (شرکت همراه 
اول) قطع و یک اپراتور دیگر 

(شرکت ایرانسل) اسپانسر این 
دو باشگاه شد. 

پس از بررسى مجدد دو گزینه 
نهایى کلیددارى اصفهان، 

قدرت ا... نوروزى با رأى 
اکثریت منتخبان پنجمین 

دوره شوراى اسالمى شهر 
اصفهان به عنوان شهردار 

اصفهان معرفى شد.

همزمان با منصوب شدن رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به ریاست سازمان غذا و دارو صورت گرفت؛ 

اسپانسر جدید استقالل و پرسپولیس و حاشیه هاى تازه

چرا اینقدر زود؟!
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شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شماره 99 شوراى محترم اسالمى شهر 
رضوانشهر در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه خودرو سمند ال ایکس 
مدل 84 و وانت نیسان سایپا مدل 81 را از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 
13 آئین نامه مالى شهردارى ها، براساس قیمت پایه کارشناسى رسمى اقدام 
نماید. از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى 
از شرایط شرکت در مزایده و اخذ اوراق، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 
96/06/10 به واحد امور قراردادها این شهردارى مراجعه نمایند. این شهردارى 

در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

آگهى مزایده  نوبت دوم

حجت اله کارگران- شهردار رضوانشهر

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شماره 476 شوراى محترم اسالمى شهر رضوانشهر در نظر دارد 
اجراى پروژه عمرانى به شرح ذیل براساس فهرست بهاى سال 96 راه و باند به شرکت ها و پیمانکاران واجد 
شرایط از طریق مناقصه عمومى موضوع ماده 13 آئین نامه مالى شهردارى ها، اقدام نماید. از پیمانکاران 
و شرکت هاى داراى صالحیت دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از شرایط شرکت در 
مناقصه و اخذ اوراق، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 96/06/10 به واحد امور قراردادها این شهردارى 
مراجعه نمایند. این شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و شرکت کنندگان باید نیم درصد مبلغ 

اعتبار اعالمى را جهت شرکت در مناقصه سپرده نمای ند.
1- جدولگذارى معابر شهر با اعتبارى بالغ بر دو میلیارد ریال

2- آسفالت معابر شهر با اعتبارى بالغ بر دو میلیارد ریال

آگهى مناقصه نوبت دوم

حجت اله کارگران- شهردار رضوانشهر
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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه انحالل 
مرکز مطالعات مجمع قطعى اســت، گفت: براى بررسى 
کارآمدى سیاست هاى کلى گروهى را در دبیرخانه مجمع 

تعیین خواهیم کرد. 
محسن رضایى در نشست خبرى که دیروز در محل مجمع 
برگزار شد  با تأکید بر اینکه حضرت امام(ره) مجمع را براى 
بن بست شــکنى و ارتقاى کارآمدى نظام به وجود آوردند، 
تصریح کرد: با ایجاد مجمع تشــخیص دیگر موضوعى در 
کشور نمى تواند به بن بست برســد چراکه مجمع اتاق فکر 
نظام است که در هر معضل و اختالفى درصورتى که به آن 
ارجاع شــد قانوناً مى تواند آن را حل وفصل کند که ازاین رو 

جایگاه قانونى دارد.
رضایى با اشاره به تأکیدات مرحوم هاشمى مبنى بر اینکه 
امر والیت از طریق سیاست هاى کلى که رهبرى تصویب 
مى کنند به ساختار کشور منتقل مى شود، دومین وظیفه مجمع 
را حل اختالفات برشمرد و افزود: مجمع مصلحت مردم و 
نظام را تشخیص مى دهد و این گره گشایى است؛ بنابراین اگر 
اختالفى هم باشد باقى نمى ماند. درحالى که اگر مجمع نبود 
این اختالفات تبدیل به جنجال مى شد و مى توانست شیرازه 
کشور را متالشــى کند.  وى گفت: امر مطالعات راهبردى 
منحل نمى شود بلکه به دبیرخانه منتقل خواهد شد اما انحالل 

مرکز مطالعات قطعى است.

رئیس سازمان انرژى اتمى با اشاره به هشدار اخیر رئیس 
جمهور به آمریکا در صحــن علنى مجلس درباره نقض 
برجام و از ســرگیرى برنامه هســته اى تأکید کرد: این 
هشدارى نیست که در خأل باشد، هشدار بدون پشتوانه 
نیست اینها براساس داده هایى اســت که آقاى رئیس 

جمهور دارد.
على اکبر صالحى افزود: فردو را به نحوى در برجام تثبیت 
کردیم که اگر اراده کنیم تا پنج روز مى توانیم غنى سازى 
20 درصد را آغاز کنیم. وى گفت: این درحالى است که 
برخى مى گویند صنعت هســته اى متوقف شده است، 
بستند و بردند؛ قســم جالله هم بخورید فایده اى ندارد. 

به این علت تصمیم گرفتیم تصاویر رآکتور مدرن اراك 
منعکس شود.

رئیس ســازمان انرژى اتمى افزود: کســانى که با ارائه 
تصاویر فتوشاپى از چاله اى که با سیمان پر شده بود مدعى 
شدند در قلب رآکتور اراك سیمان ریخته اند عذرخواهى 

یا استغفار کنند.
وى گفت: ما براى برجام خیلى زحمت کشیدیم و آن را 
به آسانى به دست نیاوردیم که به آسانى از دست بدهیم، 
ما برجام را قبول داریم به آن پایبندیم، مى خواهیم بماند 
و ایــن را در چارچوب مصالح و منافــع ملى، منطقه اى، 

ان پى تى و بین المللى مى دانیم.

مجمع تشخیص نبود، شیرازه 
کشور متالشى مى شد

برجام را 
آسان از دست نمى دهیم

گفتم قبا نمى دوزم!
همه بر این باور بودند که مهدى    نامه نیوز|
چمران، رئیس شوراى چهارم شهر تهران انصراف و 
استعفاى خود را از عنوان عضو على البدل تقدیم این 
شـورا کرده و پس از 14سال از شـوراى شهر تهران 

خداحافظى مى کند. 
چمران اما قبل از حضور در آخریـن روز دوره چهارم 
شـوراى شـهر تهران(دیروز) در گفتگو با آفتاب یزد 
بیان داشت: «من نگفتم اسـتعفا مى کنم یا انصراف 
مى دهم. گفتـم قبایى براى آمدن به شـوراى شـهر 
پنجم ندوختم.» وى به این سئوال که اما گفتند شما 
مى خواهید اسـتعفا کنید؟ پاسـخ مى دهـد: «نه، من 

چنین بحث و صحبتى نکردم.»

30درصد مدیران
زن مى شوند

  الف| رئیس جمهـور دسـتورالعمل اجرایى و 
افزایـش تعداد مدیـران زن در دسـتگاه هاى اجرایى 

را ابالغ کرد.
بـه  کـه  ادارى  شـورایعالى  نامـه  درتصویـب 
امضـاى حسـن روحانى رسـیده خطـاب بـه تمامى 
وزارتخانه ها، مؤسسـات دولتى و نهادهاى عمومى 
غیردولتى آمده:  تا پایان برنامه ششـم توسعه نسبت 
مدیران زن در پسـت هـاى مدیریتى بـه 30 درصد 

افزایش یابد.  
در تبصره 3 الحاقى همین مصوبه تصریح شده است، 
به منظور اسـتفاده از جوانان در پست هاى مدیریتى 
از انتصاب افراد با سابقه بیش از 25 سال و سن بیشتر 
از 55 سـال در سـمت مدیریت هاى پایـه خوددارى 

شود.

گرین کارت ندارم
جمشید انصارى، معاون رئیس جمهور    ایلنا|
در رابطـه بـا اتهامـات اخیـر مطرح شـده از سـوى 
محمدجواد کریمى قدوسى نماینده مشهد در مجلس 
در خصوص وى ابراز داشت: «من در طول عمرم تنها 
یک بار به آمریکا سفر کرده ام که آن سفر نیز در زمان 
نمایندگى مجلس براى شـرکت در اجالس صندوق 
بین المللى پـول بوده که وزیر وقت امـور اقتصادى و 
دارایى، رئیـس کل بانـک مرکزى و دو تـن دیگر از 
نمایندگان مجلس بنده را همراهى مى کردند. بعد از 
آن سفر هیچ سفرى نداشته ام. آقاى کریمى قدوسى 
فکر مى کند که بخاطر آن سفر من گرین کارت دارم 
در حالى که من گرین کارت ندارم. گویا ایشـان بنده 

را با فرد دیگرى اشتباه گرفتند.»

الیحه معاینه روانى ترامپ
«زو لوفگرن» یک نماینده کنگره     جماران |
آمریکا طرحى را ارائه کرده که بر اساس آن «دونالد 
ترامپ» باید مورد معاینه روانى قرار گیرد تا صالحیت 
وى براى ادامه کار در کاخ سفید مورد تأیید قرار گیرد. 
در صورت تصویب این الیحه، شرایط قانونى برکنار 
کردن ترامپ فراهم مى  شود. هر چند درباره موفقیت 

این طرح شک و تردیدهایى وجود دارد.

ولخرجى شاهزاده سعودى 
  آفتاب نیوز| «ولید بن طالل بـن عبدالعزیز 
آل سعود»، شاهزاده 62 سـاله سعودى و خانواده اش 
در مـاه اوت سـوار بـر جت شـخصى همراه بـا 300 
چمـدان و 30 دوچرخه براى تعطیـالت وارد بودروم  

ترکیه شدند.
 این شـاهزاده سـعودى در هتـل محل اقامتشـان با 
قیمت روزانه 40 هزار یورو اقامت کرد و یک ویالى 
دیگر براى سایر اعضاى خانواده کرایه کرد. او در کل 

400 هزار یورو تنها براى اقامت هزینه کرده است.
 وى همچنین  هر روز 20 لژ براى راحتى خانواده اش 
اجاره کرد. او با اجاره کردن تمام سـاحل هتل محل 
اقامتش، اطراف شـهر بودروم دوچرخه سوارى کرد، 
درحالـى کـه  30 محافـظ او را همراهـى مى کردند.  
هفت خودروى VIP به مبلغ 45 هزار یورو براى این 

شاهزاده کرایه شد.

توئیتر

آمریکایى ها مدت ها بود که در انتظار کسوف روز 30 مرداد 
بودند؛کسوف کاملى که در 99 سال گذشته بى سابقه بوده و در 
تمام آمریکا قابل رصد بود. انتشار تصاویرى از دیدن کسوف 
بدون عینک توسط «دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى آمریکا 

اما حاال جنجالى شده است.
به گزارش خبرآنالین، از سال 1918 تا کنون، سابقه نداشته 
که یک خورشیدگرفتگى کامل از سراسر قاره آمریکا عبور کند 
و به همین دلیل، دانشمندان و مردم، این پدیده را «گرفتگى 
بزرگ آمریکایى» نامگذارى کرده  و براى رصد آن هیجان زده 
بودند. به علت همین هیجان زدگى از مدت ها پیش رسانه ها 
و مقام هاى سازمان هاى سالمت و بهداشت آمریکا در حال 
هشدار دادن درباره لزوم استفاده از عینک هاى مخصوص 
براى رصد خورشــیدگرفتگى بودند. سازمان ها و نهادهاى 
بهداشــت و ســالمت آمریکا همچنین براى جلوگیرى از 
مشکالت چشمى مردم میلیون ها عینک را به صورت رایگان 

توزیع کرده بودند.
با این حال عکاســان تصاویرى را ثبت کرده اند که دونالد 
ترامپ،رئیس جمهورى آمریکا را در حال دیدن کســوف 
بدون این عینک ها نشان مى دهد. پس از نگاه کوتاه ترامپ به 

کسوف، مشاوران رئیس جمهورى آمریکا به او ماجرا را گوشزد 
مى کنند و عینک ویژه را به او مى رسانند. در یکى از فیلم ها در 
حالى که ترامپ دارد به آسمان اشاره مى کند یکى از مشاوران 
فریاد مى زند: «نگاه نکنید آقاى رئیس جمهور!» این مسئله اما 
باعث سوژه خنده کاربران در شبکه هاى اجتماعى شده و حتى 
کار به جایى رسید که صفحه اول روزنامه «نیویورك دیلى» 
به این ماجرا با تیتر تمسخرآمیز «خیلى درخشان نیست!» 
اختصاص پیدا کرد.  براى تماشاى خورشیدگرفتگى  باید از 
عینک هاى ویژه اى که به این منظور ساخته شده اند استفاده 
کرد. فیلتر مورد اســتفاده در این عینک ها باید با استاندارد 
جهانى ایزو 2-12312 منطبق باشد.خطرات نگاه کردن به 
خورشید گرفتگى بسیار بیشتر از حالت عادى خورشید است. 
در زمان خورشید گرفتگى هوا تاریک و مردمک چشم گشاد 
مى شود و بنابراین نور بیشترى به شبکیه چشم مى رسد. از 
آنجا که خورشید گرفتگى یا کسوف به ندرت اتفاق مى افتد، 
هر فردى مى خواهد در زمان خورشید گرفتگى به آن نگاه 
کند. بنابراین مردم وسوسه مى شوند و با آنکه مى دانند این 
کار براى چشم هایشان خوب نیست، به خورشید گرفتگى 

نگاه مى کنند. 

شــرکت اپل، مجدداً فرآیند حذف برنامه هاى مربوط به 
سازمان ها و استارتاپ هاى ایرانى را از فروشگاه اپ استور 
آغاز کرد. در این فرآیند جدید، اپلیکیشن مربوط به تعدادى 
از شرکت ها مثل «دلیون» (سرویس ارائه  غذا)، دیجى کاال 
(فروشگاه اینترنتى)، «الوپیک» (سرویس پیک موتورى)، 
«تخفیفان» (سایت ارائه  تخفیفات روزانه) و « على بابا» 

(آژانس مسافرتى) از اپ استور حذف شدند.
به گزارش زومیــت، اوایل هفته جــارى، ایمیلى حاوى 
محتواى زیر از طرف اپل براى مدیــران عامل برخى از 
شرکت هاى ایرانى ارسال شد: «ما نمى توانیم اپلیکیشن 
شــما را در اپ اســتور قرار دهیم. بر اســاس قوانین و 
تحریم هاى ایاالت متحده، اپ اســتور نمى تواند میزبان 
اپلیکیشن کشــورهاى تحت این تحریم باشد؛ البته این 
برنامه ممکن است در آینده تغییر کند. اگر این تحریم ها 
برداشته شود، پیغامى حاوى آپلود مجدد اپلیکیشن ها براى 

شما ارسال خواهد شد.»
مهدى تقى زاده، مدیر عامل و بنیانگذار سرویس غذاى 

دلیون در مصاحبه با نشریه  Financial Tribune مى گوید: 
«هیچ نظمى در حرکت جدید اپل وجــود ندارد. با اینکه 
اپلیکیشــن مخصوص دلیون و برخى دیگر از اپ استور 
حذف شده است، ولى هنوز هم اپ هاى ایرانى زیادى در 

این فروشگاه قرار دارد.»
برخى از سازمان هاى دیگر مثل دیجى کاال، این پیغام را 
به صورت شــفاهى دریافت کرده اند. فیروز آقازاده، مدیر 
ارشــد آى تى دیجى کاال مى گوید چند روز پیش تماسى 
حاوى این پیغام از اپل دریافت کرده اســت. اســتارتاپ 

الوپیک هم سه روز پیش، با این تماس مواجه شده است.
این اولین بارى نیست که اپل، اپلیکیشن هاى ایرانى را از 
اپ استور حذف مى کند. اوایل سال جارى میالدى، این 
شرکت اپلیکیشن مربوط به دیجى کاال را به دلیل استفاده از 
سیستم پرداخت شاپرك، از اپ استور حذف کرد. هنوز دقیقًا 
مشخص نیست که اپل چه سازمان ها یا استارتاپ هایى را 
انتخاب مى کند؛ این موضوع باعث سردرگمى شرکت هاى 

ایرانى شده است.

یک عضــو جبهه پایــدارى در مجلس ادعــا کرد که 
رأى حداکثرى بــه وزراى اصولگــرا در نتیجه توافق 

فراکسیون هاى امید و مستقلین اتفاق افتاد.
حاجى دلیگانى در گفتگو با انتخاب با ارزیابى از رأى اعتماد 
مجلس به وزراى پیشــنهادى پرداخت و گفت: در جریان 
رأى اعتماد، هماهنگى هاى پشــت صحنه اى توســط 
برخى جریانات صورت گرفت، البته نمى خواهم بگوییم 
مطالبى که در صحن بر ســر وزرا پیش آمد جدى نبود اما 
به هرحال توافقاتى بین دو جریان داخل مجلس از قبل به 

دست آمده بود.
وى افزود: این توافق و بده بســتان بین سران اصالحات 
و اعتدال بــه نوعى به داخل مجلس منتقل شــد، البته از 
مسیرهاى خاصى که خود مى دانند. حاجى دلیگانى با اشاره 
به آراء باالى وزراى اصولگرا تأکید کرد: این آراء براساس 

توافق پشت پرده به دست آمده است.
نماینده مردم شاهین شهر با بیان اینکه جریان انقالبى با 
وزراى اصولگرا از جمله رحمانى فضلى مخالفتى نداشت، 
گفت: فراکسیون امید فقط انتقادات از رحمانى فضلى را بیان 
مى کرد که انتقاد کرده باشد، درحالى که توافق پیش از آن 

در سطح کالن تر به دست آمده بود.
این عضو جبهه پایــدارى افزود: ممکن اســت در مقابل 
موافقت با رحمانــى فضلى، به توافق بــزرگ ترى مثل 

انتخابات سال 1400 رسیده باشند.
حاجى دلیگانى با اشاره به رأى آورى رحمانى فضلى تأکید 
کرد: جریان مستقلین و فراکسیون امید توافق کرده بودند 
که به رحمانى فضلى رأ ى بدهند. بنابراین فقط اصولگرایان 
مى ماندند که آنها هم نسبت به رحمانى فضلى دید بهترى 

داشتند.

حجت االسالم مجتبى ذوالنورى نماینده مردم قم و عضو 
کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى در نشست ساالنه اتحادیه انجمن هاى اسالمى 
دانشجویان مســتقل شــرکت کرد و درباره موضوعات 
مختلف سخن گفت. گزیده اى از اظهارات جانشین سابق 

نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران را بخوانید:

■ عکس هاى سلفى با «فدریکا موگرینى» که مطرح شد، 
به برخى از نمایندگان مجلس گفتم وقتى کشف حجاب 
صورت گرفت یک نفر رضاخان را بسیار دعا مى کرد، وقتى 
از او پرسیدند تو چرا آنقدر رضاخان را دعا مى کنى، گفت 
که من همسرى بدقیافه داشــتم و با کشف حجاب مردم 
متوجه شدند من با چه زن بدچهره اى زندگى مى کنم. با 
عکس هاى سلفى، مردم حداقل متوجه شدند داخل مجلس 
چه خبر است. به یکى از نمایندگان که دنبال گرفتن عکس 
با موگرینى بود گفتم این کار خوب نیست، اما هرچه اصرار 
کردم عکس گرفت و گفت مى خواســتم اشــتیاق مردم 
ایران به ارتباط با قاره سبز را به این نماینده اتحادیه اروپا 

اعالم کنم.
■ زنگنه در دفاعیات خود اعالم کرد به من ایراد مى گیرند 
که براى البى کردن و همدستى نمایندگان را مشغول کار 
کرده ام. اگر این نمایندگانى کــه پس از نمایندگى کارى 
ندارند مشــغول جایى نشوند براى کشــور مفسده ایجاد 
مى کنند. من هر چه تالش کردم پس از سخنان او تذکر 
دهم، فرصتى پیدا نکردم، اما تذکر خود را در اولین فرصت 
اعالم خواهم کرد. حرف من این است که اگر نماینده بیکار 
ممکن است باعث مفسده در کشور شود، هشت میلیون 
بیکارى که غالبًا تحصیلکرده هستند، چه وضعیتى براى 

کشور ایجاد خواهند کرد.
■ طیف امید، اعتدال و اصالحات رقمى بین 110 تا 120 
نفر را در مجلس تشکیل مى دهد. نمایندگانى که خود را 
اصولگرا مى دانند و تعهد داده اند در فراکســیونى غیر از 
اصولگرایان ثبت نام نکنند نیز 121 نفر هستند و حدود 59 
نفر از نمایندگان نیز به ظاهر مستقل هستند، اما در مواقع 
خاص نگاه هاى خاصى دارند.آقاى بهروز نعمتى جزو این 
افراد اســت که بنده با او مراوده نیز دارم. در ایام انتخابات 
به او گفتم از من مى پرسند شتر گاو پلنگ چیست که من 
گفتم معنى اش این است با لیست امید به مجلس بیایید، 
فراکسیون مستقل تشکیل دهید و بعد ستاد اصولگرایان 

معتدل را در انتخابات راه اندازى کنید.
■ براى استیضاح آخوندى امضا جمع کردیم و از افرادى 
که مى دانســتیم پاى کار هســتند و امضاى خود را پس 
نمى گیرند امضــا گرفتیم. چند روز بعد یکــى از عزیزان 
امضایش را پس گرفت و دلیل آن را قول وزیر براى تهیه 
قیر براى یکى از طرح هاى شهر خود اعالم کرد، اما پس 
از چند روز به دنبال امضاى مجدد بود و دلیل آن را بازتاب 
رسانه اى و درخواست هاى گروه ها و مردم مختلف شهر 

خود اعالم کرد.
■ یکى از نمایندگان در جریان رأى اعتماد به ســه وزیر 
پیشــنهادى قبل، به من خرده گرفت که آنقدر موضوع 
فتنه را مطرح نکنیم، فتنه تمام شد، در حالى که همه نظر 
رهبرى در مورد 9 دى و فتنه را مى دانیم. در چنین فضایى 
وقتى آقاى خاتمى از آشــتى ملى مى گوید و شعار آشتى 

ملى مى دهد، حداقل ما مى دانیم این شــعار یک فریب 
و یک نقاب نفاق اســت. خاتمى از زمان فتنه تا به امروز 
شخصیت هاى بزرگى مانند آیت ا... مهدوى کنى را واسطه 
کردند که رهبرى پنج دقیقه وقت مالقات به ایشان دهند، 
اما ایشان گفتند بروند و ضررهایى که در فتنه به کشور زدند 
را جبران کنند. وقتى حضرت آقا بیمارستان بودند همه به 
دیدار ایشــان آمدند، اما به خاتمى اجازه ندادند به صورت 
تکى و دسته جمعى در بیمارســتان حاضر شود. ایشان از 
آشتى ملى مى گوید اما هرگز نمى گوید اقدامات ایشان در 
فتنه 88 چه خسارت هایى به حیثیت نظام زد و لکه ننگى 
در طول تاریخ ایجاد کرد. امیدوارى در دل دشمنان انداخت 
تا با فشار و تحریم به دنبال سرنگونى آن باشند. خاتمى با 
طرح آشــتى ملى مى خواهد خود را قهرمان آشتى نشان 
دهد. رهبرى با هوشــیارى و زیرکى فرمودند مردم با هم 

قهر نیستند که بخواهند آشــتى کنند، مردم با هم آشتى 
هستند و از کسانى که فتنه راه انداختند نمى گذرند. سه روز 
پس از این فرمایشات 63 نفر از نمایندگان لیست امید به 
دست بوسى آقاى خاتمى رفتند و من چهار  روز تالش کردم 
تا بتوانم نامه اى را به رئیس مجلس امضا کنم که در آن از 
او بخواهم نسبت به این مسئله واکنش نشان دهد و جلوى 

آسیب و صدمه زدن به مجلس را بگیرد.
■ در جریان فتنه 88 حدود 50 نفر کشــته شدند، پرونده 
آقاى خاتمى سبک تر از موسوى و کروبى در فتنه نیست. 
آنها حتى حاضر نشــدند یک عذرخواهى از مردم داشته 
باشــند و امروز جاى متهم و جنایتکار در آن عوض شده 

است.
■ آمارى که دولت و رئیس جمهور در مورد اشتغال اعالم 

مى کنند دروغى بیش نیست. 

موافقان وزیر راه 
افزایش یافت

نایــب رئیس مجلس با اشــاره به    ایسنا|
اصالحیه اى در میزان آراء وزیر راه و شهرســازى 
در جلسه رأى اعتماد گفت که میزان آراء موافقان 
آقاى آخوندى 198 اســت. مســعود پزشکیان در 
جلسه علنى دیروز سه شنبه اظهار داشت: در جلسه 
روز یک شــنبه میزان آراء اخذ شــده براى آقاى 
آخوندى 188 موافق، 75 مخالف، 14 ممتنع و یک 
رأى باطله از مجموع 288 آراء اخذ شده اعالم شد. 
وى افزود: با توجه به وجود اشتباه نگارشى میزان 
درست آراء آقاى آخوندى 198 موافق، 75 مخالف ، 
14 ممتنع و یک رأى باطله از مجموعه 288 رأى 

مأخذوه است.

آراء بیطرف هم 
افزایش مى یابد؟

نماینده مردم سارى اظهار داشت:    ایسنا|
در حال پیگیرى در مورد آراء وزیر پیشنهادى نیرو 
هســتیم و با توجه به احتمال تغییر در آراء ایشان 
نسبت به بازشمارى این آراء اقدام خواهد شد. وى 
افزود: تعداد آراء موافق آقــاى بیطرف در روز رأى 
اعتماد 133 رأى اعالم شده بود که احتماًال تعداد 
آراء ایشان با شش رأى به 139 رأى افزایش خواهد 
یافت. على اصغر یوسف نژاد خاطرنشان کرد: البته 
ممکن است ایشان با این میزان افزایش هم نصاب 
الزم را براى رأى اعتماد مجلس کسب نکرده باشد 

اما این تغییر آراء باید به عموم اعالم شود.

چرا گالبى خوردم! 
دیروز در نخســتین نشســت علنى    ایلنا|
مجلس پس از اتمام کار جلسات رأى اعتماد وزراى 
پیشــنهادى، موضوع «گالبى هــاى قاضى پور» 
حاشیه ساز شــد و این حواشى، نماینده اصولگراى 
ارومیه را وادار به بیان تذکر ماده 79 آیین نامه داخلى 
در دفاع از حیثیت خود کرد؛ دفاعیه اى که البته بیشتر 
دفاع از کارگران و کشــاورزان بود و مهمتر از آن، 

اهانت  به عکاسان و خبرنگاران.
دیروز و در هنگامى که مهــرداد الهوتى نماینده 
لنگرود در مجلس قصد داشت در مخالفت با ماده اى 
از یک الیحه صحبت کنــد، حضور نادر قاضى پور 
در جایگاه هیئت رئیســه موجب برهم زدن تمرکز 
مسعود پزشکیان رئیس جلســه شده بود و همین 
مسئله با واکنش مطایبه آمیز الهوتى روبه رو شد. 
نماینده لنگرود با کنایه به تصاویرى که اخیراً از نادر 
قاضى پور حین خوردن چند گالبى در صحن منتشر 
شده بود، گفت: «آقاى قاضى پور! اگر گالبى هایت 

را خوردى، اجازه بده ما هم حرف بزنیم.»
نــادر قاضى پور نیــز در اعتراض به این شــوخى 
در تذکرى اعالم کــرد: «آقــاى الهوتى گاهى 
با صحبت هایشــان توهین مى کننــد.» نماینده 
اصولگراى ارومیه در مجلس در اظهاراتى نامتعارف 
گالبى خوردن خــود در صحن را بــه حمایت از 
کشاورزان و کارگران مرتبط دانست و گفت: «من 
با این کار مى خواســتم بگویم رئیس جمهورى از 
واردات میوه جلوگیرى کرده و از کشاورزان حمایت 
کند.» عضو شوراى مرکزى فراکسیون نمایندگان 
والیى مجلس خاطرنشــان کرد: «من زمانى که 
این کار را کردم مى دانســتم اینجا فضول هست و 
فضول ها عکس مى اندازند اما خواستم نشان دهم 

نمایندگان به فکر کشاورزان هستند.»

پاى نمایندگان 2 استان 
وسط بود

  نامه نیوز| محمــود صادقــى عضــو 
فراکسیون امید درباره یکى از دالیل رأى نیاوردن 
بیطرف گفت:  نمایندگان استان هاى خوزستان و 
لرستان از سیاست هاى مدیریت منابع آبى در کشور 
گله مند هســتند و آقاى دکتر بیطرف را درست یا 
نادرست سمبل چنین سیاست هایى مى دانستند. 
نزدیکى رأى گیرى دیدم برخى نمایندگان استان 
خوزستان و استان لرستان به شکل فعالى تک به 
تک مى رفتند و از سایر نمایندگان مى خواستند که 

به آقاى بیطرف رأى موافق ندهند.

حاشیه هاى رأى اعتماد  اظهارات نماینده قم درباره فتنه 88، رأى اعتماد و سلفى با موگرینى

ناگفته هاى ذوالنورى

وقتى  رئیس جمهورى آمریکا ساده ترین نکته رصد کسوف را نمى دانست!

جنجال رصد بدون عینک در کاخ سفید

بسته شدن تدریجى « اپ استور» به سوى ایرانى ها

پشت پرده رأى آوردن اصولگرایان
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دبیرکل شــورایعالى آموزش و پرورش با اشاره به زمان 
حذف دوره پیش دانشگاهى گفت: دوره پیش دانشگاهى 
بر اساس مصوبه اى که داشتیم، حذف شد و تا پایان سال 
تحصیلى آینده نیز کالس پیش دانشگاهى حذف مى شود.

مهدى نوید ادهم در گفتگو با فارس در پاسخ به اینکه دوره 
پیش دانشگاهى چه زمانى حذف مى شود؟ اظهار داشت: 
در گذشته مصوبه اى داشتیم که کل دوره پیش دانشگاهى 
حذف شــد. وى افزود: این یکســالى که دانش آموزان 
تحت عنوان پیش دانشــگاهى تحصیــل مى کنند را به 
دوره دبیرســتان اضافه کردیم و با عنوان «کالس پیش 
دانشگاهى»، کار دنبال مى شــود. نوید ادهم با اشاره به 

اینکه در پایان سال تحصیلى آینده نظام آموزشى استقرار 
کامل خواهد داشت، خاطرنشان کرد: بر این اساس دوره 
دبیرستان شش سال خواهد شد که سه سال آن دوره اول 
متوسطه و سه دیگر دوره دوم متوسطه خواهد بود. دبیرکل 
شورایعالى آموزش و پرورش تصریح کرد: در پایان سال 
تحصیلى آینده، کالسى تحت عنوان دوره پیش دانشگاهى 
نخواهیم داشت و دوره تحصیلى دبیرستانى ها در دوره دوم، 
سه  سال خواهد بود.وى در خصوص سرنوشت چگونگى 
شرکت دانش آموزان در کنکور با حذف پیش دانشگاهى 
نیز گفت: نمرات پایانى دانش آمــوزان به عنوان مالك 

اصلى ورود به دانشگاه ها خواهد بود.

داوود سورى استاد دانشگاه در نشست تخصصى حوزه 
پژوهشى کمیته امداد با عنوان«پرداخت نقدى به فقرا، 
آرى یا نه؟» با اشــاره به اینکه فقر با هر تعریفى نتیجه 
سیاست هایى اســت که در ســطح کالن و خرد گرفته
 مى شود، به ضرورت ایجاد سیستم اقتصادى درآمد محور 
اشاره کرد و یادآور شد: بزرگ ترین مشکل اقتصاد کشور 
این است که افراد جوان تحصیلکرده پرورش مى دهیم 
اما موقعیت کارکردن و تولید درآمد را برایشــان ایجاد 
نمى کنیم. این تناقض در نهادهاى حمایتى مانند کمیته 
امداد و سازمان بهزیستى نیز وجود دارد. این تناقض به 
نوع سیاست هاى کالن اقتصادى برمى گردد و تا زمانى 

که این نوع سیاست ها ادامه پیدا کند، نمى توانیم درآمد 
ایجاد کنیم.

ســورى با اشــاره به وضعیت خانوارهایى که در ســه 
دهک پایین جامعه قرار دارند افــزود: حدود 60 درصد 
این خانوارها سرپرست هایى جوان و شــاغل دارند. اما

 40 درصد هم خانوارهایى هستند که به دالیل مختلف از 
جمله بازنشستگى و یا از کار افتادگى قادر به کار نیستند. 
از این گروه انتظار کار نداریم اما 60 درصد نخست نباید 
فقیر شوند. باید سیستم اقتصادى به گونه اى عمل کند 
که این افراد به اندازه کافى درآمد داشته باشند و نیازى به 

کمک نهادهاى حمایتى نداشته باشند.

پرداخت نقدى به فقرا
 آرى یا نه؟

دوره پیش دانشگاهى 
حذف شد

آمارهاى غیر قابل اعتماد 
رئیس سابق سازمان میراث فرهنگى گفت: نمى توان به 
آمارهاى گردشگرى اشاره و اتکا کرد چرا که قابل اعتماد 
نیستند. زهرا احمدى پور در مراسم تودیع خودش گفت: 
اگر نظـام جامع آمارى گردشـگرى در کشـور عملیاتى 
شـده بود مطمئن باشـید بـا شـهامت از آمارها سـخن
 مى  گفتـم. در فقـدان حسـاب اقمارى گردشـگرى نه 
مى توان وضعیت موجود را تحلیل کرد و نه قادر خواهیم 
بود تا نگاهى آینده نگرانه به این صنعت داشته باشیم. این 

را علم به ما مى گوید.

مشموالن، آماده باشند
سـازمان وظیفـه عمومـى ناجا کلیـه مشـموالن فارغ 
التحصیل دانشگاه ها که داراى برگ آماده به خدمت به 
تاریخ یکم شهریور 1396 هستند را به خدمت سربازى 
فراخواند. براسـاس این گزارش، کلیه مشموالن فوق، 
موظف هستند امروز چهارشـنبه در محل و ساعتى که 
توسـط این سـازمان در برگ معرفینامه مشـموالن به 

مراکز آموزش نیروهاى مسلح اعالم شده حضور یابند.

چند درصد ایرانى ها 
کودك هستند؟

مظفـر الونـدى، دبیر مرجـع ملـى کنوانسـیون حقوق 
کودکان با بیان اینکه کودك به فرد زیر 18 سال اطالق 
مى شـود گفت: 30 درصد جمعیت کشـور معـادل 25 

میلیون نفر را این گروه تشکیل مى دهند.

حضور 500 ساعته در تلگرام
سرپرسـت پژوهشـگاه فضاى مجازى از حضـور 500 
ساعته  هر ایرانى در تلگرام در طول سال خبر مى دهد. 
بر این اساس هر ایرانى دستکم عضو 18 کانال تلگرامى 
اسـت و  روزانه به طور متوسـط حدود 30 هـزار مطلب 
مطالعه مـى کند که به طـور میانگین بـراى هر مطلب 

حدود یک دقیقه زمان اختصاص مى دهد. 

شایع ترین بیمارى هاى واگیر 
محمـد مهدى فیـض آبـادى رئیس انجمـن میکروب 
شناسى ایران در پاسخ به اینکه شایع ترین بیمارى واگیر 
عفونى در کشور ما چیست؟ گفت: بیمارى هاى عفونى 
واگیر به دو دسـته کلى بیمارسـتانى و غیربیمارسـتانى 
تقسیم مى شود که انواع شایع غیر بیمارستانى ناشى از 
ویروس و باکترى مى تواند باشد که انواع باکتریایى مانند 

سل، تب مالت و نوع ویروسى هپاتیت و آنفلوآنزاست.

15 میلیون مسافر در 4 ماه
مدیـر کل هماهنگى امـور رفاهـى زائران اسـتاندارى 
خراسـان رضوى گفـت: از زمان شـروع بـه کار دولت 
یازدهـم تـا پایـان سـال 95 تعـداد 115 میلیـون زائـر 
وارد مشـهد مقدس شـده و از ابتـداى فروردیـن 96 تا 
پایـان تیرماه هـم حـدود 15 میلیـون زائر وارد اسـتان 
خراسان رضوى شده اند. مهدى فروزان افزود: در حوزه 
زیارت آنچه مهم است ما باید به گونه اى رفتار کنیم که 
براساس برنامه زمانبندى شده در افق 1404 به سقف 40 

میلیون زائر برسیم.

اولین قربانى تصادف در ایران 
از «غالمحسین خان درویش» معروف به درویش خان 
که از نامدارترین موسیقیدانان ایران و صاحب سبک در 
زمان سلطنت قاجاریه است، به عنوان نخستین قربانى 
سوانح رانندگى با اتومبیل در دارالخالفه نام مى برند. 
به گزارش روزنامه «وقایع اتفاقیه»، او در دوم آذر سال 
1305 براى عزیمت به خانه اش، درشـکه اى را کرایه 
کرد. درشـکه در حالى کـه از خیابان امیریه به سـمت 
شـمال مى پیچید با ماشـینى از نوع فورد که از جهت 
مخالف مى آمد، تصادف کرد. دلیل تصادف، بیشتر به 
ناشى بودن راننده نسبت داده شـد. بر اثر این سانحه، 
اسب هاى درشکه در جا تلف شـدند و درویش خان به 
بیمارسـتان نظمیه تهران برده شـد  و بـه  دلیل ضربه 

مغزى پنج روز بعد در 54 سالگى فوت کرد.

چرك نویس «زالو» جانورى است که خیلى از افراد از آن مى ترسند، 
اما سالیان زیادى است که بسیارى از پزشکان از مفید 
بودن و خواص درمانــى آن صحبت مــى کنند. زالو 
درمانى مدت هاســت که در ایــران رواج پیدا کرده و 
خیلى از افراد براى درمان بیمــارى خود به این روش 
رجوع مى کنند. زالو درمانى که در طب ســنتى یکى از 
روش هاى پرطرفدار محســوب مى شود، اگر اصولى 
اســتفاده نشــود خطرات جبران ناپذیــرى را در پى

 دارد. 
دکتر علیرضا عباســیان، مدیر تعالى دفتر طب سنتى 
ایرانى  اسالمى وزارت بهداشــت در گفتگو با جام جم 
آنالین بیان کــرد: زالو اندازى در طب ایرانى ســابقه 
زیادى دارد اما در کشور به صورتى که باید به آن اهمیت 
داده نشده است، در صورتى که در تمامى دنیا از خواص 
طبى و درمانى آن به بهترین شــکل ممکن اســتفاده 
مى کنند. به عنوان مثال درمان زانــو درد، مهمترین 
خواصى است که از نظر اســناد علمى از درجه باالیى 

برخوردار است .
وى در ادامه افزود: امروزه جراحان پالستیک به وفور 
در کارهاى خود از زالوها کمک مى گیرند تا تورم هاى 
حاصل از جراحــى را کاهش بدهنــد. بنابراین در دنیا 
اســتفاده هاى درمانى و متنوعى از زالوها مى شود اما 
ناگفته نماند زالوها عالوه بر خواص درمانى زیادى که 
دارند در پى آن هم ممکن است فرد را درگیر یکسرى 
عوارض نیز کنند. به عبارتى دیگر مى توان گفت زالوها 
مانند شمشــیر دو لبه هســتند و همانطور که مقاالت 
متعددى براى خواص آن مطرح شــده است عالوه بر 
آن نیز در خصوص عوارض آن هــم تحقیقات جدى 

انجام داده اند.
عباسیان متذکر شد: میزان تأثیرگذارى زالو به عوامل 
خاصى بستگى دارد. شــرایط فردى و کسى که توسط 
آن زالودرمانى صورت مى گیــرد تعیین کننده میزان 
تأثیر گذارى زالو بر بدن است. براى مثال اخیراً فردى 
با زخمى بر روى پا کــه داراى عفونت نیــز بود براى 
کشیدن عفونت از زخم زالو اندازى را انتخاب مى کند 
و با مراجعه به افراد ســودجو و غیر حرفه اى اقدام به 
انجام این کار مى کند، اما  فــرد پس از انجام این کار، 
عفونت پاهایش شــدید تــر و در نهایــت مجبور به 
قطع عضو شــد. بنابرایــن مى توان گفــت زالو یک 
داروســت و باید ماننــد داروهــاى دیگر اســتفاده 
شــود همانطور که مى دانیم دارو را نباید خودســرانه 
مصرف کرد و حتمًا مشــورت پزشک در این خصوص 
الزامى اســت، زالو نیز همانند دارو از این قاعده مستثنا 

نیست.
مدیر تعالى دفتر طب سنتى ایرانى وزارت بهداشت در 
رابطه با خواص درمانى زالو بــه جام جم آنالین گفت: 
به دلیل اثر ضدانعقادى بزاق زالو، پس از عمل جراحى 
زالو درمانى مى تواند نقش مفیدى ایفا کند و ریســک 
جراحى و عوارض جانبى را به حداقل کاهش دهد. به 

طور کلى یکى از ریشه هاى اثربخشى زالو در بزاق زالو
 است.

وى با هشدار درباره زالو درمانى افرادى که سکته مغزى 
کرده اند گفت : بیمارى که سکته مغزى حاد کرده و با 
اینکه مکانیزم بیمارى به علت لخته شدن خون باشد 
به هیچ وجه گزینه هاى مناسبى براى انجام این اقدام 
نیســتند. عمده ترین عارضه زالو، درد و خونریزى در 
محل قرارگیرى زالو روى بدن است. زالو اندازى اگر به 
شــیوه صحیح و اصولى آن صورت گیرد عارضه جدى 
به دنبال ندارد. منظور از شــیوه صحیح و اصولى زالو 
درمانى این است که زالو باید در محیط سالم و در مزارع 
زالو پرورش یابد، هر زالوى اســتفاده شده باید سریعًا 
کشته شــود و براى بیمار دیگر به هیچ عنوان مصرف 
نشــود و در آخر محل زالو اندازى حتمًا باید اســتریل 

شود.
این متخصص طب ســنتى هشــدار داد: در این میان 
بســیارى از افراد ســودجو و متخلــف از این موضوع 
ســوء اســتفاده کردند و بدون داشــتن تخصص این 
دســته اقدامات را انجام مى دهند و الزم به ذکر است 
مردم بدانند با مراجعــه به مراکز غیر معتبــر نیز باید 
توقع هرگونه اتفاق جبران ناپذیر را داشــته باشــند. 
اغلب مراکز دانشــگاهى طب ســنتى کــه کار زالو 
درمانى را انجام مى دهند کامًال ســالم و کنترل شده 
هســتند و از این جهات خطرى جان مــردم را تهدید

 نمى کند.
وى در پاسخ به این ســئوال که چه افرادى نباید زالو 
درمانى را انجــام دهند گفت: بیماران اورژانســى که 
زمان براى سالمت آنها رکن اساســى را ایفا مى کند 

گزینه هاى مناســبى براى انجام این کار نیســتند به 
عالوه آن کودکان و ســالمندان، افــرادى که درگیر 
بیمارى هاى اختالالت خونى هستند مانند هموفیلى ها

و تاالســمى ها، زنان بــاردار، بیمارانى کــه مبتال به 
کم خونى هستند و افرادى که بدنشان مستعد عفونت 
است و داروهاى نقص ایمنى مصرف مى کنند، نیز منع 

استفاده دارد.
مدیر تعالى دفتر طب ســنتى ایرانى وزارت بهداشت 
در پایان خاطرنشــان کرد: اخیراً اخبارى در خصوص 
تأثیرگذارى زالو اندازى در بیمارى هاى MS و آلزایمر 
منتشر شده ، الزم به ذکر اســت مردم فریب تبلیغات 
دروغین در فضاى مجــازى را نخورند چــرا که این 
موضوع به ثبت علمى نرسیده است و هیچگونه صحتى 

ندارد.

بایدها و نبایدهاى یک روش درمان قدیمى

از مصرف خودسرانه 
«زالـو» پرهیـز کنید! 

در مراســم تودیع رئیس پیشــین سازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى، 
از طرف اســحاق جهانگیــرى معاون اول 
رئیــس جمهورى بــه زهرا احمــدى پور 
یــک تابلو پارچــه «زربفت» هدیــه داده

 شــد. هدیه اى که رضا رشــیدپور مجرى 
این مراســم نیــز بــا جملــه «هدیه اى 
بــا ارزش» توصیــف کــرد. در ســنوات 
نه چندان دور در ایران نیز مرســوم بود که 
در مراســم هاى مهم براى اهــداى هدیه 
بــا ارزش به افــراد، پارچه زربفــت هدیه

 مى دادند.
افســانه اى ترین  و  نفیس تریــن  زرى 
منســوج ایرانى که در روزگار رونق و رواج 
خود شهرتى عالمگیر داشــته و هم اکنون 
نمونه هایــى از آن زینت بخــش موزه ها و 
سایر مراکز هنرى ایران و دیگر کشورهاى 
جهان است و داراى ســابقه اى طوالنى از 
لحاظ بافت و تولید اســت. ایــران قرن ها 
تولیدکننده اصلى پارچه هــاى زرى براى 
دربارها و کلیساهاى جهان، از لندن تا توکیو 

بوده  است.
در ایــن رابطــه و بــه گفته کارشناســان 
مربوطه، پارچه زربفتى که به رئیس پیشین 
ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى هدیه داده شــد، وزنى برابر با 
80 گرم داشــته و چون «زربفــت» نیز بر 
مبنــاى وزن قیمت گــذارى مى شــود این 
پارچه «زربفــت» بدون احتســاب ارزش 
تابلــو؛ حــدود 32 میلیون ریــال ارزش 

دارد.

تودیع خانم رئیس با طعم زربفت

ارزش میلیونى 
یک هدیه 80 گرمى

موزه قرآن کریم در نزدیکى مســجدالنبى، گنجینه اى 
ارزشمند است که هر روزه پذیراى هزاران نفر از وزیران 

کشورهاى مختلف است. 
موزه قرآن مدینه منوره در ماه ســپتامبر ســال 2015 
میالدى بنا شــده و نســخ خطى نادرى از قرآن کریم 
را در خود جــاى داده اســت. در این مــوزه به حجاج 
بیت ا... الحرام و دیگر گردشــگران خارجى اطالعاتى

 به زبان هــاى مختلف در خصــوص قرآن هاى خطى 
ارائه مى شــود. براساس 
این گزارش، هم اکنون 
57 نسخه خطى نادر در 
این مجموعه در معرض 
نمایش گذاشــته شده 
اســت که قدیمى ترین 
نسخه خطى قرآن کریم 
موجود در این مجموعه 
در ســال 488 هجرى 
قمرى توسط «على ابن 
محمد البطلیوسى» و به 
خط مغربى نگاشته شده 

است.
همچنیــن در این موزه 

یکى از بزرگ ترین نسخ خطى قرآن متعلق به دو قرن 
پیش نیز وجود دارد که وزن آن 154 کیلوگرم است. گفته 
مى شود از سال 2015 تاکنون این موزه مورد بازدید بیش 

از دو میلیون نفر قرار گرفته است.
یکى از اقدامات جالــب این موزه انجام نظرســنجى 
و نظرخواهــى از زایران دربــاره میزان انــس آنان با 

قرآن کریم است .

شــرکت کنندگان در این نظرســنجى که به صورت 
دیجیتال و با اســتفاده از مانیتورهاى هوشــمند انجام 
مى شــود، میزان زمانى را که براى تالوت قرآن کریم، 
آشنایى با تفســیر، آموزش به دیگران سپرى مى کنند، 

را ثبت مى کنند.
پخش فیلم هاى آموزشــى دربــاره تاریخ اســالم و 
قرآن کریــم و مراحل نزول آن به پیامبــر اکرم (ص)، 
وضعیت جامعه عربستان هنگام بعثت نبى مکرم اسالم 
از دیگر مواردى است که 
بازدیدکنندگان در موزه 
قرآن مدینه با آن آشــنا 

مى شوند.
از دیگر ابتــکارات این 
مجموعه، کتابت آیاتى 
از قــرآن کریم توســط 
هنرمندان خوشــنویس 

است.
هنرمنــد  «هانــى»، 
خوشنویس که سرگرم 
خطاطــى آیــات قرآن 
کریــم از جملــه آیات 
مربوط به حج است، به 
خبرنگار اعزامــى پایگاه اطالع رســانى حج گفت که 
بسیارى از زایران با مشــاهده کتابت آیات قرآ ن کریم 
درخواســت دریافت آثار هنرى مى کنند کــه این آثار 
هنرى به بازدیدکنندگان درخواســت کننده به صورت 

هدیه اهدا مى شود.
موزه قرآن کریم مدینه منوره هر روز براى بازدید کنندگان 

و عالقه مندان دایر و بازدید از آن رایگان است.

با یکى از گنجینه هاى ارزشمند جهان اسالم آشنا شوید

نگهدارى از قرآن 950 ساله در مدینه

رئیس مرکز ملى فضــاى مجازى با اشــاره به آمار 3 
درصدى اســتفاده از فیلترشــکن در ترافیک اینترنت 
کشــور اظهار داشــت: نگاه دولت کنونى به لیســت 
ســیاه فضاى مجــازى، کوچــک نگه داشــتن آن 
اســت و همچنین فضاى مجازى بــراى گروه هاى 
ســنى و شــخصیت هاى متفاوت باید ســطح بندى

 شود.
ابوالحسن فیروزآبادى در گفتگو با ایســنا، با اشاره به 
وجود دو نگاه وایت لیست (لیست سفید) و بلک لیست 
(لیست ســیاه) در فضاى مجازى، توضیح داد: برخى 
ممکن است به امکانات و فعالیت ها نگاه وایت لیستى 
داشته باشد. یعنى همه فضا بسته باشد و تنها یک لیست 
خاص مورد اســتفاده قرار گیرد، مانند کره شمالى. اما 
برخى ممکن اســت نگاه بلک لیســتى داشته باشند،

 یعنــى فضــاى مجــازى تنها بــراى بخشــى که 

نامناســب است، بســته مى شــود که نگاه جمهورى 
اســالمى هم همین اســت. البتــه بســتگى دارد ما 
این لیســت ها را چطور ببینیــم. فعًال در کشــور ما، 
دولت هایى کــه مى آیند نگاه شــان به بلک لیســت 
متفاوت اســت. در دولــت کنونى نگاه شــان به بلک 

لیست این اســت که اندازه اش حتى االمکان کوچک 
باشد.

دبیر شــورایعالى فضاى مجازى در ادامه خاطرنشان 
کرد: ما در سالم ســازى قائل به ســطح بندى هستیم. 
اشــتباه اســت که اینترنت ما براى یک کودك شش 
ساله و یک دانشــمند و خبرنگار یکى باشد. همچنین 
ما فیلتر را تنها راه حل نمى دانیم، البته فیلتر باید وجود 
داشته باشد کما اینکه هیچ کشــورى نیست که فیلتر 
نداشته باشد، اما لیست سیاه و سفید و سایز آنها مدنظر 

است.
فیروزآبــادى در پایــان با اشــاره به آمار اســتفاده از 
فیلترشکن در کشــور بیان کرد: طى دو سال گذشته 
استفاده از فیلترشکن به شدت کاهش یافته و در حال 
حاضر میزانى که از فیلترشکن استفاده مى شود، کمتر از 

3  درصد ترافیک کشور است.

نگاه دولت جدید به فضاى مجازى چگونه است؟

تفاوت نگاه «وایت لیست» و «بلک لیست»

بارش شدید باران که عصر روز دوشنبه در مکه مکرمه آغاز 
شد بسیارى از زائران خانه خدا را که براى ایام حج تمتع 
حضور یافته اند، غافلگیر کرد. شدت باران به حدى است که 
آب در خیابان هاى شهر سرازیر شد. حرکت خودروها در پى 
نزول باران رحمت الهى در شهر مکه به شدت کند شد و به 
دلیل ترافیک صداى بوق هاى ممتد اتومبیل ها از خیابان 
شنیده مى شد. تصاویر تلویزیونى از صحن مسجدالحرام 
نشان مى داد شــدت باران به حدى است که بسیارى از 

زائران به زیر طاق  هاى صحن حرم رفتند.

بارندگى شدید 
در مکه
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هیئت رئیسه شوراى شهر 
پنجم انتخاب شد 

هیئت رئیسه دوره پنجم شوراى اسالمى شهر اصفهان 
با حضور کلیه منتخبان شوراى پنجم مشخص شدند.

بر این اساس، فتح ا...معین به عنوان رئیس شورا، علیرضا 
نصر اصفهانى به عنـوان نایب رئیس شـورا، امیراحمد 
زندآور به عنـوان خزانـه دار، مهدى مقـدرى به عنوان 

سخنگو و فریده روشن به عنوان منشى انتخاب شدند.

انتصاب اولین مدیر زن دولت 
دوازدهم در اصفهان

وزیر بهداشـت یـک زن را سرپرسـت دانشـگاه علوم 
پزشکى اصفهان کرد.

حسن قاضى زاده هاشمى در اولین حکم صادره به عنوان 
وزیر بهداشت دولت دوازدهم، طاهره چنگیز را به عنوان 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکى اصفهان منصوب کرد.  
این نخسـتین انتصـاب در دولـت دوازدهـم در وزارت 

بهداشت است و یک زن مدیر ارشد مى شود. 

صداى بابک جهانبخش را 
از نزدیک بشنوید

کنسرت بابک جهانبخش، 5 شهریور ماه در تاالر نگین 
سپاهان شهر برگزار مى شود.

بابک جهانبخش با نام شناسـنامه اى على جهانبخش 
سال 1362 در بوخوم آلمان به دنیا آمده است. 

عالقه مندان براى شـرکت در کنسـرت ایـن خواننده 
جوان مى توانند با تهیه بلیت از سـایت اکسیر کنسرت 
روز 5 شهریور ماه، در دو سانس 18 و 21 به تاالر نگین 

سپاهان شهر مراجعه کنند. 

کاهش دما در استان
 با شیب مالیم

کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفت: تـا اوایل هفته آینده روند کاهشـى دما 
را در اسـتان اصفهان خواهیم داشـت اما تـا پایان این 
هفته کاهش دما به صورت محسـوس در این اسـتان 
اتفاق نخواهد افتـاد و این روند با شـیب مالیمى ادامه 

پیدا خواهد کرد.
میترا سیدان درباره پیش بینى هواى استان اصفهان در 
طى امروز گفت: امروز شرایط جوى نسـبتاً پایدارى را 

براى هواى استان اصفهان پیش بینى مى کنیم.
وى افزود: امروزاکثر نقاط استان اصفهان آسمانى صاف 
تا کمى ابرى، در بعد از ظهر وزش باد و در مناطق غربى 

گاهى افزایش ابر را خواهند داشت.
سیدان در رابطه با روند کاهش دما طى روزهاى آینده 
ادامـه داد: تا اوایل هفتـه آینده روند کاهشـى دما را در 
اسـتان اصفهان خواهیم داشـت اما تا پایان این هفته 
کاهش دما به صورت محسـوس در این اسـتان اتفاق 
نخواهد افتـاد و این روند با شـیب مالیمـى ادامه پیدا 

خواهد کرد.

سرپرست فرماندارى مبارکه 
معرفى شد

با حکم اسـتاندار اصفهـان، جواد سـلطانى بـه عنوان 
سرپرست فرماندارى  مبارکه معرفى شد.

گفتنـى اسـت؛ وى معاونـت فرمانـدارى شهرسـتان، 
سرپرست بخشـدارى گرکن جنوبى، شهردار کرکوند، 
شهردار محمد آباد ومدیریت در آموزش و پرورش منطقه 

جرقویه سفلى را در کارنامه خود دارد.

راه اندازى قطار زاهدان- 
اصفهان در هفته دولت

مدیرکل راه آهن جنوب شـرق از راه اندازى اولین قطار 
مسافرى زاهدان- اصفهان در هفته دولت خبر داد.

مجید ارجونى گفت: در سـال جـارى راه انـدازى قطار 
مسافربرى زاهدان- کرمان- یزد- اصفهان و بالعکس 
پیشنهاد شد که قرار است طبق برنامه ریزى انجام شده 
اولین قطار مسـافرى زاهدان- اصفهان در هفته دولت 

راه اندازى شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: خیران اصفهانى بیــش از 83 میلیارد ریال صدقه 
پرداخت کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

2درصد افزایش داشته است.
حمیدرضا شیران با اشاره به عملکرد صدقات پرداختى 
شــهروندان در چهار ماهه نخست امسال اظهار داشت: 
مشارکت مردم در پرداخت صدقه در چهار ماهه نخست 

امسال رشد خوبى داشته است.
وى افزود: 21 هزار و 967 صنــدوق صدقات بزرگ، ده 
هزار و 121 صندوق صدقات متوسط و 467 هزار و 308 

صندوق صدقات کوچک در استان اصفهان وجود دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان بیان کرد: بیش از 
28 میلیارد و 41 میلیون ریال مربوط به صندوق صدقات 
بزرگ، چهار میلیــارد و 431 میلیون ریــال مربوط به 
صندوق صدقات متوســط و 50 میلیارد و 699 میلیون 
ریال مربوط به صندوق صدقات کوچک جمع آورى شده

است.
وى با اشــاره به اینکه صدقات جمع آورى شده به طور 
کامل به دست محرومان مى رسد، گفت: درآمد صدقات 
در بخش هاى بهداشت و درمان، عمرانى، امور فرهنگى، 
اکرام، آموزش، اشتغال و مشاوره براى مددجویان تحت 

حمایت هزینه مى شود.

رئیس بسیج سازندگى استان اصفهان گفت: امسال 300 
گروه از استان اصفهان به اردوهاى جهادى اعزام شدند 
که تعداد کل شــرکت کنندگان در طرح هاى اردویى به 

37هزار و 500 نفر مى رسد.
احسان ا…رضاپور اظهار داشت: درحدود 37 هزار و 500  
نفر از اســتان اصفهان در اردوهاى هفت روزه و ده روزه 

بسیج سازندگى شرکت کردند.
وى افزود: این اردوها در قالب هاى پزشــکى، عمرانى، 
دندان پزشکى و اشتغالزایى برگزار شده و شرکت کنندگان 
به اســتان هایى مانند کرمان، سیســتان و بلوچستان، 
کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیارى، لرستان و 

مناطقى در داخل استان اعزام شده اند.
رئیس بسیج ســازندگى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
30هــزار نیز در قالــب اردوهاى یــک روزه حلقه هاى 
صالحین به شــهرهاى مورد نیاز اعزام شدند، بیان کرد: 
اردوهایى نیز با عنوان اردوهاى دانش آموزى به منظور 

بهسازى و مرمت مدارس برگزار شده است.
رضاپور با بیان اینکه در نظر داریم با ساماندهى این 300 
گروه اعزام شده در ایام دیگرى از سال نیز از داوطلبان در 
بحث هاى مختلف فرهنگى، جهادى و اجتماعى استفاده 
کنیم، افزود: سعى کردیم که تمام ثبت نام کنندگان براى 

اردوها را اعزام کنیم.

رشد مشارکت اصفهانى ها در 
پرداخت صدقه

37 هزار اصفهانى به اردوهاى 
جهادى اعزام شدند

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان گفت: 
حجم صادرات ذوب آهن طى چهار ماه گذشته 476 

هزار تن بود که با نرخ بین المللى صورت گرفته است.
احمد صادقى اظهار داشت: براساس آمار در چهار ماه 
گذشته بیشترین صادرات این شرکت به کشورهاى 
عمان، امارات متحده عربى، اردن و مصر بوده است، 
ضمن اینکه صادرات به کشورهایى همچون تایلند 

و برخى کشورهاى اروپایى نیز صورت گرفته است.
وى گفت: حجم صادرات ذوب آهن 476 هزارتن بود که 
با نرخ بین المللى صورت گرفت و ارزش آن بالغ بر 200 
میلیون دالر است. این در حالى است که ذوب آهن در 

سال گذشته در مجموع 700 هزارتن صادرات داشت.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان درباره نرخ 
این  نرخ  هم اکنون  گفت:  فوالدى  محصوالت 
محصوالت واقعى است و با تمهیدات مختلف کنترل 
مى شود تا فشارى بر مصرف کننده وارد نیاید. در واقع 
نرخ محصوالت فوالدى در کشور هنوز کمتر از نرخ هاى 
لمللى است درحالى که در تمام دنیا، نرخ این  بین ا
محصوالت در داخل نسبت به نرخ هاى بین المللى 
بیشتر است و تنها در ایران این موضوع برعکس است.

وى در خصوص سیاست هاى صادراتى این شرکت 
اظهار داشت: در حال نهادینه کردن صادرات در 
کشورهایى هستیم که بازار مطمئن، ثابت و همیشگى 

دارند و بازارهاى مقطعى مدنظر نیست.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص تولید 
ریل گفت: تولید 20 هزارتن ریل U33 در برنامه 
شهریورماه ذوب آهن قرار دارد و پس  از آن نیز 20 
هزار تن دیگر تولید مى شود. در واقع مطابق قرارداد در 
مجموع 40 هزار تن ریل U33 تولید و تحویل راه آهن 
جمهورى اسالمى مى شود که بابت بدهى ذوب آهن به 

راه آهن است.
وى افزود: در تولید ریل، مشکل اصلى این است که 
راه آهن توان پرداخت بهاى ریل را ندارد اما توافقات 
خوبى بین این دو سازمان صورت گرفته تا تولید ریل و 

پرداخت بهاى آن امکانپذیر شود.
صادقى گفت: تولید تیرآهن هاى بال پهن با سایزهاى 
بزرگ تر از محصوالت کنونى تا پایین فصل پاییز 
در نورد 650 این شرکت آغاز مى شود که قطعًا منافع 

اقتصادى خوبى براى ذوب آهن خواهد داشت.
وى تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان به عنوان یکى از 
تولیدکنندگان عمده فوالد کشور، با مجموعه اقدامات 
انجام  شده از زیان دهى خارج شد و به یک واحد تولیدى 
سودده تبدیل شد. در واقع این اقدامات و ازجمله 

مدیریت صرفه جویى و نهضت کاهش قیمت تمام شده 
موجب شد، قیمت تمام شده محصوالت ذوب آهن در 
سال جارى با وجود تورم، افزایش قیمت مواد اولیه 

نسبت به سال 94 کمتر باشد.
مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به شرایط خوب ذوب 
آهن و افزایش تولید این مجتمع عظیم صنعتى گفت: 
ذوب آهن یک کشتى به گل نشسته بود که از آن شرایط 
خارج شد و به مرحله سوددهى رسید تا بتواند به تدریج 

بدهى هاى سنگین خود را پرداخت کند.

وى افزود: پرداخت بدهى هاى سازمان ها و معادن آغاز 
شده و این بدهى ها بسیار کاهش یافته است. بدهى هاى 
مالیاتى در حال تهاتر است و بدهى به بانک ها از جمله 
بدهى 700 میلیارد تومان به بانک رفاه نیز پرداخت 
مى شود. پرداخت این بدهى ها به تدریج و طى پنج 
سال صورت مى گیرد تا ذوب آهن اصفهان دوباره 
به یک واحد اقتصادى پیشرو تبدیل شود که توان 
تولید محصوالت مهم و صادراتى در سطح گسترده 

دارد.

صادرات 476 هزار تنى محصوالت در 4 ماه

 لهجه رئیسذوب آهن از وضعیت زیان ده خارج شد
 سازمان غذا و دارو 

اصفهانى شد

ورق نقش دار 
در فوالد مبارکه 

تولید شد

همزمان بــا آغاز بــه کار دولــت دوازدهم 
زمزمه هایى درخصوص تغییر در سازمان غذا 

و دارو به گوش مى رسد.
براســاس اخریــن اطالعات و شــنیده ها 
غالمرضا اصغــرى که در دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان به عنوان رئیس دانشگاه 
مشغول به کار بوده است جایگزین دیناروند 

در سازمان غذا و دارو مى شود.
اصغرى آذر ماه ســال 1392 بــا حکم وزیر 
بهداشت به سمت سرپرست دانشگاه علوم 
پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى اصفهان 

منصوب شده بود.
وى متخصص گیاهان دارویى و عضو هیئت 
علمى دانشکده داروســازى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان و استاد گروه فارماکوگنوزى 

داروسازى است.
اصغرى سال 1359 در دفاع مقدس حضور 
یافت و از سال 1366 تا 1369 به عنوان معاون 
امور جنگ دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
مسئولیت اعزام دانشــجویان و پزشکان به 
جبهه را بر عهده داشت و سال 1361 نیز در 
عملیات رمضان از ناحیه پا مجروح و یک پاى 
خود را از دســت داد. معاون امور دانشجویى 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در سال 
1368، قائم مقام ریاســت دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان از ســال 1367 تا 1368، 
معاونت پشتیبانى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان از سال 1373 تا 1376 و همچنین 
ریاست دانشکده داروسازى از سال 1376 تا 

1379 از سوابق کارى  اصغرى هستند.

کارشناس برق و اتوماسیون واحد ورق گالوانیزه 
و رنگى شرکت  فوالد مبارکه گفت: با توجه به 
نیاز بازار و ارزش  افزوده باالیى که محصوالت 
رنگى داراى پوشــش فیلم دارنــد، واحد ورق 
گالوانیزه و رنگى شــرکت فوالد مبارکه تولید 
ورق هاى نقش دار در شرکت را پایه گذارى کرد.

داریوش احمدپــور با تأکید بــر اهمیت تولید 
محصوالت متنوع فوالدى در کشــور اظهار 
داشت: با توجه به نیاز بازار و ارزش  افزوده باالیى 
که محصوالت رنگى داراى پوشش فیلم دارند، 
واحد ورق گالوانیزه و رنگى فوالد مبارکه تولید 
ورق هاى نقش دار در شرکت را پایه گذارى کرد.

وى در خصوص کاربردهاى این محصول گفت: 
در فرآیند تولید این محصول مى توان نقش ها و 
الگوهاى مختلف و متنوعى از جمله نقش چوب، 
نقش تیتانیوم و نقش ســنگ را بر روى ورق 
اعمال کرد.وى در ادامه مهمترین کاربردهاى 
ورق نقش دار را برشمرد و تصریح کرد: از این 
ورق ها با توجه به نوع نقش اعمال شده مى توان 
در تولید بدنه انــواع لوازم خانگى مثل یخچال 
و لباسشــویى، دکوراســیون داخلى منازل و 
بخش هاى داخلى سالن اجالس و نماى داخلى 

ساختمان ها بهره برد.

پس از بررسى مجدد دو گزینه نهایى کلیددارى اصفهان، 
قدرت ا... نوروزى با رأى اکثریت منتخبان پنجمین دوره 
شوراى اسالمى شهر اصفهان به عنوان شهردار اصفهان 

معرفى شد.
مهدى جمالى نژاد ، ســید مهدى ابطحى، على جوادى، 
سیدمحمود حسینى، سید رضا عقدایى، مهدى فاتحى، 
حجت ا... میرزایــى و قدرت ا... نوروزى جزو هشــت 
گزینه اى بودند کــه برنامه هاى خود را بــه منتخبان 

شوراى اسالمى شهر اصفهان ارائه دادند.
سپس منتخبان پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان از میان هشت گزینه مطرح شده، چهار نامزد 
به نام هاى ســید مهدى ابطحى، مهدى فاتحى، سید 
رضا عقدایى و قدرت ا... نوروزى براى انتخاب شهردار 

اصفهان برگزیدند.
نوروزى در جلســه معرفى خود بــه منتخبان پنجمین 
دوره شوراى اسالمى شهر اصفهان به ارائه برنامه هاى 
خود تحت عنوان «اصفهان شــهر امید، مشــارکت و 
شــکوفایى» پرداخــت و ویژگى هاى برنامــه خود را 
ســنجش پذیرى آن ذکر کرد و ســپس به سئواالت 

منتخبان در خصوص برنامه پیشنهادى خود پاسخ گفت.
قدرت ا... نوروزى، رئیس فعلى گروه حقوق دانشــگاه 
اصفهان و فرماندار اسبق  اصفهان در دولت اصالحات و 
مدیر پیشین اداره رفاه و اداره حقوقى دانشگاه اصفهان 
بوده است و در انتخابات اخیر شوراى شهر اصفهان به 
عنوان رئیس ســتاد انتخاباتى اصالح طلبان اصفهان 

فعالیت کرد.

قدرت ا... نوروزى شهردار اصفهان شد بازار سنگ استان همچنان در رکود 

سنگ الى چرخ سنگ نصف جهان

رئیس انجمن صنفى سنگبرى هاى اصفهان با بیان اینکه بعد 
از برجام اتفاق جدیدى براى صادرات سنگ رخ نداد، گفت: 
رکود ساختمان بازار را متوقف کرده، از آنجایى که صادرات 
نیز متوقف است هر دو مورد دست به دست هم داده تا اوضاع 

را اینگونه رقم بزند.
رضا احمدى پیرامون وضعیت فعلى واحدهاى تولیدکننده 
ســنگ در اصفهــان اظهار داشــت: وضعیــت صنف 
ســنگبرى هاى اصفهان همچون گذشته نامناسب است 
و روز به روز شــرایط این صنف بدتر نیز مى شود. وى ادامه 
داد: واحدهایى به دلیل مشکالت و مسائل مرتبط با رکود 
تعطیل و غیرفعال هستند و سایر واحدها نیز با ظرفیت کمتر 
و به شکل نیمه تعطیل کار مى کنند. رئیس انجمن صنفى 
ســنگبرى هاى اصفهان با اشاره به مشــکالت صادرات 

سنگ گفت: مشکالت صادرات هنوز برطرف نشده است 
و در صادرات سنگ به بازارهاى عراق و کشورهاى شمالى 
ایران همچنان دچار مشکل هستیم. وى با بیان اینکه کار در 
صنعت سنگ گویا قفل شده است، تصریح کرد: مهمترین 
مشکل رکود ساختمان اســت که بازار را متوقف کرده، از 
آنجایى که صادرات نیز متوقف است هر دو مورد دست به 
دست هم داده تا اوضاع را اینگونه رقم بزند. وى با بیان اینکه 
براى برطرف کردن مشکالت صنعت نباید منتظر خارج بود 
و از داخل باید مدیریت شود، گفت: در حال حاضر واحدهاى 
صنوف ســیمان، آجر، ســنگ و آهن آالت دچار مشکل 
ورشکستگى هستند، از طرفى متقاضى جوان ما به دنبال 
مسکن است و در این زمینه مدیریتى وجود ندارد و مسئوالن 

باید براى راه اندازى بازار ساختمان تالش کنند.

استاندار اصفهان بر ادامه واردات گوشت قرمز به میزان بیشتر 
و تکمیل سیکل توزیع جهت تعدیل قیمت این کاال تأکید 
کرد و گفت: با تقویت نظارت اصناف و تعزیرات حکومتى 
مى توان براى تأمین دام زنده عید قربان و اقالم مورد نیاز ماه 

محرم بازار را به خوبى کنترل کرد.
رسول زرگرپور بر آنالیز قیمت گوشت قرمز از تولید تا توزیع 
تأکید کرد و افزود: براى جلوگیرى از افزایش گوشت قرمز، 
واردات گوشت در دستور کار قرار گرفته است. وى بر ادامه 
واردات گوشت قرمز به میزان بیشتر تأکید کرد و بیان داشت: 
سیکل توزیع جهت تعدیل قیمت این کاال باید تکمیل شود و 

توزیع به صورت منظم صورت گیرد.
وى با بیان اینکه میزان واردات باید به صورتى باشد که بتواند 
بر روى قیمت تأثیرگذار باشد، تأکید کرد: واردات به هر میزان 

به هر حال تأثیر روانى خود را روى بازار خواهد گذاشت.
زرگرپور بر نظارت بیشتر بر توزیع گوشــت هاى وارداتى 
براى جلوگیرى از سوء استفاده برخى از فروشندگان تأکید 

کرد و افزود: باید بند بند قوانین به خوبى اجرایى شــود تا 
مشکالت به حداقل ممکن برسد. وى همچنین بر تأمین 
دام زنده براى عید قربان و اقالم مورد نیاز براى ماه محرم 
همراه با تقویت نظارت و کنترل تأکید کرد و گفت: با تقویت 
نظارت ها، اصناف و تعزیرات حکومتى مى توانند بازار را به 

خوبى کنترل کند. 

تداوم واردات گوشت قرمز تا تعدیل قیمت

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: در سطح استان تعداد پنج هزار و 315 مسجد و نزدیک 
به هزار حسینیه فعالیت مى کنند که تمام اطالعات جزئى آنها شامل اطالعات عمرانى و ساختمانى در اداره کل 

اوقاف ثبت  شده است.
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى مساجد سطح استان را فعال دانست و عنوان کرد: تمام هیئت هاى امناى 
مساجد تشکیل شده است.وى میزان مساجد در استان اصفهان را متناسب با جمعیت ندانست و گفت: به ازاى هر 
هزار و صد نفر باید یک مسجد در دسترس باشد که با این میزان فاصله داریم، در شهرستان هرند به میزان هر 400 
نفر یک مسجد وجود دارد که باالترین میزان در استان است، درحالى که در شاهین شهر با سرانه متوسط مسجد، 
فاصله زیادى است. صادقى با اشاره به نیاز مناطق محروم استان به مسجد، تصریح کرد: با رایزنى هاى انجام شده، 

خیریه همدانیان به مساجد و امامزاده ها سالى 10 تن سیمان رایگان مى دهد.

ثبت اطالعات عمرانى 5300 مسجد و 1000 حسینیه 
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محسن یگانه 
مهمان اصفهانى ها مى شود

محسن یگانه، خواننده موسـیقى پاپ، سوم شهریور 
ماه بـراى اجراى کنسـرت به تاالر رودکـى اصفهان 

مى آید.
محسن یگانه، خواننده پاپ ایرانى متولد سال 1364 در 
شهر گنبد کاووس است.  عالقه مندان براى شرکت 
در کنسـرت این خواننده مـى توانند با تهیـه بلیت از 
سایت ملى کنسرت، جمعه سوم شهریور ماه به تاالر 

رودکى اصفهان مراجعه کنند.

برگزارى نکوداشت قلمزن 
برجسته کشور در دهق

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى  شهرسـتان 
نجف آباد گفت: نکوداشـت قلمزن برجسـته کشـور 
رجبعلـى راعى روز چهارشـنبه(امروز) در شـهر دهق 

برگزار مى شود.
اقبـال صالحـى افـزود: رجبعلـى راعـى، هنرمنـد 
پیشکسوت قلمزنى نقش برجسته است که شاگردان 
زیـادى را در ایـن عرصه پرورانـده اسـت.وى اظهار 
داشت: آیین نکوداشـت این اسـتاد با حضور مقامات 
و مسـئولین و مدیران شهرسـتان نجف آباد در دهق 
برگـزار خواهـد شـد. صالحى گفـت: در حاشـیه این 
نکوداشت از تابلوى تندیس سردار شهید هاشمى اثر 
استاد راعى در ورودى شهر دهق رونمایى خواهد شد 
و همچنین هنرمندان و مسـئولین مهمـان از کارگاه 
قلمزنى وى بازدید خواهند کـرد.وى افزود: برگزارى 
نمایشـگاه آثار قلمزنى اسـتاد راعى در شـهر دهق و 
نامگذارى خیابانـى در این شـهر به نـام وى  از دیگر 

برنامه هاى جنبى این نکوداشت است.

اکران «گذر موقت» 
در پردیس چهارباغ 

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: فیلم 
سینمایى «گذر موقت» به کارگردانى افشین هاشمى 
در پردیس سـینمایى چهارباغ اصفهان به روى پرده 

مى رود.
مصطفى حسینى اظهار داشـت: این فیلم داستان دو 
پیرمرد را در شبى تاریک روایت مى کند که تصمیمى 
مفرح مى گیرند و سـفرى شـبانه را در دل شـهر آغاز 

مى کنند.
وى افـزود: همچنین ایـن روزها پردیس سـینمایى 
چهارباغ فیلم هاى «21 روز بعد» به کارگردانى محمد 
رضا خردمنـدان، «سـاعت 5 عصر» بـه کارگردانى 
مهـران مدیـرى، «پرسـه در حوالى مـن»، «نهنگ 
عنبر 2»، «فصل نرگـس» و «زیر سـقف دودى» را 

روى پرده دارد.
مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان اضافه کرد: 
در سینما فلسطین نیز فیلم «سارا و آیدا» به کارگردانى 
مازیار میرى و با بازى غزل شاکرى، پگاه آهنگرانى و 

مصطفى زمانى به روى پرده رفته است.
وى با بیان اینکه در سـینما سـاحل نیز فیلم «ساعت 5 
عصر» به کارگردانى مهران مدیرى اکران شـده، افزود: 
در سینما سپاهان نیز فیلم «بیست و یک روز بعد»و «رگ 

خواب» در حال اکران است.
 

آغاز مرمت اساسى
 570 اثر تاریخى استان

در آستانه هفته دولت، مرمت اساسى 570 اثر ارزشمند و 
تاریخى در استان اصفهان آغاز شد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى 
اسـتان اصفهان گفت: براى مرمت اساسى این بناهاى 
تاریخى در برخى روسـتاهاى گردشـگرى این اسـتان 

355میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
فریدون اللهیارى با تأکیـد بر وجود بیـش از 22هزار اثر 
تاریخى در این اسـتان افزود: اکنون کارگاه هاى مرمت 
این تعداد اثر تاریخى در 24شهرستان استان فعال شده 
اسـت. وى گفت: قلعه عظیم تخماقلو بویین میاندشت، 
کاخ سرهنگ آباد شهر زواره، مجموعه هاى جهانى کاخ 
چهلستون و باغ فین کاشان، مرمت گنبد مسجد امام(ره)

اصفهان، گنبد مدرسه چهارباغ، حمام معروف شیخ بهایى 
و مرمت بازار عظیم اصفهان از طرح هاى مرمت ضربتى 

در  استان اصفهان است.

خبر

نماینده مردم نطنز و بخش قمصر کاشــان در مجلس 
شوراى اسالمى ازآغاز عملیات اجرایى طرح انتقال آب 
زاینده رود به شــهرهاى نطنز و بادرود در هفته دولت 

خبر داد.
مرتضى صفارى نطنزى اظهارداشت: کلنگ اجراى این 
طرح قرار بود در روزهاى پایانى مرداد امسال با حضور 
وزیر نیرو به زمین زده شــود که با توجه به اینکه وزیر 
پیشنهادى دولت دوازدهم رأى اعتماد کسب نکرد، این 

موضوع به هفته دولت موکول شد.
وى افــزود: طرح ملــى انتقال آب از سرچشــمه هاى 
کوهرنگ و زاینده رود افزون بر چهارهزار میلیارد ریال 

هزینه در بر خواهد داشــت، گفت: ســال هاى گذشته 
با پیگیرى هــاى الزم 800 میلیارد ریال از ســازمان 
برنامه و بودجه براى اجراى این طرح اعتبار تخصیص

یافت.
به گفته صفارى نطنزى، قرارداد اجراى این طرح با بانک 
پارسیان بسته شــد و با کمک قرارگاه جهاد سازندگى 
اجراى آن با دبى آب انتقالى 500 لیتر بر ثانیه به زودى 
شروع و پیش بینى مى شود ظرف یک یا دو سال آینده 
حداقل هدف اصلى اجراى آن که رســاندن آب شرب 
مصرفى و همچنین مصرف در صنایع شهرهاى نطنز، 

طرقرود و بادرود است، محقق شود.

فرماندار اصفهان گفت: مراســم تحلیف و تعیین هیئت 
رئیسه پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر اصفهان اول 

شهریور برگزار مى شود.
به گــزارش روابط عمومى فرمانــدارى اصفهان، احمد 
رضوانى، معاون استاندار و فرماندار اصفهان در گفتگو با 
خبرنگاران، پیرامون مراسم تحلیف و تعیین هیئت رئیسه 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان، اظهار داشت: مراسم 
تحلیف و تعیین هیئت رئیســه پنجمین دوره شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان روز چهارشنبه یکم شهریور(امروز) 
رأس ســاعت 7و30دقیقه صبح در محــل فرماندارى 

اصفهان برگزار مى شود.

وى با استناد به بخشنامه صادره از سوى وزیر کشور مبنى 
بر شروع به کار پنجمین دوره شوراهاى اسالمى، افزود: 
شــروع به کار پنجمین دوره شوراهاى اسالمى مستلزم 
تمهیدات و مقدمــات قانونى مربوطه از جمله مراســم 
تحلیف و تعیین هیئت رئیسه در موعد قانونى است که از 
تاریخ96/6/1 به عنوان زمان رسمى آغاز به کار پنجمین 
دوره شــوراها بوده و از این زمان به بعد، جلسات شوراها 

داراى وجاهت قانونى است.
فرماندار اصفهان تصریح کرد: هرگونه اظهار نظر پیرامون 
تعیین هیئت رئیسه شوراها قبل از مراسم تحلیف آنها در 

تاریخ 96/6/1 رسمیت ندارد.

هیئت رئیسه شوراى شهر 
امروز قسم مى خورند 

آغازانتقال آب زاینده رود به 
نطنز و بادرود 

ساسان اکبرزاده
همزمان با آغاز فعالیت دولــت دوازدهم، با حضور وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، استاندار و فرماندار 
اصفهان، بیمارســتان فوق تخصصى میالد اصفهان 
در خیابان جانبازان، انتهاى بلوار شــهید بخشى رسمًا 

افتتاح شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در مراسم افتتاح 
بیمارستان فوق تخصصى میالد اصفهان با تبریک روز 
پزشک به جامعه پزشکى اصفهان گفت: جامعه پزشکى 
در ارائه خدمــات به مردم با دانش و مهارت، توانســته 
واسطه اى بین خداوند و مردم براى بازگرداندن سالمتى 

باشد و این مسیر را ادامه دهد.
دکتر سید حسن قاضى زاده هاشــمى اظهار داشت: در 
دهه هاى گذشته براساس نظرسنجى هاى انجام شده 
و علیرغم همه کج فهمى هــا، جهالت ها و در عین حال 
بداخالقى علیه جامعه پزشــکى، پزشــکان و جامعه 
پزشکى مورد تأیید مردم بوده اند و اگر در این زمینه اول 
نیســتند، در جایگاه دوم قرار دارند چون مردم همواره 
قدرشناس هستند و ارائه خدمات مطلوب را تشخیص 

مى دهند و خدمات رسانان خود را خوب مى شناسند.
وى سرمایه گذارى در زمینه ایجاد بیمارستان را از موارد 
توجه مردم دانســت و افزود: در بخش خصوصى فعال 
بودم، بیمارستان ساختم و با اقتصاد حوزه سالمت آشنا 
هستم و ارزش کار ساخت بیمارستان را با این نوع تعرفه 
و شرایط بیمه هاى دولتى، تجارى و موانعى که هست 
مى دانم و این در حالى اســت که اگر این ســرمایه در 
کار واسطه گرى صرف شود بازگشــت سرمایه بیشتر 

خواهد بود.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى با بیان اینکه 
پول پزشک پول گرانى اســت گفت: از سرمایه گذارى 
پول پزشکان، باید حمایت شود و جا دارد از همه کسانى 
که براى ساخت بیمارستان میالد اصفهان تالش کردند 

تشکر کنم.
قاضى زاده هاشــمى که پس از بازدید یک ســاعته از 
بخش هاى مختلف بیمارستان میالد سخن مى گفت، 
افزود: وجود اتاق هاى عمل مجزا، سالن هاى عریض، 
تجهیزات و امکانات مطلوب، هتلینگ خوب، پزشکان 
حاذق و باتجربه و خدمات ویژه بیمارستان میالد اصفهان 
زبانزد بوده و انتظار نداشتم در اصفهان بیمارستانى ببینم 

که با این دست و دلبازى ساخته شده است.
وى اذعان داشــت: ما در اصفهان تخت بیمارســتانى 
در بخش هاى دولتى و خصوصى کم داریم و شــرایط 
اقتصادى دولت هم از نظر بودجه اى خوب نیست البته 
همکاران پزشک در این راستا به ما کمک کردند و این 
بیمارستان ســاخته شــد و ما هم در حدى که برایمان 
مشکل ایجاد نشود کمک کرده ایم و البته باید در قانون 

هم تغییر ایجاد کنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در ادامه افزود: با 

توجه به اینکه بیمارستان میالد اصفهان، بیماران چندانى 
ندارد باید کارى کنیم تا بیماران داراى بیمه هاى تکمیلى 
به همه بیمارستان هاى خصوصى از جمله میالد هدایت 
شوند که این امر هزینه ها را کاهش مى دهد و بار دولت 

هم کم خواهد شد. 
قاضى زاده هاشــمى اظهار داشــت: رفتار ما با بخش 
خصوصى باید به گونه اى باشــد که تشــویق کننده نه 
بازدارنده باشد و امید اســت بیمارستان میالد در جذب 
گردشگر داخلى و خارجى سالمت، موفق شود و اصفهان 

نیز مى تواند قطب توریسم سالمت باشد. 
وى به مسئوالن بیمارســتان میالد اطمینان داد دولت 
دوازدهم متفاوت عمل کرده و مهربان تر رفتار مى کند و 
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و همکارانشان به 

استان و بخش خصوصى کمک مى کنند.
■■■

قبل از سخنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، 

رئیس بیمارستان میالد اصفهان گزارشى از فعالیت هاى 
انجام شده را ارائه داد و گفت: بیمارستان میالد اصفهان 
به همت پزشکان اصفهانى پایه گذارى و ساخته شد و 
متأسفانه یا خوشــبختانه هیچ کمکى از دولت نگرفت 
که البته مى توانستند کمک کنند ولى نکردند که جاى 

گله دارد.
دکتر منصور کندرى افزود: ســاخت بیمارستان میالد 
اصفهان با ایثارگرى و دســت و دلبازى صورت گرفت 
و این بیمارستان آبروى جامعه پزشکى اصفهان است و 
از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مى خواهیم 
تا قول مساعد براى رفع مشکالت بدهند. البته رئیس 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در این راستا کمک 

کرده اند.
 وى ادامه داد: اگر در پى تحقق شــعار اصل 44 هستید 
ما را در کنار خود ببینید تا بتوانیم آالم بیماران را کاهش 

دهیم. 

کندرى گفت: بیمارستان میالد در 11 طبقه در 54 هزار 
مترمربع زیربنا و زمینى به مســاحت 9 هزار مترمربع 

احداث شده که در کشور کم نظیر است.
وى افزود: این بیمارستان داراى 240 تخت الکتیو، 40 
تخت ICU، 55 تخت NICU، 40 تخت شــیمى 
درمانى، 30 تخت اورژانــس، 27 تخت اتاق عمل، 20 
تخت اِِدمیت اتاق عمل و 48 تخت ریکاورى اتاق هاى 
عمل در سه طبقه است. همچنین بخش زنان و زایمان 
در فضایى آرام، امن با متخصصان مقیم در بیمارستان 
است و داراى شش تخت VIP و زایشگاه سنتى با 16 

تخت است.
رئیس بیمارستان میالد اصفهان، ســالن آمفى تئاتر با 
ظرفیت 460 نفر، پارکینگ در شــش طبقه، کتابخانه 
الکترونیک و فضاى آموزشــى به مســاحت دو هزار و 
 ،MRI، CT ،500 متر، تجهیزات ماژور، آنژیوگرافى
شتاب دهنده هاى انرژى، تجهیزات کامل اتاق عمل قلب 

باز، جراحى عروق و... را از دیگر امکانات این بیمارستان 
برشمرد.

کندرى اظهار امیدوارى کرد اولیــن همایش صرع به 
زودى در بیمارســتان میالد اصفهان برگزار شود. وى 
از همه سازمان ها و ارگان ها به ویژه شهردارى اصفهان 
در همکارى براى احداث بیمارستان میالد تشکر کرد و 
افزود: ما این بیمارستان را با هدف بهبود بیماران سرطانى 
ایجاد کرده ایم که تا حدودى هم موفق بودیم و از وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مى خواهیم تا براى 
تکمیل چرخه درمان ســرطان، واگذارى پت اســکن 
سطح 3 درمانى را بدهند که مى تواند به جامعه پزشکى 

کمک کند.
کندرى در ادامه اظهار داشت: براى احداث بیمارستان 
میالد اصفهــان، 600 میلیارد تومان از ســوى بخش 
خصوصى (جامعه پزشکى) هزینه شده و 150 پزشک 
سهامدار آن هستند و روزانه پذیراى 200 بیمار بسترى و 
600 بیمار سرپایى است و امیدواریم براى رفع مشکالت 
ادارى همچون مجوزهاى الزم، سنگ اندازى نشود و 
دانشگاه علوم پزشکى و... در این راستا به ما کمک کند.

■■■
دکتر عباسعلى جوادى،  رئیس ســازمان نظام پزشکى 
اصفهان هــم اظهار امیدوارى کرد بیمارســتان میالد 
اصفهان، منشأ خدمات مفید و مؤثر براى ارائه خدمات 

مطلوب به بیماران باشد.

در مراسمى با حضور وزیر بهداشت در اصفهان؛

بیمارستان میالد رسمًا افتتاح شد

بیمارستان میالد در 11 
طبقه در 54 هزار متر 
مربع زیربنا و زمینى به 

مساحت 
9 هزار مترمربع 

احداث شده است. این 
بیمارستان داراى 240 
تخت الکتیو،40 تخت 

ICU،55 تخت NICU و 
30 تخت شیمى درمانى 

است

مدیرعامل شــرکت پرســتیژلند ایران گفت:شهرك 
ســالمت با حضور وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکى رسمًا  افتتاح شد. 
مسعود صرامى در ادامه اظهار داشت: فاز اول شهرك 
ســالمت در 90 هزار متر مربع آماده ارائه خدمات به 
شهروندان اصفهانى است. وى تأکید کرد: چند کلینیک 
دندانپزشــکى، کودکان، گوارش و مغز و اعصاب هم 
آماده است و به محض دریافت مجوزها از وزارت درمان 
فعالیت خود را آغاز خواهند کــرد. صرامى ادامه داد: به 
زودى نزدیک به  700 پزشــک به صورت متحد و در 
کلینیک هاى تخصصــى در این مجموعــه فعالیت 

خواهندکرد.
به گفته مدیرعامل شــرکت پرســتیژلند ایــران، در 
هر کلینیــک 30 تا 40 پزشــک فعالیت مــى کنند و 
فعالیت هاى یکدیگر را همپوشــانى خواهند کرد. به 
طور مثال در کلینیک دندانپزشــکى 21 یونیت وجود 
دارد. به این معنا که 21 دکتر دندانپزشک و کمک یار 

دندانپزشک فعالیت مى کنند. 

صرامى تأکید کرد: تمامى خدمات مرتبط با درمان در 
این مجموعه ارائه مى شــود. خدماتى همچون شش 

داروخانه که در این پارت افتتاح مى شود.
وى خاطرنشان کرد: فاز دوم شهرك سالمت در فضاى 
40 هزار متر مربعى در حال تکمیل است و بزرگ ترین 
مرکز تصویربردارى خاورمیانه با استانداردهاى روز دنیا، 

12 متر زیر زمین ساخته مى شود.

صرامى افزود: آزمایشگاه 3000 مترى این مجموعه در 
فاز دوم، همه امور به غیر از خونگیرى و نمونه گیرى را 

به صورت اتوماتیک انجام مى دهد.
مدیرعامل شرکت پرســتیژلند ایران اظهار داشت: تا 
چهار ماه دیگر مجموعه تصویربردارى، آزمایشگاه ها،
 کلوپ پزشــکان، ســالن کنفرانس و مجموعه هایى 
مرتبط با درمان مثــل آب درمانــى و... افتتاح خواهد 

شد.
صرامى خاطرنشان کرد: فاز ســوم پروژه، بیمارستان 
اســت که مجوزهاى وزارتخانه و شــهردارى آن اخذ 
شــده  اما در انتظار صــدور مجوز کمیســیون ماده 5 
استاندارى هستیم. سرمایه گذار ان آلمانى بیمارستان 
نیز هم اکنون مشخص  و نقشــه هاى آن  تهیه شده 

است.
وى افزود: پارکینگ هاى زیرزمینى شــهرك سالمت 
هم اکنون آماده اســت و براى بیمارانى که نمى توانند 
از پله برقى و آسانسور استفاده کنند هم پارکینگ هاى 

طبقاتى مهیا شده است.

مدیر عامل پرستیژلند ایران از ارائه تمام خدمات مرتبط با درمان در یک مجموعه خبر داد

آلمانى ها در شهرك سالمت، بیمارستان مى سازند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه امسال اصفهانى ها 3 درصد در مصرف 
آب صرفه جویى کرده اند، گفت: طى هشــت ســال 
گذشــته پنج هزار و 600 لیتر در ثانیــه منابع آبى در 
دســترس مان را توســط چاه هاى متفرقه و فلمن از 

دست داده ایم.
هاشــم امینى افزود: بخش اعظــم مدیریت مصرف 
متوجه مردم اســت که با فرهنگســازى ها و دغدغه 
رســانه ها تأثیر پذیرى پیام هــاى مدیریت مصرف را 

شاهد بوده ایم.
وى بخشــى از این موفقیت را انجــام اقدامات درون 
سازمانى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان دانست و 
تصریح کرد: مدیریت هوشمند شبکه توزیع آب اصفهان 
در این شرکت انجام شده به طورى که در حال حاضر 
در بیش از 320 نقطه دستگاه هاى فشار سنج،  نصب و 

فشار شبکه توزیع آب در حال کنترل است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان یادآور 

شد: در سال 89 مصرف سرانه آب در اصفهان 186 لیتر 
در شبانه روز بود و این رقم در سال گذشته به حدود 150 
لیتر کاهش یافت اما با توجه به برنامه جامع راهبردى 
مدیریت مصرف آب شرب خانگى در اصفهان، باید این 
رقم در افق سال 1400 به 115 لیتر به ازاى هر نفر در 

روز کاهش یابد.
وى با بیان اینکه هم اکنون یکى از دغدغه هاى اصلى 
مسئولین مدیریت مصرف است، گفت: باتوجه به اینکه 
کاهش بارندگى و وقوع خشکســالى طى 8 و 9 سال 
گذشته محدودیت شــدید منابع آبى را رقم زده است 
و از سویى طى این سال ها بیش از 500 هزار انشعاب 
به مشترکین آبفا افزوده شده، مدیریت مصرف تنها راه 

تأمین پایدار آب شرب مردم است.
امینى تأکید کرد: بر اساس بررسى هاى انجام شده، طى 
پنج سال آینده دسترسى به منابع آبى جدید براى تأمین 
آب شرب حوضه آبریز زاینده رود که 56 شهر از جمله 

شهرستان اصفهان است را نداریم.

از دست رفتن 5600 لیتر برثانیه
 آب چاه هاى فلمن 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه از تصویب 48رشته جدید در مقطع کارشناسى ارشد، دکترا و 15 رشته درمقاطع کارشناسى و 
کاردانى در این واحد دانشگاهى خبر داد.

 عبدا... هادى گفت: با پیگیرى هاى مکرر این واحد و فراهم شدن زیرســاخت هاى مورد نیاز و با توجه به وجود اعضاى هیئت علمى 
مناسب، تجهیزات کارگاهى و آزمایشگاهى، امکانات آموزشى و زیرساخت هاى ایجاد شده در این واحد دانشگاهى، تأسیس رشته هاى 
متناسب با نیاز بازار و دانش پژوهان را از اولویت هاى برنامه ریزى آموزشى این واحد دانشگاهى براى ایجاد رشته هاى جدید عنوان کرد 
و اظهار داشت: رشته هاى اقتصاد و تجارت الکترونیک، مدیریت مالی، مدیریت صنعتى- مالی، مهندسی برق- قدرت، مهندسی برق- 
مخابرات، مهندسی سیستم هاي اقتصادى- اجتماعی، ادبیات نمایشی، جامعه شناسی انقالب اسالمی و... براى این واحد دانشگاهى 
به تصویب نهایى شوراى گسترش آموزش عالى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى رسیده و بر تعداد رشته هاى این دانشگاه به خصوص 

رشته هاى تحصیالت تکمیلى اضافه شده است.  

راه اندازى
 40 رشته جدید
 در دانشگاه
 آزاد مبارکه
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مزایده
مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شــعبه 6 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961134 ج/6 له محمد فرهمندى و علیه رضوان یزدخواستى مبنى بر مطالبه مبلغ 1/987/697/783 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در روز سه شنبه مورخه 1396/6/28 ساعت 8/30 
صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 44/7 حبه از 72 حبه شش 
دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است و اکنون در تصرف مالکانه محکوم 
علیه و تخلیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى ذیل مراجعه و از 
ملک بازدید و با سپردن 10٪ قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 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 با توجه 
به موقعیت ملک، مساحت عرصه و اعیان، قدمت و کیفیت ساخت و کارهاى باقیمانده و انجام نشده و در نظر گرفتن 
عوامل موثر در قضیه ارزش روز شش دانگ واحد آپارتمان فوق االشاره بالغ بر 3/240/000/000 ریال معادل سیصد 
و بیست و چهار میلیون تومان برآورده و اعالم مى گردد. ملک و مشخصات آن: عبارتست از یکدستگاه آپارتمان واقع 
در خیابان برازنده، کوچه شهید جهاندار (34)، ساختمان پردیس طبقه دوم که براساس مبایعه نامه مورخ 92/11/12 
مساحت آن 180 مترمربع بر روى پالك ثبتى B 90 فرعى از 14874 اصلى واقع در بخش پنج ثبت اصفهان قید 
گردیده است. این مجموعه در شش سقف (پنج طبقه روى پیلوت) و داراى شش واحد مسکونى با اسکلت بتنى و 
سقف تیرچه بلوك و اندود گچ بر روى سقف و بدنه مى باشد در این واحد آپارتمان درب و پنجره هاى خارجى از نوع 
آلومینیوم با شیشه دو جداره، داراى چارچوبهاى فلزى، کاشى در بدنه آشپزخانه و سرویس هاى بهداشتى و سرامیک 
در کف آنها و کف سالن و اتاق هاى خواب مى باشــد. در واحد مذکور گرمایش از کف انجام، درب ورودى از نوع 
HPL با یراق آالت و بدون رنگ کارى، دریچه هاى کانال کولر نصب، برق کشى ساختمان بانضمام کلید و پریز و 
سرپیچ تقریباً انجام شده، در تراس کف و بدنه سرامیک گردیده است، در مشاعات در دستگاه پله سرامیک در بدنه و 
سنگ پله ها و سنگ کف ایستگاه ها انجام شده است، جعبه هاى F نصب، نماى ساختمان از نوع آجر انجام، درب 
پارکینگ و ورودى دستگاه پله تهیه و نصب گردیده است. درب هاى آسانسور نصب ولى راه اندارى نگردیده است، 
قسمتى از جنب درب پارکینگ و اطراف و مقابل درب آسانسور ناتمام باقى مانده است، لذا در قسمت هاى عملیات 
ساختمانى ناتمام یا بر اساس مبایعه نامه انجام نشده است و ارزش 44/17 حبه از آن 1/987/697/783 ریال است. 

م الف: 16546 منصورى- دادورز شعبه ششم  اجراى احکام مدنى اصفهان /5/999
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه 11 خانواده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
961237 ج/11 له شهرزاد گلى باغ مهیارى با وکالت آقاى عبداللهى و علیه عباس جوهرى فرد مبنى بر مطالبه 
مهریه در روز چهارشــنبه مورخه 1396/6/29 ســاعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 3 دانگ از شــش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیًال درج شده است و اکنون در تصرف مستاجر توســط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانى ذیل 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 بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده 1. آدرس محل مورد کارشناسى: استان اصفهان، شهر: 
اصفهان، خیابان سپاه، خیابان حکیم، قبل از میدان مسقف بازارچه، ابتداى کوچه رنگررزها، سمت چپ، مغازه 
فرش فروشى فریدزاده کدپستى 8147748458 مطابق کروکى تعیین محل در ذیل مى باشد. 2. ملک موردنظر 
بموجب روگرفت از سند مالکیت شماًال به طول چهارمتر و شصت و پنج سانتیمتر به دیوار مغازه پالك یک فرعى، 
شرقاً به طول دوازده متر و پانزده سانتیمتر دیوار اشتراکى با دکان یکهزار و سیصد و شصت و یک، جنوباً به طول 
چهار متر و شصت و پنج سانتیمتر درب و دیوارى است به بازارچه رنگرزها، غرباً به طول سیزده متر و سى و پنج 
سانتیمتر دیوار اشتراکى است با دکان یکهزار و سیصد و شــصت و پنج مى باشد. طبق سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه پالك یکهزار و سیصد و شصت و چهار باقیمانده که یک شماره فرعى از آن جدا 
شده واقع در بخش دو ثبت اصفهان به مساحت شصت و یک مترمربع و شصت و یک دسیمتر مربع که بموجب 
تقسیم نامه شماره یکصد و هفتاد و یکهزار و هشتصد و نود و شش مورخ بیست و یکم فروردین هفتاد و پنج در 
دفترخانه  هفتاد و هفت اصفهان در سهم مالک آقاى عباس جوهرى فرد فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 
شصت و نه هزار و دویست و هفتاد و چهار حوزه ســه اصفهان به ثبت رسیده است. 3. مشخصات ملک: ملک 
مورد نظر بصورت یکباب مغازه داراى ســاختمان قدیمى طاق و چشمه. بدنه: از کف تا یک متر سنگ و مابقى 
سفیدکارى، کف: سنگ، درب ورودى: کرکره فلزى بازشو به چپ و راست و شیشه سکوریت، انشعابات: برق 
به شماره شناســایى 2/3/08/01/45/07/6290 به نام اقاى عباس جوهرى، و داراى یک خط تلفن به شماره 
32226626 مى باشد. نظریه کارشناســى: با عنایت به موارد فوق و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در ارزش 
ملک، موقعیت محل، مساحت عرصه و اعیان، نوع کاربرى تجارى (شرایط عرضه و تقاضا بازار خریدو فروش) 
در محل مذکور و دسترسى هاى منتهى به ملک ارزش شش دانگ ملک مذکور بالغ بر 7/520/000/000 ریال 
معادل (هفتصد و پنجاه و دو میلیون تومان) و ارزش سه دانگ آن معادل بالغ بر 3/760/000/000 ریال (معادل 
سیصد و هفتاد و شش میلیون تومان) در حال حاضر ارزیابى مى گردد. م الف: 16537 منصورى- دادورز اجراى 

احکام مدنى اصفهان /5/1000
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالســه 960642 ج/ له بانک ملت و علیه شــهاب فالح پور مبنى بر مطالبه محکوم به و هزینه هاى 
اجرایى و حق االجراى دولتى در روز چهارشنبه مورخه 1396/06/29 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش حبه از 72 حبه شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است و توســط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده 
و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خریــد 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 شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 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. الف: ملک و مشخصات  آن عبارتست از ششدانگ یکدستگاه آپارتمام واقع در خیابان باغ 
دریاچه- کوچه بهار (شماره 65)- کوچه شهید ابراهیمى- بن بست الله- مجتمع مسکونى کالسیک- طبقه 
همکف به مساحت 136/90 مترمربع به انضمام پارکینگ و انبارى در طبقه زیرزمین با اسکلت بتنى و سقف تیرچه 
بلوك با قدمت حدود 7 سال و اندود گچ  بر روى سقف و بدنه و رنگ مولتى کالر بر روى آنها، داراى چارچوبهاى 
فلزى و لنگه دربهاى چوبى با رنگ سیلر کیلر با بدنه دیوارکوب در قسمت ورودى و کف فرش PVC و قسمتى 
از سالن (TV.R) سنگ کارى، شومینه، داراى درب و پنجره آلومینیمى رنگى با شیشه دو جداره، تراس با کف 
 ،MDF فرش سنگ و بدنه آجرنما و کناف کارى در سقف قسمت ورودى و البى واحد، داراى کمدهاى دیوارى
آشپزخانه با کاشى در بدنه و سرامیک در کف و کابینت MDF و پکیج دیوارى و هود، سرویسهاى بهداشتى در 
بدنه کاشى و در کف سرامیک، پنجره هاى از نوع پروفیلى شیشه خور، گرمایش ساختمان با رادیاتور و پکیج، و 
اسپیلت، داراى آب و فاضالب مشترك، برق و گاز اختصاصى، پارکینگ با بدنه و کف سنگ کارى شده و انبارى 
با چارچوب فلزى و لنگه درب پیش ساخته چوبى، داراى آسانسور. ارزیابى: با توجه به موقعیت ملک، کاربرى، 
مساحت عرصه و اعیان، قدمت و کیفیت ساخت، امکانات موجود و در نظر گرفتن عوامل موثر در قضیه ارزش 
روز کل ششــدانگ آپارتمان فوق الذکر بالغ بر 5/637/000/000 ریال معادل پانصد و شصت و سه میلیون و 
هفتصد هزار تومان برآورد مى گردد. ب: ملک و مشخصات آن: عبارتست از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع 
در خیابان سپهبد قرنى کوچه آل زیار (12) کوچه کیهان پالك 5 طبقه دوم واحد 4 به مساحت 171/17 مترمربع 
بانضمام پارکینگ و انبارى با قدمت حدود 8 سال با اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك با اندود گچ بر روى سقف 
و بدنه و رنگ آمیزى آن با قسمتى دیوارکوب در ورودى و سالن، داراى شــومینه، سرامیک در کف ها، داراى 
آشپزخانه با کاشى در بدنه و سرامیک در کف و کابینت MDF و پکیج دیوارى و سرویسهاى بهداشتى با بدنه 
کاشیکارى شده و کف فرش سرامیک و ســقف دامپا، داراى چهارچوبهاى فلزى و لنگه دربهاى چوبى با رنگ 
سیلر کیلر، ابزار گچى کنج در تمام اتاقها، داراى درب و پنجره آلومینیمى رنگى با شیشه معمولى و در مشاعات در 
دستگاه پله سرامیک و سنگ در بدنه و سنگ فرش در کف با نرده لوله اى و داراى آسانسور و پارکینگ با رمپ در 
بدنه سرامیک و کف سنگ فرش تیشه اى کریستال و لنباریها با درب پروفیلى شیشه خور، بدنه حیاط سنگ تیشه 
اى و داراى پنج واحد مسکونى مى باشد. گرمایش ساختمان با پکیج و رادیاتور و سرمایش آن با کولر آبى تامین 
مى گردد و داراى امکانات آب و فاضالب، گاز، برق و تلفن مى باشــد که در زمان بازدید مستاجر محل را رهن 
و اجاره کرده بود. ارزیابى: با توجه به موقعیت ملک، کاربرى، مساحت عرصه و اعیان، قدمت و کیفیت ساخت، 
امکانات موجود و در نظر گرفتن عوامل موثر در قضیه ارزش روز کل عرصه و اعیان آپارتمان فوق االشاره بالغ 
بر 7/380/000/000 ریال معادل هفتصد و سى و هشت میلیون تومان برآورد مى گردد. م الف: 16523 دادورز 

شعبه چهارم اجراى احکام مدنى اصفهان /5/1001
اجراییه

شــماره: 95-1037 موجب رأى شماره 1294 تاریخ 30-11-95 حوزه 17 شــوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهرداد ایمن نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/345/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 95/9/28 لغایت اجراى کامل حکم در حق خواهان على کریمى نشانى: خ امام خمینى- روبروى 
گز مولوى جنب تاکسى تلفنى سفینه- فروشگاه موتورسیکلت کریمى و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 16518 شعبه 17 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره  دو) /5/1007
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609976836800829 شماره پرونده: 9509986836801287 شماره بایگانى شعبه: 951437 
خواهان: مریم سائى اصفهانى فرزند احمد به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- زینبیه 
سودان شعبه نفت کوچه دباغیان کوى مروارید پالك 13 منزل اقاى سائى خوانده: رضا ایوبى پزوه فرزند اصغر 
به نشانى مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات 
پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: خواسته مریم سائى 
اصفهانى فرزند احمد به طرفیت رضا ایوبى پزوه فرزند اصغر صدور حکم طالق به لحاظ تحقق شروط ضمن 
عقد نکاح مى باشد با توجه به سند نکاحیه شماره 19021 از دفترخانه شماره 191 حوزه ثبت اصفهان وجود علقه 
زوجیت دائم فى مابین زوجین محرز است زوجه در جلسه دادرسى اظهار داشته حدود 17 سال است که ازدواج 
کرده و داراى یک فرزند دختر مى باشد شوهرش به مصرف هروئین و شیشه اعتیاد دارد او را کتک مى زند و تا 
به حال در موارد متعددى به اتهامات سرقت و مصرف مواد به زندان رفته است و در حال حاضر از محل اقامت 
و زندگى او هیچ گونه خبرى ندارد زوج نیز على رغم ابالغ در جلسه حاضر نشده و دفاعى ننموده است على هذا 
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه زوج به نام مستعار على و با نام اصلى خود (رضا) در زندان مرکزى 
اصفهان داراى سوابق متعددى دایر بر ســرقت- قتل غیرعمدى- حمل و نگهدارى مواد مخدر و استعمال آن 
مى باشد از نظر دادگاه تحقق بزهاى 7 و 8 و 9 از شــروط ضمن عقد نکاح محرز است و با توجه به عدم توفیق 
مشاوران مرکز در اصالح ذات البین و نظر موافق قاضى محترم مشاور و مستنداً به مواد 234، 237 و 1119 قانون 
مدنى و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق صادر و اعالم مى گردد زوجه 
مى تواند به یکى از دفاتر رسمى طالق مراجعه و با انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید زوجین داراى فرزند 
مشترك بنام فاطمه 15 ساله مى باشند که به سن بلوغ رسیده و با مادرش زندگى مى کند زوجه مهریه و نفقه 
خود و فرزندش را مطالبه ننموده است و مى تواند بعداً مطالبه کند مهلت اعتبار رأى صادره شش ماه از تاریخ ابالغ 
رأى فرجامى یا انقضاى مدت فرجام خواهى است سردفتر طالق مکلف است قبل از اجراى صیغه طالق زوجه 
را در جهت تست باردارى به پزشک ذى صالح معرفى نماید رأى صادره غیابى است و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 16525 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى ) /5/1008

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509970351301571 شماره پرونده: 9509980351300703 شماره بایگانى شعبه: 950794 
خواهان: حمید رئیسى فرزند حیدر با وکالت سید امید امینى دشتى فرزند آقا سید کیخسرو به نشانى اصفهان- خ 
وحید، اول دقیقى، مجتمع عزیزخانى، ط 4، واحد 43 خوانده: حسین خزائى نژاد فرزند ابراهیم به نشانى اصفهان- 
خ رباط دوم- خ عادل پور- چهارراه دوم- مترو- نبش چهارراه دوم- مجتمع عرشیا- مغازه آرایشى آقاى خزائى 
نژاد- پ 11 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه 3- مطالبه خسارت دادرسى گردشکار: 
دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى دادگاه: درخصوص دعوى حمید رئیســى با وکالت سید امید امینى دشــتى به طرفیت حسن خزائى نژاد 
بخواسته مطالبه مبلغ دو میلیارد ریال بابت تعهدنامه 94/12/27 به انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و 
خسارت تأخیر تأدیه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازى خواهان و تعهدنامه مورخ 94/12/27 و اینکه 
مستندات ابرازى اشتغال ذمه خوانده را ایجاب مى نماید و خوانده علیرغم ابالغ قانونى اخطاریه در دادگاه حاضر 
نشده است و دفاعى که مؤثر در دعوى باشد از خود بعمل نیاورده است لذا دادگاه دعوى خواهان را وارد تشخیص 
علیهذا دادگاه به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ دو میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شصت و هشت میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسى 

و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست 95/8/17 تا زمان تأدیه 
آن در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 

م الف: 16528 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /5/1009
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609976836100956 شــماره پرونده: 9609986836100214 شــماره بایگانى شعبه: 
960242 خواهان: خانم زهره شیروانى جزى فرزند حسن به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خیابان پروین- خیابان فجر 2- کوچه 15 خرداد- پالك 26 خوانده: جالل جعفرزاده فرزند حاجى 
محمد به نشانى مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه گردشکار دادگاه با عنایت به جامع محتویات 
پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: خواسته خانم زهره 
شیروانى جزى فرزند حسن بطرفیت آقاى جالل جعفرزاده فرزند حاجى محمد صدور حکم بر اجازه اعمال وکالت 
براى صیغه طالق به لحاظ تخلف از شرط ضمن العقد است. با عنایت به تصویر مصدق سند ازدواج به شماره 
ترتیب 17923 دفتر رسمى شماره 178 حوزه ثبت اصفهان رابطه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم بین آنها محرز 
است. خواهان در توضیح اظهار داشته در تاریخ 1387/2/23 به عقد ازدواج دائم خوانده درآمده و در سال 1389 
زندگى مشترك زناشوئى خود را شروع نموده اند فرزند مشترك ندارند در طول زندگى مشترك به دلیل اعتیاد 
همسرش در مشقت و سختى بوده و خوانده اهل کار و تالش نبوده و بیش از یکسال است که زندگى مشترك را 
رها نموده و وى را بالتکلیف رها نموده است به لحاظ تحقق شرایط ضمن عقد و ترك زندگى مشترك تقاضاى 
طالق دارد خوانده با وصف ابالغ از طریق انتشار آگهى حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده است شهود 
خواهان در جلسه دادگاه حضور یافته اند و به ترك زندگى مشترك از سوى زوج شهادت داده اند. از سوى دیگر 
تالش داور زوجه و مرکز مشاوره خانواده و دادگاه در جهت ایجاد صلح و سازش مؤثر واقع نشده است و با توجه 
به نظر موافق مشاور قضائى بنابراین دادگاه با اســتناد به مواد 1139- 1119- 1134 قانون مدنى و مواد 29 و 
27 و 26 قانون حمایت خانواده ضمن احراز شرط هشت از بند ب شروط ضمن العقد نکاح حکم به اجازه اعمال 
وکالت در طالق صادر و اعالم مى نماید و به خواهان اجازه مى دهد با مراجعه به یکى از دفاتر رسمى طالق ثبت 
طالق و با اختیارات حاصله از بند ب یاد شده با انتخاب یکى از انواع طالق خود را مطلقه سازد. اعتبار این گواهى 
براى تسلیم به دفتر رسمى طالق شش ماه از تاریخ قطعیت رأى مى باشد. با عنایت به مفاد مواد 31 و 37 قانون 
حمایت خانواده رعایت جهات شــرع ى و قانونى اجراى صیغه طالق و ثبت آن و یادآورى حقوق و تکالیف آنها 
پس از طالق به عهده سردفتر ثبت طالق مى باشد در مورد حقوق فیمابین از جمله مسائل مالى: حسب اظهارات 
خواهان جهیزیه در تصرف وى مى باشد و مابقى حقوق مالى خود را در قبال طالق بذل نموده است. رأى دادگاه 
غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه میباشد. م الف: 16530 شعبه 1 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /5/1010
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970350700754 شماره پرونده: 9509980350700638 شماره بایگانى شعبه: 950735 
خواهان: مهرداد رحیمى فرزند محمدعلى به نشانى اصفهان- خیابان کهندژ- بعد از چهارراه آیت ا... نجفى کوچه 
15 طبقه فوقانى قرض الحسنه حبیب بن مظاهر طبقه 3 واحد 1 خواده: رحم خدا بخشیانى فرزند نوروز به نشانى 
مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه 3- مطالبه خسارت دادرسى راى 
دادگاه: درخصوص دعوى آقاى مهرداد رحیمى فرزند محمدعلى به طرفیت خوانده آقاى رحیم خدا بخشیانى 
فرزند نوروز به خواسته مطالبه مبلغ 4/000/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه، 
نظر به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات از جمله سند عادى مورخ 1395/5/20 که مبین انعقاد عقد مضاربه فى 
مابین طرفین و پرداخت وجه موضوع دادخواست توسط خواهان در حق خوانده بوده که حالیه صرف نظر از اینکه، 
آیا در مدت عقد صورى براساس سهم مشاعى تعیین شده پرداخت گردیده یا خیر با عنایت به انقضاى مدت عقد 
خواهان مستحق مطالبه وجه پرداختى تشخیص لذا به استناد مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 546، 547، 550 از قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/000/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس 
نرخ شاخص تورم اعالمى از ســوى بانک مرکزى ایران از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت اصل 
خواسته که توسط اجراى احکام مدنى محاسبه مى گردد و حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. ضمناً با عنایت به 
صدور حکم به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسى منقضى است که در زمان اجراى حکم هزینه دادرسى از 
محکوم به کسر و به حساب درآمد دادگسترى واریز گردد.. رأى صادره ظرف بیست روز قابل واخواهى در دادگاه 
صادرکننده رأى و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م 

الف: 16582 موسوى- دادرس شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /5/1012
 ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609976825300788 شماره پرونده: 9509986825300804 شماره بایگانى شعبه: 951011 
خواهان: مصطفى شمسى فرزند رحمت اله به نشانى اصفهان- خ رکن الوله- سه راه پیروز بن بست بهار آزادى پ 
528 کدپستى 8158746771 خوانده: محمد زهریان اصفهانى فرزند حسن به نشانى اصفهان خ زینبیه شمالى 
پشت حرم خیابان آیت اله دستغیب کوچه بهار آزادى کوچه شهید رجایى بن بست میثاقى منزل پدرى حسن آقا 
زهریان طبقه دوم درب طوسى رنگ خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه 
خسارت دادرسى راى دادگاه: درخصوص دعوى آقاى مصطفى شمسى فرزند رحمت اله به طرفیت اقاى محمد 
زهریان اصفهانى فرزند حسن مبنى بر مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 884445 
مورخ 18---3—94 به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمى دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمى و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نشده و در برابر 
دعوى خواهان ایراد یا دفاعى به عمل نیاورده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده دارد دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 519 و 198 و 194 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالحى صدور چک و استفساریه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
بانضمام خســارت تاخیر تادیه و ارزش واقعى چک بر مبناى نرم تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اســاس 
شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى و مبلغ دو میلیون و یکصد و بیست هزار ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. با توجه به صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسى 
خواهان مکلف است به محض وصول اولین قسمت از محکوم به هزینه دادرسى را فوراً به خزانه دولت پرداخت 
نماید. این راى غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 16549 طاهرى-رئیس شعبه 

31 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /5/1014
اجراییه

شــماره: 951605 ش/14 به موجب رأى شــماره 332- 960 تاریخ 96/2/28 حوزه 14 شوراى حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- رضا طالیى 2- ولى رحمانى 3- باقر نصیرى 
4- احمدعلى کرماجانى نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت به صورت تضامنى مبلغ یکصد و چهل 
میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره 663501 به عهده بانک سپه و مبلغ چهار میلیون و ششصد 
و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرس و نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل سمیران شیرانى نشانى: اصفهان- خ 
نیکبخت روبروى دادگسترى- مجتمع ماکان 5 طبقه اول- واحد 17 طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک 94/7/19 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له موسسه مالى و اعتبارى صالحین با وکالت 
مع الواسطه بانک آینده نشانى: اصفهان- سه راه سیمین بلوار کشاورز- جنب پمپ بنزین فرقدانى- بانک آینده 
و نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. م الف: 16520 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو ) /5/1015
اجراییه

شماره: 336/95 به موجب رأى شماره 78 تاریخ 30 /96/2 حوزه 47 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه آرش خسروى فر نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
20/285/850 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 567/140 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از 
زمان دادخواست مورخ 95/11/16 لغایت تاریخ اجراى در حق محکوم له عبدالحمید کالنى فرزند عباس نشانى: 
اصفهان- خ کمال- کوچه شیخ اسداله (20) مســکونى اول دست راست و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 16545 شعبه 47 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/1016
اجراییه

شماره: 950519 ش/14 به موجب رأى شماره 2853- 950 تاریخ 96/12/24 حوزه 14 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه اکبر رضایى فرزند کریم نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته یک فقره سفته به شماره خزانه دارى 
290265 و مبلغ دو میلیون و هفتصد و ســى هزار ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى و همچنین خسارت 
تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/9 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له مجید زمانى علویجه 
فرزند قنبر شغل: آزاد نشانى: اصفهان- خ کهندژ ایستگاه 2 پله روبروى کوچه 57- کارگاه زمانى و نیم عشر حق 
االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 16548 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو ) /5/1017
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350500212 شــماره پرونده: 9509980350500769 شــماره بایگانى شعبه: 
950889 به موجب شماره دادنامه غیابى مربوطه 9609970350500334 محکوم علیهم 1- حسن پارسافر 
نشانى: مجهول المکان 2- سعید آقائى فرزند سیف ا... نشــانى: مجهول المکان 3- سید اصغر منانى نشانى: 
مجهول المکان 4- سمیه کوهى پیکانى فرزند رحمت اله نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خانه اصفهان گلخانه بنفشه شمالى متضامنا محکوم اند به پرداخت مبلغ 1/650/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 55/750/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى از تاریخ صدور چک 1395/09/01 لغایت زمان پرداخت وجه در حق محکوم له على اصغر الدریان 
فرزند عبدالحسین نشانى: اصفهان- خ میرزا طاهر- کوچه سقاخانه کوچه شهید حسین اکبرى- مجتمع ارس- 
طبقه 4 واحد 10- همراه 09131190887 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت رعایت تبصره 2 ماده 
306 ق ا د م الزامیست. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء 
گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که 
اجراء حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394) م الف: 16542 شعبه 5  دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/1018
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420351000170 شــماره پرونده: 9509980351000580 شــماره بایگانى شعبه: 
950717 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610090351001972 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609970351000235 محکوم علیهم 1- رقیه ســلطانى فرزند غالمرضا نشانى: مجهول المکان 
2- حسن غفارى فرزند نظامعلى نشانى: تهران تهرانسر چهارراه صدف پاساژ صدف پالك 14 متضامنا محکوم 
هستند  به پرداخت: 1- مبلغ 350/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک 654658- 95/4/20، 2- مبلغ 
11/561/000 ریال بابت هزینه دادرسى 3- تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت اجراى حکم براساس شاخص تورم 
اعالمى از سوى بانک مرکزى در حق محکوم له روح اله حیدرى خوزانى فرزند حسن نشانى: اصفهان- شهرك 
صنعتى محمود آباد- آخر خ 12- سنگبرى آروین 2 کدپستى 8415913961 تلفن همراه: 09132022596 و 
پرداخت حق االجراى دولتى براساس محکوم به در حق صندوق دولت. ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م 
الزامى است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 

34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 

16544 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/1019
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960619 ش6 خواهان بهرام ربانى دادخواستى مبنى بر الزام خواندگان به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمى نسبت به خودرو پراید 186ج23 ایران 53 بطرفیت حمید نیک نداف و محدثه زارعى 
فیض آبادى تقدیم نموده است وقت رســیدگى براى مورخه 96/7/12 ساعت 11 صبح تعیین گردیده با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 
57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 16581 

شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/1020 
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960622 ش22 خواهان منصوره صادقیان دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه چک 
به طرفیت سید سعیده فلسفى، سعید فکار فرد تقدیم نموده است وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 96/7/15 
ساعت 8/30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا پالك 57- کدپســتى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 16579 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک ) /5/1021
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106794400605 شــماره پرونده: 9609986794400325 شماره بایگانى شعبه: 
960326 درخصوص پرونده کالسه 960326 خواهان بهروز ربانى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
علیرضا رجائیه فرزند کریم تقدیم نموده است وقت رسیدگى براى مورخ 1396/07/12 ساعت 9/00 صبح تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفه ان چهارراه شیخ صدوق 
چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم اتخاذ مى شود. م الف: 16583 شعبه 14 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/1022
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960457 خواهان محسن صالحى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفیت مرتضى 
کمالى ماهر تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز چهارشنبه مورخ 96/7/5 ساعت 4 عصر تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق 
شمالى چهارراه وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 16565 شعبه 31 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/1023
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960456 خواهان محسن صالحى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفیت على 
کهریزى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز چهارشنبه مورخ 96/7/5 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق 
شمالى چهارراه وکال مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 16566 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهر ستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/1024
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106794200641 شــماره پرونده 9609986794200613 شماره بایگانى شعبه: 
960616 درخصوص پرونده کالســه 960616 خواهان حامد نیکبخت دادخواســتى مبنى بر مطالبه چک 
بطرفیت مرتضى رجبیان تقدیم نموده است که وقت رسیدگى براى روز دوشنبه مورخ 1396/08/08/ ساعت 
نه و سى دقیقه صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
تصمیم مقتضى اتخاذ میگردد. م الف: 16572 شعبه 12حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)  /5/1025
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان سید محمدحسینى دادخواستى به خواسته الزام خوانده (با موضوع مطالبه) به طرفیت خوانده حسین 
سلیمى به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 793/95 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/05 ساعت 3/15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 

نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5581 شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/1030 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان اصغر مختارى با وکالت محمدلطفى-عظیمه صادقى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
احسان طاهرى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 
965/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/05 ســاعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. م الف:5573 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/5/1031 
حصر وراثت

 سودابه محمدى چم حیدرى داراى شناسنامه شماره 72 به شرح دادخواست به کالسه 528/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدماهان نوریان نجف آبادى بشناسنامه 
1081341963 در تاریخ 96/03/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-ســودابه محمدى چم حیدرى ش ش 72، (مادر متوفى) 2-سیدعلى نوریان نجف آبادى 
ش ش 11518، (پدر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف:5584 رئیس شعبه 10 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/1032 
ابالغ راى

  شماره کالسه 161/96 شماره دادنامه 378-96/04/17 بتاریخ 96/04/11 در وقت فوق العاده جلسه شوراى 
حل اختالف گلدشت بتصدى امضاءکننده ذیل تشکیل به پرونده کالسه 161/96 تحت نظر این شورا با بررسى 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت ازخداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: 
راى شورا درخصوص دادخواســت آقاى على بهرامى فرزند اکبر با وکالت محمدلطفى بطرفیت آقاى علیرضا 
زارعى فرزند مرتضى بخواسته مطالبه مبلغ دویســت میلیون ریال بانضمام خسارت تاخیرتادیه و هزینه هاى 
دادرسى و حق الوکاله وکیل باتوجه به محتویات پرونده استشهادیه محلى و مبایعه نامه عادى مورخ 93/02/16 
فى مابین که به امضاء طرفین و شهود رسیده است و نظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ ازطریق نشرآگهى درجلسه 
رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع و انکارى ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 
198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ تقدیم دادخواست 96/02/27 لغایت اجراى کامل دادنامه درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرســتان نجف آباد مى باشد. م الف: 5574 قاضى شوراى 

حل اختالف گلدشت/ 5/1033
ابالغ راى

کالسه پرونده:274/95 شماره دادنامه:364-96/03/24 مرجع رســیدگى کننده: شعبه یازدهم شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان: محسن یوسفى به نشــانى نجف آباد خ 15خرداد شمالى کوى نمازیان پالك16 
کدپستى 8517755511 خوانده على مرادچگینى به نشانى مجهول المکان خواسته: الزام خوانده به حضور در 
دفترخانه و تنظیم سندرسمى یک دستگاه ماشین پیکان شماره پالك 23-616ج56 مقوم به سه میلیون تومان 
به انضمام کلیه خسارات دادرسى. گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى خواهان محسن یوسفى فرزند محمدعلى بطرفیت على مرادچگینى 
فرزند محمدمراد به خواســته الزام خوانده بحضور در دفترخانه و تنظیم سندرسمى یک دستگاه ماشین پیکان 
شماره پالك 616ج56 ایران 23 مقوم به سه میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسى. با توجه به اظهارات 
خواهان دردادخواست تقدیمى و صورتجلسه مورخه 96/12/15 و باتوجه به جوابیه استعالم از شرکت ایران خودرو 
مالک رسمى خودرو مذکور آقاى على مراد چگینى مى باشد و باعنایت به اینکه خوانده علیرغم نشرآگهى درجلسه 
حاضر نگردیده و الیحه اى نیز ارسال ننموده و دلیلى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده مستنداً به مواد 198و 515 
و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده على مراد چگینى به حضور در دفترخانه اسنادرسمى 
و انتقال سند یک دستگاه ماشین پیکان شماره پالك 616ج56 ایران 23 و پرداخت مبلغ چهارصدوچهل هزار 
ریال بابت هزینه دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. م الف:5575-محمدامین مقیمى زند، قاضى 

شوراى حل اختالف یازدهم حوزه قضائى نجف آباد/ 5/1034 
ابالغ راى

راى شوراى حل اختالف شــعبه ســوم نجف آباد بتاریخ 95/11/19 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم 
شوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 486/95 
شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده حامد صفرى نجف آبادى علیرغم ابالغ 
به وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت 
خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است، عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات 
پرونده و استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان 
سیدمحمد حسینى بطرفیت خوانده حامد صفرى نجف آبادى به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 
25/700/000 ریال بابت یک فقره چک بشماره 839360 به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات 
دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 91/09/10 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلسه دادرسى 
و تصویرمصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به 
عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا 
به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خوانده حامد 
صفرى نجف آبادى به پرداخت مبلغ 25/700/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 620/000 ریال 
هزینه دادرسى و پرداخت 250/000 ریال هزینه نشرآگهى وپرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 
91/09/10 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى 

گردد درحق خواهان سیدمحمدحسینى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خوانده حامد صفرى نجف 
آبادى غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف:5582-داود خوشنویس قاضى 

شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/1035 
ابالغ راى

کالسه پرونده:1034/95 شماره دادنامه:416-96/05/08 مرجع رسیدگى کننده: شعبه سوم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: محمدرضا حجتى به نشانى خ امام مقابل پمپ بنزین ولى عصر- بن بست باران-منزل سمت 
چپ خوانده سعید صفى نتاج به نشانى مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال بابت خرید 
لوازم و قطعات خودرو - خسارات دادرسى و خسارات تاخیردرتادیه. گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى محمدرضاحجتى بطرفیت سعیدصفى 
نتاج به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال بابت خرید لوازم و قطعات خودرو - خسارات دادرسى و خسارات 
تاخیردرتادیه. شورا با بررسى اوراق و محتویات پرونده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم دفاع وى درجلسه 
دادرسى و نظربه شهادت شهود تعرفه شده توسط خواهان، لذا دعوى مطروحه را محرز و ثابت تشخیص داده و 
مستنداً به مواد 198و 515 و 519 و 522 و 502 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 900/000 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 250/000 ریال هزینه 
نشر آگهى درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى دراین شورا و سپس ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى 
شهرستان نجف آباد مى باشد م الف:5583- قاضى شوراى حل اختالف سوم حوزه قضائى نجف آباد/ 5/1036  

فقدان سند مالکیت
شماره 1396/12/404505 آقاى سید رسول کافى موسوى نجف آبادى فرزند سیدمرتضى باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت هفت شانزدهم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 807 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 269 
دفتر 428 امالك ذیل ثبت 103490 بنام سیدرســول کافى موســوى نجف آبادى فرزند سیدمرتضى ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى منزل 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. 

م الف:5611- زمانى، رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/ 5/1057 
 مزایده

شماره درخواست: 9610463742200007 شماره پرونده: 9309980351300799 شماره بایگانى شعبه: 930238 
مزایده اموال منقول احترامًا به موجب نیابت ارسالى از اجراى احکام شعبه 13 دادگاه عمومى و حقوقى شهرستان 
اصفهان آقاى على حجتى فرزند جعفر محکوم به پرداخت مبلغ 504,925,165 ریال بابت خواســته و خسارت در 
حق آقاى شهرام خورشــیدى فرزند على اصغر و مبلغ 20,000,000 ریال بابت نیم عشر اجرایى در حق صندوق 
دولت محکوم گردیده اســت لذا اجراى احکام این دادگاه نظر به توقیف تعداد 6 دستگاه اسپنسر تولیدى شرکت 
نفت در نظر دارد دستگاههاى توقیف شــده را در تاریخ 96/6/12 برابر با دوازدهم شهریور ماه سال نود و شش از 
طریق مزایده به فروش مى رساند. الزم به ذکر است که قیمت کل اموال توقیف شده طبق نظریه کارشناسى برابر 
با 562,000,000 ریال معادل پانصد و شصت و دو میلیون ریال مى باشد. طالبین خرید مى توانند پنج روز قبل از 
مزایده ازاموال واقع در ده کیلومترى بعد از باغبهادران جاده مجتمع رفاهى شیدرخ(محل استقرار پمپ بنزین آقاى 
حجتى) بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابى شروع و برنده کســى است که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابى شده در 
زمان مزایده را به همراه داشته و باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. مشخصات دستگاهها طبق نظریه کارشناس 
محترم دادگسترى آقاى محمدرضا هنرجو به شرح ذیل مى باشــد: الف: دیسپنسر دو نازل بنزینى شماره سریال 
NA00162EB ب: اسپنسر دو نازل بنزینى شماره سریال NA00164EB ج: دیسپنسر دو نازل بنزینى شماره 
سریال NA00165EB د: دیسپنسر دو نازل بنزینى شماره سریال NA00163EB ه: دیسپنسر بنزینى چهار 
نازل شماره سریال NA00177EB و: دیسپنسر بنزینى چهار نازل شماره سریال NA00131EB با توجه به 
بازدید انجام شده و بررسى پرونده مربوطه و همچنین مشــاهده قرارداد مربوط به فروش دستگاههاى دیسپنسر 
تولیدى شرکت نفت ابزار و مطالبات خواهان بر اســاس مدارك موجود در شرایط موجود هر دستگاه دیسپنسر دو 
نازل و چهار نازل به شماره سریال هاى فوق در شرایط کنونى به ترتیب 83,000,000 ریال و 115,000,000 ریال 
ارزیابى میگردد و با عنایت به بازدید انجام شده از دیسپنسرهاى نصب شده در محل مجتمع رفاهى شیدرخ تعداد 4 
دستگاه دیسپنسر دو نازل از قرار هر دستگاه 83,000,000 ریال و 2 دستگاه دیسپنسر چهار نازل از قرار هر دستگاه 
115,000,000 ریال که در مجموع قیمت کل 6 دستگاه دیسپنسر مبلغ 562,000,000 ریال ارزیابى میگردد. م 

الف: 357 شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى بخش باغ بهادران/5/1092
مزایده

 در پرونده کالسه 950602 اجرایى و به موجب دادنامه 3204-95 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى مهدى انتشارى فرزند مصطفى محکوم اســت به پرداخت 213/993/103 ریال بابت محکوم به و 
هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 9/800/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از 
طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس منتخب آقاى حیدرحیدرى 
به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: سه دانگ مشاع از شش دانگ منزل واقع در نجف آباد- خ دکتر شریعتى خ صفا 
کوى راســتان غربى داراى 108 مترمربع عرصه و حدود 136 متر و بنا داراى سوابق ثبتى مى باشد که احداث بنا 
عمدتا با مصالح سقف آجر آهن و بتن با مشــترکات آب و برق و گاز مى باشد که قیمت سه دانگ بدون مشترکات 
به مبلغ 675/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/06/12 ساعت 10 صبح و در 
محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب 
که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف:5651 

مدیراجراى احکام شعبه 3 حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 5/1098 

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609970354500817 شماره پرونده: 9509980360000925 
شماره بایگانى شعبه: 960306 شاکى: سید امیر شــاوران فرزند اکبر با وکالت 
مهدى شیخ فرشى فرزند مصطفى به نشــانى اصفهان چهارباغ خواجو خیابان 
شهداى خواجو نبش بن بست شــماره 8 (یاس) ساختمان افرا طبقه دوم واحد 3 
متهم: سعید موسوى به نشانى اصفهان- اصفهان اتهام ها: 1- تخریب 2- ایراد 
صدمه بدنى عمدى با قمه 3- توهین گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و 
بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى 
سعید موسوى معروف به ســعید لره دائر بر ایراد جرح عمدى با چاقو و تخریب 
عمدى خودرو به شماره انتظامى 141ق44- ایران 53 و توهین موضوع شکایت 
آقاى سید امیر شــاوران با وکالت آقاى مهدى شیخ فرشــى دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، شکایت شــاکى، برگ پزشکى قانونى 
کیفرخواست صادره تصاویر مأخوذه از خودروى تخریب شده، اظهارات مطلعین 
صورتجلسه، تحقیقات محلى که توسط ضابطین انجام شده است و متوارى بودن 
متهم و عدم حضور ایشــان جهت دفاع از بزه یاد شده و سایر قرائن و امارات بزه 
انتسابى محرز و مسلم بوده و مستنداً به مواد 608 و 677 و تبصره ماده 614 قانون 
تعزیرات و مواد 559، 448 و 710 و 714 قانون مجازات اسالمى و با رعایت ماده 
134 قانون مجازات اســالمى متهم را از جهت جنبه خصوصى جرم و صدمات 
وارده به پرداخت یک درصد دیه بابت دامیه ســاعد چپ و یک درصد دیه بابت 
دامیه مچ دست چپ و 2 درصد دیه براى ارش حارصه چهار جراحت قفسه سینه 
و یک دوم از سه هزار دیه کبودى قفسه سینه (که چهار مورد باید حساب شود) در 
حق شاکى فوق محکوم مى نماید. که مى بایست ظرف یک سال از وقوع جنایت 
پرداخت و از حیث جنبه عمومى جرم جرح عمدى با چاقو به تحمل یک سال و نیم 
حبس تعزیرى و براى تخریب عمدى خودروى شاکى به چهار سال و نیم حبس 
تعزیرى و از جهت توهین به تحمل 111 ضربه شالق تعزیرى محکوم مى نماید. 
که تنها مجازات اشد قابل اجراء مى باشد. رأى صادره غیابى بوده و ظرف بیست 
روز بعد از ابــالغ قابل واخواهى و 20 روز بعد از آن قابــل تجدیدنظر در محاکم 
محترم تجدیدنظر مى باشد. م الف: 16587 میرشفیعى- دادرس شعبه 119 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق)  /5/1013

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9309970354000819 شماره پرونده: 9209980365101099 
شماره بایگانى شعبه: 921958 شــاکى: مجید نصر اصفهانى به نشانى صارمیه 
کوچه نبش میدان شــهردارى فروشــگاه مواد غذایى طاهرى متهم: اسفندیار 
بهداروند کمبود به نشــانى اهواز پردیس 24 م گلرخ ج بنگاه ارشام اتهام: صدور 
چک بالمحل گردشــکار: دادگاه پس از بررســى محتویات پرونده بشرح زیر 
مبادرت به صــدور راى مینماید. راى دادگاه: درخصوص شــکایت آقاى مجید 
نصر اصفهانى فرزند اصغر علیه آقاى اسفندیار بهداروند کمبود فرزند جعفرقلى 
دائر بر صدور یک فقره چک بالمحل به شماره 766141- 92/4/15 بانک ملى 
ایران به میزان 45/000/000 ریال دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شکایت 
شــاکى خصوصى، فتوکپى مصدق چک و گواهى عدم پرداخت از بانک محال 
علیه، کیفرخواست صادره از دادســراى عمومى و انقالب اصفهان سایر قرائن 
و شواهد موجود در پرونده بزه انتســابى به متهم محرز میباشد دادگاه مستنداً به 
بند ب از ماده 7 اصالحى موضوع ماده 3 قانون اصــالح موادى از قانون صدور 
چک مصوب 82/6/2 مجلس شوراى اسالمى متهم موصوف را به تحمل شش 
ماه حبس تعزیرى محکوم مینماید رأى صادره غیابى ظرف ده روز پس از ابالغ 
واقعى قابل واخواهى در این دادگاه میباشد و سپس ظرف مدت بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکــم تجدیدنظر اصفهان مى باشــد. م الف: 16562 
مدینه- شعبه 114 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (114 جزایى سابق)  /5/1011
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رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان از 
کاهش بیش از 95 درصدى صادرات مبل در سال هاى 
گذشته خبر داد و گفت: با وجود اینکه 8 درصد اشتغالزایى 
کشور به این صنف مربوط مى شود، 50 درصد ظرفیت 

کارخانه ها خالى است.
حسن احمدیان با بیان اینکه در صادرات مبل و کاهش 
آن در سال هاى گذشته موضوعات متعددى دخیل بوده 
است، اظهار داشــت: واردات مواد اولیه و ماشین آالت 
از جمله مواردى اســت که نیازمند حمایت هاى دولتى 
محسوب مى شــود و تاکنون اقدام مؤثرى در این زمینه 
صورت نگرفته و قیمت تمام شده کاال و باال بودن آن در 

ایران از دیگر موضوعات دخیل در وضع صادرات است.
وى اظهار داشت: بحث دیگر شناسایى کشورهاى هدف 

و بازاریابى در آنهاست. 
وى از عمــان، قطــر، آذربایجان، ازبکســتان، عراق و 
افغانستان به عنوان بازارهاى هدف صادراتى ایران یاد 
کرد و گفت: با وجــود این، ما هنوز موفــق به صادرات 
هدفمند و پیوسته نشده ایم و تنها کارى که توانسته ایم 
انجام دهیم آن بوده که حجم صــادرات را با طراحى و 
دیزاین جدید حفظ کنیم، امــا بالغ بر 95 درصد صادرات 
مبلمان ایران در طول چند ســال گذشته کاهش یافته 

است.

تحوالت جمعیتى نیروى کار نشان مى دهد 66 میلیون و 
422 نفر معادل 83/1 درصد جمعیت کشور، در سن کار 
هستند که از این میزان، درحدود 26 میلیون نفر در گروه 

شاغالن یا بیکاران قرار دارند.
بر اساس جدیدترین یافته هاى بازار کار که توسط مرکز 
آمار و اطالعات راهبردى وزارت کار منتشر شده است، 
جمعیت کشور 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفر است 
که از این تعــداد، 66 میلیون و 421 هــزار و 989 نفر 
معادل 83/1درصد جمعیت کشــور، در ســن کار قرار 
دارند و 13 میلیون و 504 هــزار و 281 نفر نیز خارج از 

سن کار هستند.

بر اساس این گزارش، از کل جمعیت 66 میلیون و 421 
هزار نفرى در ســن کار، 25 میلیون و 929 هزار و 203 
نفر در زمره جمعیت فعال (گروه شاغالن یا بیکاران) قرار 
دارند که از این تعداد، 22 میلیون و 670 هزار و 988 نفر 
شاغل و سه میلیون و 258 هزار و 215 نفر بیکار هستند.
عالوه بر این در بین استان ها، بیشترین جمعیت فعال به 
استان تهران و کمترین جمعیت فعال نیز به استان ایالم 
اختصاص دارد. همچنین استان کرمانشاه با نرخ بیکارى 
25/1درصدى، همچنان در صدر بیشــترین نرخ بیکارى و 
استان مرکزى با 9/8 درصد، کمترین نرخ بیکارى را به خود 

اختصاص داده اند.

66میلیون نفر
 در سن کارهستند

کاهش 95 درصدى 
صادرات مبلمان

پاى کنتور برق 25 میلیونى
 به روستاها باز شد

وجود نهادهایى به عنوان واســطه فروش کنتور و 
انشعاب برق به روستاییان موجب شده تا نهادهاى 
رســمى نســبت به دریافت هزینه هاى عجیب از 
روستاییان اقدام کنند و حتى پاى کنتورهاى برق 25 

میلیون تومانى هم به روستاها باز شده است.
گزارش هاى مردمى حاکى از این اســت که توزیع 
کنتورهاى برق در روســتاها با نابه ســامانى هایى 
مواجه شده است. به نظر مى رسد به دلیل مشخص 
نبودن حد و حریم روســتاها، فــروش کنتور برق و 
فروش انشــعاب از ســوى ادارات توزیع برق با اخذ 
تأییدیه هایى صورت مى گیرد که روســتاییان باید 
از شوراهاى اســالمى یا دهدارى ها دریافت کنند و 
این نهادها به منظور ارائه تأییدیه ها به روســتاییان 
درخواست واریز پول از دومیلیون تومان تا بعضًا 25 

میلیون تومان مى کنند.

زیتون 
شهریورماه ارزان مى شود

 رئیس شوراى ملى زیتون با بیان اینکه قیمت زیتون 
با آغاز فصل برداشــت این محصــول در 20 تا 25 
شهریورماه کاهش مى یابد، گفت: عده اى با مطرح 
کردن بحث کمبود زیتون به دنبال واردات آن هستند.
مهدى عباســى درباره دالیل گرانى زیتون در بازار 
اظهارداشت: سال گذشته سال ناآور زیتون بود ضمن 
اینکه هم اکنون ما در آســتانه فصل برداشــت این 

محصول قرار داریم.
وى افزود: البته هنوز ذخایر ما به اتمام نرســیده اما 
معموًال در این فصل قیمت زیتون بین 15 تا 20 درصد 
گران مى شود که امسال هم 15 درصد افزایش نرخ را 

در این زمینه شاهد بودیم.
رئیس شوراى ملى زیتون تصریح کرد:از 25 شهریور 
ماه که فصل برداشت زیتون آغاز مى شود قیمت این 

محصول نیز کاهش خواهد یافت.

عراق براى واردات 
کاالهاى ایرانى شرط گذاشت

اتاق بازرگانى تهران اعالم کرد کــه وزارت خارجه 
عراق طى نامه اى به ســفارت ایران در آن کشــور، 
بخشــنامه اصالحات قوانین گمرکى عراق را ابالغ 

کرده است.
در این نامه آمده اســت به موجــب اقتضاى مصالح 
عمومى و جهت جلوگیرى از ورود کاالهاى با معافیت 
سود و عوارض گمرکى که خرید و فروش آن خالف 
قانون بوده و همچنین جهت برآورده شــدن زمینه 
رقابت، دولت عراق براى ورود کاالهایى که معافیت 
گمرکى یا پرداخت معوق دارند، شــروطى را تعیین 

کرده است.

ویترین

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و 
عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند 

.بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139660302007001525 مورخ 96/04/24 یعقوب عباس پور کازرونى فرزند احمد نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109 مترمربع پالك شماره 405 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که 

متقاضى خود مالک رسمى است.
2 - راى شماره 139660302007001520 مورخ 96/04/24 على اصغر یوسفیان اسفرجانى فرزند على اکبر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200,85 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان 

که متقاضى خود مالک رسمى است.
3 - راى شماره 139660302007001510 مورخ 96/04/24 اکبر کریمیان نوکابادى فرزند على نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 174,20 مترمربع پالك شماره 525 اصلى واقع در پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى مونس آغا خیرى.
4 - راى شماره 139660302007001880 مورخ 96/05/21 مجتبى جوانبخت فرزند جمشید نسبت به ششدانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 561,79 مترمربع پالك شماره 5 اصلى واقع در منصورآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى احمد میرزا مسعود.
5 - راى شــماره 139660302007001883 مورخ 96/05/21 زهرا حیمى کلیشــادى فرزند رضا قلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284,03 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسینعلى رحیمى کلیشادى.
6 - راى شــماره 139660302007001884 مورخ 96/05/21 نصرت سلمانیان قهدریجانى فرزند تقى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109,77 مترمربع پالك شماره 232 فرعى از 387 اصلى واقع در قهدریجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد مرتضى قهدریجانى.
7 – راى شــماره 139660302007001885 مورخ 96/05/21 محمد مرادى فرتخونى فرزند حســن نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209,60 مترمربع پالك شــماره 169 و ... فرعى از 534 اصلى واقع در فرتخون 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابراهیم مرادى فرتخونى.
8 - راى شــماره 139660302007001886 مورخ 96/05/21 حســین مرادى فرتخونى فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168,40 مترمربع پالك شــماره 169 و ... فرعى از 534 اصلى واقع در فرتخون 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابراهیم مرادى فرتخونى.
9 - راى شماره 139660302007001895 مورخ 96/05/21 کرم درخش افشان فرزند عزیزاله نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 217,46 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى فتاحى.
10 - راى شــماره 139660302007001898 مورخ 96/05/21 بتول یزدانى گارماســه فرزند براتعلى نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 188,50 مترمربع پالك شماره 405 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان 
که متقاضى خود مالک رسمى است.

11 - راى شماره 139660302007001899 مورخ 96/05/21 مرضیه احمدیان فالورجانى فرزند عبدالرضا نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141,95 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع در ششدر بلندى فالورجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالحسین شمس.
12 - راى شــماره 139660302007001900 مــورخ 96/05/21 مریــم بهرامــى فرزنــد محمدعلــى 
نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 154,21 مترمربع پالك شــماره 
24 اصلى واقع در باغ ابریشــم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رســمى سلطانعلى

 نادرى موحد.
13 - راى شــماره 139660302007001901 مــورخ 96/05/21 فاطمــه بهرامــى فرزنــد محمدعلــى 
نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه بــه مســاحت 154,21 مترمربع پالك شــماره 24
 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سلطانعلى نادرى موحد.

14 – راى شماره 139660302007001902 مورخ 96/05/21 زهرا کیخسروى فرزند مهدى نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215,35 مترمربع پالك شــماره 43 اصلى واقع در فودان بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
15 - راى شماره 139660302007001903 مورخ 96/05/21 حسین مهرابى فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215,35 مترمربع پالك شماره 43 اصلى واقع در فودان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى زهرا کیخسروى.
16 - راى شماره 139660302007001906 مورخ 96/05/21 صفرعلى رفیع زاده قهدریجانى فرزند عبدالحسین 
نسبت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 364,63 مترمربع پالك شماره 276 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
17 - راى شماره 139660302007001909 مورخ 96/05/21 مســیب کریمى شرودانى فرزند غالمرضا نسبت 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 374,50 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411 اصلى واقع در شرودان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمرضا کریمى.
18 - راى شماره 139660302007001911 مورخ 96/05/22 قاسم توکلى گارماسه فرزند یداله نسبت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 202,50 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که 

متقاضى خود مالک رسمى است.
19 - راى شــماره 139660302007001912 مورخ 96/05/22 توران جاللیان بختیارى فرزند ابراهیم نســبت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 104,95 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع در ششدر بلندى فالورجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابراهیم رهنما.
20 - راى شــماره 139660302007001913 مورخ 96/05/22 صفرعلى بکرانى باالنى فرزند مهدیقلى نسبت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 289,50 مترمربع پالك شماره 525 اصلى واقع در پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباسعلى بکرانى.
21 - راى شماره 139660302007001914 مورخ 96/05/22 بهرام بکرانى باالنى فرزند قاسمعلى نسبت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 251,30 مترمربع پالك شماره 525 اصلى واقع در پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عباسعلى بکرانى.
22 - راى شــماره 139660302007001915 مــورخ 96/05/22 فریــدون باقــرزاده باغبادرانــى 

فرزند احمدرضا نســبت ششــدانگ یکبــاب خانه بــه مســاحت 152,30 مترمربــع پالك شــماره 7 فرعى
 از 662 اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن آقاجانى یزدآبادى.
23 - راى شــماره 139660302007001916 مورخ 96/05/22 ولى اله هادیان قهدریجانى فرزند رجبعلى نسبت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148,61 مترمربع پالك شماره 386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمرضا غفورى قهدریجانى.
24 - راى شماره 139660302007001917 مورخ 96/05/22 محمدحسین شیخ قهدریجانى فرزند غالمرضا نسبت 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز و مغازه به مساحت 178,15 مترمربع پالك شماره 465 فرعى از  385 اصلى واقع در 

قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
25 - راى شماره 139660302007001918 مورخ 96/05/22 حمید توکلى فرزند اسداله نسبت ششدانگ یکباب 
کارگاه به مساحت 469,69 مترمربع پالك شــماره 6 فرعى از 6 اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد مرادى کرسگانى.
26 - راى شماره 139660302007001933 مورخ 96/05/23 حمیدرضا هادیان فرزند صفرعلى نسبت 4,5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163,03 مترمربع پالك شماره 796 فرعى از 387 اصلى واقع در قهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید محمد هاشمى.
27 - راى شماره 139660302007001934 مورخ 96/05/23 زهره هادیان قهدریجانى فرزند جعفر نسبت 1,5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163,03 مترمربع پالك شماره 796 فرعى از 387 اصلى واقع در قهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید محمد هاشمى.
28- راى شماره 139660302007001118  مورخ  1396/3/22  آقاى /خانم سید  رضا سجادى   فرزند  نوراله   نسبت 
به ششدانگ   یکباب خانه    به مساحت   278 مترمربع پالك شماره     فرعى از    538   اصلى واقع در   کرافشان    بخش 

9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مصطفى کریمى فرزند قربانعلى
29- راى شماره   139660302007001255  مورخ   1396/3/31    آقاى /خانم خدیجه جعفرزاده قهدریجانى    فرزند  
محمد   نسبت به ششدانگ    یک باب خانه  به مساحت275,35 مترمربع پالك شماره    4   فرعى از    390    اصلى واقع 

درجیالب   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  تقى کرمى
30- راى شماره1533 13966030200700   مورخ  1396/4/24  آقاى /خانم  مریم نصر اصفهانى       فرزند  حسینعلى     
نسبت به ششدانگ   یک باب خانه   به مساحت170,50     مترمربع پالك شماره        698       فرعى از    1   اصلى واقع در  

کارالدان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضیه
31- راى شــماره1177 13966030200700   مورخ  1396/3/22  آقاى /خانم  احمد رحمانى    فرزند    قدیرعلى   
نسبت به ششــدانگ   یک باب خانه   به مســاحت   164,37  مترمربع پالك شــماره      فرعى از  5    اصلى واقع در   

منصورآباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  احمد میرزا مسعود فرزند محمود  میرزا
32- راى شــماره6191  13966030200700   مورخ  1395/12/24  آقاى /خانم   منصور خلیلى        فرزند   تیمور      
نسبت به ششدانگ   یک باب خانه   به مساحت147,55     مترمربع پالك شماره  فرعى از  407    اصلى واقع در   برزوان   

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  باقر شیرزادى
33- راى شــماره 4105 13966030200700   مورخ  1395/8/24  آقاى /خانم   کرم حیدرى  کلیشادى    فرزند 
مرتضى   نسبت به ششدانگ   یک باب خانه    به مساحت  161,50   مترمربع پالك شماره     فرعى از   19     اصلى واقع 

در     کلیشاد    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن آقا حیدرى 
34- راى شماره 1975 13966030200700   مورخ  1396/5/24  آقاى /خانم   حسن مستاجران       فرزند رجبعلى  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ   یک باب کارگاه   به مساحت   71,82  مترمربع پالك شماره    فرعى از   5      اصلى 

واقع در  منصوراباد    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  احمد میرزا مسعود 
35- راى شماره 1987 13966030200700   مورخ  1396/5/24  آقاى /خانم    بهار کوراوند  درازه      فرزند  عوض  
نسبت به ششدانگ   یک باب خانه    به مساحت    156 مترمربع پالك شماره    فرعى از  411   اصلى واقع در  شرودان    

اصفهان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مهدى کیانى
36- راى شــماره1959  13966030200700   مورخ  1396/5/24  آقاى /خانم    حسن رحمانى   فرزند  آقامحمد   
نسبت به ششــدانگ  یک باب باغ تاالر  به مساحت  1847,7   مترمربع پالك شــماره    فرعى از  6    اصلى واقع در  

کرسگان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  متقاضى
37- راى شماره 1982 13966030200700   مورخ  1396/5/24  آقاى /خانم   حسین مستاجریان گورتانى    فرزند    
رجبعلى   نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ   یک باب کارگاه  به مساحت71,82     مترمربع پالك شماره   فرعى از  

5اصلى واقع در  منصوراباد   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم احمد میرزا مسعود 
38- راى شــماره1961  13966030200700   مــورخ  1396/5/24  آقاى /خانم  حســن محمدى فالورجانى    
فرزنــد  رجبعلى    نســبت به ششــدانگ   یــک باب خانــه    بــه مســاحت   175,85  مترمربع پالك شــماره

  فرعى از   15   اصلى واقع در     فالورجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مهدى قاسمى فرزند احمدرضا
39- راى شماره 1983 13966030200700   مورخ  1396/5/24  آقاى /خانم خیرالنسا قنبرى عدیوى  فرزند  رحیم 
على  نسبت به ششدانگ   یک باب خانه و مغازه متصله      به مساحت164,66     مترمربع پالك شماره   فرعى از    19   

اصلى واقع درکلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  قربانعلى ربیعى
40- راى شــماره1988  13966030200700   مورخ  1396/5/24  آقاى /خانم حمیدرضا آزاد   فرزند      عبدالرضا   
نسبت به ششدانگ   یک باب خانه  به مساحت   270,32  مترمربع پالك شماره    فرعى از  5    اصلى واقع در   شهرك 

قدس  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  متقاضى
41-راى شــماره2007  13966030200700   مورخ  1396/5/26  آقاى /خانم حسن جزینى درچه فرزند حسین   
نسبت به ششدانگ   یک باب خانه    به مساحت   248,70  مترمربع پالك شــماره  17 فرعى از  667اصلى واقع در   

خیابان نیروگاه  اصفهان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  فضل اله هدایت 
تاریخ انتشــار نوبت اول :  روز  چهار شــنبه مـــورخ 1396/06/01 تاریخ انتشــار نوبت دوم : روز پنج شنبه مورخ 

1396/06/16 م الف: 521 پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان /5/1065
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 1396/12/406232 و راث خانم زهرا ناصحى نجف آبادى فرزند عباس بموجب درخواست وارده بشماره 
961218641438140 مورخ 1396/05/26 مدعى است که سندمالکیت ششدانگ پالك ثبتى 1655 واقع در قطعه 
7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 477 دفتــر 36 امالك ذیل ثبت 4288 بنام مهدى کاظمى نجف 
آبادى فرزند رضا ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند اصداق شماره 16865 مورخ 36/07/23 دفترخانه 
23 نجف آباد به زهرا ناصحى نجف آبادى فرزند عباس انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 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.م الف : 5667 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف 
آباد 5/1106

در حالــى که امــروز با جمعیت آمــاده بــه کار و فارغ 
التحصیالن دانشــگاهى بســیارى روبه رو هســتیم، 
فرصت هاى شغلى زیادى در کشور وجود دارد که استقبال 
چندانى از آنها نمى شــود. کارشناسان تأکید دارند که در 
حال حاضر عرضه نیروى کار با تقاضا همخوانى و تناسبى 
ندارد و ذائقه، سلیقه، انتظارات و الگوى کار متقاضیان در 
برخى از مشاغل تغییر کرده است. به همین دلیل الگوى 
اشتغال کشور باید متناسب با سیماى بازار کار و تغییر و 

تحوالت  آن ترسیم شود.
تا زمانى که فرصت هاى شغلى بسیارى در کشور خالى 
و کم تقاضا باشد و جویندگان کار به سمت این شغل ها 
هدایت نشوند، عدم تعادل بازار کار همچنان به قوت خود 
باقى خواهد بود. آخرین آمارى که از شــغل هاى بدون 

متقاضى چند سال قبل انتشار یافت از وجود 2/5میلیون 
شغل فیزیکى و سختِ  بدون داوطلب حکایت مى کرد.

کارشناســان بازار کار عوامل متعددى را در خالى ماندن 
بعضى از فرصت هاى شغلى مؤثر مى دانند که دستمزد 
اندك، عدم برخوردارى از مزایاى بیمه و رعایت نکردن 

حقوق و قوانین کار از مهمترین آنها به شمار مى رود.
هم اکنون یکى از مشکالتى که اشتغال کشور با آن دست 
به گریبان اســت، ضعف فرهنگ کار و مهارت آموزى 
است. به نظر مى رسد تا زمانى که فرهنگ کار در ایران 
تغییر نکند تمایل به کار در حرفه هاى مختلف به وجود 

نخواهد آمد.
■■■

معاون آموزش سازمان فنى و حرفه اى کشور مى گوید: 

بخشى از فرصت هاى شغلى موجود به دلیل نبود فرهنگ 
کار در میان جوانان و جوینــدگان کار خالى مانده که در 
این راستا باید تقویت و توسعه و نهادینه سازى فرهنگ 
کار را با جدیت دنبال کرد.على موسوى وجود شغل هاى 
متعدد در بازار کار را که بعضًا رغبتى به انجام آنها وجود 
ندارد تأیید کرد و افزود: از آنجا که گروه بندى مشــاغل 
انجام نشــده تا افرادى که آموزش مى بیننــد، در این
 گروه ها توزیع شــوند به همین دلیل ابتــدا باید روى 
طبقه بندى و گروه بندى مشاغل کار کنیم و بر اساس آن 

جویندگان کار را به سمت مشاغل موجود ترغیب کرد.
■■■

در همین زمینه یک کارشــناس بازار کار دلیل بى میلى 
جوانان به بعضى از شغل ها را تغییر ذائقه آنها و نبود تعادل 

میان عرضه و تقاضا در بازار عنوان کرد.
على اکبر سیارمه معتقد است: اگر برنامه ریزى مناسبى 
براى هدایت کارجویان به سمت شغل هاى خالى نداشته 

باشیم این عدم تعادل همچنان وجود خواهد داشت.
وى افزود: باید بــا اتخاذ راهکارها و تدابیر مناســب در 
شــغل هایى که رغبتى به آنها نیست جذابیت ایجاد کرد 
تا فارغ التحصیالن و جویندگان کار عالقه مند به انجام 

آنها شوند.
صاحبنظران اقتصادى از پدیده «شــغل هاى خالى» به 
عنوان خطرى که کشور را مورد تهدید قرار مى دهد، یاد 
مى کنند. آنها بر این باورند که وقتى عنوان یک شغل براى 
جوانان تا این حد مهم است باید به سمت برندسازى در 

مشاغل رفت و آینده شغلى را متحول کرد. 

 مشاوران امالك پیشنهاد مى کنند متقاضیانى که براى بار 
نخست یا براى تبدیل به احسن کردن ملک خود قصد دارند 
تا پایان فصل جارى به بازار خرید و فروش معامالت مسکن 
وارد شوند، بهتر است فایل هاى پنج تا ده ساله را که اصطالحًا 
به قیمت رسیده اند و در عین حال در گروه خانه هاى با سن باال 

نیز محسوب نمى شوند، انتخاب کنند.
به گفته آنها این گروه از فایل هاى مسکونى از قیمت اولیه 
خود فاصله گرفته اند و از سوى مالکان با قیمت پیشنهادى 
مناسب تر و نزدیک تر به قیمت به خریداران پیشنهاد مى شوند. 
در عین حال از لحاظ عمربنا نیز در محدوده سنى قرار دارند 
که براى خرید آنها مى توان به راحتى از تســهیالت بانکى 
استفاده کرد. البته مشــاوران امالك توصیه مى کنند براى 
انتخاب و خرید این گروه از فایل هاى پیشنهادى بهتر است 
خریداران ابتدا از محدوده قیمتى قابل قبول براى واحدهاى 
مسکونى نوساز تا واحدهاى مسکونى پنج تا ده ساله مطلع 
شوند و با آگاهى از میانگین قیمتى نسبت به قیمت پیشنهادى 
از ســوى مالکان تصمیم بگیرند چراکه به گفته آنها در این 
گروه از امالك نیز برخى از مالکان قیمت هاى پیشنهادى 
خود را نزدیک به قیمت هاى واحدهاى نوساز ارائه مى دهند. 
با این حال از دیدگاه مشاوران امالك، بهترین انتخاب براى 

متقاضیان خرید خانه ، فایل هاى پنج  تا ده ساله هستند.

رئیس اتحادیه ســوپرمارکت و مواد پروتئینى گفت: گاه 
برچســب قیمتى که روى برخى کاالها درج مى شود با 
سود باال همراه است، چراکه این کاالها در فروشگاه هاى 
بزرگ با تخفیف هاى 50 درصدى و حتى باالتر فروخته 
مى شوند که جاى سئوال دارد قیمت تمام شده کاال چقدر 

بوده که امکان تخفیف 50 درصدى و حتى باالتر دارد؟!
سعید درخشانى اظهارداشت: در ارتباط با برچسب هایى 
که روى کاالها نصب مى شــود طى ســالیان گذشته 
بارها و بارها اعتراض هاى مختلفى صورت گرفته است، 
چراکه الزم است شــرایط رقابتى در بازار وجود داشته 
باشد. اکنون با طرحى که در زمینه برچسب قیمتگذارى 
برخى کاالها صورت گرفته شرایطى ایجاد مى شود که 
سوپرمارکت هاى مختلف بتوانند براساس شرایط خود به 

ارائه  تخفیف هاى دلخواه بپردازند.
رئیس اتحادیه ســوپرمارکت و مواد پروتئینى همچنین 
معتقد است اگر این طرح اجرایى شود قیمت تولید کاال 
معلوم بوده و به هنگام تحویل کاال به واحدها فاکتورى در 
این زمینه ارائه مى شود. سود هر کاال نیز از سوى اتحادیه 
به واحدها اعالم مى شود تا مشخص باشد چند درصد سود 
براى یک کاال مى توان در نظر گرفت و در این شــرایط 
شاهد خواهیم بود که اختالف قیمت چندانى نیز در بازار 

وجود نخواهد داشت.
درخشــانى بــا بیــان اینکه حتــى همین حــاال هم 
سوپرمارکت هاى مختلف براى ارائه تخفیف هاى خود 
از اتحادیه مجوز مى گیرند، اظهارداشت: گاه ممکن است 
برخى سوپرمارکت ها بخواهند براى اجناس خود تخفیفى 
در نظر گرفته و از سود خود بکاهند که با اجراى این طرح 

چنین شرایطى فراهم خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملى مجلس با بیان اینکه 16 استان 
کشــور یعنى 60درصد مردم با بحران آب مواجه هستند، 
گفت: انتقال آب بهترین راهکار براى رفع بحران کم آبى 

در کشور است.
ابوالفضل حسن بیگى افزود: درگذشــته ساالنه درحدود 
650میلیارد متر مکعب نزوالت آســمانى را شاهد بودیم 
و درحال حاضر این میــزان تبدیل بــه 500میلیارد متر 
معکعب شده است که نشان از کاهش فراوان مى دهد، از 
سوى دیگر جمعیت ایران از 30میلیون نفر در دهه 50 به 
80میلیون نفر رســیده و این امر عالوه بر پنج میلیون نفر 
که از کشــورهاى دیگر مانند پاکســتان و افغانستان و... 
مهمان ما هســتند، جمعیتى بالغ بر 85میلیون نفر را براى 
ما ایجاد کرده اســت که با این تفاســیر باید گفت امروز 
به دلیل توسعه در بخش جمعیت، کشــاورزى، مسکن، 
صنایع و... 60درصد جمعیت کشــور با کمبود آب مواجه

 هستند.
وى افــزود: برخــى کارشناســان دربــاره تولیــد آب 
نظر منفــى دارنــد ولى ســئوال اینجاســت کــه چرا 
آمریکا از هــزار و 900کیلومتر آب را جابــه جا مى کند و 
هیچ آســیبى به محیط زیســت نمى رســد؛ همچنین در 
برنامه ششــم وزارت نیرو مکلف شــده از طریق دریاى 
مکران، خلیــج فــارس و دریــاى خــزر، آب را تأمین 

کند.

خریــدارى آب مورد نیاز از کشــورهاى 
همسایه

عضو کمیسیون امنیت ملى با بیان اینکه در حال مذاکره 
با کشورهاى همسایه هستیم تا آب موردنیاز را خریدارى 
کنیم، ابراز داشت: برخى از این کشورها نسبت به جمعیت 
و وســعت خودشــان آب فراوانى دارند به عنوان مثال در 
تاجیکســتان بالغ بر 25 برابر نیاز خــودش آب دارد که به 
دریاى سیاه و سیبرى سرریز مى شــود ما با این کشور در 
حال مذاکره هســتیم تا بتوانیم آب مورد نیاز را خریدارى

 کنیم.
حسن بیگى بابیان اینکه برداشت آب به گونه اى شده که 
برخى از استان ها بعضًا درگیرى هایى را هم با هم دارند، 
تصریح کرد: در چهار محال و بختیارى یا استان هایى که 
به نوعى آب از آنها جابه جا مى شــود این مشکل تبدیل به 
یک بحران جدى شــده که باید راه حلى براى آنها یافت 
از سوى دیگر ریشه برخى مشکالت در خارج هستند مثًال 
برخى کشــورها مانند ترکیه تعداد زیادى سد را ساخته تا 
عمًال آب دجله و فرات کم شود و این به ضرر همسایگان 

جنوبى و به خصوص ایران است.

نیازمند 50 میلیارد متر مکعب آب شیرین 
هستیم

حســن بیگى بابیان اینکه در راستاى آشــنایى با قوانین 
و مقررات کشورهاى دیگر در راســتاى چگونگى تأمین 
آب آنها، تعدادى از اعضاى کمیســیون امنیت ملى مأمور 
شدند که به کشــورهاى گوناگون سفر کنند، ابراز داشت: 
در خلیج فــارس بالغ بر 9میلیارد متر مکعب آب شــیرین 
مى شــود که از این مقدار پنج میلیارد براى عربســتان و 
ســه میلیارد براى کویت و عمارت و قطر و بحرین صادر 
مى شود و ما هم نیازمند 50 میلیارد متر مکعب آب شیرین 

هستیم.

جلوگیرى از ورود ساالنه 500 میلیون متر 
مکعب حقابه ایران

وى همچنین با بیان اینکه ساالنه 400 تا 500میلیون متر 
مکعب حقابه ایران با احداث سد توسط کشورهاى همسایه از 
ما گرفته مى شود، ابراز داشت: متأسفانه کشور افغانستان در 
باال دست حریره رود که شهر مشهد را سیراب مى کند، سد 
احداث کرده که الزم است کمیسیون امنیت ملى وارد موضوع 
شود تا با تصمیمات درست براى مردم و دولت راهگشا باشد.

60درصد کشور با کمبود آب مواجه است

در برنامه ششم، وزارت نیرو مکلف شده از طریق مکران، خلیج فارس و دریاى خزر آب تأمین کند

واردات آب در حال مذاکره است 

شغل هایى که خریدار ندارند

تخفیف هاى 50 الى 60 درصدى
 از کجا آب مى خورند؟!

پیشنهاد مشاوران امالك 
به خریداران ملک
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بازسازى «آزادى»بازسازى «آزادى»
 بعد از  بعد از 4848 سال الزم است سال الزم است

لژیونرها 
قراردادهاى جدید 

امضا نمى کنند
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1313 اختراع گوگل که هر روز از آنها 
استفاده مى کنیماستفاده مى کنیم
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مخاطب به دنبال دیدنمخاطب به دنبال دیدن
  حقیقت جامعه در فیلم هاست    حقیقت جامعه در فیلم هاست  
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ص درمانى موز سیاه شده 
خوا

زورگیرى لیال از زنان ودختران تهرانى

15

اسپانسر جدید استقالل و پرسپولیس و حاشیه هاى تازه

ر»، 
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جوا

ى « 
برا

ر»، 
ن هن

هرا
جوا

ى « 
برا

مهنــدس هاشــم امینــى مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان بــه اتفاق هیــأت همراه به 
منظور تکریم بازنشســتگان به دیدن حاج میرزا حسین 
اکبرى رفتنــد .حاج میرزا حســین اکبرى کــه پس از 
32سال خدمت به درجه بازنشستگى نائل شد گفت: در 
ســال هاى خدمت براى خودم کار کردم و منتى نیست 
که در این سال ها با تمام توان و انرژى مشغول به خدمت 
بودم.در تمام ســال هاى خدمت ساعت 4 صبح به قصد 
خدمت از خانه خارج مى شــدم و تا لحظه اى که کار بود 
خدمت مى کردم. و در این سال ها حاضر نشدم که پاداشى 
در قالب اضافه کارى ،تعطیــل کارى دریافت کنم زیرا 
قصد کرده بودم براى مردم کار کنم و رضایت خداوند را 
جلب کنم تا در روز قیامت مدیون نباشم.بعنوان مثال در 
سال هایى که مى خواستند تصفیه خانه بابا شیخعلى را 
احداث کنند آن مکان بیشه زار بود و هر روز من به همراه 
یکى دیگر از همکاران براى پاکسازى آن محل مى رفتیم.
که به این خاطر مدیر قصد داشــت پاداش در قالب بعد 
مسافت به من بدهد که قبول نکردم و گفتم من تنها مزد 
ساعت هایى که کار کردم را دریافت مى کنم.و با همین 
حداقل حقوق هیچ مشــکلى در زندگى نداشتم و خیر و 
برکت را در تمام مراحل زندگى داشــته ام به طوریکه با 
همین درآمد توفیق 4مرتبه ســفر به خانه خدا و 4مرتبه 
سفر به کربالى معلى را داشــتم و به همکاران توصیه 
مى کنم براى مردم خوب کار کنید تــا در قیامت غصه 
خوب کار نکردن براى مردم را نداشته باشید تا خداوند مزد 

زحمات شما را کامل دهد.خداوند مزد خوب کارکردن را 
مى دهد.

حاج میرزا حسین اکبرى از کارگران فضاى سبز و کارخانه 
کلر شرکت بوده که به خوب و مفید کارکردن و عدم چشم 
داشت به مزایاى انگیزشــى و فوق العاده در شرکت آبفا 

مشهور مى باشد.
 

خدا را شــاکرم که افتخار ســقایى را 
داشته ام

مهندس صابرى یکــى دیگر از بازنشســتگانى بود که 
مهندس هاشم امینى مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان به اتفاق هیأت همراه به منظور تکریم 
بازنشستگان به دیدن او رفت.مهندس صابرى در دیدار 
با ذکر خاطراتى در دوران 35 سال خدمت در صنعت آب 
و فاضالب گفت:چند سالى مى شــود که بعد از 35 سال 
فعالیت در صنعت آب و فاضالب به درجه بازنشســتگى 
رســیدم اما از هر خیابــان و محلــه اى در اصفهان که 
زیرســاختهاى اجراى شــبکه  آب و  یا فاضالب را اجرا 
مى کردیم مى گذرم خاطرات آن روزها مانند پرده اى از جلو 
چشمانم مى گذرد و خدا را شاکرم که به من افتخار سقایى 
را داده است و فعاالن صنعت آب و فاضالب باید در نظر 
بگیرند که فعالیت در زمینه آبرسانى و تامین بهداشت و 
سالمت مردم با جمع آورى و تصفیه فاضالب افتخار است.

مهندس صابرى اجراى شــبکه فاضالب مرقد مطهر 
امام راحل را یکــى از افتخارات بزرگ خود برشــمرد و 

اعالم کرد:در زمــان مدیریت دکتــر منوچهرى به من 
اعالم شد جهت اجراى شــبکه فاضالب مرقد مطهر به 
تهران سفر کنم که در آن برهه مهندس حجتى (مجرى 
طرح هاى عمرانى حرم مطهر(ره) و وزیر جهاد کشاورزى)

از من خواســتند که در بازه اى 20روزه ایــن پروژه را به 
سرانجام برســانم با وجود اینکه مطالعات اجراى چنین 
پروژه اى به زمان نیاز داشت طبق دستور صادره این پروژه 
در همان بازه 20روزه با بهترین کیفیت ممکن اجرا شــد 
به طوریکه مى توان گفت شــبکه فاضالب مرقد مطهر 
حداقل هزار ســال بدون کوچکترین مشکلى قابل بهره 
بردارى اســت.ونیز در ســالهاى خدمت اجراى شبکه 
فاضالب شــهر زابل که به دلیل عدم جاذب بودن خاك 
شهر زابل فاضالب در کوچه و خیابان این شهر روان شده 
بود و از ایمنى و بهداشت وضعیت مناسبى نداشت اما با این 
وجود با استفاده از دانش و تجربه کارکنان شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان اجراى شبکه فاضالب شهر زابل 

انجام گرفت.
من  در بازسازى شبکه آب و فاضالب شهر ایالم پس از 

جنگ تحمیلى نیز مشارکت داشتم.
مهندس صابرى در این دیدار بر انتقال و استفاده از تجربیات 
بازنشستگان تاکید کرد و گفت: اگر تدبیرى مى شد که از 
تجربیات و دانش بازنشستگان به کارکنان جوان انتقال 
مى یافت مطمئنا تاثیر بســیارى در توسعه صنعت آب و 
فاضالب داشت.چرا که تجربیات 30سال خدمت بسیار 

ارزشمند است.

با حضور هیئت رئیســه دانشــگاه آزاد اســالمى 
نجف آباد در منزل شــهید حججى، پیام تبریک و 
تســلیت دکتر على اکبر والیتى و دکتر فرهاد رهبر 
به صورت جداگانه به خانواده این شهید مدافع حرم 

ابالغ شد.
به گزارش پایگاه خبرى دانشــگاه آزاد اســالمى 
نجف آباد، دکتر مهران مجلسى رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمى نجف آباد در حضور خانواده شهید محسن 
حججى گفت: شهید حججى با شهامت و ایستادگى 
خود در برابر ظلــم و بیدادگــرى، درس بزرگى به 

همگان داد. ایشان از زندگى راحت و شیرین در کنار 
خانواده و فرزند خود گذشــت تا ما بتوانیم در نهایت 
امنیت و آسودگى خاطر در کنار عزیزان خود حضور 
داشته باشیم. بدون شــک خون شهید حججى ها 
باعث حفــظ امنیت و کیان ایران اســالمى خواهد

 بود.
مجلسى با اشاره به مصوبه اخیر هیئت امناى دانشگاه 
آزاد  اسالمى مبنى بر تغییر نام واحد نجف آباد به نام 
شهید محسن حججى خاطر نشان کرد: ان شاء ا...  با 
حضور اعضاى محترم خانواده این شهید بزرگوار از 

تابلوى جدید دانشگاه رونمایى خواهد شد. همگى ما 
معتقدیم نام این شهید سرافراز چراغ هدایتگر ما در 
ادامه مسیر دانشگاه خواهد بود. همچنین از این پس 
مسئولیت همه ما بویِژه دانشجویان این واحد معتبر 
دانشگاهى سنگین تر خواهد بود. دانشجویان واحد 
"شهید حججى" نجف آباد باید با تالش و کوشش 

مضاعف نام این شــهید بزرگوار را در مجامع علمى 
بین المللى بلند آوازه تر کنند.

در پایان این مراســم لوح یادبود و  قرآن نفیس به 
خانواده شهید حججى اهدا شد.

دیدار مدیرعامل آبفا با بازنشستگان 

مزد خوب کار کردن را خدا مى دهد پیام تبریک و تسلیت ریاست و
اعضاى هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى 

به خانواده شهید حججى ابالغ شد
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فرهاد اصالنى درباره فرهنگ زندگى ســالم گفت: فکر 
مى کنم هنرمندان در این مسائل همواره از مدیران جلوتر 
هستند. هنر باید بازتاب جامعه باشد که بى شک عملکرد 

سینما و سینماگران در این زمینه مؤثر است.
او ادامه داد: نقش مؤثر هنرمنــدان در جوامع مختلف به 
نوع فعالیت هــاى آنها در نهادهاى مدنى بســتگى دارد. 
فعالیت هایى مثل حضــور در انجمن هاى مردمى که در 
ســطوح مختلف به افزایش دانش و نگــرش فکرى و 
اجتماعى مردم کمک مى کند. قاعدتاً هنرمندان از طریق 
فعالیت هاى مدنى  مى توانند در جامعه ایفاى نقش کنند؛ 
نقشى که اگر به صورت جدى حمایت شود مى تواند میان 
گروه هاى مختلف فکرى اتحاد و انسجام خوبى ایجاد کند 

و بسیارى از مشکالت را از بین ببرد یا کاهش دهد.
بازیگر «عصر یخبندان» افزود: هنرمندان زمانى مى توانند 
توانایى خود را از راه هاى مختلف در اختیار جامعه قرار دهند 
که این فضا در اختیار آنها قرار داده شود. نه تنها در ایران 
که در اکثر کشــورهاى دنیا فعالیت هاى مدنى مستلزم 
وجود فضاى امن و آرام اجتماعى اســت، فضایى که نقد 
و اظهارنظرهاى مختلف در آن ســرکوب نشود و مورد 

استفاده قرار گیرد.
فرهاد اصالنى همچنین یادآور شد: اگر فضاى الزم براى 
هنرمندان فراهم شود، بدون شک دیدگاه هاى کارشناسى 
این افراد براى حل خیلى از معضالت و مشکالت اجتماعى 
مؤثر خواهد شد. باید دستاورد سینما این باشد تا بحران هاى 

اجتماعى مثل اعتیاد جدى گرفته شود.
او خاطرنشان کرد: چند سال پیش اصغر فرهادى سریالى 
درباره ایدز و سرنگ هاى دســته جمعى ساخت و بعد از 
یکسال از زمان تولید ســریال، مدیران براى پخش آن 
تصمیم گرفتند. رسانه ملى باید در این زمینه با هنرمندان 
همسو باشد و معضالت جامعه را از مردم مخفى نکند. به 
هرحال باید بپذیریم که در جامعه اعتیاد وجود دارد و اگر 
فیلمى در این زمینه تولید شود قطعًا با هدف مقابله با آن 

بوده است.
اصالنى با بیان اینکه در فیلم «عصر یخبندان» چهارمین 
تجربه بازى اش در فیلمى با موضوع اعتیاد بوده اســت، 
یادآور شد: در فیلم «به خاطر پونه» نقش مردى را بازى 

کردم که تحت تأثیر مصرف مواد مخدر از همسرش جدا 
مى شود. «شاخ به شاخ» نیز ماجراى زندگى یک روز فردى 
معتاد بود و از خاطرات افراد معتاد و مشکالتشان صحبت 
مى کرد. این فیلم ها در جامعه بسیار تأثیرگذار بودند و من 
از دیدن تأثیرات آنها این احساس را داشتم که فیلم هایى با 
این موضوعات قطعاً براى جامعه مفید است و نه تنها دیده 

مى شود که تأثیرگذاراست.
او ادامه داد: بارها پیش آمده با افرادى برخورد کرده  باشم 
که بگویند بعد از دیدن فیلم «شاخ به شاخ» اعتیاد را کنار 
گذاشته اند یا موضوع «عصریخبندان» آنها را آگاه کرده که 
مراقب جوان هاى خود باشند. این بازخوردها، تأثیرگذارى 

این فیلم ها را نشان مى دهد.
فرهاد اصالنى افــزود: مخاطب به دنبال دیدن 

حقیقت جامعه در فیلم هاست و نمى توان 
تصویرى غیر واقعــى از جامعه را به او 

نشــان داد که همه چیــز در صفا و 
آرامش قــرار دارد. قطعــًا چنین 

فیلم هایــى نه تنهــا تأثیرگذار 
نمى شــوند که مورد پســند 
مخاطب هم قــرار نخواهند 
گرفت. شاید سینماى ایران 
هنوز تا چند سال پیش متوجه 
اهمیت طرح چنین مباحثى 

نشده بود. این درحالى است که 
گستره معضالت اجتماعى باعث شد 

هنرمندان نسبت به کاهش این معضالت وارد 
عمل شوند و اهمیت توجه به این موضوعات 

را به مردم یادآور شوند.
بازیگر « زیر ســقف دودى» یادآور شد: 
هرچند در ســال هاى اخیــر به تصویر 
کشیدن برخى از این سوژه ها با موانعى 
رو به رو بوده است، سینما جایگاه خود 
را حفــظ و در مســیر خوبى حرکت 
کرده است. ســینما زمانى به ارزش 
واقعى خود نزدیک مى شــود که به 
دغدغه هاى زمانه خود نزدیک شود و 

از کلیشه فاصله بگیرد. به نظر مى رسد دغدغه هاى جامعه 
امروز هم همین معضل اعتیاد و باقى مشکالت اجتماعى 
باشد. بنابراین نمى توان سینما را از طرح این مسائل دور 

نگه داشت.

ت تأثیرمصرف مواد مخدر از همسرشجدا
خ به شاخ» نیز ماجراى زندگى یک روز فردى

خاطرات افراد معتاد و مشکالتشان صحبت 
یلم ها در جامعه بسیار تأثیرگذار بودند و من 
تآنها این احساس را داشتمکه فیلم هایى با 
ت قطعاً براى جامعه مفید است و نه تنها دیده 

ثیرگذاراست.
رها پیش آمده با افرادى برخورد کرده  باشم 
د از دیدن فیلم «شاخ بهشاخ» اعتیاد را کنار 
موضوع «عصریخبندان» آنها را آگاه کرده که 
هاى خود باشند. این بازخوردها، تأثیرگذارى 

شان مى دهد.
ننیدن ى افــزود: مخاطب به دنبال د

ه در فیلم هاست و نمى توان 
 واقعــى از جامعه را به او 

ه همه چیــز در صفا و 
ر دارد. قطعــًا چنین 

ه تنهــا تأثیرگذار 
که مورد پســند 
قــرار نخواهند 
سینماى ایران 
ل پیش متوجه 
چنین مباحثى 

 درحالى است که 
الت اجتماعى باعث شد 

ت به کاهش این معضالت وارد 
همیت توجه به این موضوعات 

ور شوند.
ســقف دودى» یادآور شد: 
ـال هاى اخیــر به تصویر 
ى از این سوژه ها با موانعى 
ست، سینما جایگاه خود 
ر مســیر خوبى حرکت 
ــینما زمانى به ارزش 
دیک مىشــود که به 
و و ی ز مانه خود نزدیک شود و و

از کلیشه فاصله بگیرد. به نظر مىرسددغدغه هاى جامعه 
امروز هم همین معضل اعتیاد و باقى مشکالت اجتماعى 
باشد. بنابراین نمى توان سینما را از طرح این مسائل دور 

نگه داشت.

اصغر فرهادى بعد از دریافت دومین اســکارش براى 
«فروشنده» این روزها در اسپانیا و در آستانه فیلمبردارى 

تازه ترین پروژه اش با نام «همه مى دانند» قرار دارد.
«پنه لوپه کروز» و «خاویر باردم» بازیگران اصلى «همه 
مى دانند» هســتند و در کنار آنها  «ریکاردو دارین»، 
«ادواردو فرناندس»، «خاویر کامارا» و «الویرا مینگس» 

هم ایفاى نقش خواهند کرد.
به تازگى خط داســتانى این فیلم از سوى رسانه 
اسپانیایى «فتوگراما» فاش شده و رسانه 
«سینمادیلى» هم این خط داستانى را 

منتشر کرده است.
در این خط داستانى  «پنه لوپه کروز» 
و «ریکاردو دارین» نقش یک زن 
و شــوهر را بازى مى کنند که در 
یک  مراسم عروسى، دخترشان 
به یکباره ناپدید مى شــود. همه 
به دنبــال دختر مــى گردند. در 
این میان خاویر بــاردم هم که از 
دوستان بسیار نزدیک این خانواده 
و صاحب تعدادى تاکستان است 
تالش زیادى براى پیدا کردن این 

دختر مى کند.
نکته جالب توجه درباره این خط داستانى 
شباهت آن است با یکى از آثار قرن بیست و 
یکمى «پدرو آلمادوآر» با نام «پوستى که در 
آن زندگى مى کنیم»(2011) که برداشتى 
آزاد بود از رمانى به نام «تارانتوال» نوشــته 

« ثیرى جان کوئت» فرانسوى.
آلمادوآر که خود تا یک مــاه قبل به عنوان 
تهیه کننده «همه مى دانند» کنار فرهادى 

بود در «پوستى که در آن زندگى مى کنیم» هم ماجراى 
ناپدید شدن یک انسان را روایت کرده بود. منتها به جاى 
ناپدیدى یک دختر در آنجا یک پسر جوان بود که ناپدید 
مى شد و از سوى پدر دخترى که به او تعرض کرده بود 
و البته جراح زیبایى بود، تحت عمل تغییر جنسیت قرار 
گرفت و سال ها بعد وقتى به یک دختر جوان بدل شده 

بود نزد خانواده اش بازمى گشت.
«بانى لیک گمشده»(1965) ساخته «اتو پرمینگر» با 
محوریت ناپدید شدن ناگهانى دخترى به نام بانى دیگر 

فیلم شناخته شده مشابه فیلم تازه فرهادى است.
گم شــدن یک انسان اولین حلقه اشــتراك فیلم تازه 
فرهادى و فیلم سابق آلمادوآر و همچنین «بانى لیک 
گمشده» اســت و با توجه به آنچه از سینماى فرهادى 
به خصوص در «فروشنده» دیده ایم هیچ بعید نیست 
که ماجراى تعرض امتداد داســتان را بسازد و سوءظن 
به دوست خانوادگى والدین دخترك گمشده باشد که 

داستان را پیش ببرد. 
اگر این اتفــاق بیافتد «همــه مــى دانند»فرهادى 
شباهت هایى هم پیدا خواهد کرد به «بدوك»(1370) 

مجید مجیدى.
در «بدوك» که با حمایت حوزه هنرى تولید شده بود 
هم دخترى گم مى شد و برادر براى یافتن او دست به 
دامن مردى مى شد در ظاهر دلسوز اما در باطن شریر که 

دخترك را تصاحب کرده بود.
البته این فــرض هم محتمل اســت کــه فرهادى 
پایان بندى را به سمت تصویرســازى هیوالیى از پدر 
دختر پیش ببرد. گفتنى است یک مجله معتبر آمریکایى 
با انتشــار فهرســتى از برترین  فیلم هاى سال، فیلم 
«فروشنده» اصغر فرهادى را به عنوان یکى از برترین  

فیلم هاى سال 2017 میالدى برگزیده است.

اصغر فرهادى در ادامه روایت ناپدید شدن انسان ها 

بهروز شعیبى کارگردان فیلم «دهلیز» از 
ساخت فیلم «حمید صفت» خبر داد. بهروز 
شعیبى با انتشــار متنى در اینستاگرامش 

نوشت:
«سالم مى دونم این چند روز خبر اتفاقى 
که براى آقاى حمید صفــت افتاده ذهن 
خیلى ها رو درگیر کرده، قاعدتًا ذهن منم 
درگیره، از وقتى که "دهلیز" رو ســاختیم 
همچنان بــا واژه هاى مختلــف کلنجار
 مى رم که از میان اونها دوست دارم کلمه 
بخشش رو تکرار کنم. به شدت دارم فکر 
مى کنم شــاید روزى فیلم حمید صفت 
رو بســازم... فقط نمى دونم کســانى که 
قضاوت به عهده آنهاســت پایان قصه رو 
چگونه خواهند بست؟ آیا کسانى که درگیر 
این پرونده هستند مى دونن روزى بیننده 
فیلم، راجع به اونها هــم قضاوت خواهد 
کرد؟ امیدوارم بیننده هــا تصمیم گیران 
این پرونده رو دوست داشته باشن و حس 
خوبى راجع به اونها داشته باشن... خیلى 

امیدوارم.»

فیلم «حمید صفت» به 
کارگردانى بهروز شعیبى  

مخاطب به دنبال دیدن مخاطب به دنبال دیدن 
حقیقت جامعه در فیلم هاست  حقیقت جامعه در فیلم هاست  

اصغر فرهادى بعد از دریافت
«فروشنده» اینروزها در اسپ
تازه ترین پروژه اش با نام «ه
«پنه لوپه کروز» و «خاویر بار
مى دانند» هســتند و در کن
«خاویر «ادواردو فرناندس»،
هم ایفاى نقش خواهند کرد
به تازگى خط داســتان
اسپانیایى «فتو
«سینمادیلى
منتشر کرد
در این خط
و «ریکا
و شــو
یک  م
یکبا به
دنبـ به
اینمیا
دوستان
و صاحب
تالش ز
دختر مى ک
نکته جالب تو
شباهت آن است
یکمى«پدرو آلم
آن زندگى مى ک
آزاد بود از رمانى

« ثیرى جان کوئت
آلمادوآر که خود
تهیه کننده «ه

ر ر ر ادامه راصغر فرهادى در ادامه رر فرهادى در اصغر شادمهر عقیلى، خواننده اى که بیش از یک دهه و نیم است 
ایران را ترك کرده و فعالیت هنریش را در ایاالت متحده 
دنبال مى کند ممکن اســت بعد از مدت هــا با یک پروژه 
سینمایى ایرانى- هندى مجدداً حضور در مارکت هنرى 

داخل را تجربه کند.
در صورت موافقت سازمان سینم ایى براى بازى شادمهر 
عقیلى در پروژه ایران- هند «دختر شــیطان» یا «سالم 
بمبئى2»، دســت اندرکاران پروژه با شادمهر عقیلى وارد 
مذاکره خواهند شــد تا یکى از نقش هاى اصلى این فیلم 

را بازى کند.
«دختر شــیطان» بــه نویســندگى و کارگردانى قربان 
محمدپور محصول مشــترك ســینماى ایران و بالیوود 
هندوستان است که در فصل پاییز در بالیوود فیلمبردارى 

خواهد شد.
فیلم دو بازیگر مرد ایرانى دارد و قرار اســت یک بازیگر 
مطرح زن از سینماى هند نقش دختر شیطان را بازى کند.

در صورت صدور مجوز، شــادمهر که سال ها پیش ایفاى 
نقش در «شــب برهنه» و «پر پرواز» را تجربه کرده بود 

یکى از نقش هاى اصلى مرد را ایفا خواهد کرد.
دســت اندرکاران «دختر شــیطان» همچنین در تالش 
هستند با «آمیتاب باچان» یا «در مندرا» براى بازى در این 

فیلم به توافق برسند.
«دختر شــیطان» که طرح اصلى آن از فرج ا... سلحشور 
است داستان یکى از بچه هاى ابلیس است که مى خواهد 
توبه کند؛ شرط پذیرش توبه اش ســجده به یک انسان 
بى گناه است. دختر شــیطان وارد زمین مى شود و دنبال 

یک آدم بى گناه مى گردد اما...

براى « جواهران هنر»، ضیافت ترتیب دهید 
مجید مظفرى بازیگر سینماى ایران درباره اتفاقات یازدهمین 
جشــن منتقدان ســینماى ایران گفت:به شخصه تأسف 
خوردم. فکر نمــى کردم که چنین اتفاقاتــى صورت گیرد. 
آقاى مشایخى و انتظامى به گردن سینماى ایران حق دارند. 
از کودکى این دو را مى شناسم و به آنها عشق ورزیده ام.به 
عنوان کسى که سال هاى سال این بزرگان را مشاهده کرده 
اســت مى گویم که تاریخ هنر نمایشى در ایران مدیون این 

دوستان است.
او ادامه داد:خاطرات زیادى از آقاى مشایخى و انتظامى دارم. 
زمانى که براى اولین بار با آقاى انتظامى جلوى دوربین رفتم 

بسیار شگفت انگیز بود. به هر حال استرس داشتم اما استاد 
انتظامى با من به گونه اى رفتار مى کرد که من مى توانستم 
بازى بهترى ارائه بدهم. افتخار بازى در پنج فیلم را کنار آقاى 
انتظامى دارم. آقاى مشایخى هم به همین منوال  چیزهاى 
زیادى از او یاد گرفتم یکى از مسائلى که همیشه به آن افتخار 
کرده ام این بوده است که در نمایش «ولد کشته» زمانى که 
آقاى مشایخى سرما خورده بودند و نمى توانستند حضور پیدا 
کنند از من خواستند که به جاى این بزرگوار به روى صحنه 
بروم. یکى از افتخارات من در طول بازیگریم این بود. افرادى 
مانند آقایان مشــایخى، انتظامى، کشاورز، على نصیریان و 

داود رشیدى، جواهران هنر و فرهنگ ایران بوده اند.
مظفرى درباره سوء استفاده برخى از موضوع پیش آمده اضافه 
کرد: اگر مسئله اى به وجود مى آید نمى توانیم تقصیر را بر 
گردن کسى بیاندازیم. اما کسانى که مراسم برگزار مى کنند 
باید تمام جوانب را در نظر بگیرند. ما باید بدانیم چه کسى را 
دعوت مى کنیم و چه چیزى را نمایش مى دهیم. به هر حال 
این موضوع کامًال خانوادگى است و به اهالى سینما مربوط 
مى شود. متأسفانه کسانى هستند که این میان از آب گل آلود 
ماهى مى گیرند و این به هیچ وجه کار درستى نیست. قلب 
جمشید مشایخى بیش از حد رئوف اســت. استاد انتظامى 

نیز مناعت طبع مثال زدنى دارد پس مطمئن باشید به قول 
قدیمى ها این دوستان گوشت هم را هم بخورند استخوان 
هم را دور نمى اندازند. این دو نفر وابسته به همدیگر هستند 
سفرهاى زیادى را با هم بودند نمایشنامه هاى زیادى را اجرا 

کردند. خاطرات بسیار زیادى با هم دارند.
مجید مظفرى درباره ایجاد اتحاد بین پیشکســوتان سینما 
گفت: در خواست من از تمام اســاتید این است که ضیافتى 
را ترتیب دهند تــا این بزرگواران در کنار هــم قرار گیرند و 
هر موضوعى که تا امروز بوده اســت را به دست فراموشى

 بسپرند.

بازگشت شادمهر به ایران از راه بالیوود

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «ســوگند» به 
کارگردانى همایون اسعدیان حدود 15 روز است که 
آغاز شده است. تهیه کنندگى این اثر را حسین طاهرى 
بر عهده دارد و گروه در حال حاضر در دانشگاه تهران 

مشغول به کار هستند. 
از بازیگران اصلى مجموعه تلویزیونى «ســوگند» 
مى توان به فاطمــه معتمدآریا اشــاره کرد. بخش 
عمده اى از بازیگران این ســریال را هنرپیشه هاى 

کمتر شناخته شده تشکیل مى دهند. 
فاطمه معتمدآریا که مجموعه «آشپزباشى» آخرین 

حضور او در تلویزیون محســوب مى شــود، پس از 
یــک دوره ممنوع التصویرى دوباره بــه تلویزیون

 برمى گردد. 
سریال «سوگند» سال آینده از شبکه 3 سیما پخش 
خواهد شد و داستان آن در ســه دهه رخ مى دهد و 
به خانواده اى اشــاره دارد که داستان زندگى شان از 
دهه 60 شروع شده، بخشى از آن در دهه 70 روایت 
مى شــود و بخشــى هم تا دهه 80 ادامه دارد. این 
خانواده با وقایع مختلفى از جنگ گرفته تا مســائل 

مختلف رو به رو هستند.

محمد على نجفى، کارگردان و تهیه کننده ســینما 
در خصوص آخرین وضعیت ساخت «گرگ بازى» 
گفت: این اثر در مراحل پایانى تدوین قرار دارد و فکر 

مى کنم تدوین آن شهریور ماه به پایان برسد.
وى افزود: طبیعتًا پس از پایــان تدوین، صداگذارى 
و ساخت موســیقى آن آغاز و براى حضور در سى و 

ششمین جشنواره فیلم فجر آماده خواهد شد.
شــایان ذکر اســت؛ على مصفا، هانیه توسلى، نگار 
جواهریان، سعید چنگیزیان، سهیال گلستانى، مهسا 
عالفر، فهیمه امن زاده، احســان گــودرزى، حمید 

پورآذرى، امیرحسین قدسى، ژرژ پطروسى، منوچهر 
زنده دل، محمدرضا مالکى، ســوده سعدایى و قاسم 
فرمانبردار بازیگران «گرگ بازى» هستند. این فیلم 
اولین ساخته ســینمایى بلند عباس نظام  دوست در 

مقام کارگردان است.
فیلم ســینمایى «گرگ بــازى» روایتگر داســتان 
چند دوســت قدیمى است که یک شــب در خانه 
موروثى یکى  از این دوستان جمع مى شوند. با ورود 
مهمانان تازه وارد به جمــع،  ماجراهاى عجیبى رخ 

مى دهد.

« سوگند» فاطمه معتمد آریا 
در تلویزیون

نگار جواهریان در «گرگ بازى» 

محدثه حیرت، بازیگر جوان فیلم سینمایى «خانه» با اشاره به تنفر خود از بازیگرى 
گفت: شاید باورتان نشود که در ابتدا بى نهایت از سینما و بازى در این عرصه متنفر 
بودم اما بعد از آشنایى با گروه اصغر یوسفى نژاد و درس هایى که از وى گرفتم به طور 
کلى نظرم عوض شد. با تمام قدرت مى خواهم به راهم ادامه دهم و سعى مى کنم 

در انتخاب هایم با نهایت دقت عمل کنم.
وى درخصوص چگونگى ورود خود به عرصه بازیگرى افزود: من در شهر تبریز از 
زمان هنرســتان بازیگرى خواندم و بعد از آن تحصیالت دانشگاهى خود را نیز در 
همین زمینه ادامه دادم. زمانى که قرار شد اصغر یوسفى نژاد فیلم «خانه»را بسازد 
از من دعوت شد تا براى این نقش تست دهم و خوشبختانه براى ایفاى آن پذیرفته 

شدم.
وى اولین تجربه سینمایى اش را اینگونه توصیف کرد: در هرصورت بازى در اولین 
فیلم، تنش و اســترس هاى فراوانى را به همراه دارد و من هم از این قاعده مستثنا 
نبودم اما بعد همه چیز به سرعت رنگ دیگرى پیدا کرد و این هیجانات به آرامش 
مبدل شد. اگر عاشق سینما باشى تمام ســختى ها و هیجانات آن به لذت تبدیل 

مى شود.
وى درباره نامزد شــدنش در جشن منتقدان ســینما براى دریافت جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول زن تصریح کرد: شــاید توقع زیادى باشد اما انتظار داشتم جایزه 
جشــن منتقدین را بگیرم. البته خیلى خوشــحالم که در اولیــن تجربه بازیگرى 
در کنار اســامى بازیگران بزرگى همچون ثریا قاســمى و لیــال حاتمى قرار داده 

شدم.
حیرت با اشــاره به زمان اکران فیلم «خانه»، درباره حضور دوباره اش در جشنواره 
فجر امسال خاطرنشــان کرد: فیلم «خانه» به امید خدا پاییز امسال اکران خواهد 
شد. چندین پیشنهاد جدى داشته ام اما در حال حاضر قراردادى بسته نشده است. 
به طور قطع در جشنواره فجر امســال حاضر خواهم بود و امیدوارم اتفاقات خوبى 
براى من بیافتد. مــن در تئاتر جایزه بســیار زیادى گرفتم و گرفتــن جایزه فجر 
برایم اهمیتى ندارد امــا در اصل فجر جایگاهى اســت که فیلم بــه خوبى دیده

 مى شود.

انتظار داشتم جایزه جشن منتقدین را بگیرم 
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پوشش لباس ها، شــلوارها و پارچه هایى که در قالب هاى مختلف بر تن مى کنیم هدف 
آرامش و راحتى انسان را دنبال مى کنند اما به گمان مى رسد در حال حاضر دیگر لباس نقش 

آرامش بخشى، سالمت و پوشش را به عنوان بازیگر اصلى بازى نمى کند.
بر این اســاس در نگاهى علمى بر یکى از مشــکالت پوششــى امروز مردم یعنى اســتفاده از 

لباس هاى تنگ و چسبان و تأثیر آن بر سالمتى انسان مى پردازیم.
اولین مشکلى که پوشش لباس هاى تنگ براى بدن فرد ایجاد مى کند مسدود شدن تعریق بدن به شکل طبیعى 

است. در هنگام پوشش کفش هاى تنگ پوست پا تحریک شده و تعریق پا در پوشش کفش هاى مختلف به اشکال 
متفاوت بروز مى کند.

ماندگارى، بوى بد و در عین حال کاهش تعریق بدن در پى داشتن پوشش هاى تنگ رخ مى دهد و در فشار بودن پوست 
بدن مى تواند در طوالنى مدت حساسیت پوست را به دنبال داشته باشد. گفتنى است برخى لباس ها نیز داراى ترکیبات 

سربى بوده و مسمومیت با سرب را به دنبال خواهد داشت.
پوشش لباس هاى تنگ  مانع تعریق آزادانه آب بدن شــده به کانونى براى بروز بیمارى هاى پوستى وتبدیل مى شود. 
همینطور وجود زخم ها و تاول ها در بدن در صورت قرار گرفتن در مجاورت با هوا درمان مى شود و زودتر به حالت عادى 
خود باز مى گردند، در حالى که بســته به شــدت تنگى لباس هایى که روزانه بر تن مى کنیم عفونت ها را در بدن رشد 
مى دهیم.لباس تنگ در کوتاه مدت تظاهراتى از خود بروز نمى دهد اما در دراز مدت با گرفتن آزادى میدانى بدن شواهد 

خود را نشان مى دهد.
هنگامى که به ناخن الك زده مى شــود تبادالت غذایى ناخن قطع مى شود؛ زیرا ســلول هاى ناخن نیازمند اکسیژن 

اســت؛ که همین روندنیز با پوشش 
لبــاس هاى تنــگ دچار مشــکل

مى شود. پوشش؛ حس را محدود مى 
کند آنچنانکه دست در داخل دستکش 
حس اطراف خــود را محدودتر درك 
مى کند.داشتن پوشــش هاى تنگ 
موجب خســتگى بدن مى شود.عرق 
در زیر لباس چســبان مى چســبد و 

سوختگى بدن را به دنبال دارد.
ممکن اســت اظهــار نظرهایى در 
خصوص وجود ارتباط میان داشــتن 
پوشش هاى تنگ و بیمارى سرطان 
وجود داشته باشــد اما این موضوع از 
نظر علمى اثبات نشــده است و جاى 

تحقیق و پژوهش دارد. 

موز از میوه هاى پرخاصیــت و داراى ارزش غذایى 
باالست و از نظر ترکیبات شیمیایى خیلى نزدیک به 
مواد موجود در گندم است. میوه موز بسیار خوشمزه 
و لذیذ بوده و طرفداران بسیارى دارد. معموًال موز را 
به صورت نارس از درخت چیده و مدتى با ترکیبات 
شیمیایى نظیر گاز اتیلن و استیلن نگهدارى مى کنند 

تا زرد و شیرین شود. 
جالب است بدانید خواص درمانى موز بسته به رنگ 
پوست آن متفاوت است و در هر مرحله از رشد میوه 
که باعث تغییر رنگ پوست آن مى شود، کاربردهاى 
درمانى اش نیز متفاوت مى شود. در این مطلب قصد 
داریم تا شما را با حقایقى جالب در مورد موزهاى خیلى 
رسیده، لکه دار و موزهایى که سیاه شده اند آشنا کنیم. 

ویژگى هاى موز
موز میوه درختى اســت که در مناطق گرمســیر و 
مرطوب به ثمر مى رسد. در ایران این میوه در مناطق 
جنوب کشور روییده مى شود. برگ هاى درخت موز 
بسیار دراز و عریض اســت. میوه موز ابتدا در غالف 

صنوبرى شکل قرار دارد، ســپس شکافته و خوشه 
پدیدار مى شود و در هر خوشه بیش از صد عدد میوه 

وجود دارد.

خواص درمانى موز
موز داراى کاربردهاى بسیار بوده، مصرف آن براى 
اطفال، اشخاص سالخورده و کسانى که تازه از بستر 
بیمارى برخاسته اند بســیار مفید است. جالب است 
بدانید قند موجــود در موز خیلى مرغــوب تر از قند 
شیرین براى اطفال است و همچنین ذکر این نکته 
ضرورى اســت که میوه موز زمانى که بسیار رسیده 
و به نظر گندیده مى آید نیز همچنان داراى خواص 
درمانى است. برخى از خواص و فواید درمانى مصرف 

موز عبارتند از:
موز غذایــى کامل بــراى بچه ها و افــراد مبتال به 

سوء هاضمه محسوب مى شود.
متخصصان طب سنتى معتقدند، مصرف موز خون را 
قلیایى مى کند و در نتیجه باعث دفع سموم، صافى و 

تعادل در خون مى شود. 

موز میــوه اى معتدل، مقوى و فربه کننده اســت و 
مصرف آن باعث تقویت نیروى جســمانى و جنسى 

مى شود. 
خوردن موز جهت تســکین سرفه و خشونت حلق و 

گلو مفید است. 
موز داراى مقادیر زیادى فســفر است و خوردن آن 
باعث افزایش عملکرد مغز شده، در افزایش هوش 

و حافظه کودکان بسیار مؤثر است. 
 B موز به علت داشتن مقادیر زیاد ویتامین هاى گروه
در تقویت اعصاب مؤثر بوده، براى درمان افسردگى 

مفید است.

خواص موز سیاه شده و فواید درمانى 
آن

برخى از مهمترین خــواص درمانى موزهاى کامًال 
رسیده عبارتند از:

یکــى از مهمترین خواص موز ســیاه شــده و 
موزهایــى کــه روى پوســت آن نقطه هاى 
قهوه اى وجود دارد و نشــانه رســیده بودن آن 

اســت، وجود ماده اى به نام TNF است که علیه 
ســرطان عمل مى کند و مانع از رشــد و گسترش 

سلول هاى سرطانى مى شود.
موز کامًال رسیده که در ظاهر سیاه و گندیده به نظر 
مى رســد، داراى موادى اســت که قدرت مقابله با 
غده هاى سرطانى، تومورها و سلول هاى سرطانى 

را به بدن مى دهد.
موز سیاه شده و کامًال رسیده سرشار از ویتامین هاى 

A، B، C، قند و به مقدار 80 درصد تانن است.
از خواص موز سیاه شــده به دلیل میزان باالى فیبر 

گیاهى موجود در آن کمک به درمان یبوست است.
موز کامًال رسیده با لکه هاى قهوه اى روى پوست 
آن، هشــت برابر بیش از موز سبز (موز سفت)، توان 
سیســتم ایمنى را در مقابله با بیمــارى ها به ویژه 

سرطان باال مى برد.

نکات احتیاطى در مورد مصرف موز
به طور کلى الزم است بدانید زیاده روى در مصرف 
موز مى تواند باعث ایجاد حساسیت و خارش در بدن 
شود. متخصصان تغذیه مصرف یک تا دو عدد موز را 

در روز توصیه مى کنند.
موزهــاى زرد، حــاوى ترکیبات قندى بــه میزان

باالیى مى باشــند، لذا زیــاده روى در مصرف آن، 
براى کسانى که بیمارى قند (دیابت) دارند، مناسب 

نیست.

دکتر باقر شهنى زاده، رئیس انجمن دندانپزشکان عمومى 
ایران در ارتباط با موضوع بیلیچینگ یا سفید کردن دندان ها 
اظهار داشت: به طور معمول رنگ دندان در نژادهاى مختلف 
متفاوت اســت؛ به طور مثال در ایرانى هاى جنوب کشور 

دندان ها متمایل به زرد و در شمال متمایل به سفید است.
وى با اشاره به اینکه گاهى رنگ دندان مطلوب نیست، افزود: 
در برخى افراد کل رنگ دندان ممکن است تیره باشد و با هیچ 
روشى نتوان آن را تغییر داد و ســفید کردن براى آن فایده 

ندارد و مؤثر نیست.
شــهنى زاده بیان داشــت: ســفید کردن دندان در مطب 
دندانپزشکى با دو روش استفاده از مواد شیمیایى و ساختن 

وسیله هایى همچون المینیت و ... صورت مى گیرد. البته در 
هنگام بیلیچینگ ماده سفید کننده، ماده اکسیژن زا بوده و 
اکسیدان دارد که عالوه بر تأثیر روى دندان، لثه را نیز تحت 

تأثیر قرار مى دهد و مى تواند باعث سوزش لثه شود.
وى با تأکید بر اینکه روش هایى باید براى کار زیبایى دندان 
استفاده شوند که خسارتش بر دندان کم باشند، تصریح کرد: 
در بسیارى از کشورهاى دنیا سازمان هایى وجود دارند که بر 
این مسئله نظارت مى کنند و روش هاى درمانى و نوع موادى 

که استفاده مى شود، همه تحت نظارت قرار دارند.
شهنى زاده با اشاره به اینکه در انگلستان سفید کردن دندان 
با مواد شیمیایى خانگى بدون نظارت دندانپزشک به دلیل 

خسارت بر دندان ممنوع اســت، گفت: در این کشور بین 
شرکت هاى تولید کننده این مواد و سازمان نظام پزشکى  

آنها بحث است و اختالف نظر وجود دارد.
رئیس انجمن دندانپزشکان عمومى ایران اظهار داشت: 
ژاپن کشورى اســت که باالترین مواد سفید کننده دندان 
را تولیــد مى کند ولى به انــدازه ایــران مردمانش اصرار 
براى ســفید کردن دنــدان ندارند. لذا این مســئله مؤید 
این بوده که باید در راســتاى کاهــش تقاضاى بى مورد،
فرهنگســازى صورت گیرد، چرا که انجام این مســئله 
ضرورتى ندارد و در اغلب موارد ســبب خسارت به دندان 

مى شود.
شــهنى زاده با بیان اینکه بیلیچینگ یا سفید کردن دندان 
حدود دوسه سال ماندگار اســت، خاطر نشان کرد: برخى 
افراد بیلیچینگ را در خانه بدون تجویز و نظارت دندانپزشک 
انجام مى دهند که انجمن دندانپزشکان عمومى ایران به 
هیچ عنوان موافق این مسئله نیست و توصیه مى کنیم این 
اقدام حتماً در دندانپزشکى صورت گیرد تا قابل کنترل باشد.

وى هشــدار داد: مردم فریب ارزان و در دســترس بودن 
بیلیچینگ خانگى را نخورند، چراکه این مسئله ممکن است 

عوارض برگشت ناپذیرى را به همراه داشته باشد.
وى تصریح کــرد: دندان هایــى که قرار 

است بیلیچینگ شوند، نباید پوسیده 
باشــند و قبــل از ســفید کردن

 دندان هایى که الزم اســت، 
همه درمان هاى اولیه آن باید 

صورت گیرد.

نتایج تحقیقات جدید نشان مى دهد، فصل تولد نوزاد، اثر 
علمى قابل اندازه گیرى بر طول عمر فرد دارد.

محققان دانشگاه شیکاگو رابطه تاریخ تولد و طول عمر 
افراد را مورد بررسى قرار داده و دریافته اند که محیط، دما و 
ماه تولد نقش بسزایى بر رفتار، خصوصیات ژنتیکى و طول 

عمر افراد ایفا مى کند.
نتایج تحقیقات جدید نشــان مى دهد، فصل تولد نوزاد 
اثر علمى قابل اندازه گیرى بــر طول عمر فرد 
داشته و متولدان پاییز یعنى متولیدن مهر 
تا اوایل آذر شــانس بیشــترى براى 
رســیدن به صــد ســالگى دارند. 

فرضیه اى کــه در خصوص طول عمر بیشــتر متولدین 
پاییز مطرح مى شود، به نوع بیمارى هاى این فصل ارتباط
 دارد.به گفته محققان، سرماخوردگى متداول در نخستین 
ماه هاى زندگــى نوزاد مى تواند بدن و سیســتم ایمنى را 
در مقابل ســایر بیمارى ها مقاوم کند. تغییرات هورمونى 
فصلى نیز از دیگر عواملى است که مى تواند در افزایش سن 

متولدین پاییز نقش داشته باشد.
همچنیــن افــراد متولد ماه هــاى مارس(10اســفند-

10فروردیــن)، ِمى(11اردیبهشــت-10خرداد) و 
جوالى(10تیر-10مرداد) کمتر از سایرین شانس رسیدن 

به صد سالگى را دارند.

باالخــره تحقیقات ثابــت کردند کــه چیپس  
ســیب  زمینى به شــما کمک مى کند تا بتوانید 
وزنتان را کــم کنیــد؛ تحقیقات جدید نشــان 
مى دهد خوردن هر نوع غذایى مى تواند به شــما 
کمک کند کــه در طوالنى مــدت بتوانید برنامه 
رژیم ســالم غذایى خــود را حفظ کنیــد و ادامه 

دهید.
محققان طى تحقیقى توانســتند براى یکسرى 
شرکت کننده، رژیم غذایى تدارك ببینند که تنها 
10500 کالرى در هفته داشت (در مقایسه با میزان 
متوســط مصرف کالرى مردم در آمریکا در طول 
هفته که حدود 17969 کالرى است). اما نیمى از 
افراد رژیم گیرنده مجاز بودند تا در روز یک شنبه، 

هر چیزى که دوست داشتند بخورند.
بعــد از دو هفته، میزان شــاخص حجم بدن این 
دو گروه به طور متوســط کم شد. در شرایطى که 

هیچ تفاوت بــارزى در میزان 
وزنى کــه این دو گــروه کم 
کرده بودند مشــاهده نشد، آن دســته از افرادى 
که در روز یک شــنبه هر چه دوســت داشــتند 
مى خوردند بسیار شــادتر بودند و انگیزه  بیشترى 
براى ادامه  ایــن برنامه  رژیمــى و کاهش وزن 

داشتند.
محققان مى گویند دلیل این مسئله این است که 
اگر در فواصل برنامه رژیمى بــه خودتان جایزه 
بدهید، احتمال آنکه بتوانیــد رژیم را تا آخر ادامه 

دهید خیلى بیشتر مى شود.
خوددارى شما را از پا مى اندازد و اگر شما فردى 
بداخالق و کم توان باشــید، به احتمــال زیاد در 
اواسط برنامه  رژیمى خود، تســلیم مى شوید. اما 
اگر مى توانید به پیش روى خود نگاه کنید و منتظر 
یک روز آزاد و تعطیل در برنامه باشید که مى توانید 
در آن از خوردن هر چیزى لذت ببرید، بى شــک 
از انجام برنامه  رژیمى خود هم لذت خواهید برد 
و باقى هفته با انگیزه  بیشــترى بــه برنامه  خود 

مى پردازید.
 اما حواستان باشــد که حتى اگر مى خواهید پیتزا 
یا بســتنى یا هر چیز دیگرى در آن روز بخورید، 
به میــزان متناســبى بخورید تا میــزان کالرى 

هفتگى تان متعادل باشد.

مطالعات جدید نشــان داده است که ورزش 
کردن به صورت مرتب مى تواند تأثیر زیادى در 
پیر شدن بیولوژیکى سلول هاى بدن ایجاد کند.

پیش از این مشخص شده است که ورزش تأثیر 
زیادى بر سالمتى دارد و خطر ابتال به بیمارى هاى 
مختلف را کاهش مى دهــد. ورزش از ابتال به 
بیمارى هاى مزمن از جمله دیابت و بیمارى هاى 

قلبى نیز جلوگیرى مى کند.
مطالعات جدید نشان داده است که ورزش با 
شدت باعث مى شود که سلول هاى بدن افراد 
حدوداً 9 سال از افرادى که فعالیت نمى کنند، 

جوان تر بمانند.
در این مطالعات سلول هاى بدن پنج هزار نفر 
مورد بررســى قرار گرفت. بررسى ها نشان 
داد افرادى که زندگى ســاکنى دارند یا ورزش 
با شدت کمتر انجام مى دهند طول تلومرهاى 
کروموزم هاى بدن آنها کوتاه تر است. در واقع 
انجام ورزش با شــدت زیاد باعث مى شــود 
تلومرها بلندتر باشــند . طول تلومرها نشان 

دهنده سن کروموزم هاست.
فعالیت فیزیکى به معنى 40  دقیقه دویدن پنج 
روز در هفته  است. ورزش کم نمى تواند تأثیر 
زیادى در جوان ماندن سلول هاى بدن ایجاد کند. 
باید به صورت مرتب با شدت زیاد ورزش کنید تا 

تأثیر آن را مشاهده کنید.

خواص درمانى موز سیاه شده 

شهوش

B یاد ویتامین هاى گروهB
وده، براى درمان افسردگى 

 و فواید درمانى 

وزهاى کامًال 

ه و

ستکه علیه 
از رشــد و گسترش  ع

مىشود.
که در ظاهر سیاه و گندیده به نظر  یده
داراى موادى اســت که قدرت مقابله با   رســد،
غده هاى سرطانى، تومورها و سلول هاى سرطانى 

را به بدن مى دهد.
سیاه شده و کامًال رسیده سرشار از ویتامین هاى  موز

0، قند و به مقدار 80 درصد تانن است. A، B، C
خواص موز سیاه شــده به دلیل میزان باالى فیبر  از

گیاهى موجود در آن کمک به درمان یبوست است.
کامًال رسیده با لکه هاى قهوه اى روى پوست  موز
آن، هشــت برابر بیش از موز سبز (موز سفت)، توان 
سیســتم ایمنى را در مقابله با بیمــارى ها به ویژه 

سرطان باال مى برد.

نکاتاحتیاطى در مورد مصرف موز
به طور کلى الزم است بدانید زیاده روى در مصرف 
موز مى تواند باعث ایجاد حساسیت و خارش در بدن 
شود. متخصصان تغذیه مصرف یک تا دو عدد موز را 

در روز توصیه مى کنند.
موزهــاى زرد، حــاوى ترکیبات قندى بــه میزان
باالیى مى باشــند، لذا زیــاده روى در مصرف آن، 
براى کسانى که بیمارى قند (دیابت) دارند، مناسب 

نیست.

ثابــت کردند کــه چیپس   ات
ــما کمک مى کند تا بتوانید 
ان تحقیقات جدید نشـ ؛

ذایى مى تواند

عمر جاودانه متولدین فصل پاییز

نکاتى قبل از سفید کردن دندان ها 

چگونه با خوردن پیتزا 
الغر شویم؟

کدوسبز نوعى کدوى تابستانى 
بوده کــه به رنگ هــاى زرد تا 
سبز تیره در دسترس است. این 
ماده غذایى بافت ترد و کمى طعم 
شیرین داشته و هر فنجان از آن تنها 
21 کالرى دارد، به طورى که براى رژیم 
هاى غذایى کنترل شــده انتخاب مناسبى 
است. کدوســبز به دلیل وجود موادمغذى گیاهى، 
موادمعدنى و ویتامینى، فواید بسیارى براى سالمتى بدن دارد.

C ویتامین
کدوســبز منبع خوبى از ویتامین C محســوب مى شود. 
ویتامین C یک ویتامین محلول در آب بوده که از سلول ها 
در برابر رادیکال هاى آزاد، ترکیباتى که باعث اکسیداسیون 
DNA، چربى هــا و پروتئیــن ها مى شــود، محفاظت
 مى کند. دریافت کافى ویتامین C در رژیم غذایى به ارتباطات 
سلول هاى عصبى، سوخت و ساز کلسترول و حفظ استحکام 
بافت ها کمک مى کند. یک فنجان کدوى خرد شده حاوى 
22 میلى گرم ویتامین C اســت که 24 درصد از نیاز روزانه 
توصیه شده به این ویتامین در مردان و 29 درصد در بانوان 

را تأمین مى کند.

لوتئین و زیگزانتین
کدوســبز حاوى دو مــاده مغــذى گیاهــى از خانواده 
کاروتنوئیدهــا به نــام لوتئیــن و زیگزانتین اســت. 

لوتئین و زیگزانتین به بهبود بینایى و ســالمت 
چشــم کمــک مــى کنــد. ایــن دو ماده 

مغــذى گیاهى مانع از آســیب رســانى
 اشــعه هاى مضــر نورخورشــید 

بــه بافت چشــم مى شــوند. 
دریافــت روزانــه حداقل 

6 میلــى گرم مــى تواند 
خطر ابتال به دژنراسیون 

ماکوال وابســته به سن (بیمارى 
چشــمى که منجر به نابینایى مى 
شــود) را کاهش دهد. یک فنجان 

کدوســبز خرد شــده 2/6میلى گرم لوتئین و زیگزانتین 
داشــته که معادل 43 درصد از نیاز روزانه توصیه شــده 

است.

منگنز
مصــرف کدوســبز باعــث افزایــش میــزان دریافتى 
مــاده معدنى ضــرورى منگنــز خواهــد شــد. همانند 
ویتامیــن C، منگنــز نیــز از بافــت هــا در برابــر 
رادیکال هاى آزاد مخرب محافظت مى کند. همچنین این 
ماده معدنى حامى عملکرد گلیکوزیل ترانســفراز بوده که 
خانواده اى از پروتئین ها براى بهبود رشــد بافت استخوانى 
سالم است. منگنز همچنین به تولید کالژن کمک مى کند 
که براى درمــان مؤثر جراحات ضرورى اســت. هر فنجان 
کدوسبز خرد شده 0/22 میلى گرم منگنز دارد که 12 درصد از 
نیاز روزانه توصیه بانوان و 10 درصد از نیاز روزانه توصیه شده 

مردان را تأمین مى کند.

کدوسبز بیشترى مصرف کنید
کدوســبز خــام هماننــد کدوســبز پختــه شــده، 
طعــم خوشــایندى دارد. کــدو خــام را مــى توانیــد با
چاشنى هاى سالمى مانند هوموس یا گواکامولى طعمدار کنید. 
همچنین براى 
تهیه ساالد، 
سبز  و کد

را به صورت نوارهاى 
باریک و دراز برش داده و با آبلیمو، 

روغن زیتون و فلفل مخلوط کنید. 

تأمین نیاز روزانه با مصرف کدو

نواده
نتین اســت. 

یى و ســالمت 
ایى کنــد. ایــن دو ماده 

از آســیب رســانى ى مانع
نورخورشــید  ضــر

مىشــوند. 
داقل

ى
ى

ز
دو خــام را مـ

 مانندهوموس یا گواکامولى ط
همچن

تهیه س
س و کد

ا
ک بار

روغن

ف 
ش 

نتای

هیچ تفاوت بــارزى د

ا
موادم

سرطان و لباس هاى تنگ 

جوان ماندن با 
انجام ورزش با شدت زیاد 

پو
آرام
آرامش
ا این بر
لباس ه
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فریده شجاعى همســر مرحوم منصور 
پورحیدرى هر از گاهــى در صحبت با 
رسانه ها از مدیران استقالل گله مى کند 
که مطالبــات آن مرحــوم را پرداخت 
نمى کنند. این مصاحبه هــا اما به هیچ 
جا نرسیده است. اما شجاعى در آخرین 
مصاحبه اش نقل قول عجیبى را از سید 
رضا افتخارى عنوان کرده است. شجاعى 
گفته:  نه تنها طلــب منصور را نداده اند، 
بلکه هزینه بیمارستان نیز پرداخت نشده 
اســت. منصور تحت نظر بیمه تکمیلى 
صندوق حمایت از پیشکسوتان بود. ما 
70، 80 میلیون تومان هزینه بیمارستان 
را پرداخت کردیم، امــا صندوق هنوز 
هزینه هاى درمان همســرم را پرداخت 
نکرده است. دو ماه پیش رضا افتخارى، 
مدیرعامل اســتقالل تماس گرفت و 
رفتیم باشگاه. افتخارى گفت که قرارداد 
منصور به دلیــل اینکه هم عضو هیئت 

مدیره بوده و هم سرپرست غیرقانونى 
بوده اســت و نمى توانند 

طلــب او را 
کننــد. بــه او گفتم پرداخت 

که مقام عضو هیئت مدیــره را بردارید 
تا حداقل با عنوان سرپرســت طلبش 
پرداخت شــود. افتخارى گفت امکان 
این کار وجود ندارد. نمى دانم چطور االن 
خودش هم مدیرعامل است و هم عضو 

هیئت مدیره! 

4 نماینده ایــران در لیــگ قهرمانان 
آســیا تا 8 مهرماه براى تسویه حساب 

با طلبکاران خود فرصت دارند.
مسئوالن کنفدراســیون فوتبال آسیا 
چندى قبل در نامه اى به فدراســیون 
فوتبال اعالم کرده بودنــد نمایندگان 
ایران در لیگ قهرمانان آسیا تا 9 شهریور 
ماه زمــان دارند تا بدهــى هاى معوق 
خود به بازیکنــان و مربیان ســابق را 
پرداخت کنند و در غیر اینصورت از لیگ 

قهرمانان آسیا کنار گذاشته مى شوند.
بعد از اینکه مشــخص شــد استقالل، 
پرسپولیس، تراکتورسازى و نفت تهران 
قادر به پرداخت بدهى هاى خود تا تاریخ 
اعالم شده نیستند، مهدى تاج، رییس 
فدراســیون فوتبال در ســفرى که به 
مالزى داشــت با دبیرکل کنفدراسیون 
فوتبال آسیا دیدار کرد و توانست مهلت 
جدیدى را براى باشــگاه هاى آسیایى 

بگیرد.
دیروز فدراســیون فوتبال اعالم کرده 
پیرو مهلت اخذ شده از AFC جهت حل 
مشکل 4 باشگاه بدهکار حاضر در جام 
باشگاههاى آسیا، باشگاههاى استقالل 
تهران، پرسپولیس تهران، نفت تهران و 
تراکتورسازى تبریز موظف به مشخص 
کردن وضعیت بدهى هــاى خود تا 8 
مهر ماه شــدند که در غیر این صورت 
طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
با مشــکالت ادارى و اجرایى روبه رو 

خواهند شد.

قرارداد 
پورحیدرى 

غیرقانونى بوده!

باشگاه هاى 
آسیایى  تا 8 مهر 

فرصت دارند! 

نصــف جهــان  علیرضامنصوریان که 
از مربیان خارجى با عنوان چشــم آبى یاد 
مى کند، حاال در صورت تداوم ناکامى ها یکى از 
این چشم آبى ها  رابه عنوان آلترناتیو احتمالى خود 
مى بیند.   اشتیلیکه آلمانى به عنوان کاندیداى جدى 
هدایت اســتقالل در صورت برکنارى منصوریان 
نام برده مى شود. «اشتیلیکه» در سال هاى گذشته 
به واســطه هدایت تیم ملى کــره جنوبى براى 
فوتبالدوستان ایرانى شناخته شده. او اگرچه 
با کره جنوبى نتایــج ضعیفى گرفت و 

برکنار شــد اما کارنامه اى پربار دارد و حضورش در 
فوتبال ایران مى تواند به ارتقاى سطح فنى فوتبال 

ایران کمک کند.
اولین تجربه ســرمربیگرى او در سال 1989 روى 
نیمکت تیم ملى ســوئیس رقم خورد. در ادامه او 
هدایت تیم هاى نوشاتل ژاماژ سوئیس، والدهوف 
مانهایم آلمان و آلمریاى اسپانیا را بر عهده گرفت. 
از سال 1998 اشــتیلیکه به مدت دو سال دستیار 
«اریش ریبک» در تیم ملى آلمان بود و از سال 2000 
تا 2006 سرمربى تیم هاى زیر 19، 20 و 21 سال 

آلمان شد. اشتیلیکه در ادامه جانشین هنرى میشل 
در تیم ملى ساحل عاج شد و با این تیم نتایج خوبى 
گرفت. بعد از یک نیم فصل ناموفق در تیم ســیون 
سوئیس راهى آسیا شــد و به مدت شش سال در 
تیم هاى العربى و السیلیه قطر مشغول به کار شد. 
سرانجام از سال 2014 هدایت تیم ملى کره جنوبى 
را بر عهده گرفت و با این تیــم نایب قهرمان جام 
ملت هاى آسیاى 2015 در اســترالیا شد. اما نتایج 
ضعیف در رقابت هاى انتخابى جام جهانى روسیه 
باعث شد تا مسئوالن فدراسیون فوتبال کره جنوبى 

او را برکنار کنند. او در 37 بازى با تیم ملى کره جنوبى 
25 برد، هفت تساوى و پنج باخت داشت که دو تاى 
آن مقابل ایران بود. نکته قابل توجــه در کارنامه 
اشتیلیکه این است که او به جز دوران حضورش در 
تیم سیون سوئیس، در دیگرتیم ها حضورى طوالنى 
داشته است. طوالنى ترین دوران کارى او هم در کره 

جنوبى بود که سه سال به طول انجامید.
در کنــار او از یک گزینه اســپانیایى هم به عنوان 
دیگر کاندیداى احتمالى هدایت استقالل نام برده 

مى شود.

خطر یک چشم آبى براى علیمنصور!

کمتر از چند روز دیگر، فصــل نقل و انتقاالت فوتبال 
اروپا به پایان خواهد رسید و بعید است که در روزهاى 
باقى مانــده از مهلت قانونى جابجایــى بازیکن ها در 
قاره سبز، هیچکدام از فوتبالیست هاى ایرانى قرارداد 
تازه اى را به امضا برسانند. علیرضا جهانبخش فصل 
را در آلکمــار آغاز کــرده و در همین باشــگاه ادامه 

مى دهد.
 رضا قوچان نژاد که در شروع فصل خوش درخشیده، 

حداقل یک سال دیگر در هیرنفین باقى خواهد ماند .
سردار آزمون که روزى چند بار نام اش را در سطح اول 
شــایعه هاى انتقال به التزیو مى دید، این فصل را در 

روبین کازان تمام خواهد کرد. 
ســعید عزت اللهى به نیمکت روســتوف مى چسبد و 
میالد محمدى تالش به خــرج مى دهد تا به صورت 
ثابت در همه بازى ها براى تــرگ گروژنى به میدان 
برود. فوتبالیست هاى ایرانى لیگ بلژیک نیز لیگ را به 
عنوان مهره هاى ثابت آغاز کرده اند. رامین در سمت 
راست خط دفاعى اوستنده بازى مى کند و کاوه رضایى 

در خط حمله شــارلوآ توپ مى زند. مسعود شجاعى و 
احسان حاج صفى، ســتاره هاى پانیونیوس هستند و 
گلزنى در هفته اول لیگ، شــرایطى را به وجود آورده 
که کریم انصارى فر هم با خطر طردشن از المپیاکوس 
روبرو نشود. فوتبال ایران در انگلیس، ایتالیا، آلمان و 
اسپانیا صاحب هیچ نماینده اى نیست اما شاید سوال 
کلیدى این باشــد که اصال چرا بایــد در انتظار یک 
فوتبالیســت ایرانى به یکى از 4 لیگ معتبر اروپایى

 باشیم؟ 
رســیدن به بهترین لیگ هاى فوتبال دنیا به صورت 
مســتقیم از لیگ برتر ایران، محال به نظر مى رسد. 
لیگ برتر در این ســال ها به اندازه اى دیده نمى شود 
که انتظار داشته باشیم استعدادیاب هاى یک باشگاه 
بزرگ اروپایى را تحت تاثیر قرار بدهد. ســتاره هایى 
که به لیگ هاى درجــه دوم اروپایى هــم مى روند، 
بــراى تجربه یــک انتقال بــزرگ با دردســرهاى 
زیادى روبــرو خواهنــد شــد. توقــع از لژیونرها و 
ســرزنش آن ها، هیچوقت متوقف نمى شــود اما بد 

نیســت از خودمان بپرســیم که براى این بازیکن ها 
چه کرده ایم؟ 

ســردار آزمون اگر متولد چین بود، حــاال در یکى از 
بزرگ ترین باشــگاه هاى فوتبال دنیا بازى مى کرد. 
چینى ها به لطف قراردادهــاى تجارى، در چند فصل 
گذشته استعدادهاى نیم بند شــان را به هر قیمتى به 
اللیگا تحمیل کرده اند. لژیونرهاى ایرانى اما بیشــتر 
از آن که از شــانه هاى فوتبال ایران باال رفته باشند، 
روى پاى خودشان ایستاده اند و همین موفقیت هاى 
نیمه کاره هم در نتیجه خودســاختگى این ســتاره ها 
به دســت آمده اند. فوتبال ایران نه براى معرفى این 
بازیکن ها به باشــگاه هاى درجه یــک کارى انجام 
داده و نه به لحاظ اقتصادى، جــذب بازیکنان ایرانى 
را بــه یک موقعیت تجــارى جذاب بــراى تیم هاى 
مختلف تبدیل کرده اســت. این فوتبال، کار چندانى 
براى پســران فرنگ نشــینش انجام نداده که توقع 
دارد آن ها خودشان را به منچســتر، بایرن و بارسلونا 

برسانند.

چه توقعاتى داریم!
لژیونرها قراردادهاى جدید امضا نمى کنند 

در فوتبال ایران همیشه مسائل حاشیه اى وجود داشته 
است، از زندگى شخصى چهره هاى شاخص فوتبال 

گرفته تا مسائل دیگر.
یکى از مســائل قابل توجه در رابطه بــا چهره هاى 
شاخص فوتبال ایران شغل دیگر آنها در خارج از میدان 
فوتبال است. مشاغلى همانند «بســاز و بفروش»، 
«نمایندگى برندهاى پوشاك» و «راه اندازى مدارس 
فوتبال» نقطه مشترك اکثر فوتبالیست هاى پولدار و 
شاخص بود اما سال ها گذشت تا یک حرفه پولساز بین 
فوتبالیست ها و مربیان وطنى اپیدمى شد.شغلى به نام 

رستوران دارى.
اکنون بســیارى از چهره هاى شاخص فوتبال ایران 
انواع مراکز تهیه غذا را دارند، از رستوران هاى سنتى 
گرفته تا مغازه هاى کوچک و بزرگ فســت فود. در 
حالى که رستوران دارى در جماعت فوتبالى همچنان 
رونق مى گیرد یک آمار عجیب از ســرمربیان لیگ 

برترى نشان مى دهد از 16 مربى شاغل در لیگ برتر 
یازده تایشان در شــهرهاى مختلف ایران رستوران 

دارند.
شاخص ترین رستوران دارهاى لیگ برتر على دایى، 
امیر قلعه نویى و علیرضا منصوریان هســتند. در این 
میان علیرضا منصوریان دقت نظر بیشترى بر روى 
کار خود دارد و مدام به رســتورانش که همین سال 

گذشته راه اندازى کرد سرك مى کشد.
فراز کمالوند، مهدى تارتار، ســیروس پورموسوى، 
رضا مهاجرى، اکبر میثاقیان، عبدا... ویســى، یحیى 
گل محمدى و... از دیگر رستوران داران لیگ برترى 
محسوب مى شوند. رستوراندارى شغل بسیار خوبى 
است اما اینکه 11 مربى لیگ برترى در کنار کار خود 
در تیمى که هدایت آن را در دست دارند به رستوران 
دارى هم فکر مى کنند مى تواند نشــانه هایى از غیر 

حرفه اى بودن فوتبال ایران باشد.

نصف جهان مدیران و هواداران باشگاه سپاهان به روش هاى مختلف 
از على کریمى خواسته اندتا هر چه سریع تر تصمیم خود براى پیوستن 

به سپاهان را عملى کند. 
سال گذشته على کریمى هافبک تیم سپاهان با درخواست «زالتکو 
کرانچار» به تیم دیناموزاگرب پیوست، ولى این مربى بیش از چند هفته 
در کنار کریمى حضور نداشت و در میانه هاى نیم فصل اول جاى خود 
را به مربى دیگرى داد تا على کریمى هم در نیم فصل اول از دینامو جدا 

شود و به تیم لوکوموتیو زاگراب منتقل شود.
زالتکو کرانچار در شش دیدار انتهایى لیگ شانزدهم جایگزین عبدا... 
ویسى در سپاهان شد و على کریمى هم چند روز پیش 
قرارداد خود را در کشور کرواسى فسخ کرد 
تا شایعات بازگشــت او به تیم 
سابقش شدت بگیرد، اما 
این بازیکن ترجیح 

برابر کره جنوبى و داده پس از دیدارهاى تیم ملى 
تصمیم گیرى کند؛ سوریه در مورد انتخاب تیم آینده  خود 

موضوعى که با واکنش کرانچار و باشگاه سپاهان روبه رو شده و آنها 
از بازیکن سابق خود خواسته اند که هر چه زودتر در مورد بازگشت به 
ایران تصمیم گیرى کند و آنهــا را در جریان قرار دهد تا در صورت 
عدم بازگشــت به ایران در مورد انتخــاب جایگزین او تصمیم 

گیرى کنند.
هواداران ســپاهان هم در پیام هایى از او خواسته اند که 
زودتر تکلیف خود را مشــخص کند. حتى برخى از آنها 
در پیام هاى تندى گفته اند چنانچه قرار اســت این 
بازیکن براى سپاهان ناز کند، باشگاه هر چه سریع 
تر قرارداد با گزینه دیگرى را در دســتور کار خود 

قرار دهد.

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

حسین نیک نژاد ملى پوش اسبق کشتى ایران در حین رقابت 
در مسابقات کشتى پیشکسوتان درگذشت. نکته بسیار عجیب 
و حیرت آور اینکه او با وجود بیمــارى قلبى در این رقابت ها 

شرکت کرده بود.
به گزارش جام جم آنالین ، رقابت هاى کشتى پیشکسوتان 
کشور در شهر تبریز برگزار شد. شــوك بزرگ این رقابت ها 
درگذشت یک کشتى گیر حین کشتى گرفتن بود. این کشتى 
گیر پیشکسوت در زمان مسابقه با حریف خود دچار حمله قلبى 
شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. او در رده سنى 55 

تا 60 سال کشتى مى گرفت.
احمد دباغ پیشکسوت، کارشناس و مفسر کشتى که از نزدیک 
شاهد برگزارى این رقابت ها بود به جام جم آنالین گفت: « 
مرحوم حســین نیک نژاد از قهرمانان اسبق تیم ملى کشتى 
بود. او سال ها در معیت پیشکسوتان فعالیت مى کرد. متاسفانه 
مرحوم مبتال به بیمارى قلبى بود و این را به کسى نگفته بود. »

صدور گواهى پزشکى با وجود بیمارى قلبى؟!
حاال این سئوال به وجود مى آید که چرا این کشتى گیر با وجود 
بیمارى قلبى در رقابت هاى پیشکسوتان شرکت کرده است. 
دباغ در اینباره  گفت: «هر کشتى گیرى براى حضور در رقابت 
هاى پیشکســوتان باید گذرنامه مدت دار، گواهى سالمت 
پزشکى و کارت بیمه داشته باشد. هر یک از این سه مورد را 

نداشته باشد نمى تواند در رقابت هاى پیشکسوتان شرکت کند 
و در واقع پذیرش به او نمى دهند. »

شرح تراژدى
اینکه چطور مسئوالن شهرستان رشــت به این کشتى گیر 
پیشکسوت گواهى سالمت پزشکى آن هم با وجود بیمارى 
قلبى داده اند مشخص نیست. زمانى که مرحوم نیک نژاد دچار 
حمله قلبى شد در حال کشتى گرفتن با پیشکسوتى از اصفهان 
بود. این کشتى گیر اصفهانى در دور تشک در کش و قوس با 
نیک نژاد بوده که مى بیند نیک نژاد با سر روى تشک مى رود. 

زمانى که مشخص مى شــود او از هوش رفته به سرعت تیم 
پزشکى وارد عمل مى شود. یکى از کشتى گیران پیشکسوت 
به نام یدا... داداشــى که خود فوق تخصص قلب اســت به 
سرعت خود را باالى سر نیک نژاد مى رساند و عملیات احیا را 
انجام میدهد. حتى با تزریق آمپول حال این کشتى گیر بهتر 
نمى شود تا به بیمارســتان منتقل شود اما متاسفانه در همان 
بیمارستان فوت مى کند. نکته بسیار جالب اینجاست که برادر 
همین کشتى گیر در همان مســابقات به مقام قهرمانى وزن 

خود مى رسد.

کشتى گرفتن براى باالى 60 ساله ها ممنوع
اتحادیه جهانى کشــتى ، برگــزارى رقابت هاى کشــتى 
پیشکسوتان باالى 60 سال را ممنوع کرده است و دلیلش هم 
اتفاقاتى از این دست است. مرحوم نیک نژاد 59 سال داشت. 
اینکه او چرا با وجود بیمارى قلبى در مسابقات شرکت کرده 
هنوز مشخص نیست اما این فاجعه ثابت مى کند رقابت هاى 
کشتى پیشکسوتان دیگر نباید به همین سادگى برگزار شود. 
نه بیمه مهم است نه گذرنامه ، چیزى که باید بسیار مورد توجه 
قرار بگیرد سالمت قلبى و جسمانى کشتى گیران است. مرحوم 
نیک نژاد قطعــاً دراین اتفاق مقصر بــوده اما دیگر مقصران 
کسانى هستند که این رقابت ها را بدون آزمایش هاى دقیق 

قلبى و جسمانى برگزار مى کنند.

قهرمان اسبق تیم ملى حین کشتى گرفتن با حریف اصفهانى درگذشت 

تراژدى در مسابقات کشتى پیشکسوتان
فوتبالیست ایرانى االصل سوئدى از تغییر تابعیت خود و اعالم آمادگى براى بازى تیم ملى 

ایران خبر داد.
سامان قدوس  بازیکن ایرانى - سوئدى که درخشــش خوبى در لیگ این کشور داشت و 
دو بازى به همراه تیم   ملى فوتبال ســوئد انجام داده اســت مى خواهد تغییر تابعیت دهد و 
ایران را انتخاب کند. وى درباره 
این موضوع به سایت سوئدى 
گفت : من اخیرا ســفارت بودم 
و درخواســت دادم که ملیتم را 
عوض کنم. فدراسیون فوتبال 
ایران به من عالقه نشان داده 
و من هــم مى خواهــم از این 
فرصت اســتفاده کنم و براى 
ایران بازى کنم. در حال  حاضر 
فقط یک گزینــه پیش روى 
من قــرار دارد و آن هم ایران

 است.
بازیکن ایرانى که درخشش خوبى در لیگ سوئد داشــته و توانسته نامى براى خود دست و 
پا کند در پایان صحبت هاى خود، گفت : قرار است به زودى فهرست تیم   ملى فوتبال ایران 
اعالم شود و من هم با این کارم نشــان دادم که تمایل زیادى دارم براى ایران بازى کنم و 
امیدوارم که در فهرست تیم   ملى کشورم جا داشته باشم اما با این حال همیشه فوتبال سوئد 

را دوست خواهم داشت و آن را دنبال خواهم کرد.

فوتبالیستى که تغییر ملیت مى دهد 
تا براى ایران بازى کند

 بجنب دیگه!
وز وق ا یم، ر ت ا پر را

هزینه هاى درمان همســرم را پرداخت 
نکرده است. دو ماه پیش رضا افتخارى، 
مدیرعامل اســتقالل تماس گرفت و 
رفتیم باشگاه. افتخارى گفت که قرارداد 
منصور به دلیــل اینکه هم عضو هیئت 

مدیره بوده و هم سرپرست غیرقانونى 
بوده اســت و نمى توانند 

طلــب او را 
کننــد. بــه او گفتمپرداخت 

که مقام عضو هیئت مدیــره را بردارید 
تا حداقل با عنوان سرپرســت طلبش 
پرداخت شــود. افتخارى گفت امکان

این کار وجود ندارد. نمى دانم چطور االن 
خودش هم مدیرعامل است و هم عضو 

هیئت مدیره! 

باشگاه هاى 
8آسیایى  تا 8 مهر 

فرصت دارند! 

کرانچار» به تیم دیناموزاگرب پیوست، ولى این مربى بیش از چ
در کنار کریمى حضور نداشت و در میانه هاى نیم فصل اول ج
را به مربى دیگرى داد تا على کریمى هم در نیم فصل اول از دی

شود و به تیم لوکوموتیو زاگراب منتقل شود.
زالتکو کرانچار در شش دیدار انتهایى لیگ شانزدهم جایگزین
ویسى در سپاهان شد و على کریمى هم چندر
قرارداد خود را در کشور کرواسىف
تا شایعات بازگشــت

سابقش شدت بگ
این بازیکن

جداده پس از دیدارهاى تیم ملى  برابر کره
تصمیم گیرسوریه در مورد انتخاب تیم آینده  خود 

موضوعى که با واکنش کرانچار و باشگاه سپاهان روبه رو ش
زودتر در مورد باز خواسته اند که هر چه از بازیکن سابقخود
ایران تصمیم گیرى کند و آنهــا را در جریان قرار دهد تا د
عدم بازگشــت به ایران در مورد انتخــاب جایگزین او

گیرى کنند.
از او خواست هواداران ســپاهانهم در پیام هایى
زودتر تکلیف خود را مشــخص کند. حتى برخ
در پیام هاى تندى گفته اند چنانچه قرار اسـ
چ بازیکن براى سپاهان ناز کند، باشگاه هر
تر قرارداد با گزینه دیگرى را در دســتور

دهد. قرار

از 16 سرمربى لیگ برترى
11 نفرشان رستوراندار هستند!
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مهدى تاج در یک گفتگوى تلویزیونى در 
شبکه 5 سیما شرکت کرد و درباره مسائل 
روز فوتبال ایران صحبت کرد. نکته مهم 
صحبت هاى او درباره مسعود شجاعى و 

احسان حاج صفى بود. او در باره 
وضعیت این دو بازیکن 

گفت:  هنوز درباره 
این دو بازیکن 
تصمیم خاصى 
نگرفته ایم. ما 
داریم مذاکراتى 
از جمله با خود 

ایــن دو بازیکن 
انجــام مى دهیم. 

باید صبر کنیم و ببینیم 
آیا سرمربى این دو بازیکن را براى 

تیم ملى انتخاب مى کند یا نه؟! اگر از سوى 
«کارلوس کى روش» انتخاب شــوند آن 

وقت باید تصمیم خاصى گرفته شود. 
این صحبت ها کمى مبهم و سئوال برانگیز 
است. نکته اول درباره مذاکره با خود این دو 
بازیکن است. تاج اعالم کرده که با خود این 
دو بازیکن مذاکره شــده است! مشخص 
نیست منظور تاج از مذاکره با شجاعى و 
حاج  صفى چیست. احتماًال از آنها خواسته 
شــده توضیحاتى را درباره بازى مقابل 
مکابى بدهند و البته بگویند چرا وقتى این 
امکان وجود داشته که در بازى رفت بازى 
نکنند، در بازى برگشت این کار را انجام 
نداده اند. البته ممکن است در این مذاکرات 
تاج از شجاعى و حاج صفى خواسته باشد 
که با یک معذرت خواهى رســمى ماجرا 

را حل کنند.
نکته دوم درباره فهرست تیم ملى است. تاج 
اعالم کرده که باید ببینیم کى روش این دو 
بازیکن را به تیم ملى دعوت مى کند یا نه! 
البته واقعًا دلیل فنى براى دعوت نکردن 
این دو به تیم ملى وجود ندارد. کى روش در 
طول این سال ها به شجاعى و حاج صفى 
اعتقاد زیادى داشــته و همواره آنها را به 
تیم ملى دعوت کرده و واقعا دلیلى وجود 
ندارد که این بار به تیم ملى دعوت نشوند. 
اما اگر دعوت شوند به گفته تاج، تازه باید 
تصمیم خاصى گرفته شود! این جمله به 
تنهایى ابهامات زیــادى درون خود دارد. 
اول اینکه مرجع تصمیم گیرنده کیست و 
در مرحله بعد، چه تصمیمى ممکن است 
گرفته شود و ســئوال آخر اینکه اگر این 
تصمیم با مخالفت کى روش روبه رو شود 

تکلیف چه خواهد بود؟
 

وزیر ورزش و جوانان گفت: مقاومسازى 
اســتادیوم آزادى به گونه اى خواهد بود 
که حداقل تا 30 ســال دیگر بدون هیچ 
نگرانى مردم بتوانند از این سرمایه ملى 

استفاده کنند.
 مسعود سلطانى فر با اشاره به روند مقاوم 
سازى ورزشگاه آزادى اظهار داشت: اگر 
به برگزارى جریان مســابقات لطمه اى 
وارد نشــود، بخش بخش به بخش این 
کار را انجام مى دهیم که در مجموع 12 

فاز مى شود.
وى افزود: ما از زمانى که مرمت را آغاز 
کنیم حدود دو ســال و یا دو سال و نیم 
روند بازســازى به طول خواهد انجامید 

البته این کار بعد 48 سال الزم است.
وزیــر ورزش و جوانان گفــت: اگر این 
کار انجام شــود که امیــدوارم صورت 
بگیرد، حداقل بین 30 تا 40 سال مردم 
طوالنى تر مى توانند از این ورزشــگاه 

استفاده کنند.

این همه ابهام؟

بازسازى «آزادى» 
بعد از 48 سال 

الزم است

رقیب حســین رضازاده در المپیک 
2004 و قهرمان سابق جهان درگذشت. 
این خبر که روز دوشــنبه منتشر شد شوك 

بزرگى به دنیاى وزنه بردارى بود.
«ولیچکو چوالکوف» بلغارســتانى  در ســن 
35 سالگى جان خود را از دســت داد. خانواده 
این وزنه بــردار به روزنامه هــاى محلى اعالم 
کردند که او اخیراً از مشکل قلبى رنج مى برده 
است. چوالکوف چهار سال نیز به دلیل 

دوپینگ محروم بود. او در بیــن 11 نفر از تیم 
بلغارستان بود که تست دوپینگ المپیک پکن 
2008 او مثبت اعالم شد تا به مدت چهار سال 
از حضور در کلیه میادین محروم شــود. وى در 
مســابقات جهانى 2003 در وزن 105+ مدال 
نقره کسب کرد و سال بعد در المپیک آتن مدال 
برنز گرفت. او یکى از قدبلندترین وزنه برداران 
جهان بود. قد چوالکوف یک متر و 98 سانتیمتر 

بوده است.

در سال هاى گذشته وزنه برداران متعددى در 
بلغارستان جان خود را از دست داده اند. سنین 
این وزنه برداران از 37 عبور نکرده اســت. این 
رویه همچنان ادامه دارد و حاال مرگ چوالکوف 
باز هم این فرضیه را به وجود مى آورد که مواد 
نیرو زا و مکمل هاى کشــنده ورزشــى چنین 

تراژدى هایى را رقم مى زند.
بر اساس گزارش Novinite دوپینگ چوالکوف 
که به دلیل استفاده از مواد غیر مجاز نیروزا بود 

مى توانــد دلیل دیگرى براى ایســت قلبى او 
در عنفوان جوانى باشــد. او در سال هاى اخیر 
مشــکالت قلبى پیدا کرده بود که مى تواند به 

دلیل همین مکمل ها باشد.
نفر اول از ســمت راســت این وزنه بردار فقید 
بلغارســتانى اســت. در المپیــک 2004 که 
رضازاده به مدال طال دســت یافت این وزنه 
بردار بلغارستانى در 22 سالگى موفق به کسب 

مدال برنز شد.

دوپینگ، رقیب مشهور حسین رضازاده را از پا درآورد

نصف جهان  گزارش هاى متعدد رسانه ها در موردتغییر 
اسپانسرهاى  دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس به 
موضوعات جدیدى دامــن زده و نکات جالب توجهى 

را در پى دارد.
سایت وقایع اتفاقیه در گزارشــى نوشته: از دو سال و 
چند ماه باالخره همکارى دو باشــگاه پرسپولیس و 
استقالل با اسپانسرشان (شــرکت همراه اول) قطع 
و یک اپراتور دیگر (شرکت ایرانســل) اسپانسر این 
دو باشگاه شد. البته ســامانه پیامکى که محل اصلى 
درآمدهاى این دو باشگاه است فعًال تغییر نکرده اما از 
این به بعد نام و نشان شرکت ایرانسل به جاى همراه 
اول روى پیراهن هاى دو باشگاه نقش خواهد بست. از 
مدت ها پیش اخبارى درباره احتمال تغییر اسپانسر دو 
باشگاه به گوش مى رسید. اما هر دو تیم در اولین بازى 
فصل جدیدشــان با پیراهن همیشگى به زمین آمدند 
که نشان مى داد فعًال خبرى از تغییر اسپانسر نیست. 
در بازى دوم اما هر دو باشــگاه بــا پیراهن هایى وارد 
زمین شدند که روى شان خبرى از نام و نشان اسپانسر 
نبود و فقط نشان سامانه پیامکى روى پیراهن ها دیده 
مى شد. جالب اینکه در همین زمان هم تیم  هاى امید 
هر دو باشگاه در مسابقات امیدهاى تهران مقابل هم 
قرار گرفتند که در آن بازى هم پیراهن هر دو تیم فاقد 
آرم اسپانسر بود. با این اتفاق دوباره زمزمه اختالف با 
همراه اول شدت گرفت. تمام این اخبار غیر رسمى و 
ریز و درشــت تحت تأثیر اختالف دو باشگاه به ویژه 
پرســپولیس با ســامانه پیامکى بود. چرا که مدیران 
این سامانه معتقد بودند باشگاه پرسپولیس به صورت 
یکطرفه بازى دوســتانه ســرخابى ها را در آلمان که 
قرار بود 31 تیر در ورزشگاه شــوکو آره ناى شهر بیله 
فلد برگزار شود لغو کرده اســت. البته پرسپولیسى ها 
روز 29 تیر هم باید با نفت تهران در ســوپرجام بازى 
مى کردند. به همین دلیل و دالیل دیگرى که گفتنى 
نیست پرسپولیس ناچار شــد اعالم کند که نمى تواند 
در دربى دوســتانه آلمان حضور پیدا کند. در تمام این 
مدت اما استقاللى ها هیچ واکنش رسمى به اخبار لغو 
یا برگزارى دربى نشان نمى دادند. به نظر مى رسید آنها 
نمى خواســتند در اتفاقات مربوط به دربى مسئولیتى 

متوجه شان باشد.  
آى اسپورت هم در گزارشــى دیگر در این باره آورده 
است: بعد از اینکه دربى در تاریخ مورد نظر برگزار نشد 
اختالفات اسپانسر با دو باشــگاه به ویژه پرسپولیس 
بیشتر شد. اختالفاتى که ریشه در سال قبل هم داشت. 
على اکبر طاهرى به دلیل عــدم تمایلش براى ادامه 

همکارى با این اسپانســر بارها تا مرز استعفا و کناره 
گیرى از مدیریت پرسپولیس هم رفت. اما وزیر ورزش 
مدتى پیش حکم او را از «سرپرستى موقت» به «مدیر 

عاملى» تغییر داد.
 پیگیرى هاى خبرنگار نصف جهان  نشــان مى دهد 
که چرخش هاى این داســتان اما ادامه داشــت. هم 
پرسپولیس و هم اســتقالل در بازى هاى هفته سوم 
و چهارم باز هم بــا پیراهن هاى قدیمى  و اسپانســر 
قبلى وارد زمین شــدند تا اینطور به نظر برســد که 
مشکالت حل شده و قرار نیست اتفاق خاصى در این 
باره بیافتد. اما از اواسط هفته پیش و با انتشار عکسى از 
جلسه اى در باشگاه پرسپولیس داستان وارد فاز تازه اى 
شــد. عکس در نگاه اول نکته ویژه اى نداشت. اما در 
گوشه اى از آن آرم یک شــرکت دیگر دیده مى شد. 
عکس جدید بود و نشان مى داد که مدیران پرسپولیس 
با اپراتور رقیب وارد مذاکره شده اند. عده اى انتشار این 
عکس را عامدانه قلمداد کردند. برداشت آنها این بود 
که مدیران پرسپولیس قصد دارند مدیران اسپانسرشان 
را براى باال بردن پیشــنهاد مالى و تمدیــد قرارداد 
تحریک کنند. در واقع این حرکت پرسپولیســى ها را 

بلوف مى دانستند. اما حاال دیگر مشخص شده که 
اصًال بلوفى در کار نبود. چون   دو روز پیش 

خبر توافق باشگاه پرسپولیس با شرکت 
«ایرانسل» منتشر شــد! آنطور که 

منابع خبرى باشگاه پرسپولیس 
اعالم کردند قرارداد همکارى 
باشگاه با شرکت امین سیماى 
کیش با مدیریت شــیرازى 
به اتمام رســیده و طاهرى 
شخصًا توافقاتى با ایرانسل 
داشته اســت. البته سامانه 
پیامکــى همــان 3090 
خواهد بود ولــى اپراتور و 
تبلیغ روى پیراهن از این 
به بعد ایرانســل است. 
قاعدتــًا وزارت ورزش 

هم در جریان این اتفاقات 
بــوده و موافقــت وزیر هم 
براى این کار جلب شــده 
است. پرســپولیس طبق 
آخرین اخبار قــرار بود از 
همیــن بازى دیشــب با 
االهلى عربستان در مرحله 

یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا با پیراهن هایى 
به زمین برود که آرم اسپانســر جدید روى آن نقش 
بسته است. اخبار شنیده شده که در سایت هاى وقایع 
اتفاقیه و آى اســپورت نیز بازتاب داشته این است که 
پرسپولیسى ها با دو طرح پیراهن به عمان سفر کرده 
بودند. یکى با نام و نشان اسپانسر قبلى و دیگر با نام و 
نشان اسپانسر جدید. این تصمیم به این دلیل گرفته 
شده بود که مدیران پرســپولیس از رسیدن به توافق 
نهایى و موافقت وزارت ورزش مطمئن نبودند و ممکن 
بود ناچار شوند با پیراهن هاى قدیمى به زمین بروند. 
نکته دیگر اینکه در ابتدا در تمامى اخبار مربوط به این 

قضیه صحبت از باشگاه پرسپولیس بود. 
اما چند روز پیش تصویر توافقنامه 

جدید با ایرانسل منتشر شد که 
نشان مى داد این یک توافق سه 
جانبه بین دو باشگاه پرسپولیس 

و استقالل و شرکت ایرانسل است.
 امــا اینکــه 

چطور دو باشگاه اینقدر زود با اسپانسر جدید به توافق 
رسیدند هم جالب اســت. برخى رســانه ها از جمله 
ورزش سه در این باره نوشته: بر کسى پوشیده نیست 
که دو باشگاه پرسپولیس و اســتقالل در حال حاضر 
تنگناهاى مالى بسیارى دارند. باشگاه استقالل هنوز 
نتوانسته حتى یک ریال از قرارداد بازیکنان جدیدش 
را بپردازد و فشار زیادى را از این مسئله روى خودش 
احساس مى کند. باشگاه پرســپولیس هم همچنان 
درگیر پرونده  «مانوئل ژوزه» و دستیارانش است و باید 
خیلى زود مبلغ هنگفتى را به عنوان جریمه پرداخت 
کند. اما اسپانسر قبلى پولى براى این رفع مشکالت 
به دو باشگاه پرداخت نکرد. به همین دلیل مدیران دو 
باشگاه براى رفع مشکالتشــان با اپراتور رقیب وارد 
مذاکره شدند. شنیده شده که اسپانسر جدید پذیرفته 
در همیــن ابتداى 
راه مبلغ نسبتًا 
خوبى به دو 
ه  شــگا با
بپردازد و 
همین  به 
دلیل این 

توافق خیلى زود صورت گرفته است. از طرفى وزارت 
ورزش در ماه هاى اخیر اعضاى هیئت مدیره دو باشگاه 
را هم تغییر داد و چند مدیــر صرفًا متخصص در امور 
اقتصادى وارد هیئت مدیره دو باشــگاه شدند. به نظر 
مى رسد در این تغییر ردپاى مدیران اقتصادى جدید دو 

باشگاه را هم نباید نادیده گرفت.
 ابهام بزرگ این اتفــاق مربوط به ســامانه پیامکى 
باشگاه است که فقط شامل اعضاى یک اپراتور (همراه 
اول) مى شــود. یعنى کســانى که عضو اپراتورهاى 
دیگرى هستند نمى توانند عضو این سامانه شوند. اما 
حاال و با تغییر اپراتور اصلــى چه اتفاقى خواهد افتاد؟ 
واقعیت این است که اپراتورها از همکارى با دو باشگاه 
پرسپولیس و اســتقالل منافع زیادى کسب مى کنند 
و طبیعتًا منطقى نیســت که بخواهند درآمدشان را با 
شرکت  هاى رقیب تقســیم کنند! در همه این سال ها 
جلسات متعددى بین مدیران اپراتورها براى حل این 
مسئله برگزار شده اما هیچ نتیجه اى به دست نیامده 
است. یکى از دغدغه هاى مدیران باشگاه پرسپولیس 
هم همین اســت. اینکه آیا قطع همــکارى با اپراتور 
قبلى به عنوان اسپانســر باعث واکنش این اپراتور در 
همکارى با باشگاه در حوزه سامانه پیامکى هم خواهد 
شد؟ و آیا باشگاه پرسپولیس مى تواند با اپراتور جدید 
هم روى ســامانه پیامکى قبلى خود کار 
کند یا خیر. این مســئله هم طى چند 
روز آینده مشخص خواهد شد. اما این 
همه ماجرا نیست. گفته مى شود اتفاقات 
بزرگ ترى هم در راه اســت و این تازه 
نقطه شــروع تغییرات در دو باشگاه 
است. اتفاقاتى که مى تواند مشکالت 
مالى دو باشــگاه را تا حدود زیادى 
حل و موانع حضور این دو باشــگاه 
را در فصل آینــده لیگ قهرمانان 
آسیا رفع کند. مدیران دو باشگاه 
سرخ و آبى پایتخت امیدوارند که 
اسپانسر جدید دغدغه هاى 
مالى  را بــه کمترین حد 

ممکن برساند.

چرا اینقدر زود؟!
اسپانسر جدید استقالل و پرسپولیس و حاشیه هاى تازه

ین ر ى ق ی ر ر و ل
باره بیافتد. اما از اواسط هفته پیش و با انتشار عکسى از 
جلسه اى در باشگاه پرسپولیس داستان وارد فاز تازه اى 
شــد. عکس در نگاه اول نکته ویژه اى نداشت. اما در 
گوشه اى از آن آرم یک شــرکت دیگر دیده مى شد. 
عکس جدید بود و نشان مى داد که مدیران پرسپولیس 
با اپراتور رقیب وارد مذاکره شده اند. عده اى انتشار این 
عکس را عامدانه قلمداد کردند. برداشت آنها این بود 
که مدیران پرسپولیس قصد دارند مدیران اسپانسرشان 
را براى باال بردن پیشــنهاد مالى و تمدیــد قرارداد 
تحریک کنند. در واقع این حرکت پرسپولیســى ها را 

بلوف مى دانستند. اما حاال دیگر مشخص شده که 
اصًال بلوفى در کار نبود. چون   دو روز پیش 

خبر توافق باشگاه پرسپولیس با شرکت 
«ایرانسل» منتشر شــد! آنطور که 

منابع خبرى باشگاه پرسپولیس 
اعالم کردند قرارداد همکارى 
باشگاه با شرکت امین سیماى 
کیش با مدیریت شــیرازى 
به اتمام رســیده و طاهرى 
شخصًا توافقاتى با ایرانسل
داشته اســت. البته سامانه
پیامکــى همــان 3090
خواهد بود ولــى اپراتور و 
تبلیغ روى پیراهن از این 
به بعد ایرانســل است. 
قاعدتــًا وزارت ورزش 

هم در جریان این اتفاقات 
بــوده و موافقــت وزیر هم
براى این کار جلب شــده 
است. پرســپولیس طبق 
اخبار قــرار بود از آخرین
همیــن بازى دیشــب با 
ههحله االهلى عربستان در مر

برو ین ز ب ى ی ى ن پیر ب و ر چ بو
نکته دیگر اینکه در ابتدا در تمامى اخبار مربوط به این 

قضیه صحبت از باشگاه پرسپولیس بود. 
پیشتصویر توافقنامه  روز اما چند

جدید با ایرانسل منتشر شد که 
نشان مى داد این یک توافق سه 
جانبه بین دو باشگاه پرسپولیس 

و استقالل و شرکت ایرانسل است.
 امــا اینکــه 

پر جری ن و ب ر ىىىىىى غ ب زو ى ی
پولى براى این رفع مشکالت  کند. اما اسپانسر قبلى
به دو باشگاه پرداخت نکرد. به همین دلیل مدیران دو 
مشکالتشــان با اپراتور رقیب وارد  باشگاه براىرفع
مذاکره شدند. شنیده شده که اسپانسر جدید پذیرفته 
در همیــن ابتداى 
راه مبلغ نسبتًا 
خوبى به دو 
ه  شــگا با
بپردازد و 
همین  به 
دلیل این 

و ین و و ى رى ی
حاال و با تغییر اپراتور اصلــى چه اتفاقى خواهد افتاد؟ 
واقعیت این است که اپراتورها از همکارى با دو باشگاه 
پرسپولیس و اســتقالل منافع زیادى کسب مى کنند 
و طبیعتًا منطقى نیســت که بخواهند درآمدشان را با 
شرکت  هاى رقیب تقســیم کنند! در همه این سال ها 
جلسات متعددى بین مدیران اپراتورها براى حل این 
مسئله برگزار شده اما هیچ نتیجه اى به دست نیامده 
است. یکى از دغدغه هاى مدیران باشگاه پرسپولیس 
هم همین اســت. اینکه آیا قطع همــکارى با اپراتور 
قبلى به عنوان اسپانســر باعث واکنش این اپراتور در 
همکارى با باشگاه در حوزه سامانه پیامکى هم خواهد 
شد؟ و آیا باشگاه پرسپولیس مى تواند با اپراتور جدید 
هم روى ســامانه پیامکى قبلى خود کار 
کند یا خیر. این مســئله هم طى چند 
روز آینده مشخص خواهد شد. اما این 
همه ماجرا نیست. گفته مى شود اتفاقات 
بزرگ ترى هم در راه اســت و این تازه 
نقطه شــروع تغییرات در دو باشگاه 
است. اتفاقاتى که مى تواند مشکالت 
مالى دو باشــگاه را تا حدود زیادى 
حل و موانع حضور این دو باشــگاه 
را در فصل آینــده لیگ قهرمانان 
آسیا رفع کند. مدیران دو باشگاه 
سرخ و آبى پایتخت امیدوارند که 
اسپانسر جدید دغدغه هاى 
مالى  را بــه کمترین حد 

ممکن برساند.

«رابرت فرناندز»، مدیر فنى بارســلونا پس از بازى این تیم و بتیس گفت که با «لیونل 
مسى» براى تمدید قرارداد به توافق رسیده اند اما در روزهاى گذشته اخبارى مطرح شده 
که این بازیکن عجله اى براى تمدید ندارد. قرارداد مسى با بارسلونا تا سال 2018 اعتبار 
دارد اما در حال حاضر لئو هیچ عجله اى براى تمدید ندارد و بعید به نظر مى رســد که در 

روزهاى آتى این اتفاق محقق شود.
مسى منتظر است تا تکلیف خریدهاى بارسلونا مشخص شود. او از اینکه کاتاالن ها هنوز 
نتوانسته اند جانشینى براى نیمار پیدا کنند، راضى نیست. براى بازیکن آرژانتینى پروژه 
ورزشى مهمتر از پول است.  او منتظر است تا جانشین هاى «نیمار» مشخص شوند و در 
صورتى که از شرایط تیم راضى باشد قراردادش را تمدید خواهد کرد. در روزهاى گذشته 
شایعاتى که در مورد انتقال مسى به سیتى منتشــر شده مدیران بارسا را به شدت نگران 
کرده است. «بارتومئو» مى داند که باید ظرف ده روز آینده خرید حداقل دو ستاره را نهایى 
کند تا بتواند از لئو دلجویى کند. بارســا مى داند که «اینیستا» هم در تابستان آینده جدا 

خواهد شد و بازسازى ترکیب از هر چیزى مهمتر است. 

مسى تمدید نمى کند

پارس جنوبى جم یکى از تیم هاى خــوب این دوره از بازى هاى لیگ    خبر آنالین |
برتر است. تیمى که در چهار بازى ابتدایى خود 10 امتیاز کسب کرده است.  تصورها بر این است 
مبالغ کالنى که بابت قراردادها داده مى شود یکى از دالیل موفقیت تیم پارس جنوبى جم است 
اما نگاهى به لیست دستمزدها در تیم پارس نشان مى دهد قراردادها نه تنها باال نیست بلکه 
منطقى هم به نظر مى رسد.  آلویس نانگ که پیش تر یکى از گل زنان شاخص لیگ برتر بود و در 
چهار هفته  ابتدایى هم براى پارس جنوبى موثر بازى کرده با عقد قرارداد 550 مییلیون تومانى 
به پارس جنوبى پیوسته است. اومانیا، مدافع تیم ملى کاستاریکا که قبًال در پرسپولیس بازى 
مى کرده هم قرارداد 500 میلیون تومانى با پارس جنوبى جم پیوسته است.  حضور مهدى تارتار 
در راس کادر فنى تیم پارس جنوبى جم که فصل گذشته قهرمان رقابت هاى فوتبال قهرمانى 
دسته اول باشگاه هاى کشور شد و همچنین خوش حسابى باشگاه در پرداخت حق و حقوق ها
موجب شده تا بازیکنان خارجى عالقه مند به حضور در این تیم جنوبى باشند. باید به این نکته 
هم اشاره کرد حضور پر تعداد تماشاگران در اســتادیوم تختى جم پارس جنوبى را به یکى از 

تیم هاى جذاب لیگ برتر تبدیل کرده است. 

خارجى هاى ارزان قیمت  

از بازى هاى هفته بیست و دوم لیگ دسته اول چین تیم اور برایت در برابر صدرنشین 
این رقابت ها به تساوى دو بر دو دست پیدا کرد و کماکان در رده سوم جدول رده بندى 

باقى ماند.
از بازى هاى هفته بیســت و دوم لیگ دســته اول، افشــین قطبى و تیــم اور برایت 
موفق شدند در خانه تیم صدرنشــین، دالیان ییفانگ به تســاوى دو بر دو دست پیدا 
کنند تا همچنــان با امید صعــود به لیگ حرفه اى در رده ســوم جدول قرار داشــته 

باشند.
تیــم اور برایت به همراه ســرمربى ایرانى خود کــه در ماه هاى اخیر توانســته نتایج 
فوق العاده اى به دســت بیاورد اکنون 41 امتیازى اســت و به عنوان یکى از تیم هاى 
مدعى براى صعود به لیگ حرفه اى شــناخته مى شــود. آنها پس از تیم هاى دالیان 
ییفانگ (با 49 امتیاز) و بیجین رنهه (با 44 امتیاز) قرار دارند و در هشــت هفته پایانى 
رقابت ها امیدوارند تا بتوانند با کســب امتیازات الزم خود را به سطح اول فوتبال چین 

برسانند. 

تساوى یاران قطبى برابر صدرنشین 
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چهل تکه

دختر 12 ساله که در شــوخى احمقانه، دوستش را درخواب با 
ظرف آب جوش سوزانده بود، پاى میز بازجویى نشست.

این دختر نوجوان در اعتراف هایش به مأموران گفت: «با دیدن 
ســوختگى هولناك صورت دوستم قصد داشــتم اورا با چاقو 
بکشم که موفق نشدم. اما حاال به شدت پشیمانم وحرفى هم 

ندارم.»
کارآگاهان احتمال مى دهند دختر نوجوان تحت تأثیر چالش 
اینترنتى ریختن آب جوش، دست به این اقدام هولناك زده باشد 
که این موضوع در دست بررسى قرار دارد. دختر آسیب دیده نیز 
با سوختگى 85 درصدى از نوع درجه دوم در بیمارستان بسترى 

است که باتالش پزشکان از مرگ گریخته است.  

 یک شهروند مصرى از استان «المنوفیه»، گنج قارون را پیدا کرد.
کاشف گنج قارون، مساحت منطقه کشــف شده را بیش از چهار 
هکتار اعالم و تأکید کرد که تمام این مســاحت، آکنده از طال و 
جواهر و آثار فرعونى اســت و این ثروت، براى خرید یک کشور 

کامل کفایت مى کند.
وى با بیان اینکه این گنج را در پى کشــف شکافى در زمین، پیدا 
کرد؛ از دولت خواست این گنج را استخراج کند.کاشف گنج قارون 
در ازاى این گنج، 10 درصد از آن به اضافه 16 میلیون جنیه مصرى 

و همچنین مدال افتخار نیل را از دولت مصر خواستار شد.
وى که نامش را اعالم نکرده اســت، تأکید کرد حاضر اســت در 
صورت اثبات نشدِن ادعایش، 16 میلیون جنیه، غرامت به دولت 

بپردازد و بقیه عمر خود را در زندان به سر ببرد.

«ویکت کینگ»  30 ساله پس از دستگیرى ادعا کرده است که پنج 
کودك خود را تنها گذاشته و هر روز سرکار مى رود.

این مرد به جرم ســهل انگارى در نگهدارى از فرزندانش بازداشت 
شده است. این متهم ادعا کردکه همسرش به بیمارى سخت سرطان 
مبتالست و او مجبور به ترك خانه بوده تا بتواند از همسر و فرزندانش 
مراقبت کند و هزینه هایشان را تأمین کند و به همین دلیل از یکى 

از همسایگانش خواسته تا هنگام نبودن وى از آنها مراقبت کند.
زنى که با پلیس تماس گرفته و تنها گذاشتن پنج کودك را با مادر 
بیمارشان گزارش داده بیان کرده است که بارها سعى کرده تا براى 

کودکان پرستار بگیرد اما موفق به انجام این کار نشده است.
اکنون ایــن متهم با قــرار وثیقــه 25 هــزار دالرى راهى زندان

 شده است.

چالش اینترنتى 
ریختن آب جوش

گنج قارون 
در مصر پیدا شد

دستگیرى 
پس از 5 روز 030201

زورگیرى لیال از زنان ودختران تهرانى
درمرداد ماه سال جارى خانم جوانى با حضور در  کالنترى 
118 ستارخان در تهران از سرنشینان یک موتورسیکلت 
که  آقا و خانمى بودند بخاطر سرقت طالجاتش به زور، 

شکایت کرد. 
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع سرقت و به شیوه 
زورگیرى  و به دستور بازپرس شعبه 15 دادسراى ناحیه 5 
تهران، پرونده جهت رسیدگى در اختیار پایگاه دوم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
دختر جوان پس از حضور در پایــگاه دوم پلیس آگاهى 
در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «در خیابان ستارخان 
قصد پیاده شــدن از ماشین را داشــتم که یک دستگاه 
موتورســیکلت با دو سرنشــین آقا و خانم جوان به من 
نزدیک شدند که سرنشین مرد موتورسیکلت از پشت سر 
به من حمله ور شد و دستبند طالیم را به زور سرقت کرد 
و خیلى زود به همراه همدست خود که خانم جوانى بود از 

آن محل گریخت.»
با آغاز رسیدگى به پرونده، شکایت هاى مشابه دیگرى 
توسط خانم هاى دیگر در کالنترى هاى غرب و شمال 

غرب تهران مطرح شد.
یکى از مالباختگان که توسط سارقان مورد ضرب و شتم 
شــدید قرار گرفته بود ، در شرح ماجراى سرقت دستبند 
طالیش به کارآگاهان گفت:  «ظهر دوازدهم مرداد ماه با 
خودرویم در میدان شهرزیبا در حال رد شدن بودم که یک 
دستگاه موتورسیکلت آپاچى مشکى با دو سرنشین آقا و 
خانم جوان به من نزدیک شدند و  در  زمانى که قصد پیاده 
شدن از خودرو را داشتم  به من حمله ور شد و با ضرب و 
شتم شدید دستبند طالیم به ارزش پنج میلیون تومان را 

به سرقت بردند و از آنجا متوارى شدند.»
با توجه به سرقت هاى مشــابه، کارآگاهان پایگاه دوم 
آگاهى اقدام به شناســایى تعــدادى از مراکز تجارى و 
شعبات بانکى مجهز به دوربین هاى مداربسته کرده و با 
بررسى و بازبینى تصاویر به دست آمده از دوربین هاى 

مداربسته موفق به شناسایى دو سارق آقا و خانم شدند.
در ادامه و با شناسایى مناطق سرقت در مناطق غرب و 
شمال غرب تهران، تصاویر به دست آمده از سارقان در 
اختیار گشت هاى انتظامى این مناطق قرار گرفت تا در 

صورت مشاهده زورگیران خشن آنها را دستگیر کنند.
در تاریخ پانزدهم مرداد ماه سال جارى مأموران گشت 
انتظامــى در خیابان آیــت ا... کاشــانى تقاطع خیابان 
بهنام متوجه درگیرى دو سرنشــین خانم یک دستگاه 
خودروى سوارى ال 90 مشکى با یک آقا مى شوند که 
این آقا زمانى که متوجه حضور مأموران مى شــود سوار 

موتورسیکلتش شد و به سرعت از محل فرار مى کند. 
مأموران بعد از فرار این مرد  بــه تعقیب وى مى پردازند 

و ســرانجام در یک تعقیب و گریز پلیسى مرد فرارى را  
دستگیر مى کنند.

با دستگیرى این شخص، دو سرنشین خانم خودروى ال 
90 به کالنترى 140 باغ فیض رفته و از  این مرد جوان که 
قصد زورگیرى و سرقت طالهاى آنها را داشته شکایت 

مى کنند.
این دو خانم پس از انتقال متهمان به کالنترى 140 اقدام 
به شناســایى آنها کردند، راننده ال 90 در اظهاراتش به 
مأموران گفت:  «در خیابــان بهنام در حال پارك خودرو 
بودم که در حین پیاده شــدن از ماشین، آقاى جوانى به 
من نزدیک شد و مدعى شد که خودرو را بد پارك کردم 
براى جابه جا کردن خودرو دوباره سوار ماشین شدم و در 
یک لحظه این شخص دست چپ مرا گرفت و اقدام به 
کشیدن دستبند کرد اما نتوانست دستبندم را سرقت کند و 
با چاقو دستبندم را پاره کرد و با تهدید  انگشترهاى مرا از 
دستم درآورد و به سمت خیابان آیت ا...کاشانى فرار کرد.
در همین زمان با دوست خود به سمت او دویدم و قبل از 
سوار شدن بر روى موتور، با او درگیر شدیم که  مأموران 

پلیس سر رسیدند و متهم را دستگیر کردند.»
با انتقال متهم به پایگاه دوم آگاهى و بررسى هاى سوابق 
این متهم مشخص شد «بهزاد» 31 ساله داراى سابقه 
است وى قبل از دستگیرى چهاربار به اتهام  زورگیرى از 
سال 1385 تاکنون دستگیر شده و به زندان افتاده است.

 بهزاد که در بازجویى ها مدعى بــود به تنهایى اقدام به 
سرقت کرده اســت پس از مشــاهده تصاویر به دست 
آمــده از وى از طریق دوربین هاى مداربســته به ناچار 
لب به اعتراف گشــود و همدســتش به نــام «لیال»را

 معرفى کرد.
بهزاد در اعترافاتش عنوان داشت که از حدود چهار ماه 
پیش با لیال، 24 ساله  آشنا شده و پس از مدتى پیشنهاد 
زورگیرى را به او داده است که لیال هم پیشنهاد او را قبول 

و در سرقت ها کمکش کرده است.
سارق زورگیر در خصوص متوارى شدن لیال در آخرین 
سرقت به کارآگاهان گفت: «در هنگام سرقت لیال چند 
متر از من فاصله داشت و کسى متوجه حضور او در محل 
سرقت نشــد، زمانى که مأموران قصد دستگیرى من را  

داشتند، دیگر  لیال را ســوار موتور نکردم و هر کدام به 
صورت جداگانه از محل سرقت فرار کردیم.»

با شناســایى لیال بــه عنــوان متهــم دوم، مخفیگاه 
وى در خانــى آبــاد شناســایى شــد و کارآگاهان به 
این محــل رفتنــد امــا لیــال  از این محــل متوارى

 شده بود.
سرانجام با انجام اقدامات پلیسى، مخفیگاه لیال در منطقه 
نازى آباد شناسایى و او نیز دستگیر شد و  به مشارکت در 
زورگیرى از زنان و دختران با همدســتى بهزاد اعتراف 

کرد .
سرهنگ کارآگاه سعدا... گزافى، رئیس پایگاه دوم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ، با اعــالم این خبر گفت: «در ادامه 
رسیدگى به پرونده و در تحقیقات تکمیلى مشخص شد 
زورگیران از موتورســیکلت هاى گوناگون و خودروى 
206 سفید رنگ که متعلق به متهم زن است براى  انجام 
سرقت هایشان در مناطق غرب و شمال غرب تهران به 
ویژه در مناطق سعادت آباد، پونک، سردار جنگل، نیایش، 

جنت آباد و صادقیه استفاده کرده اند.»

شامگاه سه شنبه هفته گذشــته، «فرنگیس» -قربانى 
اسیدپاشى-هنگام بازگشت از مطب دکتر ناگهان ازسوى 

مردان موتورسوار غافلگیرشد.
مرد ناشناسى که کاله موتورسوارى به سر داشت ناگهان 
از پشت سطل آشــغال بیرون پرید و همزمان با او مرد 
دیگرى که او نیز کاله به سر داشت ســوار بر موتور به 
او نزدیک شــد. آنها درچشــم به هم زدنى، ظرف اسید 
را به ســروصورت زن سالمند پاشــیده وبعد هم سواربر 

موتورسیکلت متوارى شدند.
با صداى فریاد هاى «سوختم، سوختم» فرنگیس، اهالى 
محل به کمکش شــتافته و همزمان بــا ریختن آب به 
ســروصورت زن نگونبخت، با اورژانس تماس گرفتند.

دقایقى بعد هم زن 73 ســاله به بیمارستان منتقل شد و 
تحت درمان قرار گرفت.

به دنبال این واقعــه هولناك، دختر و پســر این زن به 
دادسراى جنایى تهران رفته و همزمان با تسلیم شکایتى 
خواهان دســتگیرى عامالن اسیدپاشى شــدند. پسر 
فرنگیس در تحقیقات به بازپرس محســن مدیر روستا 
گفت: «مســتأجر قبلى مان با مادرم مشــکل داشت و 
حتى چهار بار به من سوء قصد شده است. پارسال یکبار 
خانه مان هدف ســرقت قرارگرفت که مدارك مختلف 
ازجمله یک وکالتنامه مهم به همراه مدارك پزشکى به 
سرقت رفت. مدتى بعد از این ماجرا، "بهزاد"، مستأجرى 
که به او مظنون هستیم، چهار ماشین بدون اجازه مادرم 
درپارکینگ خانه پارك کرد. پس از آن مادرم به ســراغ 
مســتأجرمان رفت و از او گالیه کرد ، بهــزاد گفته بود 
به دلیل اینکه در کار خرید و فروش ماشین است، خیلى 
سریع ماشین ها را مى برد. اما همان موقع ناگهان عصبانى 
شــده و مادرم را تهدید کرد که خانه را به آتش مى کشد 
و... اما این تمــام ماجرا نبود، چند روز بعــد از این اتفاق 
یک نفر کارتن پر از مواد اشــتعالزا داخل پارکینگ خانه 
گذاشته و چهار شــیر فلکه کنتور گاز داخل پارکینگ را 
هم باز کرده بــود. من به محض ورود بــه خانه متوجه 
بوى گاز شــدم و مواد اشــتعالزا را هم دیــدم که داخل 

پارکینگ است. قسمتى از پارکینگ را آتش زده بودند و 
اگر به موقع نمى رسیدم معلوم نبود چه اتفاقى برایمان رخ 

مى داد.»
مرد جوان ادامه داد: «به غیر از این ماجراهاى عجیب، دو 
مرتبه دیگر هم ازسوى مرد موتورسوارى در خیابان هدف 
سوء قصد قرارگرفته ام. اما در میان تمام این گرفتارى ها، 
پارسال برایم پاپوش درست کردند و مرا بى گناه به زندان 
انداختند. مغازه تولیدى کفشم در بازار است، پارسال داخل 
مغازه نشسته بودم که مأموران کالنترى 109 بهارستان 
به ســراغم آمدند و گفتند باید مغازه رابازرسى کنند. من 
هم از همه جا بى خبر موافقت کردم. هنگام گشتن مغازه، 
کیفى را پیدا کردند که داخل آن 27 گرم ماده مخدرشیشه 
بود. هر چه اصرار کردم که کیف و مواد مال من نیســت 
کسى باور نکرد. بعد هم بابت مواد مخدر به زندان افتادم و 
االن هم با وثیقه بیرون هستم. البته مدت هاست که من 
ومادرم اس ام اس هاى تهدید آمیزى دریافت مى کنیم.»

به دنبال اظهارات مرد میانســال وتحقیــق ازمادرش 
دربیمارســتان، بازپرس جنایى به تیمــى ازکارآگاهان 
مأموریت داد عامــالن این حادثه عجیــب ومرموز را 
شناسایى ودســتگیرکنند تا ابهام هاى موجود درپرونده 

برطرف شود.

ناپدرى و مادرى که متهم به قتل « فاطمه» کوچولوى 1/5ساله هستند، صبح 
روز یک شنبه در شعبه یکم دادگاه کیفرى استان البرزبه ریاست قاضى رنجبر 
پاى میز محاکمه ایستادند. رســیدگى به این ماجراى تکان دهنده از اسفند 
سال 94 و به دنبال مرگ مرموز دخترك 1/5ساله در یکى از خانه هاى خیابان 
درختى کرج آغاز شد.با انتقال جسد دختر بچه به پزشکى قانونى مشخص شد 

این کودك به دلیل ضرب و شتم هاى شدید جان باخته است.
پدر فاطمه کوچولو وقتى از ماجراى مرگ دخترش در خانه ناپدرى باخبر شد 
با مراجعه به کالنترى به علت مرگ فرزندش، علیه همسرسابقش و ناپدرى 

فاطمه شکایت کرد.
این مرد به کارآگاهان گفت: «دخترم دراثر ضربه به ناحیه شکمش فوت کرده 

و به طورقطع او را کشته اند.»
بدین ترتیب «سهیال»،مادر 25 ساله فاطمه و شوهرش «فرهاد» دستگیر 
شدند و تحت بازجویى قرار گرفتند اما این بازجویى ها نتوانست کارگشا باشد. 
بنابراین رســیدگى به این پرونده جنایى براى تحقیقات بیشتر و رسیدن به 
حقیقت به دادگاه کیفرى ارجاع شد تا قضات بتوانند راز جنایت تکان دهنده 

را فاش کنند.
در حالى که مادر و ناپدرى فاطمه خردسال با قرار وثیقه آزاد شده بودند، شعبه 
یکم دادگاه کیفرى به ریاســت قاضى رنجبر و با حضور دو قاضى مستشار 
-خنک دار و یزدان پور- تشکیل جلسه داد. در ابتداى جلسه پدر فاطمه در برابر 
قضات دادگاه ایستاد و با طرح شکایت گفت: «همسرسابقم و شوهرش دختر 
خردسالم را کشته اند و از دادگاه خواستار اشد مجازات هر دو هستم. این زن دو 
سال پیش از من جدا شد و سرپرستى دخترم به او واگذار شد تا اینکه چند ماه 

بعد متوجه مرگ وحشتناك دخترم شدم.»
سپس مادر فاطمه به پا خاست و شــوهرش-ناپدرى فاطمه- را عامل قتل 
معرفى کرد و به قضات گفت: «من سر کار بودم و زمانى که به خانه برگشتم 
متوجه مرگ دخترم شدم. شوهرم اعتیاد به مخدرهاى صنعتى دارد و حتمًا 
دخترم را با کتک هاى وحشیانه اش کشته اســت.» سپس شوهرش رو به 
قضات دادگاه گفت: «مــن اطالعى از این ماجرا ندارم چراکه همســرم از 

دخترش نگهدارى مى کرد.»
پس از اظهارات ایــن زن و مــرد قضات از آنها خواســتند بــراى اثبات 
ادعاهاى خود شــاهدانى بــه دادگاه بیاورنــد، بنابراین ادامه رســیدگى 
به این پرونــده به منظور روشــن شــدن حقیقــت به جلســه دیگرى 

موکول شد.

مرد راننده که بر ســر نوبت ســوار کردن مســافر در آژانس، با 
همکارش درگیر شده و او را با چاقو به قتل رسانده بود، پس از 7 
سال و با جلب رضایت اولیاى دم براى آخرین بار پاى میزمحاکمه 
ایستاد. مرد راننده هفت سال قبل دستگیر شد و در بازجویى گفت: 
«دراتاق استراحت راننده ها مشغول خوردن میوه بودیم که مقتول 
با من شوخى کرد و همین باعث شد با چاقوى میوه خورى یک 
ضربه به او بزنم که متأسفانه کشته شد. باور کنید قصد کشتن او 

را نداشتم و همه چیز یک اتفاق بود.»
به گزارش روزنامه ایران ،پــس از اعتراف صریح متهم به قتل، 
کیفرخواســت او به اتهام قتل عمد صادر شــد و پرونده براى 
رسیدگى در اختیار شعبه چهارم دادگاه کیفرى یک استان تهران 

قرار گرفت.
اما زمانى که متهم در برابر قضات دادگاه ایستاد با رد ادعاهاى 
قبلى اش گفت: «آن شــب مقتول با دوستانش مشروب خورده 
و مســت بود. همه مان در آژانس بودیم که مســافرى وارد شد 
و او با اینکه نوبت من بود مى خواســت مسافر را ببرد. به همین 
دلیل با هم درگیر شــدیم و او با سرضربه محکمى به بینى ام زد 
که خونریزى کرد. از آژانس بیرون رفتم که سوار ماشینم شوم 
اما او و دوستانش دنبالم آمدند و سوار ماشینم شدند و سوئیچ مرا 

برداشــتند. درگیرى ما باال گرفت و من هم در اوج عصبانیت با 
چاقوى میوه خورى که همیشه در ماشینم بود به او حمله کردم 

که ضربه کارى بود و باعث مرگش شد.»
با اعترافات صریح متهم، قضات حکم قصاص او را صادر کرده 
و با تأیید حکم در دیوان عالى کشــور پرونده به شــعبه اجراى 

احکام رفت. 
در این میان با تــالش خانواده قاتل، اولیــاى دم با دریافت 750 
میلیون تومان از قصاص گذشت کردند و پس از هفت سال، صبح 
چهارشنبه هفته گذشته متهم از جنبه عمومى جرم در شعبه چهارم 
دادگاه کیفرى به ریاست قاضى اصغر عبداللهى و با حضور مستشار 

دادگاه، قاضى واعظى تحت محاکمه قرار گرفت.
متهم دراین جلســه به قضات گفت: «پدرم تمام زندگى خودم و 
خانواده ام را فروخت تا اینکه توانستیم رضایت اولیاى دم را بگیریم. 
750 میلیون تومان تاوان یک لحظه عصبانیت من بود و از قضات 
محترم دادگاه مى خواهم حکمم را طورى تعیین کنند که زودتر 
آزاد شوم. مادرم در این سال ها از غصه دق کرد و خانواده ام در حال 
متالشى شدن اســت و اگر هر چه زودتر آزاد نشوم دیگر زندگى 
برایم نمى ماند. من در زندان هم بــراى مقتول نماز خواندم و هم 
روزه هایش را گرفتم تا خدا او را بیامرزد و او نیز از گناه من بگذرد.»

رئیس پلیس آگاهى آذربایجان شرقى   گفت: قاتلى که 
پدر و پسرى را در منزلشــان در شهرك نور تبریز کشته 

بود دستگیر شد. 
سرهنگ صابر عباس زاده ســپس با بیان اینکه وى در 
مخفیگاه خود در این مدت مخفى شده بود، ادامه داد: با 

تالش تمام عوامل و نیروها این فرد دستگیر شد.
وى در ادامه ابراز داشــت: قاتل به مواد مخدر صنعتى و 
سنتى اعتیاد داشته است و انگیزه قتل نیز مسائل مادى و 

بدهى مالى مقتول بود.
گفتنى است پدر کشته شده 63 ساله و پسر نیز 29 ساله 

بود که  حدود20 روز قبل در منزل مسکونى خودشان در 
شهرك نور تبریز کشته شده اند.

اسیدپاشى مستأجر برروى زن صاحبخانه

قاتل پدر و پسر تبریزى دستگیر شد

قتل به خاطر مسافر آژانسضربه هاى مرگبار به شکم فاطمه 18 ماهه
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ناصرعلى سعادت، رئیس ســازمان نظام صنفى رایانه 
کشور در نشست تقدیر از خبرنگاران و اصحاب رسانه در 
سازمان نظام صنفى از تاریخ و شرایط برگزارى «الکام 

گیمز» گفت.
سعادت در ابتدا با بیان اینکه الکام گیمز یکى از برنامه هاى 
جانبى بود که در ابتدا قصد داشتیم در حاشیه نمایشگاه 
الکامپ برگزار کنیم اما به فرصت برگزارى نمایشــگاه 
نرســید، گفت: ازآنجایى که که قصد داشتیم این رویداد 
را به صورت گسترده و با تمام جزئیات در نظر گرفته شده، 
برگزار کنیم به دلیل محدودیت هــا و قوانین موجود در 
فضاى نمایشگاه بین المللى تهران تصمیم بر آن شد تا 
الکام گیمز بعد از الکامپ در یک فضاى بزرگ و به صورت 

مستقل برگزار شود.
الکام گیمز در تاریخ 19 تا 25 شــهریورماه در باغ کتاب 
تهران توســط ســازمان نظام صنفى رایانه اى کشور 
برگزار مى شود و مســئولیت اجراى آن نیز بر عهده تیم 
PERSIA.GAME خواهــد بــود. 45 میلیــون 
تومان جایزه نقدى و جوایز غیر نقدى براى نفرات برتر 

رقابت هاى الکام گیمز در نظر گرفته شده است. 
ســعادت با اشــاره به اینکه با همکارى وزارت ورزش و 
جوانان، برندگان مســابقات الکام گیمز به جام جهانى 
بازى هاى رایانه اى بوسان کره جنوبى اعزام خواهند شد، 

رشته هاى مسابقات الکام گیمز را برشمرد و گفت: برخى 
از این بازى ها انفرادى و برخى دیگر گروهى هســتند. 
بازى هاى گروهى شــامل بازى استراتژیک و پرطرفدار 
 (Rainbow six) و بازى مهیج رینبو  (Dota2) دوتا
است که این روزها در بین نوجوان ها و جوان ها محبوبیت 
زیادى کسب کرده است، این بازى ها در تیم هاى هشت 
نفره است. بازى نوستالژیک CS:GO یا همان کانتر 
اســتریک نیز جزو بازى هاى گروهى این مســابقات 

محسوب مى شود.
او افــزود: بازى هایــى همچــون PES ،FIFA  نیز 
بازى هاى انفــرادى این تورنمنت هســتند که روى دو 
پلتفرم  نوت بوك و PS4 بازى خواهند شــد. عالوه بر 
این ها 3 بازى انفرادى دیگر نیــز در این رقابت ها حضور 
دارند که روى موبایل و تبلت بازى مى شوند که این رشته 
بازى ها از طریق معاونت علمى ریاست جمهورى و تحت 
اپلیکیشــن بازى جام در رده انفرادى در لیست بازى ها 

گنجانده شده اند.
رئیس سازمان نظام صنفى رایانه اى کشور به سه بازى 
رایانه اى ایرانى اشــاره کرد و افزود: عالقه مندان در سه 
رشته مبارزه در خلیج عدن، ارتش هاى فرازمینى و شتاب 
در شــهر2 در بخش بازى هاى ایرانى نیــز مى توانند به 

رقابت با یکدیگر بپردازند.

ما قبًال هم شاهد چند توپ فوتبال هوشمند مجهز به سنسورهاى 
یکپارچه بوده ایم کــه پارامترهایى مثل چرخش و مســیر توپ را 
ردگیرى مى کردند. اما حاال یک توپ جدید رویکردى متفاوت به 
کسب مهارت هوشمند دارد و مغز متفکر آن از طریق یک اپلیکیشن 

به تلفن هوشمند شما محول شده است.
این توپ فوتبال هوشــمند که DribbleUp نــام دارد از هیچ 
تجهیزات الکترونیک داخلى برخوردار نیســت، در عوض نشــانه 
گذارى هایى روى خود دارد که بــه آن اجازه مى دهد از طریق یک 

اپلیکیشن رایگان iOS/Android ردگیرى شود.
کاربران کار را با باز کردن اپلیکیشن آغاز مى کنند، تلفن هوشمند 

خود را روى پایه نگهدارنده همراه این توپ مى گذارند، سپس 
با نمایش توپ در تلفن این اپلیکیشن مى تواند روى 

آن قفل کند. بعد آنها به عقب برگشته و از طریق 
یکسرى تمرین هاى آموزشــى، از طریق دو 
نشــانه صوتى و تصویرى هدایت مى شوند. 
وقتى تمرینات به صورت داخلى انجام مى شود 
مى توان تلفن را به یک تلویزیون متصل کرد تا 

پیگیرى آموزش ها راحت تر انجام شود.
تمرین ها به سه دســته اصلى تقسیم مى شوند: 

شــوت کردن، مهارت هاى حرکتى و کار در زمین. 
همینطور که مهارت هاى بازیکن افزایــش پیدا مى کند تمرینات 
نیز سخت تر مى شود. این اپلیکیشن بعد از هر تمرین بازخورد ارائه 

مى کند و به وضعیت عملکرد بازیکنان امتیاز مى دهد.
سازندگان مدعى هستند که خود توپ از کیفیتى استاندارد و در سطح 
مسابقات رسمى  برخوردار است و جنس پوسته آن از چرم مصنوعى 

ساخته شده است. این توپ در سه اندازه ساخته شده است تا بتواند 
نیاز گروه هاى سنى مختلف را برطرف کند.

«اریــک» و «مــارك فورکــوش»، دو بــرادرى کــه 

DribbleUp را ســاخته اند، قبًال هم موفقیت عملکرد طراحى 
مشابه روى توپ بسکتبال را تجربه کرده اند. آنها در حال حاضر این 
توپ فوتبال را در کیک استارتر قرار داده اند تا براى تولید آن سرمایه 
جمع آورى کنند. اگر همه چیز طبق برنامه پیش رود، شما با پرداخت 
یک بیعانه 49 دالرى در ماه اکتبر صاحب یکى از این توپ ها خواهید 

شد. قیمت خرده فروشى این محصول 89/99  دالر خواهد بود.

 Vrije دانشــگاه  مهندســان 
Universiteit در شــهر بروکسل 
پایتخت بلژیک موفق بــه اختراع ماده 
خودترمیــم جدیــدى شــده اند که به 
روبات هاى نرم این قــدرت را مى  دهد 
تــا برخــى از زخم هــاى خــود مانند 
خراش هاى ناشــى از چاقــو را ترمیم 

کنند.
این اختراع مهم نه تنها باعث مى شــود 
روبات هاى فعلى ساده تر از گذشته تعمیر 
شوند بلکه مى تواند تأثیر شگرفى بر نوع 
طراحى و شیوه ساخت روبات هاى آینده 

داشته باشد.

ماده توســعه یافتــه این 
محققان یک نوع 

پلیمر ژله اى شکل 
اســت. وقتى حــدود 40 دقیقه در 
دماى 80 درجه سانتیگراد حرارت داده 
Diels-»  شــود، یک واکنش به نام

Alder» رخ مى دهد و مــاده مذکور 
بــا ذوب شــدن خــودش را ترمیــم 
مى کنــد. بعد از گذشــت 24 ســاعت 
در دمــاى معمولــى اتــاق، قــدرت و 
انعطاف پذیــرى روبــات دوبــاره احیا 
مى شــود. تاکنون، این مــاده در یک 
روبات گیرنده که وظیفه آن بلند کردن 
اجسام اســت، یک بازوى مصنوعى و 
دســت روبات استفاده شــده است. در 
همه این موارد، همه زخم ها و خرابى ها 
بعد از گذشــت یک روز کامــل ترمیم 
شــدند و هیچ گونه نقطه ضعفى در آن ها

 دیده نشد.

13 اختراع گوگل که هر روز از آنها استفاده مى کنیم
به نظر مى رسد که هیچ راهى براى فرار کردن از گوگل وجود ندارد. ممکن است روزى برسد که به یک نقطه دوردست سفر کنید ولى با «پروژه 
لون» مطمئن باشید که هیچ وقت از هیچ چیزى عقب نیستید. شرکت هاى زیادى در سراسر دنیا هستند که با تالش فراوان سعى در دستیابى 

به تمام علوم جهانى آنالین دارند اما به جرأت مى توان گفت تنها گوگل است که مى تواند ادعا کند همه این علوم را در اختیار دارد.
کافى است نگاهى به لیست زیر داشته باشید و از خودتان بپرسید آیا مى توان راهى پیدا کرد تا از چشمان تیزبین و نقشه جهانى این شرکت 

عظیم فناورى پنهان ماند.

پلتفرم کالود گوگل فوق العاده موفق بوده است. آخرین بارى که در محیط آنالین از برنامه هایى مانند اورنت یا اسپاتیفاى استفاده کردید را 
به خاطر مى آورید؟ شاید خودتان هم ندانید، ولى در واقع شما به سرویس هاى گوگل دسترسى پیدا مى کنید در حالى که سایت هایى که به آنها 

مراجعه مى کنید مالکى غیر از گوگل دارد. 

فیلتر اســپم جیمیل درســت مانند یک هیوال عمل مى کند و تحول آن روى پیامد جنگ علیه اسپم ها تأثیر بســزایى داشته است. شاید 
جزو آن دســته از افرادى هستید که از جیمیل اســتفاده نمى کنند اما بدون شــک تالش گوگل براى مبارزه با اســپم روى شما هم تأثیر 

گذاشته است.

به این سرویس به چشم سیستم امتیازدهى «نیلسن 2,0» نگاه کنید. سیستمى که به جاى یک جستجوى ساده روى متغیرهاى پیچیده تر 
تمرکز دارد. زمانى که رفتار کاربر در جستجو مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد، یک فیدبک بسیار ساده و کاربردى در قالب «کلیک» وجود 
دارد ولى هر کلیکى که روى ویدئو صورت مى گیرد نمایش دهنده ارزش یا میزان جذابیت آن نیست. کوچ یوتیوب به سیستم اولویت دهى 

«واچ تایم» در عوض سیستم کلیک یک تغییر موضع اساسى و بى نظیر است.

«تنسورفلو» (Tensorflow) یک پلتفرم توسعه براى یادگیرى ماشین است و از آنجایى که یادگیرى ماشین به سرعت در حال تبدیل شدن 
به یک امر ضرورى در بسیارى از نقاط دنیاست، تنسورفلو روى برخى از جنبه هاى تجربه آنالین شما تأثیرگذار است. این سرویس، هم رایگان 
است و هم به صورت کد باز در دسترس همگان است. اما یکى از نقاط قوت این سیستم در استفاده از دنیا براى مقاصد تبلیغاتى است. زمانى که 

گوگل «واحدهاى پردازش تنسور» را منتشر کند اهمیت تنسورفلو بیش از پیش خواهد شد.

یکى از حرکت هاى عظیم گوگل در سال هاى اخیر تصمیم آنها مبنى بر داده کاوى برخى از سایت هاى مشخص براى دستیابى به اطالعات 
نمایش آنها در صفحه اصلى جستجو بوده است. شاید به نظر برسد که با این روش سیستم کلیک گوگل شکست بخورد اما «جعبه هاى پاسخ» 

به گوگل کمک مى کند تا اطالعات خوبى درباره کاربرانش به دست بیاورد.

سیستم مرسوم جستجو در حال بازنشسته شدن اســت اما نه به طور کامل. این سیســتم یک ابزار کمبوى مهم در زمینه کسب وکارهاى 
سخت افزار و نرم افزار است و به تمام پایگاه داده هاى کسب وکارها این امکان را مى دهد تا به خوبى کار کنند. در واقع، GSA باعث سرعت 
بخشیدن به انقالب آنالین شد و به شرکت هاى غیرفناورى این امکان را داد تا در بخش هاى داخلى خود و همچنین براى مشتریان با سرعت 

بیشترى کار کنند. البته، این سیستم رو به افول است اما کسى نمى تواند نقش پررنگ آن در گسترش استفاده از اینترنت را انکار کند.

یکى از ابزارهاى بى نهایت قدرتمند توسعه یافته توسط گوگل «گراند تروث» (GroundTruth) نامیده مى شود. هدف این برنامه استخراج 
اطالعات از تمام نقاط دنیا به  صورت مستقیم است. ترکیب این سیســتم با استریت ویو باعث شکل گیرى تجسم فیزیکى از عنکبوت هاى 
جستجوى گوگل مى شود. این عنکبوت ها وارد دنیا مى شوند تا با یادگیرى اطالعاتى که گوگل نیاز دارد امکان فروش آنها را براى این شرکت 
فراهم کنند. با توجه به اینکه، سرویس گوگل مپس تبدیل به یک منبع فول العاده حتى براى دولت ها شده مى توان گفت که گراندتروث تأثیر 

بسزایى در گسترش آگاهى مناطق شهرى در دنیا دارد.

گوگل فقط دنیا را رتبه بندى نمى کند. بلکه آن را با شخصیت شما مطابقت مى دهد. قدرت جستجو براى ارائه همان چیزى که کاربر مى خواهد 
غیرقابل توصیف است. این مسئله نه تنها به ســرمایه گذارى عظیم گوگل مربوط مى شود، بلکه به دلیل گستردگى استفاده از پلتفرم آن هم 
هست. شاید مایکروسافت هم تالش مى کند تا نتایج بینگ را به گوگل نزدیک کند، ولى مسلماً درجه بینش و بصیرت آن نسبت به گوگل از 

درجه پایین ترى برخوردار است.

«َرنک بِرین»، سیستم هوش مصنوعى پیشرفته گوگل براى سرویس بى نظیر آن است: جستجو. توانایى گوگل در رتبه بندى کسب وکارهاى 
مهم و البته اطالعات به اندازه اى قوى و پرقدرت است که در تعاریف هم جا نمى گیرد. حتماً مى دانید که ساختار مهم AI که توسط گوگل به کار 

گرفته شده نه تنها روى شما، درکتان و آگاهى تان تأثیر گذاشته بلکه همه اطرافیان تان را هم شامل شده است.

قابلیت ردیابى کوکى ها توسط گوگل به قدرى پیشرفته است که مى تواند به آنها در شناخت بیشتر شما کمک کند. ممکن است مدت ها از آخرین 
بارى که به یکى از سایت هاى گوگل مراجعه کرده اید گذشته باشد اما اگر دوباره به آن سایت سر بزنید، گوگل به راحتى شما را مى شناسد. در 

واقع، اطالعاتى که کوکى ها از شما و رفتار آنالین تان در اختیار دارند تصورناپذیر است.

شناسایى بر اساس صوت بیشتر از هر زمان دیگرى مشهور شده، شهرتى که یک دلیل خیلى ساده دارد: سیستم شناسایى صوتى از همیشه 
بهتر کار مى کند. گوگل بخش بزرگى از این چرا را تشکیل مى دهد: سرمایه گذارى عظیم در الگوریتم هاى پردازش گویش و صحبت کردن. 
 API گوگل در حال افزودن این قابلیت به سیستم جستجوى خود اســت. براى جستجو الزم نیست به دستیار اندروید متوسل شوید چون

مربوط به Speech که توسط گوگل به کار رفته توسط بخش اعظمى از توسعه دهندگان استفاده مى شود.

گوگل در زمینه آنالیز تصاویر حرف اول را در دنیا مى زند، حتى پیش از آنکه سیستم هوش مصنوعى این شرکت معرفى شود. الگوریتم هاى 
مورد استفاده در اینجا منجر به معرفى محصولى به نام «گوگل ویژن» مى شود که در دسترس تمام کسانى است که از پلتفرم کالود گوگل 

استفاده مى کنند.

با معرفى «کپچا» اینترنت در امان ماند. ولى گوگل هم تالش زیادى کرده تا آنها را بهینه کند. «رى کپچا» نمونه اى از همین تالش براى 
کمک به تجربه آنالین کاربران است. با این سیستم، استفاده از روبات در محیط آنالین براى جستجوى مکان با کاهش پردازش هاى اضافى 
و با یک کلیک ساده امکانپذیر مى شود. ولى یک مشکل وجود دارد: گوگل براى موفقیت در این زمینه باید به حریم شخصى کاربران دسترسى 

بیشترى داشته باشد. سیستم جدید کپچاى گوگل تنها در حالتى که تشخیص دهد شما انسان نیستید فعال مى شود.

13- پلتفرم کالود همه جا حضور دارد

7- سلطه اسپم جیمیل

6-ویدئو «آنالیتیکس»، سرویسى که نیاز به زمان دارد

5- تالش براى تملک آینده یادگیرى ماشین

4- جعبه هاى پاسخ

3- جستجوى امن فراتر از سرگردانى دیجیتالى

2- «رى کپچا» به خوبى مى داند که انسان بودن چه معنایى دارد

 1-عنکبوت هاى فیزیکى جستجو

12- موتور جستجویى که تمام دنیا را در بر مى گیرد

11- سیستم AI گوگل سعى دارد تجربه اى ارائه دهد که به اندازه خودتان منحصر به فرد باشد

10- خاطره بلند مدت کوکى ها از رفتار آنالین شما

9- گوش فرا دادن دقیق به کاربران

8- جعبه زرد

فوتبال را زیر نظر این توپ هوشمند یاد بگیریدالکام گیمز در شهریورماه برگزار مى شود
ماده اى که مى تواند منجر به ساخت 

روبات هاى خودترمیم شود

ماده توســعه یافتــه این 
محققان یک نوع 

للللللللل ژله اى شکل  پلیمر
اســت. وقتى حــدود 40 دقیقه در 
دماى 80 درجه سانتیگراد حرارت داده 
Diels-»  شــود، یک واکنش به نام

یم

وض ر ی ر ور ىبر
خود دارد که بــه آن اجازه مىدهد از طریق یک 

iOS/Android ردگیرى شود.
ز کردن اپلیکیشن آغاز مىکنند، تلفن هوشمند 

سسپس هدارنده همراه این توپ مىگذارند، 
ىروى لفن این اپلیکیشن مىتواند 

ها به عقب برگشته و از طریق 
ى آموزشــى، از طریق دو 
صویرى هدایت مىشوند. 
دشود صورت داخلى انجام مى
ک تلویزیونمتصل کرد تا

راحتتر انجام شود.
ســته اصلى تقسیم مىشوند: 

رتهاى حرکتى و کار در زمین. 
تمرینات  تهاى بازیکن افزایــش پیدا مىکند
ود. این اپلیکیشن بعد از هر تمرین بازخورد ارائه 

ت عملکرد بازیکنان امتیاز مىدهد.
حححسطح ستند که خود توپ از کیفیتى استاندارد و در 
ىىىىىىوعىىى خوردار است و جنس پوسته آن از چرم مصن
داند ن توپ در سه اندازه ساخته شده است تا بتو

 مختلف را برطرف کند.
ـارك فورکــوش»، دو بــرادرى کــه 
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منبع: مهر

منبع: ایرنا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

س آنالین
منبع:  قد

روز بیست و سوم اردیبهشت ماه سال 96زلزله اى به بزرگى5/7 ریشتر شهرستان بجنورد را لرزاند و باعث 
خساراتى به واحدهاى مسکونى شهرى و روستایى شد. حال بیش از 90 روز از زلزله مى گذرد و به اذعان مردم فارغ 

از قول هاى نامساعد پرداخت تسهیالت، توان بازپرداخت و یا مدیون بودن مردم به بانک ها و نزدیک بودن فصل 
بارندگى و سرماى زودرس باعث شده تا زلزله زدگان دغدغه دو چندانى براى بازسازى منازل خود داشته باشند.

«فرزانه عطارباشى» 
متولد 1356 در مشهد 
و دانش آموخته رشته 

کارشناسى تربیت بدنى 
است. او تنها زنى است که 
درایران با داشتن مدرك 
بین المللى کار در ارتفاع 
در مشهد مشغول به کار 

است.

آخرین جلسه علنى 
شوراى چهارم
 شهر تهران

ـه
یچ
در

کانون
 اصالح و تربیت 

اصفهان

اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان به نشانى اصفهان میدان الله کدپســتى 97543- 81989 با شــماره تماس 23- 35602421 
در نظر دارد پروژه «تأمیــن مصالح و اجــراى دکوراتیو و تجهیزات صــوت و تصویر و نورپردازى ســالن اجتماعات ســاختمان مرکز پایش و 
تحقیقات زیســت محیطى اصفهان واقع در شهر اصفهان به شــرح اســناد مناقصه». از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى از سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ســتاد) به شــرکت واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواســت مى گردد ضمن مطالعه دقیق شرایط مناقصه 
و بررســى کامل موارد مورد مناقصه و بازدیــد از محل اجراى پــروژه و برآورد حجم کار، آمادگى و مبلغ پیشــنهادى شــرکت را جهت تأمین 
مصالح و تجهیــزات و اجراى پروژه مندرج در اســناد مناقصه، اعــالم نماید. الزم به ذکر مى باشــد کلیه مراحل برگزارى مناقصــه، از دریافت 
اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد)به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه، به تاریخ 96/06/01 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 18 روز پنج شنبه تاریخ 96/06/09 

مهلت زمانى تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 96/06/20
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 96/06/21

تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 250/000/000 (دویست و پنجاه میلیون) ریال است، که به یکى از صورت هاى زیر مى باشد:
الف. ضمانتنامه بانکى شرکت در مناقصه به نفع کارفرما  با اعتبار 2 (دو) ماه.

ب. واریز وجه نقدى به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل حفاظت محیط زیست جارى سیبا 2170600208007 نزد بانک ملى شعبه اصفهان به نام اداره 
کل حفاظت محیط زیست اصفهان.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى پروژه 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
م الف: 76990

«تأمین مصالح و اجراى دکوراتیو و تجهیزات صوت و تصویر و نورپردازى جهت سالن 
اجتماعات ساختمان مرکز پایش و تحقیقات زیست محیطى اصفهان»

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. 

سازمان حفاظت محیط زیست 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان




