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پرونده مواد مخدر در اصفهان به روایت آمار
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 دانشجویان ایرانى 
حق ورود به آمریکا را دارند؟

جالب ترین ترفندهاى مخفى 
iOS گوشى هاى

آتش سوزى پاالیشگاه 
اصفهان، خسارت

 قابل توجهى نداشت

 تب و تاب این روزهاى 
بانک ها در ارائه گزارش شفاف

سیستم رزرو بار کامیون ها در 
اصفهان اجرایى مى شود
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کاله قرمزى با شبکه
 نمایش خانگى آمد 

اصفهان درگیر تنش آبى است

تب تند ایرانتب تند ایران
خسارات جانى و مالى گرما در کشور از اصفهان تا سیستان رکورد شکن شدخسارات جانى و مالى گرما در کشور از اصفهان تا سیستان رکورد شکن شد
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یک بحران زیست محیطى؛

جهان نما

قیمت شیشه به 
کیلویى

 50 میلیون 
تومان رسید
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معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت هاى 
مردمى ستاد مبارزه با مواد مخدر 

گفت: با کنترل پیش سازهاى 
شیشه، میزان تولید شیشه در 
کشور به شدت کاهش یافته 
است و در حال حاضر با تغییر 

شرایط البراتوارهاى تولید شیشه 
نسبت به گذشته، این امر 
به عنوان مشکلى جدى 

در کشور محسوب ...

على شمخانى درباره نحوه تصمیم گیرى در 
عملیات موشکى به مواضع داعش 
گفت: ما نباید این موضوع را تبدیل 

به یک کشمکش داخلى کنیم. 
سلسله مراتب فرماندهى نیروهاى 

مسلح روشن است که در 
رأس آن حضرت 
آیت ا... خامنه اى 
فرمانده کل قوا

 قرار دارند.  
2

باالخره فرمان 
حمله موشکى 
به داعش را 
چه کسى
 داد؟

سرمربیگرى سپاهان و 
ذوب آهن 
آرزوى هر مربى است

رىسرمربیگرىس ربی سرمربیگرىسگسرمربیگرىسر
ذوذوذذوو
رآرزوى هر مر ر زآرزوىهرمروى مآ مرآرزوىه آرزوىهر

امیر قلعه نویى یک بار دیگر به
 نصف جهان کوچ کرد بلکه خاطرات 
تلخ  سال هاى گذشته در تراکتورسازى 
و استقالل را با قهرمانى دوباره در این 
شهر به دست فراموشى بسپارد. او که 
دو بار با سپاهان عنوان قهرمانى 
لیگ برتر را باالى سر برد 
حاال در ذوب آهن دنبال این 
موفقیت مى گردد، تیمى که
 مدعى است توانایى و ظرفیت

 الزم براى این عنوان را دارد. 
سرمربى جدید ذوبى ها در گفتگو با 
سایت باشگاه حرف هاى جالبى بر زبان 
آورده که بخش هایى از این گفتگو را 
مى خوانید.
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استاندار با حضور در یک نشست خبرى تشریح کرد

قلعه نویى:  
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دکتر هادى منافى وزیر بهدارى وقــت از جمله دعوت 
شدگان در جلسه حزب جمهورى اسالمى در روز هفتم 
تیر سال 60 بوده اســت اما به دلیل آنکه روز قبل از این 
حادثه حضرت آیت ا... خامنه اى مورد حمله تروریستى 
منافقین قرار مى گیرند، در بیمارستان قلب تهران درمان 
ایشــان را پیگیرى مى کرد. آنچــه در ادامه مى خوانید 
بازخوانى حادثه تروریســتى هفتم تیر1360 تهران در 

گفتگوى جام جم آنالین با دکتر منافى است.
فرداى روزى که حضــرت آیت ا... 
خامنه اى در مسجد ابوذر تهران مورد 
سوء قصد قرار گرفتند، یک عملیات 
تروریستى دیگر هم در تهران اتفاق 
افتاد و آیت ا... بهشتى به همراه 72 
تن از یارانش به شــهادت رسیدند. 
شما نیز قرار بود در آن جلسه حضور 

داشته باشید، چه شد که نرفتید؟
در بیمارستان باالى سرحضرت آیت ا... خامنه اى بودم 
که محمدرضا کالهى عامل نفــوذى منافقین در حزب 
جمهورى اسالمى بود و آن موقع هنوز ما خبر نداشتیم، 
چند بار با من تماس گرفت و گفت: «دکتر منافى! حتمًا 
در جلسه امشب حزب حضور داشته باشید. امشب یک 
جلســه خیلى مهمى اســت.» من هم گفتم که آقاى 
خامنه اى مجروح شده و باید به ایشان برسم. این تماس 
چندبار دیگر هم تکرار شد تا اینکه من با توجه به اینکه 
جلسه مهم بود، حرکت کردم به سمت دفتر مرکزى حزب 
جمهورى اسالمى در خیابان سرچشمه که البته با تأخیر 

حرکت کردم و میانه راه خبر را شنیدم.
چطور از حادثه مطلع شدید؟

اول شهید رجایى به من زنگ زد که همین تماس خودش 
خیلى عجیب بود، چون اولین بار بود که ایشان شخصًا 
با من تماس مى گرفت. آن موقع موبایــل نبود و نهایتًا 
تلفن هاى خطى وجود داشت اما دولت به مسئوالن نظام 
در ماشین هایشان یک خط تلفن داده بود که از این طریق 
مسئوالن مى توانستند با هم تماس بگیرند.شهید رجایى 
هم از همین طریق مستقیماً از ماشین خودشان، ماشین ما 
را گرفته بود. از من پرسید که برادر منافى کجایى؟ گفتم 
دارم مى روم جلسه حزب و توى راهم. گفت: «حتمًا برو 
آنجا؛ یک اتفاقى افتاده. برو ببین و به من خبر بده...» که 
من خیلى نگران شدم. بعد در فاصله رسیدن تا دفتر حزب، 
چند تماس دیگر هم با من گرفته شد و فهمیدم آنجا هم 

بمبگذارى شده است. وقتى من رسیدم سرچشمه، دیدم 
از دفتر حزب، از آن ســاختمان بزرگ دیگر چیزى باقى 
نمانده و همه جا ویران شده اســت. جنازه حاضران در 
مجلس همه جا دیده  مى شد و همه مشغول آواربردارى و 
امدادرسانى بودند. مى گفتند تعدادى از جنازه ها را برده اند 
اما تا جایى که مى شد دید زمین پر از جنازه بود و شدت 
انفجار هم به اندازه اى بود که بیشتر پیکرها سالم نبودند. 
من آنجا دنبال شهید بهشتى گشــتم که پیدا نکردم و 
گفتند که تعدادى از اجساد را منتقل کرده اند به بیمارستان 
شفایحیائیان. من سریع خودم را رساندم آنجا. گفتم که 
مى خواهم پیکر شهید  بهشــتى را ببینم. اما گفتند اینجا 

نیست. من آمدم بیرون و دو سه تا بیمارستان دیگر هم 
رفتم. آخرش فهمیدم که پیکر ایشان در همان بیمارستان 

شفایحیائیان بوده و از ما پنهان کرده بودند.
چرا همکارى نمى کردند، مگر شــما 

وزیر بهدارى نبودید؟
نمى دانم. با اینکه مى گفتم که من وزیر بهدارى هستم 
مى خواهم از وضعیت ایشان مطلع شوم اما حتى به من 
هم نمى گفتند. البته آن موقع هنــوز خیلى از کارکنان 
بیمارستان ها از دوران شاه باقى مانده بودند و حتى حرف 
مِن وزیر بهدارى را نمى خواندند. تا اینکه باالخره بعد از 
دوساعت پیکر ایشان را در سردخانه به من نشان دادند. 

پیکر شهید بهشتى طورى بود که  به خاطر شدت انفجار 
فقط سر وصورتش از سینه به باال سالم بود و از بقیه پیکر 
ایشان چیزى باقى نمانده بود. من وقتى ایشان را دیدم 
با شــهید رجایى تماس گرفتم و ماجرا را اطالع دادم و 
گفتم جریان این است. ایشــان گفت که خودم هم باید 
بیایم ببینم. گفتم پس ســریع خودتان را برسانید چون 
مى خواهند پیکر شهدا را به پزشکى قانونى منتقل کنند. 
شهیدرجایى خیلى سریع خودش را رساند و با هم رفتیم 
پیکر آقاى بهشتى و چند نفر دیگر از دوستان را دیدیم. 
من آنجا براى اولین بار بود که اشــک شهید رجایى را 
دیدم. ایشان با اینکه خیلى قوى و خوددار بود اما آنجا این 

وضعیت را که دید دیگر نتوانست روى پاهایش بایستد و 
برایشان صندلى آوردیم و نشست.
بعد چه اتفاقى افتاد؟

بعد که حال ایشان کمى بهتر شد ما با همدیگر رفتیم دفتر 
ریاســت جمهورى. بعد هم رفتیم دفتر مجلس، خدمت 
آقاى هاشمى رفســنجانى. بعد هم پشت سرهم درباره 
این حادثه ترور و حادثه ترور دیروزش یعنى ترور حضرت 

آیت ا... خامنه اى جلسه داشتیم.

در آن شرایط خاص ماجراى انفجار 
دفتر حزب را چگونه به اطالع حضرت 

آیت ا...خامنه اى رساندید؟
تقریبًا ده روز بعد چون مى ترســیدیم متأثر شوند و روى 
سالمتى شــان اثر بگذارد. من گفتم که رادیو و روزنامه 
در دسترس ایشان نباشــد مبادا که در جریان خبر قرار 
بگیرند و رادیو را جمع کردیم. حتــى در روزهاى بعد از 
حادثه هم چندبار سراغ آیت ا... بهشتى را گرفتند، تعجب 
کرده بودند که چرا ایشــان به مالقاتشان نمى آید که ما 
هم مى گفتیم وقتى شما خواب بودید آمدند و رفتند. اما 
کم کم شک کرده بودند و به حاضران مى گفتند که من 
باید از وضع کشور اطالع داشته باشم، شما رادیوى من 
را گرفته اید، تلویزیون را خامــوش کرده اید، من چطور 
اطالع پیدا کنم؟! ما هــم بهانه مى آوردیــم که امواج 
رادیویى براى شما مضر اســت و عملکرد دستگاه هاى 
درمانى ما را به هم مى ریــزد. مى گفتند که خب روزنامه 
به من بدهید. بعد وقتى اصرارهاى ایشان زیاد شد، من 
گفتم که بهترین راه این اســت که حاج احمدآقا و آقاى 
رجایى وآقاى  باهنر و آقاى هاشــمى رفسنجانى بیایند 
و ایشــان را مطلع کنند. آنها هم جمع شــدند، کم کم 
ماجراى بمب گذارى در حزب را گفتند. آقا نگران شــدند 
و پرسیدند که حال آقاى بهشتى چطور است؟ گفتند که 
کمى مجروح هستند. وقتى اینها از اتاق بیرون رفته بودند 
آقاى خامنه اى رو کرده بودند به سمت آقاى میالنى نیا و 
پرسیده بودند شما از حال آقاى بهشتى خبر دارید؟ ایشان 
هم گفته بودند بله باخبرم. آقا پرسیده بودند که ازایشان 
مراقبت جدى مى شود؟ کجا بسترى هستند به ایشان سر 
مى زنید؟ دکتر میالنى نیا با بغض از اتاق ایشــان بیرون 
رفته بود و وقتى دوباره برگشــته بودند ماجرا را اطالع 
داده بودند و اسم همه شــهداى حزب را به حضرت آقا 

گفته بودند.

ابوالفضل حســن بیگى نایب رئیس کمیسیون امنیت 
ملى و سیاســت خارجى مجلس در پاسخ به این سئوال 
که مجلس چــه لوایحى براى مقابله بــه مثل با فرمان

 ترامپ مبنى بر توقف صدور روادید ایرانیان در دســتور 
کار خود قــرار داده، گفت: با کمال تأســف باید عرض 
کنم از حضور اتبــاع ایرانــى در آمریکا چیــزى عاید 
کشور نشده و ایرانى هاى مقیم آمریکا از خرمن این کشور 
چیده و به نفع خود آنها استفاده مى کنند. در کل اتباع ما 
بى جهت در آنجا مانده اند. در این مورد هم مانند ســایر 
موارد خود آنها بزرگ ترین ضرر کننده هستند و ما تالفى 

جویانه اقدام خواهیم کرد.

حســن بیگــى در خصــوص اینکــه آیــا در طــرح 
مجلس علیه تحریم هــاى آمریکا، قرار دادهاى منعقده 
همچون خریــد هواپیما از شــرکت آمریکایى بوئینگ

 مــورد تحریــم ایران قــرار خواهــد گرفــت، اظهار 
داشــت: ما ابتــدا منتظر مــى مانیم تا عکــس العمل 
آنها چه خواهد بــود، به مــوازات آن به دولــت اجازه 
مى دهیم با نظــارت مجلس به هر گونــه اقدام تقابلى 

مبادرت کند.
وى تصریح کرد: در صورت کنســل شــدن قــرار داد
 بوئینگ، روسیه و فران سه هواپیماى مورد نیاز ما را تأمین 

مى کنند.

على شــمخانى درباره نحوه تصمیم گیرى در عملیات 
موشــکى به مواضع داعش گفت: ما نباید این موضوع 
را تبدیل به یک کشمکش داخلى کنیم. سلسله مراتب 
فرماندهى نیروهاى مسلح روشن است که در رأس آن 

حضرت آیت ا... خامنه اى فرمانده کل قوا قرار دارند.
دبیر شورایعالى امنیت ملى اضافه کرد: فرمانده کل قوا 
اراده و تدبیر کرده است و هر آنچه فراتر از تصمیم گیرى 
نیروهاى مسلح اســت، ابتدا با شــورایعالى امنیت ملى 

مشورت مى شود.
او با اشــاره به عملیات اخیر موشکى ســپاه گفت: این 
موضوع اول در شوراى امنیت ملى مطرح شد و به تصویب 

رسید. اینکه مى گوییم به تصویب رسید یعنى مقام معظم 
رهبرى به عنوان فرمانده کل قوا تصویب کردند که این 
کار صورت گیرد و همه مصوبات شوراى امنیت ملى از 

چنین خصلتى برخوردار است.
شمخانى تأکید کرد: وقتى عملیات موشکى در شورایعالى 
امنیت به تصویب رسید، نیروى مســلح هم اقدام کرد. 
هر دو طرف درســت مى گویند اما کامل موضوع را بیان 

نمى کنند.
دبیر شــورایعالى امنیت ملى تأ کید کرد: همه مصوبات 
شوراى امنیت ملى زمانى عملیاتى مى شود که فرمانده 

کل قوا تصمیم مى گیرند.

اتباع ایران 
بى جهت در آمریکا مانده اند

باالخره فرمان حمله موشکى 
به داعش را چه کسى داد؟

هتاکى بود نه انتقاد
روزنامه جمهورى اسالمى نوشت: آنچه    انتخاب |
در نماز جمعه روز قدس و نماز عیدفطر تهران توسط یک 
مداح جوان رخ داد، قطعاً برخالف شأن مداحى و نماز جمعه 
ونماز عید فطر بود زیرا هتاکى بود نه انتقـاد. نه هتاکى به 
رئیس جمهور جایز است و نه برجام. رئیس جمهور، منتخب 
24میلیون نفر از مردم این کشور اسـت و بعد از انتخابات، 
رئیس جمهور همه مردم ایران است وشرعاً و قانوناً و اخالقًا 
حفظ حرمت او واجب است. برجام نیز تصمیم نظام است 

وهتاکى به آن هتاکى به نظام محسوب مى شود.

حمایت جنجالى از شعر جنجالى
علیرضا قزوه در واکنش به موج انتقادها    تابناك |
از اشعار اهانت آمیز مداح عید فطر یادداشتى تند و دشنام 
آلود علیـه دولـت و حامیانش منتشـر کرد. در بخشـى از 
یادداشـت وى آمده اسـت: «دیدم بعضى از بادمجان دور 
قاب چین ها و پسران نوح و بعضى از مواجب بگیران دولت 
فخیمه، هجمه هاى فراوانى را شروع کرده اند که به فالن 
آدم در صف اول بر خورد و آبروى برجام معاشان رفت! به 
قول یکى از بزرگان اهل میز، رفت که رفت. ُخب لرزیدند 
که بلرزند! اتفاقاً شعر معنادار و موضع مند باید چنین باشد، 
در ادبیات فارسى هزاران هزار شـعر موضع مند داریم که 
فالن حاکم و فرمانروا و شاه و وزیر را نشانه رفته است.آره 
عزیزانم! آره پسر نوح!... دنیا حساب و کتاب دارد! دمت گرم 
میثم جان! که نشان دادى آزاده اى و حرف دل بچه هاى 
مؤمن انقالب را مى زنى!... دم شـاعرى گرم که 30 سال 
قبل گفت: به عدالت نمى رسیم/ از دست توله هاى خرس!

گفتند به نفع رئیسى کنار برو
ماهنامـه اندیشـه پویا در شـماره    آفتاب  نیوز |
جدید خود گفتگویى با سـید مصطفى هاشمى طبا نامزد 
انتخابـات ریاسـت جمهورى داشـت. وى در این گفتگو 
درباره درخواسـت انصـراف در هفته آخر به نفـع روحانى 
گفت: «یک آدم خیلى محترمى بـا من تماس گرفت که 
به نفع آقاى رئیسى کنار بروم. من هم گفتم خودم صالح تر 
از ایشان هسـتم و قرار هم نیسـت کنار بروم... خود آقاى 
رئیسى اگر زمانى خواست به ایشان مى گویم. آن فرد نامه 
انصرافى تهیه کرده بود که من امضا کنم اما قبول نکردم.»

ورود 60 تیم تروریستى
 به کشور

امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین    ایلنا|
فرمانده ارتش جمهورى اسالمى ایران از آمادگى نیروهاى 
مسلح براى برخورد با هرگونه اقدام دشمنان نظام خبرداد و 
گفت: «تاکنون بیش از 60 تیم تروریستى وارد کشور شدند 
اما همدلى بین نیروهاى کشـور موجب شـده هیچکدام 

نتوانند موفق شوند.» 

واردات خرما از اسرائیل؟!
  تابناك | فرهاد تجرى نماینده مردم قصر شیرین 
و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى 
تأکید کرد: «خبر واردات خرما از اسرائیل به کشور به هیچ 
وجه صحت ندارد و ما چنین پرونده اى در کمیسیون اصل 

90 نداریم.»
گفتنى است اخیراً یکى از نمایندگان مجلس از واردات خرما 
از اسرائیل به ایران خبر داده بود که در پى این خبر رئیس 

کل دادگسترى آذربایجان غربى آن را تأیید کرد.

تغییر مدیریتى در «جام جم»
  تابناك | بعـد از تغییـر ریاسـت سـازمان صدا و 
سـیما یکى از مجموعـه هاى زیـر نظر ریاسـت روزنامه 
جام جم نیـز در معـرض گمانه زنى هـا براى تغییـر قرار 
داشـت اما این تغییر به بعد از انتخابات موکول شـد. حاال 
برررسى هاى کارشناسى براى تعیین مدیر مسئ ولى روزنامه 
جام جم آغاز شـده اسـت و از یکى از مدیـران خبرگزارى 
تسنیم و امیر سیاح(مدیر اقتصاد شبکه یک سیما) به عنوان
 گزینه هـاى مدیرعاملـى و از مهدى مذهبى(جانشـین 
سردبیر روزنامه همشهرى) و مطهرمحمدخانى(دبیر سابق 
سیاسى خبرگزارى مهر) به عنوان گزینه هاى سردبیرى 

نام برده مى شود.

توئیتر

شهادت نیروى سپاه حفاظت فرودگاه مهرآباد 
تهران بر اثر جراحت در مانور اخیر تأیید شد.

اکبر قندلو مســئول روابط عمومى فرماندهى 
حفاظت سپاه در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
شــهادت پاســدار مهدى یزدى از نیروهاى 
حفاظت فرودگاه کــه در مانــور امنیتى اخیر 
فرودگاه مهرآباد از ناحیه سر مجروح شده بود، 

مورد تأیید است.
 وى تصریح کرد: اعضاى بدن این پاسدار شهید 
که فرزند شهید بوده، نیز به بیماران نیازمند اهدا 

شده است.
شهید مهدى یزدى از نیروهاى حفاظت سپاه 
فرودگاه مهرآباد بود کــه در جریان مانور چند 
روز پیش فرودگاه از ناحیه مخچه ســر مورد 
اصابت تیر قرار گرفت و به شهادت رسید؛ وى 
مدتى در بخش سى ســى یو بیمارستان شهید 

فیاض بخش تهران بسترى بود.
روابط عمومى ســپاه حفاظــت هواپیمایى با 
انتشــار اطالعیه اى پیش تر اعالم کرده بود: 
سپاه حفاظت هواپیمایى صبح شنبه در راستاى 
ارتقاى آمادگى ها و ســنجش توان عملیاتى 
یگان حفاظت مســتقر در فرودگاه مهرآباد به 
برگزارى یــک رزمایش دفاعــى- امنیتى در 

شرایطى واقعى اقدام کرد.
محسن نسج همدانى، معاون امنیتى انتظامى 
استاندار تهران نیز گفته بود:  نیروهاى نظامى 
و انتظامى مســتقر در حومه فرودگاه مهرآباد 
بــراى افزایش تــوان و آمادگى هــاى خود،
مانــورى را برگــزار کردند که در راســتاى 
افزایش ظرفیت نیروهــاى امنیتى و انتظامى

براى مقابله با هرگونــه تهدید احتمالى برگزار 
شد.

در طول جنگ تحمیلــى، ایران  252 بــار مورد حمله 
شــیمیایى رژیم بعث عراق قرار گرفت که به حدود صد 
هزار مجروح شیمیایى منتج شد که هنوز از آثار آنها رنج 

مى برند. 
به گزارش ایســنا، در اوایل جنــگ تحمیلى، در منطقه 
شلمچه، رژیم عراق براى اولین بار به طور محدود اقدام 
به استفاده از سالح شــیمیایى کرد و براى دومین بار در 
منطقه میمک تکرار شد. عراقى ها از آذرماه سال 1361، 
به طور پراکنده از عوامل شیمیایى کشنده استفاده کردند. 
ابتدا مقدار محدودى از سولفورموستارد (عامل تاول زا) را 
به منظور درهم شکستن سازمان رزمى رزمندگان ایران 

در تک هاى شبانه مورد استفاده قرار دادند.
در سال 1362، عراق به کاربرد جنگ افزارهاى شیمیایى 
در پیرانشــهر و حوالى «پنجوین» مبادرت ورزید. ایران 
حادثه پنجوین را «جنایت جنگــى» نامید و مجروحین 

جنگ شیمیایى به بیمارستان هاى تهران اعزام شدند.
در اواخر 1363، عراق به دو علت از کاربرد جنگ افزارهاى 
شیمیایى موقتًا منصرف شــد: در رابطه با اعتراض هاى 

قبلى اروپا وعلنى شــدن ابعــاد گســترده کاربرد این 
جنگ افزارها در جنگ با ایران.

استفاده از جنگ افزارهاى شیمیایى در بُعد وسیع توسط 
عراق از اوایل زمستان 1364 که رزمندگان ایران توانستند 
شــهر فاو را تصرف کند، مجدداً آغاز شد. در اوایل سال 
1366، عراق بار دیگر از جنگ افزارهاى شیمیایى به طور 

انبوه در جبهه مرکزى سومار استفاده کرد.
پس از عملیات والفجر8 در سال 1364، نیروهاى عراقى 
به طرز بى سابقه اى از مواد سمى شیمیایى استفاده کردند. 
حدود هفت هزار گلوله توپ و خمپاره حاوى مواد سمى 
علیه مواضع نیروهاى ایران شلیک شد.در طول 20 روز 
هواپیماهاى عراقى بیش از هزار بمب شیمیایى در صحنه 
عملیات فرو ریختند و متجاوز از 30 تهاجم شیمیایى علیه 

هدف هاى غیر نظامى در ایران انجام شد.
در روزهاى هفتم و هشــتم تیرماه 1366، هواپیماهاى 
بمب  افکن عراق با بمب  هاى شــیمیایى به چهار نقطه 
پرازدحام و متراکم جمعیتى شهر سردشت حمله کردند 
و زن و کودك و ُخرد و کالِن و مردم بى گناه آن شــهر و 
اطراف آن را آماج گازهاى کشنده و دهشتناك شیمیایى 
قرار دادند. بمباران شــیمیایى شــهر مرزى سردشت 
فجیع  ترین و وحشــتناك  ترین تهاجم شیمیایى اى بود 
که آثار و پیامدهاى منفى زیــادى به بار آورد. جمهورى 
اسالمى ایران، این تهاجم را غیرانسانى اعالم کرد و شهر 
سردشت را نخستین شهر قربانى جنگ افزارهاى شیمیایى 
در جهان بعد از بمباران هسته  اى هیروشیما نامید. حمله 
شیمیایى هواپیماهاى متجاوز رژیم بعث عراق به شهر 
سردشت، به شهادت 110 نفر و مجروح شدن پنج هزار 
تَ ن انجامید و هنوز هم تعدادى از مردم مقاوم و شــریف 
شهرستان سردشت با آثار و پیامدهاى این بمباران دست 

به گریبان هستند.
وحشیانه ترین مورد استفاده در اسفند 1366، در حلبچه 
بوده است که وسیع ترین مورد استفاده از جنگ افزارهاى 
شــیمیایى از زمــان جنــگ جهانــى اول تاکنون به 
شــمار مى رود که حداقل پنــج هزار َتن از مــردم ُکرد 
و مسلمان این شهر را کشــته و هفت هزار َتن دیگر را 

مجروح کرد.

اصولگرایان بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهورى چه 
استراتژى را در دستور کار خود قرار خواهند داد؟ این سئوالى 
است که بسیارى از تحلیلگران سیاسى به دنبال جواب آن 
هستند. به همین مناسبت پایگاه اطالع رسانى عصر ایران به 
سراغ امیر محبیان تحلیلگر شناخته شده جریان راست رفت تا 
نظر او را در مورد آینده سیاسى اصولگرایان جویا شود. بخشى 

از این گفتگو را بخوانید:
صحبت ها و البتــه تحرکاتى مبنى بر 
تشکیل دولت در سایه از جناح رقیب 
دکتر روحانى دیده مى شــود، ارزیابى 
شــما از ایده مطرح شــده چیست و 
مسیرى که در پیش روى دولت در سایه 
اصولگرایان اســت را چگونه تحلیل

مى کنید؟
تشکیل دولت ســایه توســط رقباي دولت ها اوایل دولت 
نخست احمدي نژاد از سوي اینجانب پیشنهاد داده شد اکنون 
نیز اشاراتی به آن دیده می شود. دولت سایه راهکاري مردم 
ساالرانه براي تجمیع توان مدیریتی جناح رقیب دولت و حتی 
کمک به آن است ولی مقدمه تشکیل آن رسیدن به اجماعی 
تشکیالتی درون اصولگرایان است که متأسفانه هنوز در این 

مسیر اشکاالت جدي وجود دارد.
 آیا بعــد از این مى تــوان کاندیداى 
اصولگراها (آقاى رئیسى) که تا حدودى 
اجماع هم بخاطــر وى صورت گرفت 
را به عنوان لیدر و رهبر راست منشان 

فرض کرد؟
اصولگرایی بــه دالیلی که بارها به آن اشــاره کرده ام دچار 
مشــکالتی اســت که متأســفانه عمًال به آن بی توجهی

می شود ؛ نتیجه آن را هم می بینیم. رسیدن به نتایج نامنطبق 
با ظرفیت ها هم محصول این بی توجهی است. یکی از این 
معضالت در سطح تشــکیالتی عدم تعریف مدل مطلوب 
براي رهبري اصولگرایان است. پیشنهاد امثال ما آن است که 
رهبري شخصی به دلیل فقدان چهره کاریزماتیک و نیز بروز 
شکاف هاي درون تشکیالتی عمًال دیگر امکان عملیاتی ندارد 
و باید ساختاري مردم ســاالرانه نظیر مجلس یا کنگره ملی 
اصولگرایان تشکیل شود و جریان اصولگرا از بدنه اجتماعی 

مجدداً سامان یابد طرح چهره هاي خلق الساعه براي مدیریت 
جناح نیز محصول عدم تحلیل دقیق مشکالت اصلی در جریان 

اصولگرا و تأکید بر تکرار اشتباهات پیشین است. 
در بین اصولگرایان و بزرگان این طیف 
عده اى هستند که پشــت سر دولت 
ایستاده و از آن حمایت مى کنند، اینها 
چه تفکرى را دنبال مى کنند، آیا مى توان 
گفت این افــراد از جرگه اصولگرایى 
خارج شده و چند سال دیگر در قامت 
اصالح طلبى و گروه اصالحات در عرصه 

سیاست قد علم کنند؟
عمده اصولگرایان بر این باورند که علیرغم اختالف دیدگاه 
با دولت باید به آن کمک کرد که مشکالت اجرایی کشور و 
مردم بر طرف شود. به زمین خوردن دولت براي همه مشکل 
آفرین خواهد شد؛ این دیدگاه همه دلسوزان کشور است. باور 
به این دیدگاه به معناي همسو شدن با جریان اصالح طلب 
نیست. البته حمایت و کمک به دولت براي کارآمد تر شدن به 

معناي عدول از موضع نقادانه نیست.

روایت وزیر بهدارى وقت از شبى که دکتر بهشتى به شهادت رسید

همه جا آوار بود و جنازه 

جزئیات شهادت 
نیروى سپاه 

حفاظت فرودگاه مهرآباد 

پیشنهاد محبیان به محافظه کاران:مرورى بر حمالت شیمیایى به شهرهاى ایران به انگیزه سالگرد حمله دهشتناك به آذربایجان غربى

 کنگره ملی اصولگرایان را تشکیل دهیدسردشت؛ 30 سال پیش
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مدیر عامل سازمان انتقال خون گفت: خطر عفونت هاى 
هپاتیت B ،C و HIV از طریق انتقــال خون در ایران به 
طور معنى دارى از آمریکا کمتر و در ســطح کشورهاى 

اروپایى است.
على اکبر پور فتح ا... اظهار داشت: جدول تخمین خطر 
انتقال هپاتیت B ،C و HIV در اهداکنندگان خون در ایران 
و مقایسه آن با تخمین انتقال این عفونت ها در اتریش، 
جمهورى چک، مجارستان، ســوئیس، آمریکا و آلمان 

برآورد مى شود.
مدیر عامل سازمان انتقال خون در ادامه گفت: بر اساس 
اطالعات مرتبط با آزمایش بررســى ژنوم پالســماى

 مازاد بر مصرف در ایران که براى تولید داروهاى مشتق از 
پالسما ارسال شده است، تخمین خطر این سه ویروس در 
پالسما تولید شده در سازمان انتقال خون ایران همسطح 
و قابل رقابت با کشورهاى اروپایى است و از نظر آمارى 
خون و فرآورده هاى خونى تولید شده در ایران سالم تر 

از آمریکاست. 
در ســه ســال گذشــته در مجموع بیــش از دو و نیم 
واحد پالســماى مازاد بــر مصرف بیمارســتانى ایران 
براى تولیــد قــراردادى داروهاى انعقادى مشــتق از 
پالســما به شرکت « بیوســت» آلمان فرســتاده شده

 است.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت هاى مردمى ستاد 
مبارزه با مواد مخدر گفت: با کنترل پیش سازهاى شیشه، 
میزان تولید شیشه در کشور به شدت کاهش یافته است 
و در حال حاضر با تغییر شرایط البراتوارهاى تولید شیشه 
نسبت به گذشته، این امر به عنوان مشکلى جدى در کشور 

محسوب نمى شود. 
پرویز افشــار در گفتگــو با میــزان افزود: بــا کمبود 
پیش سازهاى شیشه، تالش کشورهاى همسایه در سمت 
غرب و شرق براى تولید بیشــتر این مواد در کشورمان، 
چندین برابر شده اســت. این در حالى است که تاکنون 
محموله هایى در قســمت غربى و جنوب شرقى کشور 

کشف شده است که نشــانه اهتمام قاچاقچیان در ارائه 
شیشه در لفافه، برچسب ها و پوشش مشابه شیشه در ایران 
است که با وارد کردن نه تنها شیشه بلکه سایر مواد مانند 

ترامادول به کشور، بازار خوبى را در ایران ایجاد کنند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشــارکت هاى مردمى 
ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: قیمت شیشه 
با کنترل پیش سازها از کیلویى پنج تا ده میلیون تومان 
افزایش بى سابقه اى داشته و در حال حاضر با قیمت بین 

40 تا 50 میلیون تومان عرضه مى شود.
وى عنوان کرد: کاهش تولید  شیشه در کشور، منجر به 

افزایش قیمت این مواد شده است. 

قیمت شیشه به کیلویى
 50 میلیون تومان رسید

خطر اندك انتقال هپاتیت و 
HIV از طریق خون در ایران 

برخورد با بدحجابى 
در قایق موتورى 

دادسـتان مازندران گفـت: وسـیله نقلیه شـخصى یا 
عمومى، موتور سـیکلت، قایق موتورى، جت اسـکى 
و سایر وسایل نقلیه موتورِى افرادى که سرنشینان آن 
به کشف حجاب اقدام مى کنند توسط عوامل انتظامى 
توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد، با متهم نیز وفق 
مقررات مربوطه برخورد قانونى صورت خواهد گرفت.

حجت االسالم والمسلمین اسـدا... جعفرى در گفتگو 
با میـزان اظهار داشـت: بـراى افرادى که مبـادرت به 
کشف حجاب مى کنند، پرونده قضائى تشکیل مى شود 
و با توجه بـه اهمیت موضوع، دادسـتان ها و رؤسـاى 
حوزه هـاى قضائى شـخصاً بـر پرونده هـاى مرتبط با 

موضوع کشف حجاب نظارت خواهند کرد.
وى از عموم شـهروندان بـه ویژه مهمانان تابسـتانى 
اسـتان مازندران خواست شئونات اسـالمى را رعایت 
کرده و از هرگونه رفتارهاى هنجارشـکنانه جداً پرهیز 

کنند.

تمدید نام نویسى 
آزمون استخدامى 

مهلت نام نویسى چهارمین آزمون استخدامى مشترك 
فراگیر دسـتگاه هاى اجرایى (شـهریور 96) تا ساعت 
24 یک شـنبه 11 تیر تمدید شـد. داوطلبان براى نام 
نویسى در این آزمون باید به سایت اینترنتى به نشانى

 www.sanjesh.org مراجعه کنند. دفترچه راهنماى 
ثبت نام، شامل شرایط، ضوابط و مشاغل مورد نیاز نیز در 
این سایت اینترنتى منتشر شده است. هزینه نام نویسى 
در این آزمون 330 هزار ریال است وآزمون جمعه سوم 

شهریور برگزار مى شود.

کشف 16 هزار قلم 
میراث فرهنگى قاچاق

به دنبال تالش هاى مأموران نیروهاى انتظامى، وزارت 
اطالعات، سپاه پاسداران و سایر دستگاه هاى کاشف، 
هزاران قلم انـواع کاالهـاى میراث فرهنگـى قاچاق 

کشف و ضبط شد. 
بر اساس این گزارش در دو ماه نخست امسال بیش از 
16 هزار قلم کاالى میراث فرهنگى قاچاق در کشـور 
شناسایى، کشـف و ضبط شـد و این در حالى است که 
مقایسه کشفیات کاالهاى مشـمول میراث فرهنگى 
طى این مدت در مقایسـه با زمان مشـابه سـال قبل، 

نشان دهنده رشد قابل توجهى است.

مقامات 31کشور 
به ایران مى آیند

جزئیـات برنامه هـاى فنـى و کارشناسـى کنفرانـس 
بین المللـى گردوغبـار تهران اعالم شـد. سـابقه این 
کنفرانس بـه قطعنامه چهارم سـازمان ملـل متحد بر

مى گردد که در بند هفتم آن آمده سـازمان ملل باید با 
همکارى ایران سمینارى درباره مسئله گردوغبار برگزار 
کند. تا این لحظه 31 کشـور از جمله حدود 14 وزیر در 
این کنفرانس حضور خواهند داشـت و سـازمان هاى 
بین المللى، آژانس ها و نهادهـاى ملل متحد نیز در آن 
شـرکت مى کنند. از مقامات نیز در سـطح معاون دبیر 
کل سـازمان ملل متحد در این کنفرانس حضور دارند 
و ازکشور خودمان نیز ریاست جمهورى افتتاحیه آن را 

برگزار خواهد کرد.

واقعیت 
لو رفتن سئواالت امتحانى

سـخنگوى کمیسـیون آموزش، تحقیقـات و فناورى 
مجلـس شـوراى اسـالمى گفـت: مسـئوالن پلیس 
فتا اعـالم کردند عـده اى در موضوع خریـد و فروش 

سئواالت امتحانى دستگیر شده اند. 
میرحمایت میرزاده با اشـاره به جلسه کمیته آموزش و 
پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و حضور 
مسـئوالن وزارت آموزش و پرورش و پلیس فتا اظهار 
داشت: از نظر پلیس فتا چیزى که در نتیجه امتحانات 
دانش آمـوزان مؤثر باشـد، اتفـاق نیافتـاده، بلکه این 

سئواالت مربوط به سال هاى قبل بوده است. 

چرك نویس   مهر | «قطعى و کاهش فشــار آب»، «نوسان 
برق»، «گرمازدگى»، «آتش سوزى جنگل ها و مراتع» و... 
تنها بخشى از سرتیتر اخبارى است که این روزها به روند 
گرماى هوا در برخى استان هاى کشور پیوند زده مى شود. 
هرچند که از آغاز فصل تابستان در کشورمان چند روزى 
مى گذرد اما گرماى تابستانى از هفته هاى پایانى خردادماه 
به استان هاى مختلف سر زده بود. این گرماى کم سابقه در 
برخى استان ها روزه دارى رمضان امسال را سخت کرد و 
حتى ساعت برنامه راهپیمایى روز قدس و نماز عید فطر 
را نیز جلو انداخت. حوادثى نیز در برخى استان ها رخ داد، 
به طورى که در شهرستان کرج گرماى باالى هوا و جارى 
شدن بنزین سبب بروز آتش سوزى در یک پمپ بنزین شد 
که هم خسارات مالى داشت و هم مصدوم برجاى گذاشت. 
افزایش آتش سوزى در جنگل ها، مراتع، مزارع و باغات نیز 

از دیگر رهاوردهاى گرماى هوا در برخى استان ها بود.

اصفهــان، از حادثه در پاالیشــگاه تا
افت فشار آب

گرماى هوا در استان هاى دیگر هم حوادثى رقم زد. ساعت 
11 صبح روز 5 تیرماه 1396 براثر گرماى هوا در اصفهان، 
گوگردهاى دپو شــده(یکى از محصوالت پاالیشگاه) در 
محوطه رو باز، دچار خودسوزى شد که این حادثه تعدادى 
مصدوم برجاى گذاشت. مســئوالن پتروشیمى اصفهان 
اعالم کردند که براثر اصطکاك لودر با هواى گرم زمین، 
میزانى از گوگردها آتش مى گیرد که این حادثه مصدوم به 

همراه داشته است.
اما مشکالت ناشى از گرماى هوا در اصفهان تنها به حوادثى 
ازاین دست محدود نشد، ســید اکبر بنى طبا مدیر روابط 
عمومى شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: در روزهاى 
با گرماى باالى 37 درجه سانتیگراد، افت شدید فشار آب را 

در اصفهان خواهیم داشت. 

ایالم؛ استمرار گرماى هوا
در استان ایالم نیز برخى شهرستان هاى مرزى طى دو هفته 
روزهاى گرمى را سپرى کردند به طورى که راهپیمایى روز 
قدس در این شهرستان ها زودتر از سایر نقاط کشور یعنى 

9/5 صبح شروع شد.
اما پیش بینى هاى هواشناســى نیز از استمرار گرماى هوا 
در این اســتان خبر مى دهد. بر این اساس گرماى سوزان 
در روز چهارشنبه در مناطق گرمسیر استان و ثبت دماى 
50 درجه و مناطق سردســیر اســتان بیش از 40درجه 

پیش بینى شده بود.
گرماى شدید هوا در حالى استان ایالم را فرامى گیرد که 

مصرف آب در استان افزایش یافته است.

بوشهر؛ افزایش چشمگیر مصرف برق
در استان بوشهر هم با توجه به اینکه در منطقه گرم و خشک 
کشور واقع شده است، در فصل تابستان عالوه بر گرماى 
شدید هوا، رطوبت نیز در نقاط مختلف این استان افزایش 

مى یابد که شرایط طاقت فرسایى را ایجاد کرده است.
کارشناس هواشناســى استان بوشــهر اظهار داشت: در 
روزهاى اخیر گرماى استان بوشهر به شدت افزایش یافته 

است و این موضوع را در روزهاى آینده نیز شاهد خواهیم 
بود. پیام مســاعدى ادامه داد: دماى برخى از نقاط استان 
بوشــهر در روزهاى اخیر به بیش از 50 درجه سانتیگراد 

رسیده است.
اهالى استان بوشهر براى غلبه بر گرما به صورت همزمان از 
چند کولرگازى استفاده مى کنند و با توجه به مصرف باالى 
برق در کولرهاى گازى، مصرف برق در اســتان افزایش 
چشمگیرى یافته است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروى 
برق استان بوشهر گفت: استان هاى خوزستان، بوشهر و 

هرمزگان رکورددار مصرف برق در سطح کشور هستند.

خراسان جنوبى، گرماى بى سابقه
علیرضا خندان رو مدیرکل هواشناســى استان خراسان 
جنوبى با اشاره به گرماى شدید این استان در چندین روز 
اخیر بیان کرد: این گرما در طول ده سال گذشته بى سابقه 

بوده است.
وى با بیان اینکه طى چند روز گذشته دماى هواى بیرجند و 
فردوس به 43 درجه سانتیگراد رسیده بود، گفت: همچنین 
شهرستان طبس به  گرماى 48 درجه سانتیگراد، قاین 40 

درجه سانتیگراد و سرایان 44 درجه سانتیگراد رسیده بود.
مدیرکل هواشناسى خراسان جنوبى با بیان اینکه این استان 
گرماى بى سابقه اى را به خود دیده است، گفت: این گرما به 
دلیل همزمانى دو الگو زودتر از موعود در پایان فصل بهار 

رخ داده است.

خوزستان، از کاهش ســاعت کارى تا 
خسارت به شبکه برق

اما خوزستانى ها که معموًال به گرماى هوا عادت دارند نیز 
این روزها از افزایش دماى هوا در این اســتان مى گویند؛ 
مشکلى که حتى ســاکنان یکى از خوابگاه هاى دخترانه 

اهواز را به ستوه آورد.
طى هفته گذشته بر اساس اعالم استاندارى خوزستان و 
به علت گرماى شدید در این استان، فعالیت دستگاه هاى 
دولتى تا ساعت 12 اعالم شــد. گرماى هوا در خوزستان 
حوادث دیگرى را نیز به همراه داشــت به طورى که طى 
هفته هاى گذشــته به علت گرماى زیاد و مصرف باالى 
برق، ترانس هاى بخشــى از اهواز آتش گرفتند تا مردم 
شــب را بدون برق و بدون کولر به سر کنند. این در حالى 
است که مدیرکل هواشناسى استان خوزستان از رسیدن 
دماى برخى شهرهاى استان در هفته گذشته به 50 درجه 

سانتیگراد خبر داد.

سیستان، گرماى هوا جان گرفت
اما یکى از اســتان هایى که طى هفته هاى اخیر به دنبال 
گرماى بى ســابقه هوا با مشــکالت جدى مواجه شده 
استان سیستان و بلوچستان است. دوم تیرماه سال جارى 
کارشناس هواشناسى سیستان و بلوچستان گفت: دماى 
هوا در ایــن روز در زاهدان به حدود 44 درجه رســید که 
رکورد جدیدى در بیشــینه دماى این شهر طى 69 سال 

گذشته است.
على مالشاهى با اشاره به اینکه دماى شهر زاهدان به 43/4 
درجه سانتیگراد رسیده است، اظهار داشت: این دما در حالى 
به ثبت رســید که بیشترین دماى ثبت شــده در ایستگاه 

زاهدان در آمار بلندمدت 43 درجه بوده است.
اما گرماى هوا در سیســتان و بلوچستان جان هم گرفت 
تا طى هفته هاى گذشــته رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت هاى پزشکى دانشکده علوم پزشکى ایرانشهر از 
مرگ دو نوجوان براثر گرماى شــدید هوا و تشنگى خبر 
دهد. محمود رضا ناصح اظهار داشــت: پنج نوجوان اهل 
روستاى «مسکوتان» از توابع شهرستان فنوج که به منطقه 
«جلگه» و روستاى «چاه جنگى خان» رفته بودند، در مسیر 
برگشت به علت نقص فنى خودرو در مسیر گرفتارمى شوند.

وى افزود: پس  از این حادثه سه نوجوان حدوداً 13 ساله از 
این جمع به صورت پیاده به طرف روستاى «مسکوتان» 
حرکت مى کنند که متأســفانه در راه برگشــت به دلیل 
گرماى شدید هوا و تشــنگى دو نفر از آنها جان خود را از 

دست مى دهند.
رئیس مرکز مدیریــت حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
دانشکده علوم پزشکى ایرانشهر ادامه داد: اما خوشبختانه 
نفر ســوم با کمــک اهالى منطقــه به مرکــز درمانى 

«مسکوتان» انتقال داده مى شود.
گرماى هوا در سیستان و بلوچستان مشکالت دیگرى نیز 
در پى داشت که موجب دستور رئیس جمهور و سفر وزیر 

نیرو به این استان نیز شــد. قطعى آب در بسیارى از نقاط 
شهرى استان سیستان و بلوچســتان در فصل تابستان 
موضوع جدیدى نیست اما اوضاع زمانى بغرنج تر مى شود 
که این قطعى آب به مدت طوالنى باشد. اما ظاهراً به دالیل 
مختلف در نقاط مختلف اســتان سیســتان و بلوچستان 
این قطعى آب همچنان ادامــه دارد و نکته جالب تر اینکه 
مســئوالن نیز هرچه تالش مى کننــد نتیجه اى حاصل 

نمى شود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان، 
گرماى هوا و نوســانات در خطوط انتقال برق اختصاصى 
تصفیه خانــه آب را از دالیل قطعــى آب طى هفته هاى 

گذشته اعالم کرد.

کرمان، دماى هوا 60 درجه اى شد
در استان کرمان نیز گرماى هوا مشکالت متعددى را به 
وجود آورده است به طورى که حتى گرماى هوا باعث شد 
نماز عید فطر در استان کرمان نیم ساعت زودتر از سال هاى 

گذشته برگزار شود.
در ابتداى هفته جــارى افزایش بى ســابقه دماى هوا در 
شرق استان کرمان موجب افزایش موارد گرمازدگى شد 
به طورى که تنها در ریگان ده ها نفــر روانه مراکز درمانى 

شدند و حالت آماده باش به دستگاه هاى اجرایى ابالغ شد.
این روزها دماى شهرســتان هاى جنوبى و شرقى استان 
کرمان به صورت بى ســابقه اى افزایش داشته است که 

موجب بروز مشکالت متعدد براى مردم شده است.
داستان تغییر اقلیم گسترده در استان کرمان در پهنه شرقى 
و جنوبى تشدید شده است درحالى که نخستین روزهاى 
تابستان را سپرى مى کنیم گزارش هاى محلى از نزدیک 
شــدن دماى هوا به 60 درجه حکایت دارد و مســئوالن 
محلى دماى این روزهاى برخى از شهرستان هاى کرمان 

را نزدیک به 56 درجه اعالم کرده اند.
افزایش دماى هوا موجب صدمه جــدى به محصوالت 
کشاورزى شــده اســت و درصد تبخیر منابع آبى منطقه 
نیــز افزایش چشــمگیر یافته اســت به طــورى که در 
جنوب کرمان پیش بینى شده اســت باتالق بین المللى 
جازموریان طى دو مــاه آینده با خشــکى کامل مواجه 

مى شود. 

گرماى هواى یزد در رقابت با اهواز
گرچه با گرم شــدن کره زمین، پدیده گرما ظاهراً دیگر 
منحصر به اســتان هاى کویرى نظیر یزد نیست و تقریبًا 
همه نقاط کشور گرماى طاقت فرسا را تحمل مى کنند، اما 
گرماى خشک یزد و تابش مستقیم نور خورشید، داغى این 

منطقه را دوچندان کرده است.
روزهاى بلنــد و طوالنى، گرماى هوا، تابش شــدید نور 
خورشید که سیم کشــى داخل خودروهاى پارك شده در 
خیابان ها را ذوب مى کند. در یــزد که این روزها رکورددار 
گرما در کشور شده و در این زمینه با اهواز در حال رقابت 
است، مردم امور روزمره خود را همانند قبل انجام مى دهند.
آمارها نشــان مى دهد میــزان مصرف برق اســتان یزد 
نســبت به دوره مشابه ســال قبل 14 درصد رشد داشته

 است.

خسارات جانى و مالى گرما در کشور از اصفها ن تا سیستان رکوردشکن شد

تب تند ایران

از روز شنبه بخش اعظمى از جنگل هاى بلوط شهرستان 
اندیمشک استان خوزســتان طعمه حریق شد و از همان 
ابتدا مسئوالن با تأکید بر مهار آتش سوزى سعى بر کوچک 
نشان دادن حادثه را داشتند؛ تالشى که باعث شد نیروهاى 
امدادى، بالگردهاى مورد نیــاز، کمک هاى مردمى و... به 
خوبى و به موقع به محل آتش سوزى اعزام نشوند و دامنه 
آتش سوزى افزایش یابد. در این مدت بخش زیادى از این 
جنگل ها در آتش ســوخت؛ آتشــى که رئیس اداره منابع 
طبیعى و آبخیزدارى اندیمشــک روز یک شنبه درباره آن 
به ایرنا گفت این آتش سوزى با تالش نیروهاى این اداره 
و دوستداران محیط زیست در نخستین ساعات بامداد یک 

شنبه مهار شده است.
به رغم اعالم رئیس منابع طبیعى اندیمشک مبنى بر مهار 
آتش سوزى در کمتر از 24 ساعت از آغاز آن، بررسى هاى 
محلى حاکى از آن است که این آتش سوزى نه تنها در بامداد 

روز یک شنبه مهار نشده بود، بلکه تا دیروز نیز ادامه داشت.
سرهنگ قاسم سبزعلى فرمانده یگان حفاظت از جنگل ها 
و مراتع کشور روز سه شــنبه در گفتگو با رسانه ها از اعزام 
بالگردهایى به منطقه سخن گفت که شاید اگر مصاحبه روز 

یک شنبه مسئول محلى شهرستان اندیمشک نبود، زودتر 
به منطقه اعزام شده بودند و فاجعه به روز پنجم نمى رسید.

یکى از دوستداران محیط زیست اندیمشک که در جریان 
مهار آتش سوزى حضور فعال داشته است، دیروز در مورد 
جزئیات این آتش سوزى به تابناك، گفت: این آتش سوزى 
وارد روز پنجم خود شد و تمام صحبت هایى که پیش از این 

در مورد مهار آن زده شده بود، صحت ندارد.
وى ادامه داد، در چند روز گذشته بار اصلى تالش براى مهار 
آتش بر روى دوش مردم محلى بود و زمانى بالگرد آب پاش 

به منطقه رسید که حجم زیادى از کار  مهار آتش سوزى را 
مردم محلى انجام داده بودند.

این دوستدار محیط زیست اضافه کرد: اگرچه اکنون بخش 
اعظمى از آتش سوزى  مهار شده است، اما هنوز در برخى 
قسمت ها آتش وجود دارد و نیاز به لکه گیرى دارد. در غیر 

اینصورت آتش دوباره توسعه خواهد یافت.
در مورد آتش ســوزى جنــگل هاى بلوط شهرســتان 
اندیمشک که تا دیروز ادامه داشت دو نکته مهم وجود دارد، 
نخست اینکه مقامات محلى شهرستان اندیمشک در روز
یک شنبه از مهار آتش سوزى گفتند و همین موضوع باعث 
شد کمک هاى مردمى، ستادى و دوستداران محیط زیست 

به موقع به منطقه نرسد.
 دوم اعزام دیرهنگام بالگرد از ســوى سازمان حفاظت از 
جنگل ها و مراتع به منطقه که نشان مى دهد این سازمان به 
آخرین اخبار و جزئیات آنچه بر جنگل هاى کشور مى رود، 

دسترسى مناسبى ندارد.
گفتنى است این آتش سوزى که از حجم و خسارت هاى آن 
اطالعات دقیقى در دست نیست، توسط عامل انسانى رخ 

داد و این افراد شناسای ى شده اند.

نادرستى ادعاى رئیس اداره منابع طبیعى اندیمشک 

جنگل هاى اندیمشک هنوز مى سوزند!

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه استقبال مناسبى از سوى زائران کشــورمان در ماه مبارك رمضان از سفر به عتبات صورت گرفت،گفت:
 23 هزار نفر در ماه مبارك رمضان به عتبات عالیات اعزام شدند. 

محسن نظافتى اظهار داشت:  غالب اعزام ها در نیمه دوم ماه مبارك رمضان انجام شد. وى ادامه داد: مدت زمان اقامت در ماه مبارك رمضان یک هفته اى 
بود و تخفیفات نیز تا 40 درصد شامل حال زائران شد. مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت تصریح کرد: در حال حاضر نیز اعزام هاى جدید آغاز شده و البته
 قیمت ها به قبل از ماه مبارك رمضان بازگشته است. نظافتى اذعان داشت: بسته هاى سفرى متنوع اعم از پنج، شش، هفت، ده و 12 روزه براى زائران در نظر 
گرفته شده است که همه به فراخور شرایط خود از آن استفاده مى کنند. وى تأکید کرد: کسانى هم که داراى فیش هاى حج عمره هستند نیز مى توانند از تسهیالت 

الزم براى سفر استفاده کنند؛ شرایط این نوع تسهیالت نیز در زمان نام نویسى عالقه  مندان به سفر عتبات عالیات مشخص شده است.

23هزار 
ایرانى 

ماه رمضان 
به عتبات 
سفر کردند

دیوان عالى آمریکا پس از کشمکشى چند ماهه اعالم کرد 
که دستور منع مسافرتى برخى کشــورها به آمریکا که از 
ســوى «دونالد ترامپ» رئیس جمهورى این کشور صادر 

شده بود با برخى محدودیت ها قابل اجراست.
به گزارش آنا، دونالد ترامپ بار نخست در دستورى اعالم 
کرد که اتباع هفت کشــور عمدتاً مســلمان یعنى ایران، 
سوریه، لیبى، سودان، ســومالى، عراق و یمن اجازه ورود 
به آمریکا را ندارند. این دســتور از آنجا که مســیحیان را 
مستثنا مى کرد و شامل مسلمانان بود تبعیض آمیز شناخته 

شده و از ســوى دیوان عالى 
آمریکا غیرقانونى تشخیص 
داده شد. ترامپ در موج دوم، 
عراق را از فهرست کشورهاى 
ممنوعه خــارج و تالش کرد 
موارد غیرقانونــى موجود در 
دستور نخست را در دستور دوم 

تکرار نکند. 
دیوان عالى آمریــکا در رأى 
جدید خود اعالم کرده است 
که دســتور ترامپ باید میان 

افرادى که ارتباط بــا آمریکا داشــته و آنهایى که چنین 
ارتباطى ندارند تمیز بگذارد. در رأى دیوان عالى به صراحت 
آمده است آن دسته از اتباع دولت هاى خارجى که مناسبات 
حسنه اى با شخص یا مؤسسه اى در ایاالت متحده آمریکا 

دارند از شمول این دستور خارج هستند.
به این ترتیب مشخص اســت افرادى همچون تجار که 
داراى سرمایه هاى مشــخصى در آمریکا بوده، صاحبان 
حرف که در آمریکا مشغول به فعالیت هاى حرفه اى هستند 

و به ویژه دانشجویانى که در دانشگاه هاى آمریکا تحصیل 
مى کنند از دستور منع کننده ترامپ خارج هستند.

این دستور پیش تر باعث شده بود که دانشجویان ایرانى 
مشغول به تحصیل در آمریکا که از این کشور خارج شده 
بودند نتواننــد به کالس هــاى درس برگردند. همچنین 
دارندگان گرین کارت نیز در ابتدا با دشوارى هایى رو به رو 
بودند که بعداً اعالم شد دستور منع مسافرتى ترامپ شامل 
آنها نخواهد شــد. دیوان عالى آمریکا قرار است بررسى 
نهایى این دستور را طى ماه هاى آینده انجام دهد اما موقتًا 
ممنوعیتى که پیش از این بر 
این دستور وجود داشت از بین 

رفته است. 
پس از پیروزى دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهورى 
آمریــکا ترکیــب 9 قاضى 
دیوان عالى فدرال این کشور 
دستخوش تغییر و تحول شد، 
به گونه اى که هم اکنون پنج 
قاضى جمهوریخــواه و چهار 
قاضى دیگر دموکرات هستند 
و پیش بینى مى شــد که این دیوان در این مرحله به سود 

ترامپ رأى بدهد.
ترامپ پس از صدور این دســتور گفت کــه «امروز یک 
پیروزى براى امنیت ملى ما رقم خورد».  وى افزود: «من 
به عنوان رئیس جمهورى اجازه نمى دهم که افرادى وارد 
کشــور ما شــوند که قصد صدمه زدن به ما را دارند. من 
مى خواهم افرادى که عاشق ایاالت متحده هستند به این 

کشور بیایند.»

 دانشجویان ایرانى حق ورود به آمریکا را دارند؟
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تشکیل شوراى هم اندیشى 
هنر در شهرضا

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرستان 
شهرضا گفت: شــوراى هم اندیشــى هنر شهرضا 
مرکب از جمعى از نخبگان هنرى شهرستان و زیر نظر 
شوراى فرهنگ عمومى این شهرستان، تشکیل شد.

محمدعلى جعفرى اظهار داشت: یکى از مهمترین 
نیازهاى شهرستان شهرضا تشکیل پژوهشکده قرآنى 
است زیرا در حال حاضر پژوهش هاى متنوعى در این 
شهرستان انجام مى شود که به هیچ وجه از انسجام 

کافى برخوردار نیست.
وى ادامه داد: در شهرستان شهرضا کمبودهایى در 
زمینه قرائت و تجوید قرآن کریم وجود دارد و به همین 
دلیل الزم اســت براى تقویت قرآن آموزان در این 
بخش ها از اساتید برجسته ملى و استانى براى حضور 

در شهرستان دعوت شود.
وى اذعان کرد: قرآن آموزان شهرضایى در رشته هاى 
حفظ قرآن در مســابقات نمره هاى باالیى را کسب 
مى کنند اما به دلیل عدم کســب نمره هاى باال در 
قرائت و تجوید، نمى توانند به رتبه هاى باال دســت 

پیدا کنند.

اکران فیلم هاى جشنواره 
کودك در 3 سینماى شهر

مدیر اکران سالن هاى سینمایى سى امین جشنواره 
بین المللــى فیلم هاى کــودکان و نوجوانان گفت: 
پنج سالن از سه سینماى شهر اصفهان براى اکران 
عمومى فیلم هاى جشنواره در نظر گرفته شده است.
حمیدرضا سلیمانى اظهارداشت: یک سالن از سینما 
سپاهان، یک سالن از سینما فلسطین و سه سالن از 
پردیس چهارباغ براى اکران عمومى فیلم ها و سالن 
سوره نیز براى بازبینى داوران جشنواره در نظر گرفته 

شده است.
ســلیمانى اضافه کرد: در یک هفته اى که جشنواره 
برگزار مى شود و فیلم ها در سالن هاى سینماهاى 
سپاهان، فلسطین و پردیس سینمایى چهارباغ اکران 
عمومى خواهند شد، این سینماها فیلم دیگرى خارج 

از جشنواره اکران نخواهند کرد.

برگزارى دوره َتلبُّس طالب 
مسئول تبلیغ و آموزش هاى کاربردى حوزه علمیه 
اصفهان از برگزارى سیزدهمین دوره طرح «ادیب» 
ویژه طالب پایه پنجم به باال حوزه علمیه اصفهان، 

در تابستان96خبر داد.
حجت االســالم والمســلمین حجت قربانى اظهار 
داشت: طرح َتلبُّس طالب حوزه علمیه اصفهان که 
معروف به طرح «ادیب» اســت، براى سیزدهمین 

سال متوالى در تابستان 96 برگزار مى شود.
وى گفت: طالبــى که اتمام پایــه 5  و قصد تلبس 
دائم را دارند باید حتمًا درطرح «ادیب» حوزه علمیه 

اصفهان شرکت کنند.

اعزام 700 نفر
 به مناطق محروم

700 نفراز گروه هاى جهادى استان اصفهان به مناطق 
محروم اعزام شدند.مسئول ســازمان بسیج سازندگى 
استان اصفهان گفت: با آغاز اعزام گروه هاى جهادى از 
ابتداى تیر تاکنون بیش از سه هزارو500 نفر به مناطق 

محروم با اولویت حاشیه نشینى اعزام شدند.
احسان ا... رضا پور افزود:قرار است تا 15تیر بیش از هفت 
هزار نفر از استان اصفهان در قالب 300 گروه جهادى به 

دیگر مناطق محروم استان اعزام شوند.
وى گفت:در این اردوها ســه هزار دانشجو در 70 گروه 
و بســیجیان محالت، مهندســان وطالب به مناطق 
محروم سیستان و بلوچســتان،کهگیلویه وبویر احمد، 
ایالم،کردســتان و چهار محــال و بختیــارى اعزام 

مى شوند.
رضا پور بــا بیــان اینکــه این طــرح هــا در قالب 
فرهنگى،عمرانى،مسکن سازى،ویزیت رایگان، سالمت 
و آموزشى است، گفت: امســال کمک به محرومان و 
حاشــیه نشــینان از اولویت هاى خدمات رسانى این

 گروه هاى جهادى است.

رئیس اداره اورژانس پیش بیمارســتانى استان اصفهان 
گفت: در سه ماهه نخست سال جارى، 462 حادثه رانندگى 
رخ داد که موتورســواران 18 تا 24 ساله، بیشترین موارد 

امدادخواهان این حوادث بودند.
علیرضا قاسمى با بیان اینکه از مجموع حوادث رانندگى رخ 
داده در این مدت، 342 مورد در نقاط جاده اى و 120 مورد 
در نقاط شهرى بوده است، افزود: متأسفانه موتورسواران 

18 تا 24 ساله، بیشترین موارد حوادث تصادفى هستند.
رئیس اداره اورژانس پیش بیمارســتانى استان اصفهان 
تصریح کرد: در بهار امسال، بیشترین موارد مأموریت هاى 
غیرتصادفى با 217 مورد مربوط بــه بیماران قلبى، 130 

مورد مصدومان حوادث، 109 مورد بیماران تنفسى، 87 
مورد مسمومیت و 74 مورد سقوط بوده است.

قاســمى خاطرنشــان کرد: در این مــدت، در مجموع 
مأموریت هاى غیرتصادفى 913 نفر به بیمارستان منتقل و 
177 نفر توسط تکنسین هاى فوریت هاى پزشکى مبارکه 
به صورت سرپایى در محل حادثه درمان شدند؛ از مجموع 
مأموریت هاى تصادفى نیز، 409 مورد منجر به بسترى و 

27 مورد به صورت سرپایى درمان شدند.
وى اظهار داشت: در سه ماهه امسال، تعداد 9 مورد احیاى 
موفق و ده مأموریت کمک به مادر باردار در زایمان نوزاد 

انجام شده است.

مدیر گروه مبارزه با بیمارى هاى مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان گفت: براى کاهش انتقال بیمارى هاى پوســتى 
متصدیان استخرها باید ضوابط کلرزنى، ضدعفونى کردن آب 
و پروتکل هاى مرکز بهداشت را به درستى اجرا کنند و عالوه 
بر این شناگران به هیچ عنوان از لوازم مشترك استفاده نکنند.
رضا فدایى با اشــاره به آغاز فصل تابســتان و استقبال از 
اســتخرها اظهارداشــت: در صورتى که تراکم استاندارد 
مراجعان و ضدعفونى کننده هاى آب رعایت نشود، استخرها 
به محیطى بــراى انتقال بیمارى ها به ویــژه بیمارى هاى 
پوستى تبدیل خواهد شد. وى افزود: عدم کلرزنى و استفاده از 
ضدعفونى کننده هاى آب از مواردى است که منجر به آلوده 

شدن آب استخرها مى شود، همچنین ورود بیش از گنجایش 
سانس استخرها نیز ممکن است منجر به بروز بیمارى هاى 

قارچى پوستى در بین شناگران شود. 
فدایى با اشاره به اینکه معموًال بیمارى هایى که در استخرها 
منتقل مى شود مشکالت پوستى اســت، گفت: در محیط 
برکه ها و آب هاى آزاد ممکن است برخى آمیب ها زندگى کند 
و به همین دلیل شنا کردن در آب هاى آزاد و متفرقه در سطح 

طبیعت ممکن است موجب «آمیبیازیس» شود.
وى ادامه داد: بیمارى آمیبیازیس مى توانند باعث اســهال 
خونى شــده و از طریق آمیب هاى موجود در آب هاى آلوده 

برکه ها و طبیعت ایجاد مى شود.

موتورسواران 18 تا 24 ساله 
بیشترین امدادخواهان 

شنا کردن
 در آب برکه ها ممنوع

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر بیــش از 200 هزار واحد صنفى فعال در اســتان 
اصفهان مشغول به کار هســتند و اگر مشکالت کسب 
و کار و اشتغال در این حوزه شناسایى و از میان برداشته 
شود، مى توان شاهد رشــد قابل مالحظه شاخص هاى 

تولید و اشتغال در اصناف بود.
رســول جهانگیرى با تأکید بر اصــالح رویه هاى غلط 
گذشته و به روزرســانى اصناف این فرآیند را حرکت رو 

به جلو دانست و گفت: با توجه به فعالیت هاى مثبتى که 
در اتاق اصناف صورت گرفته، فعالیت اصناف منظم تر و 

منسجم تر شده است.
وى یکى از رویکردهاى اصلى اتاق اصناف مرکز استان 
اصفهان را تمرکز بر آموزش دانست و خاطرنشان کرد: 
آموزش اصناف براى رفع مشــکالت و بهبود شــرایط 
کســب و کار به عنوان یکى از اولویت هاى مهم مرکز 

آموزش اتاق اصناف و کمیسیون آموزش اتاق قرار دارد.

مدیر  اشــتغال و کارآفرینى اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان از شروع طرح کارورزى در این 

استان خبر داد.
کمال الدین میرهادى با اشــاره به اهمیت تعامل فارغ 
التحصیالن دانشــگاهى با واحدهــاى فعال اقتصادى 
عنــوان کــرد: این موضــوع مــى تواند زمینه ســاز 
آموزش مهارت هاى مــورد نیاز در فضاهاى شــغلى 
و فراهم آوردن زمینه هاى نوآورى در مســیر شــغلى 

باشد. 
وى اجــراى دوره کارورزى را راهــکارى مؤثــر در 
افزایش اشــتغال پذیرى توأم با کســب مهارت براى
 دانش آموختگان دانشگاهى عنوان کرد و افزود: وزارت 
متبوع پیش بینى کرده حدود 70درصــد کارورزان در 

همان بنگاه محل کارورزى مشغول به کار خواهند شد.

مدیر اشــتغال و کارآفرینى اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان افزود: این دوره از طریق ایجاد 
بسترهاى الزم جهت آموزش در بنگاه هاى اقتصادى 
و به صورت هماهنگ توســط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى و سایر دستگاه هاى اجرایى مرتبط در سطح 

کشور اجرا خواهد شد.
میرهادى اعالم کرد: کارفرمایان و کارورزان متقاضى 
karvarzi.mcls. مى توانند با مراجعه به ســایت
gov.ir اطالعــات الزم را کســب کــرده و در دوره 
کارورزى مورد نظر ثبت نام نمایند و بین چهار تا شش  
ماه دوره آموزشى در بنگاه هاى اقتصادى واجد شرایط 

را سپرى کنند. 
وى در خصوص حقوق و مزایاى این طرح گفت: کمک 
هزینه آموزشــى کارورزى معادل یک ســوم حداقل 

دســتمزد به عنوان کمــک هزینه آموزش اســت که 
توســط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى متناسب 
باحضــور کارورز در واحد اقتصــادى پذیرنده در طول 
دوره محاسبه مى شــود و حداکثر در ســه مرحله، به 
گونــه اى که مرحله آخــر پس از موفقیــت کارورز در 
آزمون فنى و حرفه اى باشــد، بــه کارورزان پرداخت 

مى شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
همچنین اعالم کرد: در صورت استفاده کارفرمایان از 
کارورزان این طرح از معافیت بیمه سهم کارفرما به مدت 

دو سال بهره مند خواهند شد.
میرهادى افــزود: پرداخت بیمه مســئولیت مدنى  نیز 
براى هر کارورز توسط دولت از محل اعتبارات عمومى

 پیش بینى شده است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: یکى از 
مواردى که همواره فوالد مبارکه بر آن تأکید داشته، رفع 
نیاز حال حاضر کشور در زمینه محصوالت فوالدى است 
که این مهم با در نظر گرفتن توانایى دوره هاى آینده در 

برآوردن نیازهاى خود صورت گرفته است.
ســبحانى به برخى اقداماتى که توســط این شرکت 
به منظور حفظ محیط زیســت صورت گرفته اســت، 
اشاره کرد و بیان داشــت: دفع پسماندهاى ویژه تحت 
نظارت سازمان حفاظت محیط زیست به روش اصولى 
و طبق ضوابط فنى و اجراى طرح فرآورى گرم سرباره 

انجام مى شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان هدف از اجراى 
این طرح را حفظ محیط زیســت خواند و خاطرنشــان 
کرد: به دنبال اجرایى شــدن این طرح ضایعات دفنى 
کاهش یافته و این ضایعات به ارزش افزوده تبدیل شده 

است که منجر به حفاظت از منابع طبیعى مى شود.
وى به نمونه دیگرى از طرح هاى اجرایى فوالد مبارکه 
به منظور حفظ محیط زیست اشاره کرد و اذعان داشت: 
اجراى سیســتم پایش لحظه اى و بر خط آالینده ها و 
ارسال اطالعات آنالیز به سازمان محیط زیست، احداث 
تصفیه خانه هاى پساب در شــرکت فوالد سبا، توسعه و 
ارتقاى سیستم هاى تصفیه پســاب در فوالد مبارکه با 
هدف کاهش برداشــت آب از رودخانه و ارتقا و بهبود 
سیستم هاى کنترل غبار با اعتبارى بالغ بر 200 میلیارد 
تومان بخش دیگرى از اقدامات فوالد مبارکه به منظور 

حفظ محیط زیست است.

بهره گیرى از پساب براى مصارف صنعتى
ســبحانى همچنین به اجراى طرح هایــى که با هدف 
کمک به بحــران آب در منطقه صورت گرفته اســت 

اشاره کرد و یادآور شــد: تأمین مالى طرح جمع آورى و 
تصفیه پساب هاى شهرهاى مجاور با هدف رفع مشکل 
زیست محیطى منطقه و استفاده از پساب ها در مصارف 
صنعتى و کمــک به حل بحــران آب در منطقه بخش 
دیگرى از اقدامات فوالد مبارکه در این راستا بوده است.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهــان در ادامه 
از مشــارکت این شــرکت در طرح هــا و برنامه هاى 
زیســت محیطى بین المللى خبر داد و در همین راســتا 
متذکر شــد: طرح تغییرات اقلیم با همــکارى انجمن 
جهانى فوالد انجام شد که این شرکت موفق به دریافت 

تقدیرنامه شد.
وى بیان کرد: در حال حاضر نیز در راستاى بهبود شرایط 
زیست محیطى منطقه و همگام با توسعه فوالد مبارکه 
میزان فضاى سبز این شرکت از هزار و 600 هکتار فراتر 

رفته است.

 رئیس دانشــگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان گفت: 
استان اصفهان با دارا بودن 17 هزار و 78 نفر داوطلب در 
مصاحبه دکتراى تخصصى سال 96، پس از استان تهران 
بیشترین متقاضى تحصیل در مقطع دکتراى تخصصى 

را داراست.
محمد امیرى افزود: امیدواریم واگذارى فرآیند مصاحبه 
داوطلبان آزمون دکتراى تخصصى به استان ها رضایت 
داوطلبان این آزمون را به  همراه داشــته باشد چراکه هر 
داوطلب در استان محل سکونت خود و یا استان همجوار 
با صرف حداقل هزینه و زمان مى تواند در این مصاحبه 

شرکت کند.

وى مشارکت عموم استادان دانشــگاه در این فرآیند را 
متذکر شد و خاطرنشــان کرد: تمرکززدایى و تفویض 
اختیار به استان ها از نقاط بسیار مثبت مجموعه مدیریتى 
جدید دانشگاه آزاد اسالمى است و امیدوارم با ادامه این 
روند و مشارکت عموم دانشگاهیان، گام هاى مؤثرى در 
حل مشکالت هر اســتان با توجه به اختیارات تفویض 

شده برداشته شود.
دبیر هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 
افزود: مصاحبه داوطلبان دکتراى تخصصى این دانشگاه 
از تاریخ 27تا 31 تیر  در واحد اصفهان و با مشارکت دیگر 

واحد هاى دانشگاهى این استان برگزار خواهد شد. 

شروع طرح کارورزى
 فارغ التحصیالن دانشگاهى در اصفهان

اســتاندار اصفهان گفت:  64 درصد از معتادان استان 
اصفهان متأهل ، 20 درصد از آنهــا داراى تحصیالت 
عالیه هستند و 22 درصد از آنها در محیط هاى صنعتى به 

اعتیاد مبتال شده اند.
رسول زرگرپوردر یک نشست خبرى با حضور نمایندگان  
رســانه ها  اظهارداشــت: مواد مخدر به عنوان زلزله 
خاموش و ابــزار جنگ نرم شــناخته شــده و یکى از 

پرسودترین تجارت هاى دنیاست.
وى تصریح کرد: 21 آسیب اجتماعى توسط وزارت کشور 
احصا شده و سازمان رسیدگى به آسیب هاى اجتماعى 
در وزارت کشــور تشکیل خواهد شــد؛ اعتیاد، طالق، 
فحشا و آسیب هاى ناشى از حاشیه نشینى از جمله چهار

 آسیب اجتماعى است که مبارزه با آن ضرورى است.
زرگرپور عنوان کرد: نرخ رشد اعتیاد در بین دانش آموزان 

و بانوان بیشتر شده که این موضوع نگران کننده است.
وى یادآور شد: 65 درصد از همسرآزارى ها، 55 درصد 
طالق ها، 30 درصد از کودك آزارى هــا و 25 درصد از 
قتل ها به دلیــل اعتیاد به مصرف مواد مخدر اســت و 
این آمار نشــان دهنده ایجاد معضالت زیاد اعتیاد براى 

جامعه است.
اســتاندار اصفهان عامــل زندانى شــدن 54 درصد 
زندانیان اصفهــان را اعتیاد عنوان کرد و متذکر شــد: 
پیشگیرى از توزیع مواد مخدر نیز از اقدامات دولت بوده 
و 32 ســازمان مردم  نهاد فعال مبارزه با مواد مخدر در
 دولت یازدهم تشکیل شده است؛ تداوم جدى اقدامات 
حوزه فرهنگى و پیشگیرى در محیط هاى مدرسه، خانه، 
دانشگاه و محل کار از جمله برنامه هاى استان اصفهان 

در مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.
زرگرپور ادامه داد: ارائه تسهیالت 4 درصدى بالعوض از 
طریق صندوق کارآفرینى براى اشتغال آفرینى معتادان 
درمان شده و برخورد با خرده فروشان و معتادان متجاهر 

از دیگر اقدامات سال جارى در استان اصفهان است.
وى با اشــاره به پلمب مراکز توزیع مــواد مخدر اذعان 
داشــت: هر خانه اى که پاتوق معتادان و پاتوق خرید و 
فروش مواد مخدر باشــد پلمب مى شــود که در همین 

راستا تعداد بســیارى از مراکز توزیع مواد مخدر پلمب 
شده است.

اســتاندار اصفهان با اشــاره به اجراى طرح «کرامت» 
در اســتان اصفهان تصریح کرد: طرح کرامت، طرحى 
جدیــد و ابتکارى توســط وزارت کشــور اســت که 
در دو شهرســتان کشــور به صورت پایلــوت در حال 
اجراســت؛ طرح کرامت در شهرســتان مالیر استان 
همدان و شهرســتان فالورجان اســتان اصفهان در 
راســتاى مبارزه با مصرف مواد مخدر شــروع به کار 
کرده که این طرح نتایج بســیار خوبى نیــز به همراه

 داشته است.

وى اضافه کرد: از سال گذشــته تاکنون 36 ُتن و 700 
کیلوگرم از انواع مخــدر و روانگردان توســط نیروى 
انتظامى، نیروهاى امنیتى و ســپاه پاســداران کشف 
شده اســت که 66 درصد از آن تریاك بوده و حشیش، 
مورفین و هروئین در رتبه هاى بعدى قرار داشته است؛ 
همچنین 21 هزار نفر از قاچاقچیــان، توزیع کنندگان، 
حمل کنندگان، نگهدارندگان و معتادان مواد مخدر در 
استان اصفهان دستگیر شــده اند که 36 درصد از آنها 
خرده فروش، 40 درصد از آنها معتاد و 2/5 درصد از آنان 

زنان بوده اند.
زرگرپــور بــا بیــان اینکــه 10 درصــد از معتادان

 اســتان اصفهان را زنان تشــکیل مى دهنــد، اظهار 
داشــت: 220 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در اســتان 
اصفهان منهدم و 780 دســتگاه خودرو از آنان کشف

 شده است.
وى تأکید کرد: در سه ماهه نخســت سال 96، 6  ُتن و 
700 کیلوگــرم از انواع مواد مخدر در اســتان اصفهان 
کشف و 50 باند مواد مخدر منهدم شده است؛ همچنین 
در 404 منطقه عملیات کشــف مــواد مخدر صورت 
گرفته و هشت هزار و 269 نفر دســتگیر شده اند که از 
این میان ســه هزار و 300 نفر از آنان معتادان متجاهر

 بوده اند.

چاه هاى فاضالب منطقه زوان جى در کالنشهر اصفهان 
مردم این منطقه را با مشکل روبه رو کرده است.

زوان جى که در منطقه شرقى شــهر اصفهان قرار دارد 
سال هاست بدون شــبکه فاضالب و با چاه هاى جذبى 

روزگار مى گذراند.
مردم ایــن منطقه که در حــدود 200 خانوار هســتند 
مى گویند هزار چاه جذبــى در این منطقه وجود دارد که 
براى تخلیه آنها روزانه باید 750 هزار ریال هزینه کنیم و 

هر روز شاهد حشرات و جانوار موذى باشیم.
آنها مى گویند در حدود ده ســال است که براى تأسیس 

شــبکه فاضالب شــهرى اقدام کرده ایم امــا تاکنون 
هیچکس پاسخگو نبوده است.

مدیر شرکت آب و فاضالب منطقه یک اصفهان در این 
باره گفت: به دلیل نبود نقدینگى طرح شــبکه فاضالب 
به این منطقه و کمربندى شــرق اصفهان سال هاست 

متوقف شده است.
ســعید توکلى افزود: امســال300 میلیــارد ریال براى 
آغاز عملیــات اجرایى ایــن طرح اختصــاص یافته و 
قرار است در مدت سه سال تکمیل شود و به بهره بردارى

 برسد.

استاندار با حضور در یک نشست خبرى تشریح کرد

پرونده مواد مخدر در اصفهان به روایت آمار

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد؛ 

دفع پسماندهاى فوالد با نظارت سازمان محیط زیست
زوان جى؛  منطقه اى بدون فاضالب

فعالیت 200 هزار واحد صنفى در استان  

رقابت 17 هزار داوطلب 
در مصاحبه دکتراى دانشگاه آزاد

معــاون بهبود تولیــدات دامى ســازمان جهاد 
کشاورزى اســتان اصفهان گفت: با تدابیر انجام 
شده و تالش هاى شکل گرفته، استان اصفهان 
در تولید محصوالت پروتئینى در جایگاه خوبى در 

کشور قرار دارد. 
امیر حسین افیونى در خصوص جایگاه این بخش 
در اســتان اظهارداشــت: با تدابیر انجام شده و 
تالش هاى شــکل گرفته، اســتان اصفهان در 
تولید محصــوالت پروتئینى در جایگاه خوبى در 

کشور قرار دارد. 
 وى افزود: تا چند سال قبل یکى از واردکنندگان 
شیر خشــک بودیم در حالى که با موفقیت هاى 
چشــمگیر حاصل شــده، امــروز بــه یکى از 
صادرکننــدگان این محصول تبدیل شــده ایم 
و همین موضوع به بهبود بازار شــیر نیز کمک 

زیادى داشته است.  
 افیونى اضافه کرد: امروز سه کارخانه بزرگ لبنى 
 IR در سطح استان اصفهان، موفق به دریافت کد
شده اند و مى توانند محصوالت خود را به سراسر 
دنیا صادر کنند، در همین راســتا شاهد صادرات 
محصوالت لبنى اســتان به کشورهاى اروپایى 
و روسیه هســتیم و حتى صادرات به آمریکا نیز 

انجام شده است. 
 وى با اشــاره به تمرکــز جهاد کشــاورزى بر 
توســعه کیفى و افزایش بهــره ورى واحدهاى 
تولیــدى اظهارداشــت: اجراى دقیــق چنین 
مــواردى مى تواند زمینه ســاز کاهــش قیمت 
تمام شــده محصوالت باشــد، البته از جایگاه 
مهم زنجیره هاى تولید نیــز در این بخش نباید 

غفلت کرد.

صادرات محصوالت لبنى 
اصفهان

 به آمریکا، اروپا و روسیه
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اصفهانى ها 
جزو پولدارترین هاى ایران

تهرانى هــا، اصفهانى ها، یزدى هــا و اهالى فارس 
پولدارتریــن هــا و سیستانى وبلوچســتانى ها، 
کهگیلویه اى هــا، لرســتانى ها و کردســتانى ها 

بى پول ترین ها هستند.
به طور متوســط هر تهرانى با 58میلیون تومان، هر 
اصفهانى با 13میلیون و هر یزدى با 13میلیون و هر 
شیرازى با 11میلیون تومان و هر ُقمى با ده میلیون 

تومان بیشترین میزان سپرده بانکى را دارند.
هر سیستان و بلوچســتانى با ســه میلیــون تومان، 
هر کهگیلویه اى ،  هر لرســتانى و هر کردســتانى با 
چهارمیلیــون تومان کمترین میزان ســپرده بانکى 

را دارند.

کنسرت ارکستر ملى
 در نصف جهان

روزهاى 10 و 11 تیرماه امســال ارکستر ملى ایران 
در کاخ چهلســتون اصفهان به اجراى موســیقى 

مى پردازد.
این برنامه ساعت 21 به رهبرى فریدون شهبازیان 

و خوانندگى على اصغر شاهزیدى برگزار مى شود.
عالقه مندان به خرید بلیت این کنسرت مى توانند به 
سایت navayemehr.ir مراجعه و اقدام به خرید 

اینترنتى بلیت کنند.

ناوگان اتوبوسرانى کاشان 
نوسازى مى شود

مدیر عامل سازمان اتوبوســرانى شهردارى کاشان 
از نوسازى شدن ناوگان اتوبوسرانى این شهرستان 

خبر داد.
مجتبى ولى پناه با اشــاره بــه اینکه بســیارى از 
اتوبوس هاى شهر کاشــان در حال حاضر فرسوده 
شده اند، اظهار داشت:  80 میلیارد ریال اعتبار براى 
نوسازى ناوگان اتوبوســرانى در سال 96 اختصاص 

داده شده است. 
وى افزود: تالش ما این است که از این ظرفیت در 
جهت توسعه مطلوب شهر در بخش هاى مختلف به 

بهترین صورت بهره بردارى شود.
مدیــر عامل ســازمان اتوبوســرانى شــهردارى 
کاشــان تأکیــد کــرد: فرســودگى نــاوگان 
حمل و نقــل هزینه باالیــى را بــراى نگهدارى و 
تعمیر در پــى دارد و موجب نارضایتى شــهروندان

 مى شود.
ولى پناه خاطر نشان کرد: شهردارى کاشان با ارسال 
الیحه اى به شوراى شــهر خواستار افزایش بودجه 
80 میلیاردى تا ســقف 200 میلیارد ریال از طریق 
اخذ تســهیالت بانکى و خرید تعداد 40 دســتگاه 

اتوبوس شهرى شده است.

34هزار واحد خون 
در اصفهان اهدا شد

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: بیش از 
34 هزار واحد خون در سه ماهه اول امسال به مراکز 

انتقال خون استان اهدا شد.
مجید زینلى افــزود: از اول فروردین تا پایان خرداد 
امســال، بیش از 43 هزار نفر به مراکز انتقال خون 
اســتان مراجعه کردند که از این تعداد، 34 هزار نفر 

موفق به اهدا شدند. 
وى اظهارداشــت: از مجموع خون هاى اهدا شــده 
در این مدت، 107 هــزار انواع فرآورده  ســلولى و 
پالســمایى تولید شــد و در اختیار مراکــز درمانى 

قرار گرفت.
مدیرکل انتقال خون اصفهان یادآور شــد: با اینکه 
کمبــودى در زمینه خون در مراکز درمانى اســتان 
اصفهان نداریم روزانه به بیــش از 350 واحد خون 

براى تولید فرآورده هاى پالکتى خون نیاز است.
وى تأکید کرد: حضور روزانه و مستمر اهداکنندگان 
براى تأمین نیاز بیماران تاالســمى، دیالیز، قلبى و 
عروقى، جراحى هاى پیوندى و ســوانح در اســتان 

جدى است.

خبر

استاندار اصفهان گفت: سیستم برخط رزرو بار کامیون ها 
با همکارى کامیونداران از هفته آینده اجرایى مى شود.

رسول زرگرپور اظهار داشت: در طول ده سال گذشته به 
رغم اینکه 30 درصد افزایش بــار کامیونداران گزارش 
شده است ولى 220 درصد افزایش ناوگان حمل و نقل بار 
را در استان داشته ایم که ضمن تبعات مثبت، باعث بروز 

ناهماهنگى هایى در این خصوص شده است.
وى افزود: افزایش تعــداد کامیون هــا در زمان رکود 
مشــکالت بیشــترى را ایجاد مى کندکه خوشبختانه

 بر طرف شده است.
زرگرپــور با اشــاره به برخط شــدن مراحــل رزرو بار 

اظهارداشــت: اجراى این طرح بخشى از مشکالت این 
قشــر را برطرف مى کند و توزیع بار توسط تشکل هاى 

کامیونداران انضباط بهترى خواهد داشت.
وى با اشــاره به برخــى از اظهارنظرهــا در خصوص 
عدم رعایت عدالت در توزیع بار برخى شهرســتان ها، 
عنوان کرد: چنانچه به جاى تعداد بــار، میزان کیلومتر

 طى شــده مالك قرار گیرد، عدالت نســبى نیز برقرار 
خواهد شد.

اســتاندار اصفهان از نمایندگان این مناطق خواست در 
اجراى این طرح مساعدت و همکارى نمایند تا مشکل 

چندین ساله با تدبیر حل شود.

معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشــگرى اســتان اصفهان گفت: از ابتداى 
امســال تاکنون در حدود 250 قرارداد براى مرمت ابنیه 

و آثار تاریخى در سراسر استان تنظیم و امضا شده است.
ناصر طاهرى پیرامون اختصاص اعتبارات میراثى براى 
مرمت ابنیه تاریخى اســتان اصفهان اظهار داشت: در 
بحث مرمت ابنیــه و آثار تاریخى اســتان اصفهان بعد 
از تخصیص اعتبار مصوب ســفر ریاست جمهورى به 

اصفهان، اعتبارات خوبى اختصاص پیدا کرده است.
وى از امضاى 250 قرارداد براى مرمت ابنیه و آثار تاریخى 
در استان خبر داد و تصریح کرد: تعداد زیادى از آثار و ابنیه 

تاریخى اســتان که نیازمند مرمت و استحکام بخشــى 
هستند، در فهرست قرار گرفته اند.

معــاون میراث فرهنگــى اداره کل میــراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى اســتان اصفهان، پیرامون 
این موضوع که این شائبه وجود دارد که میراث فرهنگى 
اصفهان بیشتر تمرکز خود را بر آثار تاریخى شاخص در 
شهر اصفهان قرار داده و به شهرستان ها توجه کمترى 
مى شود، گفت: بناهاى شــاخص و پایگاه هاى جهانى 
ویترین اصفهان هستند و توسط تمام دنیا مورد قضاوت 
قرار مى گیرند و بــه همین دلیل مورد توجه بیشــترى 

قرار مى گیرند.

امضاى 250 قرارداد 
مرمت آثار تاریخى در اصفهان

سیستم رزرو بار کامیون ها 
در اصفهان اجرایى مى شود

 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در راستاى 
خدمت رسانى بهتر و ســریع تر به مردم وتحقق هدف 
رضایتمندى مشترکین گاز طبیعى و همچنین دسترسى 
آســان تربه ادارات گاز بــه منظور دریافــت خدمات، 
مشترکین گاز در سطح شهرســتان اصفهان مى توانند 
بامراجعه به هریک از شــش منطقه اصفهان، خدمات 

مورد نیاز خود را دریافت کنند.
مصطفى علوى افزود: در شهرســتان اصفهان بیش از 
670 هزار مشترك تحت پوشش گاز طبیعى قرار دارندکه 
این میزان مشترك در شــش منطقه، در شهر اصفهان 

مستقر هستند.
 وى بیان داشت: تاکنون مشــترکین گاز طبیعى براى 
دریافت خدمات مربوط به صدور قبض المثنى و رؤیت 
دوره هاى مختلف مصرف و رفع ابهامات وســئواالت 
خود باید به اداره گاز منطقه محل سکونت خود مراجعه 
مى کردند ولى اکنون این امکان فراهم شــده است که 
هر مشــترك اصفهانى بتواند با مراجعه به نزدیک ترین 
اداره گاز درســطح شهرســتان اصفهان این خدمات را 

دریافت کنند.
علوى اظهار داشت: اجراى این طرح با توجه به گستردگى 
شهر اصفهان صرفاً در جهت رضایت مشتریان انجام شده 
تا بدون مشکل به نزدیک ترین اداره گاز مراجعه و مشکل 

خود را حل کنند.
وى در ادامه گفــت: از خدمات آتى ایــن طرح امکان 
انجام تغییر نام، درخواســت انشعاب، جابه جایى علمک 
و درخواست شبکه در هرشش منطقه گازرسانى سطح 
شهر اصفهان مى باشدکه موضوع در دست بررسى است 

و تدریجاً اجرایى  خواهد شد.

وزارت نیرو نســبت به تنش آبى و کاهش فشار آب در 
بعضى از شهرهاى کشــور در تابستان هشدار داد، منابع 

آب موجود و مصرف آنها در حالت سربه سر قرار دارد.
تنش آبى گریبان شش کالنشــهر و 289 شهر را گرفته 
است. گرماى تابستان زودتر از موعد از راه رسید و حاال 
در هفته اول تیرماه که آفتاب تندتر از همیشــه مى تابد، 

«کم آبى» خبرساز شده است. 
اصفهان، بوشهر، بندرعباس، شــیراز، کرمان و مشهد 
کالنشــهرهایى هســتند که همراه 289 شهر کشور با 
عنوان مناطق درگیر با تنش آبى در تابستان امسال از آنها 
یاد شده است. رحیم میدانى، معاون وزیر نیرو در امور آب 
و آبفا با نام بردن از این مناطق مردم را به مدیریت مصرف 
آب در تابســتان دعوت کرد و معنى تنش آبى را اینطور 
توضیــح داد: منابع آب موجود و مصــرف آنها در حالت 
سربه ســر قرار دارد و در این وضعیت، کنترل مصرف از 
سوى مشترکان به ویژه در ساعت هاى پیک مصرف براى 

پایدارى خدمات بسیار تعیین کننده خواهد بود.

احتمال قطعى آب و افت فشار در روزهاى 
گرم

براســاس اعالم اخیر وزارت نیرو در بعضى از شهرهاى 
کشور و کالنشهرها ممکن اســت تنش آبى و کاهش 
فشار آب ایجاد شود. از طرفى در بسیارى از شهرها ممکن 
است مصرف بیش از حد، افت فشار به دنبال داشته باشد 
و قدیمى بودن شبکه آن شــهرها، باالبردن فشار شبکه 
آب شهرى را غیرممکن کند؛ مثل بوشهر. ایران کشورى 
کم آب با متوسط بارش ساالنه 250میلیمتر است و استان 
بوشهر در بهترین شــرایط متوسط بارش کمترى از این 

مقدار دارد.
حال نگرانى از افت فشــار آب، تأمیــن آب و قطع آب و 
برق؛ به طورى که به گفته معــاون وزیر نیرو در امور آب 
و آبفا طبق پیش بینى ها اگر بــه  دلیل افزایش دما میزان 
مصرف آب در اوج زمان مصــرف بیش از حد انتظار باال 

برود، ممکن است حجم مخازن کاهش یابد. بین ساعات 
16و 30 دقیقه تا 21 در روزهاى غیرتعطیل و ساعات 10 
تا 14 و در بعدازظهرها از 16و 30 دقیقه تا 21 در روزهاى 
تعطیل اوج مصرف آب است و فشار زیادى به شبکه آب 

تحمیل مى شود.
■■■    

تنش آبى به آب پشــت سدها هم اشــاره دارد، هرچند 
مسئوالن وزارت نیرو اکنون از وضع آب ذخیره شده در 
سدها راضى  هســتند اما اگر میزان مصرف در تابستان 
افزایش یابد حتى با وجود آب پشــت سدها، در بسیارى 

از مواقع تأسیسات پاسخگوى نیاز بیش از حد مشترکان 
نخواهد بود.

اما آیــا همیــن تنش آبــى محیــط  زیســت را هم 
درگیر مى کند؟ تاالب هایى که در زمســتان گذشــته 
و بهار امســال، بارش هــاى خوبى را تجربــه کردند 
تــا گرمــا و تبخیــر تابســتان را بهتــر دوام بیاورند.
مســعود باقرزاده  کریمى، معاون امور تاالب ها در دفتر 
زیستگاه هاى سازمان محیط  زیست در این باره مى گوید: 
تنش آبى در یک منطقه براى جوامع انسانى، مساوى با 
تنش آبى براى طبیعت نیست. تنش زمانى رخ مى دهد 

که میزان آب مدیریت شده کم شود، مثل حاال که منابع 
شرب براى این شش اســتان کافى نیست و آب مخازن 
سدها و چاه ها کمتر شده اســت. در این شرایط واکنش 
طبیعت متفاوت اســت، طبیعت مى تواند خود را با وضع 

سازگار کند.
وى ادامــه داد: منابع آبى تاالب ها هــم اغلب مدیریت 
شده است و روى آن سد زده اند، اما بخشى از آنها مسیل 
است و نمى توان کنترلى روى آن داشت. در این بخش 
چه ترسالى باشد و چه خشکســالى، طبیعت سازگارى

 مى کند.

به دنبال دســتور على ربیعى، وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــى به مدیرکل تعــاون اســتان اصفهان براى 
پیگیرى حادثــه آتش ســوزى پاالیشــگاه اصفهان

 اعالم شد: این حادثه خسارت مالى قابل توجهى نداشته 
است و کارگران آسیب دیده بهبود یافته و به محل کار 

خود بازگشته اند.
در گزارش مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعى 
اســتان اصفهان و تیم بازرســان کار آمده است حادثه 
مذکورخســارت مالى قابل توجهى به همراه نداشته و 

خبرهاى منتشره در فضاى رسانه اى کذب است.
با حضور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان 
اصفهــان و تیم بازرســان کار در محل وقــوع حادثه، 
بررســى هاى انجام شده حاکى اســت مقارن ساعت 
11 صبح روز دوشــنبه، پنجم تیرماه بر اثر گرماى هوا، 
گوگرد هاى دپو شــده (یکى از محصوالت پاالیشگاه) 
در محوطه روباز، دچار خودســوزى شده که بالفاصله 
توسط تیم آتش نشانى داخلى پاالیشگاه و بدون اطالع 
و استمداد از شبکه امداد شهرى در مدت ده دقیقه اطفا 

مى شود.
این گزارش مى افزاید: وزش بــاد، دود و غبار حاصل از 
این خودسوزى را نزد کارگرانى که در فاصله 80 مترى 
محل مشغول کار بودند برده و ده نفر از کارگران مذکور با 
استنشاق دود حاصله دچار سوزش چشم و گلو مى شوند 
که با انتقال به بهدارى پاالیشــگاه و استفاده از ماسک 

اکسیژن، بهبود مى یابند و به محل کار برمى گردند.
یک نفر هم به بیمارســتان «گلدیس» شــاهین شهر 
منتقل شده که وى نیز حدود ســاعت 13 همان روز از 

بیمارستان ترخیص مى شود.

حال همه مصدومان خوب است
رئیس آتش نشانى پاالیشگاه اصفهان گفت: در اثر آتش 
ســوزى گوگرد در پارکینگ گوگرد پاالیشگاه اصفهان 
هشت نفر مصدوم شدند و در حال حاضر حال همه آنها 

خوب است.

محمد مختارى با اشاره به جزئیات آتش سوزى در انبار 
گوگرد پاالیشگاه اصفهان  اظهارداشت: پارکینگى در 
محل پاالیشــگاه وجود دارد با نام پارکینگ گوگرد، در 
آنجا گوگردها جمع آورى شــده و بعد از آن توسط لودر 

بارگیرى مى شود.
وى با اشاره به گرماى هوا افزود: بر اثر اصطکاك لودر با 
هواى گرم زمین، میزانى از گوگردها آتش مى گیرد که 

از این موارد زیاد اتفاق مى افتد.
مختارى گفت: آتش نشانى در مدت ده دقیقه این آتش را 
خاموش مى کند که دود ناشى از گوگرد باعث مسمومیت 
تعدادى از کارگران در حال ساخت تصفیه آب شاهین 
شهر که در پاالیشگاه مشغول فعالیت هستند، مى شود.

رئیس آتش نشــانى پاالیشــگاه اصفهــان ادامه داد: 
تعداد مصدومین هشــت نفر بوده و رقمى که در برخى
 شبکه هاى مجازى عنوان شده است تکذیب مى شود.

مختارى افــزود: از این تعــداد پنج نفر بــه اورژانس 
پاالیشگاه و سه نفر نیز به اورژانس بخش دیگر منتقل 
مى شــوند و در حال حاضر حال همه مصدومان خوب 

است.

 گرماى هــوا، عامل حریق پاالیشــگاه 
اصفهان بود

مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
حریق پاالیشگاه اصفهان بر اثر گرماى هوا در قسمت 
ضایعات گوگرد اتفــاق افتاد و منجر به آتش ســوزى 
مختصر در این بخش شــد که در همان دقایق ابتدایى 

مهار شد.
منصــور شیشــه فروش اظهارداشــت: ایــن حادثه 
بر اثر گرماى هوا در قســمت ضایعــات گوگرد اتفاق 
افتاد و منجر به آتش ســوزى مختصــر در این بخش

 شد.
وى تصریح کرد: آتش سوزى در همان دقایق اولیه مهار 
شــد و در حال حاضر نیز تدابیر الزم براى پیشگیرى از 

وقوع این حادثه اندیشیده شده است.

مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان با اشاره 
به مصوبات جلسات قبل این شــورا و لزوم افتتاح 
واحدهاى مســکن مهر با کلیه امکانات در سطح 
اســتان گفت: طبق برنامه ریزى انجام شده هزار و 
یک واحد مسکن مهر در شهرهاى باالى 25هزار 
نفر جمعیت، 710 واحد در شــهرهاى زیر 25هزار 
نفر، دو هزار و 345 واحد در شهر فوالدشهر، 341 
واحد در شهر بهارستان، 179 واحد در شهر مجلسى 
و هزار و 323 واحــد در بافت هاى فرســوده و با 
سرجمع پنج هزار و 899 واحد تا پایان شهریورماه 

سال جارى در استان افتتاح خواهد شد.
حجت ا...غالمــى اظهــار داشــت: به منظور رفع 
مشــکالت مربوط به آماده سازى و آب و فاضالب 
سایت هاى مسکن مهر در اســتان تاکنون هشت  
میلیارد تومــان اعتبار از وزارت راه و شهرســازى 
تأمین شده است که طبق برنامه ریزى هاى انجام 
شده مسائل مربوط به شــهرها و شهرستان هاى 
فریدونشهر، سمیرم، گلپایگان، نطنز، قهجاورستان، 
مجلســى، خوانســار، فریدن، ورزنه، فوالدشهر، 
اژیه، دولت آباد، تودشک، حسن آباد و ورزنه مرتفع 

خواهد شد.

 با وضعیتى که در بازار مالى و پولــى ایران در روزهاى 
اخیر رخ داده اســت و ســرمایه هاى ســپرده مردم در 
مؤسســات مالى و اعتبارى با خطر روبه رو شده است، 
بازارهاى جایگزین براى جذب سپرده هاى مردم رونق 

گرفته است.
یکى از بازارهاى جایگزین در شهرهاى بزرگ کشورمان، 
بازار رهن و اجاره اســت که در غیاب فعالیت مؤسسات 
مالى و اعتبارى مى تواند بخش زیادى از سرمایه ها را 

به خود جلب کند.
پیش زمینــه رونــق این بخش، تشــویق مــردم به

 ساخت و ساز مسکن و درآمدزایى از محل اجاره و رهن 
است که در کشور ما مســبوق به سابقه نیز بوده است و 
اگر هزاران میلیارد تومان ســرمایه مردم که اکنون در 
مؤسســات مالى و اعتبارى بلوکه شده است، آزاد شود، 
مى توان سرریز بخشى از این سرمایه ها را به سوى بازار 

ساخت و ساز سوق داد.
در شــهر اصفهان نیز، همواره بازار مسکن از بازارهاى 
جذاب براى درآمدزایى و ســرمایه گذارى بوده است و 
چنانچه بسترهاى ورود دوباره مردم به این بازار فراهم 
شود با موجى از ســاخت و ســاز به ویژه در فصلى که 

مختص این سرمایه گذارى است، مواجه خواهیم شد.
با وجــود عدم مشــارکت دولــت در بخــش اجرایى
 ساخت و ساز و مســکن، به گفته فعاالن بازار مسکن 
این بخش در حوزه رهن و اجاره با پیشــرفت 25 تا 30 

درصدى در معامالت شهر اصفهان همراه بوده است.
همچنیــن رکود در ســاخت و ســاز، معامــالت را به 
ســمت رهن و اجاره کشــانده اســت و اجاره نشینان 
این روزها، شــرایط ســختى براى پیدا کردن خانه با 
پولى که از صاحبخانــه قبلى خود دریافــت کرده اند،

 دارند.

یک بحران زیست محیطى؛

اصفهان درگیر تنش آبى است

امسال نیز همچون سال هاى گذشته، مراسم دیدار تولد 
خورشید انقالب تابستانى در چارتاقى نیاسر و پاسداشت 
آیین هاى کهن آغاز تابستانى با حضور دوستداران اختر 
باستان شناسى ایرانى و دیگر عالقه مندان در بامداد روز 

اول تیرماه برگزار شد. 
به گــزارش روابط عمومى شــهردارى نیاســر در این 
مراســم در شــامگاه 31 خرداد کلیــه عالقه مندان به 
بحث هاى نجومى با حضــور در رصدخانه غیاث الدین 
جمشیدکاشــانى در نیاســر و در کنار چارتاقى به رصد 
پرداختند و ســپس صبح روز اول تیرمــاه در چارتاقى 
نیاسر حاضر شدند و تولد خورشــید را از نزدیک دیدار 
کردند. چارتاقى نیاســر امروزه به یکى از میعادگاه هاى 
عالقه مندان نجــوم و ستاره شناســى در ایران تبدیل 
شده است. ارتفاع زیاد نیاس ر، آسمان پاکیزه و درخشان، 
امکانات فراوان، نزدیکى به پایتخت و برخى از شهرهاى 
بزرگ، طبیعت دوست داشــتنى و از همه مهمتر وجود 
یک بناى علمى باســتانى، عواملى بــراى این انتخاب 
بوده اســت. این چارتاقى یکــى از تقویم هاى آفتابى و 

شــاخصى براى اندازه گیرى رســیدن آغاز تابستان و 
انقالب تابستانى در دوران باستان بوده است. 

گفتنى است همه ساله در آغاز فصل تابستان و بامداد روز 
یکم تیرماه، گردهمایى دیدار طلوع و تولد خورشــید در 
چارتاقى نیاسر با حضور دوستداران باستان ستاره شناسى 
ایرانــى و دیگر عالقه مندان در شــهر نیاســر برگزار

 مى شود.

به دنبال دستور وزیر براى پیگیرى حادثه اعالم شد؛

آتش سوزى پاالیشگاه اصفهان 
خسارت قابل توجهى نداشت

تماشاى تولد خورشید انقالب تابستانى
 در چارتاقى نیاسر

افتتاح 5900 واحد
مسکن مهر تا شهریور

تابستان داغ اجاره نشین ها در اصفهان!

دریافت خدمات از تمام 
ادارات گاز سطح شهر
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مزایده
در پرونده کالســه 950765  اجرایى و به موجب دادنامه .. صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى امیرحسین محمدى محکوم است به پرداخت 114 عدد سکه بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره 
در حق محکوم له و مبلغ 56/259/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط هیئت کارشناسان رسمى دادگسترى منتخب آقایان ذوالفقارى-
زمانیان-جمشیدیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعى پالك 
ثبتى واقع در بخش9 ثبتى اصفهان به مســاحت 1820/5 مترمربع با اشجار و ســاختمان و سایر تاسیسات که 
قیمت هرمترمربع زمین بااحتساب اشجار و 150دقیقه آب چاه و 120 دقیقه آب کانال به مبلغ 900000ریال بازاء 
هرمترمربع و مستحدثات ساختمانى ویالئى و محوطه سازى جمعا بارزش 3/434/500/000 ریال که کل باغ 
بمبلغ 50/729/500/000 ریال ارزیابى گردیده توضیحاً باغ مذکور واقع در جوزدان جاده قلعه سفید ك آریانا مى 
باشد که به میزان محکوم به موضوع مزایده قرارگرفت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/04/19 ساعت 10 
صبح ودرمحل 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. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. م الف: 4888 مدیر اجراى احکام حقوقى شعبه 3 دادگسترى نجف آباد/4/154
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده: 73/96 شماره دادنامه: 343- 96/03/18 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه یازدهم شوراى حل اختالف خواهان: فریدامامى به نشانى: نجف آباد-خ رضایى جنوبى-کوچه صادقى 
پالك23 کدپ851867636. خوانده:رضا جلیلى بسحاق به نشانى مجهول المکان بخواسته: تقاضاى مطالبه 
طلب بمبلغ دوازده میلیون تومان و خواهان هزینه دادرسى. گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى 
فریدامامى فرزند جعفر بطرفیت رضاجلیلى بسحاق فرزند ملک حسین به خواسته مطالبه دوازده میلیون تومان و 
خواهان هزینه دادرسى. شورا باتوجه به صورتجلسه مورخ 96/03/10 و شهادت شهود ازطرف خواهان که موید 
طلبکاربودن وى مى باشد بعالوه اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى درجلسه حاضرنشده و الیحه اى ارسال ننموده 
و دلیلى بر برائت ذمه خود ارائه ننموده، لذا شورا مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى 
مدنى دعوى مطروحه راثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون تومان بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/535/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان دادخواست 95/11/20 
درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى 
در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. 
م الف: 4864 مقیمى زند قاضى شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/4/155
ابالغ رأى 

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد کالســه پرونده: 1976/95 شــماره دادنامه: 463- 96/03/21 
مرجع رسیدگى کننده: شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: احمدآذرى به نشانى نجف آباد 
پلیس راه خ تفتان 38 خواندگان:1.ولى اله احبابى به نشــانى تهران میدان ابــوذر فالح8مترى رضایى کوچه 
على مراد پ12. 2.نادرزارع تالى(معروف به على زارع) به نشــانى تهران خ ابوذر فالح8مترى اســدى روبروى 
کوچه شهید حکیمان سنگ فروشــى زارع. گردشکار:پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى 
آقاى احمــد آذرى بطرفیت آقایان:1.ولــى اله احبابى 2.نادرزارع تالى بخواســته مطالبــه مبلغ یکصدوپنجاه 
میلیون ریال وجه چک بشــماره 241902 مورخ 95/07/30 بعهده بانک شــهر. نظربه بقاء اصول و مستندات 
در ید خواهان که حکایت از اشــتغال ذمه خوانده داشــته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و 
عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعــوى مطروحه مقرون به صحت تلقى 
و مســتنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواســته بصورت تضامنى 
و مبلغ سیصد و شــصت و پنج هزار تومان هزینه دادرسى و خســارت تاخیر از تاریخ 95/07/30 لغایت اجراى 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد. 

م الف: 4887 قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/4/156
حصر وراثت

فریدون کامرانى مهر داراى شناسنامه شماره 707 به شرح دادخواست به کالسه 316/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمدکمرانى نجف آبادى بشناسنامه 121 در تاریخ 
96/02/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-فریدون 
کامرانى مهر ش ش 707، (فرزند متوفى) 2-خوشقدم گلى ش ش 6، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت 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 واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4883 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره 

یک)/4/157
حصر وراثت

سیدناصر باب سلطانى شیخ شبانى داراى شناسنامه شماره 1847 به شرح دادخواست به کالسه 318/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدجمال باب سلطانى شیخ شبانى 
بشناسنامه 7 در تاریخ 81/09/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1-سیدمسلم باب سلطانى شیخ شــبانى ش ش 36، 2-سیدعلى محمد باب سلطانى شیخ شبانى ش 
ش 26، 3-سیدناصر باب سلطانى شیخ شبانى ش ش 1847، 4-بى بى جان سادات باب سلطانى شیخ شبانى 
ش ش 1512، 5-ماهى باب سلطانى شیخ شبانى ش ش 9، 6-سیده رقیه باب سلطانى شیخ شبانى ش ش 43، 
7-بیگم باب سلطانى شیخ شبانى ش ش 18، 8-خیرالنساء باب سلطانى شیخ شبانى ش ش 1848، (فرزندان 
متوفى) 9-بمان خانم احمدى شیخ شبانى ش ش 517، (همسر 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: 4885 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/159
حصر وراثت

سیدناصر باب سلطانى شیخ شبانى داراى شناسنامه شماره 1847 به شرح دادخواست به کالسه 319/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بمان خانم احمدى شیخ شبانى 
بشناسنامه 517 در تاریخ 87/11/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- سیدمسلم باب سلطانى شیخ شبانى ش ش 36، 2- سیدعلى محمد باب سلطانى شیخ شبانى ش 
ش 26، 3- سیدناصر باب سلطانى شیخ شبانى ش ش 1847، 4- بى بى جان سادات باب سلطانى شیخ شبانى 
ش ش 1512، 5- ماهى باب سلطانى شیخ شبانى ش ش 9، 6- سیده رقیه باب سلطانى شیخ شبانى ش ش 43، 
7- بیگم باب سلطانى شیخ شبانى ش ش 18، 8- خیرالنساء باب سلطانى شیخ شبانى ش ش 1848، (فرزندان 
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: 4886 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/4/160
اجراییه

به موجب دادنامه شــماره 514/94 مورخ 94/9/26 صادره از شــعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان 
محکوم علیهم 1- خانم همدم هنرپیشه فرزند احمد 2- خانم میترا نامجو فرزند محمد 3- آقاى محمدولى دولو 
قاجار فرزند هوشنگ محکوم اند به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند انتقال تمامیت میزان مالکیت 
یک ششم از شش حبه مشاع از 84 حبه اراضى مزروعى قلعه خاکى به شماره پالك ثبتى 58/2 بخش 13 اصفهان 
به نسبت سهم االرث خود از ماترك متوفى به نام خواهان به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ دویست و 
چهل و هفت هزار ریال به عنوان هزینه دادرســى و مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان حق الوکاله 
وکیل به صورت بالسویه در حق محکوم له آقاى محسن عادلیان فرزند قدرت اله با وکالت آقاى مهرعلى شمگانى و 
پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت، الزم به ذکر است این اجرائیه ده روز پس از ابالغ (انتشار آگهى) به 
موقع اجرا گذاشته مى شود. در این صورت براى عملیات اجرائى ابالغ یا اخطار دیگرى به محکوم علیه الزم نیست 
مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطالع دهد. م الف: 45 ناظمى هرندى قاضى شعبه 

دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان/4/161
اجراییه

به موجب دادنامه شــماره 512/94 مورخ 94/9/26 صادره از شــعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان 
محکوم علیهم 1- خانم همدم هنرپیشــه فرزند احمد 2- خانم میترا نامجو فرزنــد محمد 3- آقاى محمدولى 
دولو قاجار فرزند هوشــنگ محکوم اند به حضور در یکى از دفاتر اســناد رســمى و تنظیم سند انتقال تمامیت 
میزان مالکیت شــانزده یک دوازدهم حبه از 72 حبه ششدانگ امالك الپله به شماره پالك ثبتى 67/3 بخش 
13 اصفهان به نســبت ســهم االرث خود از ماترك متوفى به نام خواهان به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت 
مبلغ دویســت و چهل و هفت هزار ریال به عنوان هزینه دادرســى و مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال به 
عنوان حق الوکاله وکیل به صورت بالسویه در حق محکوم له آقاى محســن عادلیان فرزند قدرت اله با وکالت 
آقاى مهرعلى شمگانى و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت، الزم به ذکر است این اجرائیه ده روز 
پس از ابالغ (انتشار آگهى) به موقع اجرا گذاشته مى شــود. در این صورت براى عملیات اجرائى ابالغ یا اخطار 
دیگرى به محکوم علیه الزم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطالع دهد. 

م الف: 46 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان/4/162
اجراییه

به موجب دادنامه شــماره 7/95 مورخ 95/1/16 صادره از شــعبه دوم مجتمع شــوراى حل اختالف چادگان 
محکوم علیهم 1- خانم همدم هنرپیشــه فرزند احمد 2- خانم میترا نامجو فرزنــد محمد 3- آقاى محمدولى 
دولو قاجار فرزند هوشــنگ محکوم اند به حضور در یکى از دفاتر اســناد رســمى و تنظیم سند انتقال تمامیت 
میزان ده یک دوم حبه از 92 حبه ششــدانگ امالك مزروعى الپله به شــماره پالك ثبتــى 67/1 بخش 13 
اصفهان به نســبت ســهم االرث خود از ماترك متوفى به نام خواهان به عنوان اصل خواســته و نیز پرداخت 
مبلغ دویســت و چهل و هفت هزار ریال به عنوان هزینه دادرســى و مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال به 
عنوان حق الوکاله وکیل به صورت بالسویه در حق محکوم له آقاى محســن عادلیان فرزند قدرت اله با وکالت 
آقاى مهرعلى شمگانى و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت، الزم به ذکر است این اجرائیه ده روز 
پس از ابالغ (انتشار آگهى) به موقع اجرا گذاشته مى شــود. در این صورت براى عملیات اجرائى ابالغ یا اخطار 
دیگرى به محکوم علیه الزم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطالع دهد. 

م الف: 39 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان/4/163
اجراییه

به موجب دادنامه شــماره 511/94 مورخ 94/9/26 صادره از شــعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان 
محکوم علیهم 1- خانم همدم هنرپیشــه فرزند احمد 2- خانم میترا نامجو فرزنــد محمد 3- آقاى محمدولى 
دولو قاجار فرزند هوشــنگ محکوم اند به حضور در یکى از دفاتر اســناد رســمى و تنظیم سند انتقال تمامیت 
میزان مالکیت ســه و یک هجدم حبه از 72 حبه از امالك مندرجان به شــماره پــالك ثبتى 66/1 بخش 13 
اصفهان به نســبت ســهم االرث خود از ماترك متوفى به نام خواهان به عنوان اصل خواســته و نیز پرداخت 
مبلغ دویســت و چهل و هفت هزار ریال به عنوان هزینه دادرســى و مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال به 
عنوان حق الوکاله وکیل به صورت بالسویه در حق محکوم له آقاى محســن عادلیان فرزند قدرت اله با وکالت 
آقاى مهرعلى شمگانى و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت، الزم به ذکر است این اجرائیه ده روز 
پس از ابالغ (انتشار آگهى) به موقع اجرا گذاشته مى شــود. در این صورت براى عملیات اجرائى ابالغ یا اخطار 
دیگرى به محکوم علیه الزم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطالع دهد. 

م الف: 40 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان/4/164
اجراییه

به موجب دادنامه شــماره 509/94 مورخ 94/9/26 صادره از شــعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان 
محکوم علیهم 1- خانم همدم هنرپیشــه فرزند احمد 2- خانم میترا نامجو فرزنــد محمد 3- آقاى محمدولى 
دولو قاجار فرزند هوشــنگ محکوم اند به حضور در یکى از دفاتر اســناد رســمى و تنظیم سند انتقال تمامیت 
میزان مالکیت سه و سه چهارم حبه از 72 حبه امالك شامگان به شماره پالك ثبتى 64/4 بخش 13 اصفهان 
به نسبت سهم االرث خود از ماترك متوفى به نام خواهان به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ دویست و 
چهل و هفت هزار ریال به عنوان هزینه دادرســى و مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان حق الوکاله 
وکیل به صورت بالســویه در حق محکوم له آقاى محســن عادلیان فرزند قدرت اله بــا وکالت آقاى مهرعلى 
شمگانى و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت، الزم به ذکر اســت این اجرائیه ده روز پس از ابالغ 
(انتشــار آگهى) به موقع اجرا گذاشــته مى شــود. در این صورت براى عملیات اجرائى ابالغ یا اخطار دیگرى 
به محکوم علیه الزم نیســت مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبًا به قســمت اجــرا اطالع دهد. 

م الف: 41 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان/4/165

اجراییه
به موجب دادنامه شماره 513/94 مورخ 94/9/26 صادره از شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان 
محکوم علیهم 1- خانم همدم هنرپیشــه فرزند احمد 2- خانم میترا نامجو فرزند محمد 3- آقاى محمدولى 
دولو قاجار فرزند هوشــنگ محکوم اند به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و تنظیم سند انتقال تمامیت 
میزان مالکیت یک سوم از یک هشت سى و ششــم حبه از 72 حبه اراضى مزروعى آب چنار به پالك ثبتى 
شماره 58/1 بخش 13 اصفهان به نسبت ســهم االرث خود از ماترك متوفى به نام خواهان به عنوان اصل 
خواسته و نیز پرداخت مبلغ دویســت و چهل و هفت هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى و مبلغ یک میلیون 
و هشــتصد هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل به صورت بالسویه در حق محکوم له آقاى محسن عادلیان 
فرزند قدرت اله با وکالت آقاى مهرعلى شمگانى و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت، الزم به ذکر 
است این اجرائیه ده روز پس از ابالغ (انتشار آگهى) به موقع اجرا گذاشته مى شود. در این صورت براى عملیات 
اجرائى ابالغ یا اخطار دیگرى به محکوم علیه الزم نیســت مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبًا 
به قســمت اجرا اطالع دهد. م الــف: 42 ناظمى هرندى قاضى شــعبه دوم مجتمع شــوراى حل اختالف 

چادگان/4/166
اجراییه

به موجب دادنامه شماره 510/94 مورخ 94/9/26 صادره از شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان 
محکوم علیهم 1- خانم همدم هنرپیشــه فرزند احمد 2- خانم میترا نامجو فرزند محمد 3- آقاى محمدولى 
دولو قاجار فرزند هوشنگ محکوم اند به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند انتقال تمامیت میزان 
مالکیت پنج و یک سوم حبه مشاع از 84 حبه اراضى مزروعى دهکلبعلى به شماره پالك ثبتى 58/3 بخش 
13 اصفهان به نسبت سهم االرث خود از ماترك متوفى به نام خواهان به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت 
مبلغ دویســت و چهل و هفت هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى و مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال به 
عنوان حق الوکاله وکیل به صورت بالسویه در حق محکوم له آقاى محسن عادلیان فرزند قدرت اله با وکالت 
آقاى مهرعلى شمگانى و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت، الزم به ذکر است این اجرائیه ده روز 
پس از ابالغ (انتشار آگهى) به موقع اجرا گذاشته مى شود. در این صورت براى عملیات اجرائى ابالغ یا اخطار 
دیگرى به محکوم علیه الزم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطالع دهد. 

م الف: 43 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان/4/167
اجراییه

به موجب دادنامه شــماره 8/95 مورخ 95/1/16 صادره از شعبه دوم مجتمع شــوراى حل اختالف چادگان 
محکوم علیهم 1- خانم همدم هنرپیشــه فرزند احمد 2- خانم میترا نامجو فرزند محمد 3- آقاى محمدولى 
دولو قاجار فرزند هوشــنگ محکوم اند به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و تنظیم سند انتقال تمامیت 
میزان مالکیت یک ســه دوازدهم حبه از 72 حبه اراضى نوکن سمندگان به شماره پالك ثبتى 62/1 بخش 
13 اصفهان (معادل ســه دانگ از مالکیت قانونى و رســمى مرحوم مذکور) به نسبت ســهم االرث خود از 
ماترك متوفى به نام خواهان به عنوان اصل خواســته و نیز پرداخت مبلغ دویست و چهل و هفت هزار ریال 
به عنوان هزینه دادرســى و مبلغ یک میلیون و هشــتصد هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل به صورت 
بالسویه در حق محکوم له آقاى محسن عادلیان فرزند قدرت اله با وکالت آقاى مهرعلى شمگانى و پرداخت 
نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت، الزم به ذکر اســت این اجرائیه ده روز پس از ابالغ (انتشــار آگهى) 
به موقع اجرا گذاشته مى شــود. در این صورت براى عملیات اجرائى ابالغ یا اخطار دیگرى به محکوم علیه 
الزم نیســت مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خــود را کتبًا به قســمت اجرا اطالع دهــد. م الف: 44 

ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان/4/168
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به صدرا مردانى راد خواهان اقاى عباس مختارى کرچگانى دادخواستى 
به خواسته مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 193/96  ش 
10 ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/6/11 ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در 
این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 664  شعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه(مجتمع شماره یک)/4/169 
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610103759501500 شــماره پرونــده: 9609983759500168 شــماره بایگانی 
شعبه: 960173 خواهان/شاکى شرکت تعاونى مسکن دیســمان  به طرفیت خوانده/متهم  نصرت خاتون 
رضوى و محمــد باقر، محمدجعفــر، محمدکاظم،محمد صــادق، مریم خاتون، نرجــس خاتون، همگى 
طوطیان اصفهانى (ســپهرى فر)  به خواســته مطالبه وجه چــک  تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان 
شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شــعبه4 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان شاهین شهر و میمه 
واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالســه 9609983759500168 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/05/14  و ساعت 09:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم  نصرت 
خاتون رضوى و محمدباقر، محمد جعفر، محمد کاظم، محمد صــادق، مریم خاتون، نرجس خاتون همگى 
طوطیان اصفهانى(سپهرى فر) و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یــک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می شــود تا خوانده / متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی 
کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  

م الف : 681 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/4/170
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به  میالد زیودار خواهان سودابه شبانکاره دادخواستى با موضوع  فک پالك 
به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 151/96 ش 9 ح ثبت و براى 
روز شنبه مورخ 21/ 5 /96ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتر شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا 
حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 671 شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/4/171 
احضار

شماره درخواست: 9610463761500002 شماره پرونده: 9209983761501790 شماره بایگانی شعبه: 
921798 نظر به اینکه هوشــیار جعفرى به اتهام خیانت در امانت از طرف این دادســرا به شــکایت آقاى 
سعید هاشمى تحت تعقیب میباشــد و ابالغ و احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوســیله در اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک مــاه از تاریخ چاپ آگهى در 
روزنامه در این شعبه جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود  در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور 
اقدام قانونى معمول خواهد شــد. م الف: 641 شــعبه 4 دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان 

شاهین شهر/4/172
ابالغ

شماره درخواســت: 9610463759200025 شــماره پرونده: 9409983759200725 شــماره بایگانى 
شــعبه: 940758 نفعا و اثباتا ظرف مــدت 7 روز جهت مالحظه نظریه کارشــناس بــه خواندگان نعمت 
اهللا – آسنا – عمران بیرانوند و ســاناز فتحى– م الف: 644 شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر/4/173
مزایده

آگهى مزایده اموال منقول نوبت دوم در پرونده 960035 اجرا ح 2   و به موجب اجرائیه 9510423759200480 
مورخ 95/11/25 صادره از شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر محکوم علیهم 1-شرکت گیتى پسند 2- ناصر 
قلى جنتى 3- مصطفى وعیدى به پرداخت  1/617/112/316 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له محمد 
سیف  و مبلغ 75/150/000  ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود 
اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. 
صورت اموال مورد مزایده: 182000 متر لوله 16 میلیمتر ( PEX-AL-PEX) از قرار هر متر 11/700 
ریال جمعا به ارزش پایه 2/129/400/000 ریال. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در 
مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى 
مزایده: 96/4/24 ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى شعبه دوم حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل 
بازدید از اموال توقیفى: جهت بازدید از اموال به این اجرا مراجعه شود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به 
کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را 
فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله 
را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق 
دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده 
به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست 
کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. 

م الف: 643  منتظرى مدیر اجراي احکام شعبه دوم حقوقى دادگسترى شاهین شهر/4/174
مزایده 

آگهى مزایده اموال در پرونــده 960041 و به موجب اجرائیه 018-95  مورخ 96/2/6 صادره از شــعبه دوم 
دادگسترى شاهین شهر محکوم علیه شــرکت اصفهان صنوبر به پرداخت 530/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته در حق محکوم له محمد رسول شــاه ســمندى اصفهانى  و مبلغ 26/500/000  ریال بابت هزینه 
اجراء محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم که 
به شرح زیر توســط کارشناس خبره کارشناسى شــده است، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: یک 
دســتگاه فرآورى گوشــت ( مخلوط کن صنعتى با دیگ گردنده) ساخت ســال 2005 آلمان، مدل و برند
 RUEHLE – MKR  600 با بدنه و مخزن و همزن تمام استیل پروانه اى، بازوى متغیر و خم شونده 
جهت پرشدن و تخلیه، درب آب بند با قابلیت انجام همزنى در حالت سرد و خال به شماره اموال کارخانه صنوبر 
6100004، بصورت دست دوم با مشخصات : ابعاد در حالت درب بسته شده: طول 1/6 متر، عرض 2/1، ارتفاع 
2/1 متر، وزن حدود 1/4 تن، ظرفیت مخزن 450  لیتر، ظرفیت حمل 600 لیتر، دور متغیر با دیوار اینورترى 
از صفر تا 25 دور در دقیقه، میزان خال صفر تا 95 درصد، با سیستم خنک کن مستقیم، با قدرت موتور سه فاز 
4/8 کیلو وات آمپر، 400 ولت، 16 آمپر و سیستم خم شونده با جک هیدرولیک، تابلو برق سرخود و دستکارى 
شده با عملکرد قدیمى و معمولى و دستى ( دستگاه اصلى فابریک مجهز به سیستم فرمان با کلید هاى تماسى 
و دیجیتال میباشد که این واحد از روى دستگاه باز شده اســت و در تصویر ضمیمه گزارش شده است رویت 
میگردد)، دستگاه هنگام بازدید از سیستم برق کارخانه جدا شــده و برق کاخانه نیز قطع مشاهده گردیدو لذا 
دستگاه تست نگردید.، ارزش دستگاه با توجه به شرایط فعلى برند اصلى و بعنوان نرخ پایه جهت انجام مزایده 
معادل : چهار صد و پنجاه میلیون ریال( 450000000ریال)  ارزیابى و برآورد میگردد.  با توجه به اینکه نظریه 
کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از 
طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى مزایده: 96/4/28 ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: شعبه دوم حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام. مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد 
از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشــند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد مابقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست 
حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در 
روز انجام مزایده درخواســت کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا 
در مزایده شــرکت داده شــوند. م الــف: 675  بابایى مدیر اجراي احکام شــعبه دوم حقوقى دادگســترى 

شاهین شهر/4/175 
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/1163/26- 96/4/1  آقاي رحمن خسروى  فرزند عزیزاله به وکالت آقاى سید علیرضا میریان 
فرزند ابوالقاسم به شماره وکالت 10065 مورخ 1390/09/29 دفتر خانه 236 شاهین شهر   باستناد دو برگ 
استشهادیه محلی به شماره یکتا 139602155698000076مورخ 1396/03/13 دفترخانه 236 شاهین شهر 
که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 155211  الف 90  را که به 
میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/27416 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در 
صفحه 106 دفتر 715 ذیل ثبت 162363 بنام رحمن خسروى  فرزند عزیزاله ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب سند قطعى 24415 مورخ 1389/03/25  دفترخانه 143  شاهین شهر به او انتقال یافته و معامله دیگري 
هم انجام نشده  و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نگردد و 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدور و به متقاضى تسلیم خواهد شد.(طى سند 
شماره 24416 مورخ 1389/03/25 دفترخانه 143 شــاهین شهر در رهن بانک مسکن میباشد) م الف: 673 

صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/4/176

فقدان سند مالکیت
شــماره: 103/96/915/26- 96/3/13 صغرا ساکى  فرزند عبدالعلى باســتناد 2 برگ استشهادیه محلی که 
هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شــده مدعی است سند مالکیت خود به شــماره 479176 د/94  را که به 
میزان ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 406/23239 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) 
که  بنام خودش ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب ســند قطعى 15999 مــورخ 86/7/9  دفترخانه 
143- شاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشــده قرار داشته و نحوه گم شدن 
جابجایى اعالم شــده، چون درخواســت صدور ســند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشــد 
از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائــه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گــردد. اگر ظرف مهلــت مقرر اعتراضی نرســد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی ســند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 515 

صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/4/177
حصر وراثت

لیال شفیعى برنجگانى  بشناسنامه شماره 449  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشــماره 169/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان سلیمان شفیعى 
برنجگانى به شناسنامه شماره 382 در تاریخ 29 / 2 /1396  درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- صنمبر شفیعى برنجگانى  فرزند محمد شفیع  شماره شناســنامه 14 نسبت با متوفى (همسر) 2- لیال 
شفیعى برنجگانى فرزند سلیمان شماره شناسنامه 449 نسبت با متوفى (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 647 شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/4/179
حصر وراثت

مژگان قربانى پور  بشناسنامه شماره 580 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 96/ 167  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان علیمراد قربانى پور  به شناسنامه 
شماره 191 در تاریخ 19 / 5 /1393 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1-حورى جان اسکندرى   
فرزند حسن شماره شناسنامه 8  نسبت با متوفى (همسر) 2- جمشید قربانى پور فرزند علیمراد شماره شناسنامه 
522   نسبت با متوفى (فرزند) 3- جهانشــاه قربانى پور فرزند علیمراد شماره شناسنامه 325   نسبت با متوفى 
(فرزند) 4- محمدرضا  قربانى پور فرزند علیمراد شماره شناسنامه 1431 نسبت با متوفى (فرزند) 5- روح انگیز 
قربانى پور فرزند علیمراد شماره شناسنامه 2214 نسبت با متوفى (فرزند) 6- مژگان قربانى پور فرزند علیمراد 
شماره شناسنامه 580  نسبت با متوفى (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 651 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/4/180
حصر وراثت

فیروزه پرچى زاده بشناسنامه شماره 90  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 172/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان غالمحسین پرچى زاده به شناسنامه 
شماره 285 در تاریخ پنجشنبه  24/دى/1394 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مازیار 
پرچى زاده  فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 6619 نســبت با متوفى (فرزند) 2- خشایار پرچى زاده فرزند 
غالمحسین شماره شناسنامه 2321 نسبت با متوفى (فرزند) 3- نگین پرچى زاده  فرزند غالمحسین شماره 
شناسنامه 75 نسبت با متوفى (فرزند) 4- پوریا پرچى زاده فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 30670  نسبت 
با متوفى (فرزند) 5- نســترن پرچى زاده فرزند غالمحسین شماره شناســنامه 774 نسبت با متوفى (فرزند) 
6- شهریار پرچى زاده فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 256 نسبت با متوفى (فرزند) 7- فیروزه پرچى زاده 
فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 90 نسبت با متوفى (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 654  شعبه اول حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/4/181
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423759500069 شماره پرونده: 9509983759500672 شماره بایگانی شعبه: 950682  
بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609973759500008 محکوم علیه: 
کاظم شایان نام پدر على به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر رسمى ثبت اسناد و 
امالك و سپس انتقال یک دانگ از ششدانگ پالك ثبتى 437/3697 بخش 16 ثبت و پرداخت هزینه دادرسى در 
حق محکوم له: پرویز حق شناس نام پدر رحمت اله به نشانى اصفهان برخوار و میمه، مرکزى- شاهین شهر – گز 
و برخوار بلوار کشاورز شهرك الله سرخ ك شهید ملکوتى پ9. ضمناً پرداخت هزینه هاى مربوط به اجرا برعهده 
محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء 
گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که 
اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم 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: 666  شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/4/182
اجراییه

شــماره: 59/95 ش 11 ح- 96/2/19 به موجب راي شــماره 108 تاریخ 95/11/27 حوزه یازدهم شوراي 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مهدى صدرى بچه آباد به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به انتقال سند و تنظیم سند رسمى خودرو پراید 131 به شماره انتظامى 761 ج 79 
ایران 16 به نام محکوم له رضا ذینلى ف: على اکبر، شغل: آزاد به نشانى: گز- خ خلیج فارس پارکینگ شهردارى، 
و پرداخت مبلغ 10/8000 ریال بابت هزینه دادرسى و الصاق تمبر در حق محکوم له در ضمن پرداخت هزینه 
اجرا به عهده محکوم علیه میباشــد. 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.محکوم علیه تا ســى روز پس از ابالغ اجراییه میتواند ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود 
دعوى اعسار را نیز اقامه نماید تا بازداشت نشود. مگر دعوى مسترد یا رد شود. م الف: 642 شعبه یازدهم  حقوقى 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/4/183
اجراییه

شماره: 608/95 ش 2 ح- 96/3/3 به موجب راي شماره 130 تاریخ 96/3/1 حوزه قضایى  شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر ( به موجب راى شماره 960010 تاریخ 96/2/9 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین 
شهر) که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- مهدى احمدى 2- اعظم خسروى هردو مجهول المکان با نشر 
آگهى محکوم است به حضور خوانده ردیف دوم خانم اعظم خسروى به جهت مالکیت خودرو مورد دعوى در 
دفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند رسمى یکدستگاه خودرو سمند به ش انتظامى 684 ص 64 ایران 19 و خوانده 
ردیف اول آقاى مهدى احمدى به پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگى در حق خواهان محمد 
اسدى نام پدر عیسى به نشانى: شاهین شهر- کوى مهدیه- موتورخانه 3- پالك 5404  محکوم مى نماید و 
پرداخت نیم عشر دولتى هزینه اجرا میباشد. 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 اعــالم نماید. م الف: 659 فتحى فرد قاضى شــعبه دوم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان 

شاهین شهر/4/184
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609973759100391 شــماره پرونده: 9509983759101428  شماره بایگانی شعبه: 
951440  خواهان: آقاى اقبال شیر على فرزند نوراهللا با وکالت آقاى سعید معظم فرزند محمد به نشانى اصفهان 
خ توحید چهار راه توحید مجتمع ماکان 3 طبقه اول واحد 4 ،  خواندگان: 1- خانم صغرى داودى دســتنانى به 
نشانى اصفهان برخوار و میمه – مرکزى- شاهین شــهر – خ بهدارى – فرعى 4 شرقى پ 45 2- امیر رضا 
خردمندى به نشــانى مجهول المکان ، خواسته : الزام به تنظیم سند رســمى ملک ، رأى دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقاى اقبال شیر على فرزند نور اله با وکالت آقاى سعید معظم به طرفیت  امیر رضا خردمندى و صغرى 
(مریم) دستنانى  بخواسته الزام خواندگان به تفکیک وتنظیم صورت مجلس تفکیکى  به  شماره پالك ثبتى 
406/5479 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و الزام خواندگان به تنظیم ســند رسمى پالك مذکور و خسارات 
دادرسى مختصرا بدین شرح که خواهان اظهار داشته است برابر قرارداد مورخ 1389/06/29 یک واحد آپارتمان 
واقع در طبقه اول را ازخوانده ردیف دوم به وکالت رســمى از خوانده ردیف اول خریدارى نموده است که مشار 
الیه نسبت به تنظیم سند رسمى و اخذ صورت مجلس تفکیکى اقدام ننموده است به این جهت نسبت به طرح 
دعوى حقوقى اقدام نموده است که با توجه به محتویات پرونده و مالحظه رونوشت قراردادمورخ 89/6/29 و 
وکالت نامه شماره 164949 و پاسخ استعالم  از اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر  و عدم حضور خواندگان 
در جلسه رسیدگى و عدم تدارك دفاع موثر از ناحیه ایشان دعوى خواهان را وارد تشخص و مستندا به مواد 198 
و 519 آیین دادرســى مدنى، خوانده ردیف اول را الزام  به تفکیک و تنظیم صورت مجلس تفکیکى و تنظیم 
سند رسمى به نام خوانده نسبت به پالك ثبتى صدرالذکر و خوانده ردیف دوم را به پرداخت مبلغ 1/100/000 
ریال بابت خسارت دادرسى محکوم مینماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم تجدید نظر استان اصفهان میباشد. 

م الف: 637 دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/4/185
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609973759100378 شــماره پرونده: 9509983759101429  شماره بایگانی شعبه: 
951441  خواهان: خانم مهرى توانایى فرزند امراهللا با وکالت آقاى سعید معظم فرزند محمد به نشانى اصفهان 
خ توحید چهار راه توحید مجتمع ماکان 3 طبقه اول واحد 4 ،  خواندگان: 1- امیر رضا خردمندى فرزند محمد به 
نشانى  مجهول المکان 2- خانم صغرى داودى دستنانى به نشانى اصفهان برخوار و میمه – مرکزى- شاهین 
شهر – خ بهدارى – فرعى 4 شرقى پ 45  ، خواسته : الزام به تنظیم سند رسمى ملک ، رأى دادگاه: در خصوص 
دادخواست مهرى توانایى فرزند امراله با وکالت آقاى سعید معظم به طرفیت اقاى  امیر رضا خردمندى وخانم 
صغرى (مریم) داودى دستنانى فرزند عباســعى   بخواسته الزام خواندگان به تفکیک وتنظیم صورت مجلس 
تفکیکى  در خصوص مجتمع مسکونى چهارواحدى موضوع قرارداد مورخ 1388/11/6  به  شماره پالك ثبتى 
406/5479 و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمى پالك مذکور و مطلق خسارات دادرسى توجها به محتویات 
پرونده مالحظه رونوشت وکالت نامه شماره 164949مالحظه قرارداد در مورخ 88/11/6 و پاسخ استعالم  از 
اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شــهر  و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى و عدم تدارك دفاع موثر از 
ناحیه ایشان دعوى خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 آیین دادرسى مدنى، خوانده ردیف اول 
را ملزم به اخذ صورت مجلس تفکیکى و انتقال سند رسمى ملک صدرالذکر خوانده ردیف دوم را به پرداخت مبلغ 
1/100/000 ریال بابت خسارت دادرسى محکوم مینماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

میباشد. م الف: 635  دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/4/186
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973759100390 شماره پرونده: 9509983759101430  شماره بایگانی شعبه: 951442  
خواهان: آقاى مهدى پوره فرزند اسماعیل به نشانى اصفهان- برخوار و میمه – مرکزى شاهین شهر خ فردوسى 
فرعى 27 غربى پ18 ط1 واحد 2 ،  خواندگان: 1- خانم صغرى داودى دستنانى 2- امیر حسین تسلیمى فرزند 
حسن همگى به نشانى اصفهان برخوار و میمه – مرکزى- شــاهین شهر – خ بهدارى – فرعى 4 شرقى پ 
45   3- على سعادتمند فرزند قنبرعلى به نشانى اصفهان برخوارو میمه مرکزى – شاهین شهر – خ طالقانى 
ردانى پور  خ نبوت نمایشگاه اتوموبیل امین 4- امیر رضا خردمندى به نشانى مجهول المکان ، خواسته : الزام به 
تنظیم سند رسمى ملک ، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى مهدى پوره  با وکالت آقاى سعید معظم به 
طرفیت 1- امیر رضا خردمندى  2- صغرى (مریم) داورى دستنانى  3-امیر حسین تسلیمى  4- على سعادتمند 
و بخواســته الزام خواندگان به تفکیک و اخذ صورت مجلس تفکیکى راجع به مجتمع مسکونى 4 واحدى به 
نسبت دو واحد خریدارى شده تحت پالك ثبتى 406/5479 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و الزام خواندگان 
به تنظیم سند رسمى پالك مذکور و خسارات دادرسى مختصرا بدین شرح که خواهان اظهار داشته است برابر 

قرارداد مورخ 1390/1/19 یک واحد آپارتمان طبقه دوم از مجتمع مسکونى صدرالذکر را ازخوانده ردیف سوم به 
وکالت رسمى از خوانده ردیف اول و یک واحد آپارتمان طبقه همکف را طبق قرارداد واگذارى مورخ 93/7/23 
از خوانده ردیف چهارم خریدارى نموده است که از اجراى تعهدات موضوع خواسته امتناع نموده و به این جهت 
نسبت به طرح دعوى حقوقى اقدام نموده است که با توجه به محتویات پرونده و مالحظه رونوشت قرارداد هاى 
منعقده و پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالك و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى و عدم تدارك 
دفاع موثر از ناحیه ایشان دعوى خواهان را وارد تشخص و مســتندا به مواد 198 و 519  آیین دادرسى مدنى، 
خوانده ردیف اول را ملزم به اخذ صورت مجلس تفکیکى و تنظیم سند رسمى پالك صدرالذکر و سایر خواندگان 
را بالسویه به پرداخت مبلغ 1/100/000 ریال بابت خسارت دادرســى محکوم مینماید. راى صادره غیابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان میباشد. م الف: 636  دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر/4/187
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973759301054 شماره پرونده: 9209983759300373  شماره بایگانی شعبه: 920385 
خواهان:خانم زهرا عساکره فرزند على به نشانى : شــاهین شهر، گلدیس بلوار عالمه امینى خ محراب فرعى 
2 غربى پ30، خوانده: آقاى علیرضا حلمى تبریزى فرزند منوچهر به نشانى شاهین شهر خ شیخ بهایى فرعى 
6 غربى پالك 1(فعال زندان اصفهان) ، خواسته : صدور حکم طالق به درخواست زوجه، رأى دادگاه: خواسته 
زوجه خانم زهرا عساکره فرزند على به طرفیت آقاى علیرضا حلمى تبریزى فرزند منوچهر صدور گواهى عدم 
امکان سازش به منظور اجراى صیغه طالق به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد نکاح میباشد، ازتوجه به جامع اوراق 
و محتویات پرونده ازجمله رونوشت مصدق سند نکاحیه مستند دعوى به شماره ترتیب 85 مورخ 1385/3/13 
دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 85 حوزه ثبت اصفهان که مثبت علقه زوجیت دائم فیمابین میباشد و شرح خواسته 
خواهان و اظهارات وى در جلسه دادرسى مبنى براینکه خوانده استعمال مواد مخدر و داراى سابقه کیفرى میباشد 
و ترك منزل مشترك نموده و کوچکترین احساس مسئولیت درقبال زندگى مشترك و پرداخت نفقه ندارد و در 
جلسه مورخه 1392/9/30 با توجه به تحقق بند 2 شروط ضمن عقد تقاضاى طالق دارد و در جلسه 1395/3/3 
نیز کلیه حقوق مالى و مهریه خود را در قبال طالق بذل نموده است و دادگاه باتوجه به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و استعالمات موجود در پرونده و نظر به اینکه خوانده با وصف اخطار قانونى در دادگاه حاضر نگردیده است 
و نسبت به ادعاى خواهان ایراد و انکارى مطرح ننموده است و با عنایت به اینکه تالش و مساعى دادگاه و داوران 
در مقام نبوده و خواهان اصرار بر طالق و جدایى دارد لذا دادگاه ضمن احراز تحقق شرط ضمن عقد نکاح دعوى 
خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد  1119 قانون مدنى، 26،27، 28 و 34 قانون حمایت خانواده 
مصوب 1391 ضمن صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق، گواهى عدم امکان سازش بین زوجه 
فوق صادر و اعالم مینماید خواهان میتواند با اعالم وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نکاح به یکى 
از دفاتر ثبت طالق مراجعه  و پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و سپس نسبت به ثبت رسمى آن 
اقدام و دفاتر و اسناد مربوطه را اصالتا و بوکالت شوهرش امضا نماید زوجین فرزند مشترك ندارد و زوجه حقوق 
مالى خویش را بذل نموده لذا دادگاه در  خصوص  این موارد مواجهه با تکلیف نیست؛ رأى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. مدت اعتبار این گواهى از تاریخ قطعیت سه ماه است. م الف: 1448 عقیلى رئیس شعبه سوم 

دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/4/188
ابالغ راي

شماره پرونده: 758/95 شماره دادنامه: 100- 96/3/20 خواهان: مجید باقریان ف : احمد به نشانى: شاهین شهر 
خ جابرابن حیان فرعى 2 شرقى پالك 13 ، خوانده: مجید صادقى یزدانى ف : مرتضى به نشانى: مجهول المکان، 
موضوع: الزام به حضور در دفترخانه جهت انتقال قطعى سند یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامى 248ل99 
ایران 43  به انضمام هزینه دادرسى.گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
به صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص دادخواست آقاى مجید باقریان  به طرفیت خوانده: آقاى مجید 
صادقى  یزدانى به خواسته الزام به حضور در دفترخانه جهت انتقال قطعى سند یک دستگاه خودرو پراید به شماره 
انتظامى 248ل99 ایران 43  به انضمام هزینه دادرسى  بدین شرح که خواهان اظهار میدارد یک دستگاه خودرو  
از خوانده به استناد قرارداد عادى خریدارى نمودم که در پلیس راهور به نام خودم انتقال پیدا کرده ولیکن مالک 
اصلى خودرو از انتقال سند قطعى خودرو مورد خواسته امتناع نموده و مجهول المکان میباشد و در خواست صدور 
حکم به محکومیت خوانده به انتقال سند خودرو را دارم. نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى و ضمایم آن 
در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و الیحه اى نیز ضمیمه نگردیده است. شورا پس از بررسى پرونده و مدارك 
موجود با عنایت به استناد اســتعالم صورت گرفته از پلیس راهور  مورخ 95/10/22 در خصوص خودرو مورد 
خواسته که به نام خواهان بوده و در تصرف ایشان قرار گرفته است و قرارداد مبایعه عادى مورخه 95/10/19 
که احراز میگردد بیع صحیحا واقع شده است، لذا مستند به ماده 198 و 519 و 520 قانون آیین دادرسى مدنى و 
ماده 219 و 221 و 222 و 223 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکى از دفتر خانه هاى اسناد 
رسمى به انتقال قطعى سند خودرو پراید به شماره انتظامى 248ل99ایران 43 و مبلغ هشتاد و سه هزار ریال هزینه 
دادرسى در حق خواهان صادر میگردد.حکم صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 630   

اسالمیان قاضى شعبه هشت حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/4/189
ابالغ راي

شماره پرونده: 42/96 ش10 ح شماره دادنامه: 166-96/3/29 تاریخ رسیدگى 1395/3/10 مرجع رسیدگى: 
شعبه دهم شوراى حل اختالف شاهین شهر، خواهان: خانم عسل نصیرى فرزند رضا به نشانى شاهین شهر 
خانه کارگر خیابان شمس تبریزى شمالى پالك 9، خوانده: عزت اله شجاعى مهر به نشانى مجهول المکان ، 
خواسته:  تقاضاى توقیف و فک پالك یک دستگاه خودروى سوارى پراید GTX  برنگ مشکى مدل 1381 
به شماره انتظامى 737 س 49 ایران 13 و جهت جلوگیرى از هرگونه سواستفاده 2-مطالبه مبلغ 4/000/000 
ریال بانضمام خسارات قانونى  و مطالبه هزینه دادرسى ،گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق واجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر 
حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان: 
خانم عسل نصیرى فرزند رضا به نشــانى شاهین شهر خانه کارگر خیابان شــمس تبریزى شمالى پالك 9 
بطرفیت خوانده : عزت اله شجاعى مهر به نشانى مجهول المکان ، به خواسته:  تقاضاى توقیف و فک پالك 
یک دستگاه خودروى سوارى پراید GTX  برنگ مشکى مدل 1381 به شماره انتظامى 737 س 49 ایران 
13 و جهت جلوگیرى از هرگونه سواســتفاده 2-مطالبه مبلغ 4/000/000 ریال بانضمام خسارات قانونى  و 
مطالبه هزینه دادرسى نظر به اینکه طبق وکالت نامه به شــماره 5674 مورخ 86/10/12 دفتر اسناد رسمى 
753 تهران فى ما بین که خواهان بعنوان موکل یک دســتگاه خودرو به شماره فوق االشاره به خوانده بعنوان 
وکیل مبنى بر تعویض پالك و اینکه خوانده تا کنون نســبت به فک پالك خودرو خریدارى شده  اقدامى را 
بعمل نیاورده است و خوانده در جلسه حاضر نشده و نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را به عمل نیاورده 
دلیلى بر برائت ذمه خود به شورا ارائه نکرده است لذا شورا با عنایت به مستندات خواهان و با عنایت به وکالت 
نامه فى مابین خواهان و خوانده در خصوص اتوموبیل مورد دعوى و مالکیت خواهان نســبت به خودرو مورد 
معامله طى استعالم از راهور مورخه 96/1/26 خواســته خواهان را محرز و ثابت دانسته مستندا به ماده 219 
قانون مدنى حکم به فک پالك خودرو شــماره 737 س 49 ایران 13 و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
3/310/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/125/000 ریال بابت هزینه دادرسى و تاخیر تادیه وفق 
شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران با محاسبه دایره اجراى احکام از تاریخ دادخواست لغایت زمان 
اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم میدارد و نســبت به باقى مانده خواسته مستندا به ماده 197 قانون 
آیین دادرســى مدنى حکم بر بى حقى خواهان را صادر و اعالم میدارد  راى صادره غیابى ظرف بیست روز از 
ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. 

م الف: 661 رضوانى قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/4/190
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139621702023004865- 96/3/31 نظر به اینکه آقاى اکبر آدمزاده فرزند اصغر به شناســنامه 
66655 و کد ملى 1281764061 مالک ســند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 5622  اصلى واقع 
در بخش 3 ثبت اصفهان در صفحه 101 دفتر 20 چون نامبرده درخواســت صدور ســند نسبت به مالکیت 
خود را نموده طبق تبصره یــک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود 
چنانچه کســى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به 
این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت نســبت به مالکیتش طبق مقررات خواهد شد. م الف: 10208 

صفائى نائینى رئیس ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/4/204
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759302369 شــماره پرونده: 9609983759300488 شماره بایگانی شعبه: 
960647  آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواســت به ضمائم خواهان آقاى ابراهیم امیرى فرد فرزند خلیل 
دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه و صدور گواهى عدم امکان سازش به طرفیت خوانده ریحانه 
هفت جوش فرزند صالح  به این شعبه تقدیم که به کالســه 960647 و پرونده 950565 اول خانواده و براى 
مورخ 1396/05/10 ساعت 10:30 تعیین وقت دادرسى گردیده است . باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر 
االنتشار درج و به نامبرده ابالغ میگردد جهت شرکت در جلسه دادرسى دادگاه در تاریخ مشخص شده در دادگاه 

حاضر شوید. م الف: 686 شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر و میمه /4/213
حصر وراثت

آقاي احســان محمدیان موســى آبادى داراي شناســنامه شــماره 1675 به شرح دادخواســت به کالسه 
96/111  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان خیراله 
محمدیان موســى آبادى بشناســنامه 22 در تاریخ 96/2/26  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سکینه بومون موســى آبادى فرزند محمدرضا به ش. شناسنامه 
103 متولد 1304 صادره از شهرضا (مادر متوفى) 2- ربابه صفرى موســى آبادى فرزند امراله ش. شناسنامه 
24 متولــد 1342 صادره از دهاقان (همســر متوفــى) 3- احســان محمدیان موســى آبادى فرزند خیراله 
ش. شناســنامه 1675 متولد 1359 صادره از دهاقان (پســر متوفــى). اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 96/73 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/4/252
ابالغ وقت رسیدگی

خانم ماه بى بى یادگار صالحى دادخواستى به طرفیت شاهپور قاسمى به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى 
به این شعبه ارجاع و به کالسه 119/96 ثبت گردیده است. نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم 
گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شــورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که 
در جلسه رسیدگى روز دوشنبه مورخ 96/5/9 ساعت 5 جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف: 4469 

شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (مجتمع شماره یک)/4/253
مزایده

شماره نامه: 961011373200077 شماره پرونده: 8909983737100372 شماره بایگانى شعبه: 950180  
اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرســتان چادگان در نظر دارد در جهت اجراى مقررات قانون اجراى احکام 
مدنى و استیفاء محکوم به موضوع محکومیت آقایان و خانمها بیژن و لهراسب عباسى فرزندان میرزا و علیرضا 
و فریبا و زهرا و فاطمه و ساسان عباسى فرزندان منوچهر و حسن و حمید و لیال و طوبى عباسى فرزندان محمد 
و حیدر و نصرت و عصمت عباسى فرزندان جعفر و ایران عباسى فرزند احمد و گلچهره و منیژه عباسى فرزندان 
نعمت ا... و طیبه نورمحمدى فرزند قدرت ا... محکوم علیهم پرونده به نســبت سهم االرث از ملک مسکونى 
ششــدانگ پالك 63/59 به میزان 1489/112 مترمربع واقع در چادگان خیابان دهه فجر که از ضلع شمالى 
40/158 مترمربع و از ضلع جنوبى 203/373 مترمربع که در طرح تعریض کوچــه و خیابان قرار دارد و باقى 
مانده پس از کسر عقب نشینى ها میزان 1245/5 مترمربع مى باشد سهم مورث خواهانها مرحوم حسن عباسى 
2/5 دانگ مشاع از شش دانگ پالك 63/59 معادل 518/95 مترمربع مى باشد را از طریق مزایده به فروش 
رساند لذا از کلیه کسانى که مایل به شــرکت در مزایده هستند دعوت مى شــود در تاریخ 1396/4/1 لغایت 
1396/4/20 با همکارى کالنتــرى چادگان و نماینده محکوم له ها خانم ماه بیگم عباســى چادگانى و ورثه 
مرحومه زهرابیگم عباسى با وکالت آقاى مهرعلى شمگانى از ملک مذکور بازدید و در جلسه مزایده حضورى 
که در تاریخ 1396/4/21 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى تشکیل مى شود حاضر شوند 
هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف است ده درصد قیمت پیشنهادى را 
در همان تاریخ به حساب سپرده دادگسترى واریز و مابقى را حداکثر ظرف ده روز به حساب مربوطه پرداخت 
نماید قیمت پایه این ملک براساس نظریه کارشناسى هر مترمربع (کل 518/95 مترمربع جمعًا به مبلغ یک 
میلیارد و هشتصد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان مى باشد) مبلغ 15/000/000 ریال مى باشد. م الف: 53   

اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان چادگان/4/254



اقتصاداقتصاد 07072973 سال چهاردهمپنج شنبه  8 تیر  ماه   1396

ابالغ مصوبه قرارداد 
آزادراه غرب اصفهان 

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت دولت 
درباره اصالح موضوع مجوز انعقاد قرارداد مشارکت 
براى اجراى آزادراه چهار خطه کنار گذرغربى اصفهان 

را براى اجرا ابالغ کرد.
متن اصالحیه این تصویب نامه که به پیشنهاد وزارت 
راه و شهرسازى و به استناد اصل 138 قانون اساسى 

به تصویب اعضاى دولت رسیده، به این شرح است:
با اجراى قطعــه دوم آزادراه کنار گذر غربى اصفهان 
حد فاصل میدان کرکوند تا تقاطع بزرگراه مبارکهـ  
شهرضا و مبارکهـ  بروجن به طول حدود 15 کیلومتر 
با برآورد تقریبى هزار و 500 میلیارد ریال شامل تأمین 
منابع مالى، انجام طراحى، تکمیل مطالعات، مهندسى، 
تملک باقیمانده اراضى، کنترل کیفى و احداث آزادراه 
و تأسیسات جانبى، نگهدارى، بهره بردارى و انتقال 

آن، به طول 15 کیلومتر اضافه مى شود.

ارائه سرویس نامحدود 
اینترنت ADSL تا یک ماه دیگر

وزیر ارتباطات و فناورى از تهیه مصوبه ارائه سرویس 
 (ADSL) نامحدود در بخش اینترنت پرسرعت خانگى

خبر داد.
واعظى گفت: همانطور که وعده بودم بســته هاى 
اینترنتى جدیــد توســط اپراتورها ارائه شــده و به 
منظور حمایت از تولیدات داخلــى و رعایت حقوق 
مصرف کنندگان، از سازمان تنظیم مقررات خواسته ام 
که ضمن بررسى شرایط بازار، مصوبه اى براى خاتمه 
 ADSL دادن به فروش اینترنت در بازار اینترنت ثابت
و آغاز ارائه سرویس نامحدود در این بخش تهیه و تا 
قبل از پایان دولت یازدهم براى تصویب به کمیسیون 

تنظیم مقررات ارائه کند.

آغاز پروازهاى فوق العاده 
تابستانى

مدیر روابط عمومى ســازمان هواپیمایى کشــورى 
از آغاز پروازهاى تابستانى امســال خبرداد و گفت: 
مجوز بیش از 90 هزار و 550 سورتى پرواز به صورت

 برنامه اى و فوق العاده براى این ایام صادر شده است. 
رضا جعفرزاده افزود: در مجموع بیش از 90هزار و 550 
پرواز به صورت برنامه اى و فوق العاده در مسیرهاى 
داخلى و خارجى برنامه ریزى شــده که از این تعداد 
62 هزار و 960پرواز برنامه اى و دو هزار و 368 پرواز 
فوق العاده در مســیرهاى داخلــى و 19 هزار و870 
پرواز برنامه اى و پنج هزار و 357پرواز فوق العاده در 

مسیرهاى بین المللى است.

آب بسته بندى فرانسوى با 
قیمت 20 هزار تومان 

با صدور مجوز جهت واردات آب هاى بســته بندى 
آشــامیدنى، در حال حاضر محصوالت فرانسوى با 
قیمت 15 تا 20 هزار تومان در بازار عرضه شده است.

پیمان فروهر، دبیر انجمــن تولید کنندگان آب هاى 
معدنى و آشامیدنى با اشــاره به اینکه به تازگى چند 
شــرکت جهت اخذ مجوز قانونى به منظور واردات 
آب هــاى بســته بندى به ایــران اقــدام کرده اند، 
اظهارداشت: یکى از این شــرکت ها در سال جارى 
موفق به واردات محصوالت آب بســته بندى داخل 
کشــور شــده اســت تا در نهایــت واردات قانونى 

محصوالت آب بسته بندى به داخل کلید بخورد.
وى با اشاره به اینکه تولید کنندگان داخلى از واردات 
محصوالت آب بسته بندى وارداتى به کشور استقبال 
مى کنند، گفت: با توجه به قیمت باال تولید کنندگان 
داخلــى از واردات این محصوالت به داخل کشــور 
استقبال مى کنند چرا که وقتى مشترى آب بسته بندى 
داخلى را با محصول وارداتى مقایسه مى کند و متوجه 
مى شود که چه تفاوت فاحشى به رغم وجود کیفیت 
یکســان بین محصول داخلى و خارجى وجود دارد، 

قطعا از تولید داخلى استقبال خواهد کرد.
هرچند تاکنون آب هاى بســته بندى از راه هاى غیر 
قانونى و قاچاق به کشور وارد مى شد اما به تازگى با 
اخذ مجوز از سوى برخى شرکت ها، امکان واردات آب 

بسته بندى فراهم شده است.

خبر

معاون آزادراهى شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى حمل 
و نقل با بیان اینکه در حال حاضر 1400کیلومتر آزادراه 
در دست ساخت قرار دارد، گفت: درحدود 40 توافقنامه 
براى احداث آزادراه هاى جدیــد داریم که با اخذ مصوبه 
هیئت  وزیران، انعقاد قراردادهاى اجرایى آن در دستورکار 

قرار مى گیرد.
حسین میرشفیع با اشــاره به پروژه هاى در دست اجرا، 
اظهار داشــت: برخى از این پروژه ها نیز پیشرفت قابل  
مالحظه اى دارند که ازجمله  آن آزادراه شیراز- اصفهان 
با قابلیت کاهش 100 کیلومترى فاصله این دو استان، 
عملیات روســازى بتنى آن آغازشــده و قرار است 54 

کیلومتر از این آزادراه به  صورت بتنى آغاز شود.
وى افزود: انتظار داریم با برنامه ریزى مناسب شهریور 
سال آینده 54 کیلومتر از آزادراه شیراز - اصفهان تکمیل 
شــود که در این صورت  درحدود 150 کیلومتر از 200 
کیلومتر این آزادراه ســال آینده به بهره بردارى خواهد 

رسید.
میرشفیع در ادامه به آزادراه کنارگذر شرق اصفهان اشاره 
کرد و گفت: قرارداد ســاخت 63 کیلومتر از این آزادراه 
نهایى شــده و هم اکنون در حال اجراست ، ضمن اینکه 
براى 30 کیلومتر دیگر از این آزادراه نیز تفاهمنامه منعقد 

شده و متن قرارداد در دست تنظیم است.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار گفت: با افزایش 
ورود میوه هاى داخلى به بازار، فروش نمونه هاى وارداتى 
آنها که به صورت قاچاق وارد کشور مى شوند به شدت 

کاهش یافته است.
حســین مهاجران در خصوص قیمت میوه تابستانى در 
بازار اظهارداشت: از آنجایى که تقریباً همه جاهاى کشور 
محصوالتشان به بازار رسیده، قیمت ها متعادل شده است  
و دو نوع میوه اى که قیمت باالترى دارد بخاطر هزینه 

برداشت این محصوالت است.
وى افزود: آلبالو کیلویى دو هزار تومان است در حالى که 
هزینه برداشت آن هزار و 800 تومان مى باشد و گیالس 

هم به همین صورت قیمت باالترى نسبت به میوه هاى 
دیگر دارد. بقیــه میوه ها هم تنها 10 درصد که ســوپر 
محسوب مى شود گران تر هســتند اما میوه هاى دیگر 
داراى قیمت متعادل هســتند و کاهش قیمت بیشتر از 
این به صالح کشــاورز نخواهد بود و ســرمایه اش را از 

دست مى دهد.
مهاجران در رابطه با باال بودن قیمت پیاز خاطر نشان کرد: 
محصول پیاز اصفهان در برخى شــهر ها هنوز به دست 
نیامده است و تا کنون تنها دزفول تأمین کننده پیاز کشور 
بود اما حاال اصفهان هم با وسعت باالى خاکى که دارد به 

این جرگه پیوسته است. 

محصوالت داخلى، بازار را 
از میوه هاى قاچاق ربودند

1400کیلومتر آزادراه 
در دست ساخت است

نماد برخى بانک ها مدت هاست که بسته است؛ دلیل آن 
هم عدم تطبیق صورت هاى مالى با استانداردهایى است 
که بانک مرکزى به عنوان سیاســتگذار پولى و بانکى در 
نظر دارد. بسیارى در همین دوران مى خواستند که بانک 
مرکزى را از اجــراى این اســتانداردها منصرف کنند و 
صورت هاى مالى و گزارش هاى حسابرسى را بر مبناى 
همان اســتانداردهاى ملى ارائه دهند اما دیوار مخالفت 

بانک مرکزى بلندتر از آن است که بتوان از آن گذر کرد. 
همین چند روز پیش بود که بانک مرکزى دوباره اعالم کرد 
که صورت هاى مالى بانک ها باید بر اساس استانداردهاى 
گزارشگرى مالى که جزئیاتش منتشر شده است، تدوین 
شود. این در حالى است که بانک ها باید شفافیت و قابلیت 
اتکاى مالى را به عنوان مؤلفه اصلى کیفیت گزارشگرى 
مالى در نظر بگیرند. این در حالى است که بانک ها هنوز 
هم بر این باورند که به این ســرعت، نمى توانند خود را با 
استانداردهاى گزارشگرى مالى بین المللى تطبیق دهند و 

باید زمان بیشترى داشته باشند.
در عیــن حــال، هســتند بانک هایــى که هنــوز هم 
نتوانســته اند خود را تطبیق دهند و مدت هاســت پشت 
درب هاى بســته ســازمان بورس و اوراق بهادار براى 
بازگشایى نماد و برگزارى مجامع باقى مانده اند؛ به خصوص 
اینکه ســهامداران دیگر صبرشان به ســر آمده و به نظر 
مى رسد باید هر چه زودتر، تدبیر دولت براى بازگشایى نماد 

مرتبط با سهامشان را ببینند.
تمام اینها در شرایطى است که بانک مرکزى اکنون شروط  
جدیدى براى نظام بانکى قائل شــده است که به اعتقاد 
برخى از کارشناسان، باز هم مى تواند منجر به بسته شدن 
نماد یکسرى دیگر از بانک ها در ماه هاى پیش رو شود. این 
در حالى است که بانک مرکزى تأکیدش بر این است که 
انتشار گزارش حسابرسى غیرمقبول اصوًال جایگاهى ندارد.

در واقع بانک مرکزى معتقد است که صدور گزارش هاى 
حاوى اظهارنظر حسابرسى مشــروط، آن هم با بندهاى 
متعدد، مبهم و با اهمیت، اعتبار صــورت هاى مالى را به 
شدت مخدوش مى ســازد و اطمینان استفاده کنندگان 
را ســلب مى کند؛ به خصوص اینکه فراوانــى این نوع 
گزارش ها در ارتباط با صورت هاى مالى شــرکت ها در 
ایران، رویه اى نادرست و رو به تزایدى است که متأسفانه 

به یک رویه تبدیل شده است.

روى دیگر سکه هم البته خارجى ها هستند که مى خواهند 
به نظام بانکى ایران وارد شوند و تعامل داشته باشند؛ آنگونه 
که معاون نظارت بانک مرکزى مى گوید: نقیصه بارز در 
صورت هاى مالى بانک ها منجر به این شــده است که 
فلســفه وجودى گزارشــگرى مالى را، که فراهم کردن 
اطالعات قابل اتکا و سودمند براى تصمیم گیرى است، 
به شــدت مخدوش کرده و اکنون به یکى از موانع اصلى 

تعامالت بین المللى بانک هاى ایرانى تبدیل شده است. 

کیفیت گزارشــگرى مالى بانک ها/ مؤسسات اعتبارى 
با توجه به ضرورت تســریع در برقرارى ارتباطات بانکى 
بین المللى، از اهمیت ویژه اى برخوردار است. بر این اساس، 
بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران به عنوان مرجع 
نظارت بر عملکرد بانک ها/ مؤسسات اعتبارى و درراستاى 
صیانت از منافع سپرده گذاران و ایفاى مسئولیت در ایجاد و 
حفظ سالمت و ثبات نظام بانکى کشور، اقدامات اصالحات 

تدریجى اتخاذ کرده است.

بر اســاس آنچه بانک مرکزى به بانک ها تکلیف کرده 
است، هیئت مدیره آنها موظف هســتند با اهتمام کامل 
نسبت به تنظیم صورت هاى مالى سال 1395 مطابق نمونه 
ابالغى بانک مرکزى اقدام نمایند؛ به گونه اى که تمامى 
یادداشت هاى پیوست صورت هاى مالى نمونه جدید که 
در اولین سال اجرا، ناقص ارسال گردیده بود، به طور کامل 
ارائه نمایند. از همه مهمتــر آنکه، هیئت مدیره ها مکلف 
هستند دسترسى کامل حسابرسان به اطالعات را فراهم 
کرده و با صدور دستور همکارى حداکثرى به تمامى سطوح 
مدیریتى بانک/ مؤسسه اعتبارى، به گونه اى عمل کنند 
که محدودیتى در رسیدگى حسابرسان مستقل در فرآیند 

حسابرسى وجود نداشته باشد.
نکته حائز اهمیت آن است که عرف بین المللى، تکیه بر 
گزارش هاى حسابرسى با کیفیت را یکى از ابزارهاى اصلى 
نظارتى تلقى مى کند؛ به خصوص رسیدگى و اظهارنظر 
نسبت به طبقه بندى و ذخیره گیرى تسهیالت اعطایى، 
سودهاى شناسایى شــده مرتبط با معامالت مشکوك و 
مسئله دار و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهاى 
مشاع و تخصیص آن بین دو طبقه از تأمین کنندگان منابع 
یعنى ســپرده گذاران و ســهامداران باید در نهایت دقت 
و با رعایت کامل اســتانداردهاى حســابدارى و مقررات 
بانک مرکزى انجام گردیده و بندهاى احتمالى شرط و یا 

توضیحى با دقت و صراحت کامل تنظیم شود.
در نهایت بانک مرکزى بانک هــا را مکلف کرده تا پیش 
نویس نهایى گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونى 
قبل از صدور نهایى برایش ارســال کنند تــا در نهایت، 
تهیه کنندگان گزارش با ناظــران معاونت نظارتى بانک 
مرکزى به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالى شرکت 
کنند و پس از آن براساس توافقات حاصله نسبت به صدور 

گزارش نهایى اقدام شود.

در هفته گذشــته قیمت یک مدل خودروى داخلى در بازار کاهش و یک مدل 
افزایش یافته است.

قیمت ساندرو اســتپ وى اتومات 600 هزار تومان در بازار کاهش یافته است. 
قیمت رانا نیز 300 هزار تومان در بازار افزایش یافته است.  

قیمت بقیه خودروهاى داخلى در بازار تغییر خاصى نسبت به نرخ این محصوالت 
در هفته گذشته نداشته است. 

قیمت برخى خودروهاى داخلى به شرح زیر است: 

میانگین قیمت کشورى هر مترمربع واحد مسکونى در زمستان سال 94، معادل یک 
میلیون و 739 هزار تومان بود. متوسط قیمت کشورى مسکن نشان مى دهد که رشد 
قیمت مسکن در تهران در یک بازه زمانى یکسال گذشته رتبه نهم را در میان شهرها 
به خود اختصاص داده است و به این معنا که نوسانات قیمت مسکن در 22 استان به 

مراتب بیش از تورم مسکن در پایتخت بوده است.
براساس آخرین سطح متوسط قیمت کشورى مسکن اعالم شده مربوط به زمستان 
95، در حال حاضر میانگین کشورى قیمت مسکن مترمربعى دو میلیون تومان است 

که نسبت به یکسال گذشته،زمستان 94 رشد 15 درصدى را نشان مى دهد.
 نبض کشورى  بازار مسکن مطابق با جدیدترین آمار اعالم شده از سوى دفتر اقتصاد 
مسکن و مقایسه آن با میانگین قیمت و نوسانات حجم معامالت خرید ملک در مراکز 
استان هاى کشــور با تأیید روند متفاوت حرکت بازار مسکن شهرهاى کشور نسبت 
به روند یکساله معامالت آپارتمان هاى مســکونى در پایتخت، افزایش عمق رکود 
معامالتى در بازار مســکن کشور را به رغم خروج بازار مســکن از حالت رکود نشان 

مى دهد.
زمســتان ســال گذشــته، میانگین هرمترمربع واحد مسکونى در شــهر تهران به 
چهارمیلیون و496 هزار تومان رســید که در مقایسه با پاییز ســال گذشته نیز رشد 
2/2درصدى را تجربه کرده است. بیشترین رشد قیمت مسکن در بازه زمانى زمستان 
سال 95 در مقایسه با زمستان 94، مربوط به شهر زاهدان با 6/ 37 درصد رشد قیمت و 
کمترین میزان رشد قیمت مسکن در همین فاصله زمانى با نوسان قیمتى 0/7- مربوط 

به شهر قم است.
برآوردهاى صورت گرفتــه از وضعیت تورم مســکن در 31 مرکز اســتان، از تورم 
تک رقمى قیمت مسکن در 14 شــهر بزرگ حکایت دارد؛ زمســتان سال گذشته، 
14 مرکز استان کشــور، تورم صفر تا9/9درصدى قیمت مسکن را تجربه کردند که 
به معناى افزایش میانگین قیمت مسکن در این شــهرها کمتر یا درحدود نرخ تورم 
عمومى اســت. تهران، قم، کرمانشــاه، کرج، ارومیه، همدان، رشت، اراك، قزوین، 
سنندج، بندرعباس، سارى، شهرکرد و بجنورد شهرهایى هستند که نرخ رشد قیمت 

مسکن در آنها طى زمستان 95 زیر 10 درصد بوده است.

مدیرعامل بانک پارسیان گفت: تعیین تکلیف نزدیک به
 ده هزار حســاب از ســپرده گذاران تعاونى منحله ثامن 
الحجج باقى مانده اســت که در حدود پنــج هزار نفر از 

مشتریان آن را تشکیل مى دهند.
کوروش پرویزیان اظهار داشت: این حساب ها مربوط به 
مشتریانى است که ارقام باال در تعاونى منحله ثامن الحجج 
ســپرده گذارى کرده بودند و هیئت تصفیه این تعاونى 

مسئول رسیدگى به این حساب هاست.
وى با بیان اینکه بانک پارســیان از سوى بانک مرکزى 
و شوراى پول و اعتبار در بهمن 94به عنوان بانک عامل 
براى تعیین تکلیف تعاونى ثامن الحجج انتخاب شــده 
است، گفت: در مرحله جدید از تعیین تکلیف حساب هاى 
این تعاونى، از 20 تیر ماه طبق برگه هاى تعهدى که به 
مشتریان داده شده است، تعهدات بانک پارسیان اجرایى 

مى شود.
پرویزیان اظهار داشــت: ما مکلف هستیم طبق تعهدى 
که به ســپرده گذاران در قراردادهــا داده ایم، باقیمانده 
حساب هاى آنها را پرداخت کنیم و از این رو تالش ما این 

است که طبق زمانبندى اعالم شده، این کار انجام شود.
وى یادآور شد که سررسید برخى از این تعهدنامه ها 14 
ماهه و برخى 17 ماهه بوده است که در تیرماه سررسید 14 

ماهه ها فرا مى رسد .
پرویزیان گفت: نحوه مراجعه مشــتریان ثامن الحجج

 به شــعب بانک پارســیان براى دریافت مابه التفاوت 
حساب هاى آنها از طریق تارنماى بانک پارسیان به اطالع 

سپرده گذاران مى رسد.
وى خاطر نشــان کــرد که تاکنــون حســاب هایى با 
موجودى کمتر از ســه میلیارد ریال تعاونى ثامن الحجج 
در بانک پارسیان تعیین تکلیف شــده اند و رسیدگى به

 حســاب هاى باالتر با هماهنگى بانک مرکزى و هیئت 
تصفیه انجام مى شود.

مدیرعامل بانک پارسیان درباره اینکه آیا وجوه پرداختى به 
مشتریان ثامن الحجج از طریق فروش امالك آن تعاونى 
تأمین مى شــود، گفت: امور مربوط به فروش امالك در 
اختیار هیئت تصفیه است و بانک پارسیان تنها عاملیت 

تعیین تکلیف حساب ها را بر عهده دارد. 

ضوابط جدید بانک مرکزى پیش روى بانک ها

 تب و تاب این روزهاى بانک ها در ارائه گزارش شفاف

سازمان حمایت با اشــاره به اینکه کارخانه هاى روغن 
نباتى برخى محصوالت جدید را با قیمت باالتر به فروش 
مى رســانند، اعالم کرد: مصرف کننــدگان به منظور 
جلوگیرى از گرانفروشــى، نسبت به مشخصات مندرج 

روى بسته بندى قوطى هاى روغن نباتى توجه کنند.
مدیر کل نظارت بر محصوالت کشاورزى و مواد غذایى 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
کرد : براساس اخبار منتشر شده و اطالعات واصله مبنى 
بر کاهش وزن و تثبیت قیمت و به عبارتى گرانفروشى در 
حوزه روغن نباتى ، الزم است مصرف کنندگان به منظور 
جلوگیرى از گرانفروشى، نسبت به مشخصات مندرج بر 

روى بسته بندى قوطى هاى روغن نباتى توجه کنند.
علیرضا رســتمى افزود: برخى از کارخانه هاى روغن 
نباتى براساس پروانه هاى صادره از سوى سازمان غذا و 
دارو و سازمان ملى استاندارد ایران با هدف تنوع در تولید 
محصوالت کیفى و براســاس مطالعات صورت گرفته 

اقدام به تولید محصوالت جدید مى نمایند.
وى اضافه کرد: قیمت این محصوالت با نرخ محصوالت 
قبل تا حدودى متفاوت است، بنابراین مصرف کنندگان 

باید عالوه بر توجه به قیمت و وزن ، به مشخصات مندرج 
روى بسته بندى جدید نیز توجه الزم را داشته باشند.

رستمى تصریح کرد: بدیهى است دستگاه هاى متولى 
حوزه نظارت بر کیفیت از جمله سازمان ملى استاندارد 
و سازمان غذا و دارو براســاس وظایف قانونى خود باید 
نظارت هاى الزم درخصــوص ترکیب مواد مصرفى و 

کیفیت محصوالت و... را اعمال کنند.

کاهش و افزایش
 قیمت خودروى داخلى

روغن هاى جدید را گران نخرید
افزایش رکود معامالتى در بازار مسکن

تعیین تکلیف 10 هزار حساب ثامن الحجج 
باقى مانده است

قیمت بازارقیمت کارخانه اىخودرو

25 میلیون و 200 هزار تومان24 میلیون و 968 هزار تومانتیبا

SE111 21 میلیون و 700 هزار تومان21 میلیون و 67 هزار تومانپراید

21 میلیون تومان20 میلیون و 837 هزار تومانپراید 131

SLX 405 31 میلیون تومان31 میلیون و 381 هزار تومانپژو

EF7 31 میلیون و 900 هزار تومان31 میلیون و 499 هزار تومانسمند

37 میلیون و 400 هزار تومان36میلیون و 371 هزار تومانپژو پارس سال

38 میلیون و 500 هزار تومان38 میلیون تومانپژو 206 تیپ 5

34 میلیون تومان32 میلیون و 804 هزار تومانپژو 206 تیپ 2

39 میلیون تومان38 میلیون و 849 هزار تومانپژو 206 وى 8

33 میلیون و 700 هزار تومان34 میلیون و 499 هزار تومانرانا

44 میلیون و 500 هزار تومان42 میلیون و 680 هزار توماندنا

S110 32 میلیون تومان32 میلیون تومانام وى ام

56 میلیون و 500 هزار تومان56 میلیون و 500 هزار تومانام وى ام 550

47 میلیون تومان43 میلیون و 50 هزار تومانساندرو

53 میلیون و 200 هزار تومان49 میلیون و 50 هزار تومانساندرو اتومات

54 میلیون تومان48 میلیون و 200 هزار تومانساندرو استپ وى

62 میلیون و 500 هزار تومان54 میلیون و 200 هزار توماناستپ وى اتومات

42 میلیون و 900 هزار تومان39 میلیون و 500 هزار تومانپارس تندر

47 میلیون و 800 هزار تومان47 میلیون و 484 هزار تومانتندر 90 اتومات

E2 90 42 میلیون و 400 هزار تومان37 میلیون و 566 هزار تومانتندر
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اى بندگان خدا! شــما را به پرهیزکارى ســفارش مى کنــم که عامل 
کنترل و مایه استوارى شماست، پس به رشته هاى تقوا چنگ زنید و به

حقیقت هاى آن پناه آورید تا شــما را به سر منزل آرامش و جایگاه هاى 
وسیع و پناهگاه هاى محکم و منزلگاه هاى پر عّزت برساند، در روزى 
که چشم ها خیره مى شود و همه جا در نظر انسان تاریک و گله هاى 

موال على (ع)شترو مال و اموال فراوان فراموش مى گردد.

شهردارى گزبرخوار بموجب بند 3 مصوبه شماره 250 مورخ 1395/11/27 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد ورزشــگاه سرپوشیده چند منظوره کوثر شامل 
بسکتبال، والیبال، فوتسال و ورزشــهاى رزمى را به مساحت عرصه حدود 2500 
مترمربع و اعیانى سالن همکف و فضاهاى جانبى خدماتى حدود 1500 مترمربع و 
طبقه فوقانى حدود 250 مترمربع واقع در گزبرخوار انتهاى بلوار امام (ره) را از طریق 
مزایده و با قیمت پایه ماهیانه 26/500/000 ریال به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد 
شــرایط اجاره دهد. لذا متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 

96/4/17 جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.  

شرکت عمران شهر جدید مجلســى در نظر دارد مناقصه عمومى احداث ساختمان کالنترى شــهر جدید مجلسى همراه با دیوارکشى و
 محوطه سازى اطراف آن به صورت 100٪ تهاتر بازمین یا واحد ساخته شده به 200961397000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت به نشانى  www.setadiran.ir بشرح زیر برگزار نماید:

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت مذکور: 96/4/4
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 96/4/13

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 96/4/24
- زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 96/4/25

- نشانى کارفرما: اصفهان – کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن – شهر جدید مجلسى – بلوار ارم شرکت عمران مجلسى 
تلفن: 03152472733                دورنگار: 52472214-031                     کدپستى: 86316-45775

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتى
کلیه هزینه هاى چاپ آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.

شهردارى ایمانشهر به استناد مصوبه شماره 1060/ش–94/10/1 شوراى اسالمى 
شهر و واگذارى شماره 2/1765-93/2/26 و تصویب نامه شماره 44271 ك هیئت 
دولت در نظر دارد نسبت به واگذارى تعدادى پالك زمین با کاربرى حمل و نقل و 
انباردارى به صورت واگذارى 99 ساله با قیمت پایه کارشناس رسمى دادگسترى 
واقع در کنار گذر جاده سیمان ســپاهان جنب پمپ گاز سى ان جى و مجموعه 
فرهنگیان از طریق مزایده عمومى واگذار نماید. پیشنهاد دهندگان باید جهت 
دریافت آگهى مزایده و نقشه زمین و فرم پیشنهاد و آگاهى از موقعیت و وضعیت 
زمین تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه 96/4/13 به امور مالى شهردارى ایمانشهر 

مراجعه نمایند.

ســازمان فرهنگى ، تفریحى و ورزشى شهردارى شاهین شهر به اســتناد مجوز شماره 4620/ش مورخ 
95/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد زیر را  از طریق مزایده واگذار نماید. 

1- اجاره ماهانه خانه خالقیت کودك واقع در فرهنگسراى ادب و هنر به مدت دو سال
2- اجاره ماهانه کافه کتاب واقع در فرهنگسراى ادب و هنر به مدت دو سال

3- اجاره ماهانه واحد خدماتىـ  تجارى مجموعه ورزشى تختى به مدت دو سال
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شــرایط مزایده تا روز دوشــنبه مــورخ 96/4/19 به 
امورقراردادهاى سازمان مراجعه و حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 96/04/20 نسبت به تحویل پیشنهاد خود 
به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهرـ  میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارىـ  طبقه چهارم 

اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتfarhangi.shaahinshahr.com  مراجعه فرمایید.

شهردارى ایمانشهر به استناد مصوبه شــماره 794/ش–95/12/7 شوراى 
اسالمى شهر مبنى بر تصویب بودجه سال 1396 در نظر دارد تکمیل سالن 
ورزشــى محله اشــترجان را از محل اعتبارات عمرانى شهردارى به مبلغ 
3/000/000/000 ریال طبق نقشه و مشخصات موجود در شهردارى و بر اساس 
فهرست بهاء ابنیه ســال 1396 از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. پیشنهاد دهندگان باید جهت دریافت آگهى مناقصه و 
نقشه و مشخصات و فرم پیشنهادتا آخر وقت ادارى روز سه شنبه 96/4/13 

به امور مالى شهردارى ایمانشهر مراجعه نمایند. 

محمدحسن رفیع- شهردار گزبرخوارمحمدحسن رفیع- شهردار گزبرخوار

شرکت عمران شهر جدید مجلسىشرکت عمران شهر جدید مجلسى

شهرام شاه مرادى شهرام شاه مرادى –– شهردار ایمانشهر شهردار ایمانشهر

روابط عمومى سازمان فرهنگى ، تفریحى و ورزشى شهردارى شاهین شهرروابط عمومى سازمان فرهنگى ، تفریحى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

شهرام شاه مرادى شهرام شاه مرادى –– شهردار ایمانشهر شهردار ایمانشهر

 آگهى مزایده آگهى مزایده            (نوبت اول)(نوبت اول)

(آگهى تجدید فراخوان مناقصه عمومى)(آگهى تجدید فراخوان مناقصه عمومى)

آگهى مزایدهآگهى مزایده       نوبت اول       نوبت اول

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى

آگهى مناقصه آگهى مناقصه نوبت اولنوبت اول

چاپ  دوم

نوبت اول

چاپ  دوم

چاپ  دوم

م الف: 55877

متراژ زیربنا/ محوطه سازى/ دیوارکشىعنوان پروژه
مبلغ ضمانتنامهبرآورد اولیه(ریال)(مترمربع) (متر)

شرکت در مناقصه
مدت زمان
قرارداد

احداث ساختمان کالنترى شهر جدید 
مجلسى همراه با دیوارکشى و محوطه 
سازى اطراف آن بصورت 100٪ تهاتر

533/63زیربنا
7/455/000/000
بر اساس فهارس 

بهاى 96
 375/000/000

12 ماهریال 62 /8582محوطه سازى

94/62دیوارکشى
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سرم
 سپاهان و

هر

14

15

دستگیــرى قاتـل
 پس از 30 سال

پیش ثبت نام سالن 
اشتغال الکامپ 96

سپاهانسپاهان هنوز کار دارد!  هنوز کار دارد!  آغاز شد
12

iOSiOS جالب ترین ترفندهاى مخفى گوشى هاى جالب ترین ترفندهاى مخفى گوشى هاى
11

15

10

«خط قرمز شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان، تأمین آب شــرب و با کیفیت براى مردم و 
مشترکین است و به مردم روستاهاى استان اصفهان، 
اطمینان مى دهم همه مشــترکینى که از تأسیسات 
شــرکت آب و فاضالب روستایى اســتان اصفهان 
استفاده مى کنند آب ســالم و با کیفیت دارند و هیچ 

مشکلى در آب وجود ندارد. »
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان که در آخریــن روز هفته صرفه جویى آب به 
میان خبرنگاران آمده بود با بیــان این مطلب، گفت: 
به مردم روستاهاى استان اصفهان اطمینان مى دهم 
که ما براى گذر از بحران آب، از ســال گذشته مطالعه 
نیازهاى آبى ســال جارى را مدنظر داشته ایم و پیش 
بینى هاى الزم براى تأمین آب روســتائیان صورت 
گرفته و مشترکین روستایى اســتان نگرانى نداشته 
باشند و توجهى هم به شایعات نکنند و همچون گذشته 
با ما همکارى کرده و در مصرف صحیح و در حد نیاز و 

بجاى آب، تالش کنند.
محمدحســین قرائتى اظهار داشت: ســامانه 1523 
شرکت آب و فاضالب روستایى اســتان اصفهان در 
طول شــبانه روز، پاسخگوى مســائل، مشکالت و 

پیشنهادات روستائیان از اقصى نقاط استان مى باشد.
وى تأمین و توزیع آب سالم به روستاها و در یک کالم 
کلیه خدمات الزم به روستائیان را از وظایف شرکت آب 
و فاضالب روستایى استان اصفهان برشمرد و افزود: 
در حال حاضر هزار و 339 روستا در استان داراى سکنه 
هستند که از این میزان، 951 روستا به صورت مستقیم 
از خدمات ما استفاده کرده و بقیه روستاها نیز به صورت 
غیرمستقیم از خدمات شرکت آب و فاضالب روستایى 

استان اصفهان استفاده مى کنند. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان تعداد مشــترکین این شــرکت را 240 هزار 
مشترك اعالم کرد و گفت: ما عالوه بر تأمین آب شرب 
روستائیان، با توجه به شرایط در کل استان، سرویس 
دهى به یک میلیون و 600 هزار تا دو میلیون رأس دام 
سبک و سنگین را هم عهده دار هســتیم که این امر 

اجتناب ناپذیر است.
قرائتى با بیان اینکه منابع آبى کل استان اصفهان به 
صورت پراکنده اســت، از وجود 878 منبع تأمین آب 
شامل چاه، قنات و ... در استان خبر داد و گفت: متأسفانه 
به دلیل خشکسالى، بین 10 تا 15 درصد منابع تأمین 
آب را از دست داده ایم و ایجاد مجتمع هاى آبرسانى 
بخاطر اینکه مجموعه هاى آب تک روستایى پاسخگو 

نیست در اولویت فعالیت هاى ما قرار دارد.
وى افزود: در سال گذشــته از محل صندوق توسعه 
ملى، مبلغى در اختیار شــرکت هــاى آب و فاضالب 
روســتایى کشــور قرار گرفت که تعهد ما ایجاد 34 
مجتمع آبرسانى در اســتان بود که باید تا سال جارى 
انجام شــود تا جمعیتى افزون بر 165 هزار نفر از آنها 
بهره مند شــود البته در کنار این مجموعه، 48 پروژه 
آبرسانى تک روستایى نیز در قالب اعتبارات صندوق 
توسعه ملى تعریف شد که در سال گذشته 19 مجتمع 
از 34 مجتمع آبرسانى روستایى و 16 پروژه آبرسانى 
تک روســتایى از 48 پروژه آبرســانى تک روستایى 
انجام شــد که 130 هزار و 566 نفــر جمعیت از این 
مجتمع ها که به منظور ایجاد آب پایدار تأسیس شده 

بود بهره مند شدند. 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان از کاهش 1/8 درصدى هدر رفت آب خبر داد 
و خاطر نشان کرد: معادل یک میلیون و 116 هزار و 89 
مترمکعب آب یعنى 32 لیتر بر ثانیه در سال هاى اخیر 
از هدر رفت آب جلوگیرى به عمل آمد و این میزان به 

چرخه استفاده، باز گردانده شد. 
قرائتــى همچنین افــزود: در ســال گذشــته، اعتبار 
مجتمع هاى آبرسانى ایجاد شــده، 48 میلیارد و 200 
میلیون تومان بوده که از این میــزان 14 میلیارد تومان 
مربوط به مجتمع هاى آبرســانى تک روستایى و بقیه 
مربوط به مجتمع هاى آبرسانى بوده است. این در حالى 
است که پیش بینى مى شــود 40 تا 45 میلیارد تومان 
از 300 میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملى براى 
احداث مجتمع هاى آبرسانى در کشور، به استان اصفهان 

اختصاص یابد تا مشکل آب روستاها حل شود.
وى با اشاره به اینکه «آب، قانون و حقوق شهروندى» 
شعار سال جارى هفته صرفه جویى مصرف آب بود به 
فعالیت هاى شــاخص در این زمینه پرداخت و گفت: 
چاپ و توزیع بروشور، پوســتر و کاتالوگ، چاپ بنر در 
خصوص کمبود آب، شناسایى انشــعابات غیرمجاز، 
برگزارى مسابقه پیامکى، انعقاد تفاهمنامه با آموزش 

و پرورش براى آموزش دانش آموزان، اجراى برنامه 
سه شــنبه هاى آبى، بازدید از تأسیسات شرکت آب و 
فاضالب روستایى براى دانش آموزان و ...، شناسایى 
انشعابات پرمصرف و ... از جمله اقدامات انجام شده و 

در حال انجام مى باشد.
قرائتى اظهار داشت: تاکنون به 9 هزار و 929 مشترك 
پرمصرف روستایى در سطح اســتان اصفهان اخطار 
داده شــده که اگر الگوى مصرف را رعایت نکنند آب 
آنها قطع موقت و در صورت استمرار، انشعاب آنها قطع 

خواهد شد. 
وى الگوى مصرف آب در شبانه روز را 80 تا 120 لیتر 
اعالم کرد و گفت: 88 درصد مشــترکین ما خانگى و 
12 درصد غیرخانگى هستند و 82 درصد مصرف آب 
در رابطه با مشــترکین خانگــى و 18 درصد مصرف 
متعلق به بخش غیرخانگى است که در این میان 60 
درصد مشترکین ما الگوى مصرف را رعایت مى کنند، 
32 درصد یک تا دو برابر الگوى مصرف آب اســتفاده 
مى کننــد و 8 درصــد مشــترکین از دو برابر الگوى 
مصرف، بیشتر استفاده مى کنند و در حقیقت 40 درصد 

مشترکین ما پرمصرف هستند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 

اصفهان بیان داشــت: تاکنون هزار و 500 انشــعاب 
غیرمجاز شناسایى شــده که از این میزان، 552 فقره 
انشعاب با دریافت مجوز اصالح شــدند این در حالى 
است که ما با انشعاب هاى غیرمجاز، به شدت برخورد 

مى کنیم.
وى اذعان داشت: مردم و مشترکین روستایى همواره 
حامى ما در این راستا بوده اند و در شناسایى انشعابات 
غیرمجاز، نقش 30 درصدى در اطالع رسانى در این 

زمینه دارند.
قرائتــى، اصــالح و بازســازى خطوط، بازســازى 
شبکه هاى توزیع، بازســازى مخازن و ایجاد مخازن 
جدید براى ذخیره آب، نصــب کنتورهاى حجمى بر 
روى تأسیســات، اصالح کنتورهاى خــراب، نصب 
شیرهاى فشار شکن در روستاها، ایجاد اکیپ حوادث 
براى رفع شکســتگى لوله ها و ... را از اقدامات انجام 
شده در شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
برشــمرد و افزود: در سه ماهه اول ســال جارى، 15 
هزار کنتــور خراب مشــترکین، اصــالح و تعویض 
شــد و ما کًال از تیرماه 95 تا شــهریور 96 در زمینه 
صرفه جویى مصــرف آب و اجراى تأمیــن، توزیع و 
مصرف آب، هفت میلیارد و 299 میلیون تومان، هزینه 

پیش بینى کرده ایم و میزان برداشت آب از منابع آب 
اصفهان بزرگ در فروردین ماه امسال نسبت به مدت 

مشابه سال 95 را 10 درصد کاهش دادیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان اظهار داشت: تا اواخر خردادماه سال جارى ما به 
329 روستا آبرسانى سیار داشتیم که پیش بینى مى شود 

این رقم تا پایان سال جارى به 400 روستا برسد.
قرائتى از برنامه هاى بلندمدت تأمین آب به روستاها 
هم ســخن گفت و افزود: تأمین آب روستا از طریق 
آب اصفهان، تأمین آب چشمه لنگان براى 98 روستا 
و  هفت شــهر در بخش فریدن، طرح آبرسانى جنوب 

اصفهان و ... از جمله آنهاست.
وى ادامه داد: بر اســاس وجود اعتبارات، ما در نقاط 
مختلف استان با اولویت، برنامه هاى جلوگیرى از هدر 
رفت آب را انجام مى دهیم چرا که باید براى هر درصد 

کاهش هدر رفت، 50 میلیارد تومان هزینه کنیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان انجام بیش از هزار و 800 مورد آزمایش هاى 
شیمیایى، هزار و 410 مورد آزمون هاى فلزات سنگین، 
بیش از 20 هزار مورد آزمایش هاى میکروبى در شبکه 
مخازن، بیش از 719 هــزار مورد انجام آزمایش هاى 
کلرسنجى و ... را از اقدامات انجام شده برشمرد و گفت: 
مطلوبیت کلرسنجى، 99/32 درصد بوده که در سطح 
کشور رتبه نخست را داریم. این در حالى است که در 
طول سال گذشته  هزار و 459 مورد در سطح استان، 

شستشوى مخازن را انجام داده ایم.
قرائتــى بــا اشــاره بــه جمــع آورى فاضــالب 
روســتایى، افزود: فاضالب 70 روســتاى استان که

 مورد مطالعه قرار گرفته باید به روز رســانى شود که 
اگر اعتبارات الزم تأمین شــود 20 روستا در اضطرار 
قرار دارند و ما براى فاضالب این 70 روســتا، برنامه 
هاى دو ، پنج و ده ساله داریم و تاکنون نیز 12 کیلومتر 
شبکه فاضالب در روستاهاى اســتان ایجاد کردیم.

 البته هزینه هاى جمع آورى فاضالب،  بسیار سنگین 
است.

شایان ذکر اســت؛ همزمان با این نشست، از فاز اول 
سامانه شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 

رونمایى  از سامانه Gis شد.

   برنامه هاى شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان براى کنترل مصرف آب

اخطار«آبى» به 9900 مشترك پرمصرف روستایى
ساسان اکبرزاده
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بهاره کیان  افشار بازیگر سینما و تلویزیون 
که فعالیت خــود را با حضور در ســریال 
تلویزیونى «کاله پهلــوى» آغاز کرد، در 
موزیک ویدئوى سپنتا مجتهدزاده بازى 

کرد.
ســپنتا مجتهدزاده کــه پیــش از این 
همکارى هایى با گروه دنگ شــو انجام 
داده بــود، به زودى آلبوم شــخصى خود 
را منتشــر مى کند. «زِ من مى گریزى» 
عنوان جدیدترین اثر این هنرمند اســت 
که به صورت موزیک ویدئو عرضه شده و 
بهاره کیان افشــار بازیگر سینما در آن به 

ایفاى نقش پرداخته است.

زِ من مى گریزى 

پس از پخش آخرین قسمت سریال «زیر 
پاى مادر» ماهایا پطروســیان در صفحه 
شخصى خود نسبت به داستان و محتواى 

این سریال واکنش نشان داد.
ماهایا پطروسیان نوشت: «نتیجه اخالقى 
پایان ســریال "زیر پاى مــادر" بعد یک 
ماه. کســانى که همدیگر را مى خواهند 
با هم زندگى نکنند، کسانى که همدیگر 
را نمى خواهند و حتى از هــم متنفرند ، با 
هم زندگى کننــد... و، دور هم غذاهاى 
قاطى پاتى و عجیب غریب بخورند و الکى 

بخندند...!»

الهام کردا بازیگر و کارگردان تئاتردر توئیتر 
نسبت به اتفاقات و شعرى که در نماز عید سعید 
فطر خوانده شد واکنش نشان داد. او در پیام 
توئیترى خود نوشت: «شعر و شاعر حرمت 
دارد. به هر واگویه اى نمى شود گفت شعر. 
عیدتون مبارك. عید صبر و نزدیک شــدن 
دل ها. عید فطر، عید اتحــاد.» این بازیگر 
ســینما، تئاتر و تلویزیون در انتهاى پیامش 
هشــتگ حامى روحانى ام را نیز به اشتراك 

گذاشته است.
گفتنى اســت میثم مطیعى ذاکر صبح روز 
دوشنبه پیش از اقامه نماز عید سعید فطر در 
مصالى تهران، ابیاتى را پیرامون مســائل 
جارى کشور و جهان خواند که واکنش هاى 

متعددى را تاکنون به همراه داشته است.

نتیجه اخالقى 

حرمت شعر

فریده دریا مــج بازیگر ســینما و تلویزیــون درباره 
حضور خود در ســریال «برنا» گفت: چند وقتى درگیر 
تست هاى نهایى این سریال بودیم که  از روز دوشنبه 
کار کلید خورده است، این سریال سومین همکارى من 
با عباس رنجبر (کارگردان) مى باشد که کارهاى اول و 
دومم «صیام و تیام»  و «بچه هاى صبح» نام داشت 

که کارهاى موفقى بودند.
وى افــزود:  وقتــى فیلمنامه این ســریال را مطالعه
مى کردم احســاس کردم سریالى اســت که مردم به 

آن ارتباط برقرار مى کنند و راحتى با 

در خانواده ها به خوبى جاى خودش را پیدا خواهد کرد، 
در این سریال نقش عمه خانواده را بازى خواهم کرد.

دریا مــج در خصوص چگونگى جــذب مخاطب این 
سریال نیز گفت: کارى که از دل برآید بر دل مى نشیند، 
پس مى توان نتیجه گرفت که هر چقدر قصه یک اثر 
تلویزیونى خوب باشــد بازیگر، کارگردان، نویسنده، 
طراحى گریم و لباس همه این عوامل دست به دست 
هم مى دهد تا یک کار گروهى  به نحو احســن مقابل 
دوربین برود و نظر مخاطب را جلب کند، ساخت سریال 
یک کار جمعى است که همه عوامل باید با دل و جان 

براى آن مایه بگذارند، همه چیز سر جاى خودش باشد 
تا یک کار بى عیب و نقص را به مخاطب تحویل بدهیم.
وى در پایان در خصوص حضورش در سریال «صیام 
و تیام» کــه اخیراً نیز پخش شــد، افــزود: من نقش 
مادربزرگ را بازى مى کردم در «صیام و تیام» که در 
ماه رمضان پخش مى شد و خیلى خوب با بیننده ارتباط 
برقرار کرده بود، مخصوصًا حضور بچه هایى که بازى 
مى کردند با من در واقع خیلى بچه هاى شیرینى بودند 
و بازى آنها  خیلى به دل مردم نشست، یکى از بهترین 

سریال هایى بود که در آن حضور داشتم.

هادى حجازى فر بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که این روزها اولین تجربه همکارى 
خود با ابراهیم حاتمى کیا را در فیلم «به وقت شام» پشت سر مى گذارد، در خصوص 
اولین تجربه بازى در یک مجموعه تلویزیونى گفت: حضور در سریال «نفس» به 
عنوان اولین تجربه کارى در تلویزیون براى من اتفاق خوبى بود. نقش 
من در این سریال بسیار کوتاه اســت اما فیلمنامه را دوست داشتم 

و  قبول کردم.
 وى در همین راســتا ادامه داد: متأســفانه بابت حضور بر سر 
فیلمبردارى هنوز نتوانستم این سریال را ببینم. فیلمبردارى 
کار ما به واســطه ماه رمضان شــب و همزمان با پخش 

سریال بود.
بازیگر فیلم «ایستاده در غبار» با اشاره به حضور کم خود 
در این سریال افزود: من در این سریال در ابتدا ورود دارم 
و تا انتها نیستم. بیشتر بازى من در قسمت هاى پایانى 
بوده و آنجا پر رنگ مى شــوم. هنوز بازخورد چندانى را از مردم 
دریافت نکرده ام چون این روزها در میانشان نیستم اما در فضاى مجازى 

پیام هاى خوبى بابت این اثر دریافت مى کنم.
وى اذعان کرد: بازى در یک ســریال تجربه خوبى اســت. من در 
مســیر یادگیرى هســتم و چیزهاى زیادى براى یاد گرفتن دارم. 
شخصیت جلیل ســامان و همه عوامل براى من از این پروژه اتفاقى 
دوست داشتنى آفرید. من کًال 12 جلسه با گروه بودم اما همین زمان 

کوتاه هم براى من مفید بود.
بازیگر فیلم «ماجراى نیمروز» با اشــاره به بازى در فیلم «دارکوب» 
بهروز شعیبى تأکید کرد: امسال در فیلم بهروز شعیبى هم نقش کوتاه اما 
متفاوتى را ایفا مى کنم. متفاوت به این واسطه که این فیلم برعکس سایر 
آثار من در زمان حال مى گذرد.این فیلم به امید خدا امسال راهى جشنواره 
فیلم فجر خواهد شــد. حجازى فر درخصوص ایفاى نقش هاى قدیمى 
توسط وى خاطرنشان کرد: شاید قیافه ام شبیه قدیمى هاست که براى این 
نقش ها انتخاب مى شوم. البته این شوخى است و به نظر من نقش خوب و 

بد وجود دارد و اما خود من داستان هاى تاریخى را بیشتر ترجیح مى دهم.

حامد محمدى، کارگردان فیلم «اکسیدان» 
به بیانیه بســیج دانشــجویى دانشگاه امام 

صادق(ع) واکنش نشان داد.
حامد محمدى کارگردان فیلم «اکسیدان» 
در پاسخ  به بیانیه بسیج دانشجویى دانشگاه 
امام صادق(ع) و اهــداى عینک به رئیس 
ســازمان ســینمایى در اعتراض به اکران 
فیلم «اکســیدان» گفت: «خوشحالم  که 
این دوســتان تا این حد دقیق و موشکافانه 
فرهنگ و خصوصًا سینما را رصد مى کنند 

و با این سرعت واکنش نشان مى دهند.»
او افزود: «البته خوشحال ترم که در همین 
کمتر از یکسال این همه رشد کرده اند و به 
جاى پیاله آلبالوى گندیده،این بار به معاونت 
جدیــد ســینمایى عینک هدیــه داده اند. 
فقط اى کاش نمره این عینک را هم یادآور 
مــى شــدند، چــون عینــک هایــى که 
همین دوســتان از پشــت آنها به فرهنگ

هــر  مناســب  کننــد  مــى  نــگاه   
چهره اى نیست.»

زمانى که حمید مدرسى تهیه کننده مجموعه 
«کاله قرمــزى» از عــدم توافــق مالــى با 
صداوســیما براى روى آنتن فرستادن «کاله 
قرمزى96» گفت، گمــان نمى کرد این عدم 
توافق بــا صداوســیما و ماندن بر ســر رقم 
پیشــنهادى خویش که مدیران ســیما آن را 
زیاده خواهى مى دانستند منجر شود به حذف 

سریال از کنداکتور نوروزى.
در ســال هــاى قبل اغلــب مدیران ســیما 
مى کوشــیدند با تعامل با تهیه کننده «کاله 
قرمزى» که در این ســال ها ایرج طهماسب 
شــوهرخواهرش را هم به عنوان شریک کنار 
خود داشته، شــرایط را در جهت حل مشکل و 
روى آنتن رفتن این مجموعه فراهم کنند اما 
این بار محمدرضا جعفرى جلوه مدیر شــبکه 
دوم به زعم خود زیاده خواهى تهیه کننده را تاب 
نیاورد و اینگونه بود که «کاله قرمزى96» از 

کنداکتور نوروزى حذف شد.
بعد از حذف از کنداکتور نــوروزى که البته با 
انتقاد مخاطبان همراه شد فرضیه تدوین مجدد 
و آماده کردن سریال براى پخش در ماه رمضان 
طرح شــد و در شــرایطى که به دلیل کمبود 
مجموعه هاى طنز و مفرح مى شد بر روى این 
فرضیه حساب باز کرد اما این اتفاق هم نیافتاد 

تا «کاله قرمزى96» در بایگانى بماند.
این بایگانى شدن، ضرر اصلى را به عوامل کار 
و از جمله عروسک گردانان و صداپیشگان زد 
که نتوانستند دستمزدهاى خود را بابت این کار 
تسویه کنند و همین شده است که در روزهاى 
اخیــر صداى اعتــراض برخــى از عوامل در 
شبکه هاى اجتماعى بلند شده است و از جمله 

محمد لقمانیان عروسک گردان «فامیل دور» 
و صداپیشه «بچه فامیل دور».

لقمانیان با به اشــتراك گــذارى تصویرى از 
خودش در کنار «بچه فامیل دور» نوشته است: 
«اون موقعى که بچه فامیل داشــت از من و 
على سلفى مى گرفت، هیچکدوم از ما سه نفر

 نمى دونستیم که کاله قرمزى پخش نمى شه، 
نمى دونستیم ســال بدى رو پیش رو داریم...
سالى بى کاله قرمزى... بى دستمزد و سال بى 

مهرِى صدا و سیما...»
وضعیتى که بــراى این صداپیشــه رخ داده 
تقریبًا براى اغلب عوامل دیگر هم پیش آمده 
اســت و اغلب دســت اندرکاران جلو و پشت 
دوربین «کاله قرمــزى96» بابت حضور در 
این مجموعه طلبکار هستند؛ طلبى که به نظر
مى رســد تا روى آنتن رفتن مجموعه تسویه 
نخواهد شد و البته مسیر تولید فیلمى سینمایى 
با نام «کاله قرمزى و دوستان» که پیش تر از 
آن سخن گفته شده بود را الاقل با عوامل فعلى 

سد خواهد کرد.
یادمان نمى رود که اواخر اسفند95 محمدرضا 
جعفرى جلــوه مدیر شــبکه 2 در واکنش به 
ادعاى برآورده نشــدن انتظــارات مالى که از 
سوى تهیه کننده «کاله قرمزى» مطرح شد 
به صراحت گفت: «با وجود محقق نشدن منابع 
مالى الزم وعده داده شده از طرف تهیه کننده، 
به ایشــان اعالم کرده ام که سازمان برنامه در 
حال تولیــد "کاله قرمــزى 96" را با بهترین

قیمت خریدار است؛ این یعنى حتى 50 درصد 
فراتر از مجموعه هزینــه مالى "کاله قرمزى 

«."94

بدیهى اســت کــه اگــر طرفین بــه توافق 
مى رسیدند و همان پیشنهاد قیمتى سازمان که  
1٫5 برابر هزینه فصل قبل بود پذیرفته مى شد 
صداى اعتراض عوامل به عدم تسویه حساب 

بلند نمى شد.
با فرض درنظــر گرفتن حق ارائه پیشــنهاد 
قیمتى از سوى تهیه کننده به عنوان مالک به 
متقاضى که سیما باشد این حق را هم باید براى 
عوامل قائل بود کــه بى لحاظ کردن درگیرى

پیش آمده، دستمزد خود را از مالک کار طلب 
کنند. 

با این شرایط پیش آمده قراراست سرى جدید 
«کاله قرمزى» تابستان امسال به جاى پخش 
از تلویزیون، توســط مؤسســه تصویرگستر 
پاسارگاد در شبکه نمایش خانگى عرضه  شود.

مؤسســه تصویرگســتر پاســارگاد عرضــه 
«کاله قرمزى» را به عنــوان یک اتفاق ویژه 

براى فصل تابستان درنظر گرفته است.
این مجموعه پرمخاطب از طریق لوح فشرده 
در شــبکه نمایش خانگى و پخش آنالین از 
سایت Lotusplay.ir به صورت هفتگى 

به نمایش در خواهد آمد.
زمــان قطعى عرضه ســرى جدیــد «کاله 
قرمــزى» طــى روزهــاى آینــده از طریق 
رسانه ها و کانال رســمى تلگرامى به آدرس

 https://telegram.me/Kolaahghermezi96 
اعالم خواهد شد.

اما در این بین  آذرمیدخت آذرهوش، مدیرگروه 
کودك و نوجوان شبکه2 سیما با تأکید بر اینکه 
رایت برنامه تلویزیونی «کاله قرمزى» براي 
صداوسیماســت، احتمال توافق میان شبکه2 

سیما و پخش کننده شــبکه نمایش خانگی را 
براي پخش این مجموعه رد کرده است.

آذرهوش البته اظهارنظر بیشتر درباره جزئیات 
پخش «کاله قرمزي» در شبکه نمایش خانگی 
و توافق احتمالی در ســطحی باالتر از شبکه2 
سیما را منوط به کســب اطالعات بیشتر کرد. 
انتقال مجموعه «کاله قرمزي» از تلویزیون 
به فضاي شــبکه نمایش خانگى را می توان 
در ادامه کوچ برنامه سازان موفق تلویزیون به 

شبکه نمایش خانگى دانست.
انتشار خبر توزیع مجموعه «کاله قرمزى» در 
شبکه نمایش خانگى سه پرسش متوالى را به 

دنبال دارد.
پرســش اول آن اســت که آیا پروانه نمایش 
خانگى براى عرضه این ســریال صادر شده 
اســت؟ و آیا صدور پروانه نمایــش خانگى با 

هماهنگى مدیران سیما بوده است؟
پرسش دوم بر سر رقمى اســت که برمبناى 
آن واگذارى رایت خانگى «کاله قرمزى96» 
صورت گرفته؟ تصویرگسترپاسارگاد براى در 
اختیارگرفتن رایت پخش این فیلم دقیقًا چقدر 
هزینه کرده است؟ آیا رایت مجموعه با رقمى 
میلیاردى واگذار شده است یا آنکه صرفاً بخشى 
از مبلغ موردتوافق به تهیه کننده پرداخت شده و 
مابقى واگذارى براساس سود برآمده از فروش 

پرداخت مى شود؟
پرسش سوم آن است که اگر واگذارى «کاله 
قرمزى96» به تصویرگسترپاسارگاد صورت 
گرفته است چرا به واســطه درآمد ناشى از آن 
براى تسویه الاقل بخشــى از دستمزد عوامل 

اقدامى صورت نگرفته است؟

آکاله قرمزى با شبکه نمایش خانگى آمد  شخانگ ا کهن مزىباش ق

اغلب 
دست اندرکاران جلو و 

پشت دوربین «کاله قرمزى96» 
بابت حضور در این مجموعه طلبکار 
هستند؛ طلبى که به نظر مى رسد تا 

روى آنتن رفتن مجموعه
 ت تسویه نخواهد شد

پنجاه و دومین جشنواره فیلم «کارلووى وارى» با میزبانى فیلم هاى 
ایرانى برگزار مى شود.

این جشنواره که از 9 تا 17 تیر ماه در جمهورى  چک برگزار خواهد شد، 
میزبان فیلم هاى «76 دقیقه و 15 ثانیه با عباس کیارستمى»و «منو 
خونه ببر» در برنامه بزرگداشت عباس کیارستمى و فیلم «لرد» ساخته 

«محمد رســول اف» از 
ایران در این رویداد است.

فیلم «کوهستان» ساخته 
امیر نادرى و فیلم مستند 
«پیش از پایان تابستان» 
ساخته مریم گورمان تیغ 
هم به عنــوان محصول 
فرانسه در کارلووى وارى 

به نمایش در مى آیند.
وارى»  «کارلــووى 
جشنواره فیلمى است که 
هرســاله در ماه ژوئیه در 
شــهرى به همین نام در 
شــمال غربى جمهورى 

چک برگزار مى شود.
این جشنواره که از سال 

1946 آغاز به  کار کرده اســت، مهمترین جشنواره اروپاى مرکزى 
و شرقى به شــمار مى رود. این فســتیوال داراى دو بخش رقابتى و 

غیررقابتى است و جایزه اصلى آن گوى بلورین نام دارد.
نخستین دوره جشــنواره فیلم «کارلووى وارى» در اوت 1946 به 
شکل غیرمســابقه اى برگزار شد. این جشــنواره از سال 1948 به 
جشنواره اى رقابتى تبدیل شــد و جایزه گوى بلورین نیز در همان 
سال به وجود آمد. این جشنواره از ســال 1959 به بعد، هر دو سال 
یک بار (با جشنواره فیلم مســکو به صورت یکسال در میان) برگزار 
مى شد. «کارلووى وارى» از سال 1994 تاکنون به صورت ساالنه 

برگزار مى شود.
فعاالن سینماى ایران هم سال هاست در این رویداد بین المللى حضور 
پیدا مى کنند که از مهمترین جوایزى که سینماى ایران از این فستیوال 
دریافت کرده است،مى توان اشاره کرد به: جایزه ویژه هیئت داوران 
و جایزه «کلیساى جهانى» چهل وچهارمین دوره «کالووى وارى» 
براى «بیست» عبدالرضا کاهانى، حمید فرخ نژاد براى فیلم «عروس 
آتش» جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد و جایزه ویژه هیئت 
داوران بیست وهشتمین دوره جشــنواره به محسن مخملباف براى 
فیلم «ناصرالدین شاه آکتور سینما» تعلق گرفت و جایزه گوى بلورین 
بهترین بازیگر زن از چهل وهفتمین دوره جشنواره «کارلووى وارى» 

نصیب لیال حاتمى براى بازى در فیلم «پله آخر» شده است.

سهم سینماى ایران
 از «کارلووى وارى» 

ساخت سریال، یک کار جمعى است

ى م ور
الکى ب بخورند و

ان تئاتردر توئیتر 
ه در نماز عید سعید 
شان داد. او در پیام 
ر و شاعر حرمت 
ى شود گفت شعر. 
و نزدیک شــدن 
ـاد.» این بازیگر 
در انتهاى پیامش 
 را نیز به اشتراك 

ى ذاکر صبح روز 
عید سعید فطر در 
یرامون مســائل 
 که واکنش هاى 

 داشته است.

شعر

وى افــزود:  وقتــى فیلمنامه این ســریال را مطالعه
مى کردم احســاس کردم سریالى اســت که مردم به 

ارتباط برقرار مى کنند و راحتى با  آن

هم
دور
یک

هادى حجازى فر بازیگر سینما،
خود با ابراهیم حاتمى کیا را در ف
اولین تجربه بازى در یک مج
عنوان اولین تجربه
من در این سریا
و  قبول کردم
 وى در همی
فیلمبردا
کار ما
سریا
بازی
ا در
و تا
بوده و آنجا
دریافت نکرده ام چ
پیام هاى خوبى ب
وى اذعان کرد

مســیر یادگیرى
شخصیت جلیل
دوست داشتنى
کوتاه هم براى م
بازیگر فیلم «ماج
بهروز شعیبى تأکی
متفاوتى را ایفا مى
آثار من در زمان حا
فیلم فجر خواهد ش
توسط وى خاطرنشا
نقش ها انتخاب مى ش
اما خود ابد وجود دارد و

شاید قیافه ام شبیه قدیمى هاست

از اهداى آلبالوگندیده تا اهداى عینک 



سالمتسالمت 11112973 سال چهاردهمپنج شنبه  8 تیر  ماه   1396

تمر هندى یا خرماى هندى درختى اســت 
پایدار مخصوص نواحى گرمســیر و داراى 
میوه اى باقال شــکل با هســته اى سفت 
اســت. درخت تمر هندى قابلیت رویش 
در بیشتر مناطق دنیا را دارد. بیشترخواص 
تمر هندى به دلیل ترکیبات موجود در آن 

مانند اسید سیتریک، اسید مالیک، پکتین 
و پتاسیم اســت. همچنین این میوه سرشار از 

ویتامین هــاى گــروه B و C، پلى فنــول ها،
روغن هاى فرار، اسانس و اسید تارتاریک است.
بخش هاى مورد اســتفاده ایــن گیاه، میوه 

آن اســت که به صورت خام و در تهیه 
غذاهاى مختلف کاربرد 

دارد. هسته، برگ و 
پوست درخت تمر 

هندى نیز در طب سنتى 
استفاده مى شود.

طبع تمر هندى سرد است. 
یکى از مشــهورترین 
خواص تمــر هندى 

رفع عطش و تشــنگى 
و خاصیت تب بــر و خنک کننده آن مى باشــد. برخى از 

مهمترین خواص درمانى آن عبارتند از:

درمان عفونت هاى روده اى
مصرف این گیاه بــراى از بین بــردن عفونت هاى روده

 و انگل هاى روده اى مفید است.

 کاهش چربى خون
یکى از خواص تمر هندى کاهش چربى خون است. از این 

رو خوردن آن براى بیماران قلبى و عروقى مفید مى باشد.

پیشگیرى از بیمارى هاى خود ایمنى
به طورکلى ترکیبات موجود در این میوه در تقویت سیستم 
دفاعى بدن کاربرد زیادى دارند و از بروز بیمارى هاى خود 
ایمنى جلوگیرى مى کنند. همچنین در جلوگیرى و گسترش 

عفونت ها و باکترى هاى بیمارى زا مؤثر هســتند. 
تمرهندى حاوى آنتى اکســیدان اســت و در درمان 

بیمارى هاى ویروسى نیز کاربرد دارد.

پیشگیرى از آرتروز
با اســتفاده ازخواص تمر هندى مى توان به مقدار زیادى 
از دردهاى مفصلــى و بیمارى آرتروز پیشــگیرى کرد. به 
این منظور مى توان روزانه در یک لیوان آب، نصف قاشق 

چایخورى پودر تمر هندى اضافه کرده و مصرف نمود.

کمک به کاهش وزن و درمان یبوست
این میوه به عنوان مسهل طبیعى مورد استفاده قرار مى گیرد و 
براى درمان یبوست از آن استفاده مى شود. همچنین مصرف 
آن براى افرادى که مایل به کاهش وزن و الغرى هستند 

مناسب است.

از بین بردم جرم دندان
از جالب ترین خواص تمر هندى مى توان به از 
بین بردن پالك هاى دندان اشاره کرد. استفاده 
از این میوه باعث سفیدى دندان و رفع جرم 
دندان نیز مى شود. به این منظور مى توان با 
استفاده از ترکیب تمر هندى و کندر یک سفید 

کننده طبیعى و مؤثر براى دندان ها تهیه کرد.

خواص تمر هندى براى سالمت پوست
از تمرهندى مى توان یک ماسک طبیعى و فوق العاده 
براى ترمیم و شفافیت پوست تهیه کرد. براى تهیه این 
ماسک ابتدا چند قاشق پودر تمر هندى را در مقدار کمى 
آب نارنج حل کنید. این مخلوط باید حالت 
خمیرى داشته باشد و اجازه دهید روى 

پوست به مدت یک ربع بماند.

مفید براى سرماخوردگى
 Cبه دلیل بــاال بودن مقــدار ویتامین
موجود در این میــوه، مصرف آن براى بهبود 

سرماخوردگى مفید است.

مضرات تمر هندى 
زیاده روى در مصرف تمر هندى ممکن است در افراد مستعد 

(به ویژه افراد چاق) موجب بروز سنگ کیسه صفرا شود.
زیاده روى در مصرف این میوه ممکن است، باعث خراش 

روده و ایجاد سرفه  شود.
تمر هندى نارس و تازه رسیده بسیار نفاخ و دیر هضم است، 

لذا خوردن آن توصیه نمى شود.
تمر هندى به دلیل میزان اسیدیته باالیى که دارد مى تواند 
موجب افزایش غلظت برخى از داروها (به ویژه آســپرین و 
ایبوبروفن) شود. بنابراین توصیه مى گردد بین مصرف این 

میوه و این داروها حداقل نیم ساعت فاصله رعایت شود.
در پایان الزم به ذکر اســت که گفته شــود، مصرف زیاد 
تمرهنــدى به صورت ناشــتا باعث آســیب به دســتگاه 
گوارش مى شــود، همچنین زنان باردار باید در مصرف آن 

احتیاط کنند.

بســیارى از افراد براى رفع خستگى، چشم هاى 
خود را مالش مى دهند اما آیا مالش چشم آسیبى 

به این عضو حساس وارد خواهد کرد؟
محمدمهدى صدوقــى، متخصص قرنیه گفت: 
اگرچه با مالیدن چشــم ها براى رفع خســتگى 
ممکن است احساس خوبى به انسان دست دهد، 
اما این حرکت اگر بیش از اندازه باشد ممکن است 

به عروق چشمى آسیب بزند.
وى افزود: آســیب رســیدن به عروق چشمى 
بسیار نادر است و بیشتر خونریزى عروق داخلى 
و سطحى در چشــم ایجاد مى شود که به خودى 
خود جذب خواهد شد اما اگر شدت این خونریزى 
به حدى باشد که نیاز به درمان داشته باشد معموًال 

با لیزر مى توان آن را درمان کرد.
به گفته این متخصص قرنیه، آسیب به بافت چشم 
بر اثر مالیدن آن بیشــتر در کسانى اتفاق مى افتد 
که علت بیمارى زمینه اى داشــته و یا پلک هاى 
آنان بافت نرمى داشته باشد واحتمال آسیب بر اثر 
مالش چشم بیشتر در نوجوانان و کودکان که بافت 

نازك ترى نسبت به بزرگساالن دارند وجود دارد.
وى همچنین درباره عوامــل دیگرى که گاهى 

موجب فشار آمدن بر چشم مى شود ، افزود: برخى 
افراد نیز گاهى بر اثر خشکى چشم، آلودگى هاى 
مختلف (تماس دست آلوده، لوازم آرایشى)، آلرژى 
به فصل یا موادغذایى، ممکن است چشم و پلک 

را مالش دهند.
صدوقى افزود: در صورتى که در یک روز این حالت 
یکى دو مرتبه اتفاق بیافتد و مشکل دیگرى نباشد، 
چندان اهمیتى نخواهد داشت اما اگر براى فردى 
در یک روز چندین مرتبــه این حالت پیش بیاید، 
باید به چشم پزشک مراجعه کند. همچنین عالوه 
بر موارد ذکر شده خارش و مالیدن بیش از اندازه 
چشم عالوه بر انتقال آلودگى به چشم ها مى تواند 
موجب ایجاد چین و چروك در اطراف چشــم و 

سبب افتادگى پلک شود.
به گفته این متخصص قرنیه حساسیت فصلى به 
ویژه در فصل بهار که یکى از عوارض آن خارش 
چشم و التهاب در پلک اســت سبب مى شود که 
اغلب اوقات فرد احساس ناراحتى در چشم هاى 
خود داشته باشد، افرادى که به این آلرژى مبتال 
هستند و مالش چشــم در آنها زیاد است، مستعد 

بیماراى «کراتوکونوس» یا قوز قرنیه هستند.

اگر رخت خواب خود را همزمــان با طلوع آفتاب مرتب 
کنید، ملحفه نازك روى تخت شــما بیش از میلیون ها 
غبار و کرم ریز را به دام خواهــد انداخت. این ذرات که 
بر روى تخت شما زندگى مى کنند، از سلول هاى مرده 
پوست و تعریق شما تغذیه کرده و به طور بالقوه مشکالت 
آلرژى و آسم را به بار مى آورند.با این حال تخت نا مرتب 
بیشــتر درمعرض هواى تازه و نور بوده که مى تواند به 

کشتن این موجودات ریز کمک کند.
 به گفته دکتر «استفان» از دانشگاه معمارى کینگستون 
زمانى که افراد تخــت خود را بالفاصله پــس از بیدار 
شــدن مرتب مى کنند، باعث مى شوند تا گرماى بدن و 
ســلول هاى مرده آن بر روى تمام تخــت باقى بماند 

لذا توصیه مى شــود که تخت خود را نامرتب گذاشته و
 اجازه دهید که در معرض نور و هــواى تازه قرار بگیرد 
تا به این طریــق ذرات و کنه ها به طــور کامل از بین 
بروند.گفتنى اســت، زمانى که افراد در خواب هســتند 
بدن آنها مقدار زیادى عــرق را تولید مى کند که به طور 
میانگین در هر شــب به میزان یک لیتر مى رســد که 
ایــن بســتر مناســبى بــراى رشــد و نمــو ذرات و

موجودات ریز مى باشد.
 دانشمندان تخمین زده اند که بیش از 1/5میلیون غبار و 
کرم ریز در مالفه افراد زندگى مى کند که به طور متوسط 
از سلول هاى مرده پوست تغذیه مى کنند باید گفت که 
وجود این ذرات مشکالت زیادى را براى سالمتى بدن 

افراد به وجود مى آورد، چرا کــه فضوالت آنها مى تواند 
آلرژى را تحریک کرده و استنشــاق آنهــا باعث زبانه 

کشیدن آسم مى شود.
«کارولین»، مدیر آزمایشگاه مؤسسه خانه دارى معتقد 
است اگر چه نامرتب گذاشتن تخت با خانه دارى خوب 
تناقض دارد اما این کار در وقت صبح کمک مى کند تا 
فرصت مناسبى براى پاکسازى مالفه افراد از وجود این 

ذرات مضر فراهم شود.
 بر همین اساس توصیه مى شود که تخت خود را پس از 
خوردن صبحانه و در لحظه خروج از منزل مرتب کنید.

همچنین الزم است مالفه و روکش بالش خود را یک تا 
دو بار در هفته شستشو دهید.

ترخون گیاهى با ظاهر علف مانند است و اندکى عطر و 
طعم رازیانه یا شیرین بیان دارد. ترخون از ویژگى هاى 
درمانى قدرتمندى برخوردار است و از این رو، مصرف آن 
براى سالمت بدن مى تواند بسیار مفید باشد. بهتر است از 
برگ هاى تازه ترخون استفاده کنید زیرا این گیاه هنگامى 
که خشک مى شود بیشتر ویژگى هاى دارویى خود را از 

دست مى دهد.

جایگزین آسپرین
ترخون داراى آثار ضد 
درد قابل توجه است. 
افزون بــر ایــن، ترخون 
داراى آثار ضــد التهابى 
است که آن را به انتخابى 
عالى در درمان اختالالت درد، از 
جمله آرتریت و فیبرومیالژیا تبدیل مى کند. 
همچنیــن، پژوهش ها نشــان داده که قند 
بسیارى از نشانگرها براى درد و التهاب را افزایش 
مى دهد، اما زمانى که عصاره ترخون در کنار قند مصرف 
شد، این سطوح کاهش یافت، که نشان دهنده آثار ضد 

التهابى و ضد درد ترخون است.

عادى ساز فشار خون
ترخون حاوى شش ترکیب متفاوت است که با کاهش 

فشار خون پیوند خورده اند.
کاهش درد دندان

هنگامى که یونانى هاى باســتان دریافتند که جویدن 
ترخون مى تواند موجب بى حســى دهان شود، استفاده 
از این گیاه دارویى براى درمان دندان درد را آغاز کردند. 
از آنجایى که ترخون داراى یک ترکیب بى حس کننده 
قوى به نام اوژنول است، پژوهش هاى جدید آنچه یونانى 
هاى باستان کشف کرده بودند را تأیید کرده است. ترخون 
با بى حس کردن دهان گزینه اى طبیعى براى کمک به 

کاهش درد دندان است.

ضد دیابت بالقوه 
عصاره ترخون ترشح انسولین توسط لوزالمعده را تحریک 
مى کند، که در تنظیم قند خــون نقش دارد. این مطالعه 
جدید امیدوارى براى ارائــه درمان هاى جایگزین براى 

دیابت را افزایش داده است.

تمر هندى یا خرماى هندىدرختى اســت 
پایدار مخصوص نواحى گرمســیر و داراى 
میوه اى باقال شــکل با هســته اى سفت 
اســت. درخت تمر هندى قابلیت رویش 
در بیشتر مناطق دنیا را دارد. بیشترخواص 
تمر هندى به دلیل ترکیبات موجود در آن 

مانند اسید سیتریک، اسید مالیک، پکتین 
و پتاسیماســت. همچنین این میوه سرشار از

C، پلى فنــول ها، C و B ویتامین هــاى گــروهB
روغنهاى فرار، اسانسو اسید تارتاریک است.
بخش هاى مورد اســتفاده ایــن گیاه، میوه 

آن اســت که به صورت خام و در تهیه 
غذاهاى مختلف کاربرد 

دارد. هسته، برگ و 
پوست درختتمر

هندى نیز در طب سنتى 
استفاده مى شود.

طبع تمر هندى سرد است. 
یکى از مشــهورترین 
خواص تمــر هندى

رفع عطش و تشــنگى 
عفونت ها و باکترى هاىبیمارى زا مؤثر هســتند. وخاصیت تب بــر وخنک کننده آن مىباشــد. برخى از

از بین بردم جرم
از جالب ترین خواص تم
بین بردن پالك هاى دند
از این میوه باعث سفید
دندان نیز مى شود. به
استفاده از ترکیب تمر ه
کننده طبیعى و مؤثر براى

خواص تمر هندى برا
از تمرهندى مىتوان یک ماسک
براى ترمیم و شفافیت پوست تهی
ماسک ابتدا چند قاشق پودر تمر ه
آب نارنج حل کنید. ای
خمیرى داشته با
پوست به مدتی

مفید براى
به دلیل بــاال بود
موجود در این میــوه، م

سرماخوردگى مفید است.

مضرات تمر هندى

خواص تمر هندى و فواید آن چیست؟

ســرب فلزى طبیعى اســت که در خــاك یافت
 مى شود و در صنعت لوله و باترى تا ابزار ساختمانى 
و رنگ لوازم آرایشى به کار برده مى شود. در سال 
2009 سازمان غذا و دارو یافته هاى خود را در رابطه 
با اینکه آیا ســرب موجود در رژلب خطرناك است 
یا نه، منتشر کرده اســت. هنگامى که دانشمندان 
وجود سرب را در رژلب کشف کردند 400 نوع رژلب 
را مورد آزمایش قرار دادند. در نتیجه مشخص شد 
که در تمام رژلب ها ســرب وجود دارد اما ســطح 
سرب ها به قدرى بود که نمى توانست هیچ خطرى 

براى سالمت بدن داشته باشد.
 1 میانگین تمرکز سرب در رژلب ها به اندازه 11
قسمت در میلیون بود که این مقدار سرب در گرد و 

خاك منزل هم یافت مى شود.
سرب به راحتى نمى تواند از مرز پوست عبور کند 
و بزرگساالن به راحتى سرب جذب نمى کنند اما 
کودکان حدود 50 درصد سربى که با آن در تماس 
قرار مى گیرند را جذب مى کنند. بزرگساالن حدود 
8 درصد سرب جذب مى کنند. اگر هنوز هم نگران 
هســتید هنگام خرید رژلب هایــى تهیه کنید که 

درصد سرب کمترى دارند.

قطع تنفس حین خواب براى مدتى کوتاه مى تواند 
باعث شــود شما صبح با حالت خســتگى و بدون 
احساس ســرزندگى از خواب بیدار شوید. به این 

توصیه ها توجه کنید:
- به طــور منظم به مالقــات دکترتــان بروید تا 
اطمینان حاصل شود درمانى که دریافت مى کنید، 

تأثیرگذار است.
- از اضافــه وزن پرهیز کند. حفــظ وزن طبیعى 
مى تواند به کاهش خطر ناشى از قطع تنفس حین 

خواب کمک کند.
- اگر با حالت خســتگى از خواب بیدار مى شوید، 
به خطرات بالقوه در حیــن رانندگى یا کار کردن با 

ماشین هاى سنگین توجه داشته باشید.
- اگر از وسایل دهانى براى جلوگیرى از قطع تنفس 
حین خواب استفاده مى کنید، به طور مرتب به نزد 

دندان پزشکتان بروید.

همه مــا مى دانیم که اســترس منجر بــه بروز 
مشــکالت بســیارى براى بدن مانند ریزش مو، 
چاقى، آکنه و بیمارى هاى دیگر مى شــود. عالوه 
بر این، خطر ابتال به بســیارى از بیمارى ها را نیز 

افزایش مى دهد.
دکتــر «ماتیــو مســینا»، ســخنگوى انجمن 
دندانپزشکى آمریکا اظهار داشت: داشتن استرس 
منجر به از دســت دادن دندان مى شــود، اما این 

موضوع به سرعت اتفاق نمى افتد.
وى عنوان کرد: اســترس یکى از عوامل از دست 

دادن دندان در بزرگساالن (پریودنتال) است.
پریودنتال یکى از عوامل عمده براى از دست دادن 
دندان در بزرگساالن است. فشردن دندان ها روى 
هم و دندان قروچه هم نقش مهمى در از دســت 

دادن دندان دارد.

آیا سرب رژلب
 باعث سرطان مى شود؟

اگر مبتال به قطع تنفس
 حین خواب هستید، بخوانید

استرس عاملى براى
 از دست دادن دندان

فواید ترخون

بالش و
 مالفه تان را 
مرتب نکنید!

چشمانتان را هنگام خستگى نمالید

بهترین روش براى پخت قارچ

یک کارشناس طب سنتى درباره حفظ سالمت کبد و معده از دیدگاه طب سنتى اظهار داشت: سالمت کبد 
و معده از دیدگاه طب سنتى در پیشگیرى از بیمارى ها بسیار مهم است.

سید جواد علوى اظهار داشت: نانى که خمیرش خوب رسیده و نمکش معتدل باشد براى کبد مفید است؛ 
مویز، انجیر و فندق براى کبد مفید هســتند، پیاپى خوردن غذاهاى گوناگون به روى هم و عدم رعایت 

ترتیب غذا به کبد آسیب مى زند.
این کارشناس طب سنتى متذکر شد: نوشیدن آب سرد هنگام ناشتا، پس از حمام گرم و ورزش براى کبد 
مضر است، مداومت بر مصرف غذاهاى غلیظ مانند گوشت گاو، نان روغنى، نان فطیر و غذاهاى لزج مثل 

پاچه براى کبد مضر است.
علوى تصریح کرد: روى هم خورى غذاهاى مختلف، پرخورى، خوردن غذاهاى چرب و لزج، قى کردن 

متواتر، گرسنگى مفرط و خوردن آب میان غذا به معده آسیب مى رساند.
وى خاطرنشان کرد: استفاده از ادویه گرم (متناسب با مزاج) مانند زیره، دارچین و هل باعث تقویت معده 
مى شود، از شربت هاى مقوى معده مى توان به ســکنجبین، شربت لیمو، ترنج، غوره، انار و زرشک اشاره 

کرد، همچنین زنجبیل پرورده، معجون مقوى معده است.

نوشیدن آب سرد پس از حمام

  به کبد آسیب مى زند

معموًال ارزش مواد غذایى به ویژه سبزیجات پس از پخت کاهش مى یابد، اما برخى از روش هاى پخت 
قادر به حفظ ارزش غذایى مواد است.

مطالعات محققان اسپانیایى نشان مى دهد گریل کردن قارچ یا پخت آن در مایکروویو بهترین روش براى 
حفظ ارزش غذایى قارچ است. قارچ حاوى مقادیر باالى فیبر و پروتئین است.

ویتامین هاى C، D ،B12 ،B2 ،B1 و E و مواد معدنى روى و سلنیم از دیگر مواد موجود در قارچ است. 
آنتى اکسیدان ها و دیگر عوامل فعال زیستى از جمله betaglucans نیز در قارچ وجود دارد که قادر به 
تقویت سیستم ایمنى است.مطالعات نشان مى دهد سرخ کردن قارچ منجر به افزایش چربى و کالرى و 
کاهش ارزش غذایى مى شود. بخارپز کردن قارچ نیز فعالیت betaglucans را افزایش مى دهد، ولى 

فعالیت آنتى اکسیدان ها کاهش مى یابد.
پخت قارچ در مایکروویو و گریل کردن آن افزایش قابل مالحظه اى در فعالیت آنتى اکسیدان ها و محتویات 
پلى فنل دارد. این مطالعه نشان مى دهد پوشش قارچ با یک الیه نازك روغن زیتون قبل از پخت مى تواند 

به افزایش ارزش غذایى آن کمک کند.
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سرمربیگرى سرمربیگرى 
سپاهان و سپاهان و 
ذوب آهنذوب آهن
 آرزوى  آرزوى 

ربىهر مربى است ربىر ر

بعد از پشت سر گذاشــتن یک فصل پر حاشیه 
در تیم فوتبال تراکتورسازى صحبت از این بود 
که قصد دارید یک فصل اســتراحت کنید اما در 
حالى که مدیر عامــل ذوب آهن هم بارها حضور 
شما را در این باشگاه تکذیب کرده بود به عنوان 
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ هفدهم 

انتخاب شدید.
واقعیت را بخواهید به من پیشنهاد شد که کمى استراحت کنم اما وقتى 
باشگاه ذوب آهن پیشنهاد داد، این پیشنهاد من را به خودش درگیر کرد.

چرا؟ دلیل خاصى داشت؟
من از گذشــته نه چندان دور خاطرات خوبى از اصفهان دارم و یکى از 
انگیزه هایى که باعث شد به ذوب آهن جواب مثبت بدهم وجود همین 

خاطرات خوبى است که از اصفهان دارم.
انگیزه اى که شــما نام بردید، بیشــتر انگیزه 

احساسى است.
من ذوب آهن را با مطالعه انتخاب کردم. این باشگاه تیم خوب و با نظم 
و انضباطى است. امکانات خوبى هم دارد. مدیران آن دلسوز هستند که 
براى موفقیت باشــگاه تالش مى کنند. باید بگویم تیم خوبى هدایت 
باشگاه را در اختیار دارد. از مدیریت کارخانه گرفته تا شخص آقا آذرى 
به عنوان مدیر عامل که همیشــه پاى کار است. من هم هر چند، چند 
روزى است که کار را شروع کرده ام اما احساس مى کنم روزهاى خوب 

و روشنى در انتظار باشگاه ذوب آهن در لیگ آینده است.
مدت قرارداد شما با ذوب آهن چند ساله است؟

قبل از اینکه پاسخ این سئوال را بدهم باید بگویم همه مربیان دوست 
دارند در اصفهان و در دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان کار کنند چرا که 
در این دو باشگاه بستر براى کار وجود دارد و شما به عنوان مربى 
نگرانى از بابت محل تمرین، پرداختى به بازیکن و دیگر 
مســائلى که ذهن و وقت مربى را بــه خود درگیر 
مى کند ندارید. به همین دلیل اکثر مربیانى که 
به اصفهان مى آیند برنامه بلند مدت دارند اما 
با این حال قرارداد یکســاله با ذوب آهن 

بسته ام.
دلیل خاصى داشت؟

نه.گفتم بســتر کار در ذوب آهن به 
دلیل ساختار و امکانات خوبى که 
باشگاه دارد وجود دارد که همین 
موضوع راه رسیدن به موفقیت 
را هموارتر مى کنــد، اما با این 
حال مدت قرار دادم با ذوب آهن 
یکساله است تا ببینیم در آینده 

چه پیش مى آید.
درجلسه معارفه، مدیران 
باشــگاه ذوب آهن اعالم 
کردند ازشــما انتظار قهرمانى 

ندارند.
درست اســت که در این جلسه از سوى 
مدیران باشــگاه عنوان شــد که انتظار 
قهرمانى ندارنــد ولى طبیعى اســت که 
ذوب آهن به عنوان یکى از مدعیان اصلى 
قهرمانى وارد مسابقات لیگ برتر شود. یکى 

از دالیل انتخاب ذوب آهن از ســوى من همین بود که مدعى کسب 
قهرمانى باشیم.

با گذشت چند روز از آغاز رســمى فصل نقل و 
انتقاالت آیا بازیکنانى که خواســتار جذب آنها 

شده بودید جذب شدند؟
تا به امروز همه چیز خوب بوده است. باشگاه با شریفات و بوحمدان قرار 
داد امضا کرد که این دو بازیکن به دلیل اینکه مى توانند در چند پست 
بازى کنند، در لیگ خیلى به کار ما خواهند آمد. البته به دنبال جذب دو 
سه بازیکن دیگر هم هستیم که با جذب آنان لیست بازیکنان ذوب آهن 
بسته مى شود. البته همانطور که گفتم حفظ شاکله اصلى هدف اصلى 

ما بود که شکر خدا این اتفاق افتاد.
دراین میان باشگاه موفق شد تا قرار داد مرتضى 
تبریزى را تمدیــد کند. بازیکنى که باشــگاه 

استقالل براى جذب وى بى میل نبود.
مرتضى، بازیکن خوبى است که حضورش در ذوب آهن مى تواند مفید 
باشــد. در کنار این بازیکن مهدى رجب زاده و قاســم حدادى فر هم 
نمادهاى باشگاه ذوب آهن محسوب مى شوند که هیچ مشکلى براى 

تمدید قراردادشان وجود ندارد.
در ایــن میــان وضعیــت رشــیدمظاهرى 
هنوز مشخص نشــده اســت هر چند روابط 
عمومى باشــگاه با صدور اطالعیــه اى اعالم 
کــرد کــه مظاهــرى بازیکــن ذوب  آهــن 

است.
رشید با ما قرارداد دارد و مى ماند.

با توجه به شناختى که از بازیکنان تراکتورسازى 
داشــتید انتظار مى رفت که یکى دو بازیکن از 
این باشــگاه جذب کنید امــا در کمال تعجب 
اعالم کردید کــه از تراکتورســازى بازیکنى 

نمى گیرید؟
امسال شرایط تراکتورسازى یک شرایط ویژه است. این باشگاه نمى تواند 
بازیکن جدید جذب کند به همین دلیل باید با بازیکنانى که فصل قبل 
در این تیم بازى کردند وارد فصل جدید رقابت هاى لیگ برتر شود به 
همین دلیل و براى کمک به این تیم پرطرفدار اعالم کردم از این تیم 

بازیکنى نمى گیرم.
فصل گذشته یکى از مشکالتى که ذوب آهن با 
آن دست به گریبان بود به عدم گلزنى این تیم 
بر مى گشت براى حل این مشکل چه برنامه اى 

دارید؟
به نکته خوب و درســتى اشــاره کردید. اگر بازى هاى فصل گذشته 
ذوب آهن را نگاه کنید متوجه مى شوید که بازیکنان این تیم در هر بازى 
چندین موقعیت گلزنى روى دروازه حریف ایجاد مى کردند اما در زدن 
ضربات نهایى بى دقت بودند و آنجایى کــه باید کار را تمام مى کردند 
ضعیف عمل مى کردند. این مشکل باید حل شود و براى آن برنامه دارم.
جدا از ایــن موضوع برنامه دیگــرى هم براى 

ذوب آهن دارید؟
باید جنس بازى ذوب آهن را تغییر دهــم.  فوتبال فقط حفظ توپ و به 
گردش درآوردن آن در زمین نیست. بازیکنان باید یاد بگیرند که بدون 

توپ هم مى شــود فوتبال بازى کرد. این تغییر نگاه را هم باید در 
ذوب آهن ایجاد کنم. جاى فوتبال درگیرانه و بازى بدون توپ 

در تیم خالى است که آن را هم برطرف خواهیم کرد.

قلعه  نویى:  
امیر قلعه نویى یک بار دیگر به نصف جهان کوچ کرد بلکه خاطرات تلخ  سال هاى گذشته در تراکتورسازى و استقالل 
را با قهرمانى دوباره در این شهر به دست فراموشى بسپارد. او که دو بار با سپاهان عنوان قهرمانى لیگ برتر را باالى 
سر برد حاال در ذوب آهن دنبال این موفقیت مى گردد، تیمى که مدعى است توانایى و ظرفیت الزم براى این عنوان 
را دارد. سرمربى جدید ذوبى ها در گفتگو با سایت باشــگاه حرف هاى جالبى بر زبان آورده که بخش هایى از این 

گفتگو را مى خوانید.

«لوسیانو پریرا» ملقب به شیمبا با عقد قراردادى رسماً به تیم فوتبال صنعت نفت 
آبادان پیوست.

لوســیانو پریرا، مهاجم گلزن فصل پیش گسترش فوالد تبریز باالخره به تیم 
فوتبال صنعت نفت آبادان پیوست.

در حالى که پریرا مورد توجه چند تیم مطرح لیگ برترى قرار گرفته بود،  ضمن 
توافق نهایى با على عیسى زاده، مدیرعامل مؤسسه فرهنگى- ورزشى صنعت 

نفت آبادان، در لیگ هفدهم پیراهن این تیم را بر تن خواهد کرد.
پریرا سابقه بازى در تیم هاى برازیلینســه  و بوتافوگو برزیل را دارد و در 

ایران هم با پیراهن تیم هایى همچون سپاهان اصفهان، فوالد 
خوزستان و گسترش فوالد تبریز در مجموع بیش از 40 

گل در لیگ برتر و جام حذفى به ثمر رسانده است. 
گفتنى است وى تجربه دو قهرمانى با تیم هاى 

ســپاهان اصفهان و فوالد خوزستان را در 
لیگ برتر دارد.

وى در فصل هــاى 92–91 و 93–92 به 
ترتیــب بــا 12 گل و 9 گل بهترین گلزن 

خارجى لیگ برتر فوتبال ایران شده بود.
شیمبا که سال گذشته را نیز در کنار فراز کمالوند 

در گسترش فوالد سپرى کرده بود در لیگ  برتر و جام 
حذفى در مجموع 13 گل را به ثمر رساند و نکته بارز این 
موضوع آن است که هیچکدام از گل هاى وى از روى نقطه 

پنالتى نبوده است.
صنعت نفت پیش از این «آگوستو سزار» و «مگنو باتیستا» 
برزیلى را نیز جذب کرده بود و با اضافه شدن شیمبا، تعداد 

برزیلى هاى صنعت نفت به عدد  3 رسید.

سرمربى پرسپولیس کماکان بهترین سرمربى لیگ 
برتر ایران در رنکینگ جهانى اســت. در آخرین رده 
بندى مربیان باشگاهى جهان، «برانکو ایوانکوویچ» 
سرمربى پرسپولیس همچنان با 3404 امتیاز بهترین 
مربى فوتبال ایران محسوب مى شود و جالب اینکه 
نام او در این رده بندى حتى از مربى سرشناسى چون 

«کلودیو رانیرى» هم باالتر قرار گرفته است.
علیرضا منصوریان سرمربى استقالل اگر چه با 3342 
امتیازشش پله پایین تر از برانکو قرار دارد اما بهترین 
مربى ایرانى این رنکینگ به شمار مى رود و سیروس 
پورموسوى و مجتبى حسینى هم در این رده بندى در 
رده هاى بعدى قرار گرفتند تا امیــر قلعه نویى به رده 
پنجم مربیان حاضر در لیگ ایران سقوط کند.آنطور 
که 11 نیوز نوشــته، برانکو ایوانکوویچ صعود خیره 
کننده در رنکینگ جهانــى مربیان را مدیون عملکرد 
قابل قبول تیمش در رقابت هاى آســیایى است چرا 
که اساســًا رقابت هاى داخلى تأثیــر چندانى در این 

رتبه بندى ندارد. 

هافبک ایرانى شــاغل در کرواســى در انتظار تصمیم باشگاه 
دیناموزاگرب درباره خودش است.

على کریمى فصل گذشــته لیــگ کرواســى را در ترکیب تیم 
لوکوموتیو زاگرب به خوبى به پایــان برد. او که در دیدار تیم ملى 
مقابل ازبکستان نیز مورد اعتماد «کارلوس کى روش» قرار گرفت 
و از ابتدا به میدان رفت، در انتظار تصمیم باشگاه دیناموزاگرب 
درباره خودش است تا آینده اش روشن شود. کریمى ابتداى سال 
گذشته قراردادى پنج ساله با باشگاه دیناموزاگرب امضا کرد و در 

نیم فصل قرضى به لوکوموتیو زاگرب پیوست. از این رو 
حاال چهار سال دیگر از قراردادش با دیناموزاگرب 

باقى مانده است و براى انتخاب تیم جدید خود 
باید با مســئوالن این باشگاه هماهنگ باشد. 
کریمى در مصاحبه اى که روز یک شنبه  انجام 
داد، اعالم کرد اولویتش حضور در اروپاست و 
حتى عالقه مند است فوتبالش را در کشورى 
غیر از کرواسى ادامه دهد. این هافبک ملى 
پوش اکنون در ایران به سر مى برد و بعد از 
دوران اســتراحت به کرواسى برمى گردد تا 
تکلیفش با دیناموزاگرب مشخص 

شود.

با حضور عبدا... ویسى، امیرقلعه نویى و زالتکو کرانچار در فصل آینده لیگ 
برتر، حسین فرکى تنها قهرمان یک دهه اخیر فوتبال ایران است که تیمى 

در اختیار ندارد.
 از پرســپولیس لیگ هفتم تا امروز، قهرمانى لیــگ برتر بین مربیان 

زیادى دست به دست شده که بسیارى از آنها این فصل در خطر 
بیکارى بودند.

  ویسى به استقالل خوزستان برگشت، قلعه نویى مربى ذوب 
آهن شد، کرانچار اخیراً به سپاهان برگشته است و برانکو 

هم در پرسپولیس مى ماند. 
حســین فرکى که دو ســال پیاپى با فوالد و سپاهان 
قهرمان لیگ برتر شد تنها مربى اى است که این فصل 

نتوانسته صاحب تیم شود.
 على دایى و یحیى گل محمدى، قهرمان ســه دوره 
آخر جام حذفى هم این فصل در لیگ برتر صاحب 
تیم هاى جدیدى هســتند تا جمــع قهرمان هاى 
فوتبال ایران در فصل آینده، فقط یک جاى خالى 

مهم داشته  باشد.

نصف جهان  رقم قرارداد کاوه رضایى با شارلوا بلژیک مى تواند بهت آور باشد.
آنطور که برخى رسانه ها و روزنامه ها نوشــته اند، مبلغ واقعى قرارداد کاوه رضایى با شــارلوا بلژیک صدهزار یورو است؛ چیزى در حدود 430 میلیون 
تومان. این رقم نشان مى دهد کاوه رضایى براى حضور در اروپا و پیشــرفت، همه چیز را به منافع مالى امروزش ترجیح داده و نگاهى به آینده داشته

 است. 
اما نگاهى از زاویه اى دیگر، نشــان مى دهد کــه چگونه مهاجمى بــا چنین قیمتــى، در ایران با ارزش گذارى گزاف روبه رو شــده اســت و 
بازیکنانى در این ســطح، با قراردادهاى میلیاردى باشــگاه ها را به سمت ورشکســتگى مى برند. رضایى با حضور در لیســت استقالل براى 
فصل پیش رو، با قراردادى حداقل یک میلیــارد و 600 میلیون تومانى روبه رو مى شــد. یعنى چهار برابر آنچه بلژیکى هــا او را ارزش گذارى

 کرده اند. 
حتى گفته مى شد ممکن است قرارداد کاوه به حدود دو میلیارد هم برسد. از این دست نمونه ها در فوتبال ایران زیاد است. در حالى که بازیکنان 
بدون سابقه ملى یا بدون کیفیت آنچنانى قراردادهایى میلیاردى مى بندند، باشگاه هاى اروپایى براى جذب شاخص ترین ستاره هاى لیگ برتر ایران، 

عاقالنه و دور از هیجان حبابى بازار نقل و انتقاالت رفتار مى کنند. 
همچنان هم مشخص نیست چه زمانى قدم هاى اولیه براى قیمت گذارى حقیقى روى بازیکنان فوتبال ایران برداشته خواهد شد؛ تا شاید هم فساد در 

فوتبال کمرنگ تر شود  و هم گامى واقعى به سوى حرفه اى گرى برداشته شود.

بهت آور است!هت آور است!

سرمربى جدید تراکتورســازى رویکردى را در پیش گرفته است که فصل گذشــته امیر قلعه نویى نتوانســت از آن بهره کافى را ببرد. پس از محرومیت 
تراکتورسازى از دو پنجره نقل و انتقاالت، این تیم دیگر نمى توانست بازیکن جدید را در نیم فصل دوم لیگ شانزدهم به خدمت بگیرد و فرصت خوبى 
بود تا امیر قلعه نویى میدان را به جوانان با انگیزه سرخپوشان تبریزى بدهد اما سرمربى سابق تراکتورسازان مخالف این رویه عمل کرد تا جایى که 

استفاده از بازیکنان باتجربه ولى مصدوم خود را به بازى دادن به جوانان ترجیح داد.
افت محسوس این تیم در نیم فصل و عدم استفاده مداوم از جوانان، روى نتیجه گیرى تراکتورسازى نیز تأثیرگذار بود و این در حالى بود که استقالل 
نیز با همین مشکل روبه رو بود ولى توانســت با میدان دادن به جوانان باانگیزه اى چون امید نورافکن و فرشید اسماعیلى مقام نایب قهرمانى را 

از آن خود کند.
اضافه شــدن دو بازیکن جوان دیگر به تمرین هاى تراکتورســازى، جمع بازیکنان تیم هاى پایه این تیم را به 12 نفر رســاند تا سرمربى جدید 

سرخپوشان نشان دهد به خوبى قدر نیروى جوانى تیم خود را مى داند و مى خواهد به نحو احسن از آن استفاده کند.
جدا شدن مهره هایى چون ادینیو، خالد شــفیعى، ســعید آقایى و محمدرضا اخبارى فضا را براى جوانان مهیا کرده است  تا بازیکنانى چون فرزین 
گروســیان، على طاهران و فاخر تهامى فرصت عرض اندام کردن را داشته باشــند. باید دید این جوانان مى توانند همانند استقاللى ها پاسخ اعتماد 

سرمربى خود را بدهند.

درس عبرتى از ژنرال عبرتى از ژن

شیمبا  نفتى شد

برانکو، بهترین مربى لیگ برتر

  کریمى در انتظار تصمیم دینامو 

فرکى، تنها قهرمان بدون تیم
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نصف جهان    همه تحلیل هاى رسانه هاى مختلف در 
مورد عملکرد سپاهان در فصل نقل و انتقاالت حکایت 
از یک چیز دارد، زردها شروع خوبى در لیگ داشتند 
اما هنوز کامل نیستند و به دو سه بازیکن دیگر براى 

کامل شدن خود نیاز دارند.
تیم فوتبال سپاهان علیرغم خرید چند بازیکن کلیدى 
همچنان با کمبود بازیکن مواجه است و براى حضور 
در کــورس قهرمانى لیگ هفدهم به ســتاره هاى 

بیشترى در ترکیب خود نیازمند است.
سپاهانى ها پس از پشت سر گذاشتن دو فصل پر فراز 
و نشیب در انتهاى لیگ شانزدهم «زالتکو کرانچار» 

را به تهران بازگرداندند و جایگزین عبدا... ویســى 
کردند. حضور کرانچار در ســپاهان سبب شد تا آنها 
نمایش هاى خوبى در شش هفته پایانى ارائه دهند 
و هواداران اصفهانى در حــال حاضر امید زیادى به 

ششمین قهرمانى خود در لیگ برتر دارند.
از سوى دیگر مدیران سپاهان با لیستى که کرانچار 
در اختیار آنها قــرار داده بود وارد نقــل و انتقاالت 
شــدند و در روزهــاى ابتدایى بهتریــن عملکرد را 
داشتند و توانستند شــاهین ثاقبى، سیاوش یزدانى،

 عزت ا... پورقاز، حســن جعفرى، ساسان انصارى و 
سعید آقایى را به خدمت بگیرند.

در ادامه پنجره تابســتانى ســپاهان تــا حدودى 
محتاط تر شــده اســت و قصد دارد از یک سهمیه 
باقیمانده لیگ برترى خود به بهترین نحو اســتفاده 
کند. تاکنون ســپاهانى ها خریدهاى خوبى در خط 
دفاعى انجام داده اند؛ آنها ســعید آقایى را در پست 
دفاع چپ جایگزین احسان حاج صفى کرده اند که 
به تیم پانیونیوس ملحق خواهد شــد. در پست دفاع 
راست با حســن جعفرى به توافق رسیدند تا به شهر 
خود بازگردد و سرگیجه سپاهانى در لیگ هفدهم را 

در این پست حیاتى از بین ببرد.
در قلب خط دفاعى هم عزت ا... پورقاز و ســیاوش 

یزدانى بــه ســپاهان پیوســته اند تــا جایگزین
 شجاع خلیل زاده و موسى کولیبالى شوند. 

در پست هجومى نیز سپاهان دو خرید انجام داد؛ در 
اولین خرید شاهین ثاقبى از ملوان بندرانزلى به این 
تیم اضافه شد و در خط تهاجمى هم ساسان انصارى 
به اصفهان آمد تا جایگزین مسعود حسن زاده شود که 
در پایان نیم فصل با اتمام مصدومیت مى تواند دوباره 

به ترکیب سپاهان بازگردد.
ســپاهان تاکنون عملکرد خوبــى در فصل نقل و 
انتقاالت داشته ولى با این حال آنها براى مطرح شدن 
به عنوان تیمى که داعیه قهرمانــى دارد، به تقویت 

بیشترى احتیاج دارند.
در خط دفاعى با وجــود جذب ســیاوش یزدانى از 
تیم پیکان و همینطور عزت ا... پورقاز از سایپا، طالیى 
پوشــان همچنان نیاز به تقویت خواهند داشت و در 
پست هاى تهاجمى نیز علیرغم جذب ساسان انصارى 
و شاهین ثاقبى و حضور بازیکنان فصل گذشته نظیر 
مهرداد محمدى و جالل على محمدى همچنان نیاز 
به بازیکنى که طراحى حمــالت در تیم را به عهده 

بگیرد احساس مى شود.
در خط دفاعى دانشــگر یکى از گزینه هاى کرانچار 
بود که ترجیح داد در سایپا بازى کند و پست هافبک 
بازیساز سرمربى سپاهان همچنان منتظر مشخص 
شدن تکلیف «سرور جپاروف» ملى پوش ازبکستان 
است که فصل گذشــته در شــش دیدارى که این 
مربى کروات هدایت ســپاهان را بــر عهده گرفت،

  نمایش هاى خوبى ارائه داد. جذب بازیکن خارجى در 
صورت عدم موفقیت در بازگرداندن جپاروف یکى از 

گزینه هاى مدیران سپاهان و کرانچار است.
فصل نقــل و انتقاالت همچنان در جریان اســت و 
باید ببینیم با توجه به انتظاراتى که بازگشــت مجدد 
کرانچار به همراه داشته، مدیران این باشگاه در ادامه 
چه بازیکنانى را بــراى قدرتمندتر کردن تیم خود به 

اصفهان خواهند برد.

سپاهان هنوز کار دارد!

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: ذوب آهن خانه  من است و بسیار خوشحالم که بار 
دیگر به این تیم برگشتم.

محمدباقر صادقى دروازه بان فصل گذشته صباى قم پس از دو سال دورى از ذوب آهن 

بار دیگر به تیم سابق خود پیوست. وى در این خصوص گفت: پس از جدایى از ذوب آهن 
در چند تیم حضور داشتم و اکنون بسیار خوشحالم که این فرصت نصیبم شد تا بار دیگر 

به شهر و خانه خودم برگردم.
وى ادامه داد: باشگاه ذوب آهن یکى از بهترین باشگاه هاى ایران است. این سومین بار 
است که پیراهن ذوب آهن را به تن مى کنم. امیدوارم بتوانم با این تیم در فصل جارى به 

هدف هایى که داریم برسیم.
صادقى تصریح کرد: شرایط ذوب آهن در فصل جدید قابل توجه است. ذوب آهن، هم 
به لحاظ مدیریتى، هم به لحاظ داشــتن کادر فنى کاربلد و هم از حیث بازیکن شرایط 
خوبى دارد که امیدواریم بتوانیم در کنار یکدیگر فعل خواستن را صرف کنیم و به موفقیت 

دست یابیم.
دروازه بان ذوب آهن در پایان گفت: از همین جا از همه مــردم اصفهان و هواداران هم 
مى خواهم حمایت همه جانبه اى از تیم داشــته باشــند تا بتوانیم در حــد نام و اعتبار

 ذوب آهن به موفقیت دست یابیم.

نصــف جهــان    2 تیم  صعود کــرده بــه رقابت هاى
 لیگ برتر،  شرایط متفاوتى را تجربه مى کنند. سپیدرود 
رشــت از گیالن و پارس جنوبى جم از بوشهر، دو تیم 
تــازه وارد لیگ هفدهم هســتند. نگاهــى به وضعیت 
آماده ســازى آنها نشــان مى دهد که دو باشگاه روند 
کامًال متفاوتــى را در پیش گرفته اند. بوشــهرى ها با 
خرید بازیکنانــى اثرگذار مثل محمد طیبى، محســن 
فروزان، مهدى زبیدى و فرشــاد ساالروند براى تثبیت 
ماندگارى خــود در لیگ برتــر تمرینــات منظمى را 

پیگیرى مى کننــد؛ از همان روزهــاى ابتدایى صعود، 
برنامه بازســازى و بهبود وضعیت ورزشگاه خانگى را 
شــروع کرده اند و مدیریت این باشــگاه تفکرى لیگ 
برترى پیدا کرده اســت و برنامه هایش را به شــکلى 
مدون پیش مى برد. این در حالى اســت که در شمال و 
رشت، باشــگاه سپیدرود هنوز بر ســر مسائل مالکیتى 
مشــکالتى بزرگ دارد و بعد از چندین و چند جلســه، 
هیچ گام اجرایى ویژه اى براى پیشبرد برنامه هاى این 
باشگاه پرطرفدار برداشته نشده اســت. از طرف دیگر 

نظرمحمدى ســرمربى ســپیدرود با خرید بازیکنانى 
مثل غالمرضــا رضایى و محســن حســینى چندان 
عملکرد مثبتــى در بازار نقل و انتقاالت از خود نشــان 
نداده اســت. برخالف شــور بى نظیر هواداران رشتى 
در روزهــاى ابتدایــى صعــود، حــاال آن هیجان و 
شــادى جاى خــود را به نگرانــى داده اســت  و حتى 
هــواداران نمى دانند در آســتانه شــروع لیگ هفدهم 
بازى هــاى خانگــى ســپیدرود در کدام ورزشــگاه

 برگزار خواهد شد؟

دروازه بان سپاهان به عنوان تک نماینده تیم اصفهانى 
در تیم المپیک براى شرکت در اردو راهى تهران شد.

هفته گذشته از سوى ســرمربى جدید تیم امید 26 
بازیکن براى شرکت در اردویى که این هفته برگزار 

مى شود به تیم ملى فراخوانده شدند.
اکثر نفرات دعوت شده همان بازیکنانى بودند که ماه 
گذشته در جام جهانى جوانان در کره جنوبى شرکت 
کردند اما براى تکمیل تیم المپیک به این جمع، پنج 
بازیکن باالى 20 سال از جمله میالد سرلک و مهدى 
امینى از سپاهان هم اضافه شدند که سرلک ب خاطر 

مصدومیت نتوانست خود را به اردو برساند.
عارف غالمى که تا پیش از این تنها نماینده سپاهان 
در تیم جوانان بــود به همراه رضــا جعفرى پس از 
انتقاد از کادر فنى و فدراسیون فوتبال در لیست سیاه 
قرار گرفت و برخالف سایر ملى پوشان زیر 20 سال از 

تیم جوانان به امید منتقل نشد.
به این ترتیــب، امینــى تک نماینده ســپاهان در 
این اردوى چهــار روزه بود که با انتشــار ویدئویى 
در صفحــه اینســتاگرام خود از ســفرش به تهران 

خبر داد.

نشریه «گاتزتا» چاپ یونان به بهانه پیوستن احسان 
حاج صفى به پانیونیوس، نظر پژمان راهبر ســردبیر 

سایت ورزش سه را در این خصوص جویا شده است.
به نظر مى رسد قرار اســت جامعه فوتبالیست هاى 
ایرانى حاضر در یونان با پیوستن غیرمنتظره احسان 

حاج صفى به پانیونیوس افزایش یابد.
ستاره 27 ساله ســپاهان بعد از گذراندن مقطعى در 
فرانکفورت، حــاال با حضور در یونــان دومین دوره 

حضور خود در فوتبال اروپا را سپرى خواهد کرد.
در همین راستا پژمان راهبر، سردبیر سایت ورزش سه 
نظرات خود را درباره سبک بازى احسان حاج صفى، 
کیفیت و قابلیت چند پسته بودن وى و پیشنهادهایى 
که در لیگ ایران براى جذب این بازیکن 27 ســاله 

وجود داشت ارائه داده است.
 آنگونــه کــه پژمــان راهبــر توضیح مــى دهد، 
احسان حاج صفى با انتخاب پانیونیوس قصد دارد پاى 
خود را در جاى پاى کریم انصارى فرد، هموطن خود 

در لیگ یونان بگذارد. 
همچنین پژمان راهبر از حــاج صفى به عنوان یکى 
از بهترین بازیکنان یک دهــه اخیر فوتبال ایران نام 
برده و معتقد اســت که هواداران پانیونیوس عاشق

 سبک بازى وى خواهند شد.
پژمان راهبر در این خصوص گفت: «حاج صفى یکى 

از بازیکان پرطرفدار و چپ پاى فوتبال ایران است که 
کار خود را در پست مدافع چپ آغاز کرد اما در ترکیب 
تیم ملى ایــران، کارلوس کــى روش از او به عنوان 

وینگر چپ نیز استفاده کرد.»
حاج صفى کــه یکى از باکیفیت ترین ســتاره هاى

 یک دهه اخیر فوتبــال ایران اســت، اغلب دوران 
حرفه اى خود را به اســتثناى یــک فصل حضور در 
آلمان، در ســپاهان ســپرى کرد و بعد از حضور در 

فرانکفورت نیزدوباره راهى سپاهان شد.
تمام تیم هــاى بزرگ لیــگ برتر ایــران از جمله 
پرســپولیس قهرمــان لیــگ، خواهــان جــذب

 حاج صفى بودند اما او ترجیح داد پانیونیوس را انتخاب 
کند. حاج صفى حضــور در لیگ یونــان را به مثابه 
راهى که براى کریم انصارى فــرد اتفاق افتاد تصور 

کرده است.
در ایران تفکر بر آن اســت که حــاج صفى کارنامه 
بهترى از انصارى فرد و شــجاعى داشــته است و 
حاج صفى به عنوان یک بازیکن حرفه اى و باکیفیت 
مى تواند پانیونیــوس را فرصتى براى رســیدن به 

اهدافش بداند.
شاید به علت تفاوت پست، بازى حاج صفى به اندازه 
انصار ى فرد و شجاعى به چشــم نیاید اما او بازیکن 

باکیفیتى است.

یونان عاشق حاج صفى خواهد شد

امینى تنها رفت

تفاوت صعودى ها!

خوشحالم به ذوب آهن بازگشتم

یک رسانه ورزشى روس در گزارشى به بررسى 
پنج پیشــنهاد اروپایى ملى پوش ایرانى پیشین 

روستوف پرداخت. 
ســردار آزمون، مهاجم فصل قبل روستوف این 

روزها به اردوى تیم سابقش یعنى روبین کازان در 
اتریش ملحق شده است. تیمى که سه سال در آن 

بازى کرد و انتقال سردار آزمون به روبین کازان نشانه 
عدم تمایلش به بازى در تیم هاى مطرح 

اروپایى است.
خبرگــزارى ورزشــى 

«چمپیونات» روسیه 

در بخشــى از گزارش خــود مربوط 
به نقــل و انتقــاالت تابســتانى 
2017 تیم روستوف درباره سردار 
آزمون نوشت: «ســردار آزمون 
مى توانست فوتبالش را در یکى از 
لیگ هاى ایتالیا، آلمان و انگلیس 

ادامه دهد اما االن یک گام به روبین کازان نزدیک شده 
است.»

در ادامه این مطلب آمده اســت: «براى سردار 
آزمون پنج پیشنهاد از ســه لیگ اروپایى 
شــامل ســرى A، بوندس لیــگا و 
لیگ برتــر انگلیس به باشــگاه 
روستوف رسید اما تصویرى از 
او در پیراهن تیــم روبین کازان 
انتشــار پیدا کرد. ایــن مهاجم 
ایرانى پیــش از این بارهــا اعالم 
کــرده بود "قربــان بردیــف" (ســرمربى فعلى 
روبین کازان) پدر فوتبالى اش اســت و اعتماد کاملى به 

او دارد.»
چمپیونــات در پایــان نوشــت: «ســردار آزمــون 
در فصل گذشــته لیگ برتر روســیه 27 بــازى انجام 
داد کــه زننــده هفــت گل بــود و یک پــاس گل

 نیز داد.» 

5 پیشنهاد اروپایى براى سردار آزمون

 فوتبال جام جهانى برزیل 2014 کم حاشیه نبود. براى 
سفر به برزیل که یکى از مقاصد گران ایرانى ها به شمار 
مى رفت گردشگران ایرانى اگرچه در روزهاى معمولى 
حدود هفت میلیون تومان بایــد هزینه مى دادند اما در 
روزهایى که جام جهانى در این کشور برگزار مى شد این 
رقم به بیش از 20 میلیون تومان و یا حتى 40 میلیون 
تومان هم رسید. در این میان اتفاقات عجیبى رخ مى داد 
مانند اینکه این تورهاى گردشگرى اگرچه قیمت گزافى 
داشتند اما وقتى مسافر به برزیل مى رفت متوجه مى شد 
که بلیت بازى جام جهانى که به او وعده داده شــده در 
اختیار آژانس نبوده است و نمى تواند براى دیدن مسابقات 
برود و یا اینکه گردشــگران در این مدت تنها هزینه 
شلوغى رفت وآمدها به برزیل را در ایام خاص مى دادند 
و نه لذت بردن از مسابقات جام جهانى. از سویى بلیت 
مسابقات و یا فروش تورها به دست عده اى افتاد که از 
این آب گل آلود ماهى مى گرفتنــد. آنها به بهانه هاى 
مختلف هزینه هاى اضافى از مسافر دریافت مى کردند 
اما نمى توانستند و یا نمى خواستند خدمات مناسب ارائه 
کنند و یا اینکه بلیت مسابقات در بازار سیاه مى چرخید در 
این میان برخى از دفاتر خدمات مسافرتى تذکر گرفتند و 
یا از آنها شکایت شد.این بار جام جهانى در روسیه برگزار 
مى شود کشورى که جزو مقاصد گردشگرى بسیارى از 
ایرانى هاست و این روزها شرکت هاى هواپیمایى زیادى 
براى مسیر تهران به مسکو پرواز چارتر در نظر گرفته اند 
و سفر به این کشور براى بسیارى از ایرانى ها سهل شده 
است. تورهاى گردشگرى این کشور نیز براى یک هفته 
حدود چهار تا پنج میلیون تومان است که تفاوت نرخ 
آن به تعداد ستاره ها و خدمات دیگر تور، بستگى دارد. 
شاید مى بایست از هم اکنون براى برگزارى تورهاى 
گردشگرى روسیه ویژه جام جهانى برنامه ریزى کرد 
تا این بار مشکالتى مانند مشکالت جام جهانى برزیل 
براى مسافران و آژانس داران ایرانى پیش نیاید. اما گویا 
هنوز خبرى از برنامه ریزى در ایــن حوزه وجود ندارد. 
چون محمدحسن کرمانى رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفى دفاتر خدمات مســافرت هوایى و جهانگردى 
ایران مى گوید:  اطالعى از برنامه ریزى هاى انجام شده 
پیرامون این موضوع ندارم. امــا این را مى دانم که اگر

 قرار باشد دوباره فدراسیون در حوزه تورهاى گردشگرى 
دخالت کند باز هم مشــکالت جام جهانى گذشته رخ 

مى دهد.
کرمانى معتقد است: فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش 
نباید دخالت کنند. بخاطر همین دخالت دولت رانت هایى 
به وجود مى آید که نمى توان جلوى آن را گرفت درحالى 
که باید روش کار کنترل شود. بخش خصوصى تعریف 
دارد این کار را به عهده بخــش خصوصى بگذارند و 
بگویند که تنها آژانس داران داراى مجوز فعالیت کنند 
و اجازه بدهند که موضوع تور گردشگرى جام جهانى را 

خودمان مدیریت کنیم.

هشدار درباره رانت خوارى 
تورهاى جام جهانى 2018
دولت دخالت نکند

و ى ج ق یو

گزارشى به بررسى ه ورزشى روس در
ـنهاد اروپایى ملى پوش ایرانى پیشین 

پرداخت. 
زمون، مهاجم فصل قبل روستوف اینن

ردوى تیم سابقش یعنى روبین کازان در 
حق شده است. تیمى که سه سال در آن 

 و انتقال سردار آزمون به روبین کازان نشانه 
ش به بازى در تیم هاى مطرح 

ست.
رى ورزشــى 

ت» روسیه 

بخشــى از گزارش خــود مربوط  در
به نقــل و انتقــاالت تابســتانى 
2017 تیم روستوف درباره سردار 
آزمون نوشت: «ســردار آزمون 
مى توانست فوتبالش را در یکى ازز

لیگ هاى ایتالیا، آلمان و انگلیس 

ادامه دهد اما االن یک گام به روبینکازان نزدیک شده
است.»

در ادامه این مطلب آمده اســت: «براى سردار
آزمون پنج پیشنهاد از ســه لیگ اروپایى
Aشــامل ســرى A، بوندس لیــگا و
لیگ برتــر انگلیس به باشــگاه
روستوف رسید اما تصویرى از
او در پیراهن تیــم روبین کازان
انتشــار پیدا کرد. ایــن مهاجم
ایرانى پیــش از این بارهــا اعالم
"قربــان بردیــف" (ســرمربى فعلى بود "کــرده
روبین کازان) پدر فوتبالى اش اســت و اعتماد کاملى به

او دارد.»
چمپیونــات در پایــان نوشــت: «ســردار آزمــون
7در فصل گذشــته لیگ برتر روســیه 27 بــازى انجام
داد کــه زننــده هفــت گل بــود و یک پــاس گل

 نیز داد.» 

فوتبال ایران همیشه با کمبود بازیکن بازیساز و باهوش 
مواجه بوده اســت. در این برهــوت بازیکنانى مانند 
نویدکیا و مجتبى جبارى ســتاره هاى کمیابى بودند. 
بازیکنانى که با وجود مصدومیت هاى متوالى و پى در 
پى باز هم مشتریان خود را با پیشنهادهاى میلیاردى 
داشتند. حاال یکى از این ســتاره ها به ایران بازگشته 
است. او در انتظار استقالل اســت اما منصوریان در 
دو سال اخیر هیچ چراغ ســبزى براى جذب او نشان 
نداده است. رضا جبارى حاال در آخرین مصاحبه اش 
گفته اســت که یا اســتقالل یا خداحافــظ. اما  اگر 
منصوریان در نهایت به جذب او راضى نشود چه اتفاقى 

خواهد افتاد؟

پرسپولیس که جزو گزینه ها نیست. ذوب آهن با قلعه 
نویى هم از لیست خارج مى شود. کرانچار و سپاهان 
که با توجه به تجربه سرمربى کروات از این بازیکن، 
که حرفش را نزنید. تراکتورســازى کــه نمى تواند و 
احتماًال نمى خواهد. در میان مربیان دیگر هم کسى 
عالقه مند به جذب جبارى دیده نمى شود که اگربودند 
مى شد از پیکان و سایپا و گسترش فوالد و صنعت نفت 
حرف زد. اما پایان راه جبارى همین است؛ یا استقالل 
یا خداحافظ. بازیکنى که از نظر فنى ستاره این فوتبال 
است اما به واسطه بعضى از مسائل اخالقى و حاشیه اى 
همه ترجیحشان این است که ســتاره نخواهند و با 

بازیکنان ضعیف تر کارشان را راه بیاندازند.

روزهاى پایانى زیدان آسیا
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چهل تکه

رئیس پلیس آگاهى استان گیالن گفت: درپى وقوع چندین 
فقره ســرقت کارخانه برنجکوبى با یک شیوه و به صورت 
ماهرانه، بررسى موضوع در دســتورکار پلیس قرار گرفت.  
ســرهنگ فرهاد فالح کریمى با بیان اینکــه کارآگاهان با 
تعقیب سرنخ ها موفق به شناسایى یکى از سارقان شد، اظهار 
داشت: متهم 36 ساله اهل و ساکن ماسال، پس از دستگیرى 
به 11 فقره سرقت کارخانه برنجکوبى و مغازه برنج فروشى 

در رشت با همراهى سه متهم دیگر، اعتراف کرد.  
این مقام انتظامى افزود: ســارقان با یک خــودرو در نقاط 
حاشیه اى شهرستان رشــت تردد داشــته و کارخانجات 
برنجکوبى واقع شــده در نقاط کور را شناسایى و سپس در 
ساعات بامداد برنج هاى کشاورزان را سرقت مى کردند و به 

تهران انتقال مى دادند. 

استعالم پلیس از مرکز پالك هاى مسروقه راز پرسه زنى هاى 
سه سرنشین خودروى سوارى را در تهران برمال کرد.

رئیس کالنترى 134 شهرك قدس با اعالم این خبر گفت: 
در راستاى اجراى طرح امنیت محله محور، مأموران انتظامى 
هنگام گشتزنى متوجه رفتار مشکوك یک خودروى سوارى با 

سه سرنشین مى شوند که در حال پرسه زدن بود. 
سرهنگ سعید کفراشى بیراوند افزود: پالك خودرو از مرکز 
پلیس استعالم که مشخص شد خودروى موصوف، مسروقه 
بوده اســت. وى با اشــاره به توقف خودرو گفت: خودروى 
مسروقه مورد بازرســى قرار گرفت که در داخل آن تعدادى

 شیر آالت کشف و ضبط شد.  
سرهنگ بیراوند تصریح کرد: متهمان به همراه اموال کشف 

شده تحویل پایگاه دوم پلیس آگاهى پایتخت شدند. 

ظهر روزیک شنبه اقدام به خودکشى یک جوان حدوداً 30 ساله 
در نیشابور به ستاد فرماندهى 125 اع الم شد.

محمد مهدى سلیمان مدیر روابط عمومى سازمان آتش نشانى 
نیشابور با اعالم این خبر گفت: بالفاصله دو تیم نجات از ایستگاه 
یک به محل اعزام شــدند. همزمــان با ارتباط برقــرار کردن 
کارشناسان سازمان با فرد مذکور تیم نجات، تشک نجات را پهن 
کرد تا در صورت سقوط  احتمالى از آسیب به وى جلوگیرى شود. 
وى افزود: همچنین با شرکت برق جهت قطع برق هماهنگى الزم 
به عمل آمد. سلیمان در ادامه خاطرنشان کرد: پس از حدود 45 
دقیقه صحبت با این جوان توسط کارشناسان سازمان و نیروى 

انتظامى، وى مجاب شد که از تصمیم خود منصرف شود.
این تیر چراغ برق حامل برق فشار قوى بود که خطر برق گرفتگى 

بسیار زیادى داشت.

ماجراى اقدام به خودکشى در نیشابور رازپرسه زنى هاى خودروى مسروقهپایان شبگردى دزدان برنج در رشت 030201

سى امین روز اردیبهشت سال 96 اخبار و اطالعاتى در اختیار کارآگاهان 
پایگاه نهم آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت مبنى بر اینکه عامل جنایت 
شهرك احمدیه و قتل پیرزنى تنها در سال 1366، قاتل فرارى، فردى 
به نام «جمشــید» اســت که تاکنون هیچکس از این موضوع اطالع 

نداشته است.
هماهنگى هاى الزم با رئیس دادگاه بخش آفتاب انجام شد و تحقیقات 
جهت بررسى موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.
کارآگاهان پایگاه نهم آگاهى در مرحله ابتدایى تحقیقات خود به بررسى 
صحت و سقم موضوع جنایت پرداخته و اطالع پیدا کردند که در شهریور 
تابستان 1366، پیرزنى حدوداً 70 ســاله در محل سکونت زندگى اش 
به قتل رسیده و پرونده آن جنایت همچنان در اداره دهم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ در حال رسیدگى است.
در بررسى اظهارات خانواده مقتول مشخص شد که وى در زمان حیات 
خود با خانواده پسرش زندگى مى کرده و در زمان وقوع جنایت در حالى 

که نوه چهار ساله اش خواب بوده، توسط قاتل به قتل رسیده است.
پســر این پیرزن که پس از مرگ مادرش محل زندگــى خود را تغییر 
داد و به منطقه اکبرآباد رفته بود، در اظهاراتــش به کارآگاهان عنوان 

داشــت: «ســال 1366 من به همراه مادر و خانواده ام در شــهرك 
احمدیــه، خیابان احمد خمینــى زندگى مى کردیم؛ شــهریور 1366 
قصد داشتم تا به همراه همسرم براى شرکت در مراسم ترحیم یکى از 
بستگان به شهرستان خدابنده برویم و در این مسافرت یک روزه دختر 
چهار ساله ام را نزد مادرم گذاشتم اما پس از بازگشت از مسافرت بود که 
با جســد خون آلود مادرم که  با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود، 
روبه رو شدم. از آن زمان تاکنون این پرونده همچنان در حال رسیدگى 
است؛ ما از هیچکسى شــکایتى نداریم چراکه من و مادرم با هیچکس 

مشکلى نداشتیم.»
در ادامه رســیدگى به پرونده، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که خواهر 
جمشید که اکنون 46 سال دارد در ســال 1366 در همسایگى مقتول 
زندگى مى کرده و دقیقًا پس از گذشــت چند ماه از زمان وقوع جنایت، 
اقدام به جابه جایى محــل زندگى خود و خانواده اش کرده اســت. با 
شناسایى محل سکونت خواهر جمشید، تحقیقات از وى و خانواده اش 
جهت شناسایى محل سکونت جمشید در دســتور کار کارآگاهان قرار 

گرفت اما آنها مدعى بى اطالعى از وى بودند.
در شرایطى که ظاهراً هیچگونه اطالعاتى از جمشید و خانواده اش وجود 
نداشت، کارآگاهان پایگاه نهم آگاهى با انجام اقدامات پلیسى موفق به 

شناسایى مخفیگاه جمشید در قلعه حاج موسى شدند و این محل را تحت 
کنترل و مراقبت نامحسوس پلیسى قرار دادند.

سرانجام در ساعت 8 روز شنبه سوم تیرماه ســال جارى، در حالى که 
جمشید قصد داشت تا با خودروى شخصى اش از خانه خارج شود، توسط 
کارآگاهان دستگیر و به پایگاه نهم پلیس آگاهى منتقل شد و در همان 
تحقیقات اولیه صراحتًا به ارتکاب جنایت و قتل پیرزن تنها اعتراف کرد.
متهم در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «حدوداً 30 سال پیش با توجه 
به اینکه با پدرم مشکل مالى داشتم، پدرم مرا از خانه بیرون کرد؛ من که 
آن زمان تنها 16 سال داشتم، به خانه خواهرم رفتم؛ حدوداً یک ماه در 
خانه خواهرم زندگى مى کردم و طى این مدت پیرزنى را در همسایگى 
آنها مى دیدم که یک بز نگهــدارى مى کرد و بنا به گفته هاى خواهرم 
با خانواده پسرش در خانه روبه رو سکونت داشت. یک روز خواهرم در 
بین صحبت هایش عنوان داشت که چند روز پیش یک موتورى را دیده 
که بنا به گفته وى مبلغ 350 هزار تومان پول براى پیرزن آورده است؛ 
پس از آن وسوسه سرقت پول ها به جانم افتاد تا اینکه یک روز به  قصد 
سرقت وارد خانه پیرزن شدم. پیرزن داخل حیاط خانه در حال خرد کردن 
سبزى براى بزش بود که مرا دید؛ پرسید که آنجا چکار مى کنم؟ که به 
دروغ عنوان داشــتم که دلم درد مى کند و به این بهانه از او درخواست 

نبات کردم؛ پیرزن که به حضور بى اجازه من در داخل حیاط خانه شان 
مشکوك شده بود، عنوان داشت که نبات ندارد و در ادامه به قصد بیرون 
کردن من از خانه، مرا به عقب هل داد. روى زمین افتادم، ناگهان دستم 
به چاقویى خورد که پیرزن با آن ســبزى خرد کرده بود، ترسیده بودم، 
با چاقو به پیرزن حمله ور شــدم، نمى دانم چند ضربه به او زدم، پس از 
ارتکاب جنایت جســد پیرزن را به داخل خانه کشیدم، شروع به وارسى 
وســایل داخل خانه کردم اما هیچ پولى پیدا نکــردم. به خانه خواهرم 
برگشتم و پس از تعویض لباس هاى خون آلود، با دوچرخه محل را ترك 
کردم، خواهرم زمانى که متوجه شد که پیرزن همسایه شان توسط من 
به قتل رسیده است، چند ماه پس از این ماجرا خانه اش را فروخت و از آن 
محل رفت. طى این مدت دچار عذاب وجدان شدیدى بودم؛ هیچکدام از 
کارهایم درست از آب در نمى آمد و همیشه گرفتار و بدهکار بودم؛ هر بار 
که معامله اى مى کردم، ضرر مى کردم و مردم به عنوان کالهبردارى 

از من شکایت مى کردند.»
سرهنگ کارآگاه حسین زارع، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران بزرگ، 
با اعالم این خبر گفت: «باتوجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، 
قرار بازداشت موقت از سوى مقام محترم قضائى صادر شد و متهم جهت 

ادامه تحقیقات در اختیار پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.»

سـالسـال

حدود یک هفته قبل سرقت اموال داخل خودرو در بلوار 
شهید رستمى مشهد به مأموران انتظامى گزارش شد که 
بالفاصله با دستور سرگرد ملکى،رئیس کالنترى مصال 
گروهى از مأموران تجسس به پیگیرى پرونده این سرقت 

پرداختند.
آنها با بررســى دوربین هاى مدار بســته به سرنخ هایى 
دست یافتند مبنى بر اینکه مرد جوانى در ماجراى سرقت 
از داخل خودروى ال 90 نقش دارد، این درحالى بود که 
تصاویرى از دو کودك خردسال نیز در کنار آن مرد جوان 
دیده مى شد. هنوز بررسى ها ادامه داشت تا اینکه شنبه 
گذشــته، ماجراى زورگیرى از یک کودك 9 ساله نیز به 

مأموران کالنترى مصال گزارش شد.
تحقیقات مقدماتى مأموران تجسس و اظهارات شاکى 
خردســال بیانگر آن بود که دو کودك با استفاده از یک 
قبضه چاقوى ضامندار، گوشى تلفن همراه وى را با توسل 
به زور ربوده اند بنابراین مأموران انتظامى بالفاصله عازم 
محل وقوع سرقت شدند و به بررسى خیابان هاى اطراف 
پرداختند تا اینکه دو کودك خردسال توجه مأموران را به 
خود جلب کردند. مشخصات دو کودك مذکور با کودکانى 
که تصاویر آنها در دوربین مدار بسته سرقت از داخل ال 
90 ثبت شده بود، مطابقت داشت به همین دلیل مأموران 
انتظامى به سوى دو کودك مذکور حرکت کردند که در 
همین هنگام ناگهان آنها با دیدن مأموران، گوشى تلفن 
همراهى را به داخل چمن هاى فضاى سبز پرت کردند اما 

نتوانستند از چنگ مأموران بگریزند. 
دو کودك 12 و هشت ساله که به کالنترى مصال هدایت 
شده بودند، پرده از ماجراى ســرقت اموال داخل ال 90 

نیز برداشتند. 
کــودك 12 ســاله ضمــن اعتراف بــه زورگیــرى از 
کودك 9 ســاله و ســرقت اموال داخل خــودرو گفت: 
«پسردایى ام از من خواست برایش گوشى بخرم اما من 
چون پول نداشــتم تصمیم گرفتم یک گوشــى براى او 
ســرقت کنم.» بنابراین گزارش، کودك مذکور که ابتدا 
بیان مى کرد چاقوى ضامن دار عقرب نشان را پیدا کرده 
است وقتى دید حرف هایش مورد قبول نیروهاى انتظامى 
قرار نمى گیرد گفت: «دروغ گفتم، چاقو را از خیابان هاى 

اطراف پنجراه خریدم.»
رئیس پلیس خراســان رضوى  دســتورات قاطعى را با 
هماهنگى هاى قضائى براى دســتگیرى مرد جوانى که 

آنان را وادار به ارتکاب جرم کرده بود، صادر کرد. 

زورگیرى
 کودك 12ساله در مشهد 

على اصغر میرزایى فرماندار بندرگز در پى انتشار تصاویرى 
با مضمون مجروح شــدن معاون فرمانــدار بندرگز در 
درگیرى بــا اراذل و اوباش، گفت: فردى که با اســتناد 
تصاویر منتشــره در فضاى مجازى  در اثر اصابت سالح 
سرد مجروح شده است، حســن علیخانى مسئول روابط 
عمومى فرماندارى بندرگز است که در جریان اختالف و 
نزاع خانوادگى با برادر زاده اش آسیب دیده است.  فرماندار 
بندرگز با بیان اینکه این امر هیچ ارتباطى به حوزه هاى 
ادارى و دولتى نداشــته و طرح مباحثى مانند درگیرى با 
اراذل و اوباش از اساس مردود است؛ افزود: متأسفانه برخى 
رسانه ها براى جذب مخاطب از روش هاى نادرست و غیر 
منصفانه اســتفاده مى کنند که این امر با رسالت واقعى 
رســانه ها منافات دارد و سبب تشویش اذهان عمومى و 

القاى حس ناامنى در جامعه خواهد شد.

نزاع سرنشینان پراید و پژو در سیرجان به کشته شدن یک 
نفر انجامید.  

رئیس پلیس شهرستان ســیرجان گفت: سانحه رانندگى 
مشــکوك خودروى ســوارى پراید در پى تعقیب و گریز با 
خودروى پژو در خیابان آیت ا... ســعیدى سیرجان رخ داد. 
ســرهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود: در این حادثه یکى از 
سرنشینان پراید که روى در خودرو نشسته بود در حین حرکت 
به تابلو راهنمایى و رانندگى برخورد مى کند و بعد از صدمه 
دیدن و جدا شــدن کتف وى به علت خونریزى و جراحات 
وارده جان باخت. وى اظهار داشت: خودروى پراید به دنبال 
تعقیب و گریز، یکى از سرنشینان پژو را زیر مى گیرد که منجر 
به زخمى شدن وى مى شود. سرهنگ ایران نژاد گفت: سه 
متهم در حادثه درگیرى و تصادف خــودروى پراید و پژو در 

سیرجان دستگیرشدند. 

واقعیت هاى درگیرى 
در بندرگز   

کتف سرنشین پراید
پشت پرده متوقف کردن متروى تهران  جدا شد 

سرهنگ على راقى رئیس 
پلیس مترو تهــران با 

اشاره به اینکه در پى 
شــکایت  دریافت 
افــرادى مبنــى بر 
وقوع جیــب برى 
در ایســتگاه هاى 
مترو  بــه ویژه ایس

تــگاه هــاى امــام 
خمینى(ره)، دروازه دولت 

و آزادى، ایــن موضــوع در 
دستور کار قرار داده شد، بیان کرد: 

با پایش هاى تخصصــى صورت گرفته 
کارآگاهان پلیس مترو توانســتند دو تن از ســارقان

 حرفه اى را هنگام انجام جیب برى دستگیر کنند. 
رئیس پلیــس مترو تهــران در خصــوص چگونگى 
دســتگیرى یکى از این متهمان گفــت: مأموران این 
یگان در ایستگاه مترى و ورزشگاه آزادى، به پرسه زنى 
جوانى مشکوك مى شوند و وى را زیر نظر قرار مى دهند 
و زمانى که متهم یک دستگاه تبلت را از جیب یکى از 

مسافران سرقت مى کند وى را دستگیر  مى کنند. 

وى در خصوص دستگیرى 
دیگر متهم این پرونده، 
خاطرنشــان کرد: در 
دیگرى  عملیــات 
عوامــل آگاهى و 
انتظامى این یگان 
در ایســتگاه آزادى 
متوجــه حــرکات 
مشکوك و جابه جایى 
غیر متعارف مرد جوانى 
شدند و وى را تحت نظر قرار 
دادند. سرهنگ راقى اظهار داشت: 
زمانى که مترو پس از مسافر گیرى قصد 
ترك ایستگاه را داشت، متهم با سوءاستفاده از ازدحام 
موجود در سکو پس از سرقت گوشى تلفن همراه یکى 
از مسافران به داخل مترو گریخت که با تالش عوامل 
انتظامى، مترو متوقف و سارق که در زیر صندلى پنهان 
شده بود دستگیر شد.  وى با بیان اینکه این متهم داراى 
سابقه محکومیت مى باشد، تصریح کرد: متهمان جهت 
انجام تحقیقات بیشتر به پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ تحویل داده شدند. 

چندى قبل مأموران پلیس آبادان در جریان سرقت هاى 
سریالى از حســینیه ها قرار گرفتند و تیمى از مأموران 
تجسس کالنترى 13 قدس براى دستگیرى عامل این 

سرقت ها وارد عمل شدند.
مأموران در گام نخست پاى در محل هاى سرقت گذاشته 
و در بررسى فیلم  هاى ضبط شده دوربین هاى مداربسته 
پى بردند که سارق حرفه اى با تن کردن لباس تأسیساتى 
و خدماتى وارد حسینیه ها شده و در زمانى مناسب اقدام 

به سرقت وسایل داخل حسینیه ها کرده است.
همین کافى بود تا مأموران با به دست آوردن این سرنخ 
اصلى مخفیگاه «منصور» را شناسایى کنند و در عملیاتى 
ضربتى متهم جوان را در خانه اش دستگیر کردند و در 
بازرسى خانه وى وسایل ســرقتى زیادى از حسینیه ها 

به دست آمد.
منصور 54 ســاله که راهى جز اعتراف نداشت، گفت: 
«چند ســال قبل بخاطر اعتیادم به مواد صنعتى شیشه 
همسر و خانواده ام مرا ترك کردند و پس از مدتى شنیدم 
که همسرم با مرد دیگرى ازدواج کرده است. بى سرپناه 
بودم که یکى از برادرهایم که او نیز اعتیاد دارد خانه اى در 
اختیار من قرار داد و من که پولى در بساط نداشتم تصمیم 
گرفتم براى تأمین هزینه هاى اعتیاد و زندگى دست به 

سرقت از حسینیه ها بزنم.»
منصور گفت: با تن کردن لباس خدماتى و کارگرى براى 
سرقت به حسینیه ها مى رفتم و به همین خاطر کسى 
به من شک نمى کرد و به راحتى سرقت هایم را به اجرا 

مى رساندم.»
بنا به این گــزارش، منصور براى تحقیقات بیشــتر و 
شناســایى دیگر جرائم احتمالى اش به دستور بازپرس 
پرونــده در اختیار مأمــوران پلس آگاهى آبــادان قرار 

گرفته است.

سرقت منصور از 
حسینیه هاى آبادان 

دستگیــرى قاتـل پس از دستگیــرى قاتـل پس از 3030  
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Galaxy on Fire 3 – Manticore  بــازى جدیــد و 

 Deep خارق العاده در ســبک بــازى هاى اکشــن از
Silver بــراى اندروید اســت. پس از عرضه نســخه 

دوم این بازى هم اکنون شــاهد منتشــر شدن نسخه 
 Galaxy ســوم آن هســتیم، بازى فوق العاده جذاب
on Fire 3 – Manticore ایــن بــار بــا ســناریویى 

جدید وارد کهکشــان شــده تا بــار دیگر مشــتاقان 
خــود را به وجــد آورد! در فصل جدید این بازى شــما 

در نقش یک نیــروى نظامــى کارکشــته، در پایگاه 
نظامــى مانتیکور (Manticore) مســتقر هســتید تا 
در زمان مناســب وارد نبردى ســنگین با جنایتکاران 
کهکشان شوید، با دســتگیر کردن جاسوسان دشمن و 
کشف نقشــه هاى حمله مى توانید به جنگ با دشمنان 
 Galaxy on Fire نگون بخت خود بروید! هدف اصلى
3 کشــف علت رخ دادن پدیده اى زمین شناسى به نام 
Shattering است ؛ فصل هاى جدیدى که به این بازى 

افزوده شده شما را در نبردهاى هوایى سهمگینى قرار 
مى دهد تا مالکیت حقیقى آسمان ها را مشخص کنید! 
در واقع این بازى به شما اجازه خواهد داد تا فضاپیماهاى 
دوســتان خود را در اختیار بگیرید و با پشتیبانى پایگاه 
نظامى مانتیکور بخش عظیمى از کهکشان را به تصرف 
خود درآورید! اگر از عالقه مندان به بازى  هاى اکشــن 
و هوایى اندروید هســتید به هیچ وجه بازى گرافیکى 

Galaxy on Fire 3 – Manticore را از دست ندهید!

iOS جالب ترین ترفندهاى مخفى گوشى هاى
 زمانى از گوشــى فقط براى برقرارى تماس تلفنى یا در نهایت ارسال و دریافت پیامک 

استفاده مى شد اما این موضوع دیگر صادق نیست! 
این روزها گوشــى هاى هوشــمند فقط یک ابزار ارتباطى نیســتند، بلکه مى توانند نقش 
دوربین عکاســى و فیلمبردارى، پخش موســیقى، کنســول بازى همراه، تلویزیون 

جیبى براى تماشــاى ویدئو و فیلم، ابزارى بــراى وبگردى و صدها ابــزار دیگر را بازى
 کنند. 

کاربرد گوشى هاى هوشمند به شدت افزایش یافته است و این گجت ها به عضو حیاتى در 
زندگى ما انسان ها تبدیل شده اند.

 اما آیا ما از تمام قابلیت هاى گوشى هاى هوشمند خود باخبر هستیم؟

شاید در پاســخ این پرســش بگویید بله من با تمام قابلیت هایى که به آنها اشاره 
شد آشنایى دارم! اما مسئله اینجاســت که موارد نام برده تنها بخش کوچک و ساده اى از 

قابلیت هاى گوشى هاى امروزى محسوب مى شوند. 
ما به قابلیت هاى نام برده دراصطالح لقب ترفندهاى مخفى را داده ایم، اما ممکن اســت 

برخى از این ترفندها آنقدرها هم مخفى یا پنهان نباشند!

                       عکسبردارى در حین ضبط ویدئو
تصور کنید با استفاده از اپلیکیشن دوربین آیفون یا آیپد در حال ضبط ویدئو هستید و تمایل دارید 
عالوه بر آن ویدئو بتوانید از منظره پیش رو عکس هم بگیرید. خوشبختانه این امر امکانپذیر است 
و براى ضبط عکس در حین فیلمبردارى هیچ نیازى به توقف این پروسه وجود ندارید! براى این کار 
کافى است حین ضبط ویدئو آیکون سفید رنگ شــاتر که به شکل دایره در گوشه سمت راست و 

پایین صفحه نمایان مى شود را انتخاب کنید.

0101 PDF یادداشت روى فایل                     
شــاید براى شــما هم پیش آمده باشــد یک فایل PDF در 
آیفون یا آیپدتان ذخیره کرده باشــید و بنا بــه هر دلیل در حین 
مطالعه آن، بخواهیــد روى بخش هاى مختلــف فایل مذکور 
یادداشــت یا نوت بنویســید! برخالف تصور اغلــب کاربران، 
ایــن امــکان در سیســتم عامل iOS 9 بــدون نیــاز به هیچ 
اپلیکیشــن جانبى فراهم شــده اســت. براى این عمل کافى

 است:
  فایل PDF مد نظر را اجرا کنید.

  از منوى زیرین صفحه، آیکون یا نماد «کیف» را انتخاب کنید.
به این صورت مى توانید با اســتفاده از انگشت خود در هر کجا 
از فایل PDF یادداشــت یا نوت بنویســید. این ترفند در برخى 
از شــرایط، به ویژه در شــرایطى که در کالس درس باشــید و 
توضیحات استاد براســاس فایل PDF خاصى باشد، به مراتب 

کاربرد دارد.

                     خاموش کردن چراغ فلش آیفون 0404
فقط با یک حرکت

اگر بنا به هر دلیل چراغ فلش دوربین آیفون خود را روشن کرده اید، 
مى توانید به سادگى و با یک حرکت سریع دستور خاموش کردن 
آن را از Lock Screen صادر کنید. تصور کنید چراغ فلش آیفون 
فعال اســت و مى خواهید با ترفند مد نظر ما آن را خاموش کنید. 

بدین منظور:
   انگشــت خود را روى لبه سمت راست نمایشــگر آیفون قرار 

دهید و نگه دارید.
   با یک حرکت سریع، انگشت خود را کمى به سمت چپ بکشید 

و سریع از روى نمایشگر بردارید.
مشاهده خواهید کرد چراغ فلش دوربین آیفونتان خاموش مى شود. 
دقت کنید که در حین پیاده سازى این ترفند، انگشت خود را کامل 
از سمت راست نمایشگر به سمت چپ نکشید، زیرا در این شرایط 

اپلیکیشن دوربین آیفون اجرا مى شود.

0505

                    تایپ سریع بخش انتهایى دامنه هاى مختلف در حین وبگردى
این ترفند بسیار ساده اما کاربردى است. احتماًال در حین وبگردى با مرورگر آیفون یا آیپدتان با 
مشکل تایپ عبارت تحتانى دامنه هاى مختلف نظیر . Comیا  .Net مواجه شده اید. براى رفع این 
مشکل کافى است پس از تایپ بخش اصلى دامنه در آدرس بار مرورگر، کلید مجازى «نقطه» یا 
«دات» را فشار دهید و کمى نگه دارید تا بخش انتهایى دامنه هاى مختلف نمایان و قابل انتخاب 
شوند. به این صورت مى توانید خیلى سریع تر به وبگردى بپردازید و سایت هاى مختلف مد نظرتان 

را بازبینى کنید.

0303

                            تایمر پخش موسیقى و توقف خودکار آن 
اگر از آن دسته افرادى باشید که پیش از خوابیدن به موسیقى گوش مى دهند، احتماًال با مشکل پخش 
موسیقى پس از به خواب رفتن خود دست و پنجه نرم کرده اید. مطمئناً بسیار جالب مى شد اگر مى توانستیم 
براى پخش موسیقى تایمر یا شمارش معکوسى تعیین کنیم تا پس از به پایان رسیدن مدت زمان مد 
 iOS نظرمان، پخش موسیقى در دستگاه به طور خودکار متوقف شــود. این عمل نیز در سیستم عامل

امکانپذیر است. براى این کار به شرح زیر عمل کنید:
  اپلیکیشن موسیقى آیفون خود را اجرا و مجموعه آهنگ هاى مورد عالقه خود را انتخاب و شروع به 

پخش کنید.
  با لمس دکمه Home از اپلیکیشن موسیقى خارج شوید.

  اپلیکیشن Clock را اجرا کنید.
  به بخش Timer مراجعه کنید.

  مدت زمان مد نظرتان را مشخص کنید. این مدت زمان نشان مى دهد تمایل دارید پخش موسیقى  از 
دستگاه تا چه زمان ادامه پیدا کند.

 Stop Playing را انتخاب کنید و به سمت پایین صفحه بروید تا به گزینه When Timer Ends گزینه  
برسید. آن را انتخاب کنید.

  گزینه Set را لمس کنید.
  درنهایت باید آیکون Start را در اپلیکیشن Clock لمس کنید تا تایمر پخش موسیقى آغاز شود.

مى توانید از اپلیکیشن Clock خارج شــوید و آیفون یا آیپدتان را مادامى که موسیقى پخش مى کند در 
گوشه اى رها سازید. به محض اینکه بازه زمانى از پیش تعیین شده شما در حالت تایمر تمام شود، پخش 

موسیقى از دستگاه به طور خودکار متوقف خواهد شد.

0202

رامین مشکاه

شرکت اى ام دى از عرضه پردازنده سرور تازه خود به نام 
Epyc خبر داده که رقیبى جدید براى تراشه هاى مشابه 

شرکت اینتل محسوب مى شود.
تراشه هاى سرور روى رایانه هاى پیشرفته مورد استفاده 
در شرکت هاى تجارى، رایانه هاى شرکت هاى میزبان 
وب و ارائه دهنــده خدمات کلود و... نصب مى شــوند 
و شرکت هاى ســازنده در تالش هســتند با کاهش 
مصرف برق و هزینه تولیدشــان رقبا را از میدان به در 

کنند.
شــرکت اینتل 98 درصد از بازار تراشه هاى سرور را در 
اختیار دارد و حاال اى ام دى با استفاده از Epyc در تالش 

است بخش بیشترى از بازار یادشده را از آن خود کند.
 Epyc ،اى ام دى Epyc یکى از تراشــه هاى ســرى
7251 نام دارد که هشت هسته اى و 2,1 گیگاهرتزى 

اســت که البته این ســرعت بــه 2,9 گیگاهرتز قابل 
افزایش اســت Epyc 7601  . قدرتمندترین پردازنده 
این مجموعه 32 هسته اى است و سرعت آن از 2,2 تا 
3,2 گیگاهرتز در نوسان است. مهمترین پردازنده هاى 
سرور شــرکت اینتل که Xeon نام دارند 24 هسته اى 

هستند.
پردازنده هاى یاد شــده مى تواننــد از 2666 مگاهرتز 
 PCIe 2 ترابایت حافظه و 128 مسیر ،DDR4 DRAM

پشتیبانى کنند. قیمت مدل هاى مختلف این تراشه ها 
حدود چهار هزار  دالر است.

مطابق نتایج جدیدترین رده بندى که به منظور مقایســه 
برترین ابَررایانه ها در جهان انجام شده است، عنوان برترین 
براى دومین سال متوالى، متعلق به TaihuLight است که 

در مرکز ملى سوپرکامپیوترهاى چین قرار دارد.
این ابررایانه توانایى انجام 93 کوادریلیون محاسبه در ثانیه 
را داراست. شایان ذکر است که هر کوادریلیون معادل 10 

به توان 15 است.
نکته جالب اینجاست که این توانایى، تقریباً سه برابر سریع تر 
  Tianhe-2از ابررایانه مقام دوم در همین رتبه بندى است که
نام دارد. قابل توجه اینکه رتبه دوم هم همچنان متعلق به 
کشور چین است. در رتبه سوم این مقایسه، رایانه جدیدى 
متعلق به کشور سوئیس قرار دارد که Piz Dain نام دارد 
و در مرکز ملى ســوپرکامپیوترهاى این کشور واقع است. 
 Nvidia این کامپیوتر اخیراً با افزودن هسته هاى گرافیکى
تقویت شده است. در واقع ورود این رایانه جدید سوئیسى 
 Titan باعث شده اســت که ســوپرکامپیوتر آمریکایى

عقب نشینى کند و به جایگاه چهارم بسنده نماید.
شــایان ذکر اســت که این ابررایانه آمریکایى، توانایى 
محاســبه 17/6 کوادریلیون در ثانیه را دارد که حدود یک 
پنجم کامپیوتر چینى است که رده نخست را از آن خود دارد.

البته این نکته قابل ذکر اســت که آمریکا همچنان پنج 
جایگاه در میان رده بندى ده ســوپرکامپیوتر برتر دنیا را از 
آن خود کرده است . همچنین در میان 500 سوپرکامپیوتر 
برتر جهان، همچنان رقم باالیى معادل 169 عدد متعلق 

به این کشور است.

رونمایى از پردازنده 
سرور جدید اى ام دى در 

رقابت با اینتل

رده بندى جدید 
برترین 

سوپرکامپیوترهاى جهان

شــرکت هاى عالقه مند به حضور در ســالن 
اشــتغال (HR) بیست و ســومین نمایشگاه 
الکامپ مى توانند براى پیش ثبت نام از طریق 

سایت رسمى نمایشگاه الکامپ اقدام کنند.
سالن اشتغال به ابتکار ســازمان نظام صنفى 
رایانه اى و با مشارکت شرکت رادمان در بیست 
و سومین نمایشگاه الکامپ راه اندازى خواهد 
شد. در این سالن براى شرکت هایى که در حوزه 
اشتغال (HR) فعال هســتند و سرویس دهى 
مى کنند، شــرکت هایى که براى ساماندهى 
کارکنان خود به کارشناســان منابع انسانى یا 
به مشاوره شرکت هاى حوزه مدیریت و توسعه 
منابع انسانى نیازمند هســتند، فرصت حضور 

فراهم شده است.
عالوه برآن شرکت هاى فعال در حوزه فناورى 
اطالعات و ارتباطات که جویاى نیروى انسانى 
ماهر و کارشناس هستند نیز مى توانند، در سالن 

اشتغال نمایشگاه الکامپ شرکت کنند.
شــرکت هاى حقوقــى عالقه منــد بــه 
حضور در سالن اشــتغال با مراجعه به سایت 
iran-elecomp.com مى تواننــد از طریق 

بخش ســامانه ثبت نام، گزینه ورود به صفحه 
ثبت نام را انتخاب کنند و با تکمیل فرم موجود 
نسبت به پیش ثبت نام در این سالن اقدام کنند.

بیست و سومین نمایشگاه الکامپ، 30 تیر ماه 
تا دوم مردادماه ســال جارى  به همت سازمان 
نظام صنفى رایانه اى کشــور در محل دایمى 
نمایشگاه هاى بین المللى تهران برگزار مى شود.

پیش ثبت نام سالن اشتغال 
الکامپ 96 آغاز شد

 مدت ها بود شــایعاتى مبنى عرضه نسخه اى 
جدید از گوشــى گلکســى اس 8 در فضاى 
مجازى منتشر مى شــد که تحت عنوان نسل 
جدید از ســرى Galaxy Active شــناخته 
مى شود. اما سامســونگ با معرفى رسمى این 
محصول در وبسایت خود، ُمهر پایانى به تمام 
 ،Ronald Quandt شــایعات زد. طبق گفته
  G892A شماره این مدل گوشى از سرى اکتیو
 Galaxy S7 ،اســت که با نســل قبل خــود

Active، تنها یک رقم تفاوت دارد.

طبق خبرهایى که تا کنون پیرامون گلکســى 
اس 8 اکتیو منتشر شده اســت، این گوشى با 
هیچ کدام از قابلیت هاى متمایز گلکسى اس 
8 عرضه نخواهد شد مانند حاشیه هاى خمیده 
صفحه نمایش که گلکســى اس 8 را به یک 
گوشــى خاص تبدیل کرده بــود. در عوض، 
مدل اکتیو بزرگ تر و مقاوم تر است و طراحى 

حجیم ترى دارد.
از ویژگى هاى دیگرى که در شایعات مختلف 
درباره این محصول منتشر شده بود، مى توان به 
این موارد اشاره کرد: باترى 4000 میلى آمپرى 
و درجه ضد آب و گرد و غبار با استاندارد ارتشى  

.MIL STD-810G

 به غیر از این ویژگى ها، دیگر قابلیت ها مانند 
ابعاد صفحه نمایش و رزولوشــن، رم و بیشتر 
قابلیت هــاى داخلى این دســتگاه به احتمال 
زیاد مشابه نسل قبلى، گلکسى اس 7 است. به 
عالوه این گوشى به صورت انحصارى توسط 

اپراتور AT&T در آمریکا عرضه خواهد شد.

معرفى رسمى گوشى 
گلکسى اس 8 اکتیو

بازى اکشن هوایى 
نبرد در مانتیکور 

اندروید

اینستاگرام امکانات بیشترى را براى بخش پخش زنده خود در نظر گرفته و امکان داده 
تا کاربران بتوانند این ویدئوها را تا 24 ساعت بعد کماکان مشاهده کنند.

تا به حال مشاهده این ویدئوها تنها در زمان پخش آنها ممکن بود و بعد از پایان پخش 
زنده تماشاى ویدئوهاى پخش شده دیگر مقدور نبود.

اما حاال اینستاگرام به اشتراك گذارى ویدئوهاى پخش زنده را به مدت 24 ساعت بعد 
از اتمام آنها امکانپذیر کرده است. اینســتاگرام با این تغییرات در حال تغییر ویژگى ها 
و امکانات خود است و دیگر قصد ندارد صرفًا یک پالتفورم به اشتراك گذارى عکس 

باشد.
قابلیت پخش زنده ویدئوى اینســتاگرام باعث شد این سایت راه خود را از اسنپ چت، 
رقیب جدى خود جدا کند و نشــان دهد که صرفًا به دنبال تقلید از امکانات آن نیست. 
افزوده شدن بخش استورى به اینستاگرام باعث افزایش 50 میلیونى کاربران روزانه 
آن شــد و این رقم را از 200 میلیون نفر در ماه آوریل بــه 250 میلیون نفر در ماه مِ ى 

افزایش داد.
در مقابل تعداد کاربران روزانه اســنپ چت حدود 166 میلیون نفر اســت. تعداد کل 

کاربران اینستاگرام حدود 700 میلیون نفر برآورد شده است.

ذخیره سازى ویدئوهاى پخش زنده اینستاگرام تا 24ساعت بعد
 و امکان داده 

 پایان پخش 

2 ساعت بعد 
ییر ویژگى ها 
ذارى عکس 

ز اسنپ چت، 
ت آن نیست. 
ربران روزانه 
در ماه مِ ى  فر

ت. تعداد کل 

4پخش زنده اینستاگرام تا 24ساعت بعد
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میدان تجریش، میدانى نه چندان بزرگ در انتهاى مسیرى طوالنى از جنوب به شمال تهران و خیابان پر درخت 

رین مناطق پایتخت است، که على رغم قرار 
ولیعصر، در کنار امامزاده صالح(ع) و بازار قدیمى، یکى از شلوغ ت

گرفتن در منطقه مدرن تهران هنوز بافت سنتى خود را به خوبى حفظ کرده است و همین حال و هواى سنتى و 

رانى، مردم تهران را از مناطق دیگر به بهانه خرید و زیارت و حتى وقتگذرانى و خیابان گردى به این محله
ای

و ایستگاه مترو، دسترسى آسانى دارد و به همین دلیل، 
 مى کشاند. تجریش به واسطه وجود خطوط اتوبوسرانى 

در همه روزهاى هفته، این منطقه قدیمى پایتخت و بازار سنتى اش شاهد رفت و آمد بسیارى از مردم تهران 

ست فودها در کنار گنبد فیروزه اى امامزاده 
است. گذرهاى بازار تجریش، مراکز خرید، دستفروش ها، کبابى ها و ف

صالح(ع) تجریش را به یکى از مقاصد محبوب تهرانى ها تبدیل کرده است.

نخستین اجراى تابستانى 
ارکستر سمفونیک تهران به 
رهبرى شهرداد روحانى با 

حضور چهره هاى آشنا در تاالر 
وحدت اجرا شد.

31 خرداد 1369- 
زلزله اى به شدت

 7/3در مقیاس امواج 
درونى زمین 

(ریشتر)، استان هاى 
گیالن و زنجان را 

لرزاند. در این زلزله 
بیش از 35هزار نفر 
کشته، 500 هزار 

نفر بى خانمان و بیش 
از 200 هزار واحد 
مسکونى تخریب شد.
27 سال از آن روزها 

مى گذرد.

بازدید جانبازان و 
معلولین ویلچرى از 

متروى شیراز.

 معتادان استان مازندران در سال 
دولتى نگهداري، درمان و کاهش آسیب

تنها مرکز 

د مخدر در روستاى قاجارخیل شهرستان 
92 در اجراى ماده 16قانون مبارزه با موا

ره بردارى قرار گرفته است. 
سارى افتتاح شده و مورد به

آیین دوختن کیسه مراد در مساجد قدیمى شاهرود در حالى برگزار شد که بانوان 
این شهرستان با سوزن زدن به کیسه مراد، حاجت یکسال آتى شان را از خالق 

یکتا طلب مى کنند.         

 منابع آبى کردستان

در حاشیه گردهمایى بسیجیان 
دانشگاه علوم و تحقیقات که با 

عنوان «آتش به اختیار» در محل 
مجتمع فرهنگى دانشجویى 13 آبان 
(النه جاسوسى سابق آمریکا) برگزار 
شد از یک سالح انفرادى جدید به 
نام ذوالفقار رونمایى به عمل آمد. 

پس از حادثه پالسکو، پس از حادثه پالسکو، 
مالک ساختمان آلومینیوم(بنیاد مالک ساختمان آلومینیوم(بنیاد 

مستضعفان انقالب اسالمى) مستضعفان انقالب اسالمى) 
 اقدام به ایمن سازى برخى طبقات  اقدام به ایمن سازى برخى طبقات 
ساختمان آلومینیوم کرده است. ساختمان آلومینیوم کرده است. 
قرار است مشکالت برق کشى، قرار است مشکالت برق کشى، 
آسانسورها، عایق سازى و دیگر آسانسورها، عایق سازى و دیگر 

ضعف هاى این ساختمان نیز ضعف هاى این ساختمان نیز 
برطرف شود. ساختمان آلومینیوم برطرف شود. ساختمان آلومینیوم 

ساختمانى تجارى در خیابان جمهورى ساختمانى تجارى در خیابان جمهورى 
نرسیده به پل حافظ تهران است. نرسیده به پل حافظ تهران است. 
این ساختمان این ساختمان 1313 طبقه که اسکلت  طبقه که اسکلت 

فلزى است در سال فلزى است در سال 13431343 گشایش  گشایش 
یافت. آلومینیوم در زمان ساخت یافت. آلومینیوم در زمان ساخت 
سومین بناى بلندمرتبه و داراى سومین بناى بلندمرتبه و داراى 
آسانسور در ایران بوده است. آسانسور در ایران بوده است. 
حدود حدود 600600 واحد تجارى در این  واحد تجارى در این 

ساختمان فعالیت دارند.ساختمان فعالیت دارند.


