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آتشفشان 
دماوند خاموش نیست 

خواب است

تجهیز 13500 هکتار زمین به 
سامانه هاى نوین آبیارى

عرضه گوشت 
33 هزار تومانى در 

فروشگاه هاى زنجیره اى

دستگیرى «حمید صفت» 
خواننده رپ به اتهام قتل 

صداوسیما این روزها
وضعیت خوبى ندارد

11

روغن زیتون
 استفــاده نکنید...!

شناسایى و پلمب مخفیگاه هاى 
عرضه قلیان در اصفهان

مجلس به مجلس به 1616 عضو دولت جدید خوش آمد گفت عضو دولت جدید خوش آمد گفت
فقط بیطرف افتادفقط بیطرف افتاد
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جهان نما

معدوم سازى14 ُتن 
مواد غذایى فاسد 
در تابستان
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روابط عمومى معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت از معدوم سازى بیش از 
14 تن موادغذایى فاسد و تاریخ 
گذشته از ابتداى تابستان امسال 

خبر داد. مدیر روابط عمومى 
معاونت بهداشت وزارت 

بهداشت در این باره 
گفت:...

مدیر کل نظارت بر فرآورده هاى طبیعى، 
سنتى و مکمل سازمان غذا و دارو از 
افزایش 240 درصدى فرآورده هاى 

سنتى در دولت یازدهم خبر داد و در عین 
حال توضیحاتى را درباره امکان تقلب 

در این فرآورده ها ارائه کرد.
امیرحسین جمشیدى 
افزود: در حال حاضر...

3

وجود 3100 
فرآورده سنتى 
و طبیعى در 
کشور

د15155

د
خ

 خالد شفیعى جدیداً در مصاحبه اى با رسانه ها از پیشنهاد 
تیم هاى اصفهانى به خود پرده برداشته است. پیشنهادى 

که در نهایت عملیاتى نشد و او رهسپار کره جنوبى شد.
 خالد شفیعى چند ماهى است با تیم اف سى سئول 

کره جنوبى قرارداد امضا کرده اما هنوز نتوانسته در ترکیب 
این تیم به صورت ثابت به میدان برود. البته

 مسائلى از قبیل مصدومیت هم در این راه براى او مشکل 
ساز شد که باعث شد دیرتر به ترکیب اضافه شود.

معرفى معرفى 
JBLJBL اسپیکر قدرتمند

عرضه قلیا

بازیکن ایرانى اف سى سئول:

 از اصفهان و تهران 
پیشنهاد داشتم

13
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فرمانده نیروى قدس ســپاه طى سخنانى در پانزدهمین 
اجالس روز جهانى مسجد که در تهران برگزار شد، گفت: 
اینکه در جامعه مدام بگوییم او بى حجاب و این باحجاب 
اســت یا اصالح طلب و اصولگراســت، پس چه کسى 
مى ماند؟ اینها همه مردم ما هستند. آیا همه بچه هاى شما 

متدین هستند؟ آیا همه مثل هم هستند؟ 
 به گزارش فارس، ســردار سرلشکر قاســم سلیمانى 
تصریح کرد: اینکــه بگوییم من هســتم و بچه هاى 
حزب اللهى خودم، اینکه نمى شــود حفظ انقالب. امام 
جماعــت باید بتواند بــا حجاب و بى حجــاب را با هم 

جذب کند.

وى ادامه داد: مــا وقتى وارد عراق شــدیم، بین منافع 
خودمــان و عراق تفاوتــى قایل نشــدیم و دنبال چاه 
نفت و تصــرف شــهرى مثــل موصــل و کرکوك

 نبودیم. 
سردار سلیمانى اظهار داشت: دوستانى در سطوح عالى 
داخل و خارج کشــور بودند که مى گفتند وارد سوریه و 
عراق نشوید و محترمانه از انقالب دفاع کنید. یک نفر 
گفت یعنى ما برویــم از دیکتاتور دفاع کنیم که رهبرى 
فرمودند وقتى به کشورهایى که با آنها ارتباط داریم نگاه 
مى کنیم چه کسى دیکتاتور است و چه کسى نیست؟ ما 

مصالح را نگاه مى کنیم.

«یوناتــن بت کلیا» نماینده مســیحیان آشــورى در 
مجلــس شــوراى اســالمى در گفتگو با تســنیم در 
واکنش به ادعــاى وزیر خارجه آمریــکا مبنى بر عدم 
وجود آزادى هاى اقلیت هاى دینى در ایران، گفت: این 
ادعا، به هیچ عنوان واقعیت ندارد چــرا که اقلیت هاى 
دینى در ایــران از تمــام آزادى هــاى الزم برخوردار 

هستند.
وى با بیــان اینکه، احترام به حقــوق اقلیت هاى دینى 
در ایران به مراتب بیشــتر از آمریکاست، گفت: ما بارها 
گفته ایم که غربى ها بایــد در رعایت حقوق  اقلیت هاى 
دینى و مذهبى از ایران  الگــو بگیرند و بدانند که امروز 

مسیحیان و دیگر گروه هاى دینى که در اقلیت هستند 
مى توانند به راحتى آیین  هاى دینى خــود را به اجرا در 
بیاورند و هیچ نگرانى و محدودیتى علیه آنها وجود ندارد.

بت کلیا تصریح کرد: ما به عنوان مسیحیانى که در ایران 
زندگى مى کنیم نه تنها هیــچ محدودیتى نداریم بلکه 
همواره از سوى مردم و دولت ایران مورد احترام بوده ایم 
و دولت ایران به هیچ فردى حق تعرض به ارزش هاى ما 
را نداده است در حالى که ما مى بینم در برخى کشورهاى 
غربى، رهبران اقلیت هاى دینى توســط تندروها مورد 
تعرض قــرار مى گیرند و کســى مدافع حقــوق آنها 

نیست.

در عراق دنبال چاه نفت 
و تصرف شهر نیستیم

احترام به حقوق اقلیت ها 
در ایران بیشتر از آمریکاست

آماده باش جنگ جهانی سوم 
  آریا| «جورج فریدمن» کارشناس آمریکایی، در 
تازه ترین کتاب خود تحت عنوان «جهان در 100 سال 
آینده»، تحوالت اوضاع در قرن بیست و یکم را پیش 
بینی کرد. بر اساس پیش بینی فریدمن، بر خالف توقع 
دیگران، جنگ جهانی سوم، میان آمریکا و چین اتفاق 
نمی افتد بلکه به همراه انگلیس، هند و پولونیا، در یک 
جبهه خواهند بود و پولونیا کشوري مهم در اروپا خواهد 
بود و این کشورها، با ترکیه و ژاپن درگیر خواهند شد. 
به باور فریدمن، جنگ جهانی ســوم با حمله ناگهانی

 ترك ها و ژاپنی ها اتفاق خواهد افتاد. این دو کشــور، 
خواهان نابودي آمریکا نیستند، بلکه تنها به دنبال حفظ 
منافع خود در شــمال غربی اقیانوس آرام و خاورمیانه 

هستند.

از حاج قاسم دعوت کردیم
  جام جم آنالین | «محمدعلــى الحکیم»، 
مدیر خبرگزارى «النخیل» عراق مى گوید:  به مشاوره 
و کمک نیروهایى همچون آقاى حاج قاسم سلیمانى 
نیازمندیم و حضور ایشــان در کشورمان طى دعوت 

رسمى دولت مرکزى عراق بوده است. 

فرآیند نامگذارى مصدقى 
  تسنیم| رئیس کمیته فرهنگى شوراى شهر 
تهران فرآیند نامگذارى معبــرى به نام دکتر مصدق 
را تشریح کرد. مجتبى شــاکرى اظهار داشت: براى 
نامگذارى معبــرى در تهران به نــام محمد مصدق 
امضاهایى جمع شد و اعضا درخواست خود را در قالب 
نامه ارائه کردند. اما براى نامگذارى معبرى در تهران 
به نام محمد مصدق، با فرمایشــات امام خمینى (ره) 
مواجه شــدیم و به این دلیل که حضرت امام(ره) در 
رابطه با شخصیت دکتر مصدق اظهار نظرى داشتند 
ما نامگذارى را متوقف کردیم. با توجه به اصرار برخى 
از اعضاى شوراى شــهر و با توجه به فرمایشات امام 
خمینى(ره) باید مشخص شود که چطور این نامگذارى 

امکانپذیر خواهد شد.

یک زن شهردار شد
  جام جم آنالین | براى نخســتین بــار در 
زنجان، «سمانه شاددل» به عنوان اولین شهردار زن، 
به سمت شــهردارى منطقه 2 این شهر منصوب شد. 
شاددل مدت چهار سال مسئولیت معاونت حمل و نقل 

و ترافیک شهردارى زنجان را برعهده داشت.

انتخابات دست گرمى 
   خبر آنالین | حجــت االســالم غالمرضا 
مصباحى مقدم، سخنگوى جامعه روحانیت مبارز درباره 
عملکرد جمنا در انتخابات ریاست جمهورى دوازدهم 
گفت: جبهه مردمى نیروهاى انقالب اسالمى چند ماه 
مانده به انتخابات شروع به کار کرد. فرض آنها این بود 
که ما براى یک کار بلندمدت آمده ایم و انتخابات سال 
96 یک  دست گرمى بود و انتظار پیروزى 100درصدى 

نداشتند. 

قصد تطهیر دارند 
  رجا نیوز | آیت ا... ســید محمدمهدى حسینى 
همدانى نماینده ولى فقیه در استان البرز گفت: جریان 
فتنه ســال 88 فضاحت عظیمى بود که امروز عده اى 
رجاله، با هیاهو و مظلوم نمایى، قصد تطهیر آن را دارند و 
در این راه، با بهره گیرى از تمام توان خود، از مرور زمان 
سوءاستفاده مى کنند تا ذهن مردم را از واقعیات سال 88 

دور کرده و به مسیر دلخواه خود بکشانند. 

حکم هاى مدیران تلگرامى 
   خبر آنالین | ســخنگوى قــوه قضائیه در 
رابطه با محاکمه مدیران تلگرامى گفت: این افراد که 
در کانالها تالش مى کنند داراى سه پرونده هستند. 
در یک پرونده 14 متهم داشتیم که دادگاه بدوى از 91 
روز تا پنج سال حکم داده و برخى جزاى نقدى دارند. 
محســنى اژه اى گفت: در پرونده دیگر هشت متهم 
داریم که آخرین دفاع گرفته شده و تا آخر هفته گذشته 

حکم صادر نشده بود.  

توئیتر

بررسى صالحیت وزراى پیشنهادى دولت دوازدهم دیروز 
29 مرداد در مجلس شوراى اسالمى و از سوى وکالى ملت 
پایان پذیرفت. براین اساس و پس از شمارش آراء نمایندگان 
مشخص شد که امیر حاتمى، وزیر پیشنهادى وزارت دفاع 
باالترین رأى دولت دوازدهم را از سوى نمایندگان کسب 
کرده و تنها حبیب ا... بیطرف، وزیر پیشنهادى نیرو از راهیابى 

به کابینه باز مانده است.
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى طى پنج روز صالحیت 
17 وزیر پیشنهادى را در جلسات علنى مورد بررسى قرار 
دادند و پیش از آن نیز در مدت یک هفته در کمیسیون ها 
و فراکسیون ها برنامه  هاى مردان دولت روحانى را بررسى 

کردند.
رئیس جمهور دیروز پیش از آغاز رأى گیرى براى کابینه،  با 
حضور در مجلس شوراى اسالمى براى آخرین بار در فرصت 
قانونى از وزراى پیشنهادى اش دفاع کرد. گزیده سخنان 

روحانى به نقل از انتخاب در زیر مى آید:
■ راه صاف و ساده اى پیش روى ما نیست. براى دنیا هم 
مسیر حکمرانى ساده و هموار نیست تا چه رسد به ما در این 
منطقه پرآشوب و مشــکالتى که از گذشته براى همه ما 

باقى مانده است.
■ همه بودجه ما حدود 300 هزار میلیارد تومان اســت، 
هر چند در بودجه رقم بیشــترى پیش بینى شده است. 40 
هزار میلیارد تومان هم در سال گذشته براى صندوق هاى 
بازنشســتگى دادیم در حالى که خود صندوق باید متکفل 
مى بود. صندوق هاى ما هم عالوه بر خزانه خالى بود. هیچ 
صندوقى امروز قادر نیســتند به تعهدات خود عمل کنند. 
باالى 40 هزار میلیارد تومان براى یارانه نقدى مى دهیم. 
60 هزار میلیارد تومان هم سهم صندوق توسعه است. این 
140 هزار میلیارد تومان نصف درآمد است. اگر بدهکارى 
به دولت به بخش هاى مختلف را حساب کنیم چیزى باقى 

نمى ماند.
■ شاید اولویت ما سرعت در کار باشد. براى اولین بار بود 
که رهبر انقالب در سخنرانى ها و خطبه هاى نماز عید فطر 
امسال تأکید کردند هر چه ســریع تر دولت تشکیل شود. 
قبل از آنکه بیاییم براى نماز، خدمــت آقا بودیم فرمودند 
کى دولت را تشکیل مى دهید؟ گفتم خیلى مانده تا تحلیف. 
تأکید کردند که دولت زودتر تشکیل شود. چرا؟ براى اینکه 
ما وظایف بسیار ســنگینى پیش رو داریم و باید کشور را 

متحول کنیم.
■ تقریباً 12 سال از چشم انداز گذشته است. ما باید گام هاى 
بلندى برداریم. دوران جهش است. قبًال در قفل شده تحریم 
جلویمان بود. حاال که باز شده است برخى مى خواهند همان 
جاى اول بایســتند. باید از جایى که محترمانه ایســتادید 

تکان بخورید.
■ نمى توان فقط بر فناورى داخلى تکیه کرد. 50 سال است 
خودرو مى سازیم. آیا بازار صادراتى به دست آوردیم؟ یک 
ماشین را مى آوریم براى فناورى امروز، بعد از ده سال تغییر 
مى کند و دیگر کسى آن را نمى خرد. مگر مى شود بگوییم 

این تکنولوژى ماست و تکان نمى خوریم؟
■  مــا نمى توانیم در دنیــاى امروز شــوخى کنیم. حتى 
یک کشــور پیشــرفته اروپایى مى گوید 80 هزار بشکه، 
دیگرى گفته باالى صدهزار بشــکه استخراج مى کنیم. 
اگر مى خواهیم منابع گازى و نفتى مــا تحرك پیدا کند، 
تکنولوژى و ســرمایه مى خواهیم.ما براى نفت و گاز 200 
میلیارد دالر سرمایه مى خواهیم. االن بیش از صدمیلیارد 

آماده است.
■ چرا یک شبکه اجتماعى ایرانى وقتى کاربرانش مى رسد به 
یک میلیون نفر هنگ مى کند اما نمونه خارجى آن صدمیلیون 

کاربر را تحمل مى کند؟ این یعنى نیاز به تکنولوژى داریم.
■ یکى از بزرگ ترین وظایف وزارت خارجه ما در این دوره 
فعالیت اقتصادى اســت. اوًال وزیر خارجه باید کنار برجام 
بایستد و نگذارد آمریکا و دشمنان ایران پیروز شوند. کسى که 
سینه  سپر مى کند جلوى برجام، قهرمان میدان مبارزه در برابر 
استکبار است. وظیفه وزارت خارجه، حراست از نهال نوپاى 
برجام است. بعضى شوخى مى کنند و عادت دارند به برخى 

جمالت. نباید بترسیم. برخى به آمریکا کمک مى کنند.
■ یکى از اهداف من این بوده که این تیم هم افزایى داشته 
باشــند و به یکدیگر کمک کنند. دنبال این نبودم که 17 
قهرمان ناهماهنگ معرفى کنم. در فکر یک تیم 18 نفره 

هیئت وزیران هماهنگ بودم.
■ چرا اصرار داشــتم مهندس زنگنه بیاید؟ البته خودش 
پیشنهاد دیگرى داشــت و یک جوان را معرفى کرده بود. 
گفت به عنوان مشــاور کنارش مى ایســتم. اول پیشنهاد 
وسوســه انگیزى بود. کمى فکر کردم ولى گفتم من صد 
میلیارد دالر سرمایه خارجى مى خواهم. این جوان مى تواند؟ 
به تردید افتاد. گفتم وزیرى مى خواهم که اسمش برند باشد 
براى جذب سرمایه. برخى وزراى ما اسامى شان در دنیا برند 

جذاب است.
■ دکتر ظریف امروز در دنیاى سیاست یک چهره جذاب 
است. این مهم است براى ما. براى من مهم است وزیر نفت 
من کسى باشد که بتواند ســرمایه خارجى بیاورد. وزیر راه 
بتواند سرمایه بیاورد به کشور. من آقاى آخوندى را مى خواهم 
که اگر خواستیم هواپیما بخریم هر روز نیاید به من بگوید 

پول از کجا بیاوریم.
■ نســبت به وزیر ارتباطــات که اولین تجربــه ما براى 
جوانگرایى است، علت معرفى ایشــان این بود که امروز از 
ارتباطات مهمتر، فناورى اطالعات و فضاى مجازى است. 
همیشه بین امنیت و آزادى برخى فکر مى کردند سازگارى 
نیست. ما این را قبول نداریم. این دو باید در کنار هم باشد. ما 
آزادى مسئوالنه را مى خواهیم. ما امنیتى مى خواهیم که بر 
دوش هوشیارى و آگاهى ملى باشد. این با اسلحه نیست، با 
مشارکت اجتماعى است. در شورایعالى فضاى مجازى مدتى 
آقاى جهرمى از طرف آقاى علوى مى آمد. مدتى از طرف 
آقاى واعظى مى آمد. در هر دو بخش شاهد بودم. چه زمانى 

که از وزارت اطالعات مى آمد چه از وزارت ارتباطات، همیشه 
امنیت و آزادى را با هم مى دید. اگر کسى فکر کند آزادى را 
به مذبح مى برد نادرست است.  علت اصرار من این بود که 
مسائل پیچیده اى داریم. اگر مسائل امنیتى بلد نباشد گیر 
مى افتد. اگر خودم حضور داشته باشم به آنها جواب مى دهم 
ولى اگر من نباشم باید کسى باشد که امنیت را بلد باشد تا از 
آزادى مردم و شبکه هاى اجتماعى و اشتغال مردم در فضاى 

مجازى حراست کند.
■ آقاى علوى را که اصرار کردم بیایند با اینکه کارشــان 
کار مشکلى اســت چون از کســانى اســت که آزادى را 
هر روز نمى برد پــاى درخت امنیت قربانــى کند. وزارت 
اطالعات به ویــژه در مقابله با گروهک هاى تروریســتى 
موفق بود. در ضدجاسوســى خوب عمل کــرد. برخى هر 
کسى با هر خارجى حرف مى زند مى گویند جاسوس است. 
معاونت ضدجاسوسى در مقابل کارهاى نادرست ایستاده 
اســت. منتقد نباید از وزیر اطالعات بترسد ولى کسى که 
ضدنظام حرکت مى کنــد، البته بایــد از وزارت اطالعات 

بترسد.
■ آقاى حجتى کامًال متخصص اســت. ایشان را بیاورید 
پشــت این تریبون، یک PHD کشــاورزى هم بیاورید 
کنارش. از «الف» تا «ى» همه مســائل را مى داند. فردى 
اســت که مهارت و تجربــه کافى دارد و همه به ایشــان 
اطمینان دارند. یکى از پاك تریــن وزراى ما آقاى حجتى 
بوده است. گاهى چیزهایى را از من اجازه مى گیرد تعجب 
مى کنم. یک وزیر پاکدســت مخلص انقالبى که از قبل 

انقالب با هم ارتباط داشتیم.
■ امیر حاتمى شخصیتى هســتند که در نیروهاى مسلح 
خدمات فراوانى داشته اند. آنچه از ایشان مى خواهم تقویت 
وحدت ارتش و سپاه است. باید همه سپاهیان ما خیال راحت 
داشته باشــند مثل ارتش و این تجربه ایشان بسیار مهم 
است. دوم، فناورى هاى روزى که نیاز داریم براى تکمیل 
سالح هایمان ان شاءا... انجام شود. یک چیز هم به وزیر دفاع 
مى گویم که صنعت دفاعى تا جایى که امکانش هست به 

مردم واگذار شود.

فقط بیطرف افتاد

مجلس به 16 عضو دولت جدید خوش آمد گفت
ماجراى الریجانى و 

سلطانى فر 
دیــروز در    باشگاه خبرنگاران جوان |
هشتمین جلسه بررسى صالحیت وزراى پیشنهادى 
دولت دوازدهم هیچ نماینده اى با مسعود سلطانى 
فر وزیر پیشــنهادى ورزش و جوانــان مخالفت 
نکرد. در این جلســه برومندى در موافقت با وزیر 
پیشــنهادى ورزش نطق مى کرد کــه در انتهاى 
صحبت خود گفت: نمره ســلطانى فر 20 اســت. 
در واکنش، الریجانى گفت: خوبــه نمره ام دادید. 
قربانى دیگر نماینده مجلــس هم در موافقت وزیر 
پیشــنهادى ورزش در جلســه بررسى صالحیت 
وزراى کابینه دوازدهم خــارج از وقت قانونى خود 
صحبت مى کرد که الریجانى گفت: دفاع در وقت 
غصبى نتیجه معکوس مى دهد. ســلطانى فر که 
با هیچ نماینده مخالفى مواجه نشــد، پس از نطق 
نماینــدگان موافق با برنامه هایش به ســخنرانى 
پرداخت که در ابتدا الریجانى خطاب به وى گفت: 
به قیافه آقاى ســلطانى فر مى آید که در ده دقیقه 

مى خواهد جمع کند.

خوش آمد ویژه رئیس 
به رئیس

حجت االسالم  والمسلمین     خبر آنالین |
حسن روحانى درحالى ســاعت 10و4دقیقه صبح 
با همراهى حســینعلی امیرى، معــاون پارلمانى و 
محمدباقر نوبخت، ســخنگوى دولت و تعدادى از 
نمایندگان وارد مجلس شد که مسعود سلطانى فر، 
وزیر پیشنهادى ورزش و جوانان به عنوان آخرین 
وزیر پیشــنهادي کابینه دوازدهم، مشــغول ارائه 

برنامه هاى خود به نمایندگان بود. 
رئیس مجلس شوراى اســالمى با قطع اظهارات 
سلطانى فر با این جمالت به رئیس جمهور خوش 
آمد گفت: «به شــما خوش آمد می گوییم. دیگر 
آخرهاي دفاع از هیئت وزیران است، آقاي سلطانی 
فر مطلبتان را بفرمایید کــه از صحبت هاي آقاي 
رئیس جمهور هم اســتفاده کنیم.»روحانى وقتى 
پشت تریبون رفت الریجانى خطاب به او با خنده 
گفت که آقاى روحانى شما هم کمى مالحظه کنید 

و کمتر صحبت نمایید.

200 به باال لطفاً
رئیس جمهور دیروز بعد از دفاع از    انتخاب |
وزرایش در جلسه علنى مجلس، با خنده خطاب به 
نمایندگان گفت:  ما از شما رأى قاطع مى خواهیم تا 
همه نمایندگان با نشاط کار خود را آغاز کنند. 200 به 

باال باشد قبول داریم.

روابط را صمیمانه کنید
رئیس جمهور دیروز در نطق     خبر آنالین |
خود در مجلس  با نام بردن از هر 17 وزیر پیشنهادى 
نقاط مثبت و خواسته هایش را مطرح کرد و وقتى به 
آوایى رسید گفت که من از او جز چند خواسته مثل 
حقوق بشر و موضوع تعزیرات درخواست دیگرى 
ندارم، البته مى خواهم که روابط سه قوه را صمیمانه تر 
کند، موضوعى که خنده او و تعدادى از نمایندگان 

را در پى داشت.

 گالبى!
  باشگاه خبرنگاران جوان | دیروز در 
جلسه علنى مجلس شــوراى اسالمى قاضى پور، 
نماینده ارومیه در جریان بررسى صالحیت وزراى 
کابینه دوازدهم به ســرعت از صحن خارج شد و 
با شــش عدد گالبى به صحن مجلس بازگشت! 
تصاویر گالبى خوردن نماینده ارومیه در مجلس در 

خبرگزارى هاى داخلى منعکس شد.

آرزوى توفیق براى بیطرف
رئیس مجلــس بعد از اعالم     خبر آنالین |
نتایج وزراي پیشنهادي نیز اظهار داشت: براي همه 
عزیزانی که از مجلس توانستند رأي بگیرند آرزوي 
توفیق می کنیم و امیدواریم همانطور که در مجلس 
ابراز کردند متناسب با قوانین باالدستی کار را پیش 
ببرند و براي آقاي بیطرف که نتوانستند رأي مجلس 

را بگیرند آرزوي توفیق می کنیم.

حاشیه هاى رأى اعتماد 

نمایندگان مجلس با رأى اعتماد به 16 وزیر پیشــنهادى 
رئیس جمهور براى روحانى سنگ تمام گذاشتند.

پرونده بررســى صالحیت 17 وزیر پیشنهادى در حالى 
در مجلس دهم به پایان رسید که بر اساس اعالم برخى 
نمایندگان در جمع خبرنگاران، مجلس تنها به یک وزیر 
پیشنهادى آن هم حبیب ا... بیطرف رأى اعتماد ندادند و 
مجلس با اعتماد به 16 وزیر معرفى شــده حجت را براى 

دولت تمام کرد.
هشتمین جلســه مجلس براى بررسى صالحیت وزراى 
پیشنهادى با حضور 205 نماینده آغاز شد که نمایندگان در 
پایان ماراتن پنج روزه وارد بررسى برنامه دو وزیر پیشنهادى 
نیرو و ورزش شدند. در همان ســاعات ابتدایى برگزارى 
جلسه علنى سه میز در هر دو بال جایگاه هیئت رئیسه یعنى 
در مجموع شش میز تعبیه شد تا در آن محل آراء نمایندگان 

شمارش شود.
میزان البى ها، گفتگوها و مذاکرات نمایندگان دیروز به 

اوج خود رســید به طورى که حتى به نظر مى رسید کمتر 
نماینده اى به صحبت هاى نمایندگان مخالف و موافق به 

برنامه هاى دو وزیر گوش مى دهد.
رئیس جمهور براى دفاع از کابینه اش دو بار به مجلس آمد 
که در دفعه اول همهمه  بسیارى در مجلس وجود داشت 
که باعث تذکرات چندین باره رئیس مجلس را در بر داشت 
اما دربار دوم وقتى روحانى صحبت هایش را شــروع کرد 
سکوت مطلق حاکم شد و تنها در ده دقیقه پایانى مقدارى 

در مجلس همهمه مشاهده شد.
در خلل صحبت هاى روحانى برخى از چهره هاى تأثیرگذار 
فراکسیون هاى سیاســى مجلس براى آخرین البى ها 

مشغول مذاکره بودند.
صحبت هاى روحانى که به پایان رسید تعدادى از نمایندگان 
دور او جمع شدند که این موضوع تذکر چندین باره رئیس 
مجلس را براى خروج مهمانان و نشستن نمایندگان روى 
صندلى در پى داشت که در نهایت امیرآبادى عضو هیئت 

رئیسه مجلس نمایندگان را متفرق کرد.
هیئت رئیسه مجلس کارت هایى را منقش به نام 17 وزیر 
پیشنهادى تهیه کرده بود که در آن سه ستون براى اعالم 
نظر آنها با عناوین مثبت،  منفى و ممتنع وجود داشت و تنها 
احتیاج به اعالم نظر نمایندگان در آن کارت ها بود. همچنین 
صندوق هایى بین نمایندگان توزیع شد تا کارت هاى خود 
را در آن بیاندازند روندى که برخالف ادوار گذشته بود که 
در آن دوران ها صف هاى طویلى در مجلس بسته مى شد تا 

نمایندگان آراء خود را به صندوق ها بیاندازند.
مجلس در ساعت 11و 45 دقیقه براى تنفس 45 دقیقه اى 
تعطیل شد تا آراء شمرده شــده و در ساعت 12و30دقیقه 

نتایج اعالم شود. 
قبل از تنفس، على الریجانى پیشنهاد کرد تا آیین نامه به 
گونه اى اصالح شود تا رأى گیرى به صورت الکترونیک 

باشد و روند اعالم نتایج سرعت بخشیده شود.

حاشیه هاى آخرین روز بررسى صالحیت 17 وزیر پیشنهادى

مجلس براى روحانى سنگ تمام گذاشت

نام وزیرنام وزارتخانهردیف
تعداد 
رأى 
موافق

تعداد 
رأى 
مخالف

وزیر ارتباطات و فناورى 1
اطالعات

 محمدجواد 
152120آذرى جهرمى

 22 252 سید محمود علوى  وزیر اطالعات2
24031 مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و امور دارایى3
23626 محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه4
23835 سید محمد بطحایى وزیر آموزش و پرورش5

 وزیر بهداشت، درمان6
 و آموزش پزشکى

 سیدحسن 
25318قاضى زاده هاشمى

 79 191 على ربیعى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى7
94 164 محمود حجتى وزیر جهاد کشاورزى8
18 244 علیرضا آوایى وزیر دادگسترى9

نام وزیرنام وزارتخانهردیف
تعداد 
رأى 
موافق

تعداد 
رأى 
مخالف

 وزیر دفاع و پشتیبانى نیرو هاى 10
 10 261 امیر حاتمىمسلح

 75 188 عباس آخوندىوزیر مسکن، راه و شهرسازى11

وزیر صنعت، معدن و12
25 241 محمد شریعتمدارى تجارت

25 242 سیدعباس صالحىوزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى13

عبدالرضا  وزیر کشور14
 25 250رحمانى فضلى

 35 230 بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت15
132 133 حبیب ا... بیطرف وزیر نیرو16
39 225 مسعود سلطانى فر وزیر ورزش و جوانان17
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روابط عمومى معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت از 
معدوم ســازى بیش از 14 تن موادغذایى فاسد و تاریخ 

گذشته از ابتداى تابستان امسال خبر داد.
مدیر روابط عمومى معاونت بهداشت وزارت بهداشت در 
این باره گفت: کل تماس هاى برقرار شده با سامانه تلفنى 
بهداشت 190 از ابتداى تیرماه حدود 46هزار تماس بوده 
که از این تعداد، بیش از 15هزارخبر و شکایت در سامانه 

به ثبت رسیده است.
حمید انصارى اظهار داشت: تعداد ســه هزار و 99 خبر 
و شکایت منجر به کشــف، جمع آورى و معدوم سازى 
کاالهاى آسیب رسان به میزان 14هزار و 983 کیلوگرم 

انواع مواد غذایى فاسد، تاریخ مصرف گذشته و غیر قابل 
مصرف شد که بیشــترین این مواد غذایى شامل انواع 
سوسیس و کالباس، انواع ترشیجات، انواع نوشیدنى ها، 
انواع تنقالت، انواع فرآورده هاى گوشتى و پروتئینى، انواع 

لبنیات و... بوده است.
وى در ادامه افزود : بیشترین فراوانى اخبار و شکایات در 
تیر ماه به ترتیب در حوزه تحت پوشش دانشگاه هاى علوم 
پزشکى مشهد (13 درصد)، شهید بهشتى (12 درصد)، 
ایران (11 درصد) و در مرتبه هاى بعد دانشگاه هاى علوم 
پزشکى اصفهان، شیراز، تهران، البرز، قم، تبریز، شهید 

صدوقى یزد و سنندج است.

مدیر کل نظارت بر فرآورده هاى طبیعى، سنتى و مکمل 
سازمان غذا و دارو از افزایش 240 درصدى فرآورده هاى 
ســنتى در دولــت یازدهــم خبــر داد و در عین حال 
توضیحاتى را درباره امکان تقلب در این فرآورده ها ارائه

 کرد.
امیرحسین جمشیدى افزود: در حال حاضر مجموعًا سه 
هزار وصد فرآورده  طبیعى یا سنتى داریم. این درحالى 
است که در ابتداى دولت تنها حدود هزار فرآورده طبیعى 
یا سنتى داشتیم. این میزان رشد نشان مى دهد اقدامات 
انجام شده در چهار ســال اخیر در این حوزه بسیار زیاد 

بوده و اعداد و ارقام گویاى آن است.

مدیر کل نظارت بر فرآورده هاى طبیعى، سنتى و مکمل 
سازمان غذا و دارو درباره امکان تقلب در فرآورده هاى 
طبیعى و ســنتى، گفــت: اوًال امکان تقلــب در همه 
فرآورده ها وجود دارد. از طرفى ممکن اســت اشــتباه 
هم در ترکیب فرآورده هاى طبیعى و ســنتى رخ دهد. 
بنابراین در ارتباط با فرآورده هاى طبیعى همان آزمون ها 
و نظارت هایى را که ســازمان غذا و دارو براى داروها و 
فرآورده هاى شــیمیایى انجام مى دهد، پى مى گیریم. 
بنابراین نظارت به همان شــکل در آنهــا وجود دارد و 
اقداماتى چون رهگیرى، ثبت عوارض و شکایات و... را 

درباره آنها ایجاد کرده ایم.

وجود 3100 فرآورده سنتى و 
طبیعى در کشور

معدوم سازى 14 تن 
مواد غذایى فاسد در تابستان

پیشنهاد طرح تعطیالت 
تابستانه 

غالمرضـا شـریعتى، اسـتاندار خوزسـتان گرماى بى 
سابقه خوزسـتان را یک بحران بالقوه دانست و گفت: 
دو معاونت در استاندارى خوزستان تعطیالت تابستانى 
20 روزه در استان را بررسى کرده و در قالب یک طرح به 
هیئت دولت ارائه مى کنند. به گفته وى این تعطیالت 
تابستانه را مى توان در ماه هاى خوش آب و هواى سال 

جبران کرد.

ایران پر خطر
معاون سـازمان مدیریت بحران کشـور  گفت: بیش از 
80 درصد از ایران را زلزله، سـیل و خشکسـالى تهدید 

مى کند.
بهنام سـعیدى اظهار داشـت: ایران از نظر مخاطرات 
طبیعى در رتبه چهارم قرار دارد. وى افـزود: حدود 97 
درصد از سرزمین ایران در معرض خطر زلزله با قدرت 
متوسط و باالست و تنها مناطق خالى از سکنه است که 

خطر تهدیدشان نمى کند. 
سعیدى اضافه کرد: 75 درصد از مراکز جمعیتى کشور 
در معرض خطر سیل و 80 درصد از کشور نیز در منطقه 

گرم و خشک قرار دارد.

آرامگاه خیام مرمت مى شود
رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
نیشابور گفت: مرمت قسمت زیر گنبد و فضاى داخلى 
آرامـگاه حکیم عمر خیام نیشـابورى آغاز شـد. هادى 
شـریفان گفت: از زمان سـاخت این آرامـگاه تاکنون 
هیچگونه مرمتى در قسـمت داخلى آرامـگاه صورت 
نگرفته و مرمت قسمت زیر گنبد و فضاى داخلى پس 
از گذشت 50 سال شروع شـده و امیدواریم بتوانیم در 
سال هاى آینده نیز با تخصیص اعتبار مناسب به تکمیل 

مرمت کامل آرامگاه اقدام کنیم.

 MS 83 هزار ایرانى به
مبتال هستند

عبدالحسین هوشـمند مدیر عامل انجمن MS ایران 
 MS با بیان اینکه 63 هزار و 500 بیمـار عضو انجمن
ایران در سراسر کشور شده اند گفت: این آمار تنها بیانگر 
تعداد افرادى اسـت که عضو انجمن شده اند که پیش 
بینى مى شود شـمار واقعى بیماران 30 درصد بیش از 

این تعداد باشد. 

قیمت هر کیلو «گل» 
چند است؟

سـردار حسـین رحیمى، رئیس پلیس تهران گفت: در 
حال حاضـر قیمت هر کیلـو «گل» در تهران هشـت 
میلیون تومان اسـت و این مواد گرمى 30 هزار تومان 

خرید و فروش مى شود.

90 روز بدون یک قطره باران 
از ابتـداى خردادماه سـال جارى تا پایان روز بیسـت و 
هشـتم مردادماه که 90 روز مى گذرد، حتى یک قطره 
باران هم در حوضه آبریز کرخه نباریده اسـت. حوضه 
آبریز رودخانه کرخه به وسعت حدود 43 هزار کیلومتر 
مربع شامل اسـتان هاى همدان،کرمانشاه،کردستان، 
ایالم ، مرکزى ، لرستان و خوزستان است و خشکى این 

رودخانه این هفت استان را تحت تأثیر قرار مى دهد.

به گِل نشستن نهنگ 10 تنى 
رئیس اداره حفاظت محیط زیسـت بندرلنگه از به ِگل 
نشستن یک نهنگ به وزن بیش از 10تن در محدوده 
بندرگرزه و بندر طاهونه بخش شیبکوه این شهرستان 

خبر داد. 
سامان قاسمى افزود: طبق بررسـى هاى به عمل آمده 
این نهنگ از نوع «براید» (نهنگ گرمسـیرى) اسـت 
که طول آن 12 متر است و روز28 مرداد به گل نشست.

چرك نویس کوه دماوند با 5 هزار و 610 متر ارتفاع، بلندترین کوه ایران 
و منطقه خاورمیانه و یک کوه آتشفشــانى است. پایگاه 
خبرى عصر ایران درباره فعالیت احتمالى آتشفشــانى 
دماوند با «جلیل قلمقاش» آتشفشان شناس و دکتراى 
زمین شناسى و در حوزه سنگ هاى آذرین و آتشفشانى به 
صورت مشترك از دانشگاه شهید بهشتى و دانشگاه ُپل 
سابتیه فرانسه دارد و معاون سازمان زمین شناسى کشور 
گفتگو کرده که بخش هایى از آن را در ادامه مى خوانید: 

چرا در مــورد آتشفشــان دماوند و 
فعالیــت احتمالى آتشفشــانى آن 
اختالف نظر زیادى بین کســانى که 
زمین شناس هستند یا زلزله شناس 
هســتند وجود دارد که کامالً متفاوت 

است؟
بعضى از همکاران ما که تخصصشان، آتشفشان نیست 
در مورد آتشفشــان دماوند اظهار نظر مى کنند. این نوع 
اظهار نظر کردن، درســت نیست. آتشفشــان دماوند، 
آتشفشانى است که خفته است. یعنى غیر فعال و خاموش 
نیست. خفته یعنى اینکه خواب است و ممکن است بیدار 
شود. ممکن است دوباره فعال شود. تمام رفتارهاى این 
آتشفشان را باید زیر نظر داشته باشیم و رفتار آینده آن را 

پیش بینى کنیم.
 اینکه در سال هاى اخیر و چند هزار 
ســال اخیر، مواد مذاب و گدازه هاى 
آتشفشانى از دماوند پرتاب و خارج 
نشده اســت، این عدم خروج مواد 
مذاب باعث مى شــود که آن را نیمه 
خفته به حســاب بیاوریــم یا تعبیر 

دیگرى از آن مى توان داشت؟
آخرین فعالیت آتشفشان دماوند به یک روایت هفت هزار 
سال پیش اســت و به یک روایت چهار هزار سال پیش. 
فردوسى در «شاهنامه» اشاراتى به دیو آتشفشان دماوند 
داشته اســت.  طبق اطالعاتى که داریم آخرین فعالیت 
آتشفشــان دماوند مربوط به چهار هزار سال قبل است. 
یعنى طى چهار هزار ســال گذشته، فعالیت خروج گدازه 
نداشته است. به این دلیل مى گویند آتشفشان، خفته است.

 آتشفشانى در شــیلى وجود دارد و 
بعد از ده هزار سال دوباره فعال شده 
است. آیا اطالعات خاصى دارید که 
چطور بعد از این همه ســال دوباره 

فعالیت آتشفشانى داشته است؟
در مورد آن آتشفشــان خــاص االن اطالعات خاصى 
ندارم. در کل اگر از نظر زمین شناسى ساختمانى، زمین 

به عنوان عامل ایجاد آتشفشان هنوز فعال باشد، ممکن 
است آتشفشان دوباره فعالیت کند. براى مثال در جنوب 
ایران، دو آتشفشــان به نام «بزمان» و «تفتان» داریم. 
عامل ایجاد این آتشفشان ها، فرو رانش(لغزیدن) پوسته 
اقیانوسى دریاى عمان به زیر ایران است. همین االن این 
اتفاق در آنجا دارد مى افتد. در نتیجه آن دو آتشفشــان، 

ممکن است در آینده دوباره فعالیت کنند. 
در مورد دماوند چطور؟

در مورد دماوند، اعتقاد بر این است که یک نقطه داغ زیر 

آتشفشان دماوند وجود دارد که همچنان داغ است. این 
نقطه داغ باعث مى شــود مواد مذاب تولید شود و باعث 

فعالیت آتشفشان مى شود. 
طى چهار هزار ســال یا هفت هزار 
سالى که از آخرین فعالیت آتشفشانى 
دماوند گذشــته اســت خــاك و 
بخش هــاى باالتر از گــدازه ها و 

مخزن گدازه، سرد نشده است؟
تا وقتى عامل ایجاد مواد مــذاب از بین نرود، همچنان 

مى تواند مواد مذاب تولید شــود و بیاید در مخزن ذخیره 
شــود. وقتى فشــار مخزن باال برود ممکن است باعث 

انفجار آتشفشانى شود.
آن عامل ایجاد کننــده، همان فعل و 

انفعاالت زمین است؟
نقاط داغ است. یکى از دالیلى که فکر مى کنند آتشفشان 
دماوند اصًال ایجاد شده این است که زیر آن یک نقطه داغ 
وجود دارد. این نقطه داغ باعث گرم شدن گوشته زمین و 
ذوب مواد گوشته مى شود و این مواد مذاب باال مى آیند 

و آتشفشان را تشکیل مى دهند. االن یک قسمت هایى 
از زمین هست که خیلى فعال هستند و از جمله کشور ما 
نیز روى قسمت هاى فعال زمین قرار گرفته است. ما از 
نظر زلزله، تقریباً هر روز زلزله باالى 4 درجه ریشتر داریم. 
به طــور دقیق مشــخص نکردید 
عامل اینکه دماوند فعالیت احتمالى 
آتشفشانى داشــته باشد چه هست 
یعنى دقیقاً چه عاملى باعث مى شود 

گدازه به وجود بیاید؟
در واقــع عامــل ایجــاد آتشفشــان دماونــد، یــک 
نقطه داغ زیر زمین اســت. ایــن نقطــه داغ در طول 
سال هاى گذشته، فعال بوده اســت و مواد مذاب تولید 
مى شود و این آتشفشان ایجاد شده. وجود چشمه هاى 
آب گرم و گاز فشــانى که در باالى آتشفشــان دماوند 
وجود دارد، مى گوید هنوز یک مخــزن ماگمایى(مواد 
مذاب) داغ زیر زمین وجود دارد. تا وقتى این چشمه هاى
 آب گرم وجود دارند آتشفشــان دماوند، خاموش نشده 
اســت و ما نباید آن را خامــوش بدانیــم. مثل همان 
آتشفشــان شــیلى که پــس از ده هزار ســال فعالیت 
کــرده، ممکن اســت آتشفشــان دماوند هــم بعد از 
چند هزار سال که غیر فعال بوده است دوباره فعالیت کند.  
شما احتمال فعالیت آتشفشانى دماوند 
را نفى نمى کنید؟  اگــر احتماالً فعال 
شود و شروع به پرتاب گدازه کند این 
گدازه ها تا کجا و چه شعاعى مى تواند 

پرتاب شود؟
احتمــال فعالیــت آن وجــود دارد.آتشفشــان در 26 
کیلومترى شــهر دماوند و شــهرهاى آمل و تهران در 
فاصله هــاى دورتــر از آتشفشــان دماوند هســتند. 
پرتاب گــدازه، چیز خطرناکــى نخواهد بــود. خروج 
خاکستر خیلى خطرناك خواهد بود. یعنى فعالیت انفجارى 
آن خیلى خطرناك است. آن نوع فعالیت که فقط گدازه 

خارج شود، خیلى خطرناك نیست. 
انفجارى یعنى اینکه مــواد مذاب و 
گدازه ها مخروط قله آتشفشــان را 

متالشى کنند؟
بله. ممکن است مخروط آتشفشان َکنده شود. آتشفشان 
«سنت هلن» که در ایالت واشنگتن آمریکا قرار دارد در 
سال 1980 فعالیت آتشفشانى داشت و 100 متر باالى 
آتشفشان کنده شد و پرتاب شد.  یک اتفاق دیگر این است 
که اگر بخواهد فعالیت آتشفشانى اتفاق بیافتد آب شدن 
یخچال ها رخ مى دهد و سیالب هایى به راه مى افتد. این 

یک خطر بالقوه دیگر است.

یک آتشفشان شناس احتمال انفجار بلندترین کوه ایران را مطرح کرد

آتشفشان دماوند خاموش نیست 
خواب است

در شــهر خدابنده از اســتان زنجان 
پیامبرى دفن اســت کــه در تورات 
و ُکتــب تاریخــى از وى به عنــوان 
جانشــین حضرت اســماعیل (ع) یاد 

کرده اند.
در «تاریخ یعقوبى» آمده است: حضرت 
اسماعیل (ع)، 12 پسر داشت که بزرگ 
ترین آنان حضرت قیدار (ع) بود؛ پس 
از وفات حضرت اسماعیل (ع) در 130 
سالگى و دفن او در حجر، قیدار جانشین 
پدر مى شود و مردم را به توحید دعوت مى کند.آستان مطهر حضرت قیدار نبى (ع) در 
شهر خدابنده استان زنجان در دامنه کوه قیدار واقع شده است که شامل حرم، صحن 

و مسجد جامع است.
بقعه حضرت قیدار نبى (ع) درســال 719 به همت بانو بلغار خاتون؛ همسر غازان خان 
مغول تجدید بنا شده است و پس از آن گنبد آن در سال 751 هجرى قمرى به دست 

استاد تیمورخان سلطانیه اى احیا و در قرن 11 هجرى قمرى گچبرى مى شود.
حرم مطهر حضرت قیدار نبى (ع ) در رونق شهر خدابنده سهم بسزایى داشته و همه  روزه 
پذیراى زائران کثیرى از نقاط مختلف کشورمان است که براى زیارت مى آیند و زائران 
نیز همواره به دلیل نداشتن محل اسکان و استراحت بالتکلیف بوده و با خاطره خوشى 

این محل را ترك نمى کنند.

«گاسپار» به ایران مى آیدجانشین حضرت اسماعیل(ع) کجا دفن است؟ 
سرپرســت کارگاه زریبافى و مخمل بافى گروه هنرهاى 
سنتى از احیاى کارگاه گالبتون سازى و احیاى شیوه بافت 
دوران قاجار خبر داد و گفت: یکى از پارچه هاى دوران قاجار 
در آستان قدس رضوى که پوشش سنگ مزار امام رضا(ع) 

است، مستند نگارى، بازبافى و احیا خواهد شد.
روح ا... دهقانى با اشاره به قدمت 2500 ساله بافت پارچه هاى 
نقش دار در ایران اظهار داشت: در کتب مورخ هاى یونانى از 
پارچه هاى نفیس ایرانى توصیف هاى فراوانى شده است. 
وى درباره شیوه بافت سنتى زربفت گفت: دو نفر همزمان با 
هم کار مى کنند، یک نفر به عنوان شاگرد یا گوشواره کش، 
باالى دستگاه نشسته و باید نقشه را تعیین کند و نفر دوم نیز 

کار بافت را انجام مى دهد. 
دهقانى افزود: با توجه به گران بودن مواد اولیه این پارچه ها 
و سختى بافت آنها، این پارچه ها تقریباً در دوران معاصر رو 
به افول و نابودى است و در کل ایران فقط ده نفر در این هنر 
کار مى کنند. وى قدمت شیوه بافت مخمل نقش برجسته را 
دوران صفوى دانست و گفت: هم اکنون در کشور فقط دو 
دستگاه مخمل بافى نقش برجسته وجود دارد، یکى از آنها در 
کارگاه مخمل بافى گروه هنرهاى سنتى پژوهشگاه میراث 
فرهنگى و گردشگرى است.  سرپرست کارگاه زریبافى و 
مخمل بافى گروه هنرهاى سنتى با اشاره به ورود دستگاه 
دیگر در کارگاه زریبافى و مخمل بافى شهر کاشان، بر لزوم 
حمایت از این نوع بافت تأکید کرد. دهقانى افزود: در حال 
حاضر حدود چند دستگاه زریبافى در کشور موجود است که 

شش مورد از این دستگاه ها در تهران، سه دستگاه در کاشان، 
سه دستگاه در یزد و یک دستگاه در اصفهان هستند. وى 
با اشاره به پیچیدگى هاى بافت مخمل بافى، خاطرنشان 
کرد: مخمل بافى پیچیده ترین منســوج سنتى دنیاست و 
عالقمه ندان به این نوع بافت بایــد در ابتدا زریبافى را یاد 
بگیرند. دهقانى درباره گالبتون ســازى گفت: در ایران تا 
سال 1393 گالبتون سازى به صورت سنتى انجام مى شد 
اما با فوت استاد فوالدگر در اصفهان این هنر سنتى تقریبًا 
رو به فراموشى است هرچند برخى از افراد بعضى از مراحل 
گالبتون سازى را تا حدودى انجام مى دهند اما امروز دیگر 
کارگاهى وجود ندارد که همه مراحل کار را انجام دهد. وى در 
ادامه به احیاى ترمه سنتى، شیوه بافت دورو(دوتایى) و بافت 
پیچیده چندتایى دوره صفوى به ترتیب در سال هاى 1391 و 
1393 و 1395 اشاره کرد و گفت: این در حالى است که بافت 

ترمه سنتى از حدود 50 سال پیش در یزد منسوخ شده بود.
وى شاهکار بافت سنتى و حتى نســاجى دنیا، را متعلق به 
«قیاس الدیــن نقش بندى یزدى» دانســت و گفت: این 
پارچه منحصر به فرد را قیاس الدیــن نقش بندى یزدى، 
رئیس کارگاه سلطنتى به سفارش شاه عباس براى پوشش 
قبر شیخ صفى الدین اردبیلى بافته است. سرپرست کارگاه 
زریبافى و مخمل بافى گروه هنرهاى سنتى،  قدیمى ترین 
پارچه زربفت ایرانى به دست آمده را متعلق به دوران اشکانى 
دانست که براى پوشاندن کفن پادشاه آلمان به این کشور 

صادر شده بود.

گذرى بر زیباترین هنرهاى ایرانى که در معرض نابودى هستند

گران ترین پارچه ایران، کفن پادشاه آلمان!
رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایى ایران با تأکید 
براینکه بدن دختر 13 ساله قابلیت باردارى ندارد، درباره 
به خطر افتادن جان کودك با ازدواج زودهنگام هشدار داد.

اعظم الســادات موســوى در گفتگو با ایلنا در رابطه با 
طرح افزایش سن ازدواج کودکان که در هفته هاى اخیر 
مورد بحث اعضاى کمیســیون زنان مجلــس بوده و با 
مخالفت هایى نیز مواجه شده است، بیان داشت: در مسئله 
ازدواج کودکان زیر 15 سال باید این موضوع را بررسى 
کرد که ازدواج در این شــرایط ســنى به لحاظ جسمى، 
روحى، روانــى و اجتماعى مضرات بســیار زیادى براى 
جامعه و فرد دارد. وى افزود: بر اساس آخرین آمار اعالم 
شده حدود دو هزار بیوه کودك در کشور وجود دارد؛ این 

آمار باید تا چه رقمى برسد تا براى مسئوالن تکان دهنده 
باشد؟ باید این مسائه مدنظر قرار گیرد که بلوغ یک بازه 
زمانى دارد یعنى بلوغ به یکباره اتفاق نمى افتد، از 9 سالگى 
آغاز مى شود و تا 15 یا 16 سالگى کامل مى شود؛ یعنى تا 
زمانى که بلوغ کامل شود چهار تا پنج سال زمان مى برد. 
حتى زمانى که یک فرد به بلوغ کامل مى رسد باید از نظر 
بلوغ اجتماعى نیز مورد بررسى قرار گیرد و از لحاظ روحى 
و روانى نیز تأیید شود نه اینکه فقط به لحاظ جسمى بالغ 

شده باشد.
 موسوى با تأکید براینکه بدن یک دختر 13 ساله قابلیت 
باردارى ندارد، افزود: اصًال فارغ از اینکه کودك توانایى 
باردارى را دارد یا خیر، باید به این نکته توجه کرد که او  باید 

آمادگى الزم را براى ازدواج داشته باشد؛ عواقب ازدواج 
زودهنگام به خطر افتادن سالمتى کودك است، چراکه 
او در این سن سیســتم دفاعى پایینى دارد، از نظر ایمنى 
در شرایط مناسبى نیســت و دچار بیمارى هاى عفونى و 

مقاربتى شدید مى شود.
وى در ادامه گفت: کودك با ازدواج در سن کم با مسائلى 
برخورد مى کند که براى ســن او مناســب نیست، روند 
طبیعى سن در این کودك طى نمى شــود، او با مسائلى 
مواجه مى شود که بلوغ زودرس را براى او به همراه خواهد 
داشــت، تجربیات جنســى این کودك تأ ثیرات عمیق 
روحى و روانى را در سنین باالتر براى او به همراه خواهد 

داشت.

رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایى ایران:

ازدواج زودهنگام جان کودك را به خطر مى اندازد

دامپزشــک باغ وحش ارم از ورود یک 
پلنگ نر ایرانى به نام «گاسپار» به ایران 
خبر داد. ایمان معماریــان افزود: براى 
اولین بار یک پلنگ نر ایرانى که به خارج 
از کشور انتقال داده شده بود، دوباره به 
کشور بازگردانده مى شود. وى با اشاره به 
علت بازگرداندن این پلنگ به کشورمان 
گفت: در باغ وحش ارم دو پلنگ نر و ماده 
زیســت مى کنند که «ریکا» پلنگ نر 
به علت کهولت سن قادر به تولید نسل 
با «کیجا» پلنگ ماده نیست از این رو باید یک پلنگ نر دیگر به باغ وحش آورده شود تا 

بتوانیم از این نژاد خوب زادآورى داشته باشیم.
دامپزشک باغ وحش ارم ادامه داد: پلنگ نر ایرانى که قرار است از باغ وحش لیسبون پرتغال 
براى تولید نسل با کیجا پلنگ ماده به ایران آورده شود، هشت ساله بوده و این ژن خوب 

صبح جمعه وارد فرودگاه مهرآباد مى شود.
معماریان تصریح کرد: در گذشته همیشه پلنگ از ایران خارج مى کردیم اما براى اولین بار 
پلنگ ایرانى به زادگاهش برمى گردد. وى افزود: باغ وحش تهران در این سال  ها موفق 
شده بود که رتبه اى دى پى سازمانى که براى حفظ و صیانت از گونه هاى در خطر انقراض 
گام بر مى دارد، کسب کند و بر همین اساس موفق شدیم پلنگ نر ایرانى خودمان را به 

کشورمان براى تولید نسل پلنگ وارد کنیم.
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حکم اعدام قاتل نصرآبادى 
تأیید شد

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: حکم اعدام 
قاتل دختر نصرآبادى در دادگاه بدوى و در دیوان عالى 

کشور تأیید شد.
15 دى ماه سـال 95 دختـر نوجوان نصرآبـادى براثر 
خفگى به قتل رسید و جسد بى جان او در حاشیه محل 

سکونت وى کشف شد.
خانـواده کـه از طریق مدرسـه مطلـع شـده بودند که 
فرزندشان در جلسه امتحان حضور نیافته، در جستجوى 
دختر خود برآمدند و به کالنترى محل مراجعه کردند و 
از مفقودى دختر 15 ساله خود خبر دادند که بالفاصله 
تحقیقات تخصصى مأموران و کارآگاهان پلیس آگاهى 

به منظور پیدا کردن این دختر نوجوان آغاز شد.
رئیس کل دادگسـترى اسـتان اصفهان اظهار داشت: 
حکم اعدام قاتل دختر نصرآبادى از توابع بخش جرقویه 
سفلى در دادگاه بدوى و در دیوان عالى کشور تأیید شد.

احمد خسـروى وفـا،  گفـت: بـه زودى ایـن حکم در 
روستاى نصرآباد جرقویه محل وقوع جرم اجرا خواهد 

شد.

زلزله خاموش 
آران و بیدگل را تهدید مى کند

فرماندار آران و بیدگل گفت: برداشـت غیرمجاز منابع 
آبى به فرونشست هاى ساختمانى و راه ها منجر شده که 

مانند زلزله اي خاموش است.
 ابوالفضل معینى نژاد اظهار داشـت: استفاده درست و 
بهینه و حفظ ذخایر آب زیرزمینى برنامه ریزى مدونى 
را مى خواهد که از بحران خشکسالى جلوگیرى شود و 
از فرونشست هاى جاده اى و ساختمانى که همانا زلزله 
خاموش است محافظت کند. وى به چند راه حل اشاره 
کرد و افزود: اصالح و تعدیل پروانه هاى مجاز برداشت 
آب نسبت به اراضى تحت کنترل افراد و شرایط منطقه 

در احیاى آب مؤثر است.
فرماندار آران و بیدگل میزان افت سالیانه سطح آب آران 
و بیدگل را در حدود یک متر اعالم کرد و گفت: چیزى 
که باعث افت آب مى شود بیشتر به دلیل نا آگاهى مردم 
از ارزش حیاتـى آب، آن هم در شـهرى کویرى مانند 

آران و بیدگل است.

برطرف شدن 
مشکل اختالل تلفن هاى کاشان 
مدیر روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان گفت: بیش 
از 80 درصد از مشکل اختالل در شماره تلفن هاى ثابت 

و همراه شهرستان کاشان برطرف شد.
حمیدرضا عسگرى اظهار داشت: به دلیل بروز حادثه در 
یکى از مرکزهاى مخابراتى کاشان، پیش شماره هاى 
تلفنى 5544 تا 5548 مربوط به این منطقه دچار قطعى 
و اختالل شد. وى افزود: با حضور کارشناسان، بررسى 
دلیل حادثه و همچنین ترمیم آسیب هاى ناشى از آن، از 
همان ساعت هاى اولیه آغاز شد. عسگرى خاطرنشان 
کرد: با تالش کارشناسـان فنى شهرسـتان کاشـان و 
مرکز استان، هم اکنون تمام خطوط همراه به صورت 

طبیعى در حال فعالیت است.

پرداخت قسطى جرایم رانندگى 
از طریق راهور 120

رئیس پلیـس راهور اسـتان اصفهان گفـت: رانندگان 
از طریق سـایت راهور 120 مى توانند جریمه تخلفات 
خـود را پرداخت کننـد و پـس از پرداخـت جریمه بعد 
از 72 سـاعت تخلف از سیسـتم راهنمایـى و رانندگى 

حذف مى شود.
سـرهنگ رضا رضایى با اشـاره به اسـتعالم تخلفات 
رانندگى و پرداخت قسـطى جرایم تخلفـات رانندگى 
اظهارداشـت: رانندگان بدون مراجعه به مکان خاصى 
مى توانند آخرین وضعیت جریمه وسایل نقلیه خود را با 
ارسال بارکد 17 رقمى پشت کارت vin  که به صورت 
عمودى نوشته شده، به شماره پیامک هاى 110، 120 
و 2020 اسـتعالم کننـد. رئیـس پلیس راهور اسـتان 
اصفهان ادامه داد: رانندگان از طریق سایت راهور 120 
مى توانند جریمه تخلفات خـود را پرداخت کنند و پس 
از پرداخت جریمه بعد از 72 سـاعت تخلف از سیستم 

راهنمایى و رانندگى حذف مى شود.

معاون اســناد هویتــى اداره کل ثبت احوال اســتان 
اصفهان از کاهش 6 درصدى ازدواج در استان اصفهان 

خبرداد.
شجاعى اظهار داشت: در چهارماه نخست سال جارى 
تعداد ثبت ازدواج در این استان 61 مورد بوده که نسبت 
به وضعیت مشابه سال گذشــته کاهش 6 درصدى را 
دارد. وى در ادامه افزود: میــزان ثبت تولد در چهار ماه 
گذشته در استان، 179مورد و فوت شدگان نیز 87 مورد 

بوده است.
معاون اسناد هویتى اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
باتوجه بــه اقزایش27درصدى مرگ و میر در اســتان 

اصفهان، اذعان داشت: میزان تولد در این وضعیت نیز 
3درصد کاهش داشته است.

شجاعى با اشاره به اینکه همه تولدها در اداره هاى ثبت 
احوال سطح استان ثبت شده اســت، خاطرنشان کرد: 
متأسفانه موارد مرگ و میر تاکنون 94درصد ثبت شده 
است که به علت بى توجهى و عملکرد ضعیف برخى از 

مسئوالن موجب کاهش ثبت فوت شدگان هستیم.  
معاون اسناد هویتى اداره کل ثبت احوال استان اصفهان  
از مسئوالن خواســت به دنبال راهکارهایى براى ثبت 
متوفیان باشند، متأسفانه گلستان هایى که مسئول دارند 

نیز به این کار توجه نمى کنند. 

 مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: با توجه به ظرفیت خوب جاذبه هاى طبیعى در 
سراسر استان اصفهان، تأسیس منطقه نمونه گردشگرى در 

چهار سمت استان اصفهان به تصویب رسیده است.
فریدون اللهیارى اظهار داشت: طبیعت بکر و بى بدیلى نیز در 
سراسر استان وجود دارد که ظرفیت مناسبى براى گسترش 
گردشــگرى طبیعت است. وى با اشــاره به تصویب چهار 
طرح تأسیس منطقه نمونه گردشگرى در استان اصفهان 
ابراز داشت: این مجتمع هاى گردشــگرى در چهار سمت 
شمال، جنوب، شرق و غرب استان قرار دارد و شامل مجتمع 
گردشگرى شهرستان آران و بیدگل در شمال استان، مجتمع 

گردشــگرى پتاس در شهرســتان خور و بیابانک (شرق)، 
مجتمع گردشگرى پادنا در شهرســتان سمیرم (جنوب) و 
مجتمع گردشگرى خوانسار (غرب) است. وى با بیان اینکه 
سرمایه گذارى براى ســاخت این مجتمع ها توسط بخش 
خصوصى انجام مى شود، بیان داشت: فعاالن گردشگرى 
در بخش خصوصى از اشتیاق زیادى براى سرمایه گذارى در 
این حوزه برخوردار هستند. وى ادامه داد: توجه به ظرفیت هاى 
محلى و میراث فرهنگى ناملموس مانند آداب و رسوم محلى 
در پوشش، غذا و... و جاذبه هاى طبیعى کوهستانى، کویرى و 
فضاى سبز در هر شهرستان مى تواند در گسترش گردشگرى 

در استان به شکل متوازن و عادالنه مؤثر باشد.

کاهش 6درصدى ازدواج 
در استان

4 منطقه نمونه گردشگرى در 
استان  تأسیس مى شود

خشکسالى سال هاى گذشــته کشاورزى را در مناطق 
مختلف کشــور از جمله اصفهان تحت تأثیر خود قرار 
داده که در این زمینه اهمیت بهره ورى از آب در بخش 

کشاورزى بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به اینکه بیشترین سهم مصرف آب در کشور ما 
مربوط به بخش کشاورزى است بنابراین با کاهش 10 
درصدى مصرف آب مى توان مشکالت کمبود آب را در 

این بخش برطرف کرد.
اســتاندار اصفهان گفت: به رغم اینکه اصفهان یک 
استان صنعتى است و کشــاورزى در سایه صنعت قرار 
گرفته و با خشکسالى هاى چندساله مواجه بوده است، 
بخش کشاورزى در استان داراى جایگاه ویژه اى است و 
با تالش هاى صورت گرفته به رغم خشکسالى و کاهش 
سطح زیر کشت محصوالت کشاورزى در استان، میزان 

تولید محصوالت کاهش پیدا نکرده است.
وى با بیان اینکه با توجه به شــرایط خاص استان باید 
سرمایه گذارى هاى بیشــترى در بخش آبیارى هاى 
نوین و تغییر الگوى کشت صورت گیرد، گفت: بر همین 
اساس باید صندوق هاى حمایت از بخش کشاورزى در 

استان تقویت شوند.

 اهمیــت بهــره ورى از آب در بخش 
کشاورزى

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان نیز در 
خصوص اهمیت بهره ورى از آب در بخش کشاورزى و 
میزان صرفه جویى در مصرف آب گفت: راندمان آبیارى 
به روش میکرو به بیش از 90 درصد مى رسد در حالى 
که راندمان آبیارى معمولى در حدود 45 درصد است.

هزار و پنج میلیارد ریال بالــغ بر 13 هزار و 500 هکتار 
از اراضى کشاورزى استان مجهز به انواع سامانه هاى 
نوین آبیارى از قبیل قطره اى، تیپ، کم فشار و بارانى 
شد و صرفه جویى 52 میلیون متر مکعبى را به همراه 

داشته است.
وى گفت: در ســال 96 در صــورت تخصیص هزار و 
500هزار میلیارد ریال بالغ بر 15 هزار هکتار از اراضى 
کشاورزى مجهز به ســامانه هاى نوین آبیارى خواهد 
شد و صرفه جویى 58 میلیون متر مکعبى را به همراه 

خواهد داشت.

مصرف بهینه آب با گسترش محیط هاى 
کنترل شده کشاورزى

عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات کشــاورزى و منابع 

طبیعى اصفهان درباره روش هاى کنترل مصرف آب 
در بخش کشاورزى گفت: یکى از روش هاى مناسب 
براى مدیریت بهینه آب استفاده از محیط هاى کنترل 
شده است که در سال هاى اخیر گسترش فراوانى داشته 
است، از جمله پرورش قارچ در محیط کنترل شده که 
حجم بسیار کمترى از آب را مورد استفاده قرار مى دهد.

على فرهادى افزود: گلخانه ها جزو محیط هاى کنترل 
شده هستند که مى توان گیاهان زینتى و صیفى جات را 

در آن پرورش داد، به تازگى بحــث پرورش علوفه در 
گلخانه نیز مطرح شــده و به نتایج خوبى در این زمینه 

رسیده ایم.
وى بیان کرد: در گلخانه بــراى پرورش یک کیلوگرم 
خیار گلخانه اى بین 50 تا 60 لیتر آب مصرف مى شود 
در حالى که در هواى آزاد بین 500 تا 600 لیتر آب براى 

کشت این مقدار محصول نیاز است.
این عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات کشــاورزى و 

منابع طبیعى اصفهان گفت: بر این اســاس استفاده از 
گلخانه ها قابل توصیه شده است چرا که قدم هاى خوبى 
براى گسترش کشــاورزى در محیط هاى کنترل شده 

برداشته شده است.

توسعه کشت هاى مقاوم به شورى
فرهادى اضافه کرد: گلخانــه دار باید هزینه  مرتبط با 
این سیســتم را در نظر بگیرد و از سوى دیگر مازاد آب 

حاصل از اســتفاده از این سیســتم را رها نکند و مورد 
استفاده قرار دهد، بنابراین توسعه کشت هاى مقاوم به 
شورى پیشنهاد مى شود که در رشد بسیارى از درختان 

میوه مؤثر است.
وى خاطرنشــان کرد: در بســیارى از مناطق دنیا از 
پوشش هاى رنگى مالچ استفاده مى شود که عالوه بر 
جلوگیرى از هدر رفت آن عامل کنترل بیمارى گیاهان 
را نیز به دنبال دارد، در گلخانه آبیارى تحت فشــار در 
کاهش مصرف آب نیز مؤثر اســت که در مقایســه با 
آبیارى سطحى که در بسیارى از مزارع استفاده مى شود 

کاهش بیمارى هاى خاکزاد را نیز به دنبال دارد.
عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات کشــاورزى و منابع 
طبیعى اصفهان با بیان اینکه گلخانه دار بر اساس نوع 
محصول و بافت خاك باید اقدام به طراحى سیســتم 
آبیارى کند، گفت: علف هاى هرز رقیب جدى مصرف 
آب هستند که اگر سیســتم آبیارى قطره اى را استفاده 
کنیم حداقل رشد علف هاى هرز را شاهد خواهیم بود، از 
سوى دیگر در آبیارى قطره اى پوشش سبز بوته حداقل 
تماس با آب را دارد و بیمارى کمترى ایجاد خواهد شد.

صرفه جویى 52 میلیون متر مکعبى آب در بخش کشاورزى اصفهان

تجهیز 13500 هکتار زمین به 
سامانه هاى نوین آبیارى

با1005میلیارد ریال، 
بالغ بر 13 هزار و 

500 هکتار از اراضى 
کشاورزى استان مجهز 
به انواع سامانه هاى 
نوین آبیارى از قبیل 

قطره اى، تیپ، کم فشار 
و بارانى شد و 

صرفه جویى 52 میلیون 
متر مکعبى را 
به همراه داشته

 است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان  در 
خصوص تشکیل خانه تئاتر گفت: خانه تئاتر باید مثل 
یک چتر حمایتى براى همه اهالى تئاتر گســترده باشد 
و بنده این موضوع را در پاتوق هنرمندان تئاتر و سینما 
در جمع تعدادى از پیشکســوتان و جوانان به مشورت 

گذاشتم.
حجت االسالم والمســلمین حبیب رضا ارزانى اظهار 
داشــت: بناى ما از ابتدا بر این بوده که هر کارى براى 
ارتقاى هنر تئاتر مى توانیم انجــام دهیم و وجود خانه 
تئاتر نیز باعث همنوایى هنرمنــدان خواهد بود چرا که 
کمیته هاى متعددى دارد و همه افراد درگیر با تئاتر را زیر 

یک سقف جمع مى کند.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون مخالفت جدى 
با تشکیل خانه تئاتر از ســوى هنرمندان به اداره ارشاد 
صورت گرفته است یا نه؟ گفت: تا به حال مخالفتى انجام 
نشده، تنها یکى از دوســتان در جلسه پاتوق هنرمندان 
مصر بودند که خانه تئاتر زیر مجموعه تهران نباشد که 
موجب کمرنگ شــدن هنرمندان اصفهانى در حضور 
هنرمندان تهران شــود که به آنها گفتیم چنین نیست 
و مثل ارشــاد اصفهان که زیرمجموعه اداره کل ارشاد 
است این مجموعه نیز مى تواند در عین ارتباط با خانه 
تئاتر ایران، استقالل خود را داشته باشد و وقتى خانه تئاتر 
ایران اعضاى بیشترى را پوشش بدهد یقیناً صداى قوى 

ترى در احقاق مطالبات بحق خود خواهد داشت.
وى با اشاره به مشــکالت خصوصى سازى در مجتمع 
فرهنگى- هنرى فرشــچیان اظهار داشت: طى هفته 

آینده جلســه اى با مدیر این مجموعه خواهیم داشت و 
مشاور حقوقى ما نیز در این جلســه حضور پیدا خواهد 
کرد تا ببینیم با چه مدلى مــى توانیم جلو برویم که هم 
با خصوصى سازى منافات نداشته باشد و هم در جهت 
رضایت هنرمندان باشد؛ ضمن اینکه در آمدهایى که از 
بخش خصوصى براى این مجموعه حاصل مى شود به 
ارشاد داده نمى شــود بلکه به خزانه مى رود چون طرح 
آن مصوبه مجلس بوده است اما یقینًا اگر کل مجموعه 
فرشــچیان هم به هنرمندان واگذار شــود پاسخگوى 
نیازهاى آنان نخواهد بود و باید فکر دیگرى براى این 

مسئله کرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان 

در خصوص پروژه تئاتر شــهر اصفهــان گفت: تئاتر 
شــهر یک پروژه ملى اســت و بودجه ملى مى طلبد 
ما با شــهردارى اصفهان صحبت هایــى انجام داده 
بودیم تــا در صورت امــکان زمین 25 هــزار مترى 
اى که کنار ســالن اجالس ســران، براى ساخت این 
مجموعه در نظر گرفته شــده به آنها واگــذار کنیم تا 
آن را از طــرح ملى خــارج کنند و با همیــن کاربرى 
بســازند و قرار بود در جلســه شــورا مطرح کنند و از 
نتیجه آن مطلع نیستم اما اعالم مى کنم که حاضر به 
واگذارى این زمین به بخش خصوصى هســتیم و آنها 
مى توانند هزینه هایى که در آن شــده  رابرگردانند و 
پروژه را از طرح ملى خارج کنند و تئاتر شهر را بسازند. 

آماده واگذارى زمین تئاتر شهر به بخش خصوصى هستیم

معاون ادارى مالــى و حقوقى مرکز رســیدگى به امور 
مساجد استان اصفهان گفت: این استان به هزار و 600 

مسجد نیاز دارد.
حجت ا... امینى باغ بهادرانى کمبود این تعداد مسجد در 
استان اصفهان را بر اساس محاسبه تراکم جمعیتى این 

نسبت به تعداد مساجد اعالم کرد.
وى ادامه داد: تعداد مساجد ساخته شده پس از پیروزى 
انقالب در استان سه برابر شده و طبق نظر کارشناسان 

این تعداد مساجد هنوز مطلوب نیست.
معاون ادارى مالــى و حقوقى مرکز رســیدگى به امور 
مساجد اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: در استان 
اصفهان پنج هزار و 513 مسجد و به ازاى هر 900 نفر 
یک مسجد وجود دارد که در مناطق قدیمى این تراکم 

بیشتر است.
امینى اضافه کرد: براى متناسب شدن تعداد مساجد در 

برخى نقاط استان با تراکم جمعیتى این مناطق نیازمند 
احداث مسجد در این مناطق هستیم.  وى کمک خّیران 
براى ساخت مســاجد را خواستار شــد و افزود: در این 

خصوص آماده ارائه مشاوره به خّیران هستیم. 
 حجت االســالم و المســلمین محمدرضا صالحیان 
خاطرنشــان کرد: در مساجد باید شــهید حججى ها 

تربیت شوند.
مدیر اجرایى مرکز رســیدگى به امور مســاجد استان 
اصفهان اظهار داشت: مساجد باید کوچک و بى آالیش 
باشند، امام جماعت باید جامعیت داشته باشد تا نیازهاى 

روح و روان هرکس که به مسجد مى آید را تأمین کند.
وى با تأکید بر این موضوع که ما مســاجدى را موفق 
مى دانیم که امام جماعت آن جامع باشــد، ادامه داد: در 
استان اصفهان با آموزش امامان جماعت به دانش اداره 

یک دانشگاه عمومى رسیده اند.

اصفهان 
به 1600 مسجد 

نیاز دارد

رئیس موقت شــوراى اسالمى پنجم شــهر اصفهان 
گفت: در شوراى شــهر پنجم، فراکســیونى با عنوان 
«اردســتانى ها و فریدنى ها» وجود ندارد و من اطالعى 
از اینکــه این موضــوع چگونــه و چرا مطرح شــده 

ندارم.
فتــح ا... معین در رابطــه با علنى نبودن جلســه نهایى 
انتخاب شهردار با وجود قول هاى مساعد پیشین اعضاى 
شوراى شهر گفت: در جلســه قبلى این مسئله به رأى 

گذاشته شــد و اکثر اعضاى شوراى شــهر پنجم با این 
موضوع موافق نبودنــد. به همین دلیل جلســه نهایى 
انتخاب شهردار، علنى و همزمان با پخش زنده نخواهد 

بود.
وي در پاســخ به صحبت هــاي یکــی از گزینه هاي 
شــهرداري در خصوص پبش فروش مســئولیت هاي 
شــهرداري تصریح کرد: هرچــه مى خواهیــد درباره 
مسئولیت هاى پیش فروش شــده بدانید از خود ایشان 

بپرسید.
هفته گذشته یکی از گزینه هاي تصدي پست شهرداري 
اصفهان در یــک مصاحبه انصراف خــود را از نامزدى 
شــهردارى اصفهان تکذیب کرده و گفته بود انتخاب 
شهردار اصفهان باید بر اســاس شایسته ساالرى باشد. 
نه اینکه افرادى بخواهند با قول و قرارهایى که مى دهند 
و مســئولیت هاى شــهردارى را پیش فروش مى کنند 

رأى بیاورند.

شهردار اصفهان، علنى انتخاب نمى شود

رئیس اتحادیه مشاورین امالك استان اصفهان گفت: 
هر اتحادیه نرخ مشخصى دارد و مشاورین امالك نیز 
کمیسیون مشخصى دریافت مى کنند که نرخ آن باید در 

واحد صنفى نصب شده باشد.
رســول جهانگیرى با اشــاره به نرخ مصوب اتحادیه 
مشاورین امالك اصفهان براى دریافت دستمزد افزود: 
نرخ مشخصى که براى کمیســیون مشاورین امالك 
در اصفهان تصویب شده است براى خرید و فروش تا 
سقف 200 میلیون تومان از هر کدام از طرفین -خریدار 
و فروشنده- نیم درصد است و به ازاى مازاد بر آن یک 

چهارم درصد اضافه بر آن دریافت مى شود.

وى درباره کمیسیون مشــاورین امالك براى رهن و 
اجاره نیز خاطر نشان کرد: در اصفهان به ازاى هر یک 
میلیون تومان رهن هفت هزار و 500 تومان و از هر کدام 
از طرفین مالک و مســتأجر یک چهارم اجاره ماهانه 

دریافت مى شود.
جهانگیرى در پاسخ به این سئوال که در صورت وجود 
شکایت اتحادیه چگونه به آن رســیدگى خواهد کرد، 
گفت: در صورت مشاهده تخلف مردم مى توانند از شنبه 
تا چهارشنبه در زمان ادارى به اتحادیه مراجعه کنند و 
شــکایت خود را ثبت کنند تا اتحادیه به آن رسیدگى 

کند.

اعالم نرخ ارائ ه خدمات مشاوران امالك
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شناسایى و پلمب مخفیگاه هاى عرضه قلیان در اصفهان

برقرارى پرواز 
اصفهان – ازمیر – اصفهان 

مدیـرکل فـرودگاه هـاى اسـتان اصفهـان گفـت: 
پروازهـاى اصفهـان – ازمیـر – اصفهـان از 
اول تـا 29 شـهریور مـاه سـال جـارى برقـرار

 مى شود.
پروازهـاى   ، داشـت: بیـان  امجـدى  حسـن 
اصفهـان – ازمیر – اصفهـان از روز چهارشـنبه اول 
شهریور ماه تا 29 شهریور امسال به صورت هفتگى 

توسط شرکت «پگاسوس» انجام مى شود.
وى افزود: این پرواز در سـاعت 5و 15 دقیقه صبح و 
برگشـت آن نیز  در سـاعت 6و 25 دقیقه همان روز

 است.
مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان اظهار داشت: 
این پـرواز توسـط شـرکت هواپیمایى پگاسـوس با 
هواپیمـاى بوئینگ 737 بـا ظرفیـت 180 نفر انجام 

خواهد شد.

کاهش تصادفات با راه اندازي 
سیستم هشدار سریع 

 مدیـر کل راه و شهرسـازي اسـتان اصفهـان حجم 
باالي تردد وسایل نقلیه در سطح جاده هاي استان را 
یکی از دالیل وقوع تصادفات دانست و افزود: استان 
اصفهان به دلیل قرارگیري در مسـیر کریدور شمال 
به جنوب و شـرق به غرب کشـور بخش عمده اي از 
سفرهاي کشور را در زمینه حمل بار و مسافر به خود 
اختصاص می دهد که این حجم بـاالي تردد عاملی 
بر وقوع تصادفات ناگوار در سـطح جاده هاي استان 

است.
حجت ا... غالمی، راه اندازي سیسـتم هشدار سریع 
در مسیر سیل و همچنین هواشناسـی جاده اي را در 
کاهش تصادفات حائـز اهمیت دانسـت و گفت: راه 
انـدازي این سیسـتم، آمـار تصادفات و مـرگ و میر 
جـاده اي و میزان خسـارت هاي جانی و مالی ناشـی 
از سـیل را کاهش می دهد و قطعًا با همکاري ادارات 
زیرمجموعـه وزارت راه و شهرسـازي تصادفـات 

کاهش خواهد یافت.

ساخت دستگاه هشدار دهنده 
خواب آلودگى راننده

محققان دانشگاه اصفهان موفق به طراحى و ساخت 
دستگاه هشدار دهنده خواب آلودگى رانندگان شدند 
که کاهش 50 درصدى آمار حوادث مرگبار جاده اى 

را به دنبال داشته است.
عضو هیئـت علمـى دانشـکده مهندسـى کامپیوتر 
دانشگاه اصفهان گفت: دستگاه هشدار دهنده خواب 
آلودگى راننـدگان با اسـتفاده از تکنیک هاى هوش 
مصنوعى و پردازش تصویر با نظارت بر رفتار راننده و 
با اعالم خواب آلودگى و یا عدم توجه به جلو در کمتر 
از صدم ثانیه با هشدارها و پیام هاى صوتى راننده را 

از شرایط پرمخاطره آگاه مى سازد.
امیـر حسـن منجمـى افـزود: ایـن دسـتگاه از واحد 
پردازنده، دوربین و واحد هشـداردهنده تشکیل شده 
و به گونه اى طراحى شـده که روى انـواع خودروى 
سبک و سنگین و ماشـین آالت صنعتى قابل نصب 

است.
وى تشخیص نزدیک به 100 درصدى موارد خواب 
آلودگى و بى توجهـى راننده به جلو، امـکان فعالیت 
در روز و شـب، قابلیـت نصـب بـر روى اپراتورهاى 
دوربین هاى مـدار بسـته و رانندگان ماشـین آالت 
صنعتـى و خیابانـى را از مهمترین ویژگـى هاى این 

دستگاه برشمرد.

بهره بردارى از مجهزترین 
پلى کلینیک شمال اصفهان

معاون فرماندار آران و بیدگل گفت: عملیات اجرایى 
یکـى از مجهزترین پلـى کلینیک هـاى تخصصى 
شمال اصفهان به پایان رسید و تا یک ماه آینده این 

مرکز افتتاح مى شود.
على محمد یوسفیان اظهار داشت: با آماده شدن پلى 
کلینیک تخصصى تأمین اجتماعى در آران و بیدگل، 
بهره مندى بیش از 70 هزار نفر از افراد تحت پوشش 

تأمین اجتماعى فراهم مى شود.

خبر

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
هــزار و 356 نفر داوطلب در جمعیت هالل احمر اســتان 
عضویت دارند و 26 شــعبه در شهرســتان هاى استان و 
170 خانه داوطلبى زیر نظر جمعیت هالل احمر اصفهان 

فعال است.
علیرضا سلیمى اظهارداشــت: در حال حاضر 26 شعبه در 
شهرستان هاى استان و 170 خانه داوطلبى زیر نظر جمعیت 
هالل احمر اصفهان فعال است و خانه هاي داوطلب محلى 
براى برنامه ریزى فعالیــت داوطلبان و در قالب گروه هاى 

چهارگانه است.
وى تصریح کرد: گروه هاى چهارگانه شامل گروه مهارت، 

گروه مشارکت، هدایت و حمایت اســت که به ترتیب در 
هر یک از گروه ها خدمات فنى و مهندســى، فعالیت هاى 
اجرایى و هدایــت فکرى و برنامه ریــزى و خدمات مالى 

مطرح مى شود.
وى با بیــان اینکه افرادى که عضــو جمعیت هالل احمر 
مى شوند در این دســته ها گروه بندى مى شوند و بر اساس 
نوع گروه و همچنین براساس توان و حرفه فعالیت مى کنند، 
ادامه داد: خدمات داوطلبانه به فعالیت هایی گفته مى شود 
که توســط داوطلبان جمعیت هالل احمر با اهداف انسان 
دوستانه بدون هیچگونه چشمداشــت مالى و به صورت 
ارادى جهت همنوعان و آسیب دیدگان جامعه ارائه مى شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در ســال 86 میزان آب بدون درآمد اســتان درحدود 31 
درصد بود، در حالیکه این رقم به حدود 17 درصد کاهش 

یافته است.
هاشم امینى با اشــاره به عواملى که در کاهش آب بدون 
درآمد مؤثر واقع شدند، بیان داشت: شفاف سازى آمار تولید 
و فروش، تجهیز تمامى مبــادى تولید به کنتور و فلومتر، 
کنترل مداوم فلومترها و کنتورهــا، تعویض کنتورهاى 
خراب، فرسوده و کم کار، رصد کردن مداوم و ماهانه مقدار 
تولید و فروش، مدیریت هوشمند شبکه، تله مترى و تله 
کنترل و تحلیل هیدرولیکى شبکه از جمله مواردى بودند 

که با اجراى آن توانستیم میزان بدون درآمد را در استان 
کاهش دهیم.

وى با بیان اینکه اجراى برنامه جامع شناسایى نشت یابى 
خصوصًا براى مناطق داراى مقــدار آب بدون درآمد باال 
بسیار مؤثر در کاهش آب بدون درآمد بوده است، افزود: در 
چند سال اخیر برنامه جامع شناسایى نشت یابى به منظور 
جلوگیرى از هدررفت آب در بسیارى از مناطق عملیاتى 
شد به طوریکه در سال 95 دو اکیپ نشت یابى در سطح 
استان با بررسى 109 کیلومتر شبکه توزیع آب و پیمایش 
12 هزار و 400 فقره انشعاب آب از هدررفت 91 لیتر آب بر 

ثانیه جلوگیرى کردند.

کاهش 14 درصدى میزان آب 
بدون درآمد در استان

عضویت 1356 داوطلب در 
هالل احمر

ساسان اکبرزاده
دومین همایش حامیان قرض الحسنه استان 
اصفهان بــه میزبانى بانک قرض الحســنه 
رسالت در تاالر کوثر شهداى ارتش و با حضور 
مســئوالن، روحانیون، نیروهــاى نظامى و 
انتظامى، حامیان قرض الحسنه و... برگزار شد.

در ابتداى این همایش پیام آیت ا... مظاهرى 
رئیــس حــوزه علمیــه اصفهان توســط 
حجت االسالم و المســلمین معتمدى دبیر 
کانون هاى فرهنگى-هنرى مساجد اصفهان 

قرائت شد.
آیت ا... مظاهرى در این پیــام از جمله آورده 
است: «یکى از سنت هاى پسندیده مورد تأکید 
قرآن کریم فرهنگ واالى قرض الحســنه 
اســت که باید با کمال تأســف بگوییم که 
فرهنگى مظلوم و مغفول اســت. نکته قابل 
تذکر آنکه تصمیم گیــران و متصدیان امور 
اقتصادى در کشور نیز حتمًا به این مهم توجه 
دارند که تا وقتى نظــام اقتصادى و خصوصًا 
سیســتم بانکى کشــور ما بر پایه فرهنگ 
قرض الحسنه شکل نگیرد مشکالت پیچیده 
عرصه اقتصادى به ســامان نخواهد رسید و 
بنابراین همه ما باید تالش و جدیت در عمل 

به دنبال احیا و حمایــت از این فرهنگ واال 
داشته باشیم.»

■■■
مدیرعامــل بانک قرض الحســنه رســالت 
کشــور نیز از همه حامیان قرض الحســنه 
و کانون هــاى شــکل گرفتــه در اســتان 
اصفهان در این راســتا قدردانى کرد و گفت: 
نیت شــما حامیان قرض الحســنه، عشــق 
اســت و ما با ابزارى که بــراى انجام کار در 
اختیارتــان قــرار مى دهیم بــه وظیفه خود 
عمل کرده ایم. محمدحســین حســین زاده 
اظهار داشــت: مدیــران و کارکنــان بانک 
قرض الحسنه رســالت بسترساز فعالیت هاى 
شــما حامیان قرض الحســنه، کانون ها و... 

هستند. 
مدیرعامــل بانک قرض الحســنه رســالت 
کشــور گفت: قطعًا یکى از ابزارها در اقتصاد، 
پول اســت ولى کاهش ســود و هزینه هاى 
مالــى، مى تواند موجــب توســعه اقتصاد 

شود.
حســین زاده افزود: اگر در شهرهاى کوچک 
و روســتاها، معیشــت و درآمــد خانواده ها 
تأمین باشد روســتاییان در روســتا ماندگار 

خواهند شد و کسب و کارهاى خرد و خانگى 
در شهرها و روســتاها با ابزار قرض الحسنه، 
مى تواند توســعه یابد. بنابراین ما نباید نقش 
کســب و کارهاى خرد و خانگى را فراموش 

کنیم و براى دســتیابى به این مهم، یکى از 
راه ها، قرض الحسنه است. وى با بیان اینکه 
هزینه هاى بانکى باید از خدمات بانکى و نه از 
محل سود و کارمزد تأمین شود گفت: بانک 

قرض الحسنه رسالت در این زمینه تا حدودى 
موفق بوده است. 

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت کشور 
گفت: امروز قرض الحســنه بانک دارد و در 
حقیقت بانک متعلق به قرض الحسنه است که 
در کشور پنج هزار کانون و در استان اصفهان 
800 کانون ایجاد شــده اســت که نشان از 
نیت و اعتقاد شــما حامیان به قرض الحسنه

 دارد.
■■■

مدیر شــعب بانک قرض الحســنه اســتان 
اصفهــان هــم بــه عنــوان میزبــان به 
شرکت کنندگان در دومین همایش حامیان 
قرض الحسنه استان اصفهان خیرمقدم گفت. 
ابراهیم مســکین افزود: بانک قرض الحسنه 
رسالت، بانکى اجتماعى با خدماتى نوین بوده و 
تنها بانک با تخصص قرض الحسنه در جامعه 
است که روش فعالیت بدون شعبه را مدنظر 
داشته و با راهبران کانون ها و... در روستاها، 
هیئات مذهبى، کانون هاى صنفى و... شکل 

گرفته است. 
■■■

امام جمعه موقت اصفهان هم با بیان روایاتى 

گفت: متأســفانه امــروز واردات به وســیله 
عــده اى از رانت خواران، نه تنها مشــکالت 
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان را حل 
نمى کند بلکه به تدریج و آرام، مراکز تولیدى 
را تعطیل مى کنــد که این خیانــت بزرگى

 است.
حجت االســالم و المسلمین ســید مجتبى 
میردامادى اظهار داشــت: سیستم اقتصاد ما 
امروز به دریافت پول و ســود گرفتن تبدیل 
شده است، که همه اینها مشکل شرعى دارند.  
وى خاطرنشان کرد: شاید علت اینکه مشکل 
کشــور علیرغم تــالش اقتصاددانان براى 
ساماندهى به جایى نمى رسد و به سوى پرتگاه 
مى رویم آن اســت که متأسفانه ربا در کشور 

فرهنگ شده است.
امــام جمعه موقــت اصفهان گفــت: بانک 
قرض الحســنه رســالت یک قدم نورانى و 
حرکت مقدس ارزشــمندى را در کشور آغاز 
کرده و امید است مســئوالن در ترویج این 
فرهنگ بکوشــند.  وى اظهار امیدوارى کرد 
روزى بانک هــاى کشــور همچــون بانک 
قرض الحسنه رســالت به مردم خدمت ارائه

کنند.

در پیام آیت ا... مظاهرى به همایش حامیان قرض الحسنه اصفهان عنوان شد:

سیستم بانکى کشور باید بر پایه 
فرهنگ قرض الحسنه شکل گیرد

مدیر بخــش مدیریــت مصرف شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان گفت: امسال درحدود 80 مگاوات 
مدیریت بار در ساعات اوج مصرف برق داشتیم و موفق 

شدیم تابستانى بدون خاموشى را داشته باشیم.
محمد مهدى عسگرى اظهارداشت: یکى از مشکالت 
صنعت برق در تابستان هر ســال به ویژه در ماه هاى 
تیر و مرداد این است که در ساعات اوج مصرف میزان 

مصرف برق از میزان تولید آن پیشى مى گیرد.
وى ادامه داد: در این مواقع دو راهکاروجود دارد، راهکار 
اول خاموشى است که موجب نارضایتى مردم مى شود 

و دیگر راهکار مشارکت و همیارى مشترکان است.
مدیر بخــش مدیریــت مصرف شــرکت توزیع برق 

شهرستان اصفهان  با اشــاره به اینکه امسال بیش از 
سه هزار مشترك بخش صنعتى، کشاورزى، تجارى، 
ادارى و خانگى برق اصفهان در طرح هاى مدیریت بار 
مشارکت کردند، افزود: درحدود 80 مگاوات مدیریت 
بار در ساعات اوج بار داشــتیم و موفق شدیم تابستانى 

بدون خاموشى را داشته باشیم.
وى تصریح کرد: بخشــى از طرح هــاى مدیریت بار 
مربوط به ماه هاى تیر و مرداد است و بخشى دیگر براى 
مشترکان تجارى، ادارى و خانگى تا پایان شهریور ماه 

ادامه دارد.
عســگرى، درمان اصلى مدیریت مصــرف را اصالح 
فرهنگ مدیریت مصرف و انجــام فعالیت هاى فنى 

همچون ممیزى انرژى درساختمان ها و انجام اقدامات 
اصالحى دانســت و ابراز امیدوارى کرد کــه تا پایان 
امســال در این راســتا بتوانیم گام هاى ارزشــمندى 

برداریم.
مدیر بخــش مدیریــت مصرف شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: با کاهش مصرف 
وسایل سرمایشى، استفاده نکردن از وسایل پر مصرف 
انرژى تأمین برق از دیزل ژنراتور در صنایع واحدهاى 
مســکونى بزرگ و صنایع وابســته به کشــاورزى و 
خاموش کردن موتور چاه ها در بخش کشــاورزى در 
ســاعات 11 تا 15 مى توان درمدیریت مصرف انرژى 

گام هاى بلندى برداریم.

اجراى طرح مدیریت مصرف برق 
تا پایان شهریور

3 مخفیگاه عرضه قلیان در دو هفته گذشته در مناطق حاشیه و بافت فرسوده شمال و شرق کالنشهر اصفهان شناسایى و پلمب شد.
کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: این مخفیگاه ها بیشتر در منازل مسکونى فرسوده یا باغ ها به دور از چشم 

بازرسان بهداشت محیط و نیروى انتظامى و در شرایط غیر بهداشتى فعالیت مى کردند.
شهرام احتشامى افزود: متصدیان این مخفیگاه ها با نصب دوربین مداربسته در اطراف محل، فقط مشــتریان خود را شناسایى و درب را براى آنها باز

 مى کردند.
وى با بیان اینکه قلیان در این مخفیگاه ها مانند چایخانه هاى قدیم به مشتریان عرضه مى شد، اظهارداشت: این مراکز بدون مجوز و به صورت مخفیانه 

فعالیت مى کردند و ما با حکم دادستان و همکارى نیروى انتظامى به محل فعالیت آنها مراجعه کردیم.
وى خاطرنشان کرد: در دو هفته گذشته بیش از 420 قلیان در این مخفیگاه ها ضبط و توقیف، محل هاى شناسایى شده، پلمب و افراد متخلف به مراجع 

قضائى معرفى شدند.

فرمانــده انتظامــى اســتان اصفهان از 
دســتگیرى عامالن نا امنــى در یکى از 
مجتمع هاى تجارى شــهر اصفهان طى 
عملیات ضربتى مأموران پلیس شهرستان 
اصفهــان و پلیس امنیــت عمومى این 

فرماندهى خبر داد.
سردارمهدى معصوم بیگى اظهار داشت: 
در پى کســب خبرى مبنى بر تحرکات 
تعدادى از اراذل و اوبــاش و برهم زدن 
نظم عمومــى در یکــى از مجتمع هاى 
تجارى که باعث ایجاد رعب و وحشــت 
در بین مردم شــده بــود بالفاصله تیمى 
ویــژه از مأموران واحد گشــت انتظامى 
فرماندهى انتظامى شهرستان اصفهان در 
محل حاضر شدند که متهمان با مشاهده 
مأموران از صحنه متوارى شدند. وى افزود: مأموران با شناســایى متهمان طى یک عملیات 
ضربتى تعداد چهار نفر از این افراد شرور را دســتگیر و چندین قبضه سالح سرد از آنان کشف 

کردند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان عنوان کرد: در ادامه این عملیات، مأموران پلیس امنیت عمومى 
نیز پنج نفر از افراد شرور مرتبط با این افراد را دستگیر کردند و همراه با سالح هاى سرد کشف 

شده جهت سیر مراحل قانونى تحویل مراجع قضائى دادند.

معاون فنــى اجرایى جهاد کشــاورزى 
شهرســتان فالورجان گفــت: ده هزار 
هکتار زمین کشاورزى فالورجان در حال 

بایر شدن است.
ابوالفضل رضوى تصریح کرد:  الزم است 
کشاورزان را به سمت الگوى کشت جدید 
و احداث باغات و کشت هاى گلخانه هاى 
و صیفى جات ببریم که نیازهاى آبى کمى 

دارند.
وى اعــالم کرد: زمین هاى کشــاورزى 
فالورجان در گذشــته به 18 هزار هکتار 
مى رســید که از ایــن میــزان 10 هزار 
هکتار آن به دلیل بحران آب رها شــده 

است.
وى افزود: زمان هایــى که آب زاینده رود 
باز مى شــود از 10 هزار هکتار زمین تنهــا پنج هزار زیر کشــت مى رود و پنج هــزار هکتار 
آن سال هاى ســال اســت به علت نبود آب کشــت نشــده و به زمین هاى بایر تبدیل شده

 است.
وى تصریــح کــرد: در فالورجان به ســمت کشــت گلخانــه اى و صیفى جــات و غالت 
روى آوردیم اما کشــت غالب ما در ســال هاى گذشــته برنج، ســیب زمینى و پیاز بود که 
امروز بســیارى از کشــاورزانى که کشــت پیاز مــى کردنــد، از این شهرســتان مهاجرت

 کرده اند.
رضوى تأکید کرد: کشت برنج در گذشته در فالورجان شش هزار هکتار بود که امروز به 700 
هکتار رسیده است وکشت برنج در فالورجان مثل شمال نیســت که نیاز به آب فراوان داشته 
باشد بلکه این محصول در فالورجان با روش کشت در یک الیه 25 سانتیمترى خاك آبیارى

 مى شود.
وى اضافه کرد: ما براى طراحى الگوى کشت خیلى کار کرده ایم و از چند سال گذشته، کشت 

زعفران آغاز شده و بهترین زعفران در فالورجان کشت مى شود.

دستگیرى عامالن ناامنى در یک مجتمع تجارى

10 هزار هکتار زمین کشاورزى فالورجان در 
حال بایر شدن  
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فقدان سند مالکیت
 شــماره: 961218641298694 چون وارث فرج اله عرفانى فرزند عباسعلى باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شــدند که سند مالکیت دو 
سهم و نیم مشاع از بیست و چهار ششدانگ پالك شماره 540 واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 
دفترخانه نجف آباد به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشــده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/05/30 

م الف:5103- زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 4/892 
ابالغ وقت رسیدگى

آقاى علیرضا رهنما یزدآبادى فرزند قاسم ساکن شهر ابریشــم- یزدآباد کوچه زندان روبروى 
طباخى المهدى دادخواست به خواســته الزام به حضور در دفترخانه و انتقال سند یک دستگاه 
اتومبیل سوارى به شــماره انتظامى 41ص759- ایران 53 به طرفیت 1- فوزیه عیادپور فرزند 
علمدار 2- اصغر شــاهى که با ارجاع به این شعبه ثبت به کالســه 152/96 براى روز دوشنبه 
96/7/10 ساعت 5 عصر تعیین وقت شده است و چون خواندگان مجهول المکان اعالم گردیده 
است لذا دستور شورا در اجراى ماده 1023 و 1029 قانون مدنى و ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبــت در یکى از جراید کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود تا خواندگان 
(نامبردگان فوق) با اطالع از وقت رسیدگى به دفتر شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را نیز دریافت و براى روز مقرر جهت رسیدگى حاضر گردد و 
اال این آگهى به منزله ابالغ تلقى مى شود. م الف: 506  شــعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف 

فالورجان (ابریشم) /5/915
حصر وراثت

 محمدپیرمرادیان نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 30156 به شرح دادخواست به کالسه 
524/96 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حســینعلى پیرمرادیان نجف آبادى بشناســنامه 17240 در تاریخ 95/11/10 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-اکرم پیرمرادیان 
نجف آبادى ش ش 30155، 2-محبوبه پیرمرادیان نجف آبــادى ش ش 29233، 3-کبرى 
پیرمرادیان نجف آبادى ش ش 26034، 4-محمد پیرمرادیــان نجف آبادى ش ش 30156، 
5-علیرضا پیرمرادیان نجف آبادى ش ش 31908، 6-اکبــر پیرمرادیان نجف آبادى ش ش 
1690، 7-غالمرضا پیرمرادیــان نجف آبادى ش ش 2563، 8-معصومــه پیرمرادیان نجف 
آبادى ش ش 324، (فرزنــدان متوفى)، 9-حمیده خانم ســرباز نجف آبــادى ش ش 262، 
10-معصومه خراسانى ش ش 74، (همسران 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
 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف :5567رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 5/928 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه 9610100350205647 شــماره پرونده: 9609980350200472 شماره 
بایگانى شــعبه: 960568 خواهان منصور ورپشتى با وکالت خدارحم اســدیان دادخواستى به 
طرفیت خواندگان  اداره مســکن و شهرسازى اصفهان- اداره ثبت اســناد و امالك اصفهان- 
حســین مردیها- بهادر امینى- شهپر خادم- مسیح اله ایشانى به خواســته الزام به تنظیم سند 
رســمى ملک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به 
شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 
960568 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/07/18 ســاعت 11 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان حسین مردیها- بهادر امینى- شهپر خادم- مسیح اله ایشانى و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهى و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 16574 

شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/973
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610460351300012  شــماره پرونده: 9609980351300255 شماره 
بایگانى شعبه: 960302 خواهان آقاى علیرضا پوراســدى فرزند حسین دادخواستى به طرفیت 
خوانده آقاى امیدوار خشک ریش فرزند اله داد به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 960302 ح13 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1396/07/11 ساعت 10/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 

م الف: 16526 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/974
ابالغ  

خواهان خانم معصومه مدرسى اســفه فرزند اصغر دادخواستى به طرفیت خوانده داوود جعفرى 
فرزند غالم به خواسته طالق تقدیم دادگاههاى خانواده شهرســتان اصفهان نموده که جهت 
رســیدگى به شــعبه اول دادگاه خانواده واقع در خیابان میر نبش کوچه آفتاب مجتمع قضایى 
شهید قدوســى طبقه چهارم اتاق 404 ارجاع و به شماره 960062 /خ1 ثبت گردیده که پرونده 
در اجراى مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داورى صادر گردیده اســت؛ به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن ظرف بیست روز پس از تاریخ نشر آگهى به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، یکى از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در قانون فوق الذکر 
است به عنوان داور به شــعبه معرفى نماید در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد. م 

الف: 16533 شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان /5/975
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100361704922 شــماره پرونده: 9609980361700222 شماره 
بایگانى شعبه: 960250 خواهان آقاى محسن نجفى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم زهرا 
طاهرى به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 
2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 960250 ح/28 ثبت گردیده که در جریان دادرسى وقت 
رســیدگى به تاریخ 1396/8/1 ســاعت 9:30 تعیین گردیده که به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده ظرف یک هفته پس از تاریخ نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در تاریخ و زمان فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور وفق قانون تصمیم گیرى خواهد 

شد. م الف: 16547 شعبه 28  دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/976
ابالغ تجدیدنظر خواهى 

شــماره ابالغنامه: 9610100350105509 شــماره پرونده: 9609980350100131 شماره 
بایگانى شعبه: 960181 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: مینا آذر ماسوله فرزند مجداله نشانى: 
مجهول المکان درخصوص تجدیدنظر خواهى رســول طحانى بطرفیت شما نسبت به دادنامه 
شماره 9609970350100690 صادره از این شــعبه، با توجه به مجهول المکان اعالم نمودن 
شما توســط تجدیدنظر خواه مقتضى است حســب ماده 346 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب درامور مدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف ده روز پس از نشر آگهى و مراجه به 
دفتر شعبه و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر، به این دادگاه اعالم نمایید یا 
به دادگاه تحویل دهید. در غیر اینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد. 

م الف: 16564 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/977
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100350105440 شــماره پرونده: 9509980350100405 شماره 
بایگانى شعبه: 950495 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: رضا احمدى فرزند حسین نشانى: 
مجهول المکان تاریخ حضور:1396/08/03 چهارشنبه ساعت 9:45 محل حضور: اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 333 درخصوص دعوى ســیدعلى طباطبائى به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف:  16568 شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /5/978
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100350105517 شــماره پرونده: 9509980350100687 شماره 
بایگانى شعبه: 950809 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: هاله کریمى فرزند اسفندریار نشانى: 
مجهول المکان تاریخ حضور:1396/08/06 شنبه ســاعت 10:30 محل حضور: اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شــماره 333 درخصوص دعوى على رضا محبتى به طرفیت شــما در وقــت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 16570 شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /979 /5
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100350105542 شــماره پرونده: 9609980350100211 شماره 
بایگانى شعبه: 960283 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: محمدعلى کورنگى فرزند حسن 
نشــانى: مجهول المکان تاریــخ حضور:1396/08/06 شــنبه ســاعت 11:15 محل حضور: 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 
3 اتاق شماره 333 درخصوص دعوى پریوش جهانبخش ایگدیر به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شــوید. م الف: 16571 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 

 شهرستان اصفهان /5/980

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9610100350705394 شــماره پرونده: 9609980350700156 شماره 
بایگانى شعبه: 960184 خواهان مهدى گردن صراحى با وکالت اقاى محسن شیران دادخواستى 
به طرفیت خوانده حامد بحرینى اصفهانى به خواسته مطالبه وجه چک خسارات دادرسى و تاخیر 
تادیه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 7 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 960184 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 96/8/16 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد. م الف: 16580 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/981 
ابالغ

شماره درخواست: 9610460350700081 شــماره پرونده: 9509980350700366 شماره 
بایگانى شــعبه: 950441 محمود غالف گر فرزند على به طرفیــت تجدیدنظرخواندگان جواد 
جابر انصارى فرزند منوچهر و على سراج فرزند غالمحسین به خواسته تجدیدنظر خواهى تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده اســت و از آنجا که تجدیدنظرخواندگان مذکور 
مجهول المکان مى باشــند به نامبردگان ابالغ میگردد ظرف مهلت 10 روز از تاریخ نشر جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمایم به دفتر شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 950441 ح/7 ثبت گردیده مراجعه نمایید 
و چنانچه پاســخى دارید به دادگاه ارایه نمایید در غیر این صورت پرونــده با همین کیفیت به 
دادگاه تجدیدنظر ارســال میگردد. م الف: 16584 شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /5/982
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610460351300006 شــماره پرونده: 9609980351300443 شماره 
بایگانى شــعبه: 960499 خواهان آقاى علیرضا امیرى دستجردى فرزند محمد دادخواستى به 
طرفیت خوانده داود پرشــکرى فرزند اکبر به خواســته مطالبه وجه چک و خسارات دادرسى و 
خسارات تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 
960499 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/07/01 و ساعت 10/30 صبح تعیین شده 
اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس یدگى حاضر گردد. م الف: 16529 شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /5/983
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره درخواســت: 9610460351300011 شــماره پرونــده: 9609980351300134 
شــماره بایگانى شــعبه: 960158 خواهــان احمدرضا یداله پــور اصفهانى بــا وکالت آقاى 
محمد ارشــادى دادخواســتى به طرفیت خوانده حجت نصر اصفهانى به خواســته اعســار از 
پرداخت هزینه دادرســى مرحله تجدید نظرخواهــى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان 
واقــع در اصفهــان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگســترى کل اســتان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 206 ارجاع و به کالســه 960158ح13 ثبــت گردیده که وقت 
رســیدگى آن 1396/07/11 و ســاعت 10 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان
 بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 

م الف: 16527 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /5/984
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960377 دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال به طرفیت سید ابراهیم 
موسوى- مهدى علمدارى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز یکشنبه مورخه 96/7/30 
ساعت 16:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
ارباب- روبه روى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 کدپستى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 16560 

شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شما ره یک) /5/985
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 95- 1163 مرجع رسیدگى: شعبه 29 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
رسول صادقى اصفهان خ کاشانى روبروى بیمارستان کاشــانى شرکت کاوشگر رایانه خوانده: 
ســید على صالحى مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى شوراى 
حل اختالف: درخصوص دعوى رسول صادقى به طرفیت ســید على صالحى به خواسته مالبه 
مبلغ 5/940/000 ریال پنج میلیون و نهصد و چهل هزار ریال وجه چک به شــماره 285843- 
88/3/28 و 285834- 87/10/16 و 285842- 87/11/28 و 285835- 87/12/16 و 
285833- 87/8/16 بــه عهده بانک تجارت بــه انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به 
دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکه 
پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 
159 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/940/000 
ریال پنج میلیون و نهصد و چهل هزار ریال بابت اصل خواسته و 1/268/500 ریال یک میلیون 
و دویست و شصت و هشت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (88/3/28 و 87/10/16 و 87/11/28 و 87/12/16 
و 87/8/16) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 
16500 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /5/986

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 95-612 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 41 شوراى حل اختالف اصفهان شماره 
دادنامه: 9609976797100209 خواهان: مرتضى خرسندى فر ف حسین به نشانى: اصفهان 
خ سپاه کوى تلفنخانه پالك 18 خواندگان: 1- مسعود بابائى ف منوچهر 2- منوچهر بابائى هر 
دو به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک به تاریخ 96/2/24 با توجه به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شــعبه 41 ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت 
از خداود متعال، به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص 
دعوى مرتضى خرســندى به طرفیت 1- مســعود بابائى 2- منوچهر بابائى به خواسته مطالبه 
مبلغ 51/800/000 بابت دو فقره چک به شماره 255712- 95/5/30 و 380069- 95/5/25 
به انضمام هزینه دادرســى و خســارت تاخیر تادیه، خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و 
خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن، فلذا شــورا با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه، و اینکه چــک مورد ادعا وصف تجریدى دارد و 
بقاء اصول اسناد در ید خواهان است و داللت بر اشتغال ذمه و اســتقرار دین به میزان خواسته 
به عهده خواندگان داشــته و خواندگان در قبال دعوى مطروحه دفاعى به عمل نیاورده و دلیلى 
بر پرداخت دین و یا برائت ذمه به دادگاه ارائه ننمــوده، دادگاه به لحاظ مصون ماندن دعوى و 
مستندات خواهان از هرگونه خدشه و تعرض قانونى، دعوى مطروحه را ثابت تشخیص داده و به 
استناد مواد 198- 515- 522- 519 قانون آئین دادرسى مدنى و رأى وحدت رویه 536 مورخ 
1369/7/10 هیات عمومى دیوانعالى کشور، حکم به محکومیت تضامنى نامبردگان به پرداخت 
مبلغ 51/800/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/380/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها مورخ 95/5/30- 95/5/25 در حق خواهان صادر 
و اعالم میدارد. رأى صادره غیابى است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شــعبه و پس از آن ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 16505 شــعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک ) /5/987
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 1126/95 ش16 مرجع رســیدگى: شعبه 16 شــوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: کمــال حاجى کریمیــان به نشــانى: اصفهان خیابان نشــاط کوچه مســجد قصر 
کوچه شــهید بحرانى پــالك 11 خوانــدگان: فاطمه مردان- شــمس ا... حاجــى عرب به 
نشــانى مجهول المــکان خواســته: مطالبه گردشــکار: بــا توجه بــه محتویــات پرونده
 و اخذ نظریه مشــورتى اعضــاى محترم شــعبه ضمن اعالم ختم رســی دگى با اســتعانت از 
خداوند متعال، به شــرح ذیل مبادرت به صــدور رأى مینماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص 
دعوى کمــال حاجــى کریمیان بــه طرفیــت فاطمــه مــردان- شــمس ا... حاجى عرب 
به خواســته مطالبه 25/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 357956- 1392/4/1 
بــه انضمام کلیــه خســارات قانونى، بــا عنایت بــه محتویــات پرونده و وصــف تجریدى 
بودن چک و بقاى اصول مســتندات در یــد خواهــان و گواهى عدم پرداخت توســط بانک 
محال علیــه که ظهور بر اســتقرار دین و اشــتغال ذمه خوانــدگان و اســتحقاق خواهان در 
مطالبــه وجــه آن را دارد و خواندگان عدم حضــور خواندگان در جلســه رســیدگى و اینکه 
مشــارالیه ها در قبال دعوى مطروحــه دفاعى به عمل نیــاورده و هیچگونــه دلیل موجه و 
مدرك موثــر قانونى مبنى بــر برائت ذمه خویــش ابراز و اقامــه ننموده اند، شــورا به لحاظ 
مصون ماندن دعــوى و مســتندات خواهــان از هرگونه خدشــه و تعــرض قانونى دعوى 
مطروحه را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515- 522- 519 قانون آئین دادرسى 
مدنى و رأى وحدت رویه 536 مــورخ 1369/7/10 هیات عمومى دیوانعالى کشــور، حکم به 
محکومیت تضامنى خوانده ردیف اول بــه عنوان صادرکننده و خوانــده ردیف دوم به عنوان 
ظهرنویس، به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/640/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول براساس آخرین 

شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم میدارد. رأى صادره غیابى بوده و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
یکى از محاکم عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان مى باشد. م الف: 16517 شعبه 16 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/988
ابالغ رأى

شــماره 950522-96/5/21 شــماره دادنامه: 9509976793801834- 95/10/27 مرجع 
رسیدگى: شعبه 8 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عباس آران فرزند اسماعیل نشانى: 
اصفهان خیابان تاالر چهــارراه صباحى پالك 67 خوانده: ابوالقاســم کریمى فرزند حجت ا... 
(خواهان اصلى) با وکالت مریم رضاپور 2- افسانه غالبى- حسین محمدیان اصفهان- خیابان 
شیخ صدوق شــمالى ســاختمان بانک تجارت (ارغوان) واحد 18 بى بى ماه مرادى غریب وند 
(خوانده اصلى) مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا قانونى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شوراى حل اختالف: درخصوص درخواست 
اعتراض ثالث عباس آران فرزند اسماعیل نسبت به تأمین و توقیف یک دستگاه خودرو کامیون 
کشنده به شماره انتظامى 184884- ایران 43 با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه نظریه 
مشورتى اعضاى محترم شورا بشــرح صورتجلســه مورخ 95/9/23 و الیحه اعتراض ثالث و 
رونوشت مصدق بیع نامه مورخ 95/9/23 که داللت بر وقوع بیع نسبت به خودرو مدعى دارد و 
اصالت آن از ناحیه اصحاب دعوى مصون از تعرض و تکذیب مانده و دلیلى بر فســخ یا بطالن 
آن اقامه نگردیده و با توجه به/ وکالت نامه رســمى تفویضى به معترض/ رونوشــت بیمه نامه 
خودرو/ که به نام معترض ثالث است و دیگر فاکتورهاى ابرازى قرینه مثبت بر ادعاى وى مبنى 
بر خودرو مارالذکر قبل از تامین مى باشــد و با توجه به تملیکى بودن عقد بیع در حقوق ایران و 
فقه امامیه که داللت بر انتقال مالکیت از بایع به خریدار مى باشد، شورا اعتراض معترض ثالث را 
وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 194 و 198 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 147 قانون 
اجراى احکام مدنى حکم به رفع توقیف از خودرو فوق و دستور تحویل آن به متصرف را صادر و 
اعالم مى دارد ضمنًا خواهان مى تواند چنانچه اموال بالمعارض از خوانده دعوى بدست آورد به 
اجراى احکام معرفى و تقاضاى توقیف آن ها را بنماید. رأى صادره حضورى ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 

16532 شعبه 8 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/989
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 951023 شماره دادنامه: 9609976793801416- 96/4/15 مرجع رسیدگى: 
شعبه 8 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: امید خیراللهى فرزند ایرج نشانى: اصفهان- بازار 
بزرگ- روبروى پاساژ صدر- فروشگاه خیراللهى خوانده: مهدى باغسان فرزند حسین نشانى: 
مجهول المکان خواســته: مطالبه دو فقره وجه چک گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رســیدگى با استعانت از خداوند 
متعال بشــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دادخواست 
ســعید خیراللهى فرزند ایرج به طرفیت مهدى باغســان فرزند حسین بخواســته مطالبه مبلغ 
107/000/000 ریــال وجــه 2 فقره چک به شــماره هــاى 1- 722488- 94/12/20، 2- 
722485- 95/2/31 عهده بانک ملى ایران به انضمام خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه با توجه 
به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مســتندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى وقت 
و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و 
تکذیبى به عمل نیاورده و مســتندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى خوانده به خواهان را 
حکایت مى کند  على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین 
دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 107/000/000 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 3/630/000 به 
عنوان خسارت دادرسى به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى و پرداخت 120/000 ریال بابت نشر آگهى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شــعبه خواهد بود و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان مى باشد. م الف: 

16535 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو ) /5/990
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960105 شماره دادنامه: 9609976794800605- 96/5/22 مرجع رسیدگى: 
شعبه 18 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سعید انوریان فرد- خ سروش- نبش خ حکیم 
شفایى اول خوانده: حجت ا... حسینى مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه دو فقره چک به 
شــماره 2114/543800 مورخ 96/1/27 به مبلغ 10/000/000 ریال 1572/846747 مورخ 
495/27 مبلغ 10/000/000 ریال گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و بشــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى 
آقاى ســعید انوریان فرد به طرفیت حجت ا... حسینى به خواســته مطالبه وجه چک به شماره 
2114/543800 مــورخ 96/1/27 (10/000/000 ریــال) 1572/846747 مورخ 95/4/27 
(10/000/000 ریال) تقدیمى از ناحیه خواهان که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته بر 
عهده خوانده داشته و بقاء اصول مســتندات مذکور در ید مدعى دالالت بر بقاء دین و اشتغال 
ذمه خوانده  و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. لذا چون خوانده دفاع موجهى در قبال 
دعوى مطروحه، معمول نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است، مستنداً به 
ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت وجه چکهاى مورد دعوى 
و مبلغ 1/480/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها 
96/1/27 و 95/4/27 تا زمان اجراى حکم براســاس آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى و نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و بیست روز دیگر پس 
از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان مى باشد. م الف: 
16541 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/991

ابالغ رأى
 کالسه: 960198  شماره دادنامه: 9609976794600494 مرجع رسیدگى: حوزه 16 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: مجتبى غالم زاده اصفهان- خ کارگر پایگاه شهید وطن پور ساختمان 
دســته اى خوانده: 1- محمد شــفیعى مجهول المکان 2- على محمد رنجبر مجهول المکان 
خواسته: الزام به انتقال سند گردشکار: خواهان دادخواستى/ درخواستى بخواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 
در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. رأى شــورا: درخصوص دعوى خواهان مجتبى غالم زاده به طرفیت خوانده على محمد 
رنجبر به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمى انتقال یک دســتگاه موتورسیکلت نظر به 
اینکه مستند دعوى خواهان حکایت از واگذارى موتورسیکلت مورد ترافع و تحقق عقد فیمابین 
بموجب قرارداد را دارد و چون بموجب پاسخ استعالم واصله از موتورسیکلت حقوق ناشى از آن 
بنام آقاى على محمد رنجبر ثبت گردیده است و بموجب ســند رسمى سمت قانونى خوانده در 
معامله مورد ترافع باالصاله محرز است و چون دلیلى که موجب بطالن دعوى خواهان و دالیل 
آن باشد ابراز نشده اســت بنابراین قرار فیمابین طرفین محمول بر صحت تلقى و چون نتیجه 
احراز اصالت قرارداد فیمابین طرفین حسب مقررات مواد 190 و بعد قانون مدنى نفوذ قانونى آن 
نسبت به طرفین و تحمل آن از ناحیه مشارالیه طبق مقررات مادتین 219 و 220 از قانون مدنى 
خواهد بود و نظر به اینکه از الزامات و آثار قرارداد واقعه فیمابین طرفین ثبت آن و تنظیم ســند 
رسمى نسبت به آن مى باشد بنابراین شورا به اســتناد مقررات مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده 
بر تنظیم سند رسمى نسبت به انتقال موتورسیکلت شماره 771/35714 بنام خواهان با رعایت 
کلیه مقررات جارى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى و حقوقى 
اصفهان میباشد. ضمنًا نسبت به خوانده ردیف اول مستنداً به ماده 84 ق.آ.د.م بلحاظ عدم توجه 
دعوى قرار رد صادر میگردد. م الف: 16552 شــعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/992
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970350200200 شماره پرونده: 9509980350200660 شماره بایگانى 
شــعبه: 950790 خواهان: حمید زاهدى فرزند محمود به نشانى اصفهان- خ کاوه- ك شماره 
31- پ 377 ك.پ: 8148985741 ك.م: 1285839706 شــماره همراه: 09131190870 
خواندگان: 1- سرپرســتى بانک ملت اصفهان با وکالت آرش شیرانى فرزند فیض اله به نشانى 
اصفهان خیابان فروغى ابتداى کوچه 23 دفتر وکالت 2- محمد تیمورپور فرزند مظفر به نشانى 
اصفهان- چهارراه باهنر- روبروى بانک سپه- پ 2 ك.پ: 8138693971 خواسته: اعتراض 
به عملیــات اجرایى (موضوع مــواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى) دادگاه با بررســى 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: 
درخصوص اعتراض آقاى حمید زاهدى فرزند محمود بطرفیت خواندگان 1- سرپرستى بانک 
ملت اصفهان با وکالت آقاى آرش شــیرانى 2- محمد تیمورپور فرزند مظفر نســبت به توقیف 
یک دستگاه اتومبیل سوارى پژو پارس بشماره انتظامى 893ج92 ایران 13 نظر به اینکه حسب 
محتویات پرونده قرار تامین خواســته در تاریخ 93/09/08 صادر گردیده و مطابق مبایعه نامه 
عادى اســتنادى و یک برگ وکالتنامه رسمى بشــماره 92537 خواهان در تاریخ 90/10/19 
اقدام به خرید اتومبیل موصوف از خوانده ردیف دوم نموده است و با توجه به اینکه وکالت نامه 
استنادى خواهان رسمى بوده و تاریخ تنظیم آن نســبت به اشخاص ثالث نیز معتبر مى باشد لذا 
دادگاه اعتراض معترض را وارد دانسته مستنداً به ماده 147 قانون اجراى احکام مدنى حکم بر 
رفع توقیف خودرو مذکور صادر و اعالم مى نماید رأى صادره ظرف مدت بیســت روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 16511 

شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /5/993
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609976836800785 شــماره پرونده: 9509986836801499 شماره 
بایگانى شعبه: 951672 خواهان: سیده زهرا شــیخان فرزند سید عباس به نشانى اصفهان- خ 
پروین- حکیم شــفایى دوم- ك ا...- بن بســت حاج حیدرى- پ 47- ش م 1283960974 
ش همراه 09130139846 خوانده: على بختیارى فرزند قدیرعلى به نشــانى مجهول المکان 
خواسته: طالق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده و با 
اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: خواسته خواهان 
سیده زهرا شیخان فرزند سید عباس به طرفیت على بختیارى فرزند قدیرعلى صدور حکم طالق 
به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد نکاح مى باشد با توجه به سند نکاحیه شماره 4297 از دفترخانه 
شماره 149 با وقوع علقه زوجیت دائم فى مابین زوجین محرز است خواهان در جلسه دادرسى 
اظهار داشته حدود 38 سال است که ازدواج کرده است و داراى 4 فرزند مى باشد شوهرش معتاد 
است و حدود 4 سال اســت که او و فرزندانش را رها کرده و رفته است و کسى از محل اقامت او 

خبر ندارد  و در این مدت نفقه و خرجى پرداخت نکرده است خوانده نیز على رغم احضار از طریق 
نشر آگهى حاضر نشده و دفاعى ننموده اســت با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با عنایت 
به اظهارات شهود تعرفه شــده توســط خواهان که برادر و فرزندان خوانده مى باشند و همگى 
درخصوص اعتیاد زوج به مصرف مواد مخدر و اینکه حدود چهار سال است خانواده خود را ترك 
کرده و هیچ گونه خرجى و نفقه اى پرداخت نکرده است شهادت داده اند و عدم حضور خوانده در 
جلسه دادرسى از نظر دادگاه تحقق بندهاى 1 و 9 و 11 از شروط ضمن عقد نکاح محرز است و 
با توجه به عدم توفیق مشاوران مرکز مشاوره در اصالح ذات البین و نظر موافق قاضى محترم 
مشاور و مستنداً به مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنى و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم 
به احراز شــرایط اعمال وکالت در طالق صادر مى گردد زوجه مى تواند به یکى از دفاتر رسمى 
طالق مراجعه و خود را مط لقه نماید نوع طالق به لحاظ یائسه بودن زوج بائن است زوجین داراى 
4 فرزند مشترك هستند که همگى بالغ و کبیر هســتند زوجه مهریه و نفقه خود را به شوهرش 
بذل کرده و ادعاى دیگرى مطرح ننموده است مهلت اعتبار راى صادره 6 ماه از تاریخ ابالغ رأى 
فرجامى یا انقضاى مهلت فرجام خواهى است.  رأى صادره غیابى است و ظرف بیست روز قابل 
واخواهى در این شــعبه و سپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان است. م الف: 16515 شعبه هشتم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/5/994
حصر وراثت

رحمت اله خسروى داراى شناسنامه شماره 4468 به شــرح دادخواست به کالسه 299/96 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمیدرضا 
خسروى دهقى بشناسنامه 193 در تاریخ 89/06/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمد خسروى دهقى ش ش 1080543422، 
(فرزند متوفى)، 2-اکرم عباسى ش ش 14، (همسر متوفى) 3-عصمت کالنترى دهقى ش ش 
1111، (مادر متوفى) 4-رحمت اله خســروى دهقى ش ش 4468، (پدر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 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:5597 رئیس شعبه 

اول شوراى حل اختالف مهردشت 996 /5
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350200183 شــماره پرونده: 9509980350200970 شماره 
بایگانى شعبه: 951134 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه  به شماره دادنامه ى غیابى 
9609970350200311 محکوم علیه سیده پرســتو متولیان فرزند سید کاظم نشانى: مجهول 
المکان به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال با احتساب خســارت تاخیر تادیه ى آن از تاریخ 
صدور چک 95/11/13 تا زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 16/728/000 
ریال به عنوان هزینه دادرســى در حق محکوم له امید یاورى دارانى فرزند محمدتقى نشانى: 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- رباط اولخ بهار کوچه محمد منزل پنجم 
سمت چپ طبقه سوم- کدپستى 8139814639 و پرداخت حق االجرا به مبلغ 25/000/000 
ریال در حق صندوق دولت محکوم اســت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال 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 ســى روز 
ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م 
الف: 16575 عسگرى فر- دادرس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/1002

اجراییه
شماره:951399 ش 14 به موجب رأى شماره 044- 960  تاریخ 96/1/20 حوزه 14 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مسعود مسائلى فرزند محمود 
نشانى مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ یازده میلیون و هشتصد هزار ریال وجه 
سه فقره چک به شــماره هاى 791505 و 791504 و 791506 به عهده بانک ملى بابت اصل 
خواسته و مبلغ یک میلیون و دویســت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 93/7/24 و 93/3/24 و 93/5/24 لغایت اجراى 
حکم در حق محکوم له رسول صادقى فرزند محمود شغل: کاوشگر رایانه نشانى: اصفهان- خ 
کاشانى- روبروى بیمارستان کاشانى- شــرکت کاوشگر رایانه و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 16499 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/5/1003
اجراییه

شماره:95-396 به موجب رأى شــماره 682 تاریخ 95/7/4 حوزه 29 شــوراى حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه جواد مرادى نشانى مجهول المکان 
محکوم اســت به: پرداخت  مبلغ شــانزده میلیون و دویســت و پنجاه هزار ریــال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها (7/450/000- 94/10/10 و 
4/400/0000- 94/12/3 و 4/400/000- 95/3/3) تا زمان وصول براســاس شاخص بانک 
مرکزى و مبلغ چهارصد و بیســت و هشــت هزار و هفتصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسى 
و نشــر آگهى در حق خواهان و نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 16501 شعبه  29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/5/1004
اجراییه

شــماره: 960276 شــماره:94-764 به موجب رأى شــماره 889 تاریخ 94/10/1 حوزه 27 
شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه سجاد فخارى 
نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت  مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
170/0000 ریال بابت هزینه دادرسى و هم چنین خســارت تأخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
هاى 100058- 94/2/20 و 100059- 94/3/20 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى 
باشد و هزینه هاى نشر آگهى در حق محکوم له مهدى نوبندگانى نشانى: اصفهان خ کاوه جنب 
بیمارستان سوانح سوختگى فروشگاه ارمغان و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 16507 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره د و)/5/1005
ابالغ

احترامًا درخصوص پرونده کالســه 1229/95 ش ج/ اول دعویى (محمد- مهدى- مرتضى- 
محمدرضا- حسن- اشــرف و عصمت و احمد همگى حاج تقى خوراسگانى) علیه وارث آقاى 
رمضان برکت به اسامى 1- جواد 2- رسول 3- منصور 4- اکرم 5- زهره همگى مسجدى نژاد 
6- زهرا برکت درخصوص مراتب اجراى حکم شماره 1895 مورخه 90/11/16 درخصوص خلع 
ید و قلع و قمع پالك ثبتى 6038 بخش 5 اصفهان علیه آقاى رمضان مسجدى مورث شما ابالغ 
مى گردد مراتب جهت اطالع و اجرا ابالغ مى گردد را چاپ نمایید. م الف: 16576 اجراى احکام 

اول شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/5/1006
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139621702023009061 نظر به اینکه على گالبدار فرزند عبدالوهاب به شناسنامه 
160 اصفهان و کدملى 1286260485 مالک بترتیب اســناد مالکیت سه حبه مشاع و یک حبه 
و دوسوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 5984 اصلى واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان به شــماره دفاتر 18 و 64 صفحات 16/372 چون نامبرد درخواست صدور سند نسبت 
به مالکیت خود را نموده طبق تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد 
مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انت شــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل اسناد مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل اســناد مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت نســبت به مالکیتش طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 16602 صفایى 

نائینى- رئیس ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/5/1027
احضار

نظر به اینکه در پرونده کالسه 960840 متهمین 1- مهدى صادقى 2- مهران صادقى 3- بشیر 
رئیسى 4- جالل رئیسى و شــخصى به نام رامین به اتهام تخریب اموال عمومى، ایراد ضرب و 
جرح، تهدید و توهین موضوع شکایت شــهردارى فالورجان و آقاى عزیزاله صفرزاده مجهول 
المکان میباشند لذا در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج  و آگهى و بدینوســیله به نامبرده گان ابالغ مى گردد ظرف یک 
ماه از تاریخ این آگهى جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه پنجم دادیارى دادسراى عمومى و 
انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 
و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد 

شد. م الف: 509 شعبه پنجم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب فالورجان/ 5/1064
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 مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه زیربناهاى حمل و 
نقل گفت: در سال جارى ساخت 919 کیلومتر مسیر ریلى 
جدید به پایان مى رسد که این اقدامات معادل عملکرد 

پنج ساله اقدامات در حوزه ریلى است.
خیرا... خادمى با اشــاره به معیارهاى مورد نظر در بحث 
تعیین اولویت ها اظهار داشــت: ایــن اولویت بندى ها 
براساس اهمیت مســیرها و اتصال مراکز استان ها به 
شبکه ریلى و میزان ظرفیت جابه جایى بار و مسافر در این 
محورها انجام شد. همچنین دومین معیار در اولویت قرار 
گرفتن پروژه ها براى ساخت و تکمیل و میزان پیشرفت 

فیزیکى آنها بود.

وى افزود: این اولویت ها در ستاد اقتصاد مقاومتى کشور 
هم به تصویب رسید و براســاس این اولویت بندى ها 
قرار شد در مرحله اول، پنج مرکز استان را در سال 96 به 
شبکه ریلى متصل سازیم و این پروژه هاى نیمه تمام را 

تکمیل کنیم.
خادمى تأکید کرد: البته به غیر از اتصال پنج مرکز استان 
به شــبکه ریلى، تکمیل چند پروژه ریلى هم در دستور 
کار قرار گرفت، از جمله پــروژه راه آهن خواف- هرات 
که محدوده مورد تعهد ایران در این پروژه، امســال به 
بهره بردارى خواهد رســید. همچنین بخشى از مسیر 

ریلى یزدـ  مهریز هم در سال جارى افتتاح مى شود.

رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندى با بیان اینکه روند 
افزایش قیمت این نوع گوشت متوقف شده و بازار شرایط 
آرامى دارد، از عرضه گوشت وارداتى 33 هزارتومانى در 

فروشگاه هاى زنجیره اى خبر داد. 
على اصغر ملکى اظهارداشت: هرکیلوگرم شقه بدون دنبه 
کیلویى 33 هزارتومان به مصرف کننده عرضه مى شود.  

وى با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه داخلى 
نیز تحویل به مغازه دار کیلویى بین 39 تا 40 هزار تومان 
است، افزود: این قیمت طى دو هفته متوالى ثابت بوده و 
با حدود 10 درصد سود در اختیار مشتریان قرار مى گیرد؛ 
ضمن اینکه با توجه به ثبات قیمت ها طى روزهاى اخیر 

امیدوار هســتیم در روزهاى آینده شاهد کاهش نرخ این 
کاال در بازار باشیم.  

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى تصریح کرد: باتوجه به 
نزدیک بودن عید قربان و ایام تاسوعا و عاشوراى حسینى 
بسیار نگران بودیم که قیمت ها بیش از حد افزایش یابد 
که خوشبختانه با تدابیر انجام شده تب بازار مهار و روند 

افزایش قیمت کنترل شد.  
ملکى وضعیت بازار گوشت را در حال حاضر آرام توصیف 
کرد و افزود: وارداتى که اخیراً انجام شده باعث شده روند 
افزایش قیمت کنترل و خأل موجود در بازار پوشش داده 

شود. 

عرضه گوشت 33 هزار تومانى 
در فروشگاه ها ى زنجیره اى

بهره بردارى
 از 919 کیلومتر خط ریلى 

شکاف زیاد دستمزد 
با هزینه  معیشت

معاون وزیرتعـاون با بیـان اینکه با توجه به شـکاف 
دستمزد و تورم از سالیان گذشته، شاهد عدم پوشش 
هزینه سبد معیشـت هستیم، گفت:دسـتمزد ساالنه 
باید به میزانـى افزایـش یابدکه عقـب ماندگى هاى 

گذشته جبران شود.
احمد مشـیریان درباره برنامـه ایـن وزارتخانه براى 
کاهش فاصله حداقل دستمزد با هزینه معیشت که دو 
میلیون و 489 هزار تومان تعیین شده، گفت: حداقل 
دستمزد سـاالنه طبق قانون کار بر اساس توافق سه 
جانبـه گروه هـاى کارگـرى، کارفرمایـى و دولت در 

شورایعالى کار بررسى و تعیین خواهد شد.
وى با تأکید بر اینکه طى چهارسـال گذشـته تالش 
شـد تا حداقل دسـتمزد متناسـب با نرخ تورم ساالنه 
افزایش یابد، افزود: متأسـفانه طى سـالیان گذشـته 
حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رشد نکرده بود یا 
اینکه رشد نرخ تورم به میزانى بود که حداقل دستمزد 
را پوشـش نداد، به همین دلیل در ابتداى آغاز به کار 
دولت یازدهم فاصله زیادى بین دستمزد و تورم ایجاد 
شـده بود.وى در پاسـخ به این سـئوال که آیا امکان 
تعیین سقف مدت زمان براى رسیدن حداقل دستمزد 
به هزینه سبد معیشت وجود دارد؟ گفت: شاخص هاى 
تعیین حداقل دسـتمزد در قانون کار عنوان شـده اما 
موضوعى مبنـى بر تعییـن یک مدت زمان رسـیدن 
دسمتزد به هزینه معیشت در قانون دیده نشده است، 
اما وظیفه ما جبران عقب ماندگى هاى دستمزد است.

بى وزیرى وزارت آب و برق 
در پیک مصرف

درحالى نخستین جلسه هیئت دولت دوازدهم بدون 
حضور مسئول ارشد برنامه ریزى و اجرایى دو مقوله 
مهم و حیاتى آب و برق دیروز برگزار شـد که به رغم 
تصـور برخـى مسـئوالن در خصوص عبـور از پیک 
مصـرف بـرق و آب، اگـر مدیریـت ایـن دو صنعت 
همچون مـاه هاى اخیـر یکپارچـه صـورت نگیرد، 
احتمال بروز اختالالتى در تأمین تابستانه برق و آب 

کشور وجود دارد.
در روزهاى اخیر نوبت بندى آب در روستاهاى استان 
یزد آغاز شـده و گزارش هاى مردمى از قطعى هاى 
پراکنده بـرق در سـمنان، تهـران، اصفهـان، اهواز، 
کرمان، بوشـهر، شـیراز و بندرعباس حکایت داشته 

است.
احتمـال اینکه با دسـتور رئیـس جمهور، حبیـب ا... 
بیطـرف، گزینـه پیشـنهادى وزارت نیرو بـه عنوان 
سرپرسـت سـه ماهه این وزارتخانه حیاتـى انتخاب 
شـود، وجـود دارد. از سـوى دیگـر برخى شـنیده ها 
حکایت از این دارد که بیطرف به عنوان معاون وزیر 

نفت به ساختمان وزارت نفت بازمى گردد.

پیش بینى 
تولید 10 میلیون ُتن لبنیات 

 معاون وزیر جهاد کشاورزى با بیان اینکه پیش بینى 
مى شود تولید لبنیات در سال جارى از مرز 10 میلیون 
ُتن عبور کند، گفت: در چهارماهه امسال، 404 هزار 

تن فرآورده لبنى از کشور صادر شده است.
حسن رکنى افزود: پیش بینى مى شود امسال بیش از 

یک میلیون تن لبنیات از کشور صادر شود.

فعالیت 100 هزار 
شرکت تعاونى در کشور

دبیر کل اتاق ایران از وجود بیش از صد هزار شرکت 
تعاونـى در کشـور خبرداد و گفـت: 27 هـزار تعاونى 
مربوط به زنان اسـت. ماشـاءا... عظیمى با  اشاره به 
اینکه در حال حاضـر افزون بر یک چهـارم ظرفیت 
تعاونى هـاى موجـود کشـور مختص جمعیـت زنان 
اسـت، افزود: گرایش فعالیـت این تعاونى ها بیشـتر 
در حوزه هـاى فـرش، صنایـع دسـتى، کشـاورزى، 
گردشگرى، آبزى پرورى و سـایر موارد است. وى با 
اعالم اینکه بنگاه هاى تعاونى در کشور بیشتر خرد و 
کمتر متوسط هسـتند، افزود: خوشبختانه سهم قابل 
توجـه اشـتغال در اغلب کشـورهاى جهان بـه ویژه 
ممالک پیشرفته مربوط به این دسته از بنگاه هاست.

ویترین

رئیس کل بانک مرکزى با تأکیــد بر لزوم رعایت نرخ 
سود على الحســاب مصوب شــوراى پول و اعتبار در 
شبکه بانکى گفت: این نرخ، حداکثر سود على الحساب 
اســت که بر اســاس پیش بینى بازدهى فعالیت هاى 

اقتصادى محاسبه مى شود.
ولى ا... ســیف گفت: این رقم براساس مصوبه شوراى 
پول و اعتبار براى سپرده هاى یکساله حداکثر 15 درصد 
و براى تســهیالت عقود مشــارکتى و غیرمشارکتى، 

حداکثر معادل 18 درصد در نظر گرفته شده است.
رئیس کل بانک مرکزى یادآورشــد: این رقم، در واقع 
بخشى از رقم سود واقعى پیش بینى شده براى آخر دوره 

مالى است و نمى تواند باالتر از آن باشد.

رئیس شوراى پول و اعتبار، نرخ تورم را شاخصى براى 
نرخ سود بانکى عنوان کرد و گفت: بر اساس رابطه بین 
شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله یکى دو درصد، 

نرخ سود مى تواند منطقى باشد.
سیف در خصوص برنامه هاى بانک مرکزى در ایجاد 
اشتغال، افزایش رشــد اقتصادى و رونق تولید تصریح 
کرد: پیش نیاز اجــراى این برنامه ها، لــزوم رعایت 
دقیق مصوبه شوراى پول و اعتبار در خصوص حداکثر 
نرخ ســود على الحســاب در شــبکه بانکى است که 
با توجه به بازدهــى بخش تولید در نظر گرفته شــده

 است.
رئیس کل بانک مرکزى با تأکید بر حذف مؤسســات 

غیرمجاز به عنوان یکى از موانع براى ایجاد تعادل در 
نرخ سود بانکى، گفت: بانک مرکزى تحت تأثیر فشارها 
تصمیم غیرمنطقى نگرفت و موفق شدیم بعد از دو دهه 
به فعالیت مؤسسات غیرمجاز در بازار پول پایان دهیم.

وى با اشاره به ورود بانک مرکزى به بازار بین بانکى و 
فعال سازى این بازار گفت: در گذشته تجربه موفقى در 
این زمینه داشتیم و بانک مرکزى توانست نرخ سود در 
بازار بین بانکى را از باالى 28 درصد به زیر 17 درصد 

پایین آورد.
رئیس کل بانک مرکــزى تأکید کرد: اکنون شــاهد 
روند نزولى این نرخ هســتیم که به محدوده 18 درصد 

رسیده است.

نرخ سود سپرده هاى بانکى ثابت ماند

سود یکساله،15درصد

نانوایى ها یا به قول خودشان مجتمع هاى عرضه نان، در 
برخى مناطق، آنقدر زیاد شده که برخى به طنز مى گویند 
حتى از تعداد بانک ها هم بیشتر شده اند! در ادامه خواهیم 
دید بخاطر افزایش قابل توجه تعداد نانوایى ها  و داغ شدن 
بازار این کسب و کار، در صورتى که نتوانید روزانه تعداد 
مشخصى نان  بفروشید، تنور داغ نانوایى براى شما نانى 

نخواهد داشت بلکه ممکن است ضرر کنید.

 نانوایى زدن مى صرفد؟
با توجه به هزینه هاى ماهیانــه 25 میلیون تومانى یک 
نانوایى، باید حداقل 25 میلیون درآمد کسب شود تا به 
نقطه سر به سر برسیم. مثًال در مورد نانوایى سنگک اگر 
شما در روز بیش از هشت کیســه آرد را نان کنید تقریبًا 
به نقطه سربه سر مى رسید. با هر کیسه 40 کیلویى آرد، 
درحدود صد تا 120 عدد نان تولید مى شود. قیمت آزاد 
یک کیسه آرد 40 کیلویى هم 52 تا 55 هزار تومان است. 
اگر نتوانید روزانه ده کیسه آرد را نان کرده و هزار و صد 

نان تولیدشده را بفروشید ضرر خواهید کرد. 

دولتى ها  باید حداقل 11/5کیسه بفروشند
حبیبى، عضو هیئت مدیره اتحادیه نانوایان گفت: طبق 

محاسبات اتحادیه، دولتى پز ها  باید روزانه 11/5کیسه 
آرد خمیر کنند تا ضــرر نکنند. به گفتــه وى اکنون با 
افزایش تعداد نانوایى ها  برخى از آنها  روزانه پنج شش 
کیسه مى فروشند. یعنى فقط به دلیل اینکه کار دیگرى 

ندارند به پخت نان ادامه مى دهند. 
وى در مورد هزینه هــاى اولیه هــم توضیح مى دهد: 
براى نصب تنور حدود ده میلیون تومان و خرید ماشین 
دوار حــدود 20 میلیون تومان ســرمایه الزم اســت. 
تجهیزات دیگر مثل دیگ و ماشین خمیر و ... هم حدوداً 

ده میلیون تومان سرمایه نیاز دارد.

درآمد متوسط یک نانوایى چقدر است؟

دبیر کانون سراسرى انبوه ســازان با تأکید بر اینکه 
پذیرفتنى نیســت تعداد خانوار در کشــور از تعداد 
واحدهاى مسکونى در کشور بیشتر باشد، گفت: در 
پنج سال گذشته تعداد مستأجران و اجاره نشینى 38 

درصد رشد داشته است.
فرشید پورحاجت در پاســخ به این سئوال که وزیر 
راه و شهرســازى همچنان بر تعداد واحدهاى خالى 
از سکنه و وجود 2/5 میلیون واحد مسکونى خالى از 
سکنه و تعداد بیشــتر واحدهاى مسکونى نسبت به 

تعداد خانوارها تأکیــد دارد، گفت: وجود 2/5میلیون 
واحد مسکونى خالى از سکنه در کشور از سوى مرکز 
آمار را نمى توان رد کرد چرا که این مرکز، مرکز آمار 
ایران است و از روى سند و مدرك گزارش مى دهد، 
بنابراین بحثى در این خصوص نداریم اما اعتقاد ما 
این اســت باید جزئیات این واحدهاى مسکونى نیز 

مشخص و تعیین شود.
وى اضافه کرد: یک واقعیــت را باید بپذیریم که در 
یک بازه پنج ساله تعداد مســتأجران و اجاره نشینى 
در کشور 38 درصد رشد داشــته است پس این آمار 
نشان مى دهد که اگر چه غالب ایرانى ها به مالکیت 
عالقه دارند میزان اجاره نشــینى و مستأجرى رو به 

افزایش است.
وى خاطرنشــان کرد: در تابســتان امسال شرایط 
متفاوتى را نسبت به سال گذشته در حوزه اجاره نشینى 
مشاهده کردیم چرا که وقتى که بازار اجاره را رصد 
کردیم متوجه شدیم که نرخ اجاره در بازار نسبت به 
نُرم هاى موجود متفاوت تر است و در خیلى از مناطق 
کشور پیش بینى ها در خصوص نرخ تورم اشتباه در 
آمده است و حتى دو برابر نرخ تورم نرخ اجاره نشینى 

افزایش داشته است. 

رشد 38 درصدى اجاره نشینى در کشور 

مصائب خرید یک خودرو ایرانى
 پاسخ نمایندگى ها به بالتکلیفى مشتریان: بروید شکایت کنید!

5 ماه فقط به ثبت نام گذشت

پرداخت تسهیالت 30 هزار میلیاردى تولید شروع نشد

 بعد از نیم قرن ســاخت خودرو در کشور، کماکان 
انحصار تولید خودرو در دســت دو غول خودروساز 
دولتى ایران خودرو و سایپاست. نگاهى به این 50 
سال به خوبى نشــان مى دهد که به رغم حمایت 
همه جانبه دولت، این دوشــرکت خودروساز هنوز 
نتوانســته اند آنطور که باید و شاید انتظار مشتریان 

را برآورده کنند.
شاید استقبال گســترده مردم از خودروهاى بزك 
شده چینى به علت عقب ماندگى خودروهاى داخلى 

از نوآورى هاى جدید صنعت خودرو است.
از مشــکالت خرید خــودورى داخلى مــى توان 
پیش فروش قطــره چکانى که ســبب ایجاد بازار 
ســیاه و اختالف چند ده میلیونى با بازار مى شــود 

تا ســطح پایین خدمات پس از فــروش و جوالن 
نمایندگى هــاى غیرمجازى که صرفــًا به دنبال 

خالى کردن جیب مشتریان هستند، اشاره کرد.
این روزها به سبب همان انحصار مذکور و کاهش 
قدرت خرید، مشتریان به ناچار به سمت  خودروهاى 
داخلى روى مى آوردند که همین امر موجب شده تا 
نمایندگى هاى ایران خودرو براى مشتریان کیسه 

بدوزند.
جالب آنکه برخى از این نمایندگى ها اقدام به فروش 
محصوالت سایر شــرکت هاى خودروسازى کرده 
و هنگامى که مشــتریان به آنها معترض  شده اند 
که پس از ماه ها خودرو به آنها تحویل داده نشــده 
با این پاســخ مواجه مى شــوند که«بروید شکایت 

کنید»!
خأل نظارتى موجب شــده تا این نمایندگى ها ساز 
خود را بزنند و با توجه به مسیر طوالنى قضائى براى 
شکایت،مشتریان براى رســیدن به مطالبات خود 
ناچارند تا به هر آنچه نمایندگى مى گوید تن بدهند.

به نظر مى رســد یکبار براى همیشــه باید تکلیف 
نمایندگى هــا و فــروش خودروهاى بــى کیفیت 
داخلى حل شوند و مردم مستأصل را از سردرگمى 
درآورد و قطعًا برخــورد قهرى مناســب با اعمال 
غیرقانونــى ایــن نمایندگــى ها موجــب خواهد 
شــد تا اعتماد از دســت رفتــه دوباره بــه مردم

 بازگردد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى ایران با بیان 
اینکه پرداخت تسهیالت 30 هزار میلیاردى بخش 
تولید همچنان در مرحله ثبت نام اســت، گفت:پنج 
ماه از سال گذشته ولى هیچ تغییرى در اوضاع تولید 

کشور به وجود نیامده است.
ابوالفضل روغنى گلپایگانى با اشاره به اینکه هنوز 
واحدهاى تولیدى مشــغول ثبت نام در طرح رونق 
براى دریافت تسهیالت 30 هزار میلیاردى هستند، 
اظهار داشت: هنوز کسى موفق به دریافت تسهیالت 

جدید نشده و همچنان فقط ثبت نام انجام مى شود.
وى با بیــان اینکه در این طــرح بنگاه هاى بزرگ 
هم امــکان دریافت تســهیالت را دارنــد، افزود: 
براســاس بخشــنامه بانــک مرکــزى موضوع 
دیون واحدهــاى تولیدى و چک هاى برگشــتى 
آنها نباید مانعــى براى دریافت تســهیالت جدید 
باشــد اما باید دیــد آیا واقعــًا این بخشــنامه ها 
اجرایى مى شــود یا فقــط در حد بخشــنامه باقى

 مى ماند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى ایران گفت: 
در حال حاضر بانک مرکزى و بانک ها هر یک کار 
خودشان را مى کنند که این موضوع مشکالتى را به 

وجود آورده است.
روغنى با تأکید براینکه امروز تولید کشــور در کنار 
نقدینگى نیازمنــد تحریک تقاضا در بازار اســت، 
تصریح کرد: پنج ماه از ســال گذشــته ولى هیچ 
تغییرى در اوضاع تولید کشــور به وجــود نیامده 
اســت. البته به نظر مى رســد با تغییــر وزرا  اگر 
دولت برنامــه اى هم براى تحریک تقاضا داشــته 
باشــد آن را در چند ماه پایانى ســال اعمال خواهد

 کرد.

این روزها بسته شــدن سایت ثبت سفارش 
خودرو باعث شده تا قیمت انواع خودروهاى 
وارداتــى در بــازار افزایش قابــل توجهى 
داشــته باشــد. بنا بر اذعان فعــاالن بازار 
خــودرو، افزایــش قیمت هــاى نامعقول 
خودروهــاى خارجــى عاملــى شــده 
تا مردم دســت از خرید کشــیده و منتظر 
تعییــن تکلیــف وضعیــت واردات خودرو

 باشند.
در حال حاضر قیمت توسان از 180 میلیون 
تومان به 196 میلیون تومان رســیده است. 
همچنین سراتو با افزایش ده میلیون تومانى 
با قیمــت 148 میلیون تومــان به فروش 
مى رسد. قیمت النترا هم با رشد ده میلیون 
تومانــى بــه 153 میلیون تومان رســیده

است.
البته عالوه بر افزایــش قیمت خودروهاى 
وارداتى، پراید 111 هــم از قافله گرانى ها 
عقب نمانده و هم اکنون با قیمت 23 میلیون 
و 500 هزار تومــان به فروش مى رســد. 
فروشــندگان خودرو دلیــل افزایش قیمت 
این محصول را عرضه محدود آن توســط 

خودروسازان مى دانند.
در کنــار افزایــش قیمــت محصــوالت 
خارجى، سایپا و پارس خودرو هم براساس 
مجوز شوراى رقابت لیســت جدید قیمت 
محصــوالت خــود را تعییــن و اجرایــى
کرده اند. بر همین اساس بازار راکد خودرو 
شاهد افزایش قیمت خودروهاى داخلى هم 

شده است. 

گرانى
 10 تا 16 میلیونى 
خودروهاى خارجى

طرح توزیع سهام عدالت از سال 85 تاکنون در کشــور در حال اجراست و در پایان مدت ده ساله 
پرداخت و تسویه اقساط، از امسال سود عملکرد مالى شرکت هاى سرمایه پذیر در سال 95 به صورت 
نقدى به مشموالن پرداخت خواهد شد. این درحالى است که فعًال امکان خرید و فروش برگه هاى 
سهام عدالت وجود ندارد و هرگونه معامله برگه سهام عدالت ممنوع و فاقد اعتبار است؛ چرا که در 
بانک اطالعاتى مشموالن سهام عدالت، فقط ثبت نام شدگان قطعى، به عنوان مشموالن نهایى این 
سهام محسوب مى شــوند و هرگونه جابه جایى مالکیت و هر نوع معامله سهام و یا خرید و فروش 

برگه هاى در دست مشموالن غیرقانونى است.
بر این اساس برگه هاى در اختیار مشموالن صرفاً به معناى تأییدیه ثبت نام و عضویت آنها در طرح 

سهام عدالت است و ارزش معامالتى ندارند.

خرید و فروش سهام عدالت اعتبار ندارد
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قرآن فرماندهى بازدارنده و ساکتى گویا، و حجت خدا بر مخلوقات 
است. خداوند پیمان عمل کردن به قرآن را از بندگان گرفته و آنان 
را در گرو دستوراتش قرار داده است.نورانیت قرآن را تمام  و دین 
خود را به وسیله آن کامل فرمود و پیامبرش را هنگامى از جهان برد 
که از تبلیغ احکام قرآن فراغت یافته بود، پس خدا را آنگونه بزرگ 

موال على (ع)بشمارید که خود بیان داشته است.

آگهى مزایده (مرحله سوم)
پیرو آگهى مزایده شماره 8515 مورخ 96/04/26 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبات 
شماره 503 و 504 مورخ 96/03/13 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 5 قطعه زمین 
با کاربرى تجارى واقع در خیابان سردار شهید ملکیان، خیابان شهید غالمرضا زاده طبق کارشناسى 
پیوست به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از 
شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى 

به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

مى باشد)
- قطعات زمین به شماره 2 الى 5 به پالك ثبتى 707 فرعى از 2643 اصلى هر کدام به مساحت 50 م.م به 

مبلغ هر قطعه 400/000/000 ر یال.
- قطعه زمین به شــماره 7 به پالك ثبتى 707 فرعى از 2643 اصلى به مساحت 60 م.م جمعًا به مبلغ 

540/000/000 ریال.

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم

تجدید آگهى مناقصه عمومى
سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر براساس مجوز شماره 4382/ش مورخ 1395/12/28 شوراى محترم 
اسالمى شاهین شهر، ابالغ شماره 96/388/ص مورخ 96/01/17 شهردارى شاهین شهر، بند 3 مصوبه مورخ 96/05/01 
هیئت مدیره در نظر نسبت به خرید اتصاالت آبرسانى با اعتبار اولیه 4/500/000/000 ریال (چهار میلیارد و پانصد میلیون 
ریال) از محل اعتبارات بودجه عمرانى سال 1396 طبق اسناد مندرج در اسناد آگهى اقدام نماید، متقاضیان مى بایستى 
جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به امور مالى سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر واقع در شاهین 
شهر- خیابان دهخدا- فرعى یک شرقى- پالك 105 مراجعه و نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز یکشنبه 
مورخ 96/06/19 به حراست شهردارى اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1396/06/20 با 

حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
سایر شرایط:

1- چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
2- ســپرده شــرکت در مناقصه مبلغ 225/000/000 ریال مى باشد که به صورت وجه نقد به حســاب سپرده به شماره 
0108798157003 نزد بانک ملى واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکى معتبر با شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل ارائه 

مى باشد. 
3- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده باشد 

یا مبهم، مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به پ یمان در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

حمیدرضا فدایى- مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شاهین شهر

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

مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ دوم

شماره رنگنوع وسیله نقلیهردیف
قیمت پایهشماره موتورشماره شاسىمدلسریال

1hwl 65 76110741915980/000/000 عقب- 763 جلو7401389زردلودر هپکو

شرایط مزایده
1- متقاضیان شرکت در آگهى مزایده جهت مالحظه وسیله نقلیه فوق الذکر و دریافت اطالعات کافى مى توانند به واحد خدمات موتورى شهردارى 
مراجعه نمایند.2- کلیه متقاضیان شرکت در مزایده مى بایستى 5 درصد قیمت پایه وسیله نقلیه موردنظر را طبق جدول فوق الذکر به حساب سپرده 
شهردارى به شماره 106682190001 نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و فیش مربوطه را پیوست مدارك نماید.3- کلیه متقاضیان با توجه به قیمت 
پایه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه 96/06/08 در پاکت الك و مهر شده محتوى فیش سپرده با عدد و حروف بانکى و برگ پیشنهادى 
خوانا و بدون قلم خوردگى همراه با آدرس و مشخصات دقیق خود و ذکر آدرس و شماره تلفن به دبیرخانه محرمانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت 
نماید.4- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود و متقاضیان حق هیچگونه اعتراضى را ندارند و شهردارى مبلغ سپرده را 
به متقاضى مسترد خواهند نمود.5- به پیشنهادهاى مخدوش و فاقد فیش واریزى سپرده و ارسال پیشنهادها بعد از ساعت و تاریخ مقرر ترتیب اثر 
نخواهد شد.6- پیشــنهاددهندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.7- پیشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روز یک شنبه 
مورخه پنج شنبه 96/06/09 در محل شهردارى بادرود با حضور کلیه اعضا کمیسیون معامالت شهردارى قرائت تا تعیین برنده شوند. ضمنًا حضور 
پیشنهاددهندگان در کمیسیون آزاد است.8- سپرده هاى نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد واگذارى با نفر اول باقى خواهد ماند چنانچه نفرات اول و 
دوم و سوم به ترتیب پس از ابالغ کتبى ظرف مهلت یک هفته  از عقد قرارداد خوددارى نمایند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.9- هزینه 

نشر آگهى و هزینه هاى نقل و انتقال به عهده برنده آگهى مى باشد.

CNG آگهى مزایده جایگاه

مجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت دوم
شهردارى بادرود در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 26 مورخه 96/05/01 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد بهره بردارى از جایگاه CNG جایگاه شهردارى واقع 

در میدان غدیر- کیلومتر 1 جاده قدیم کاشان را به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط مزایده: 

1- متقاضیان شرکت در آگهى جهت دریافت اطالعات کافى درخصوص نحوه واگذارى مى تواند به شهردارى مراجعه نماید.2- کلیه شرکت کنندگان در آگهى مناقصه 
مى بایستى مبلغ 30/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب 106682190001 نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خود نماید.
3- نرخ فروش گاز طبیعى فشرده براساس مصوبات مربوطه توسط بهره بردار رعایت گردد.4- مدت قرارداد یکسال شمسى خواهد بود.5- بهره بردار مکلف است کلیه 
لوازم، اموال منقول و غیرمنقول جایگاه و قطعات یدکى را که کارفرما در هنگام تحویل جایگاه یا مقاطه دیگر دریافت مى کند عینًا، در پایان مدت قرارداد به طور سالم 
به کارفرما تحویل نماید.6- حفاظت جایگاه در مقابل حوادث احتمالى به عهده بهره بردار مى باشد لذا بهره بردار مى بایست در تهیه و تکمیل تجهیزات حفاظتى کوشا 
باشد و کل جایگاه با تجهیزات آن بیمه تمام خطر گردد.7- شرکت کنندگان در مزایده ملزم هستند کلیه مدارك و وضعیت ایستگاه مذکور با دقت مطالعه و مورد بررسى 
قرار داده و از متن آن اطالعات کافى و کامل پیدا نمایند و نرخ خود را در سه حالت مترمکعب فروش و کیلوگرم فروش و به صورت فیکس ماهانه به این شهردارى ارائه 
نمایند.8- پیشنهاددهندگان بایستى پیشنهادات خود را با توجه به قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخه 96/06/08 در پاکت الك و مهر شده 
محتوى فیش سپرده بانکى و برگ پیشنهادى با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگى همراه با آدرس و ذکر شماره تلفن پس از امضاء به دبیرخانه محرمانه شهردارى 

تسلیم و رسید دریافت دارند.
9- پیشنهادات واصله رأس ساعت 11 صبح پنج شنبه مورخه 96/06/09 در محل شهردارى با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معامالت شهردارى قرائت و سپس برنده مشخص 
خواهد شد.10- به پیشنهادهاى مخدوش و فاقد فیش واریزى سپرده و ارسال پیشنهادها بعد از ساعت و تاریخ مقرر ترتیب اثر نخواهد شد.11- جهت کسب هرگونه 
اطالعات بیشتر متقاضیان مى توانند با شهردارى بادرود تماس حاصل نموده و یا در ساعات ادارى به دبیرخانه کمیسیون معامالت شهردارى اقدام نماید.12- تأمین نیروى 
انسانى مجرب و آموزش دیده با نظر و کلیه مسئولیت جایگاه به عهده پیمانکار مى باشد و پیمانکار متعهد مى باشد از نیروى بومى استفاده نماید.13- شهردارى در رد یا 
قبول هر یک از متقاضیان مختار مى باشد و متقاضیان حق هیچگونه اعتراضى را ندارند و شهردارى مبلغ سپرده را به متقاضى مسترد خواهند نمود.14- هزینه نشر آگهى 
به عهده پیمانکار مى باشد.15- پیمانکار حق واگذارى جایگاه به غیر را نداشته و به هیچ عنوان مگر در مواقع اضطرارى حق تعطیل شدن جایگاه را ندارد.16- پیمانکار 
موظف است کلیه مسائل ایمنى جایگاه را رعایت نماید.17- کارکنان دولت حق شرکت در مزایده را ندارند.18- شرکت کنندگان بایستى مجوز از  دستگاه هاى ذیربط و 

رعایت استانداردهاى شرکت ملى گاز ایران را دارا بوده و داراى سابقه کار باشند و رزومه کار خود را ارسال نمایند.

بانک شهر که اکنون یکى از معتبرترین بانک هاى کشــور به شمار مى رود توانسته است اعتماد 
بسیارى از مردم و مشــتریان را به خود جلب کند. این بانک با تأثیرگذارى در حوزه هاى مختلف 
شهرى و اجتماعى، به جایگاه مطلوبى دست یافته و با ارائه خدمات منحصر به فرد و نوین بانکى، 
شرایط مناسبى را براى مشتریان خود رقم زده است. این بانک با فعالیت هاى متنوع مالى، پولى 
و سرمایه گذارى در بخش هاى مختلف فعال اســت و تالش مى کند در بازار داخلى و بین المللى 
حضور فعال داشته و خدماتى متمایز ارائه دهد. داشتن خدمات متنوع، متمایز و نوآور از ویژگى هاى 
این بانک به شمار مى رود که با ارائه مدل هاى کســب و کار بانک، اشخاص حقیقى و حقوقى را 
در داخل و خارج از کشور پوشش خواهد داد تا مشترى مدارى در انواع بانکدارى ها محقق شود و 
موجبات چابکى و انعطاف پذیرى براى تعالى سازمانى و انجام فعالیت هاى حرفه اى را فراهم کند. 
یکى از اصلى ترین فعالیت هاى این بانک، تأثیرگذارى در عمران و آبادانى شهرها به شمار مى رود 
که طى سال هاى اخیر در اجراى پروژه هاى عمرانى بسیار مشهود و نمایان بوده است. در همین 
ارتباط، حسن خدابنده سرپرست منطقه 3 بانک شهر شامل استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیارى از تالش براى ایجاد زندگى پراز آرامش براى مردم در شــهرهاى کشور خبر داد. او با 
اشاره به اینکه بانک شهر عالوه بر مسئولیت هاى پولى و مالى، مسئولیت هاى اجتماعى بسیارى 
نیز براى خود در نظر گرفته است، گفت: بخشى از این مسئولیت هاى اجتماعى با نیازهاى مردم 
در سطح شهرها گره خورده و بنابراین بانک شهر تالش مى کند شرایطى فراهم آورد که بخش 
زیادى از نیازهاى مردمى برطرف شــود. خدابنده از تأثیرگذارى بانک شهر در اجراى پروژه هاى 
عمرانى در سطح کالنشهرها و به ویژه کالنشهر اصفهان خبر داد و افزود: هیچ پروژه اى نیست که 
بانک شهر در آن نقشى نداشته باشد؛ میدان استقالل اصفهان، میدان اشکوند، تأمین ناوگان حمل 
و نقل عمومى و... با تسهیالت و تأمین سرمایه بانک شهر به اجرا درآمده که تأثیر مستقیم آن بر 

زندگى مردم نمایان است.

شهردارى کالنشهرها، سهامداران اصلى بانک شهر
سرپرست منطقه 3 بانک شهر شامل استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى در بخش 
دیگرى از صحبت هاى خود شهردارى کالنشهرها را سهامداران اصلى بانک شهر عنوان کرد و 
گفت: شهردارى تهران 10 درصد، شهردارى مشهد 8/8 درصد، شهردارى هاى اصفهان، کرج، 
تبریز، شیراز و قم هر یک هفت درصد، شهردارى قزوین 6/7 درصد و شهردارى اهواز نیم درصد 
سهام بانک شهر را در اختیار دارند. وى با اشاره به اینکه کارکنان شهردارى ها و مردم هم بخش 
دیگرى از سهام این بانک را در اختیار دارند، افزود: سرمایه این بانک در حال حاضر 16 هزار میلیارد 
مى باشد که بانک شهر تصمیم دارد این مبلغ را تا پایان سال به 20 هزار میلیارد افزایش دهد، منابع 

بانک شهر در این سه سال اخیر 60 درصد افزایش داشته است.

بانکدارى الکترونیک، یکى از اولویت هاى بانک شهر
خدابنده همچنین توجه به نیازهاى آنالین مشتریان و استقرار بانکدارى الکترونیک را یکى دیگر 
از چشم اندازها و اولویت هاى بانک شــهر عنوان کرد و گفت: بانک شهر همواره تالش کرده در 
عرصه هاى الکترونیکى پیشــگام و پیشرو باشد؛ بر همین اســاس تاکنون در 353 نقطه کشور 
پیش خوان هاى شهرنت این بانک نصب شــده که بخش زیادى از عملیات هاى بانکى را بدون 
مراجعه به شعبه بانک انجام مى دهد. به گفته او، فعالیت هایى مانند دریافت و پرداخت پول، افتتاح 

حساب، صدور کارت هدیه، دریافت وجه چک و... در شهرنت بانک شهر قابل انجام است. سرپرست 
منطقه 3 بانک شهر شامل استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى درباره ساعت فعالیت 
پیش خوان ها شهرنت نیز اظهار داشت: این پیش خوان ها در ایام معمولى سال تا ساعت 23 فعال 
هستند؛ در مواقع خاص سال مانند ایام ا... ماه مبارك رمضان ساعت فعالیت آنها تا یک بامداد نیز 
افزایش مى یابد و برنامه ریزى شده در ایام تعیالت نوروز به صورت 24 ساعته به مردم خدمت رسانى 
کنند. وى با بیان اینکه در سطح منطقه سه بانک شهر، 28 پیش خوان هاى شهرنت فعال هستند و 
به مردم خدمت رسانى مى کنند تصریح کرد: برخى افراد از امنیت نداشتن پیش خوان هاى شهرنت 
صحبت کرده اند در صورتى که باید عنوان کرد این باجه ها در امنیت کامل هستند و نیروى انتظامى 

به صورت مستمر در حال حفاظت از آنها اســت؛ بنابراین مردم بدون هیچ هراسى مى توانند در 
شهرنت هاى بانک شهر به فعالیت بپردازند.

رضایت 96 درصدى مردم از خدمات بانک شهر
سرپرست منطقه 3 بانک شهر شامل استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى همچنین با 
اشاره به فعالیت هاى صورت گرفته از سوى این بانک در سطح کشور گفت: براساس نظرسنجى هاى 
صورت گرفته، حدود 96 درصد مردم از فعالیت هاى بانک شهر رضایت داشته اند که همین عامل 
نشان دهنده تالش کارکنان این بانک براى خدمت ســانى مطلوب به مردم است. وى بخشى از 
این رضایتمندى را مربوط به چگونگى پرداخت تسهیالت دانست و افزود: بانک شهر در پرداخت 
تسهیالت مختلف به مردم، نسبت به بانک هاى دیگر وضعیت بهترى دارد و تقریباً تمامى مردمى 
که به این بانک مراجعه کرده و درخواست دریافت تسهیالت داشته اند، موفق به اخذ تسهیالت مورد 
تقاضا شده اند. خدابنده با تأکید بر اینکه بانک شهر 55 درصد منابع مالى خود را به صورت تسهیالت 
پرداخت کرده است، تصریح کرد: بخش زیادى از این تسهیالت در اختیار شهردارى ها قرار گرفته 
تا آنها بتوانند براى عمران و آبادانى شهرها فعالیت هاى مطلوبى انجام دهند. به گفته وى، پرداخت 

تسهیالتى مانند تسهیالت ازدواج، تسهیالت درمان و... نیز در دستور کار بانک شهر قرار دارد.

تالش بانک شهر براى تقویت اقتصاد شهرها
خدابنده در بخــش دیگرى از صحبت هاى خود تقویت اقتصاد شــهرى را یکــى از محورهاى 
فعالیت این بانک دانســت و ادامه داد: حمایت از مدیریت شهرى کالنشــهرها در تأمین مالى 
پروژه هاى عمرانى و استراتژیک و به منظور ارتقاى سطح کیفى زندگى شهروندان از مهم ترین 
برنامه هاى بانک شــهر اســت. وى تأکید کرد: با توجه به محدودیت ها و مشــکالت مدیران 
شــهرى براى تأمین منابع مالى جهــت اجراى پروژه هــاى خدماتى، عمرانى و زیرســاختى، 
بانک شهر همراهى و مســاعدت با کالنشــهرها و شــهرها را در اولویت کارى خود قرار داده 
است. سرپرست منطقه 3 بانک شهر شامل اســتان هاى اصفهان، یزدو چهارمحال و بختیارى 
افزود: تقویت اقتصاد شــهرى تنها یکى از برنامه هاى بانک شــهر اســت و این بانک تاکنون 
توانســته عالوه بر تأمین مالــى پروژه هــاى عمرانى در ابعــادى دیگر نظیر توســعه ناوگان 
حمل و نقل عمومى نیز مشارکت چشمگیرى را با مدیریت شهرى در سراسر کشور داشته باشد. 
وى با تأکید بر اینکه بانک شهر تاکنون به افتخارات بسیارى در سطح کشور نائل آمده است، گفت: 
کسب رتبه نخست کشور در بانکدارى الکترونیکى، رونمایى از دستگاه صراف الکترونیک و استفاده 

از سیستم NFC، تنها گوشه اى از فعالیت هاى بانک شهر در زمینه بانکدارى الکترونیکى است.

 سرپرست منطقه 3 بانک شهربا اشاره به تأثیرگذارى این بانک:

بانک شهردر همه پروژه هاى اجرا شده در اصفهان نقش دارد
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آگهى مزایده عمومى شماره 43/96/1/م
اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذارى موارد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید. 

اداره کل راه آهن اصفهان

نوبت دوم

تذکر 1: نوع شغل در غرفه آزاد به وسیله مزایده گران پیشنهاد مى گردد و متعاقب آن پس از بررسى و موافقت کمیسیون معامالت به متقاضى 
جهت عقد قرارداد اعالم خواهد شد.

تذکر 2: کلیه غرفه داران فعلى ایستگاه راه آهن اصفهان در صورت تسویه حساب کامل، مجاز به دریافت اسناد مزایده مى باشند.
تذکر 3: داشتن مجوز فعالیت از اتحادیه صنف در زمینه مرتبط با موضوع مزایده الزامى است.

1- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 96/06/01 با در دست داشتن معرفى نامه کتبى به نشانى: اصفهان- 
جاده شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 13 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 96/06/13 به نشانى: دبیرخانه امور ادارى 
3- زمان بازدید: از تاریخ 96/05/28 تا تاریخ 96/06/01 از ساعت 9 الى 11

4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/06/14 به نشانى: دفتر مدیریت
5- هزینه اسناد مزایده: مبلغ 300/000 ریال

HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  
7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهى و کارشناس رسمى دادگسترى به عهده برندگان مزایده مى باشد.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)مدتمحل اجراموضوع مزایده
واگذارى محل جهت اجاره غرفه ها و 

رستوران و آشپزخانه
در سالن مسافرى 

1- ساندویچ سرد 2/640/000 ریال 2- گز و شیرینى 1/800/000 ریال12ماهاصفهان
 3- آزاد 1/020/000 ریال 4- آزاد 1/800/000 ریال 5- رستوران و آشپزخانه 23/100/000 ریال

م الف: 74669

وزارت راه و شهرسازى
شرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران(سهامى خاص)

اداره کل راه آهن اصفهان

خرید انواع:خرید انواع:
لوازم خانگى برقى ایرانى و لوازم خانگى برقى ایرانى و خارجىخارجى

سیستم هاى صوتى و تصویرىسیستم هاى صوتى و تصویرى
ظروف و لوازم آشپزخانه : ظروف و لوازم آشپزخانه : چینى.بلور. پالسکوچینى.بلور. پالسکو

انواع فرش.گلیم.موکت و ...انواع فرش.گلیم.موکت و ...
مبلمان و مبلمان و سرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرتسرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرت

پرده و تزیینات داخلىپرده و تزیینات داخلى
آیینه آیینه و شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکسو شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکس

کاالى خواب : روتختى.کاالى خواب : روتختى.لحاف. تشک و ...لحاف. تشک و ...
انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق گاز صفحه اى.گاز صفحه اى.

 تسهیالت خرید کاال و خدمات منزل با اقساط  تسهیالت خرید کاال و خدمات منزل با اقساط 3636 ماهه با کمترین پیش پرداخت ماهه با کمترین پیش پرداخت

دوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختماندوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختمان
سیستمهاى سیستمهاى سرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتورسرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتور

MDFMDF.خدمات ساختمانى: بازسازى.خدمات ساختمانى: بازسازى.تعمیرات.دکوراتیو. طراحى داخلى.تعمیرات.دکوراتیو. طراحى داخلى
انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.لپ تاپ .موبایللپ تاپ .موبایل

انواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیلانواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیل

خیابان هاتف جنب بانک ملى مجتمع زرنگار واحد 58

 اقساط بدون سود و کوتاه مدت   اقساط بدون سود و کوتاه مدت  
اقساط بلند مدت و وامى با کمترین سوداقساط بلند مدت و وامى با کمترین سود

ذ اب  فاوت و  ید   

سیسمونى کاملسیسمونى کامل
 جهیزیه کامل جهیزیه کامل

   تلفن:    تلفن: 3220652532206525  __    3221083432210834__  0913325039809133250398

د ز

ننننننننننننناننننننهاننننهانننهااننفهاااانننناناننانانانااانننانانننهانففهانانانانانااناننهافهانفهانفهان صن اصن اصن اص ص اصناصنن اصن اصنن اصننن اصصصن اصن اصنن اصن اصصن اصننننن انننن اسسسسسسسسسسستاسسسستستاتاستاسسستتستااا اصاصصن سسسس ان  انف انااااناننف انف اناااناناناف اانناف تتتاااننننننننننننننننانا تاتتتاتاااتتا تقل مستقل ه  روزنامه esfejahan.netesfejahanزنا net

صداوسیما صداوسیما 
این روزهااین روزها

وضعیت خوبى نداردوضعیت خوبى ندارد

 پرسپولیس   پرسپولیس  
بهتر از االهلىبهتر از االهلى

گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیاگزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا

10

چند کاربرد شگفت انگیز 
و عملى براى آى پد یا 
تبلت اندرویدى قدیمى 

15
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امیرحسین صدیق 
که ایــن روزهــا در 
سریال «گیله وا» ایفاى 
نقــش مى کنــد، یکى 
از دالیل حضــور در این 
سریال را توجه به جایگاه 
اقلیت هاى دینى دانست و گفت: 
یکى از عمده ترین دالیلى که با خرسندى پذیرفتم در 
سریال «گیله وا» حضور داشته باشم، نقشى است که 
به من پیشنهاد شد. شاید اگر یکى از نقش هاى دیگر 
این سریال به من پیشنهاد مى شد در پذیرش آن تأمل 
بیشترى مى کردم اما اکنون در این سریال در نقش 
یکى از هموطنان ارمنى که در حدود صد سال پیش 
در ایران زندگى مى کرده، ایفاى نقش مى کنم؛ این 
نقش جذابیت بسیار زیادى برایم داشت و باعث شد با 

رغبت بسیار زیادى این نقش را بپذیرم.
او به اهمیت توجه به اقلیت هاى مذهبى و ضرورت 
همبستگى بین تمام اقوام و مذاهب موجود در ایران 
اشاره کرد و یادآور شــد: باید توجه داشته باشیم که 
ایران کشورى پهناور و ریشــه دار و ملت ما از اقوام 
و مذاهب گوناگونى تشــکیل شده اســت. طبیعتًا 
ســربلندى کشــور ما در گرو احترام به اقلیت هاى 
قومى و مذهبى اســت. هنگامى که ایفاى نقش در 
سریال «گیله وا» به من پیشنهاد شد، به دلیل احترام 
به اقلیت هاى مذهبى و تمایل به ابراز این عالقه، از 
این پیشنهاد بسیار خوشحال شدم و به همین دلیل 
پذیرفتم که در نقش یکى از ارامنه که در سال هاى 
پس از جنگ جهانى اول و در گیر و دار قحطى ایران 

و قیام جنگل دچار مکشالتى شده است، بازى کنم.
این بازیگر در پاسخ به ســئوالى مبنى بر چگونگى 

درآوردن لهجه و گویش ارمنى، توضیح داد: طبیعى 
است که وقتى چنین نقشى را مى پذیرید که فضاى 
فرهنگى و گویشى متفاوت با زندگى شما دارد، ایفاى 
آن نقش نسبت به حالت عادى سخت تر خواهد بود. 
با این حال بنده در دوران کودکى در محله اى بزرگ 
شده ام که خانواده هایى ارمنى هم زندگى مى کردند 
و به این ترتیب از همان دوران کودکى آشنایى نسبتًا 
مختصرى نسبت به این عزیزان داشتم. همچنین در 
بزرگسالى نیز دوستانى ارمنى داشتم که به پختگى 
شناخت من نســبت به گویش و سبک زندگى این 

عزیزان کمک کرد.
صدیق ضمن یادآورى ضرورت توجه به اقلیت ها در 
آثار هنرى و فرهنگى، تأکید کرد: با وجود شــناخت 
نسبى من نسبت به ارمنى ها، دست اندرکاران سریال 
«گیله وا» نیز براى من و برخــى دیگر از بازیگران 
مشاورانى را براى در نظر گرفتند. به هر صورت طبیعى 
اســت که براى بازى کردن این نقش باید تالش 
بیشــترى مى کردم اما همانطور که گفتم به دلیل 
احترامى که نسبت به هموطنانى که از اقلیت هاى 
مذهبى محسوب مى شوند این سختى ها را پذیرفتم.

او درباره همکارى با اردالن عاشــورى که سریال 
«گیله وا» اولین سریال او محسوب مى شود، تصریح 
کرد: من بارها گفته ام که اگر خانم برومند ســال ها 
پیش به عنوان یــک بازیگر جوان بــه من اعتماد 
نمى کرد شاید همچنان در تالش بودم راهى براى 
بازیگرى پیدا کنم. خود من هم به عنوان بازیگرى 
که در مکتب مرضیه برومند رشــد کرده است، کار 
کردن با هنرمندان جــوان را وظیفه  خود مى دانم. از 
طرفى اردالن عاشــورى در همین مدت نشان داده 
کارگردان فهیم و کاربلدى اســت و اتفاقًا جوانى او 

باعث شده که با وسواس بیشترى کار را دنبال کند و 
براى هر برداشت زمان زیادى را صرف کنیم که این 

باعث مى شود کار پخته تر از آب در بیاید.
بازیگر سریال «روزگار قریب» در ادامه به همکارى 
با بازیگران جــوان این ســریال همچون مهدى 
زمین پرداز، پریا مردانیان و امیرحسین هاشمى اشاره 
کرد و گفت: با برخى از دوســتان مثل آقاى پگاه یا 
خانم اسکندرى پیش از این نیز همکارى داشته ام، 
اما همکارى کردن با بازیگران جوان این سریال هم 
براى من لذت بخش است. واقعًا اضافه شدن نسل 
جدید بازیگران به سینما و تلویزیون ما ضرورى است. 
امثال من تا کى مى توانند موهاى خود را رنگ کنند 
و با گریم نقش هایى را بازى کنند که سال ها از سن 
واقعى آنها جوان تر است. خوشحالم که در این سریال 
نقشى که بازى مى کنم همسن و سال خود من است و 
در کنار خودم بازیگرانى مى بینم که اگر مسیر درست 

را انتخاب کنند مى توانند آینده را از آن خود کنند.
صدیــق در پایان خاطرنشــان کــرد: معتقدم این 
روزها صداوسیماى ما وضعیت خوبى ندارد و شاید 
مراجعه مردم به رســانه هاى خارجى و ماهواره اى 
به دلیل همین ضعف هاســت. امیدوارم «گیله وا» 
و سریال هایى از این دســت بتوانند به نحوى تولید 
شــوند که مخاطبان را بار دیگر با تلویزیون آشتى

 دهند.
ســریال «گیله وا» یکــى از تازه ترین محصوالت 
مرکز فیلم و سریال ســازمان هنرى رسانه اى اوج 
به تهیه کنندگى امیر بنان و کارگردانى و نویسندگى 
اردالن عاشورى اســت که از دریچه  نگاه عاطفى 
به روایت داســتانى تاریخى از ایام قحطى ایران در 

واپسین روزهاى جنگ جهانى اول مى پردازد.

صداوسیما این روزها
وضعیت خوبى ندارد
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امیرحسین صد
که ایــن روزهــ
سریال «گیله وا» ایف
نقــش مى کنــد، یک
از دالیل حضــور در
سریال را توجه به جای
اقلیت هاى دینى دانست و گف
یکى از عمده ترین دالیلى که با خرسندى پذیرفتم
سریال «گیله وا» حضور داشته باشم، نقشى است
به من پیشنهاد شد. شاید اگر یکى از نقش هاى دی
این سریال به من پیشنهاد مى شد در پذیرش آن تأ
بیشترى مى کردم اما اکنون در این سریال در نق
یکى از هموطنان ارمنى که در حدود صد سال پی
در ایران زندگى مى کرده، ایفاى نقش مى کنم؛
نقش جذابیت بسیار زیادى برایم داشت و باعث ش

رغبت بسیار زیادى این نقش را بپذیرم.
او به اهمیت توجه به اقلیت هاى مذهبى و ضرو
اقوام و مذاهب موجود در ایر همبستگى بین تمام
اشاره کرد و یادآور شــد: باید توجه داشته باشیم
ایرانکشورى پهناور و ریشــه دار و ملت ما از اق
و مذاهب گوناگونى تشــکیل شده اســت. طب
احترام به اقلیت ه گرو ســربلندى کشــور ما در
قومى و مذهبى اســت. هنگامى که ایفاى نقش
سریال «گیله وا» به من پیشنهاد شد، به دلیل احت
به اقلیت هاى مذهبى و تمایل به ابراز این عالقه
بسیار خوشحال شدم و به همین د اینپیشنهاد
پذیرفتم که در نقش یکى از ارامنه که در سال ه
پس از جنگ جهانى اول و در گیر و دار قحطى ایر
و قیام جنگل دچار مکشالتى شده است، بازى کن
این بازیگر در پاسخ به ســئوالى مبنى بر چگونگ

صد
وووض

فاطمه گودرزى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون نظر خود 
در مورد وضعیت کنونى سینماى ایران را اینگونه تشریح 
کرد: سینماى این روز ها را نسبت به گذشته بسیار بیشتر 
دوســت دارم، زیرا جوانان وارد سینما شده اند و همین 
حضور جوانان باعث حضور ایده هاى نو در ســینماى 
ایران شده و خوشبختانه در هر جشنواره شاهد حضور 

فیلم اولى هاى خوش آتیه هستیم.
بازیگر فیلم «مى خواهم زنده بمانم» درباره ســختى 
عرصه بازیگرى و کسب جوایز براى زنان تأکید کرد: 
متأسفانه فیلمنامه هاى ما بیشــتر براى آقایان نوشته 
مى شــوند و همین قضیه، بازیگرى را براى بازیگران 
زن سخت کرده است. البته از نظر من جایزه نباید براى 
یک بازیگر مالك مهمى باشد. هر بازیگرى باید تمام 
توانایى هاى خود را در هر نقشى که به او مى دهند ارائه 
دهد. حال اینکه جایزه بگیرد یا نه به ســلیقه داوران 
بستگى دارد. وى درباره میل شخصى اش براى دریافت 
جوایز سینمایى افزود: جایزه انسان را تشویق مى کند، 
اما تأثیر چندانى در آینده کارى ندارد بلکه شاید باعث 
منزوى تر شدن هر بازیگرى شود و به همین خاطر از 
نظر من چیزى که اهمیت دارد جایزه گرفتن نیست بلکه 

باید براى رضایت مخاطب کار کرد.

بازیگر فیلم «جنگ نفتکش ها» در همین راستا ادامه 
داد: براى من به شــخصه اینطور جوایز اهمیتى ندارد. 
سعى مى کنم هرچه در چنته دارم را ارائه دهم. با همین 
نگاهم به بازیگرى جایزه هم گرفته ام اما نه اینکه آن 

نقش را براى آن جایزه ایفا کرده باشم.
وى آرزو هاى خود در عرصه بازیگرى را اینگونه شرح 
داد: هیچ وقت در سینما آرزویى نداشــته و ندارم. اگر 
کارى کردم به دلیل عالقه ام به بازیگرى بوده است و 
اینکه بگویم آرزوى جایزه فجر و یا فالن جایزه را داشته 
ام درست نیست. شاید اگر به گذشــته برگردم اصًال 

بازیگرى را انتخاب نکنم.
گودرزى در مورد فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى 
خاطرنشان کرد: به تازگى بازى در فیلم «آتش و قداره» 
به کارگردانى محمد عرب را به پایان رسانده ام. نقش 
بسیار متفاوتى را در این فیلم ایفا کردم و مخاطب بدون 
شک با اتفاق تازه اى از من روبه رو خواهد شد. «آتش 
و قداره» فیلمى با مضمون جوانمردى اســت و من در 
آن نقش مادر «مرجان» شخصیت اصلى فیلم را بازى 
مى کنم. در این پروژه حسین یارى، نیما شاهرخ شاهى، 
على صادقى و محسن افشانى از جمله سایر بازیگرانى 

هستند که جلوى دوربین رفته اند.

هیچ وقت در سینما آرزویى نداشته و ندارم 

بهرام رادان بازیگر سینما که در نمایش «زادبوم» در 
اکران مردمى حاضر بود، با اشاره به توقیف چندساله 
«زادبوم» گفت: این فیلم بعد از هشــت سال بدون 
حذف هیچ پالنى این روزها به نمایش درآمده است.

او با اشاره به توقیف فیلم «سنتورى» در سال هاى 
قبل یادآور شد، فیلم «ســنتورى» هم بدون حذف 
هیچ پالنى در اکران مردمى اما در خانه ها به نمایش 

درآمد و هیچ اتفاق خاصى هم نیافتاد.
بهرام رادان خطــاب به مخاطبانــش گفت: فیلم 
«زادبوم» را هم مى بینید و قضاوت خواهید کرد که 
آیا این فیلم مستحق این همه سال توقیف بوده یا نه؟
او با اشاره به تحریم سینماهاى حوزه هنرى و عدم 
اکران این فیلم ادامه داد: بخش زیادى از سینماهاى 
کشور متعلق به حوزه هنرى اســت و به خصوص 
برخى از شهرستان ها ممکن است یک سینما داشته 
باشند و به همین دلیل مردم آن شهر از تماشاى آن 
فیلمى که مورد تحریم حوزه هنرى قرار گرفته است، 

محروم مى شوند.
بهرام رادان ادامه داد، هیچکس نتوانسته براى این 
دعوا راه حلى پیدا کند ولى امیدوارم که مســئولین 

حوزه هنرى کمى به مخاطب احترام بگذارند و فیلم ها 
را زود قضاوت نکنند.

این بازیگر در بخش دیگرى از سخنانش خطاب به 
مخاطبانى که به تماشاى «زادبوم» آمده بودند، گفت:  
امیدوارم از فیلم خوشتان بیاید و از سینماى مستقل 
حمایت بکنید تا ما بتوانیم با گردش چرخه اقتصادى 

سینما برایتان فیلم بهترى بسازیم.
رادان سخنانش را با اشاره به افتخارات سینماى ایران 
در عرصه جهانى ادامه داد و گفت: باور کنید سینماى 
ما در بین سینماهاى دنیا جزو سینماهایى است که 
مى توانیم سرمان را براى همه نامداران که همه آنها 

را مى شناسیم، بلند کنیم.
او تأکید کرد: به حمایت خود از ســینماى مســتقل 
ادامه دهید و نگذارید تشــکیالت و ســازمان هایى 
که مى خواهند بین سینماى مستقل و مخاطب قرار 

بگیرند، پیروز شوند.
رادان با اشــاره به حضور عــزت ا... انتظامى پس از 
ســال ها بر پرده ســینماها با فیلم «زادبوم» ابراز 
امیدوارى کرد، خداوند به ایشــان طول عمر بدهد 

و سالمت باشند.

حوزه هنرى به مخاطب احترام بگذارد

مهران احمدى، بازیگر سینما و تلویزیون ایران که با 
نقش هاى متفاوتش در آثار ســینمایى شناخته شده 
است مراحل ساخت نخستین فیلم سینمایى اش را 

آغاز کرد.
این فیلم ســینمایى که هنوز نامش مشخص نشده 
است براى حضور در سى و ششمین جشنواره فیلم 
فجر ساخته خواهد شــد و مسعود سالمى مدیریت 

فیلمبردارى این فیلم را بر عهده خواهد داشت.
براساس این گزارش، در حال حاضر رضا عطاران به 
عنوان نقش اصلى اولین فیلم مهران احمدى ایفاى 

نقش خواهد کرد.
داستان این فیلم ســینمایى در دهه 50 مى گذرد 
و قرار است بخشــى از فیلمبردارى این اثر خارج از 

کشور انجام شود.

رضا عطاران، بازیگر نخستین فیلم آقاى بازیگر

نادر فالح، بازیگر سینما تئاتر و تلویزیون که با بازى در فیلم 
سینمایى «سد معبر» طى سال گذشته نظر همه را به خود 
جلب کرده بــود درخصوص فعالیت هــاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول تمرین نمایشى به 
نام «غسالخانه» هستم که از دوازدهم شهریور ماه در تاالر 

حافظ تهران روى صحنه مى رود.
وى درباره حضور دوباره خود در تلویزیــون افزود: عالوه 
بر این تئاتر هم اکنون جلوى دوربین ســریال «هاتف» به 
کارگردانى بهرنگ توفیقى هســتم و در آن به ایفاى نقش 
مى پردازم. این اثر سریالى مناسبتى است و محرم امسال از 

تلویزیون پخش خواهد شد.
بازیگر نمایش «دریبل» نقش خود در این سریال را اینگونه 
توصیف کرد: نقشم در سریال «هاتف» بسیار متفاوت است 
و در موقعیت هاى ویژه  و عجیبى قرار مى گیرد. فیلمنامه و 
نقش توسط نعمت ا... به خوبى نوشته شده است و امیدوارم 

تماشاگران از دیدن نقش من غافلگیر شوند.
وى در مورد ناکامى دوباره خود در دریافت جوایز سینمایى 
طى سالیان گذشته تصریح کرد: باالخره جایزه فقط به یک 
نفر مى رسد و به شخصه خوشــحالم که هادى حجازى فر 
جایزه جشن منتقدین را گرفت. اما برخى انتخاب هاى داوران 
مثل قراردادن بهرام افشارى در بخش بهترین بازیگر مکمل 

مرد براى فیلم «کارگر ساده نیازمندیم» براى من سئوال 
برانگیز است چرا که این نقش در جشــنواره فیلم فجر به 

عنوان نقش اول نام گرفته بود.
بازیگر فیلم بى پولى در همین راستا ادامه داد: من چند سال 
پیش فیلم «چند متر مکعب عشــق» را بــازى کردم و در 

جشنواره حتى کاندیدا هم نشدم، در صورتى که معتقدم باید 
براى آن نقش سیمرغ جشنواره را به دست مى آوردم. امسال 
هم در جشنواره فجر وضع همان بود، ولى حداقل کاندیدا 
شدم. وى با تمجید از بازى حجازى فر در فیلم «ایستاده در 
غبار» تأکید کرد: من به خود هادى حجازى فر هم قبًال گفتم 

که بى تردید براى بازى در «ایستاده در غبار» باید سیمرغ 
بهترین بازیگر نقش اول مــرد را مى گرفت، چون تعریف 
متفاوتى از بازیگرى را در ایران ارائه کرد. یکسرى از اتفاقات 
در سینماى ما با تعویق رقم مى خورد و خوشحالم جایزه اى 
که خیلى وقت پیش حق هادى بود را براى بازى خوبش در 

«ماجراى نیمروز» گرفت.  
بازیگر «چند متر مکعب عشــق» در خصوص حضور خود 
در سى وششــمین جشــنواره فیلم فجر افزود: اسفند ماه 
سال گذشــته در فیلمى به نام «همچنان که مى مردم» به 
کارگردانى مصطفى ســیارى به ایفاى نقش پرداخته ام و 
به امید خدا با این اثر جشــنواره فیلم فجر خواهم آمد. این 
کارگردان کار اولى بوده اما از توانایى باالیى برخوردار است و 
من در این فیلم نقش اصلى را ایفا کرده ام. امیدوارم باالخره 

بازى من در سینما براى این فیلم دیده شود.
فالح با اشــاره به بى انگیزه شــدنش براى دریافت جوایز 
سینمایى خاطرنشان کرد: امید همیشه هست، اما این روند 
دیده نشدن و بى اعتنایى داوران کمى مرا بى انگیزه کرده 
است. این اتفاقات باعث شده دیگر به خودم دلخوشى الکى 
ندهم. از این به بعد در فیلم بازى مى کنم، اگر جایزه گرفتم 
چه بهتر و اگر مثل همه این ســال ها نگرفتم دیگر برایم 

اهمیتى ندارد.

تصویربردارى سریال «مرد» به کارگردانى فریدون حسن پور که از دو هفته گذشته 
گیالن کلید خورد، همچنان در این منطقه در بام دیلمان واقع در استان 
ابتدایى ارمیا قاسمى یکى از بازیگران ادامــه دارد. در دو هفتــه 
رفت و طى چند روز گذشــته مهران جدید مقابل دوربین 

اولین بازیگر چهره در این سریال بازى رجبى بــه عنوان 
کرده است.

سریال به احتمال فراوان تا نزدیک تصویربــردارى این 
دارد.  لوکیشــن اصلى این سریال عید نــوروز 97 ادامه 
ساخته مى شود، شمال کشور است که براى شبکه 2 سیما 

و گروه تولید بعــد از تصویربردارى 
سکانس ها در استان گیالن، راهى 
رشــت و بعد تهران مى شــوند. قصه 
«مرد» در زمان حال روایت مى شــود و در 
گذشــته اتفاق نمى افتد و اغلب بازیگران بومى به 
دلیل تناسب با کاراکترهایشــان در اینجا لهجه دارند. پژمان بازغى، 
مهران غفوریان، مهران رجبى، سیروس گرجســتانى، ترالن پروانه، 
پیام دهکردى، نگین معتضدى، امیرنورى ، مجید پتکى، فریده دریامج، 
بهمن صادق حسنى، رسول حق دوست، شیوا ظاهرى، آزیتا ترکاشوند 
و (با معرفى) ارمیا قاســمى از بازیگران اصلى این ســریال هستند. 
ســریال «مرد» در 35 قسمت به نویســندگى و کارگردانى فریدون 
حسن پور و تهیه کنندگى سید مصطفى موسوى براى شبکه 2 سیما 

تولید مى شود.

امیر کاظمــى بازیگر ســینما و تلویزیــون در خصوص 
ســریال «لیسانســه ها» گفت: از نظر من متن سریال 
«لیسانسه ها» طنز و کمدى نیســت چه بسا مى توان 
گفت کار تلخى است. کمدى تلخ و سیاهى که مشکالت 
حال حاضر جوانان را به تصویر مى کشد و دغدغه هایى 
که روزانه جوانان با آن ســر و کله مى زننــد ، به نوعى 

مى توان گفت این سریال یک کار کامًال اجتماعى در قالب 
کمدى است.

کاظمى گفت: در این سریال خدا را شــکر مى کنم که متن 
کامًال قوى و تکمیلى داریم، که به هیچ وجه دلمان نمى آید در 

آن تغییرى ایجاد کنیم.
امیــر کاظمــى بازیگــر کاراکتــر «مازیار» ســریال 
«لیسانســه ها» در خصوص همبــازى هایش گفت: 
هوتن شــکیبا جزو بازیگران فوق العاده اى است که 
تعداد چنین استعدادهایى به تعداد انگشتان دست هم 
نمى رســد، کاظم ســیاحى آنقدر قابل بــاور بازى 
مى کنــد که انــگار واقعًا مــا چهارده پانزده ســال 
باهم اختالف ســنى داریم، امیرحســین رســتمى 
نیز طناز فــوق العاده اســت که به خوبى توانســته 
یک کاراکتر خــاص و معمولــى را در این ســریال 

بسازد.

مهران رجبى « مرد» شد  «لیسانسه ها» طنز نیست  

برخى انتخاب هاى داوران سئوال برانگیز است

یزیــون در خصوص 
نظر من متن سریال 
ت چه بسا مى توان 
یاهى که مشکالت 
کشد و دغدغه هایى

مى زننــد ، به نوعى 
اجتماعى در قالب  مًال

شــکر مى کنم که متن 
یچ وجه دلمان نمى آید در 

ر «مازیار» ســریال 
ـازى هایش گفت: 
لعاده اى است که 
گشتان دست هم
قابل بــاور بازى 
رده پانزده ســال 
ســین رســتمى 
 خوبى توانســته 
ا در این ســریال 

ی ز

فاطمه گودرزى:
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براى اغلب افراد این تصور وجود دارد که گرســنه به 
خواب رفتن در هنگام شب و اجتناب از دریافت هر گونه 
ماده غذایى، آنها را سریع تر به اهداف کاهش وزن شان 
مى رساند. این در حالى است که اثبات شده، گرسنه به 
خواب رفتن امکان بیدار شدن با ضعف شدید و انتخاب 
مواد غذایى ناسالم را در نیمه هاى شب و حتى در وعده 

صبحانه بیشتر مى کند.
بهترین راه براى تقویت متابولیسم، بهبود خواب شبانه 
و کاهش وزن مؤثــر، مصرف 8 مــاده غذایى قبل از 

خواب است:

ماست یونانى
این نوع ماســت به علت محتواى پروتئین باال و قند 
کم، به شــما در ســاخت عضله و کاهش وزن مؤثر، 
کمــک مى کنــد. مطالعات منتشــر شــده در مجله 

آمریکایى فیزیولوژى نشــان داده اســت که خوردن 
پروتئین درست قبل از زمان خواب شــبانه، منجر به 
تحریک سنتز پروتئین و بهبودى رشد ماهیچه ها مى 
شود. دریافت کافى پروتئین، کلید اصلى کاهش وزن

 است.

گیالس 
منبع طبیعى مالتونین است؛ هورمونى که چرخه خواب 
و بیدارى را تنظیم مى کند. نوشیدن آب گیالس قبل از 
زمان خواب نه تنها به بهبود خواب کمک مى کند، بلکه 
به سبب وجود آنتى اکسیدان ها مى تواند التهاب بدن را 

از بین برده و در کاهش وزن مؤثر باشد.

کره بادام زمینى 
مصرف نان کامل تست همراه با کره بادام زمینى یک 

میان وعده مفید براى زمان قبل 
از خواب شبانه است. کره بادام زمینى سرشار 

از تریپتوفان است؛ اسید آمینه اى که به بهبود خواب 
شبانه کمک مى کند. کره بادام زمینى یکى از گزینه 

هاى مفید چربى سوز و منبع عالى پروتئین گیاهى نیز 
محسوب مى شود و در ســاخت عضله و از بین بردن 

چربى شکمى نقش دارد.

گوشت بوقلمون
تریپتوفان موجود در گوشــت بوقلمون موجب خواب 
آلودگى مى شــود. پروتئین این گوشت نیز به ساخت 

عضله حتى در هنگام خواب کمک مى کند.

موز 
مى دانستید که موز نیز منبع تریپتوفان است؟ اسیدهاى 
آمینه موجود در این میوه به خواب سریع تر کمک مى 
کند و فیبر موجود در آن شما را در تمام طول شب سیر 

نگه مى دارد.

شیر گرم 
یک نوشــیدنى ایده آل بــراى کاهــش وزن و منبع 
تریپتوفان است. کلسیم موجود در شیر به کاهش چربى 

شکمى کمک مى کند.

کفیر
کلید از دست دادن وزن مى تواند از طریق حفظ سالمت 
روده ها باشد. تحقیقات نشان داده افزایش باکترى هاى 
مفید در روده به کاهش وزن کمک مى کند. در این میان 
مصرف محصوالت پروبیوتیــک از جمله کفیر که هم 
منبع غنى از تریپتوفان و هم کلسیم محسوب مى شود، 

توسط متخصصان تغذیه توصیه شده است.

بادام
مصرف 5 گرم بــادام قبل از زمان خواب به ســاخت 
عضله به طرز باورنکردنى کمک مى کند. فیبر موجود 
در بادام نیز در تمام طول شب شما را سیر نگه مى دارد. 
بادام یک غذاى فوق العاده با خاصیت چربى ســوزى

 است.

برخالف همه کاره بودن و فواید بــى نظیرش، آن را در 
موارد خاصى نمى توان به کار بــرد. بنابراین در هنگام 
مصرف روغن زیتون، از خود بپرســید که آیا در انتخاب 
کاربرد آن اشتباه نکرده اید؟ در اینجا فهرستى از مواردى 
که نمى توان یا نباید این روغن را به کار برد، تهیه شــده 

است.
قبل از مصرف روغن زیتون براى آشــپزى، پخت و پز 
و مصارف زیبایى بهتر اســت از نوع آن اطمینان حاصل 
کنید. در واقع 80 درصد از این روغن ایتالیایى موجود در 

بازار تقلبى هستند. سه دسته روغن 

زیتون تقلبى وجود دارد:
■  مخلوط روغن زیتون با کیفیت پایین با روغن زیتون 

با کیفیت باال.
■  محصــوالت انبار شــده و پس مانده هاى فاســد 
برداشت هاى ســال قبل و فروش آنها به عنوان روغن 

زیتون تازه.
■ بسته بندى روغن ســویا و روغن دانه آفتابگردان و 

فروش آنها به عنوان روغن زیتون.
بنابراین چگونه مى توان فهمیــد که یک روغن زیتون 
واقعى اســت یا تقلبى؟ هنگام خرید، روغنى را انتخاب 
کنید که در شیشه هاى تیره به فروش مى رسد، 
چراکه نور موجب آسیب رساندن به خواص 

روغن مى شود.

براى سرخ کردن غذاها
برخى از متخصصان تغذیه بر این باورند 
که اگر این روغــن در دمایى باالتر از 
نقطه دود گرم شود نه تنها مفید نیست 
بلکه براى سالمت قلب بسیار هم مضر 

است.
نقطه دود روغن زیتــون فوق العاده بکــر، 320 درجه 
فارنهایت و نقطــه دود روغن زیتون بکــر 420 درجه 
فارنهایت است. هرچند در دماى باال، این روغن از خود 
سم تولید نمى کند، اما آن را نباید براى سرخ کردن غذاها 

استفاده کرد.
روغن زیتون درست همانند روغن هاى دیگر در دماى 
باال شروع به تجزیه مى کند، در نتیجه ارزش غذایى آن از 
جمله امگا 3 و آنتى اکسیدان ها با این گرما از بین مى رود. 
بنابراین اگر آنها را براى سرخ کردن یا در پلوپز استفاده 

کنید، خواص بى نظیرش را از بین برده اید.
بنابراین بهتر اســت این روغن را تنها براى پخت و پز 
سریع و یا در آخرین مرحله به غذا بیافزایید و براى پخت 
غذا در دماى باال از روغن آفتابگردان یا کره بادام زمینى 

استفاده کنید.

استفاده در گریل یا کباب پز
در بسیارى از آشپزى ها، توصیه مى شود قبل از گذاشتن 
سبزیجات و گوشت در داخل کباب پز، آنها را در روغن 
زیتون و چاشــنى بخوابانیم یا دنده هاى آن را آغشته به 
این روغن کنیم تا از چسبیدن غذا به آن جلوگیرى شود. 
ممکن است این کار به بدن شما آسیبى نرساند اما هیچ 
سودى نیز به همراه ندارد، چرا که موجب سوختن روغن 
زیتون، ایجاد شعله آتش و بد طعم شدن غذا مى 
شود. مثًال اگر کباب پز شــما گازى باشد، به 
احتمال زیاد غذاى شما مزه گاز خواهد گرفت.
با وجودى که غذایى که با کباب پز تهیه مى 
شود نیاز به روغن ندارد اما دنده هاى آن پیش 
از پخت غذا باید به خوبى چرب شوند. براى 
چرب کردن آنها باید از روغنى با نقطه سوزش 
باال مثل روغــن گیاهى یا روغن هســته انگور 

استفاده شود. در پایان پخت مى توانید بر روى غذاى خود 
روغن زیتون بریزید.

استفاده در غذاهاى خاص
براى پخت برخــى از غذاها مى توانید بــه جاى کره یا 
مارگارین از روغن زیتون استفاده کنید. اما گاهى به دلیل 
طعم و عطر تند آن نمى توان آن را به همه غذاها افزود. 
اگر مى خواهید غذاى شما داراى طعم دلپذیرى باشد، از 
کره استفاده کنید. براى پخت برخى از کیک ها که روغن 
را باید با شــکر مخلوط کنید نیز نمى توان از این روغن 

استفاده کرد.
اما براى پخــت برخــى از غذاهاى کم شــیرین مثل 
بیســکوئیت و مافین مى توانید از روغن زیتون استفاده 
کنید. براى پخت مافین یا نان هــاى زود پز که حاوى 
میوه ها و سبزیجاتى چون کدو سبز، کدو حلوایى و پرتقال 

هستند نیز مى توانید از روغن زیتون استفاده کنید.

استفاده براى پوست هاى مستعد به آکنه
بسیارى از افراد، روغن زیتون را یک ماده بسیار عالى براى 
نرم کردن مو، مرطوب کردن پوست، روغن ماساژ و مواد 
سازنده صابون، لوسیون، اسکراب نمک و موارد دیگر مى 
دانند. همه این تصورات در مورد این روغن صحیح است. 
اما باید در نظر داشــت که این روغن براى پوست هاى 

مستعد به جوش و آکنه اصًال مناسب نیست.
در زبان خاص مراقبت هاى پوستى، این روغن به عنوان 
یک ماده جوش زا شناخته شده است، بدین معنا که موجب 
بسته شدن منافذ پوســت مى شود. توصیه متخصصان 
پوست استفاده از روغن آفتابگردان، روغن گل پامچال 

شــب و روغــن آرگان به جاى اســتفاده از 
روغن زیتــون براى افراد مســتعد به آکنه

 است.

روغن زیتون استفاده نکنید...!
کاربرد آن اشتباه نکرده اید؟ در اینجا فهرستى از مواردى 
که نمى توان یا نباید این روغن را به کار برد، تهیه شــده 

است.
قبل از مصرف روغن زیتون براى آشــپزى، پخت و پز 
و مصارف زیبایى بهتر اســت از نوع آن اطمینان حاصل 
0کنید. در واقع 80 درصد از این روغن ایتالیایى موجود در 

بازار تقلبى هستند. سه دسته روغن 

■  محصــوالت انبار شــده و پس مانده هاى فاســد 
برداشت هاى ســال قبل و فروش آنها به عنوان روغن 

زیتون تازه.
ب■بسته بندى روغن ســویا و روغن دانه آفتابگردان و 

فروش آنها به عنوان روغن زیتون.
بنابراین چگونه مى توان فهمیــد که یک روغن زیتون 
واقعى اســت یا تقلبى؟ هنگام خرید، روغنى را انتخاب 
کنید که در شیشه هاى تیره به فروش مى رسد، 
چراکه نور موجب آسیب رساندن به خواص 

روغن مى شود.

براى سرخ کردن غذاها
برخى از متخصصان تغذیه بر این باورند 
که اگر این روغــن در دمایى باالتر از 
نقطه دود گرم شود نه تنها مفید نیست 
بلکه براى سالمت قلب بسیار هم مضر 

فارنهایت است. هرچند در د
ن سم تولید نمى کند، اما آن را

استفاده کرد.
روغن زیتون درست همانند
باال شروع به تجزیه مى کند،
3جمله امگا 3 و آنتى اکسیدان
بنابراین اگر آنها را براى سر
ا کنید، خواص بى نظیرش را
بنابراین بهتر اســت این رو
سریع و یا در آخرین مرحله به
غذا در دماى باال از روغن آفت

استفاده کنید.

استفاده در گریل یا
در بسیارى از آشپزى ها، توص
سبزیجات و گوشت در داخل
زیتون و چاشــنى بخوابانیم
این روغن کنیم تا از چسبیدن
ممکن است این کار به بدن
سودى نیز به همراه ندارد، چ
زیتون، ایجاد شعله آت
شود. مثًال اگر کبا
احتمال زیادغذاى
با وجودى که غذ
شود نیاز به روغن
از پخت غذا باید
چرب کردن آنها با
باال مثل روغــن گیا

دانه فلفل به نام هاى گوناگونى خوانده مى شود از جمله 
پلپل، بلبل، رج، ارنیفس، اســتى اود، استراود، بابارى، 
حافظ الکافور، شیاف، خوذى، کوپر، شاب و قعیر. گیاه 
آن را سهنجه مى گویند که گیاهى دولپه اى، بى گلبرگ 
از تیره  بیدها، با ریشه ســاقه خیز و کوتاه که با آنها به 
درختان مجاور، بچســبد و اگر از درختان تکیه گاه خود 

کنده شود، از بین مى رود.
برگ فلفل، منفرد و بیضوى و نوك تیز است؛ روى شاخه 
آن، 20 تا 30 میوه کوچک و کروى آویزان مى شــوند، 

منشأ این گیاه، هندوستان و جنوب شرق آسیاست.
فلفل، به دوگونه فلفل سیاه و فلفل سفید در بازار عرضه 
مى شود؛ فلفل ســیاه، میوه خشکى اســت که قبل از 

رسیدن، چیده مى شود؛ میوه خشک آن، به قدر یک گردو 
و خاکسترى تیره یا قهوه اى است.

فلفل سفید، میوه رسیده است که با خسیاندن آن در آب، 
قسمت آبدار و خارجى میوه را از آن جدا مى کنند؛ در تقلب 
فلفل، آن را با دانه دارفلفل (دارپلپل) که از گیاهى مشابه 
فلفل و ارزان تر از آن است، مخلوط مى کنند تا قیمت آن 

پایین بیاید.

*خواص درمانى فلفل
مصرف اندك فلفل براى همگان، مناســب اســت اما 
استفاده درمانى از آن باید با مالحظه وضع مزاجى فرد 
باشد مخصوصاً اسراف در آن، موجب ترشحات معده 

و امراض  مقعدى مى شــود از همین جهت، کسانى که 
مزاج گرم و خشــک دارند، باید در مصرف آن احتیاط

 کنند.
مزاج فلفل، گرم و خشک است براى همین در درمان به 
ضد، مى تواند کاربردهاى متنوعى داشته باشد؛ اثر فلفل، 
تحریک مخاط و عطسه آورى است از این جهت براى 

عفونت ریه مؤثر است.
فلفل ضد مرض «قند ســرد» اســت؛ بــراى جبران 
فشــار خون پایین و کم خونى مناســب است و براى 
کسى که فشــار خون باال دارد، مضر اســت  و براى 
کســانى که رطوبت دســتگاه تنفســى دارند، مفید

 است.

فلفل 
براى کم خونى
مفید است

مصرف غذاهاى غنى از پروتئین مانند گردو، 
تخم مرغ، دانــه ها، لوبیا، مرغ، ماســت، پنیر 
و حتى شکالت ممکن اســت موجب تقویت 
محیط روده تحریک پذیر شــود که مى تواند 
به تسکین افراد مبتال به درد شکمى و اسهال 
به دلیل بیمــارى هاى التهابــى روده کمک 

کند.
ایــن مــواد غذایــى حــاوى مقــدار قابل 
مالحظــه اى تریپتوفان- اســید آمینه مورد 
اســتفاده در ســاخت پروتئین ها- هســتند 
که تغذیه مــوش ها بــا آن، منجر به رشــد 
ســلول هاى ایمنى بــدن و در نهایت تقویت 

روده شد.
یافته هاى این تحقیق نشــان مــى دهد که 
یک رژیم غذایى غنى از پروتئین، باعث ظهور 
 Lactobacillus» ســلول هاى ایمنــى در
reuteri» مى شــود، باکترى اى که به طور 
معمول در روده زندگى مى کند و سیستم ایمنى 

روده را قوى تر و کمتر التهابى مى کند.

طبخ مرغ، به نظر کار راحتى مى آید اما اگر چند 
نکته را رعایت نکنید اصًال طعم خوشمزه اى به 
خود نمى گیرد و حتى بوى ُزهم مرغ مى دهد. 
همان اندازه که مرغ خوشمزه و بسیار دلچسب 
اســت، مرغى که خوب پخته نشود بوى بدى 
خواهد داد. با هم به بررسى مواردى مى پردازیم 
که در حین پختن مــرغ باید آنهــا را رعایت 

کنید.

در آب نمک نخواباندن مرغ 
همیشــه قبل از پختن مرغ آن را ساعت ها در 

ترکیبى از آب و ادویه جات بخوابانید.

پختن مرغ از طرف غلط
براى پختن مرغ داخل فر باید ســینه مرغ به 
سمت پایین باشــد. ســینه مرغ بزرگ ترین 
قسمت مرغ است بنابراین بهتر است از حرارت 

مستقیم دور باشد تا خشک نشود.

سرخ نکردن پوست مرغ 
مى توان گفت فرق بین مرغ خوشمزه و بدمزه 
پوست سرخ شده آن اســت. وقتى مرغ کامًال 
پخت، فر را روى حالت گریل قرار دهید تا پوست 

آن سرخ شود.

دور ریختن بعضى از قسمت هاى 
مرغ 

دور ریختن هر قســمتى از مرغ کامًال اشتباه 
است. گردن، بال، دل و قلوه و جگر و...، با همه 
قسمت هاى مرغ مى توان خوشمزه ترین غذاها 

را درست کرد.

بالفاصله خوردن مرغ آماده
 همیشــه بعد از پخته شــدن مرغ 10 دقیقه 
صبر کنیــد بعد ســرو کنید. چــون مرغ آب 
بیشــترى پس مى دهد و نرم تر و خوشمزه تر

 مى شود.

شکالت، تسکین دهنده
بیمارى هاى روده 

طبخ بدون اشتباه مرغ
به گفته محققان مصرف منظم بــادام به تقویت 
میزان کلسترول HDL کمک مى کند در حالى که 
همزمان شیوه دفع آن از بدن را نیز بهبود مى بخشد.

در این مطالعه، محققان میزان و عملکرد کلسترول 
HDL (لیپوپروتئین با چگالى باال) را در افرادى که 
هر روز بادام مصرف مى کردند با میزان و عملکرد 
HDL همان گروه از افراد که به جاى بادام، کیک 
مافین مى خوردند مقایسه کردند. محققان دریافتند 
در شــرکت کنندگان رژیم غذایى بادام، میزان و 

عملکرد HDL شان بهبود یافت.
مطالعات زیادى نشــان داده اند که مصرف بادام 
موجب کاهش کلسترول بد LDL که فاکتور پرخطر 
اصلى بیمارى قلبى است، مى شــود، اما تاکنون 
مطالعه اى در مورد تأثیر بادام بر کلسترول HDL که 
کلسترول خوب محسوب شده و به کاهش ریسک 

بیمارى قلبى کمک مى کند، انجام نشده بود.
محققان مشــاهده کردند بادام مــى تواند 

میزان ایــن کلســترول را افزایش داده و 
عملکرد کلسترول HDL را بهبود بخشد، 
که عملکــرد آن از طریــق جمع آورى 
کلســترول از بافت ها مانند شریان ها 
 HDL.و کمک به دفع آن از بدن است

زمانى که وارد جریان خون مى شود بسیار 

کوچک است. همانند یک کیسه زباله است که به 
تدریج بــزرگ تر و گردتر مى شــود چراکه قبل از 
رسوب کلسترول در کبد، آن را از سلول ها و بافت ها 

جمع آورى مى کند.
 LDL در این مطالعه به 48 مرد و زن داراى کلسترول
باال به مدت شــش هفته روزى 43 گرم بادام داده 
شد. بعد از این مدت، در یک دوره کنترل شش هفته 

دیگر به این افراد مافین موز داده شد.
در پایان هر دوره محققان میزان و کیفیت کلسترول 

HDL شرکت کنندگان را اندازه گیرى کردند.
بعد از مقایســه نتایج ایــن دو دوره، آنها دریافتند 
رژیم غذایى بادام موجب بهبــود میزان و عملکرد 

کلسترول HDLشان شده بود.

ى پوست هاى 
ت.

وغن به عنوان 
معنا که موجب
ه متخصصان

ن گل پامچال 
 از
ه

روده را قوى تر و کمتر التهابى مى کند.

بهبود کلسترول با مصرف بادام    8 خوراکى مناسب قبل از خواب شبانه 

ماهى هاى چرب مانند ســالمون، ماهى خال مخالى و 
ساردین سرشار از امگا3 هستند؛ چربى هایى که باعث 
بهبود ســالمت قلب و مغز انسان مى شوند. با این حال، 
درصد بســیارى از افراد هیچکدام از ایــن ماهى ها را 

نمى خورند. 
مصرف 140 گــرم ماهى روغنــى در هفتــه، امگا3 
مورد نیاز بــدن را تأمین مى کند. اما بســیارى از افراد 
طعم و مــزه ماهــى را دوســت ندارند. با ایــن حال، 
جایگزین هاى مناسبى وجود دارد که این افراد مى توانند 
از آنها براى تأمین امگا3 مورد نیاز بدنشــان اســتفاده

 کنند.
بسیارى از افراد به طور منظم با غذاى خود نان مى خورند. 
مصرف دو تکه نان غنى شده به شما مى کند که امگا3 
مورد نیازتان را تأمین کنید. بذر کتان موجود در این نان 

باعث افزایش سطح اسیدهاى چرب آلفا لینولنیک اسید  
در بدن مى شود.

بدن با پردازش آلفا لینولنیک اســید ایــن ترکیب را به 
سایر مشــتقات زنجیره  امگا3 تبدیل مى کند. EPA و 
DHA دو عدد از مشتقات زنجیره بلند امگا3 هستند که 
در ماهى هاى روغنى وجود دارنــد. این ترکیبات باعث 
کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى شده و به ارتباط 

هرچه بهتر سلول هاى مغزى مى کند. 
عالوه براین، مصرف 25 گــرم دانه خوراکى به صورت 
روزانه مناسب خواهد بود. دانه آفتابگردان بوداده، کدو 
تنبل، شاهدانه و بذر کتان از جمله دانه هاى روغنى قابل  
مصرف هستند. مصرف یک قاشــق غذا خورى از این 
دانه ها، یک ســوم از آلفا لینولنیک اسید مورد نیاز بدن 

را تأمین مى کند.

چربى هاى ضرورى در کدام غذاها وجود دارند؟

ى شــود، اما تاکنون
Lر کلسترول HDL که

ه و به کاهش ریسک
نجام نشده بود.

دام مــى تواند 
زایش داده و
هبود بخشد، 
جمع آورى 
شریان ها 
HDL.ت

 شود بسیار 

Lکلسترول HDLشانشده بود.
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توئیتر لیگ قهرمانان آســیا در آستانه بازى پرسپولیس 
با االهلى عربســتان در مرحله یک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان آســیا به مقایســه آمارى بازیکنــان دو تیم 
پرداخته. نتیجه این بررسى نشــان مى دهد که از نظر 

AFC پرسپولیس نفر به نفر از االهلى بهتر است!

خط حمله االهلى بهتر از پرسپولیس
با نگاه به تعداد گل هاى زده پرسپولیس و االهلى در لیگ 
قهرمانان آسیا مشخص مى شود که خط حمله االهلى 
با زدن 14 گل بهتر از خط حمله پرسپولیس است که 10 

گل به ثمر رسانده است.

دفاع پرسپولیس بهتر از االهلى
خط دفاع پرســپولیس بهتر از االهلى اســت زیرا در 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا امسال 8 گل دریافت 
کرده اســت درحالیکه رقیب عربستانى 10 گل 

خورده است.

بیشترین کلین شیت متعلق به 
دروازه بان پرسپولیس

علیرضا بیرانوند، دوازه بان پرســپولیس 
موفق شــده 8 بازى دروازه اش را در لیگ 
قهرمانان آسیا داشــته است و بیشترین کلین 

شیت را در آسیا از آن خود کرده است.

بیشــترین مهار توپ در آســیا از آن 
دروازه بان االهلى

یاسر المسیلیم، دروازه بان االهلى عربستان با 41 مهار 
موفق به عنوان بهترین دروازه بان آسیا در این زمینه شد.

 انصارى بهتر از هوساوى
محمد انصــارى ، مدافع پرســپولیس در 33 رویارویى 
با بازیکنان موفق بوده اســت و 41 تــوپ را دور کرده 
اســت اما در مقابل معتز هوســاوى، مدافــع االهلى 
در 22 رویارویى موفــق بوده اســت و 18 توپ را دور

 کرده است.

 کامیابى نیا بهتر از ال فتیل
کمال کامیابى نیا، هافبک دفاعى پرسپولیس موفق شده 
56 توپ را بگیرد و 13 توپ را قطع کند و در مقایســه با 

محمد ال فتیل، هافبک دفاعى االهلى بهتر عمل کرده 
است زیرا رقیب عربستانى 24 توپ را از رقبا گرفته است 

و 7 توپ را قطع کرده است.

عبدالشافى بهتر از ماهینى
محمد عبدالشــافى، مدافــع چپ االهلى با 6 ارســال 
موفق و ایجاد 7 موقعیت نســبت به حســین ماهینى، 
مدافــع چپ پرســپولیس بهتر عمل کرده اســت زیرا 
ماهینــى 2 ارســال موفــق و 6 موقعیــت را ایجــاد 

کرده است.

 المولد بهتر از محرمى
ســعید المولد، مدافــع راســت االهلى با 6 ارســال 
موفق و ایجــاد 11 موقعیت بهتر از صــادق محرمى، 
مدافع راســت پرســپولیس عمــل کرده اســت زیرا 
محرمــى 4 ارســال موفــق و 7 موقعیــت ایجــاد

 کرده است.

ربیع خواه بهتر از الجاسم
محسن ربیع خواه، هافبک پرســپولیس با 9 جنگ رو 
در رو موفق و 12 توپ را دور کرده و نســبت به تیسیر 
الجاســم، هافبک االهلى بهتر بوده است زیرا هافبک 
عربستانى 6 جنگ موفق داشــته و 5 توپ را دور کرده 

است.

عبدالفتاح بهتر از امیرى
عبدالفتاح، بازیکــن االهلى بــا 3 گل زده و 11 ایجاد 
موقعیــت و 2 پــاس گل بهتــر از وحیــد امیــرى 
عمل کرده اســت زیــرا امیــرى تنها یــک گل زده 
و 10 موقعیــت ایجاد کرده اســت و یــک پاس گل

 داشته است.

 مسلمان بهتر از المقهوى
محسن مسلمان، هافبک پرسپولیس با خلق 18 موقعیت 
و 2 پاس گل بهتر از حســین المقهوى، هافبک االهلى 

عمل کرده اســت زیرا المقهوى 9 موقعیت ایجاد کرده 
است و هیچ پاس گلى نداد.

 طارمى بهتر از السومه
مهدى طارمــى، مهاجم پرســپولیس بــا 6 گل زده و 
14 شــوت موفق به دروازه بان رقبا موفــق تر از عمر 
السومه، مهاجم االهلى عربستان عمل کرده است زیرا 
مهاجم سورى 4 گل به ثمر رســاند و 11 شوت موفق 

داشته است.

االهلى در دقت پاس بهتر از پرسپولیس
تیم فوتبــال االهلــى در پاس هــاى موفــق بهتر از 
پرســپولیس عمل کــرده اســت زیــرا 2898 پاس 
موفق داشــتند که 81 درصد پاس  ســالم مى شود ولى 
در مقابل پرســپولیس 2741 پاس ســالم داشته است 
که 76 درصد کل پاس هاى ســالم این تیم به شــمار 

مى آید. 

هافبک تیم فوتبال سپاهان گفت: برد برابر ذوب آهن را از شب آن بازى فراموش کرده ایم و با تمرکز باال مى رویم تا برابر سپیدرود هم نتیجه 
بگیریم.

درباره پیروزى سپاهان در دربى اصفهان اظهار کرد: ما تا قبل از دربى نتایج خوبى نگرفته بودیم و دو تساوى و یک شکست اصًال در شان 
سپاهان نبود، به همین دلیل آمده بودیم در بازى دربى جبران کنیم و انگیزه مان نیز خیلى بیشتر از ذوب آهن بود. خوشبختانه توانستیم 

بازى خوبى انجام دهیم و بازى را به سود خود به پایان برسانیم.
وى ادامه داد: در طول 90 دقیقه با تمرکز باال بازى کردیم هرچند ذوب آهن هم در نیمه اول موقعیت هاى خوبى داشت که مى توانست 
به گل برسد اما شکر خدا در نیمه دوم به گل رسیدیم و بازى را به سود خود به پایان رساندیم. این پیروزى را باید به هواداران سپاهان 

تقدیم کنیم که خیلى آنها را در این مدت اذیت کردیم.
هافبک جوان سپاهان درباره بازى با ســپیدرود در هفته پنجم لیگ برتر افزود: امیدوارم روندى که از بازى با ذوب آهن آغاز کردیم 
را در بازى با ســپیدرود هم ادامه دهیم و با پیروزى در آن بازى به تعطیالت برویم. سپیدرود واقعًا تیم خوبى است و ما اصًال نباید در 
فکر پیروزى برابر ذوب آهن باشیم. برد برابر ذوب آهن را از شــب آن بازى فراموش کرده ایم و با تمرکز باال مى رویم تا برابر سپیدرود 

هم نتیجه بگیریم.
سرلک درباره قضاوت علیرضا فغانى در دربى اصفهان که حرف وحدیث هاى زیادى را به وجود آورده است گفت: داورى خوب بود و آقاى 

فغانى با تجربه باالیى که دارد در تمام صحنه ها نزدیک بود و خیلى خوب سوت زد.

فوتبال باشگاهى ایران بدون تغییر نسبت به ماه هاى گذشته در رده  هفتم کشورهاى آسیایى قرار گرفت.
کنفدراسیون فوتبال آسیا جدیدترین رده بندى لیگ هاى آســیایى را اعالم کرد که لیگ برتر ایران بدون تغییر نسبت به ماه گذشته در 

رده هفتم قاره کهن ایستاد.
در این رده بندى ایران با داشتن 893 امتیاز در رده بندى ملى، 10 امتیاز این بخش را به دست آورد و با داشتن 47,950 
امتیاز در بخش باشگاهى، توانســت 59,579 امتیاز هم از این بخش به دست بیاورد که در نهایت با امتیاز 59,579 

پایین تر از ژاپن در رده هفتم قرار گرفت.
سایت استاد الدوحه قطر مدعى شد که این رده بندى هیچ تغییرى در سهمیه باشگاه ها در لیگ قهرمانان آسیا در 
سال پیش رو یعنى 2018 ندارد زیرا تقسیم بندى ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا براى سال 2017 و 2018 در ماه 
نوامبر 2016 انجام شد که در آن زمان عربستان، امارات و ایران رده اول تا سوم غرب آسیا را داشتند و در نتیجه 

سهمیه 3 + 1 گرفتند و قطر با قرارگرفتن در رده چهارم سهمیه 2+2 دارد.
  با ادعاى این سایت معتبر قطرى مشخص مى شود سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا 2018 مثل گذشته 

3+یک است زیرا این تقسیم بندى زمانى صورت گرفته است که ایران در رده سوم غرب آسیا قرار داشته است و 
این رده بندى جدید باشگاه هاى آسیا که ایران در رده چهارم قرار گرفته از سال 2019 اجرایى خواهد شد یعنى سهمیه 

ایران در سال 2019 2+2 خواهد شد.
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گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا

مایکل اومانیا مدافع کاستاریکایى سابق پرسپولیس به 
ایران بازگشــت و باز هم در لیگ برتر به میدان خواهد 
رفت. این بار با پیراهن پارس جنوبى جم. مهدى تارتار که 
تیم اش شگفتى ساز هفته هاى ابتدایى لیگ هفدهم بوده 
براى تقویت خط دفاعى بوشهرى ها مایکل اومانیا را با 
قراردادى یک ساله به خدمت گرفت. پارس جنوبى بعد 
از جدایى محمد طیبى و رفتن او به لیگ ستارگان قطر 
به دنبال یک مدافع میانى بــود که این خالء را با حضور 
مایکل اومانیــا ُپر کرد. اومانیــا در لیگ هاى چهاردهم 
و پانزدهم جــزو ارکان دفاعى پرســپولیس بود و تارتار 
امیدوار است بتواند در تداوم روند رو به رشد پارس جم هم 

به بوشهرى ها کمک کند.

بازگشت اومانیا به ایران
در این چند روز اخیر حواشــى زیادى پیرامون آقاى 
گل دو فصل اخیر لیگ ایران به وجود آمده اســت. 
مهدى طارمى در بازى مقابل ســیاه جامگان چند 
موقعیت خوب را از دست داد تا هواداران پرسپولیس 
در اعتراض به عملکرد او به تشویق منشا بپردازند. 
البته طارمى حاال آن بازى را فرموش کرده و به دنبال 
درخشش در بازى مقابل االهلى عربستان است. با 
انگیزه اى که طارمى بــراى این بازى دارد گلزنى او 

دور از ذهن نیست.
حاشــیه جدید براى این بازیکن را پدرش به وجود 
آورده اســت. پدر طارمى در مصاحبه  اى که با یکى 
از روزنامه هاى ورزشى داشته گفته مهدى از بچگى 
آرزو داشــته در رئال بازى کند و اکنون به آرزویش 
نزدیک شده است!» مشخص نیست پدر طارمى بر 
چه اساسى این حرف را زده است. اما مطمئنا حضور 
در اللیگا و تیمى به اسم رئال مادرید به این راحتى  

امکان پذیر نخواهد بود.  

شوخى یا جدى؟

  پرسپولیس ، بهتر از االهلى

تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن براى حضور در فصل 
جدید لیگ برتر از  امروز(دوشنبه) آغاز مى شود.

باشگاه ذوب آهن از سال گذشته اقدام به تشکیل تیم 
فوتبال بانــوان و تیمدارى در لیگ برتــر بانوان کرد. 
هرچند ذوب آهن که با ترکیبى نســبتًا جوان در این 
مسابقات در رده اى بهتر از ششــمى قرار نگرفت اما 

تصمیم به ادامه تیمدارى در فوتبال بانوان دارد.
تمرینات تیم فوتبال بانوان ذوب آهن از ساعت 8 صبح  
امروز دوشنبه ســى ام مردادماه در زمین چمن بهرام 

عاطف مجموعه شفق آغاز مى شود.
مژگان مدایم زاده امسال هم هدایت بانوان فوتبالیست 
ذوب آهن در لیگ برتر را بر عهــده دارد و هاجر خادم 

خراسانى هم به عنوان سرپرســت این تیم جایگزین 
شده است.

ماجراى این روزهاى پرسپولیس براى گادوین منشا و 
مهدى طارمى، یادآور زوج محسن خلیلى و نیکبخت و 

حواشى مربوط به لیگ هفتم است.
در لیگ هفتم، پرســپولیس در کورس با ســپاهان به 
دنبال قهرمانى بود و روزهاى خوبى را با زوج محســن 
خلیلى و علیرضا نیکبخت پشت سر مى گذاشت. اما یک 
حاشیه بزرگ باعث رقم خوردن تلخ ترین روزها بین دو 
مهاجم شد. اتفاقى که این روزها نیز در حال تکرار شدن 
اســت و گادوین منشــا و مهدى طارمى را رو در روى 
یکدیگر قرار داده است. حضور محسن خلیلى در تمرین 
پرســپولیس بعد از این حواشــى باعث شــد تا پاى 
صحبت هاى او در زمینــه و تجربــه اش از آن روزها 

بنشینیم.
آقاى گل سابق پرسپولیس در خصوص حضورش در 
تمرینات این تیم گفت: وقتى برانکو سرمربى پرسپولیس 
شد خیلى دوست داشتم که به تمرین این تیم بروم و از 
نزدیک آن را تماشا کنم. مخصوصا بعد از این یکى دو 
ســال پرفروغى که برانکو با پرسپولیس داشت و یکى 
دیگر از دالیلش هم بروز حواشى اخیر در حول و حوش 

مهاجمان این تیم بود.
وى با اشاره به تکرار این اتفاق براى او در زمان حضورش 
در پرسپولیس و در لیگ هفتم گفت: چون خودم قبال 
درگیر این مسائل شده بودم صحبت خصوصى با مهدى 
طارمى انجام دادم و به عنوان پیشکسوت و یک هوادار 

دوست داشتم قبل از دیدار مهم در آسیا با او صحبت 
کنم و حرف هایى را برادرانه به او بگویم.

خلیلى درباره اینکه خودش در گذشــته 
به همراه علیرضــا نیکبخت در زمان 
حضورش در پرسپولیس درگیر چنین 
حواشى اى شده بود اینطور توضیح 
داد: در زمان ما این حواشى وجود 
داشــت که حتى باعث شد ما 
بعد از 9 هفته هم اتاق بودن 
از هم جــدا بشــویم. یک 
جورهایى بــا این که اصال 
خودمان دوســت نداشتیم 
با فشار و حواشى که وجود 
داشت رابطه صمیمى مان 
کمرنگ تر شد. بعد از مدت ها 

متوجه شدیم که بعد از چند ماه 
حواشى اطراف تیم به خودمان 

هم سرایت کرد و کم کم تحت تاثیر 

قرار گرفتیم و احساس کردیم واقعا با یکدیگر پاسکارى 
نمى کنیم؛ اما در باطن چنین چیزى نبود و امکان نداشت 

که با یکدیگر مشکل داشته باشیم.
وى در مورد اینکه سرمربى وقت تیم در این خصوص 
چه راهکارى را در پیــش گرفت نیز گفت: آقاى قطبى 
در این مورد خیلى با ما صحبت کرد. در کل دامن زدن 
به این حواشى خوب نیست و به طارمى گفتم که اسیر 
این حاشیه ها نشو. مهدى هم در این دو سال باتجربه 
شده اســت همان طور که مى دانید در تیم بزرگى مثل 
پرسپولیس شــما ناخودآگاه به بازیکن بزرگى تبدیل 
مى شوید و به واسطه همین مساله حاشیه هاى بزرگ 

هم به سراغ شما مى آید که باید آن را مدیریت کنید.

خلیلى: اتاق من و نیکبخت جدا شد

آغاز تمرینات بانوان ذوب آهن

تغییر اسپانسر آن هم در میانه فصل از ویژگى هاى بارِز 
باشگاه هاى ایرانى است.

پرسپولیســى ها در 4 دیــدار لیگ برتــر و یک بازى 
ســوپرکاپ، لباس هایى با طرح هــاى مختلف به تن 
کرده اند که ســبب بى اعتمادى هواداران به باشگاه و 
عدم خرید البسه اورجینال توسط طرفداران تیم مى شود.
حاال  خبر رسیده که اسپانســر اصلى سرخ ها نیز تغییر 

کرده و به زودى تبلیغات اسپانسر جدید روى پیراهن ها 
نقش خواهد بست.

 ســرخ ها کــه در ابتداى فصــل با ســروصداى زیاد 
از پیراهن هاى جدیــد رونمایى کردنــد، امیدوار بودند 
برخالف گذشته بازار فروش پیراهن را در دست بگیرند 
اما این تغییرات پــى در پى در طرح لباس و اسپانســر 
روى آن، مردم را مجاب به عدم خرید البســه اورجینال

 میکند. چرا که هواداران دوســت دارند در قبال هزینه 
باالیى که مى کنند، صاحب پیراهنى شــوند که در تن 

بازیکن مورد عالقه شان نیز هست.
 پرسپولیس در 4 فصل گذشته 5 بار اقدام به تغییر شرکت 
تولیدى لباس هایش کرده که به نوعى شکست مطلق 
در موضوع بازاریابى فروش پیراهن ورزشى است. البته 
اوضاع براى دیگر تیم ها نیز بدین شــکل است اما در 

فوتبال اروپا اوضاع کامال متفاوت اســت. به طور مثال 
باشگاه شــالکه این فصل پس از 55 سال همکارى با 
تولیدى آلمانى، اقدام به فســخ قرار کرد که در نوع خود 

رکورد به حساب مى آید.
 باید دید قرارگیرى تبلیغات اسپانسر جدید سرخ ها روى 
پیراهن چگونه خواهد بود چرا که این امر هم در عالقه 

مردم به خرید و صرف هزینه تاثیر بسزایى دارد. 

شکست مطلق پرسپولیس در پیراهن

با نگاه به تعد
قهرمانان آس
زدن 14 گل 4با
گل به ثمر رس

دفاع
خط دفاع پر
رقابت ها
کرده
خو

قهر
د شیت را

بیشـ
دروازه بان
یاسر المسیلی
موفق به عنو

 انصار
محمد انصــ
با بازیکنان م
اســت اما د
2در 22 رویارو
 کرده است.

 کامیا

 در خصوص حضورش در 
برانکو سرمربى پرسپولیس 
ه تمرین این تیم بروم و از 
خصوصا بعد از این یکى دو 
 پرسپولیس داشت و یکى 
شى اخیر در حول و حوش 

 براى او در زمان حضورش
قبال  تم گفت: چون خودم
صحبت خصوصى با مهدى 
ن پیشکسوت و یک هوادار 

م در آسیا با او صحبت 
ه او بگویم.

ر گذشــته 
ت در زمان 
ر چنین 
ضیح 
جود 
 ما 
نن

 
مان 

حت تاثیر 

آغاز تمرینات بانوان ذوبآهن

فوتبال باشگاهى ایران
کنفدراسیون فوتبال
رده هفتم قار
این ر در
امتیاز
پایین
سایت
سال
نو

به بوشهرى ها کمک کند.

امکان پذیر نخواهد بود.  
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نصــف جهــان   هــواداران ســپاهان معتقدند کــه على کریمى دوســت 
دارد دوباره به ســپاهان بــاز گردد امــا امیر هوشــنگ ســعادتى، مدیر

برنامه هاى او که خــود نیز مدتى بازیکن ســپاهان بود مانــع بزرگ این 
انتقــال اســت و کریمــى را متقاعد کــرده که هر جــور اســت در اروپا

 بماند.
على کریمى فصل گذشته پس از حضور در بازى هاى تیم امید براى مقدماتى 
المپیک از سپاهان راهى کشور کرواسى و تیم دیناموزاگرب شد اما به واسطه 
مصدومیت و تغییراتى که در کادرفنى این تیم به وجود آمد نتوانســت زمان 
زیادى براى تیم پرافتخار کروات به میدان بــرود. از این رو در نیم فصل به 
صورت قرضى راهى لوکوموتیو  تیم دیگر شهر زاگرب شد و توانست عملکرد 

خوبى از خود برجاى بگذارد.
درخشش در ترکیب لوکوموتیو، کریمى را به تیم ملى هم رساند و حتى در بازى 
ایران و ازبکستان به عنوان یار ثابت در ترکیب اصلى «کارلوس کى روش» 
به میدان رفت. با توجه به اینکه کریمى چهار ســال دیگــر با دیناموزاگرب 
قرارداد داشــت براى انتخاب تیم آینــده اش باید رضایت این باشــگاه را 
جلب مى کرد. او به کرواســى ســفر کرد و پس از توافق با مسئوالن دینامو 
قراردادش به صورت توافقى فسخ شد تا آزادانه بتواند تیم جدید خود را معرفى 

کند. 
در این شرایط باشگاه سپاهان ســخت پیگیر جذب على کریمى است و در 
این باره مذاکراتى با او انجام شده حتى «زالتکو کرانچار»، سرمربى کروات 
ســپاهانى ها در مصاحبه هاى خود به جذب کریمى تأکید کرده است. با این 
حال این بازیکن ملى پوش هنوز پاسخ نهایى خود را به مسئوالن سپاهان ارائه 

نکرده و آنها همچنان منتظر اعالم کریمى هستند. 
موضوعى که باعث ایجاد تأخیر در این مسئله شــده عالقه على کریمى و 
وسوســه هاى مدیر برنامه هاى او به حضور در  فوتبال اروپاست. او دوست 
دارد در سال منتهى به جام جهانى فوتبالش را در تیم هاى اروپایى دنبال کند تا 
شرایط براى حضورش در روسیه مهیاتر شود. با این حال او در لیست کارلوس 

کى روش براى دو دیدار مقابل کره جنوبى و سوریه حضور دارد و بعد از این 
دو مسابقه تصمیم نهایى خود براى تیم جدیدش را اتخاذ خواهد کرد. آنچه 
مشخص اســت مدیر برنامه هاى او در تالش است تا حتى به قیمت حضور 
در لیگ دسته 3 آلمان، کریمى را در اروپا حفظ کند و فعًال اجازه بازگشت به 

سپاهان رابه او ندهد.

سرمربى المپیاکوس در پى درخشش مهاجم ایرانى در هفته اول سوپرلیگ یونان به شایعات جدایى او واکنش نشان داد.
با گل و پاس گل زیباى کریم انصارى فرد المپیاکوس فصل جدید سوپرلیگ یونان را با برد قاطع 4بر یک آغاز کرد تا در نقش مدافع عنوان قهرمانى 
عملکرد قابل توجهى از خود برجا بگذارد. بردى که باعث شد تا سرمربى آلبانیایى شادمان در کنفرانس مطبوعاتى بعد از بازى به صحبت پیرامون 

شرایط تیم همچنین شایعه جدایى کریم انصارى فرد صحبت کند.
«بنسیک هســى» مرد آلبانیایى که در مدت زمان کوتاه از حضور روى نیمکت المپیاکوس توانسته تغییراتى اساسى در تیم رقم بزند در 
واکنش به شایعه جدایى کریم انصارى فرد و حضور مهاجم جدید گفت:  نمى دانم چه چیزهایى در این رابطه خواندید یا شنیدید اما باید به 
شما بگویم که روى همه بازیکنان در تیم المپیاکوس حساب مى کنیم. من با آنها رك و بدون پرده هستم و مى دانند چه انتظارى از آنها دارم، 

البته رضایت خود را از محمد بن (مهاجم کومورى) مخفى نمى کنم و او مهاجم اول من است.
او ادامه داد:  با کریم انصارى فرد صحبت کردم و از او راضى هستم. باید از گزینه هاى خود براى هر بازى بهره  ببرم. براى اولین بار مى شنوم 
که مى خواهیم مهاجم جدیدى را جذب کنیم. نمى توانیم در این رابطه با توجه به تیم 32 نفره المپیاکوس حرفى بزنیم.  کریم در این بازى 
تالش زیادى براى کسب نتیجه انجام داد و در ادامه باید ببینیم عملکرد تیمى چگونه خواهد بود از همین رو من دوست دارم او در تیم بماند.این 
واکنش از سوى سرمربى المپیاکوس در حالى صورت گرفت که بیشتر رسانه هاى معتبر یونانى از انتقال قرضى انصارى فرد به باشگاه پانیونیوس 

در روزهاى آتى خبر داده بودند که درخشش اخیر انصارى فرد در بازگشت به ترکیب اصلى مى تواند سرنوشت او در فصل جارى را تغییر دهد.

ستاره فصل گذشته استقالل در اولین روزهاى تجربه اروپایى، شرایط بسیار خوبى پیدا کرد تا جایى که حاال طعم صدرنشینى ژوپیرلیگ را نیز بچشد.
او در تصمیمى غیرمنتظره استقالل را بعد از فصلى درخشان رها کرد و براى اولین تجربه اروپایى راهى بلژیک شد، تصمیمى که حاال نشان مى دهد 

تصمیمى شجاعانه بود و مى تواند بار دیگر کاوه رضایى را به آرزوها و رویاهایى که در راه رسیدن به تیم ملى و جام جهانى 2018 داشت، برساند.
بعد از یکى دو هفته ابتدایى که با نیمکت نشینى براى کاوه توام بود ستاره سابق استقالل به مهاجم اول شارلوا در ژوپیرلیگ تبدیل شد. بازیکنى 
که در دو بازى تاثیر فراوانى در برد شیرین این تیم برابر رقباى خود و ایستادن در صدر جدول این رقابت ها داشت. کاوه برابر خنک موفق شد 
پایه  گذار تک گل 3 امتیازى تیمش شود. پاسى که این بار نه با پا و نه با سر بلکه با یک پرتاب اوت بلند ساخته و پرداخته شد تا همین موضوع به 

سوژه اصلى رسانه هاى بلژیک تبدیل شود.
کاوه رضایى در حالى هفته به هفته محبوبیتش در بین طرفداران شارلوا بیشتر مى شود که جاى خالى اودر ترکیب استقالل بیشتر از همیشه به 
چشم مى آید. مهاجمى که فصل گذشته هم بهترین گلزن استقالل بود، هم بهترین پاسور اما در فصل جارى منصوریان نتوانست براى این ستاره 

کلیدى جانشینى انتخاب کند تا جاى خالى کاوه بیش از همیشه حس شود. 
رضایى در حالى حاال طعم صدرنشینى در لیگ بلژیک را مى چشــد که عملکرد قابل قبول او در همین مدت کوتاه از حضور در فوتبال قاره سبز

 مى تواند نگاه کارلوس کى روش به این مهاجم را تغییر دهد. سرمربى تیم ملى که فصل گذشته اعتقادى به این ستاره در استقالل نداشت حاال که 
کاوه سر از اروپا درآورده و با مدرن ترین روش هاى ممکن تمرین مى کند قطعا نگاه خود به این بازیکن را تغییر خواهد داد تا آرزویى که رضایى با آن به 

فوتبال اروپا رفت، برآورده شود: حضور با تیم ملى ایران در جام جهانى 2018.

انصارى فر   

یست 
انصارى فرد  مهاجم اول من ن

    آرزو هاى 

ه

بزرگ
    آرزو هاى 

مانعى که جلوى روى بازیکن سابق سپاهان است

چه کسى مى خواهد کریمى برنگردد؟

«محمد ادهم مخادمه» داور 31 ساله اردنى درحالى  قضاوت 
دیدار پرسپولیس و االهلى عربستان را در بازى رفت مرحله 
یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا بر عهده خواهد داشت 
که سابقه او نشان مى دهد او براى تیم هاى عربستانى داور 
خوش یمنى نبوده است. حساسیت باالى بازى دو نماینده 
فوتبال ایران و عربستان در مرحله یک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا باعث خواهد شد تا عملکرد داور این مسابقه 
بیش از پیش زیر ذره بین قرار بگیرد. محمد ادهم داور 31 
ساله اردنى قرار است این بازى فرا فوتبالى را قضاوت کند. 
همه دیگر از روابط دیپلماتیک ایران و عربستان و اتفاقاتى 
که در نهایت منجر به بازى در زمین بى طرف شــد با خبر 
هستند ضمن اینکه رقابت ایران و عربستان در فوتبال آسیا 

یک رقابت جدى و ریشه دار است.  
این داور اردنى در لیگ قهرمانان آســیا پیش از این بازى 
گوانژو و کاشیما آنتلرز را ســوت زد که این بازى در نهایت 
یک بر صفر به نفع گوانژو به پایان رسید. ادهم در این بازى 

حساس فقط دوبار از کارت زرد استفاده کرد و سهم هر 
تیم یک کارت زرد بود. نکته جالبى که اما درباره محمد 

ادهم مى توان به آن اشاره کرد این اســت که این داور 
در قضاوت هاى اخیرش براى تیم هاى عربستانى 

خوش یمن نبــوده اســت. او در دو 
بازى از ســرى مسابقات 

باشــگاه هاى عربى که اخیرا 
برگزار شــد دو بازى تیم هاى 
عربســتانى را قضاوت کرد. در 
بازى که میــان اى.اس.تونس 
و الهالل عربســتان با قضاوت 
محمد ادهم برگزار شــد نماینده 

تونس با نتیجه 3 بر دو باشــگاه 
پرقدرت عربستانى را شکست داد. 

ادهم همچنین در این مسابقات بازى 
دو تیم الفتح مراکش و النصر عربستان 
را سوت زد که در نهایت این بازى با 
برترى 4 بر صفر نماینده مراکش به 

پایان رسید.
ادهم اما در لیــگ قهرمانان هم 
براى تیم هاى ایرانى و عربستانى 
قضاوت کرده اســت. در بازى 
لخویا برابر الفتح عربستان که 
با قضاوت او انجام شــد لخویا 
4 بر یک حریفش را شکست 

داد. این داور اردنى اما براى تیم هــاى ایرانى خیلى بد قدم 
نبوده است. او در لیگ قهرمانان این فصل بازى استقالل 
تهران برابر لوکوموتیو مسکو در تاشکند را قضاوت کرد که 
در نهایت با نتیجه یک بر یک به پایان رسید. ادهم همچنین 
بازى استقالل خوزســتان برابر الجزیره را در کشور امارات 
قضاوت کرد که نماینده ایران در این بازى توانست با یک 
گل به پیروزى برسد. درباره قضاوت این داور اردنى نیز باید 
به این نکته اشاره کرد که او در سال 2017 در 7 مسابقه اى 
که در آسیا قضاوت کرده 15 کارت زرد از جیبش خارج کرده 
و جالب تر اینکه از کارت قرمز استفاده نکرده است. او داورى 
است که عالقه زیادى به استفاده از کارت هایش ندارد. او در 
44 بازى بین المللى اخیرى که قضاوت کرده آمارى 0,09 
پنالتــى ، 3,14 کارت زرد و 0,11 کارت 
قرمز را از خود به جاى گذاشــته 

است.  
 از نکات جالب اینکه او بیشــتر 
پنالتى هایش را به نفع میزبانان 
گرفتــه امــا کارت زردهاى 
بیشترى را نیز معموال به تیم هاى 
میزبان داده است. به نظر مى رسد از 
منظر قضاوت و انتخاب داور، پرسپولیس 
با توجه به سوابق این داور و خوش 
یمنــى احتمالــى اش براى 
تیم هاى ایرانى و بالعکس 
بدقدمــى اش بــراى 
تیم هاى عربســتانى، 
شانس مناسبى برابر 

االهلى دارد. 

ادهم خوش یمن براى ایرانى ها  

بازیکن ایرانى اف سى سئول:بازیکن ایرانى اف سى سئول:

 از اصفهان و تهران پیشنهاد داشتم از اصفهان و تهران پیشنهاد داشتم
نصف جهان خالد شــفیعى جدیداً در مصاحبه اى با 
رسانه ها از پیشنهاد تیم هاى اصفهانى به خود پرده 
برداشته است. پیشنهادى که در نهایت عملیاتى نشد 

و او رهسپار کره جنوبى شد.
 خالد شفیعى چند ماهى است با تیم اف سى سئول 
کره جنوبى قرارداد امضا کرده اما هنوز نتوانسته در 
ترکیب این تیم به صورت ثابت به میدان برود. البته 
مســائلى از قبیل مصدومیت هم در این راه براى او 
مشکل ساز شد که باعث شد دیرتر به ترکیب اضافه 

شود. 
شفیعى در گفتگویى 

درباره شرایط خود 
در اف سى سئول 
اظهــار داشــت: 
من خیلــى دیر به 
ترکیب اف ســى 

ســئول اضافه شدم. 
عــالوه بر 

اینکه در نقل و انتقــاالت نیم فصل کره به این تیم 
پیوستم که تیم ما حتى چند بازى از نیم فصل خود 
را انجام داده بود در این شــرایط مشخص بود که 
کار ســختى براى حضور در ترکیب اصلى دارم اما
 انگیزه ام را از دست ندادم و تالشم را به کار گرفتم.
حتى در بازى اول یک نیمه بــه میدان رفتم و مى 
توانستم گل هم بزنم با این حال همه چیز خوب بود 
اما مصدومیتى که برایم پیش آمد بدشانسى بزرگى 

محسوب مى شد.
وى ادامه داد: متأسفانه مصدومیت من بیش از حد 
طول کشید و در حال حاضر فقط یک هفته است که 
در تمرینات گروهى حضور دارم. شرایط جسمانى ام 
خوب است و در یک بازى دوستانه هم براى تیمم به 
میدان رفتم که گل هم زدم. تالشم را به کار خواهم 
گرفت تا بتوانم در آینده بیشتر براى اف سى سئول 

بازى کنم. 
مدافع ایرانى اف سى سئول با اشاره به شرایط سخت 
لیگ کره جنوبــى عنوان کــرد: واقعیت این 
است که در کره ســطح مسابقات بسیار 
باالست. از طرفى دیگر شما مى دانید 
ما هر چهار روز یک بار بازى مى 
کنیم و این مسئله از نظر بدنى 
آمادگى باالیى براى بازیکنان 
مى طلبد. از سوى دیگر اینجا 
مانند ایران نیست که بازیکن 
وقتى از مصدومیت رها شد 
برگردد و در ترکیب اصلى به 
میدان برود، اینجا کار بسیار 

اســت اما تالش مى کنم که سخت 
بتوانم بیشتر بازى کنم. 

شفیعى با اشاره به قرارداد یکسال و نیمه اش با اف 
سى سئول گفت: من تا پایان فصل آینده با این تیم 
قرارداد دارم. اگر لیگ کره را انتخاب کردم بخاطر 
پیشرفت است و حاال که سختى هاى حضور در این 
کشور را پذیرفته ام، نه تنها تالش مى کنم که صبر را 
هم در دستور کار قرار مى دهم و شک ندارم در آینده 
به جایگاهى مى رسم که بتوانم در همه بازى هاى 
اف سى سئول به میدان بروم. من در لیگ برتر ایران 
پیشــنهادات خوبى از تیم هاى اصفهانى و تهرانى 

داشتم ولى ترجیح دادم که لژیونر شوم.    
وى درباره شــانس خود براى دعــوت به تیم ملى 
ایران بیان کرد: هر بازیکنــى آرزو دارد پیراهن تیم 
ملى را بپوشــد. زمانى که تراکتورسازى بودم هم 
دوست داشــتم این اتفاق بیافتد اما به سلیقه آقاى 
کى روش احترام گذاشتم. االن هم امیدوارم بتوانم 
در لیست تیم ملى قرار بگیرم اما اگر در لیست نباشم 
هم براى تیم ملى و ســرمربى محتــرم آن آرزوى 

موفقیت مى کنم. 
شفیعى در پایان درباره جو شهر سئول قبل از بازى 
ایران و کره جنوبى افزود: مردم کره بســیار دوست 
دارند که بعد از هفت ســال ناکامــى مقابل ایران 
این بازى را ببرند و به نوعى انتقــام بگیرند. با این 
حال فکــر مى کنم بــازى زیبایــى از آب دربیاید 
که هم کــره اى ها و هــم ایرانى هــا از آن لذت

ببرند.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به منظور دیدار هفته پنجم 
خود مقابل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، دیشب راهى 

این شهر شد.
سبزپوشان دیار نصف جهان که از چهار بازى گذشته خود 
5 امتیاز کسب کرده اند، براى جدال با تیم محبوب آبادان 
راهى این شهر شدند. گفتنى است ذوب آهن بالفاصله 
پس از مصاف با نفت راهى تهران مى شــود و سپس به 

اصفهان باز خواهد گشــت. از آنجا که دیدارهاى هفته 
ششــم، چند هفته دیگر برگزار خواهد شــد، به احتمال 
فراوان پس از دیدار با نفت آبادان شاگردان امیر قلعه نویى 

چنــد روز اســتراحت خواهند کرد. دیــدار تیم هاى 
ذوب آهن و نفت آبادان از ساعت 20 و 
30 دقیقه سه شنبه در ورزشگاه تختى 

آبادان آغاز خواهد شد.

ذوب آهن راهى آبادان شد

نصف جهان استارت ماشین گلزنى مهاجم جدید سپاهان 
مى تواند نوید بخش خبرهاى خوبى براى 
هــواداران این تیم باشــد. 
ساســان انصارى این 
فصل خوب شروع 
نکرد. درســت 
فصل  مثــل 
گذشته. او در 
پرســپولیس 
نیمکت نشین 
بود ولى خیلى 
زود فهمید که 
پشت ســر مهدى 
طارمــى خواهد ماند و 
براى آنکه بازى کند باید این 
تیم را ترك کند. گل هاى او در فوالد آنقدر زیاد بود که 
با هر فرصت از دســت رفته مهدى طارمى تماشاگران 
پرســپولیس به یاد او بیافتند که خیلى زود از دســتش 

داده بودند. ساسان انصارى هیچ وقت در فوالد به اندازه 
طارمى در پرسپولیس موقعیت گل نداشت اما تا روزهاى 

آخر براى آقاى گلى لیگ برتر با او رقابت کرد.
انصارى در جستجوى افتخار به اصفهان آمد. سپاهان 
تیمى بود که مى توانســت جاه طلبى هاى او را بیشتر از 
فوالد پاســخ بدهد این فصل هم براى انصارى خوب 
شروع نشد. محرومیت در بازى اول و بعد هم ناکامى در 
دو بازى بعدى. روزگار او درست مثل تیمش سپاهان بود.

اولین پیروزى ســپاهان اما با گلزنى انصارى همراه شد 
تا مهاجم و تیم همزمان امیدوارى را پیدا کنند. انصارى 
گل اول سپاهان را در دربى دشوار اصفهان زد. گلى که 
مى تواند این امیدوارى را در هواداران تیم اصفهانى و این 
اعتماد به نفس را در مهاجم خوزستانى به وجود بیاورد 
که یک فصل خوب دیگر براى انصارى شــروع شود. 
انصارى خیلى زود پرسپولیس را رها کرد که به نیمکت 
نچسبد اما یک بار ثابت کرد که «برانکو ایوانکوویچ» او 
را زود رها کرده است. گل انصارى مى تواند شروع یک 

اثبات دوباره باشد.   

استارت ماشین گلزنى ساسان

شمدافع عنوانقهرمانى
زى به صحبت پیرامون 

سى در تیم رقم بزند در 
دید یا شنیدید اما باید به 
 چه انتظارى از آنها دارم،

 براى اولین بار مى شنوم 
نیم.  کریم در این بازى 
 دارماو در تیم بماند.این

رد به باشگاه پانیونیوس 
جارى را تغییر دهد.

ه

گگ

فففففوتبال آسیا  هستند ضمن اینکه رقابت ایران و عربستان در
یک رقابت جدى و ریشه دار است.  

ىازى این داور اردنى در لیگ قهرمانان آســیا پیش از این ب
گوانژو و کاشیما آنتلرز را ســوت زد که این بازى در نهایت
یک بر صفر به نفع گوانژو به پایان رسید. ادهم در این بازى 

حساس فقط دوبار از کارت زرد استفاده کرد و سهم هر
تیم یک کارت زرد بود. نکته جالبى که اما درباره محمد 

ادهم مى توان به آناشاره کرد این اســت که این داور 
در قضاوت هاى اخیرش براى تیم هاى عربستانى 

اســت. او در دو نبــوده خوشیمن
بازى از ســرى مسابقات 

باشــگاه هاى عربى که اخیرا 
برگزار شــد دو بازى تیم هاى 
عربســتانى را قضاوت کرد. در 
بازى که میــان اى.اس.تونس 
و الهالل عربســتان با قضاوت 
محمد ادهم برگزار شــد نماینده 

3تونس با نتیجه 3 بر دو باشــگاه 
پرقدرت عربستانى را شکست داد. 

ادهم همچنین در این مسابقات بازى 
دو تیم الفتح مراکش و النصر عربستان 
اااااااا بابا بازى را سوت زد که در نهایت این
4برترى 4 بر صفر نماینده مراکش به

پایان رسید.
ادهم اما در لیــگ قهرمانان هم 
براى تیم هاى ایرانى و عربستانى 
قضاوت کرده اســت. در بازى 
لخویا برابر الفتح عربستان که 
با قضاوت او انجام شــد لخویا 
4 بر یک حریفش را شکست 

9 بازى بین المللى اخیرى که قضاوت کرده آمارى 0,09 44
1 کارت زرد و0,11 کارت  3,14 4پپنالتــى ،
قرمز را از خود به جاى گذاشــته 

است.  
 از نکات جالب اینکه او بیشــتر 
پنالتى هایش را به نفع میزبانان 
گرفتــه امــا کارت زردهاى 
بیشترى را نیز معموال به تیم هاى 
میزبان داده است. به نظر مى رسد از 
منظر قضاوتو انتخاب داور، پرسپولیس

با توجه به سوابق این داور و خوش 
یمنــى احتمالــى اش براى 
تیم هاى ایرانى و بالعکس 
بدقدمــى اش بــراى 
تیم هاى عربســتانى،

شانس مناسبى برابر 
االهلى دارد. 

ز آنجا که دیدارهاى هفته 
ر خواهد شــد، به احتمال 
ن شاگردان امیر قلعه نویى 

د کرد. دیــدار تیم هاى 
0ت 20 و

ه تختى 

واداران تیم اصفهانى و این 
خوزستانى به وجود بیاورد 
ى انصارى شــروع شود. 
که به نیمکت  کرد رها س را
ه «برانکو ایوانکوویچ» او

صارى مى تواند شروع یک 

و
شفیعى در گفتگویى 

درباره شرایط خود 
در اف سى سئول 
شداشــت: اظهــار 

من خیلــى دیر به 
ترکیب اف ســى

ســئول اضافه شدم. 
رربر بر عــالوه

حالحالحاضر فقط یک ر د در طوطول کشل کشید ویید و
ینمرینات گروهى حضور دارم. ش ت در تدر
خوب است و در یک بازى دوستانه
میدانرفتم که گل هم زدم. تالشم
گرفت تا بتوانم در آینده بیشتر براى

بازى کنم.
مدافع ایرانى اف سى سئول با اشاره
لیگکره جنوبــى عنوان کـ
است که در کره ســطح
باالست. از طرفى دی
ی چهار روز ما هر
کنیم و این مس
آمادگى باالیى
مى طلبد. از
مانند ایرانن
وقتى از مص
برگردد و در
میدان برود

اســت اما تالسخت
بتوانم بیشتر بازى کنم. 

شفیعى با اشاره به قرارداد یکسال
سى سئول گفت: من تا پایان فصل
قرارداد دارم. اگر لیگ کره را انتخ
پیشرفت است و حاال که سختى ه
را پذیرفته ام، نه تنها تالش م کشور

هم در دستور کار قرار مى دهم و شک
به جایگاهى مى رسم که بتوانم در
اف سى سئول به میدان بروم. من د
پیشــنهادات خوبى از تیم هاى اص
داشتم ولى ترجیح دادم که لژیونر ش
وى درباره شــانس خود براى دعـ
بیان کرد: هر بازیکنــى آرزو ایران
ملى را بپوشــد. زمانى که تراکتو
دوست داشــتم این اتفاق بیافتد ا
کى روش احترام گذاشتم. االن هم
در لیست تیم ملى قرار بگیرم اما اگر
هم براى تیم ملى و ســرمربى مح

موفقیت مى کنم. 
جو شهر س در پایان درباره شفیعى
ایران و کره جنوبى افزود: مردم کر
دارند که بعد از هفت ســال ناکامـ
این بازى را ببرند و به نوعى انتقــ
حال فکــر مى کنم بــازى زیبایـ
که هم کــره اى ها و هــم ایرانى

ببرند.

ســایپا و تراکتورسازى یک بازى ســاده نیست. کمى 
ویژه است. از تقابل نیمکت ها گرفته تا دوئل هاى داخل 
زمین و شاید بیشتر از همه ســکوها. تراکتورسازى این 
فصل نمى توانســت بازیکن جدید جذب کند. تنها راه 
باقى مانده براى آنها که بتوانند فصلى قابل قبول داشته 
باشند این بود که حداقل بازیکنان فعلى خود را از دست 
ندهند. بى شــک مهم ترین بازیکن براى آنها اخبارى 
بود. دروازه بانى که اتفاقا برخالف بازیکنان جدا شــده 
اصرار زیادى به رفتن نداشــت. علــى دایى اما اخبارى 
را مى خواست و جلســات بلندمدت با او و حتى وساطت 
یحیى هم باعث نشــد تا او از این خواستن کوتاه بیاید. 
در نهایت اخبارى به سایپایى رفت که حامد لک را هم 

در اختیار داشــت و نتیجه آن این شــد که از 5 گلى که 
تراکتورســازى تا این جاى فصل دریافت کرده، 4 گل 

روى اشتباه مستقیم گروسیان بوده است.
بعضى از هواداران تبریزى اعتقــاد دارند که على دایى 
مى توانست در این شرایط به تیم تبریزى کمک کند و 
با توجه به اینکه دروازه بان هم داشت، اخبارى را از تیم 
تراکتورسازى پس نگیرد تا آنها شرایط بهترى در لیگ 
داشته باشند. حاال این بازى میهمانى على دایى و اخبارى 
در خانه یحیى و هواداران تراکتورسازى است. دیدارى 
که از هم نشینى دو دوست قدیمى تا بازگشت اخبارى به 
شهرى که دوسال در آن خاطرات خوبى داشت و دیدار 

سکوها با على دایى جذابیت هاى زیادى دارد.

 تقابل دایى و سکوهاى عصبانى
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چهل تکه

عملیات موفقیت آمیز آتش نشانان براى نجات مسافران تله 
کابین رود راین با موفقیت انجام شد.

با برخورد تله کابین با دکل پایه، مسافران ساعت ها بین زمین 
و آسمان معلق ماندند و پنج خدمه و تیم هاى نجات در کلن با 
استفاده از جرثقیل، خود را به 75 مسافر گرفتار رساندند. گفته 

مى شود ارتفاع بعضى از کابین ها 40 متر است.
در تصاویر منتشر شده از صحنه حادثه کودکان در حال انتقال 
به زمین دیده مى شوند. گزارشى از مجروح شدن مسافران در 
دست نیست.گفته مى شود 32 اتاقک تله کابین در زمان حادثه 
درحال حرکت بود که در هوا معلق ماندند.برخورد حدود ساعت 
15و30دقیقه (13و30دقیقه گرینویچ) روى داد.گفته مى شود 
حادثه در اثر برخورد یکى از اتاقک ها بــه پایه دکلى که این 

اتاقک ها را جابه جا مى کند روى داد.

یک جلد قرآن قدیمى و دست فلزى پنج تن آل عبا (ع) هنگام 
کندن قبر براى یک فرد ارمنى روى آورده به دین اسالم در 

منطقه جابان دماوند پیدا شد.
به گزارش رکنا،در چند روز اخیر منابع محلى گزارش دادند 
که هنگام کندن قبر براى یک فرد ارمنى روى آورده به دین 
اسالم با حضور مردم حاضر در محل، یک جلد قرآن قدیمى و 
دست فلزى بریده شده پنج تن آل عبا (ع) در آن مکان پیدا شد. 
گفتنى اســت این فرد ارمنــى روى آورده به دین اســالم 
در ســال 1380 مســلمان شــده بــود و هنــگام پیــدا 
شــدن یک جلد قرآن قدیمى و دســت فلزى بریده شده 
پنج تــن آل عبــا (ع) از محــل دفــن وى مــردم حاضر 
در  محــل، این اشــیا را دوبــاره در مکان دفــن وى قرار 

مى دهند.

عصر  روز 28 مرداد 96 تعدادى از نیروهاى سختکوش یگان 
حفاظت اداره کل منابع طبیعى و آبخیــزدارى گیالن پس از 
انجام مأموریت حفاظتى خود در منطقــه التون و بابا على در 
حوزه لوندویل شهرستان آستارا و در مسیر بازگشت دچار حادثه 
شده و خودروى ســازمانى آنها پس از واژگونى به دره سقوط 
کردکه در این حادثه دلخراش دو تن از مأموران منابع طبیعى 
به نام هاى «جلیل فرازى مقدم» و «شهروز شریفیان» در دم 
جان به جان آفرین تسلیم کردند و هفت تن دیگر نیز مصدوم و 
مجروح شده اند. مجروحان بالفاصله به بیمارستان شهرستان 
آستارا منتقل شدند وتحت درمان قرار گرفته اند اما حال دونفر 
از آنها وخیم است و با توجه به شدت جراحات احتمال اعزام آنها 
به مراکز درمانى مجهزتر در دستور کار پزشکان و کادر درمانى 

قرار گرفته است.
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حمید صفت، خواننده رپ به علت قتل شوهر مادرش صبح 
روز شنبه 28 مرداد دستگیر شد.

«حمید رضا امیرى صفت» معــروف به «حمید صفت» یا 
همان خواننده معروف رپ با ریش هاى بلند روز 18 مرداد 
ماه سال 1372 در تهران به دنیا آمد و سه ساله بود که پدر و 

مادرش از هم طالق گرفتند. 
حمید صفــت از همــان دوران راهنمایى همــراه یکى از 
دوستانش به نام «على رهرو» شــروع به ساخت موزیک 
رپ زیر زمینى مى کند و الگویش را افرادى مثل «امینم» 
و «50 ســنت» مى داند و نخســتین آهنگــش را با نام 
«خیابانى ها» مى سازد. حمید صفت ابتدا خود را با نام مستعار 
«حمید ابتکار» در دنیاى رپ ها معرفى کرد اما بعد از مدتى 
ترجیح داد با همان اســم و فامیلى خودش شناخته شود و 
خیلى زود گروه «زد و بند» را تشکیل داد و شروع به ساخت

 آهنگ هاى گروهى کرد.
این جوان دهه هفتــادى خیلى زود به عنــوان یک چهره 
معروف شناخته شد و با وجود اینکه فعالیتش زیرزمینى بود اما 
هواداران زیادى دارد. حمید صفت عالقه زیادى به بازیگرى 
و کارگردانى دارد و قصد داشت یک فیلم کوتاه بسازد و در 

حوزه طراحى لباس نیز فعالیت هایى داشته است.
حمید صفت، خواننده سبک رپ با روى کار آمدن فیلم «چ» 
ابراهیم حاتمى کیا و خواندن آهنگ «چ»  و ساخت موزیک 

ویدئو این  آهنگ به شهرت رسید.  
این جوان تهرانى پر طرفدار که یکى از مشکالت زندگى اش 
را طالق مى داند و مى گوید طالق تنها یک جدایى عاطفى 
بین پدر و مادراســت و تنها کســى که در این میان آسیب 
مى بیند فرزندان آنها هستند. وى در مورد طالق مى گوید، 
یکسرى اتفاقات حتى از سوى اطرافیان کودکان طالق رخ 
مى دهد که آن باعث یک عقده مى شود و نتیجه این تولید 
عقده، در بزرگسالى منجر به انجام کارهاى خالف خواهد شد.

حمید صفت که زندگى و رؤیاهاى زیادى در سر داشت در یک 
سناریوى خانوادگى از سوى مأموران دستگیر شد و پس از چند 
ساعت سکوت در پلیس آگاهى تهران از درگیرى مرگبار با 

شوهر مادرش پرده برداشت.
صبح شنبه 28 مرداد ماه امسال مأموران کالنترى 145 ونک 
در جریان مرگ مرموز مرد 66 ساله اى در بیمارستان قرار 
گرفتند و زمانى که تیمى از مأموران براى تحقیقات ابتدایى 
پاى دربیمارستان گذاشتند، مشخص شد که این مرد به علت 
ضربه جسم سخت به ناحیه سر و شکستگى جمجمه فوت 

کرده است.
در این مرحله تیمى از مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران 
به دستور بازپرس سجاد منافى آذر از شعبه سوم دادسراى 

ناحیه 27 تهران براى تحقیقات فنى وارد عمل شدند.
کارآگاهان با حضور در بیمارستان پى بردند که مرد 66 ساله 

قبل از فوتش ادعا کرده پسر زنش که حمید صفت نام دارد 
عامل این درگیرى بوده است. بدین ترتیب تجسس هاى 
پلیسى آغاز شد اما ساعت 15 ظهر شنبه حمید 24 ساله پاى 
در کالنترى 145 ونک گذاشت و پس از دستگیرى، براى 
بازجویى هاى فنى در اختیار مأموران پلیس آگاهى تهران 

قرار گرفت.
حمید صفت ابتدا خود را در ماجراى مرگ شــوهر مادرش 
بى گناه اعالم کرد و گفت: «سه شنبه هفته گذشته زمانى 
که وارد خانه مادرم در خیابان شیخ بهایى شدم متوجه شدم 
مادرم با شوهرش درگیر شده به همین دلیل با مادرم از خانه 
خارج شدیم و نمى دانم چه کسى او را به قتل رسانده است.»

خواننده رپ معروف ایران در ساعت 20و15دقیقه روز شنبه 
به ارتکاب جنایت و قتل همسر مادرش با انگیزه حمایت از 
مادر خود اعتراف  کرد. وى گفت: «برادرم از کشور آمریکا با 
من تماس گرفت و اظهار داشت که مادرم با شوهرش درگیر 
شده به همین دلیل به سرعت خودم را به خانه رساندم و زمانى 
که به موضوع درگیرى شوهر مادرم با مادرم اعتراض کردم او 
با من درگیر شد که در این درگیرى او را هدف ضرب و جرح 
قرار دادم و اصًال قصد کشتن او را نداشتم.» بنا به این گزارش، 
حمید صفت خواننده رپ ایران کــه در برابر اتهام قتل قرار 
دارد براى تحقیقات بیشتر پیش روى بازپرس سجاد منافى 

آذر قرار گرفت.

دستگیرى «حمید صفت» 
خواننده رپ به اتهام قتل 

مرد جوان پس از مشاجره خانوادگى با همسر موقتش در اقدامى هولناك زن جوان را با روسرى 
خفه کرد و سپس با بنزین اقدام به آتش زدن همسرش در کنار جاده کرد. 

رسیدگى به این پرونده جنایى از بیست وپنجم اسفند سال 84 در حالى کلید خورد که مأموران 
آتش نشانى کرج با دریافت گزارشــى مبنى بر وقوع آتش سوزى در کنار جاده ماهدشت، راهى 
محل مورد نظر شده و با جسد سوخته زن جوانى روبه رو شدند. پس از حضور تیم جنایى در محل 
و بررسى هاى مقدماتى، جسد به پزشکى قانونى انتقال یافت تا اینکه مشخص شد زن جوان قبل 
از سوزانده شدن، خفه شده است. در حالى که تالش براى شناسایى هویت زن جوان ادامه داشت، 
زنى با مراجعه به پلیس از مفقود شدن ناگهانى خواهرش خبر داد. از آنجا که جسد کشف شده قابل 
شناسایى نبود سرانجام پس از چند ماه و با کمک آزمایش DNA هویت زن جوان- «فائزه» 

32 ساله-مشخص شد.
این در حالى بود که «امیر» 38 ساله، همسر زن جوان گمشده که از همان ابتدا تحت بازجویى 
قرار گرفته بود با داستانسرایى، مسیر تحقیقات را به بیراهه کشانده بود. او به کارآگاهان گفت: 
«من شوهر دوم فائزه بودم اما احتمال مى دهم همسرم به علت اختالف هاى شدیدى که با شوهر 
سابقش داشت، قربانى توطئه شومى از سوى این مرد شده باشد.» اما درجریان تحقیقات فنى، 

پلیسى، هیچ ردپایى از شوهرسابق این زن درناپدید شدن قربانى ماجرا به دست نیامد.
سرانجام با شناسایى هویت مقتول و با گذشت دو ســال از این جنایت مرموز، خودروى رنوى 
سرقتى زن جوان شناسایى و توقیف شد. مالک خودرو نیز ادعا کرد این خودرو را از فردى به نام 
«امیر» خریده است.بدین ترتیب امیر بار دیگر تحت بازجویى قرار گرفت و سرانجام راز جنایت 

را فاش کرد.
متهم در بازجویى ها گفت: «چند روز به عید نوروز مانده بود که فائزه هنگام مصرف مواد مخدر 
صدایش را باال برد.ســر همین موضوع از ترس اینکه آبرویم برود با دستم دهانش را گرفتم تا 
صدایش را پایین بیاورد اما چند دقیقه که گذشت پاهایش شل شد و روى زمین افتاد. اول فکر 
کردم به علت مصرف مواد مخدر بیهوش شده است یا نقش بازى مى کند اما خیلى زود فهمیدم 
مرده. به همین دلیل شبانه جسدش را در خودرویش گذاشتم و آن  را در بیابان با بنزین سوزاندم 
تا دیگر هیچ اثرى از او نماند. چند روز بعد هم موضوع گم شــدن ناگهانى اش را به خواهرش 

اطالع دادم.»
پس از تکمیل تحقیقات تخصصى کیفرخواست متهم به اتهام قتل عمد و سرقت خودروى زن جوان 
صادر شد. در حالى که رسیدگى به این پرونده جنجالى چند سال به دلیل نواقص و جمع آورى اسناد 
و مدارك به طول انجامیده بود. محاکمه عامل جنایت پس از 12 سال و با انتقال او از زندان به شعبه 
یکم دادگاه کیفرى استان البرز به ریاست قاضى رنجبر و با حضور دو قاضى مستشار-خنک دار و 
یزدان پور- برگزار شد. در ابتداى جلسه دادگاه متن کیفرخواست توسط نماینده دادستان خوانده شد.
آنگاه خواهر و دختر نوجوان مقتول در جایگاه قرار گرفتند و خواستار قصاص عامل جنایت شدند. 

سپس متهم پاى میز محاکمه ایستاد و به سئواالت قضات پاسخ داد. 
پس از پایان اظهارات متهم، قضات وارد شور شده و متهم را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس-

اعدام- محکوم کردند.

فکر کردم نقش بازى مى کند  اما 
فائزه مرده  بود ساعت 12 و 30دقیقه نیمه شب 14 مردادماه امسال وقوع یک نزاع 

و درگیرى در ابتداى اتوبان نیایش به کالنترى 134 شهرك قدس 
اعالم شد.

با حضور مأموران در محل و انجام بررسى هاى اولیه مشخص شد 
سرنشینان سمند و مزدا 3 با هم درگیر شدند. 

یکى از سرنشــینان خودرو مزدا 3 در اظهاراتش به مأموران گفت: 
«ساعت 11 شب یازدهم مردادماه یک پژو 206 سفید رنگ بدون 
پالك در حالى که خودروشان چراغ هشدار LED داشت، در محدوده 
اتوبان نیایش به من دستور ایســت داد. به تصور اینکه آنها مأمور 
هستند در حاشیه اتوبان توقف کردم، یکى از سرنشینان 206 ابتدا 
از من درخواست مدارك شناسایى کرد و زمانى که مدارك را به وى 
دادم، از من خواست تا از ماشین پیاده شوم، به محض پیاده شدن از 
ماشین بود که ناگهان هر سه سرنشین خودرو 206 به سمت من حمله 
ور شدند، ابتدا به صورتم افشانه زدند و طى نزاع و درگیرى، آنها با چاقو 
مرا از ناحیه سینه و دست مجروح کردند و  در آخر با سرقت گوشى 
تلفن همراه، پول، دستبند طال و ساعت، به سرعت از محل متوارى 
شدند تا اینکه امشب زمانى که با دوستانم در حال مراجعه به منزل 
بودیم، به صورت کامًال اتفاقى هر سه نفرشان را این بار سوار بر یک 
سمند شناسایى کردم. آنها را تعقیب کردیم تا نهایتاً در ابتداى ورودى 

اتوبان نیایش مانع از ورود آنها به داخل اتوبان شدیم.»
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «زورگیرى و غصب عناوین 
دولتى» و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسراى ناحیه 34 تهران، 
پرونده جهت رســیدگى در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهى تهران 

قرار گرفت.
با توجه به شــواهد و دالیل، متهمان به نام هاى «حســین.ص» 
 22 ســاله ، «امیر.ص»33 ســاله و «جعفر.ر» 35 ساله صراحتاً به 
سرقت از مالباخته و همچنین ده ها سرقت مشابه از رانندگان جوان 
در محدوده اتوبان و بزرگراه هاى غرب تهران بــه ویژه در اتوبان 
شهید همت، حکیم و یادگار امام(ره) اعتراف کردند و عنوان داشتند 
که تمامى سرقت هاى خود را در محدوده زمانى 12 شب تا 4 صبح 

انجام داده اند.
سرهنگ کارآگاه داوود فرد، معاون مبارزه با سرقت هاى خاص پلیس 
آگاهى تهران بزرگ با اشاره به دستور مقام قضائى مبنى بر انتشار 
بدون پوشش تصاویر هر سه متهم پرونده گفت: با توجه به اعتراف 
صریح متهمان  و به منظور شناسایى سایر شکات و مالباختگان و دیگر 
جرائم ارتکابى سارقان، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر متهمان از 

سوى بازپرس محترم پرونده صادر شده است. 

دستگیرى شکارچیان شب تهران 

زن جوانى با مراجعه به اداره جنایى پلیس آگاهى خراسان 
رضوى پرده از ماجراى هولناکى برداشــت کــه هنوز از 
یادآورى آن صحنه هاى تلخ وحشــت داشــت. این زن 
در اظهاراتش گفــت: «کنار چهار راه میــدان بار رضوى 
منتظر تاکســى بودم که یک دســتگاه پراید سفیدرنگ

 مقابلــم توقف کرد درحالــى که جوانــى در صندلى جلو 
نشســته بود. من مســیرم را که میدان جهاد بود به راننده 
گفتم و او هم از من خواســت که سوار شــوم. آن لحظه 
کودکم را در آغوش مى فشــردم و تصــور نمى کردم که 
در چنگ زورگیــران افتاده ام به همیــن دلیل در صندلى 
عقب نشســتم و راننده در مســیر بزرگراه به حرکت خود

 ادامــه داد اما وقتى به میــدان جهاد رســیدیم و از راننده 
خواســتم مرا پیاده کنــد او بر ســرعت خــودرو افزود.
 من که بــا دیدن ایــن وضعیت ترســیده بــودم فریاد
زنان به راننده اعتراض کردم که خودرو را متوقف کند. او هم 
پراید را به حاشیه بزرگراه کشاند و توقف کرد اما بر خالف 
تصورم فردى که در صندلى جلو نشسته بود با سرعت پیاده 
شد و در صندلى عقب نشست. او در حالى که چاقویى را زیر 
گلوى پسر خردسالم گذاشته بود تهدید کرد که اگر سروصدا 
کنم بچه ام را مى کشد. با دیدن آن چاقو، وحشت سراپاى 
وجودم را فراگرفت دیگر کارى از دستم ساخته نبود وقتى 

افشانه فلفل وتیغه چاقو را دیدم ساکت شدم تا جان فرزندم 
را نجات بدهم. آنها مرا به ســمت جاده قدیم قوچان بردند 
و با قیچى که همراه داشــتند همه النگوهایــم را بریدند و 
گوشــواره هایم را نیز از گوشــم خارج کردند. من از ترس 
مى لرزیدم و حرفى نمى زدم تا اینکه مرا در حاشیه خیابان 
پیاده کردند. شماره خودروى آنها نیز دیده نمى شد چرا که 

شماره ها به احتمال زیاد دستکارى شده بود.»
با توجه به اعالم شــکایت ایــن زن جوان و بــا توجه به 
اهمیت و حساســیت موضوع، ســرهنگ کارآگاه حمید 
رزمخواه، رئیس پلیس آگاهى خراســان رضوى دستورات 
ویژه اى را بــراى ردیابــى متهمان بــه آدم ربایى صادر 
کرد و به این ترتیب گروهــى از کارآگاهان به فرماندهى 
ســرهنگ غالمى ثانى، رئیس اداره جنایــى وارد عمل 
شــدند و به  تحقیق در ایــن باره پرداختنــد. ردزنى هاى 
پلیســى که با رصدهاى اطالعاتى همراه بود در مســیر 
تردد «پرایدسواران» ادامه یافت و کارآگاهان به تجزیه و 
تحلیل هاى کارشناسى در این باره پرداختند تا اینکه پس 
از گذشــت مدتى از این ماجرا، کارآگاهان به سرنخ هایى 
از مالک خودروى پرایدى رســیدند که مشــخصات آن با 
آنچه زن جوان در اظهارات خود عنوان کرده بود، مطابقت

 داشت.

بنابراین کارآگاهان با کســب مجوزهــاى قضائى، موفق 
شدند جوان 26 ســاله اى را که مالک پراید بود در خیابان 
آزادى مشــهد شناســایى و او را به مقر پلیــس هدایت
 کنند. اگرچه شــاکى پرونده، این متهم را شناســایى کرد
 اما او در ابتــدا ارتکاب هرگونه جرمــى را انکار مى کرد تا 
اینکه در برابر شــواهد و مدارك انکارناپذیرى قرار گرفت

 کــه کارآگاهــان در مــدت بررســى هــاى پلیســى، 
جمع آورى کرده بودند. این جــوان که دیگر همه راه هاى 
فرار را بسته مى دید به ناچار لب به اعتراف گشود و ماجراى

 ســرقت طــال و آدم ربایــى را فــاش کــرد. او گفت 
که به پیشــنهاد دوســتش به ایــن اقدام وحشــتناك

 دست زده اند.
بنا به این گزارش، تالش کارآگاهان با صدور دستورات ویژه 
قضائى براى دستگیرى متهم فرارى این پرونده همچنان 

ادامه دارد.

چاقو را زیر گلوى پسر خردسالم گذاشته بود
مدیرکل بهزیستى اســتان کرمان درباره جزئیات کودك آزارى در سیرجان اظهار 
داشت: عصر پنج شنبه هفته گذشته یک مادر از روستاى ایزدآباد در نزدیکى سیرجان 
پسر 15 ماهه خود را توسط اورژانس به بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان مى رساند 
که این کودك از سه چهار نقطه دچار شکستگى و همچنین پارگى پوست دست و 

عضالت شده بود.
عباس صادق زاده، افزود: به دلیل اینکه بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان نتوانسته 
برخى خدمات را به این کودك ارائه کند، وى اواخر شب پنج شنبه به کرمان اعزام 

و در بیمارستان شهید باهنر بسترى و خدمات درمانى به این کودك ارائه مى شود.
وى بیان کرد: همکاران ما بالفاصله بعد از حضور این کودك در بیمارســتان امام 
رضا (ع) سیرجان از موضوع مطلع شــده اند و اورژانس اجتماعى پرونده را تشکیل 
داده است و آدرس این خانواده را دریافت و تحقیقات را آغاز کرده و پرونده در دست 

پیگیرى است.
وى تصریح کرد: در کرمان هم اورژانس اجتماعى در بیمارســتان حاضر شــده و 
اطالعات را دنبال مى کند و پیگیر هســتند حکم قضائى براى سایر موارد دریافت 
شود و االن هم این کودك در حال انتقال به بیمارستان شفا براى ادامه درمان است.

مدیرکل بهزیستى استان کرمان با بیان اینکه ما براساس تکلیف کارهاى مددکارى 
را آغاز کرده ایم، اظهار داشت: پدر این کودك آسیب دیده به دلیل قاچاق مواد مخدر 
در زندان به سر مى برد و مادر دچار اعتیاد اســت و زندگى پرتالطمى دارند و فرزند 
شش ساله این خانواده نیز در معرض اعتیاد و خطر است که براى جداکردن این فرزند 

از مادر پیگیر حکم قضائى هستیم.
وى در ادامه با اشــاره به صدمات وارد شده به کودك سیرجانى گفت: این کودك با 

جسم ســخت و احتماًال چاقو یا قمه مورد حمله قرار گرفته که مادرش اظهار داشته 
اســت عموى کودك او را مورد آزار قرار داده و روایت دیگر مبنى بر ارتکاب حمله 

توسط فرزند عموى کودك است.
صادق زاده افزود: تحقیقات در حال انجام اســت تا مظنون پرونده با هماهنگى قوه 
قضائیه احضار شــود و کودك آزار دیده به احتمال زیاد دچار اعتیاد است که درمان 

اعتیاد او نیز در ادامه کارهاى درمانى دنبال خواهد شد.
وى بیان کرد: این کودك آسیب هاى روحى شدید و ضایعات جسمى دیگرى نیز دارد 

که باید شناسایى شود و مددکاران به شدت پیگیر کار هستند.

به کودك 15 ماهه سیرجانى با قمه حمله شد
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 2017 IFA قرار است در نمایشگاه JBL شرکت 
که چند هفته دیگر برگزار مى شــود، از این اسپیکر 
بلوتوث قدرتمند و زیبا رونمایى کند. این دستگاه که 
طراحى آن به اسپیکرهاى دهه 80 میالدى شباهت 
 JBL دارد، بزرگ ترین اسپیکر قابل حمل شرکت
محسوب مى شود. این دستگاه که در برابر نفوذ آب 
و رطوبت مقاومت باالیــى دارد، 5/5 کیلوگرم وزن 
خواهد داشت و همچنین باترى 20هزار میلى آمپرى 
به کارگرفته شده در آن قادر است 24 ساعت موزیک 
را بدون نیاز به شارژ مجدد پخش کند. این دستگاه 
براى استفاده در استخر و مسافرت هاى خارج از شهر 

بسیار مناسب خواهد بود.
 ،USB با این حجم باالى باترى و داشتن دو  پورت
اسپیکر JBL  مى تواند منبع خوبى براى شارژ کردن 
اســمارتفون ها و دیگر گجت ها نیز باشد. از دیگر 
ویژگى هاى این اســپیکر مى توان به حالت پخش 
در فضاى بسته و فضاى باز و قابلیت اتصال به دیگر 
 +Connect از طریق ویژگى  JBL اسپیکرهاى

اشاره کرد.
هنوز تاریخ دقیق عرضه این دستگاه قدرتمند اعالم 
نشده اما گفته مى شــود در پاییز امسال و با قیمتى 
حدود 515 دالر در بریتانیا به فروش خواهد رســید. 
هنوز مشــخص نیست که این اســپیکر در ایاالت 

متحده به فروش مى رسد یا خیر.

یک تیــم از مهندســان دانشــگاه کلمبیا در 
تازه ترین تحقیق خود که اخیراً منتشر شد نشان 
دادند که با اســتفاده از کالسترهاى مولکولى 
بســیار دقیق در دمــاى معمولــى مى توانند 
جلوى جریان فعلى را بگیرند و با این کار یک 
دستگاه را از حالت نارسانا به حالت رسانا تبدیل 
کننــد. آنهــا از روش اســکن تونل زنــى 
میکروســکوپى اســتفاده کردند. این روش 
به محققــان کمک مى کند تا هــزاران نقطه 
اتصال را مورد ارزیابى قــرار دهند و اتم هاى 
کوچک را به قطعات الکترونیک تبدیل کنند. 
با اینکه، از نظر تئــورى یک اتم کوچک ترین 
ذره موجود اســت اما دســتگاه هایى که تنها 
یک اتــم دارند نمى تواننــد در دماى معمولى 
اتــاق در حالت پایــدار، قابلیــت هدایت پیدا 

کنند.
محققان به کمک کالســترها تأثیر تغییرات 

ترکیبى بر روى واکنش الکتریکى کالسترها 
را مورد بررســى قــرار دادند و ســعى دارند 
یافته هاى خود را توســعه دهنــد. آنها با باال 
بردن کارایى هاى الکتریکى سعى خواهند کرد 
سیستم هاى کالســترى را بهینه کنند و تعداد 
اتم هاى موجود در هســته کالستر را افزایش 
دهند در حالى که، میزان دقت و یکسانى اتم ها 
در ترکیب ماده موردنظر حفظ مى شود. این امر 
باعث افزایش تعداد ســطوح انرژى مى شود. 
افزایش ســطح انرژى روى پنجــره ولتاژى 
ضریب روشن/خاموش اثر مى گذارد و احتماالً  
موجب کاهــش توان مورد نیاز براى روشــن 

کردن دستگاه مى شود.
کالســترهاى  تبدیــل  نهایــى  هــدف 
مولکولــى به قطعــات الکتریکى اســت که 
با تــوان کمتــرى قادر بــه انجــام وظایف 

خود باشند.

اینســتاگرام بخــش Direct Messages خود را 
ارتقا داد و کاربران از این به بعد مى توانند با استفاده 
تصویر و یا فیلم اختصاصى خود، به شیوه اى جدید 
به پیغام هاى ارسال شده دوســتان در این قسمت 

پاسخ دهند.
کاربران از این بعد هنگامى که گزینه پاســخگویى 
یا Reply پیغام هاى ارســالى در قیمت Direct را 
انتخاب مى کنند، قادر خواهند بــود عکس یا فیلم 
اختصاصى خود را براى فرســتنده ارسال کنند که 
در تمامى پاسخ ها، استیکرى از عکس ارسال شده 

فرستنده نیز وجود خواهد داشت.
اینســتاگرام در توضیح این قابلیت جدید مى گوید: 
«از حاال مى توانید براى پاســخ دادن به پیغام هاى 
ارسالى دوستان خود در بخش دایرکت، یک عکس 
یا فیلم اختصاصى خود را انتخاب کنید و  به اشتراك 
بگذارید. پیغام شما به صورت اتوماتیک، یک استیکر 
از عکس فرستاده شده را شــامل خواهد بود. تنها 
کافى اســت گزینه  reply  را انتخاب کنید، دوربین 
را باز کرده و یک ســلفى بگیریــد و عکس خود را 

ارسال کنید.»
قابلیت جدید دیگر این بخش، ارســال پاسخگویى 
به دایرکت به صورت تصویر نصف شــده اســت 
split-screen reply که با انتخــاب آن مى توان 

عکس فرستنده را با عکس ارسالى خود تلفیق کرده 
و ارسال کنید. با انتخاب این قابلیت، عکس شخص 
فرستنده  در باال و تصویر عکس شما در پایین نمایش 

داده مى شود.
ایــن قابلیت هاى جدید در نســخه جدیــد برنامه 

اینستاگرام نسخه 10,34 عرضه مى شود.

اگــر از هــدر دادن وقــت خــود در اینترنت لذت 
مى برید، احتماًال از Memeois هم خوشــتان 
خواهد آمد. این اپلیکیشــن جدیــد iOS تصاویر 
الگوى رفتارى جذاب را برایتــان پیدا مى کند و به 
شــما اجازه مى دهد نمونه اختصاصى خود را تولید

 کنید.
این اپلیکیشن توسط آنوشک میتال 17 ساله ساخته 
شده است و دانلود آن براى نصب در iOS رایگان 
است. البته باید توجه داشته باشید که تنها راه براى 
وارد شدن به این اپلیکیشن استفاده از یک حساب 
کاربرى فیسبوك اســت. این اپلیکیشن ظاهراً از 
فناورى یادگیرى ماشینى براى ردگیرى فعالیت هاى 
فیسبوکى شما براى تشخیص الگوهاى رفتارى که 
تصور مى کند شما مایل به دیدن آن هستید استفاده

 مى کند.
در آزمایشــات انجام شــده روى این اپلیکیشــن 
مشخص شد که Memeois مى تواند الگوهاى 

رفتارى مورد عالقه شما را ارائه کند.
ایــن اپلیکیشــن الگوهایــى را فراهــم کــرده 
اســت و عالوه بر آن به شــما اجــازه مى دهد از 
ابتدا الگوى جدید بســازید. اگر شــما بعد از انشار 
تصویــر الگــوى رفتارى خــود از ظاهــر و پیغام 
 Quick آن راضى نبودیــد مى توانیــد از گزینه
Edit بــراى اصــالح ســریع آن اســتفاده 

کنید.
Memeois همچنین از مکانى براى پیدا کردن 
الگوهاى جدید در دسته بندى هاى مختلف برخوردار 
 Discover اســت. تنها کافى اســت به بخش

بروید و یک عکــس را انتخاب کنید تا شــما را به 
فولدرى پــر از الگوهاى رفتارى مشــابه هدایت 

کند. شما مى توانید مســتقیمًا از داخل 
همین اپلیکیشن نمونه هاى بامزه اى 

که پیدا کرده یا ساخته اید را در 
شــبکه هاى اجتماعى به 

اشــتراك بگذارید و 
براى بازدید دوستان و 

خانواده خود آن را داخل 
Book قرار دهید.

این اپلیکیشــن روى آی فون 
و اپل واچ کار مى کنــد و مى تواند 

اوقات فراغت مفرحى براى شما فراهم کند.

اوایل ماه جارى میالدى بود که گفته شد اپل واچ 
بعدى در نسخه LTE در دسترس خواهد بود. اما 
ظاهراً اپل گجت بعدى خود را در دو مدل عرضه 
مى کند: با LTE و بــدون LTEھمچنین، اپل قصد 
ندارد در طراحى اپــل واچ بعدى تغییرات زیادى 
ایجاد کند و به احتمال زیاد مدل هاى بعدى مشابه 
همان هایى هســتند که پیش از این دیدیم. این 
 KGI از Ming-Chi Kou اخبار و شایعات توسط
Securities منتشر شــده است. تاکنون، بیشتر 

پیش بینى هاى وى در خصوص محصوالت اپل 
درست از آب درآمده است. وى اضافه مى کند که 
اپل واچ جدید در دو اندازه معمول خود یعنى 38 و 

42 میلیمتر تولید مى شود.
پیش از این، بلومبــرگ خبر داده بــود که اپل 
 Kou مجهز خواهــد بود و LTE واچ بعدى بــه
خاطرنشان مى کند که این گجت از 3G پشتیبانى 
نمى کند. یعنى این احتمال هســت که در تمام 
بازارها کار نکند. عالوه بر این، به گفته بلومبرگ 
شرکت هاى AT&T، ورایزن و اسپرینت همگى 
از اپل واچ متصل پشــتیبانى مى کننــد. انتظار 
مى رود که این گجت ها طى ماه هاى آتى در کنار 

گوشى هاى جدید آیفون معرفى شوند.
اپل در مــاه ژوئن اعالم کرد همزمان با انتشــار 
watchOS4 شــاهد به روزرســانى جدید واچ 

فیس خواهیم بود که مى تواند بر اساس زمان یا 
مکان آپدیت شود. عالوه بر این، قرار است یک 
واچ فیس ســیرى هم منتشر شود. به این ترتیب، 
کاربر مى تواند گوشــى اش را داخل خانه بگذارد 
و همچ نان از سیرى اســتفاده کند، روتین هاى 
تندرســتى اش را ردگیرى کند و به آى مسیج ها 

پاسخ دهد.

با دوربین جدیــد FrontRow لحظه هاى 
زیباى زندگى را از دست نمى دهید و همیشه 
به محیط اطرافتان توجــه دارید در حالى که 
دوستان شما در شــبکه هاى اجتماعى مانند 
توئیتر و فیسبوك در همان لحظه در تجربه 

شما شریک هستند.
شاید با فناورى هاى جدید امکان پخش زنده 
روى اسمارتفون بسیار ســاده شده باشد اما 
به همان اندازه مــا را از «در لحظه» حضور 
داشتن دور مى کند. به جاى اینکه، رویدادها و 
وقایع را از نزدیک ببینیم و تجربه کنیم، آنها 
را از طریق یک صفحه شیشــه اى مشاهده 

مى کنیم.
اما شاید زمان آن رســیده تا این روند تغییر 
کنــد. دوربیــن FrontRow  از شــرکت 
Ubiquiti یک دوربین جدیــد پخش زنده 

است که داخل یک گردنبند دایره اى شکل 
تعبیه مى شــود. به این ترتیب، شما به جاى 
اینکه فیلمبردار باشــید مى توانید از محیط 

اطرافتان لذت ببرید.
اندازه این دوربین خاص مشابه یک ساعت 
هوشمند اســت و از طریق یک اپلیکیشن 
به دســتگاه هاى iOS یا اندرویدى متصل 
مى شود. لنز اصلى این دوربین 8 مگاپیکسل 
و میدان دیــد آن 140 درجه اســت. یعنى 
دید شــما با این دوربین با دوربین معروف 
«گوپرو»  هیچ تفاوتــى ندارد. عالوه بر این، 
یک دوربین ثانویه 5 مگاپیکســلى با میدان 
دید 85 درجه نیــز در این دســتگاه وجود 

دارد.
رزولوشــن دوربین اصلىK 2,7 است ولى 
پیش فرض آن روىp 1080 تنظیم شــده 
 p 1080است. پیش فرض دوربین دوم هم
است اما مى تواند تا رزولوشن 2000 باال برود. 
همچنین، دوربین اصلى از یک تثبیت کننده 
تصویر اپتیــکال برخوردار اســت که باعث 
مى شود تصاویر خوب و باثباتى ضبط شود. 
میزان حافظه داخلى آن براى ضبط ویدئوها 

32 گیگابایت است.
با این دوربین مى توان تا دو ســاعت به طور 
مــداوم فیلمبــردارى کرد، ولــى در حالت 
تایم لپس تا 16 ساعت و در حالت استندباى 
تا 48 ساعت کار مى کند. اما این دوربین به 
یک پورت USB-C مجهز است و به سرعت 

شارژ مى شود.

Ubiq- عالوه بر مواردى که در باال گفته شد
uiti مى گوید این دوربین از پخش ویدئو در 

توییتر، فیسبوك و یوتیوب پشتیبانى مى کند. 
همچنیــن، بــا دراپ باکس، اســپاتیفاى و 
سرویس هایى از این قبیل یکپارچه مى شود. 
هنوز قیمت و زمان احتمالى ورود آن به بازار 

مشخص نیست.

در حال حاضر فروش تبلت کاهش پیدا کرده است، شاید به این دلیل که 
تلفن هاى هوشمند بزرگ تر شده اند و قدرت تراشه لپ تاپ هاى دو منظوره 
خیلى بیشتر از تبلت هاست. اما اگر شما هم در خانه تبلتى دارید که خاك 
مى خورد و خیلى وقت است که سراغى از آن نگرفته اید، راه هاى مفیدى 
وجود دارد تا شما همچنان بتوانید از قابلیت هاى تبلت خود استفاده کنید.

آن را به یک ماشین پخش مدیا تبدیل کنید
اپلیکیشــن هاى اندروید و iOS براى اغلب خدمات اســتریم صوت و 
تصویر به وفور یافت مى شود. بنابراین چرا نباید دستگاه استریو یا بلندگوى 
بلوتوث خود را به یک کنترلر تبلت مجهز کنیم؟ برنامه ریزى و مدیریت 
آن خیلى راحت تــر از مثًال یک ریموت کنترل معمولى اســت و داخل 
آشپزخانه خیلى راحت تر مى شــود دکمه ها را روى یک تبلت (به نسبت 
تلفن هوشمند) فشار داد. پاندورا و اسپاتى فاى نمونه هاى مشخصى از این 
نوع استفاده هستند. در اتاق نشیمن نیز براى استفاده از خدمات استریم 

ویدئو مثل کروم کست یا روکو مى توان از یک تبلت استفاده کرد.

از آن به عنوان دستگاه کنترل از راه دور استفاده کنید

ریموت هاى ســرى Harmony شــرکت الجیتک با پشتیبانى از 
مجموعه گســترده اى از ریموت کنترل ها یکى از محبوب ترین هاست. 
اما از سیســتم Harmony به وسیله دســتگاه هاى آندروید و( iOS از 
جمله تبلت ها) نیز مى توان استفاده کرد و به لطف صفحه لمسى بزرگ 
خیلى راحت تر مى توان آنها را برنامه ریزى کرد. حتى اگر شــما ریموت 
هوشمند اختصاصى هم نداشته باشید خیلى از تلویزیون هاى هوشمند 
 Android TV, Roku, Fire TV و سیستم هاى مستقل مثل
و Apple TV اپلیکیشــن ریموت براى دســتگاه هاى موبایل ارائه 
کرده اند. همچنین شما با نصب یک اپلیکیشن ریموت عمومى  روى تبلت 
خود مى توانید کنترل تمام دستگاه هاى پیرامون خود را تنها با یک تبلت 
به دست بگیرید. البته براى این کار به یک دستگاه فرستنده گیرنده امواج 
مادون قرمز نیز نیاز خواهید داشت. شرکت شیائومى  یکى از این دستگاه ها 

را با قیمت کم روانه بازار کرده است که در ایران هم قابل سفارش است.

یک صفحه ویجت دسکتاپ ایجاد کنید
اگر از یک کامپیوتر دسکتاپ یا لپ تاپ براى انجام کارهاى روزانه خود 
استفاده مى کنید، مى توانید یک تبلت بالاستفاده را به عنوان یک ضمیمه 
کاربردى فوق العاده به کامپیوتر خود متصــل کنید. با اتصال این تبلت 
به کامپیوتر از طریق داك مخصــوص آن مى توانید صفحه اختصاصى 
براى ایمیل ها) به ویژه اگر با اســتفاده از ویجت هاى اندروید اى میل ها 
را به صفحه هوم بیاورید(، خبر خوان هــاى RSS یا نمایش محتواى 
حساب هاى شبکه هاى اجتماعى خود استفاده کنید. و یا حتى مى توان 
از آن به عنوان یک نمایشــگر جانبى براى عالقه مندان به بازى هاى 
کامپیوترى استفاده کرد. حتى برنامه هایى وجود دارند که صفحه اى پر از 
فرامین و ماکروهاى قابل سفارشى سازى را در اختیار شما قرار مى دهند 
که مى توان آنها را از طریق شــبکه بى سیم به کامپیوتر شخصى ارسال 

کرد.

آن را به یک مانیتور دوم دسکتاپ تبدیل کنید

اگر مى خواهید بدون صرف هزینه و خرید یک مانیتور دوم اســتفاده از 
سیستم دســکتاپ دو مانیتورى را تجربه کنید چندین اپلیکیشن در این 
زمینه وجود دارد که تبلت شما را هم از طریق شبکه واى فاى و هم اتصال 
مستقیم از طریق کابل USB (که به شارژ شدن باترى نیز کمک مى کند) 
به یک مانیتور کامپیوتر تبدیل مى کند. توجه داشته باشید که برخالف 
سایر کاربردهاى مطرح شده در این فهرست، به نظر مى رسد iOS و آى پد 

بهتر از تبدیل شدن به مانیتور جانبى پشتیبانى مى کنند.

از آن به عنوان کامپیوتر کودك یا مهمان استفاده کنید
تنظیم کردن کل کامپیوتر تنها براى استفاده مهمان کار خسته کننده اى 
است. اما فراموش نکنید که یک تلفن و تبلت هم در واقع نوعى کامپیوتر 
هستند که نیازى به متصل شدن به یک مانیتور، کیبورد و ماوس معمولى 
را نیز ندارند. استفاده از guest mode در آندروید و iOS روش ساده اى 
براى اجازه دادن به دیگران براى استفاده از سیستم و شبکه شما بدون نیاز 
به تنظیم یک حساب کاربرى جدید براى آنهاست. شما حتى مى توانید 
با ضمیمه کردن یک کیبورد بلوتوث به آن کار را براى آنها ساده تر کنید. 
همچنین تبلت ها از گذشــته نیز به عنوان کامپیوترهاى مقدماتى براى 

کودکان به حساب مى آمدند.

آن را به یک سیستم نظارت امنیتى یا مراقبت از کودك 
تبدیل کنید

تبلت شــما از یک تراشــه واى فاى، یک یا دو دوربین و یک میکروفن 
برخوردار اســت. این به آن معناســت که اگر شــما بتوانید یک مکان 
مناســب براى نصب آن و تأمین انــرژى آن پیدا کنیــد، یک دوربین 
نظارتى بى ســیم در اختیار خواهید داشــت. چندین اپلیکیشن مختلف 
iOS و اندروید وجود دارد که طراحى شــده تا یک دستگاه بالاستفاده 

را به یک دوربین واى فاى اســتاندارد با قابلیت ضبــط تصاویر تبدیل 
کند و یا یک سیستم نظارت کودك را شبیه ســازى کند که با دریافت 
صداى مزاحم یا حرکت به ســایر دســتگاه هاى موبایل هشدار ارسال

 مى کند.

سیستم صوتى اتومبیل خود را به نمایشگر مجهز کنید

اگر شما هم دســت به آچار هستید و عاشق سفارشــى سازى ماشین 
و اگر با نقض ضمانتنامه ســازنده اتومبیل مشــکلى ندارید، مى توانید 
با برداشــتن جلوى داشــبورد اتومبیل خود یک تبلت را داخل آن قرار 
دهید. انجام چنیــن کارى به ویــژه براى تبلت هــاى کوچک تر مثل 

Nexus 7 بسیار متداول است و شما با یک جستجوى ساده در اینترنت 
مى توانید فایل هاى ویدئویى راهنمــاى انجام این کار را پیدا کنید. البته 
فراموش نکنید که تماشا کردن ویدئو در حین رانندگى غیرقانونى است. 
انجام این کار بیشتر مناســب مدیریت پخش موســیقى در خودروى 

شماست.

از آن به عنوان هاب کنترل صوتى استفاده کنید
اگر شــما تاکنون شــانس اســتفاده از گجت هاى کنترل صوتى مثل 
آمازون اکو یا گــوگل هوم را نداشــته اید، احتمــاًال مى دانید که تلفن 
هوشــمند و تبلت شــما نیز مى تواند تقریبًا همــان کار را انجام دهد. 
 OK Google تبلت هاى گوگل و اپــل را مى توان با فرامین صوتــى
و Hey Siri فعال کــرده و بدون نیاز به دســت از آنها اســتفاده کرد. 
خیلــى از خدمــات صوتــى نیــز بــراى هــر دو پلتفرم یکســان

 اســت. البته ایــن را هــم نبایــد فراموش کــرد که یــک تبلت نه 
از بلندگوهــاى 360 درجه باکیفیت برخوردار اســت و نــه میکروفن 
آن بــه انــدازه کافــى بــراى دریافــت فرامیــن صوتــى قدرتمند 
اســت. اما بــراى بــه کار انداختن یــک دســتگاه بالاســتفاده بد

 نیست.

چند کاربرد شگفت انگیز 
و عملى براى آى پد یا تبلت اندرویدى قدیمى 

معرفى
JBL اسپیکر قدرتمند 

اپلیکیشنى براى جستجو و ساخت تصاویر الگوى رفتارى جذاب

معرفى قابلیت هاى جدید 
اینستاگرام

اپل واچ بعدى
 LTE به فناورى 
مجهز خواهد بود

تولید ترانزیستور هاى تجدیدپذیردوربین جدیدى که داخل گردنبند قرار مى گیرد
 از تک مولکول ها در دماى معمولى اتاق

بروید و یک عکــس را انتخاب کنید تا شــما را به 
فولدرى پــر از الگوهاى رفتارى مشــابه هدایت 

کند. شما مىتوانید مســتقیمًا از داخل 
همین اپلیکیشن نمونههاى بامزهاى 

که پیدا کرده یا ساختهاید را در 
شــبکههاى اجتماعى به 

اشــتراك بگذارید و
براى بازدید دوستان و

خانواده خود آن را داخل 
Book قرار دهید.

این اپلیکیشــن روى آی فون 
و اپل واچ کار مىکنــد و مىتواند 

اوقات فراغت مفرحى براى شما فراهم کند.

تنظیم کردن کل 
کامپیوتر تنها براى 
استفاده مهمان کار 

خسته کننده اى 
است. اما فراموش 
نکنید که یک تلفن 
و تبلت هم در واقع 

نوعى کامپیوتر 
هستند که نیازى به 
متصل شدن به یک 
مانیتور، کیبورد و 

ماوس معمولى را نیز 
ندارند.
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لجن درمانى یکى از جاذبه هاى اصلى دریاچه ارومیه است که طى چندین سال گذشته 

به دلیل عقب نشینى آب دریاچه و مدفون شدن لجن ها در زیر نمک و رسوبات دریاچه 

این روزها به صورت معدود به چشم مى خورد. 

جشنواره بادبادك ها که 
در شهرستان خرمدره 
زنجان درحال برگزارى 

بود به دلیل ریزش باران 
شدید ناتمام ماند.

وضعیت
 منطقه زلزله زده 
سفید سنگ استان 
خراسان رضوى

یما
وس

دا 
ى ص

زار
رگ
 خب

بع:
من

س فره مهربانى در 
زیباکنار خرم آباد

جشن اشتـغال 3483 خانوار تحت پوشش 
کمیته امداد اصفهان برگزار شد

جشن اشــتغال و خودکفایى ســه هزار و 483 خانوار 
تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان 
اصفهــان با حضــور قائــم مقــام کمیته امــداد امام 
خمینى (ره) کشــور و جمعى از مســئوالن اســتان و 
خانواده هاى مددجویان به منظــور تجلیل از حامیان و 

کارآفرینان برگزار شد.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینى (ره) کشــور دراین 
جشن که در سالن همایش هاى اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان بر پا شــد این مراسم را 
کلیدواژه صرف فعل توانستن خواند و گفت: این جشن 
باشکوه، کلیدواژه صرف فعل توانستن، اثبات صالبت و 
اقتدار درونى در عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و اثبات 

«ما مى توانیم» است.
ســید امیرمنصور برقعى افزود: با اجراى طرح اشتغال 
امروز سه هزار و 483 خانوار تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینى (ره) در اســتان اصفهان، بــه خودکفایى 

رسیدند. 
وى با بیان اینکه در سال گذشته براساس آمار شوراى 
اشتغال در کمیته امداد امام خمینى (ره) 102 هزار فرصت 
شغلى ایجاد شد، گفت: دستیابى به این مهم با حمایت 
بى شائبه مسئوالن سیاســى، دولت، بانک ها، سازمان 
فنى و حرفه اى و... میسر شد و در این بین کمیته امداد 
امام خمینى (ره)، هماهنگى در زمینه مشاوره شغلى را 
فراهم کرده و نظارت مستمر و مداوم بر اجراى طرح هاى 
اشتغال معرفى شده به بانک ها را ایفا نمود و در حقیقت 

هماهنگ کننده این اشتغال بود.
قائم مقام کمیته امــداد امام خمینــى (ره) با قدردانى 
از مســئوالن و مدیران دســتگاه هاى اجرایى استان 
اصفهان در این راســتا افزود: مجلس، دولت، بانک ها 
و... در کشور، اســتان ها و شهرستان ها به تعهدات خود 
به خوبى عمل کردند و البته گیرندگان تسهیالت طرح 
اشــتغال هم نقش خود را در بازگشــت وام ها به خوبى 
ایفا کردند و امروز معوقات منابع بانکى اشــتغالى براى 
وام هاى کمیته امــداد امام خمینــى (ره)، 1/8 درصد

 است.
برقعــى مى گوید: امــروز بیــش از 500 هــزار طرح 
اشتغال از ســنوات گذشــته تحت نظارت کمیته امداد

 امام خمینى (ره) است. این درحالى است که 102 هزار 
فرصت شغلى سال گذشته با متوسط سرمایه گذارى 15 

میلیون تومان ایجاد شد.
وى خاطرنشان کرد: در سال گذشــته، سیستم بانکى 
براى وام قرض الحسنه خرد، 107 درصد به تعهدات خود 
عمل کرده است که بى نظیر است و برنامه کمیته امداد 
امام خمینى (ره)، آماده ایجاد 170 هزار فرصت شــغلى 
است که از این میزان 140 هزار فرصت شغلى و 30 هزار 
ظرفیت سنجى براى خانوارهاى تحت پوشش مى باشد. 
برقعــى اصلى تریــن کار دولت را توســعه اشــتغال 
خرد و توجه به مشــاغل خانگــى در خانواده ها اعالم 

کرد.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینى (ره)، استعدادسنجى، 
ظرفیت ســنجى، آموزش هــاى مهارتى متناســب با 
استعدادها، مشاوره شغلى، تجهیز منابع مالى در سیستم 
بانکى تا اعمال نظارت مداوم و مســتمر بر طرح ها را، 
فرآیند کارى کمیته امــداد امام خمینى (ره) اعالم کرد. 
وى گفت: تفکر ما در کمیتــه امداد امام خمینى (ره) آن 
است که با نقش آفرینى مردم، مشکالت برطرف مى شود 
و خیرین نیز قادرند فضاى بسیار جدیدى را در عرصه کار 

و اشتغال تعریف کنند. 
قائم مقام کمیته امداد امام خمینى (ره)، خانواده کمیته 
امداد امام خمینى (ره) را بهره ورترین در عرصه اقتصاد 
کشــور خواند و گفت: انتظارات مددجویان کمیته امداد 
امام خمینــى (ره) حداقلى اســت که جــا دارد از این 

کارآفرینان تجلیل شود.
■■■ 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
هم به عنوان میزبان به همه خیر مقدم گفت و افزود: ابتدا 
الزم مى دانم از همه دستگاه هایى که صادقانه با کمیته 
امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان همکارى و حمایت 

کردند تشکر کنم.
حمیدرضا شیران گفت: پروسه اشتغال در استعدادیابى، 
آموزش هاى فنى و حرفه اى پرداخت تســهیالت براى 
اشــتغال و... اتفاق مى افتد تا یک مددجو، به توانمندى 

برسد.
وى با بیــان اینکه رویکــرد اصلى ما توانمندســازى 
خانواده هاى تحت پوشش است اضافه کرد با اشتغال و 

خودکفایى سه هزار و 483 خانوار تحت پوشش به عنوان 
نماینده هزاران طرح اشــتغال در حال انجام مى باشد و 
در ایجاد اشتغال همه مســئوالن و دستگاه ها، حمایت 

جدى داشتند. 
شیران همچنین از نخبگان و کارآفرینان هم قدردانى 

کرد. 
■■■ 

در این جشــن باشــکوه فرشــته خرمى با طرح و ایده 
دوخت لباس به عنوان سرپرست خانوار و سجاد جامش 
تولیدکننده دزدگیر لباس به بیان مســائل و مشکالت 
خود و کمک هاى کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان 
اصفهان براى ایجاد و توسعه اشتغال پرداختند و از همه 
مسئوالن و بانک ها که منابع مالى را تأمین و تسهیالت 

دادند تشکر و قدردانى کردند.
در پایان از حامیان، کارآفرینــان و... با اهداى تندیس 

تجلیل ش د.

ساسان اکبرزاده

در سال گذشته، 
سیستم بانکى براى 

وام قرض الحسنه خرد، 
107 درصد به تعهدات 
خود عمل کرده است که 

بى نظیر است و 
برنامه کمیته امداد 
امام خمینى (ره)، 

آماده ایجاد 170 هزار 
فرصت شغلى است 

که از این میزان 140 
هزار فرصت شغلى و 

30 هزار ظرفیت سنجى 
براى خانوارهاى تحت 
پوشش مى باشد


