
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

دوشنبه 12 تیر ماه 1396 / 3 جوالى  2017 /  8  شوال 1438
سال چهاردهم / شماره 2976  /16 صفحه  / 1000 تومان

رسیدگى به 6000 پرونده قاچاق کاال و ارز

چه بچه هایى را نباید به مهدکودك فرستاد؟ همـه به ذوب آهـن خوشبین هستندگرانى پیاز اشک مردم را درآورد ریزگردهاى عراقى سرطان زاستگفتم، دوست دارید شهردار شوید؟ ورزشاستاناجتماع سالمت

5

2

3

3
12

15

10

     

عواقب سنگین اعتیاد داشتن 
در سفر حج

ماجراى دست ندادن
 با ظریف

هزار پیچ و خم
 براى

 طب ایرانـــــى

اسپرسو را با واى فاى 
میل مى کنید یا بدون واى فاى؟!

تیپ «زرد» در برنامه
 رسمى تلویزیونى

14

سرقت، بهانه قتل
 زوج جوان در طبس

 از حاال شروع نکنید لطفًا!

پایین تر از «سر به سر»! پایین تر از «سر به سر»! 
کمبود منابع آب در اصفهان به طور جدى خودنمایى مى کندکمبود منابع آب در اصفهان به طور جدى خودنمایى مى کند
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جهان نما

تیراندازى 
به دوستان 
خطایى 
استراتژیک 
است
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رئیس مجلس شوراى اسالمى گفت: اینکه گاهى 
در کشور مى بینیم که تیراندازى نسبت 

به دوستان انجام مى شود، خطایى 
استراتژیک است.

على الریجانى با اشاره به 
ویژگى هاى شخصیتى شهید 
بهشتى، اظهار داشت: شهید 

بهشتى در سیاست 
مواجهه با مسائل 
مختلف رفتارى ...

حجت االسالم  والمسلمین حسن روحانى 
در همایش گرامیداشت هفته قوه قضائیه 

که صبح دیروز در سالن اجالس سران 
برگزار شد گفت: اگر سه قوه کشور تحت 

فرامین رهبرى قرار بگیرند و پشت هم 
باشیم، مسائل حل مى شوند. روحانى افزود: 

در چهار سال گذشته ممکن 
است حداکثر استفاده از 

انرژى نشده باشد ...
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مـــا از 
انزواى 
آمریکا 
ناراحتیم؟

دلگیرى یحیى

122

یىىیحیىى یحیى یىىیحىی ىی
 تراکتورسازى براى برگزارى 

تمریناتش در ورزشگاه لشکر عاشورا 
با مشکل روبه رو شده و نه تنها آنها 

را به چمن راه ندادند، بلکه کسى هم 
پاسخگوى وضعیت به وجود آمده 

نیست. اتفاقى که در شرایط خاص 
تراکتورسازى موجب ناراحتى یحیى 

گل محمدى شده و او با دلگیرى از 
تنهایى تراکتور در شهر تبریز گله 

کرده است. گل محمدى که در شرایط 
سختى تراکتورسازى را براى فصل 
پیش رو آماده مى کند انتظار داشته 
که به جز مشکالت محرومیت نقل 

و انتقاالت، فشار دیگرى به باشگاه 
وارد نشود اما    ...
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استاندار اصفهان عملکرد سال 95 مدیریت استان در مبارزه با قاچاق را تشریح کرد
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حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى در همایش 
گرامیداشــت هفته قوه قضائیه که صبح دیروز در سالن 
اجالس سران برگزار شد، گفت: اگر سه قوه کشور تحت 
فرامین رهبرى قرار بگیرند و پشــت هم باشیم، مسائل 
حل مى شوند. روحانى افزود: در چهار سال گذشته ممکن 
اســت حداکثر استفاده از انرژى نشــده باشد ولى قوا به 
دنبال تخریب هم نبودند. البته قوا مســتقل هستند ولى 
مســتقل بودن به معناى دیوار کشیدن میان قوا نیست. 
مستقل بودن به معناى عدم کمک کردن به هم و تعامل با 
یکدیگر نیست. نمى توان توجه نداشت که چگونه مسائل 

را حل و فصل کنیم.

او با ذکر اینکــه باید کارى کنیم اروپا و روســیه وچین 
در کنار آمریکا باشــند یا آنکه اگر آمریکا خواست کارى 
بکند دیگران او را محکوم کنند؟ بیان کرد: چند روز قبل 
آمریکا در شوراى امنیت درباره قطعنامه 2231حرف زد 
ولى کســى بود او را همراهى کند؟ نه اروپا، نه روسیه و 
نه چین کســى او را همراهى نکرد ولــى زمانى هم بود 
وقتى آمریکا حــرف مى زد 14 رأى دیگر هم داشــت. 
 اینکــه آمریکا نقض کنــد و دیگران گفتند احســنت، 
ایــن بهتر اســت یــا آنکــه اروپــا و روســیه و چین 
بــااو مخالفت کنند، بهتر اســت؟ ما از انــزواى آمریکا 

ناراحتیم؟

رئیس مجلس شوراى اســالمى گفت: اینکه گاهى در 
کشور مى بینیم که تیراندازى نســبت به دوستان انجام 

مى شود، خطایى استراتژیک است.
على الریجانى با اشاره به ویژگى هاى شخصیتى شهید 
بهشتى، اظهار داشت: شهید بهشتى در سیاست مواجهه با 
مسائل مختلف رفتارى متفاوت نسبت به سایرین داشت. 
وى درباره آمریکا و منافقین صریح و روشن حرف مى زد، 
اما در مورد دوستان داخلى که کاستى در بینش داشتند 
با مدارا عمل مى کرد. وى افزود: امروز هم ما در کشــور 
به این سبک نیازمندیم اما گاهى عکس آن را مى بینیم، 
تیراندازى ما نسبت به دوستان خطایى استراتژیک است.

رئیس مجلس ادامه داد: شهید بهشــتى معتقد بود که 
اداره کشور بدون یک ســازماندهى منسجم امکانپذیر 
نیست، از همین رو براى تربیت کادر و تدوین برنامه حزب 
جمهورى اسالمى را تشکیل داد. امروز هم ما به این نوع 
تفکر نیازمندیم، زیرا احزاب ما خیلى ریشه دار نیستند و 
تربیت کادر براى انقالب به درستى انجام نمى شود. باید 

تشکل هاى دقیق با کارنامه روشن به وجود آیند.
الریجانى خاطرنشــان کرد: شهید بهشــتى در مسیر 
شکل دهى به نظام و تثبیت اصل والیت فقیه در قانون 
اساسى تالش هاى بسیارى در مقابل چالش هایى که از 

سوى لیبرال ها وجود داشت، انجام داد.

ما از انزواى آمریکا 
ناراحتیم؟

تیراندازى به دوستان 
خطایى استراتژیک است

صدا و سیما 
طرفدار دانشگاه آزاد شد!

صـدا و    روزنامه جمهورى اسالمى |
سیما در یک چرخش 180 درجه اى به شدت طرفدار 
انتشار اخبار دانشگاه آزاد اسالمى و حمایت از آن شده 
اسـت. این سـازمان تا قبل از رحلت آیت ا... هاشمى 
رفسـنجانى عالوه بر اینکه از انتشـار اخبار دانشـگاه 
آزاد اسالمى خوددارى مى کرد، در برنامه هاى خبرى 
خاصـى تعریض هایى نیـز به این دانشـگاه داشـت؛ 
امـا اکنون کـه دانشـگاه آزاد، هاشـمى زدایى شـده، 
اخبار آن همواره با لحن مثبت از صدا و سـیما پخش 
مى شود. شب جمعه شبکه یک تلویزیون به مدت قابل 
توجهى اعتراض على اکبر والیتـى به وزارت علوم را 
بخاطر حذف رشته هاى مورد درخواست دانشگاه آزاد 

یکطرفه پخش کرد.

احتمال تغییر دبیرکل
  تابناك| آیت ا... محمد علـى موحدى کرمانى 
که در حال حاضر دبیر کلى جامعه روحانیت مبارز را بر 
عهده دارد از آیت ا... محسن مجتهدشبسترى خواسته 
است تا دبیر کلى این تشکیالت مرکزى روحانیت را 
بر عهده بگیرد. مجتهدشبسترى بعد از شش سال، در 
روز 6 خرداد آخرین نمازجمعه خـود را در تبریز اقامه 
کرد و در تهران سـاکن شـد. البته در مقابل پیشنهاد 
موحدى کرمانـى براى دبیر کلى، مجتهد شبسـترى 
تاکنون پاسـخى نداده اسـت و رایزنى سـایر عناصر 
جامعه روحانیت به توصیه موحدى کرمانى همچنان 
ادامه دارد.برخى محافل نیز خبر مى دهند که مجتهد 
شبسترى از اعضاى جدید مجمع تشخیص مصلحت 

نظام خواهد بود.

کنایه به سخنگوى قضا
   خبر آنالین | روزنامه جمهورى اسـالمى در 
واکنش به اظهارات محسـنى اژه اى سخنگوى قوه 
قضائیه در سـخنرانى پیش از خطبه هاى نماز جمعه 
نوشت: اگر جنابعالى با شـامه تیز و تجربیات طوالنى 
خود در حـوزه امنیت، فقـط بخاطر یک انتقاد سـاده 
از نحوه عملکـرد اقتصادى نهـادى انقالبـى، خبر از 
فتنه و توطئه جدیـد مى دهید پس چگونـه بود وقتى 
رئیس جمهور سابق عبارت زننده «برادران قاچاقچى» 

را به کار برد، احساس فتنه نکردید؟

طرح سئوال از رئیس جمهور
  فارس|  نماینده مـردم نیشـابور و فیـروزه در 
مجلس گفت: تمام کسانى که سئوال از رئیس جمهور 
براى مشکل سرمایه گذاران کاسپین را امضا کرده اند، 
75 نفر بوده اند و هر کس کـه امضایش را پس بگیرد 
به مردم معرفـى خواهم کرد. هاجـر چنارانى تصریح 
کرد: مـن این سـئوال را امضا کـرده ام، به خـون پدر 
شهیدم قسـم مى خورم این اقدام من به دلیل مسائل 
سیاسى نیست. رئیس جمهور به عنوان پدر دلسوز باید 

جوابگو باشد.

یک گام تا انتخاب شهردار 
  ایسنا| عضـو منتخـب شـوراى شـهر پنجم 
تهـران از انتخـاب گزینه هاى شـهردارى تهـران در 

جلسه آتى اعضاى منتخب خبر داد.
مجید فراهانـى با اعالم خبر تعییـن کاندیداى نهایى 
شهردارى تهران در جلسه روز چهارشنبه هفته جارى 
اعضاى منتخب شـوراى شـهر پنجم گفت: در حال 
حاضر نام حدود 30 نفر به عنوان کاندیداى شهردارى 

تهران مطرح شده است.

واکنش توکلى به آتش بس 
احمـد توکلـى بـه پیشـنهاد زاکانـى    ایلنا|
مبنـى بر آتـش بـس یکطرفـه واکنـش نشـان داد.
احمد توکلى در توییتر خود نوشـت: بـا این اختالفات 
خانه سـوز، پیشـنهاد دکتر زاکانـى را باید بـا آب طال 
نوشـت که گفت حتـى یکطرفه هم شـده آتش بس 
دهیم تـا اصالحات اساسـى به دسـت دولـت انجام 

شود.

توئیتر

پس از آنکه روز شنبه فیلمى تقطیع شده از دیدار وزیر 
امورخارجه کشورمان با وزیر خارجه فرانسه منتشر 
شد که ظاهراً وزیر امورخارجه فرانسه حاضر به دست 
دادن نیست، فیلم کامل این اتفاق نشان مى دهد وزیر 
خارجه فرانسه با این اقدام تأکید کرده که قصد وداع با 
همتاى ایرانى اش مقابل در دفترش را ندارد و تا پایین 
پلکان او را همراهى مى کند و ســپس خداحافظى 

خواهد کرد!
به گزارش تابناك، برخى رسانه هاى رسمى روز شنبه 
فیلمى از دیدار تازه «ژان ایو لودریــان» وزیر امور 
خارجه فرانسه و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
ایران منتشــر کردند که چنین تصورى را به وجود 
مى آورد که طرف فرانسوى حاضر به دست دادن با 
وزیر امور خارجه ایران نشده که در عرف دیپلماتیک 

توهین بسیار بزرگى محسوب مى شود.
در گزارش این رسانه هاى رســمى ادعا شده بود در 
این دیدار در حالى که ظریف دست خود را به سمت 
همتاى فرانســوى خود دراز مى کند، ژان ایو لو بى 
توجه به راه خود ادامه مى دهد، برخى از کاربران در 
فضاى مجازى این اقدام وزیر امور خارجه فرانســه 
را بى احترامى دانســته اند و ظاهر این ویدئوى چند 
ثانیه اى که قبل و بعدش حذف شــده بود، این ادعا 

را تأیید مى کرد.
با این حال اکنون نسخه کامل این ویدئو منتشر شده 
است که نشان مى دهد برخالف ادعاى مطرح شده، 
ظریف قصد خداحافظى در ورودى دفتر لودریان از او 
دارد اما وزیر امور خارجه فرانســه تأکید مى کند که 
اینجا با او وداع نمى کنــد و او را تا در خروجى وزارت 

امور خارجه همراهى مى کند. در واقع وزیر امور خارجه 
فرانسه با همراهى اینچنینى، یک نوع احترام ویژه 

براى وزیر امور خارجه ایران قائل مى شود.
ظریف با بازنشر این ویدئو نوشته است: «وزیر خارجه 
فرانسه از خداحافظى و دســت دادن دم در اتاقش 
امتناع مى کند تا به احترام ایــران، وزیر خارجه اش 
را تا پلکان خروجى وزارت خارجه این کشور بدرقه 
کند. واقعًا باعث تأســف اســت که گروهى براى 
منافع کوتاه مدت جناحى حاضرنــد با دروغگویى 
و تقطیع نــوار ویدئویى، غرور و عــزت مردم ایران 
را به تمســخر بگیرند و ادعا کنند بــه وزیر خارجه 
مردم بزرگ ایران توهین شــده است. این روزها به 
طور ویژه و به بهانه هاى مختلــف و بى مایه، مورد 
مهرورزى دوستان قرار گرفته ام ولى، "بر تیر جورتان 
ز تحمل سپر کنیم/ تا سختى کمان شما نیز بگذرد".»

واکنــش وزارت خارجه به انتشــار 
ویدئوى تقطیع شده

سخنگوى وزارت خارجه ایران هم به ارائه توضیحاتى 
در مورد واقعیت این موضوع پرداخت و گفت: این فیلم 
مربوط به بعد از اتمام دیــدار آقاى ظریف با همتاى 
فرانسوى اش اســت. آقاى ظریف از آقاى لودریان 
مى خواهد که دست دهد اما او مى گوید تا ماشین شما 
را همراهى مى کنم و آنجا بود که به گرمى دست آقاى 
ظریف را فشرد و او را بدرقه کرد. ضمن آنکه لودریان 
به هنگام ورود آقاى ظریف هم تا پاى ماشین آمده 
بود و پس از احترام گارد ویژه، همتاى ایرانى خود را به 

سمت اتاق مالقات راهنمایى کرد.  

امیررضا واعــظ آشــتیانى از جمله افرادى اســت که 
به واســطه آشــنایى و رفاقتش با رئیس دولت نهم و 
دهم، ناگفته هــاى زیادى در مــورد ورود احمدى نژاد 
به حوزه قدرت دارد. او خود را نخســتین فردى مى داند 
که شهردارى احمدى نژاد را بر ســر زبان ها انداخته و 
در مورد آن البى کرده اســت. این عضو حزب مؤتلفه 
درگفتگــوى مفصلى بــا «انتخاب» شــرکت کرد که 
بخش هایى از آن، که مرتبط با شهردار شدن احمدى نژاد 

است را مى خوانید:

بهتر اســت براى گفتگو به سال ها 
پیش بازگردیم؛ به زمانى که آبادگران 
متولد شــد. رخدادى که شما هم در 
بطن آن بودید. آقــاى ناطق نورى 
آن زمان در رأس شوراى هماهنگى 
نیروهاى انقالب بود و آقاى احمدى 

نژاد هم همکارى داشت.
درواقع تنظیم لیست و گفتمان ها را آقاى احمدى نژاد 
برعهده گرفت. آقاى احمدى نژاد مسئولیت انتخاب افراد 
را داشتند که این افراد را از گروه هاى مختلف که معرفى 
مى کردند، ایشان حمایت مى کردند. فکر مى کنم بیش 
از صد نفر بودند که این افراد را بــه زبان ما صنعتى ها 
«ســورت» مى کردند که در هر مرحله یک تعداد کم 
مى شــد و نهایتًا به 15 نفر رســید. در این قضیه آقاى 
احمدى نژاد و آقــاى زریبافان در این ســازماندهى و 

انتخاب افراد خیلى نقش اساسى داشتند.
آقاى ناطق نورى در لیست تهران چه 

نقشى داشت ؟
حاال اینکه پِس پــرده چه حرف هــا و صحبت هایى 
مى شــد یک موضوع جدا بــود. من خودم بــاور نمى 
کردم که اصًال انتخاب شــویم. یادم نمى رود روز قبل 
از انتخابات، چند نفرى از دوســتان بودیــم که آقاى 
احمدى نژاد را دیدیم. آقاى احمدى نژاد با قاطعیت گفت 

که همه شما رأى مى آورید!
آقــاى احمــدى نــژاد را از قبــل 

مى شناختید؟

دورادور بله ولى از نزدیک بــا او کار نکرده بودیم. ولى 
در حد سالم و علیک کفایت مى کرد. چون آن موقع در 
شوراى نگهبان هم فعالیت مى کرد. البته نه به آن معنا 
که عضو شوراى نگهبان باشد اما تعامالتى بود و کارها 
و فعالیت هایى را به طور مختصــر انجام مى داد. آقاى 
احمدى نژاد در همین مقطع که بحث شد و ایشان گفتند 
که شــما رأى مى آورید، براى ما خیلى عجیب بود. من 
همیشه در این فکر بودم که ایشان به چه استنادى در این 
فضایى که آنقدر پیچیده است و حتى کاندیداهاى مقابل 
شهردارشان را هم جلوتر معرفى کرده بودند که فالنى 
است، آنقدر مطمئن است؟ در حالى که طرف مقابل خیلى 
هم پرزور و با چهره هاى سرشناس شان در قضیه ورود 
کرده بودند. ولى جالب این بود که روز انتخابات هم باز 
آقاى احمدى نژاد را دیدم و گفتم آقاى دکتر اوضاع چطور 
است؟ گفت تمام است، شــماها برنده اید! درحالى که 
ساعت حدود 10 صبح و تازه رأى گیرى شروع شده بود. 
خیلى برایم عجیب بود و اصًال فکرش را نمى کردم که 
نهایتاً اعالم شد از 15 نفر، 14 نفر رأى آورده اند. حتى نفر 
پانزدهم هم مى توانست رأى بیاورد ولى یک بداخالقى 

پیش آمد که منجر شد نفر پانزدهم ما رأى نیاورد. 
چطور شــد که به آقاى احمدى نژاد 

براى شهردارى تهران رسیدید؟
من یک نکته به شــما بگویم که جزو خاطراتم است و 
هیچوقت یادم نمى رود . وقتى انتخابات برگزار شــد، 
بامداد شنبه که شاید حدود ســاعت 3 صبح بود، ما در 
ستاد عملیاتى آبادگران در خیابان فاطمى بودیم. یکى 
از دوســتان گفت براى بازدید به یکــى از مراکزى که 
شمارش رأى انجام مى دهند، برویم. در راه که به سمت 
آن ستاد مى رفتیم گفتم دوستان اگر ان شاءا... به امید 
خدا انتخاب شدیم من یک شــهردار خوب سراغ دارم. 
پرســیدند کى؟ گفتم به نظرم آقاى احمدى نژاد براى 
شهردارشدن خوب است. از ستاد مذکور بازدید کردیم و 
به ستاد برگشتیم. این صحنه را یادم نمى رود که آقاى 
احمدى نژاد در همان ســاختمان خیابان فاطمى اتاق 
کوچکى داشتند که این اتاق به سمت حیاط بود. رفتم و 
دیدم که آقاى احمدى نژاد نشسته و سالم و احوالپرسى 

کردیم و ایشان تبریک گفت. من بى مقدمه گفتم آقاى 
دکتر دوست دارید شهردار شوید؟ ایشان نگاهى به من 
کرد و گفت حاال ببینیم خدا چه بخواهد. از اتاق ایشان 
که بیرون آمــدم، آقاى زریبافان را دیــدم. گفتم آقاى 
زریبافان من چنین فکرى دارم، نظر شــما چیســت؟ 
گفت که خیلى خوب است. چند قدمى آن طرف تر فکر 
مى کنم آقاى دکتر دانشجو و آقاى بیادى و آقاى دکتر 
شــریعتمدارى بودند که من به آنها هم پیشنهاد کردم. 
آقایان شریعتمدارى و دانشجو از این پیشنهاد، استقبال 
کردند. آقاى بیادى هم گفت حاال ببینیم چه مى شود! و 

همین موضوع اینگونه مطرح شد.
بعد از اینکه شوراى شهر به شهردار 

شدن احمدى نژاد رأى داد مثل اینکه 
وزارت کشور قبول نمى کرده است.

وزارت کشــور عملکرد دوران استاندارى آقاى احمدى 
نژاد را زیر ســئوال برد و یکســرى از این مســائل را 
پیش کشید. اگر اشــتباه نکنم آقاى باهنر خیلى در این 
قضیه تالش کرد. آقاى باهنــر احتماًال به نمایندگى از 
طرف ناطق یا اینکه خود آقــاى ناطق هم زنگ زده را 
نمى دانم ولى در چندین نوبت گفته بودیم که شهردار 
اول و شهردار آخر ما همین احمدى نژاد است و وزارت 
کشــور زیاد کنکاش در این قضیه نکند و نهایتاً  حکم 
وزارت کشور بر مصوبه شــوراى شهر براى شهردارى 

آقاى احمدى نژاد هم صادر شد.

شهردار شدن احمدى نژاد به روایت واعظ آشتیانى:

گفتم، دوست دارید 
شهردار شوید؟ 

جلســه علنى دیروز یــک شــنبه مجلس با 
حاشــیه هاى مختلفى همراه شــد، از اشتباه 
مطهرى در بیــان کلمات عربى در پاســخ به 
نطق عربى نماینده مردم خوزستان تا محکوم 
کردن توهین به رئیــس جمهور در راهپیمایى 

روز قدس.
به گزارش خبرآنالین،  جواد کاظم نسب نماینده 
مردم اهواز، چهره اي بود که در جلســه دیروز 
مجلس براي بیان نطق میان دســتور فرصت 
یافت. او بخش ابتدایی نطق خــود را به زبان 
عربی بیان کرد. مطهري هم در پاســخ به او 
به اشــتباه به جاي بیان «شکراً»، گفت «اهًال 
و سهًال» و سریع این اشــتباه لفظی را اصالح 

کرد.
نماینده مردم اهواز در بخش دیگري از نطقش، 
به روزهاي انتخابات ریاست جمهوري و حضور 
روحانی در جمع مردم جنوب اشاره اي داشت 
و خطاب به روحانی گفــت: در زمان انتخابات 
مردم اهواز در ورزشگاه شعار دادند که «ما که 
هوا نداریم اما هوات رو داریم»، مردم اهواز رأي 
به روحانی و اعتدال دادند و اینک نوبت شماست 
که هواي مردم خوزســتان و اهواز را داشــته 
باشــید و کابینه را به نیروي خوزستانی زینت 

بخشید.
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز و اسکو 
هم در هنــگام بیان نطقــش، حمله به رئیس 
جمهور در روز قــدس را محکوم کرد و گفت: 
اقدام ناپسند توهین به رئیس جمهور محکوم 
است. همه باید انتخابات را پایان یافته بدانیم. 
رئیس دستگاه اجرا هم از حاشیه ها بکاهد و بر 
متن متمرکز شــود،  رئیس جمهور بداند قواي 

حاکم زیر نظر رهبري قرار گرفته اند.
رضا کریمــی نماینده مردم اردبیــل و نمین، 
نماینده دیگري بــود که در رابطــه با حادثه 
روز قدس ســخن گفــت: توهین بــه رئیس 
جمهــور، توهین به رأي مــردم و این هتاکی 
آب ریختن به آسیاب دشــمن است. از ارکان 
مســئول درخواســت مــی کنم بــه منظور 
پیشــگیري از این قبیــل اعمال نادرســت،    
نتیجــه را در اســرع وقــت به مــردم اعالم  

نمایند.

به گزارش انتخاب، نیروى هوافضاى ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمى روز 28 خرداد ماه گذشــته با 6 فروند 
موشک بالســتیک میان بُرد، شــش هدف را در استان 
دیرالزور ســوریه با موفقیت مورد اصابت قرار داد. طبق 
فیلم هاى منتشره، موشــک هایى که نیروى هوافضاى 
سپاه پاســداران در این عملیات مورد استفاده قرار داده 
است، موشــک هاى بالســتیک و نقطه زن ذوالفقار و 
همچنین موشک هاى بالستیک میان برد قیام بوده است.  
در ذیل بررســى خواهیم کرد که آیا این دو موشکى که 
سپاه فیلم اصابتشان را منتشر کرده بود، به اهداف اصابت 

کرده اند یا خیر. 
 در یکى از فیلم ها، واضح اســت که ســپاه این هدف را 
که یک مرکــز مخابراتى و فرماندهى داعش اســت از 
فاصله بیش از 580 کیلومترى (در صورتى که موشــک 
از استان کرمانشاه شلیک شــده باشد)، شناسایى کرده 
است. بررسى این فیلم نشان مى دهد که هدف مورد نظر 
سپاه، یک مجموعه بوده و داراى چندین ساختمان کنترل 
و فرماندهى به همراه دو دکل بزرگ مخابراتى بوده است 

که موشک، به یکى از ساختمان ها اصابت کرده و سپس 
موجب تخریب و وقوع آتش سوزى در همان ساختمان و 
ساختمان هاى مجاور از این مجموعه فرماندهى داعش 
شده است.  در فیلم واضح است که براى زدن این هدف، 
موشک از ضلع جنوب شرقى به آن نزدیک شده و اصابت 

مى کند. 
در هدف دوم، سپاه پاسداران پس از یک کار اطالعاتى 
و شناسایى گســترده، متوجه حضور فرماندهان اصلى 
تروریســت ها در یکى از خانه هاى عادى شهر المیادین 
شده بودند. این خانه در جنوب غربى شهر المیادین و در 
حاشیه این شهر واقع شده بود و از این حیث، کار شناسایى 
هدف و رصد چند روز سوژه، توسط سپاه به خوبى و با دقت 
باال، صورت گرفته و محل استقرار و زمان حضور سوژه در 
شبى که موشک ها به سوى آن هدف، شلیک شده بود، 
قطعى بوده است.  بر همین اساس، نیروى هوافضاى سپاه 
مختصات این هدف را دریافت کرده و با استفاده از یک 
فروند موشک، با دقت باالیى و در زمان حضور فرد مورد 

نظر، هدف را مورد اصابت قرار داد. 

فاصله این هدف تا کرمانشــاه (در صورتى که موشک 
از کرمانشاه به سوى آن شلیک شده  باشد)، حدود 600 

کیلومتر است. 
این موشــک در حالى با دقت باالیى اصابت کرده است 
که سایت بى بى سى  فارســى در گزارشى احتمال داده 
که هدف سپاه، یک ســاختمان چندین طبقه در فاصله 
حدود 100-150 مترى محل اصابت موشــک (سمت 
راست هدف) بوده است، حال اینکه هدف، آن ساختمان 
نبوده است چه اینکه داعش معموًال براى فرماندهانش 
از ساختمان هاى چند طبقه و بزرگ استفاده نمى کند چرا 
که ترددها، مشخص مى کنند که ساختمان هاى بزرگ و 
چند طبقه، محل استقرار یا تجمع تروریست ها هستند.  از 
این رو، ســاختمانى کوچک و یک طبقه (احتماًال محل 
استراحت شــبانه)، محل اســتقرار یکى از فرماندهان 
داعش در جنوب غرب المیادین بوده و ســپاه نیز، همان 
ساختمان را هدف قرار داده و فیلم منتشره هم مؤید این 
موضوع است که موشــک دقیقًا به هدف اصابت کرده 

است. 

حاشیه نگارى از جلسه دیروز مجلس

پس لرزه هاى 
توهین به روحانى

مستندات اصابت دقیق 2 موشک  سپاه به مواضع داعش تخریب نماد دیپلماسى ایران با انتشار فیلم تقطیع شده

ماجراى دست ندادن با ظریف
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سید على مرعشى رئیس مرکز پزشــکى هالل احمر در 
تشــریح برنامه هاى اعزام به حج درباره افرادى که دچار 
اعتیاد هستند، اظهار داشت: نخستین اعزام 9 مرداد صورت 
مى پذیرد و متعاقباً آخرین اعزام نیز 14 شهریور ماه است، 
بنابر این توصیه مى شود افرادى که به عنوان زائر حج قصد 
اعزام به عربستان را دارند حتماً در صورت داشتن اعتیاد، در 

این مدت به نوعى ترك کنند.
مرعشى درباره برخورد کشور عربستان با افراد معتاد عنوان 
کرد: عربستان قوانین سختگیرانه اى در برخورد با معتادان 

دارد که یکى از آن موارد، زندان هاى سخت آنهاست.
رئیس مرکز پزشــکى حج و زیارت جمعیت هالل احمر 

تصریح کرد : افرادى که دچار اعتیاد هستند و به هر طریقى 
بتوانند از گیت هاى امنیتى و مراقبتى عربستان عبور کنند 
بدانند در طول زمان حج، هیچ چیزى براى تسکین اعتیاد 
آنها وجود نــدارد و خود آنها دچار مشــکالت عدیده اى 

مى شوند و نمى توانند مناسک را انجام دهند.
مرعشى خاطرنشان کرد: بنابر این افراد دچار اعتیاد و عازم 
به حج، حتماً در معاینات پزشکى به مسئله اعتیاد خود اشاره 
کنند تا راهنمایى هاى الزم براى ترك به آنها داده شود و 
در صورتى  که فرد در همین مدت تا اعزام به عربســتان، 
امکان ترك ندارد به صالح خود و کشور نیست که به حج 

اعزام شود.

نماینده مردم دزفول نسبت به ورود گرد و غبار آلوده به مواد 
شیمیایى از کشور عراق هشدار داد. 

به گزارش خانه ملت، عباس پاپى زاده در خصوص وضعیت 
ریزگردها و تأثیر این پدیده در افزایش بیماران ســرطانى 
خوزستان، گفت: ایران در همسایگى کشورهایى قرار گرفته  
که جنگ در آنها جریان داشــته و دارد، به ویژه استفاده از 
سالح هاى شیمیایى با کمک کشورهایى چون آمریکا در 
این مناطق سبب شده است ریزگردها یى که از کشور عراق 
به سمت ایران مى آید مملو از ذرات آالینده باشد. منتهى بر 
اساس بررسى هاى انجام شــده درصد آنها پایین است اما 
استشمام روزانه این ریزگردهاى آالینده در خوزستان آثار 

بسیارى به جا گذاشته است.
پاپى زاده با تأکید بر افزایش نرخ بیمارى سرطان در خوزستان، 
گفت: عدم توجه مسئوالن و عدم اطالع رسانى این موضوع 
سبب شده است مسئوالن اجرایى هیچ راهکارى براى حل 
این مشکل ارائه نکنند، متأسفانه استشمام روزانه ریزگردها 
با توجه به آب و هواى بد خوزســتان موجبات افزایش نرخ 

بیمارى سرطان را فراهم کرده است.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شوراى 
اســالمى  ادامه داد: هر بیمار سرطانى ساالنه 800 میلیون 
تومان به باال هزینه به کشور تحمیل مى کند که این میزان 

به لحاظ مدیریتى و انسانى قابل توجیه نیست.

ریزگردهاى عراقى 
سرطان زاست

عواقب سنگین اعتیاد داشتن 
در سفر حج

ادامه بحران گرما در اهواز
گرماى بى سابقه هوا در اهواز و دیگر نقاط خوزستان 
در هفته گذشــته باعــث گرما زدگى ده هــا نفر در 
این اســتان شــد به طورى که برخى از این افراد در 
مراکز درمانى بســترى شــدند. بر پایه این گزارش، 
اهواز دو بار در هفته قبل با دمــاى بیش از 53 درجه 
سانتیگراد باالى صفر گرم ترین نقطه دنیا اعالم شد. 
مدیرکل هواشناسى خوزستان هم گفت: دماى هوا 
در خوزستان دوباره از دوشــنبه تا آخر هفته افزایش
 مى یابد و ممکن اســت در برخى نقاط اســتان به

 50 درجه سانتیگراد نیز برسد.

تقدیر از دندانپزشک ایرانى
«دیمیترگاوچف» رئیس مجلس بلغارستان با اهداى 
لوح تقدیر و سپاس در حرفه دندانپزشکى به دکتر سید 
مجید نورى دندانپزشک ایرانى مقیم بلغارستان ازوى 
قدردانى کرد. دکتر ســید مجید نورى که متخصص 
کاشت دندان و ساخت ســریع پروتز است به همراه 
همکار ســورى خود از بین 15 هزار دندانپزشــک 
بلغارى و خارجى مورد تقدیر وزیر بهداشت و رئیس 
پارلمان بلغارستان قرار گرفت. وى که در سال 1999 
از دانشــگاه دندانپزشکى اســتان «پلودیف» فارغ 
التحصیل شده، در ســال 1347 در شهر اهواز به دنیا 
آمده است. این دندانپزشک ایرانى در مدرن ترین و 
مجهزترین کلینیک دندانپزشکى به نام «نورى دنت» 

فعالیت دارد.

به ایران اطالعات نداده ایم
بنیانگذار تلگرام، مطلبى به اشتراك گذاشت و در آن 
به نکاتى درباره اطالعات شخصى کاربران اشاره کرد.

«پاول دوروف» بــا بیان اینکه هنــوز اختالف بین 
شرکت تلگرام و دولت روســیه کامًال برطرف نشده 
است، نوشت: «اصول تلگرام در سراسر جهان یکى 
اســت و ما از آن عدول نمى کنیم.» دوروف در این 
مطلب به جمهورى اســالمى ایران نیز اشــاره کرد 
و نوشت: «در ایران که شــبکه هاى اجتماعى مانند 
فیسبوك و توییتر فیلتر است، تلگرام حدود 40 میلیون 
کاربر دارد. دولت این کشور حتى یک بایت اطالعات 

شخصى کاربرانش را از ما دریافت نکرده است.»

واقعیت قاچاق اعضاى بدن
یک منبع آگاه در پلیس آگاهى در واکنش به ادعاى 
جدید یکى از اعضاى شوراى شــهر مبنى بر قاچاق 
اعضاى بدن کودکان و ربودن آنها در برخى محالت 
پایتخت و کشف جسد آنها در بیابان هاى حاشیه تهران 
درحالى که چشم و کلیه ندارند، با رد این ادعا اظهار 
داشت: در سال هاى اخیر هیچ گزارشى مبنى بر کشف 
جسد کودکان در بیابان هاى اطراف تهران نداشته ایم. 
به گزارش تســنیم، پیش از این فاطمه دانشور عضو 
شوراى شهر تهران مدعى شد «در محالت پرخطر، 
کودکانى گم مى شوند که والدین آنها حتى شکایت 
هم نمى کنند و در بسیارى از موارد اعضاى بدن آنها 
قاچاق مى شود و بعد از مدت ها جسد برخى از آنها در 

بیابان ها بدون کلیه و چشم رها شده است».

مزایده خانه
 پسر مظفرالدین شاه 

«عمارت تاریخى ناصرالدیــن میرزا» تهران پس از 
پایان عملیات مرمت، توســط صندوق بازنشستگى 
کشــور براى فروش به مزایده عمومى گذاشته شد. 
قیمت پایه این بنا ده میلیــارد و 200 میلیون تومان 

اعالم شده است.

هر هفته 16 هزار کانال
 فیلتر مى شود 

حجت االسالم و  المســلمین محمدجعفر منتظرى 
دادستان کل کشــور گفت: کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه هر از چندگاهى جلسه تشکیل مى دهند، ما 
مرتب هر هفته 16 هزار کانال خالف عفت عمومى و 

مستهجن را فیلتر مى کنیم.

چرك نویس

چند روزى است که فیلمى 75 ثانیه اى به نقل از یکى از 
کانال هاى خبرى تلگرامى با منبع یک خبرگزارى منتشر 
شــده که در توضیح این فیلم آمده است: «یک کامیون 
تخم مرغ تاریخ گذشته تخلیه شده در بیابان، زیر آفتاب 
تبدیل به جوجه شد.» اما انتشار این فیلم و متنى که زیر 
آن نوشته شــده بود، شــایعاتى را در فضاى  مجازى به
 راه انداخت که تخم مرغ هاى مورد نظر خوراکى بوده اند.

ســید فرزاد طالکش دبیر کانــون انجمن هاى صنفى 
پرورش دهنــدگان مرغ تخمگذار در این باره به ایســنا 
گفت: تخم مرغ هایى که در فیلم مورد نظر در شبکه هاى 
اجتماعى منتشر شــد، به هیچ وجه خوراکى نبوده اند و 
نمى توانند باشند، چرا که این تخم مرغ ها نطفه دار نیستند 
که به جوجه تبدیل شــوند؛ بنابراین مــردم از این بابت 

هیچگونه نگرانى نداشته باشند.
وى افزود: این محموله جزو ضایعات جوجه کشى بوده 
که صاحب آن از دســت مأموران فرار و آن را در بیابان 
تخلیه کرده است یا اینکه تخم مرغ نطفه دار شرکت هاى 

مرغ مادر گوشتى بوده که تاریخ مصرف آن گذشته است. 
همچنین این محموله مى تواند تخم مرغ هاى رنگى باشد 
که به صورت عادى مانند تخم مرغ هاى بومى و محلى 
نطفه دار است که اطراف گلپایگان تولید بیشترى دارند 
که در این صورت اگر بخواهند آن را به تخم مرغ خوراکى 
تبدیل کنند، آن را در دماى سرد نگه مى دارند تا نطفه آن از 
بین برود و در غیر این صورت آن را در دماى مناسبى (15 
درجه سانتیگراد) نگهدارى مى کنند تا نطفه این تخم مرغ 

از بین نرود و در زمان مناسب آن را به بازار عرضه کنند.
دبیر کانون انجمن هاى صنفــى پرورش دهندگان مرغ 
تخمگذار اظهار داشــت: احتمال دارد که ماشین حامل 
این تخم مرغ که شــاید هــم جــزو محموله هاى غیر 
مجاز بوده باشد، در میانه راه با ســانحه اى مواجه شده 
و محموله اش در بیابان تخلیه شــده باشــد اما به هیچ 
وجه امکان ندارد که تخم مرغ خوراکى با محموله هاى 
نطفه دار مخلوط شــده باشد و اساســاً  امکان آن وجود 

ندارد.

ماجراى تخم مرغ هاى جوجه شده در آفتاب!

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقى در پاسخ 
به سئوال دالیل تغییر رنگ دریاچه ارومیه در فصل گرما 
گفت: با توجه به وضع اکولوژیک کنونى دریاچه ارومیه که 
در وضعیت «اشباع شــورى و وارد نشدن آب هاى شیرین 
و کاهش شدید اکســیژن» قرار دارد، از گونه جلبک هاى 
دونالیالپریدیس و دونالیال سالینا، گونه دوم غالب شده است 
و با تولید رنگدانه بتاکاروتن بیشتر در آن موجبات تغییر رنگ 
و ظهور سرخى دریاچه مى شود. این جلبک غذاى آرتمیا نیز 

محسوب مى شود.
حمید قاســمى همچنین اضافه کرد: در چنین شرایطى 
رشــد و تکثیر گروهى از باکترى هــاى هالوفیت از گروه 
هولوباکتریوم ها و هولوکوکوس مســاعد مى شود و این 
باکترى هــا داراى رنــگ ریزه هاى باکترو رودوپســین 
هســتند و این رنگ ریزه ها به رنگ زرشــکى هســتند 

و آب دریاچــه باالخص در ســواحل کــه داراى تابش 
شــدید نورى و نفوذ نورى هســتند را به رنگ ســرخ در

مى آورد.
قاســمى یکى دیگر از دالیل قرمز شــدن آب دریاچه را 
کاهش شدید اکسیژن، افزایش دماى آب دریاچه و شورى 
اشباع دانست و گفت: همگى این دالیل موجب عدم تبدیل 
ترکیبات آمونیوم (از تجزیه مواد آلــى ورودى به دریاچه) 
به ذخایر نیتراتى آن شده اســت و در نتیجه تولیدات اولیه 
آن موجبات افزایــش فعالیت شــیمیوتروف ها به جاى 
فتوسنتز کننده ها مى شود و این عمل باعث تولید بیشتر این

 باکترى ها در دریاچه نیز مى شود. وى در ادامه گفت: قرمزى 
آب دریاچه ارومیه با کاهش دماى آب، شروع وزش بادهاى 
منطقه اى و کاهش شدت و زمان نور خورشید و افزایش

 آب هاى ورودى به تدریج از بین خواهد رفت.

چرا آب دریاچه ارومیه سرخ شده است؟

وزیر دادگســترى از افزایش 6 درصدى طالق در 
مقابل کاهش 2 درصدى ازدواج در ســال گذشته 

خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین مصطفى پورمحمدى 
صبح دیروز در همایش سراســرى قــوه قضائیه 
گفت:  درســال گذشــته660 هزار واقعه ازدواج به 
صورت الکترونیک ثبت شــده است که در مقایسه 
با ســال قبل 2 درصد کاهش دارد. همچنین بیش 
از 174 هــزار واقعه طالق در ســال 95 به صورت 
الکترونیک ثبت شده اســت که در مقایسه با سال 
قبل 6 درصد افزایش دارد. وى افزود: همچنین در 
سال گذشــته تعداد زندانیان217هزارو43 نفر بوده 
که در مقایســه با ســال 94 حدود 5 درصد کاهش 
یافته است و با عملکرد مطلوب «شوراى طبقه بندى 
زندانیان» در اعطاى مرخصى و بررســى مســتمر 
درخواست عفو زندانیان و استفاده مناسب از ظرفیت 
کمیسیون هاى عفو در دادگسترى استان ها، در سال 
95 نزدیک به39هزارو791 نفر از زندانیان مشمول 
عفو قرار گرفته و براى921هزارو198 نفر مرخصى 
صادر شــده است (2/45درصد رشــد در مقایسه با 

سال گذشته).
وزیر دادگسترى گفت: طى این مدت پنج هزارو26 
زندانى بالتکلیف در زندان هاى کشور شناسایى و 
آزادى 845 نفر از آنها در کمتــر از دو ماه در اجراى 
بند «ب» ماده 22 دستورالعمل ساماندهى زندانیان 

انجام شد.

بعد از گذشت ســه دهه از مکلف شدن وزارت بهداشت 
براى استفاده از ظرفیت هاى طب سنتى روند گسترش 

این طب در کشور به آرامى پیش مى رود.
به گزارش ایســنا، تکلیف وزارت بهداشــت در زمینه 
گســترش طب ســنتى به صورت جدى از سال 86 و با

 راه اندازى دانشکده طب ســنتى انجام شد. در این بازه 
زمانى ده ســاله تالش هایى براى ادغام طب سنتى در

 نظام سالمت، راه اندازى سالمتکده هاى طب سنتى و 
تصویب سند ملى طب سنتى و گیاهان دارویى صورت 
گرفت اما هنوز آمار مراجعه به مراکز مجاز طب سنتى قابل 
توجه نیست زیرا ظرفیت سالمتکده هاى طب سنتى که 
حدود دو سال است که کلید خورده،  باال نیست. از سوى 
دیگر بیمه ها را شاید بتوان یکى از چالش هاى پیش روى 
توسعه طب سنتى برشــمرد زیرا هنوز داروهاى گیاهى 

سهمى در سبد بیمه اى ندارند.
در این میان بازار برخى از مدعیان طب سنتى نیز همچنان 
گرم است و به نظر مى رسد برغم همه هشدارها، از اقبال 
مردم به آنها کاسته نشده  است؛ این یعنى هنوز راه زیادى 

تا تغییر این وضعیت باقى مانده است.
محمود خــدا دوســت مدیــر کل دفتر طب ســنتى، 
ایرانى-اسالمى وزارت بهداشــت در گفتگو با ایسنا در 
این خصــوص توضیح داد و گفــت: «در دولت یازدهم

 خدمات طب ســنتى ایرانى و طب ســوزنى وارد کتاب 
ارزشگذارى نسبى خدمات شــد؛ به این ترتیب خدمات 
طب سنتى ایرانى مورد پذیرش نظام سالمت قرار گرفت. 
در گام بعدى هم توقع ما از سازمان هاى بیمه گر و وزارت 
رفاه این است که خدمات طب ســنتى را تحت پوشش 
ببرند. جلسات متعددى نیز در دبیرخانه شورایعالى بیمه 
برگزار شده  و طى چند سال گذشته تالش زیادى در این 
زمینه انجام داده ایم ولى هنوز سازمان هاى بیمه گر این 

همراهى را نداشته اند.»
وى بااشاره به پیشنهاد وزارت بهداشت براى بیمه شدن 
پنج خدمت پرمصرف طب سنتى، ادامه داد: «با توجه به 
جلسه اى که اواخر سال گذشته در دبیرخانه شورایعالى 
بیمه برگزار شد، انتظار داریم در سال جارى حداقل ویزیت 

طب سنتى تحت پوشش بیمه قرار گیرد.»
وى ضمن اشاره به ضرورت همکارى بخش خصوصى 
براى گسترش ســالمتکده هاى طب سنتى گفت: «در 
حال حاضر 30 سالمتکده در کشور ساخته شده است که 
تحت پوشش دانشگاه هاى علوم پزشکى قرار دارند اما 
این تعداد پاسخگوى نیاز 80 میلیون نفر نیست؛ به همین 
دلیل باید از کمک هاى بخش خصوصى بیشتر استفاده 
کنیم. در ماه هــاى اخیر تعهــدات قانونى متخصصان 
و داروســازان طب ســنتى نیز یک تا دو سال کاهش 
داده  شده است تا بتوانند ســریع تر وارد بازار کار شوند و 

سالمتکده هاى بخش خصوصى را راه اندازى کنند.»

خدادوســت همچنین ادامه داد: «با توجــه به تعداد کم 
متخصصان طب سنتى در کشــور، معتقد هستیم باید با 
رعایت سطح بندى برخى خدمات تأیید شده طب سنتى 
به پزشکان عمومى آموزش داده شــود؛ به این ترتیب 
مى توانند در کنار طب رایج از این ظرفیت نیز اســتفاده 
کنند. حتى در رشــته هاى تخصصى مى توان با روش 
بازآموزى این طب را آموخت. به همین منظور در ســال 
جارى در شورایعالى برنامه ریزى کشور دو واحد درسى 
براى تمام رشته هاى بالینى آموزش طب سنتى  به صورت 

اجبارى آموزش داده مى شود.»
مدیرکل دفتر طب ســنتى، ایرانى-اســالمى  وزارت 

بهداشــت درباره چگونگى ادغام خدمات طب ســنتى 
در نظام ســالمت گفت: «ادغام طب ســنتى در نظام 
سالمت یعنى همه دست اندرکاران این نظام همانطور 
که طب رایج را مى دانند باید طب سنتى را هم بشناسند، 
چون قرار نیســت طب ســنتى به تنهایى به نیاز مردم 
پاسخ دهد. در کشــور چین تمام پزشــکان تا اندازه اى 
طب سنتى را مى شناسند و جایى که الزم باشد از آن براى 
مردم اســتفاده مى کنند، در غیر این صورت به پزشکان 
طب رایج ارجاع مى دهند. 80 درصد پیام طب ســنتى 
اصالح سبک زندگى است؛ اگر بهورزان و متخصصان 
این اصالحات را بشناسند به اقتصاد سالمت و سالمتى 

مردم بدون اســتفاده از تجهیزات و ابزار کمک زیادى 
مى شود.»

خدادوســت همچنین تأکید کرد که به دلیل بى سامانى 
در وضعیت درمانگران تجربى طب ســنتى هر اقدامى 
را مى توان انجام داد اما در صورت ســامان دادن به این 
وضعیت و مشخص شدن افراد مجاز و غیرمجاز مى توان 
جلوى فعالیت غیرقانونى برخى از آنها را گرفت. در حال 
حاضر  این دو گروه از هم تفکیک نشــده اند و نمى توان 
با آنها برخورد کرد اما در صورت شناســنامه دار شــدن 
درمانگران تجربى طب سنتى مى توان روى آنها نظارت 

داشت.
مدیرکل دفتر طب ســنتى، ایرانى-اســالمى وزارت 
بهداشــت به تبلیغات گســترده و بى اعتبــار برخى از 
درمانگران این حوزه نیز اشــاره کرد و گفت: «تبلیغات 
و بزرگنمایى هایى که خارج از بخــش آکادمیک اتفاق 
مى افتد بیشــتر از تبلیغات وزارت بهداشت است؛ چون 
به راحتى دروغ مى گویند و عوام فریبى مى کنند. برخى 
از درمانگران  نیز وارد حــوزه بیمارى هاى صعب العالج 
شــده اند و ادعاى درمــان دارند؛ به همیــن دلیل بین 
مردم مقبولیت بیشــترى پیدا مى کننــد و این تبلیغات 
تأثیر بیشــترى دارد ولى وزارت بهداشت بزرگنمایى و 
افراطیگرى نمى کند. پیشــنهاد ما این است که در کنار 
همین تبلیغات با توسعه بسترهاى ارائه خدمت دانشگاهى 
و آکادمیک به مردم بگوییم این اقدامات درست و بدون 

افراط و تفریط است.»
خدادوســت با تأکید بر اینکه داروخانه هــاى گیاهى با 
عطارى ها موازیکارى ندارند، ادامه داد: «داروسازان نگران 
بودند بخشى از درآمدهاى داروخانه هاى معمولى کاهش 
یابد اما در جریان نشســت هایى که با آنها داشتیم قول 
دادیم درصورت فعالیت داروخانه هاى گیاهى درآمدشان  
10 تا 15 درصــد نیز افزایش پیدا کنــد. تدوین ضوابط 
اجرایى داروخانه هاى گیاهى و فرآورده هاى طبیعى در 
سازمان غذا و دارو در حال انجام اســت و امیدواریم در 
آینده اى نزدیک حداقل در مراکز استان ها تعدادى از این 

داروخانه ها را داشته باشیم.» 

نماینده ولى فقیــه در امور حج و زیارت گفــت: با توجه به 
پیگیرى هاى به عمل آمده از طریق مراجع قانونى مشخص 
شده انتشار بیشتر شایعات در فضاى مجازى از طریق افراد 
معاند و مخالف با ارزش هاى اســالمى در خارج از کشــور 

صورت گرفته است.
حجت االســالم و المســلمین ســید على قاضى عسکر 
افزود: بــه همین منظور از عمــوم مردم انتظــار داریم به 
شــبهه هایى که در فضاى مجازى ایجاد شده توجه نکنند 
و اخبار دقیق و صحیح را از ســامانه ســازمان حج دریافت

 کنند. 
وى افزود : این افراد با طراحى و انتشار شایعات در شبکه هاى 
اجتماعى به دنبال ایجاد شبهه در حوزه مسائل دینى درجامعه 
هســتند تا مردم را از انجام یک واجب الهى و فریضه مهم 

دینى منصرف کنند. 
قاضى عسکر از جمله شایعات فضاى مجازى را تعرض به 
زائران، گروگان گیرى و... عنوان کرد و اظهار داشــت: این 
سخن ها مربوط به مفتى هاى داعشى است که علیه شیعه 
حرف مى زنند و معلوم است و خوشبختانه داعش در تمامى 

جبهه ها رو به نابودى است. 
وى با بیان اینکه عده اى بــه دنبال معرفى جایگزین براى 

فریضه حج هستند و با صورتى زیبا اما پشت صحنه اى زشت، 
مطرح مى کنند که هزینه حج را به فقرا و محرومین باید داد، 
اظهار داشت: هیچ چیز نمى تواند جایگزین این فریضه الهى 
با این همه برکات شود.سرپرست حجاج ایرانى افزود: این 
حرف ها یا از سرغفلت و یا فریبکارانه است ، زیرا که در روایات 
به صراحت آمده است که از پیغمبر(ص) نقل شده که ایشان 
با نگاه به کوه ابوقبیس که کوه بلندى در مکه است فرمودند 
اگر کسى به اندازه این کوه طال در راه خدا انفاق کند هرگز 

جاى پاداش حج را نخواهد گرفت. 
وى افزود: اساساً طرح اینگونه مســائل نشان از یک تفکر 
انحرافى دارد چرا که حدود هفت میلیون نفر هر سال به خارج 
از کشور مسافرت مى کنند و همه مى دانند که چه شرایطى 
در برخى از کشورها حاکم است حال سئوال این است که چرا 

فقط به حج مى پردازند؟ 
وى تأکید کرد : بــا وجود ایــن، چرا به دیگــران توصیه 
نمــى کننــد کــه هزینــه آن ســفرها را بــه فقــرا 
بدهنــد؟ فقــط تکیــه کــردن روى حــج که نشــان 
مى دهــد ایــن مقابله بــا فریضــه الهى حج اســت و

 مى خواهند این تأثیر شــگرف بین المللــى را از ملت ما 
بگیرند. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از اینکه 
ضعف نظارت باعث شده است سود توریسم سالمت نصیب 
دالالن شود بر ضرورت برخورد جدى و قاطع دستگاه قضا با 

دالالن سالمت تأکید کرد.
همایون هاشمى  از فعالیت دالالن در حوزه توریسم سالمت 
انتقاد کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه زیرساخت هاى الزم 
براى پذیرایى از گردشگر سالمت به خوبى فراهم نشده 
است بنابراین برخى از گردشگران سالمت به دام دالالن 
سودجو  مى افتند این در حالى است که این افراد سودجو با 
ارائه خدمات بى کیفیت اعتبار کشور را خدشه دار مى کنند.

هاشمى جلوگیرى از فعالیت دالالن در حوزه گردشگرى 
سالمت را نیازمند تشدید نظارت وزارت بهداشت و ارتقاى 
هتلینگ مراکز درمانى و بیمارســتان ها دانست و افزود: 
دالالن در تمامى حــوزه ها در حال فعالیت ها هســتند 
که توریســم ســالمت یکى از این حوزه هاست در این 
رابطه بســیارى از افراد غیرمتخصص صرفاً براى تأمین
 انگیزه هاى مادى و اقتصادى به این عرصه وارد شــده و 

خسارات زیادى را به حوزه سالمت وارد مى کنند.
نماینده مردم شــاهین دژ، تکاب و میاندوآب در مجلس 
دهم، با تأکید بر ضرورت برخورد جدى و قاطع دستگاه قضا 
با دالالن سالمت، گفت: قوه قضائیه باید با سودجویانى 
که با ارائه خدمات بى کیفیت به توریســم سالمت آبرو و 
اعتبار کشور را خدشه دار مى کنند به صورت قاطع و جدى 

برخورد کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى، 
با یادآورى اینکه بیشترین گردشگران سالمت ایران مربوط 
به کشــورهاى همسایه مانند ســوریه، عراق، کردستان 
عراق، عمان، ترکیه، ارمنستان، امارات، کویت و جمهورى 
آذربایجان است، به خانه ملت گفت: نباید در این حوزه تنها 
به حضور این کشورها اکتفا کرد زیرا پزشکان ایران در حوزه 
درمان جزو برترین هاى دنیا محسوب مى شوند؛ وزارت 
بهداشت باید از ظرفیت هاى پزشکى و بهداشتى به ویژه در 
بخش غیردولتى براى توسعه صنعت گردشگرى سالمت 

استفاده کند.

هزار پیچ و خم براى طب ایرانى

نماینده ولى فقیه در امور حج و زیارت مطرح کرد

سرنخ شایعات علیه حج کجاست؟
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد

 افزایش 6 درصدى طالق و سود سرشار توریسم سالمت در جیب دالالن
کاهش 2 درصدى ازدواج
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کاهش 45 درصدى ارزش 
صادرات محصوالت باغى 

ارزش صـادرات محصـوالت باغـى در اصفهان 45 
درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرك اسـتان اصفهـان با اشـاره به اینکه 
ارزش صـادرات محصوالت باغى از گمرك اسـتان 
اصفهان در سـه ماهه نخسـت امسـال بیـش از 45 
درصد کاهش داشته است، گفت: در سه ماهه امسال 
2400 ُتن محصول بـه ارزش دو میلیون دالر صادر 
شـد که از لحاظ وزنى 80 درصد و ارزشى 45 درصد 

نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش داشته است.
احمدى ونهرى با بیان اینکه سال گذشته 12 هزار تن 
محصول صادر کردیم، اظهار داشت: این محصوالت 
شـامل سـیب، گالبى، زردآلو، گیالس، آلـو، خربزه، 

هندوانه، توت فرنگى، گوجه سبز و بادام است.
25 درصـد صـادرات بـه کشـور  وى افـزود: 
هندوسـتان،43 درصد کویت، 15 درصد عراق و 17 
درصد به کشـور هاى امارات، قزاقستان، پاکستان و 

مالزى بوده است.

آب شرب کاشان، سالم است
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب کاشـان گفت: 
کیفیـت آب شـرب به لحـاظ بهداشـتى، شـیمیایى 
و میکروبـى بـه صـورت روزانـه در تمـام نقـاط 
شهرسـتان هـاى کاشـان و آران و بیـدگل کنتـرل 
مـى شـود و بـا اطمینـان مـى تـوان گفـت، آب 
شـرب مشـترکان این شـرکت، بهداشـتى و سـالم 

است.
محمدرضا اسـدى اظهار داشت: تنها در شهر کاشان 
از طریق واحد کنترل کیفى شـرکت آبفـا به صورت 
مسـتمر، روزانه در 30 نقطـه متفـاوت نمونه گیرى 
انجـام و کیفیـت و سـالمت آب بـه دقـت کنتـرل 
مى شـود و دانشـگاه علـوم پزشـکى نیز بـه صورت 
جداگانـه وضعیـت سـالمت و بهداشـت آب را رصد 

مى کند.

لزوم اجراى مصوبات 
ستاد بازآفرینى فریدونشهر

فرماندار فریدونشهر اظهار داشـت: تمام دستگاه ها 
براى اجراى مصوبات سـتاد باز آفرینى فریدونشـهر 

حداکثر تعامل را باهم داشته باشند.
 ناصر اسـدى گفـت: توجه بـه بافت هاى فرسـوده 
بـه منظور هویـت بخشـى به محلـه  هـاى اصلى و 
قدیمـى هـر شـهر بـا هـدف جلوگیـرى از حاشـیه 
نشـینى شـهرها و آسـیب هـاى اجتماعـى الزم

است.
وى اجراى طرح هاى پدافندى را جهت پیشـگیرى 
از وقوع حوادث ناگـوار در زمان وقوع بالیاى طبیعى 

بسیار ضرورى دانست.

منعى براى انتخاب رشته هاى 
کارشناسى ارشد وجود ندارد

رئیس دانشـگاه آزاد اسالمى اسـتان اصفهان گفت: 
داوطلبان کارشناسـى ارشـد دانشـگاه آزاد اسالمى 
مى تواننـد بـراى انتخاب رشـته محل هـاى اعالم 
شده در سایت مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه 

(آزمون) اقدام کنند.
محمد امیرى در ادامه افزود: رشته هاى اعالم شده در 
سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمى 

داراى مجوز قانونى است.
وى بـا اشـاره بـه مسـائل اخیردربـاره رشـته هاى 
کارشناسـى ارشـد دانشـگاه آزاد اسـالمى در سـال 
تحصیلـى 97-96 اظهارداشـت: در اختـالف هـا، 
همیشـه قانـون و قانونمـدارى فصل الخطـاب 
بـوده و در ایـن مـورد نیـز بایـد بـه قانـون رجـوع

کرد.
وى خاطر نشان کرد: قانون تأیید رشته هاى دانشگاه 
آزاد اسـالمى مصـوب 67/2/14 مجلـس شـوراى 
اسـالمى و همچنین آیین نامه اجرایى قانون مذکور 
مصوب 68/8/12 در هیئت دولت، شـیوه هاى کار و 
تسـریع در روند این موضوع را مشـخص کـرده و با 
توجه به استعالم انجام شده از مجلس، قانون مذکور 

پا برجا و الزم االجراست.

دادستان عمومى و انقالب اصفهان گفت: با وجود صریح 
بودن قانون جامع مبارزه با مواد مخــدر و دخانى، به علت 
یکسرى کش مکش هاى سیاسى اجراى این قانون با موانع 

جدى روبه رو شد.
حسن رحیمى اظهار داشت: توانستیم با یک حرکت دسته 
جمعى و یک اتفاق نظــر کلى بحث اســتعمال قلیان در 
چایخانه هاى اصفهان را به یک سرانجام مطلوب برسانیم. 
وى افزود: توجه قانونگذار به سالمت عمومى یک نگاه ویژه 
است، نخستین شعبه اى که پس از انتصاب حقیر به صورت 
تخصصى در دادسراى اصفهان راه اندازى شد شعبه ویژه 
رسیدگى به سالمت عمومى و بحث هاى زیست محیطى 

بود؛ از ســال 85 قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و دخانى 
تصویب شد و از همان سال نیز به اجرا درآمد؛ با وجود صریح 
بودن قانون، به علت یکســرى کش مکش هاى سیاسى، 
اجراى قانون مبارزه با مواد مخــدر و دخانى با موانع جدى 
روبه رو شد. دادستان عمومى و انقالب اصفهان با اشاره به 
حواشى افزایش بیکارى و تعطیلى واحدهاى اقتصادى ناشى 
از اجراى این قانون تصریح کــرد: با همه هجمه هایى که 
ناشى از افزایش بیکارى و تعطیلى این واحدهاى اقتصادى 
عرضه کننده قلیان بود اما با همدلى و همراهى همه ارگان ها 
این کار به نتیجه رسید و عرضه قلیان در واحدهاى تجارى 

اصفهان مانند چایخانه ها و قهوه خانه ها متوقف شد.

جانشین مســئول دفتر نمایندگى ولى فقیه در جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان از اعزام روحانیون امدادگر 
به پایگاه هاى امداد و نجات بین شــهرى این جمعیت 

خبر داد . 
حجت االسالم والمســلمین احمد فعال اظهار داشت: 
تعداد هشت نفر از اساتید، مشاورین و مبلغان حوزه که با 
شرکت در دوره هاى امداد و نجات و کمک هاى اولیه، 
درجه نجاتگرى یک و 2 را کسب کرده اند به منظور ارائه 
خدمات دینى و فرهنگى مطلوب به پایگاه هاى امداد و 

نجات بین شهرى هالل احمر استان اعزام شدند. 
وى تصریح کرد: امسال در این طرح پایگاه هاى امدادى 

با فاصله 130 کیلومتر از مرکز استان نیز تحت پوشش 
قرارگرفته و 16 پایگاه از خدمات ایــن طرح بهره مند 
شدند و این در حالى اســت که اعزام روحانیون نسبت 
به سال گذشته در حدود 30 درصد افزایش داشته است.

 حجت االسالم والمسلمین فعال، پخش اذان به صورت 
زنده، اقامه نماز جماعت، ســخنرانى کوتاه بعد از نماز و 
برگزارى جلسات درست خوانى و تصحیح حمد و سوره و 
قرائت قرآن، پرسش و پاسخ، مشاوره و همچنین بررسى 
پایگاه هاى امدادى از جهت امور فرهنگى و مذهبى را از 
وظایف روحانیون امدادگر اعزامى به پایگاه هاى امداد و 

نجات بین شهرى هالل احمر استان عنوان کرد.

کش مکش هاى سیاسى
مانع مبارزه با مواد مخدر 

اعزام روحانیون امدادگر به 
پایگاه هاى هالل احمر 

معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفا گفــت: در 
اصفهان مى تــوان قاطعانه گفت که از نقطه ســر به 
ســر در مرحلــه  پایین تر قــرار گرفته ایــم و کمبود 
منابــع آب در این اســتان به طور جــدى خودنمایى

 مى کند.
رحیــم میدانــى اظهارداشــت: در حــال حاضــر 
بــه رغــم اقدامــات صــورت گرفته 300 شــهر 
در نقطــه سربه ســر منابــع آبــى قــرار دارنــد، به 
طــورى کــه اگــر تعمیــرات تأسیســات طوالنى 
شــود بــا مخــازن خالــى رو بــه رو خواهیــم 

شد.
وى با بیان اینکه براى تأمین آب شرب نیازمند تدابیر 
گوناگونى هستیم، افزود: صرف وجود آب پشت سدها 

نمى تواند گزینه اطمینان بخش براى تأمین آب کشور 
باشــد، چرا که باید به تعمیر تأسیســات و پروژه هاى 

جدید نیز توجه شود.
معاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفا ادامــه داد: 
بــه دلیــل وجــود محدودیت هــاى منابــع مالى 
نمى تــوان پروژه ها را طبــق زمانبندى اجــرا کرد، 
به همین دلیل در حــال حاضر با شــهرهایى داراى 
تنش آبــى مواجه شــدیم کــه باید اقدامــات الزم 
براى خروج این شــهرها از وضعیــت فعلى صورت 

گیرد.
میدانــى با بیــان اینکه حاشــیه اطمینان مــا براى 
تأمیــن منابع آبــى کم اســت، گفــت: در اصفهان 
حتــى مى تــوان قاطعانه گفت کــه از نقطه ســر به 

ســر نیز در مرحله پایین تر قــرار گرفته ایم و کمبود 
منابــع آب در این اســتان به طور جــدى خودنمایى

 مى کند.
وى اوج مصرف منابع آب را از ســاعت 16و 30 دقیقه 
تا 21 در روزهاى عادى دانســت و افزود: در روزهاى 
تعطیل از ســاعت 10 تا 14 نیز اوج مصرف را شــاهد 

هستیم.
معاون وزیــر نیرو در امــور آب و آبفــا تصریح کرد: 
اگر تمام ســدهاى کشــور نیز پر باشــد امــا میزان 
مصرف از حــد اســتاندارد افزایش یابد تأسیســات 
نمى توانــد آب را بــه دســت مشــترکان برســاند 
که همیــن مســئله موجــب کاهــش منابــع آبى 

مى شود.

کمبود منابع آب در اصفهان به طور جدى خودنمایى مى کند

پایین تر از «سر به سر»! 
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان، افزایش تقاضا، کاهش عرضه و صادرات را مهمترین 

عوامل افزایش 60 درصدى نرخ پیاز طى روزهاى اخیر اعالم کرد.
ناصر اطرج پیرامون افزایش نرخ پیاز در بازار اصفهان، اظهار داشت: متأسفانه امسال میزان تولید پیاز 
در کشور تا حدودى کاهش یافته از سوى دیگر با وجود افزایش تقاضا این محصول در بازار، بخشى 

از تولیدات آن به کشورهاى قطر، عراق و... صادر مى شود.
وى بیان داشــت: پیش از این نرخ هرکیلو پیاز در بازار اصفهان هزار و 800 تومان بود که اکنون در 

حدود دو هزار و 600 تومان 
افزایش نرخ داشته است.

به گفتــه رئیــس اتحادیه 
میادیــن میــوه و تــره بار 
اصفهان، در حال حاضر در 
تمام کشور شــاهد کمبود 
عرضه پیاز هستیم و قیمت 
این محصــول  در هر کیلو 
سه هزار و200 تومان است.

وى افزود: با توجه به اینکه 
اصفهان مرکــز تولید پیاز 
است، در این شرایط بسیارى 
از توزیــع کننــدگان، این 
محصول را از محل صحرا 

و زمین هاى کشاورزى با قیمت هاى باال خریدارى کرده و به شهرهاى دیگر مى برند.
اطرج همچنین با اشاره به اینکه به غیر از پیاز قیمت بقیه سبزى و صیفى جات در میدان میوه و تره بار 
با ثبات و کاهش قیمت مواجه بوده است، گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلو خیار بین 400 تا هزار 
و صد تومان، بادمجان بین 800 تا دو هزار و 200 تومان، سیب زمینى بین 700 تا هزار و صد تومان، 
کاهو بین 700 تا هزار و صد تومان، کرفس بین 400 تا هزار و صد تومان، گوجه بین 500 تا هزار و 
500 تومان، هویج بین600 تا هزار و 200 تومان و لیموترش بین چهار هزار و 500 تا 15 هزار تومان 

است.
وى در ادامه با اشاره به اینکه نرخ آلو، هلو، گیالس و سیب درختى نسبت به تعطیالت عید فطر در 
حدود 10 تا 20 درصد کاهش یافته است، افزود: قیمت گیالس تک دانه لواسان تا قبل از تعطیالت 
عید فطر بین پنج هزارتا 12 هزار تومان بود و هم اکنون با افزایش عرضه آن در میدان میوه و تره بار 

با نرخ ده هزار تومان فروخته مى شود.
رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان در خصوص قیمت دیگر میوه ها، بیان داشــت: در 
حال حاضر قیمت هر کیلو انواع آلبالو بین دو هزار تا پنج هزارتومان، آلو سیاه بین سه هزار تا شش 
هزارتومان، آلوزرد بین چهار هزار و 500 تا پنج هزار و 500 تومان، انگور عســگرى بین دو هزار و 
500 تا شش هزار تومان، انگور یاقوتى بین هزار و 500 تا چهار هزار و 500 تومان، سیب گالب بین 
سه هزار و 500 تا شــش هزار تومان، هلو بین ســه هزار و 500 تا هفت هزار تومان و شلیل بین 

سه هزار تا هفت هزارتومان است.
به گفته اطرج، اصفهان در بحث تأمین و توزیع میوه تابستانه هیچ کمبودى ندارد.

رشد 72درصدى اتصال 
تقاطع هاى شهر به شبکه فیبر نورى 

مدیرعامل سازمان فاوا شهردارى اصفهان گفت: یکى از اهداف این سازمان توسعه شبکه فیبر نورى 
در سطح ساختمان هاى شهردارى و تقاطع هاى سطح شهر است که در دو سال گذشته از رشد 72 

درصدى برخوردار بوده است.
وحید حیدریان گفت: از سال 84  تا 94 تعداد 87 تقاطع  به شبکه فیبر نورى متصل شده بود که این 

رقم  در دو سال گذشته به 150 تقاطع رسیده  است.
 مدیرعامل سازمان فاوا با اشاره به مشکالت شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیکى موجود 
تصریح کرد: در اواخر سال 95 یک دستگاه از این کیوسک هاى اطالع رسانى در ضلع جنوبى پل 
خواجو به صورت پایلوت راه اندازى شد که در تالش هستیم در سال جارى 100 دستگاه و در آینده 

400 دستگاه از آن را در کل شهر نصب و راه اندازى نماییم.

گرانى پیاز اشک مردم را درآورد 
این محصول 60 درصد افزایش قیمت داشته است

رئیس دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان گفت: تا پایان تیر200 تخت 
به مجموع تخت هاى بیمارستانى استان اضافه مى شود.

اصغرى درحاشیه بهره بردارى از 24 تخت مراقبت هاى ویژه کودکان و 

جراحى نوزادان مرکز آموزش –درمانى بیمارستان فوق تخصصى کودکان 
امام حســین (ع) افزود: با بهره بردارى از این تخت ها با هزینه اى بیش 
از 80 میلیارد ریال بیماران پنج استان مرکزى از خدمات این مرکز بهره 

مند مى شوند.
وى گفت: با توجه به جمعیت پنج میلیون نفرى استان ، سطح پوشش تخت 
در استان 1/2 درصد است درحالى که میانگین کشورى تخت 1/7 درصد 
است و این نشاندهنده آن است که نیاز به بیمارستان هاى بیشترى داریم.
اصغرى با یــادآورى اینکه نیاز بــه بخش مراقبت هــاى ویژه کودکان 
و تخت هاى عادى بیمارســتانى در اســتان اصفهــان همچنان وجود 
دارد، افــزود: مجوز ســاخت ســه هــزار تخــت بیمارســتان در 
اســتان صادر شــده و ســاخت هزار و200 تخت در دســت اقدام

 است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان 
درمجموع شــش هزارتخت بیمارســتانى دارد،گفت: تا پایان تیرماه 
بیمارستان هاى منظریه خمینى شهر و خورو بیابانک هم به بهره بردارى 

مى رسد .

بهره بردارى از 24 تخت NICU ویژه کودکان 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 اصفهان گفت: مرحله شهرســتانى چهلمین 
دوره مسابقات قرآن کریم اصفهان ویژه بزرگســاالن با رقابت هزار و 500 نفر زن و 

مرد برگزار مى شود.

حجت االسالم و المسلمین سید محمد هادى روح االمینى اظهارداشت: براساس برنامه 
ریزى هاى به عمل آمده آزمون معارف قرآن کریم چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم 
بزرگساالن شهرستان اصفهان با حضور 500 نفر از زنان و مردان در رشته هاى تفسیر 
سوره هاى یوسف و رعد، صد موضوع ســبک زندگى اسالمى و 80 حکمت اول نهج 
البالغه در ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 15 تیر ماه در جوار مقبره عالمه مجلسى(ره) 
برگزار مى شود که پنج نفر برتر هر رشته به مرحله اســتانى این دوره از مسابقات راه 

پیدا مى کنند.
وى افزود: همچنین آزمون شــفاهى مرحله شهرســتانى چهلمین دوره مســابقات 
قرآن کریم ویژه بزرگســاالن در رشــته هاى حفــظ، قرائت، ترتیــل خوانى قرآن 
کریم، اذان و دعاخوانى نیز در روزهاى پنج شــنبه و جمعه مصــادف با 22 و 23 تیر 
ماه برگزار مى شــود که محل برگزارى آزمــون مردان در امامزاده ســید محمد(ع) 
خیابان وحید اســت و آزمون زنان نیز در مقبره عالمه مجلســى(ره) اصفهان برگزار 
مى شــود که شــش نفر برتر هر رشــته نیز به اداره امور قرآنــى اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اســتان جهت شرکت در مرحله اســتانى این دوره از مســابقات معرفى 

مى شوند.

برگزارى مرحله شهرستانى مسابقات قرآن کریم اصفهان 

دفتــر مدیریــت مصــرف بــرق اصفهــان از مردم 
خواســته اســت با توجه بــه افزایش قابــل مالحظه 
گرماى هوا در هفته جارى، نســبت بــه صرفه جویى 
در مصرف برق بــه ویژه از ســاعت 11 تــا 15 اقدام 

کنند.
در این اطالعیه دو راهکار بســیار مؤثر در صرفه جویى 
مصرف برق ذکر شده که راهکار اول به این شرح است: 
با تنظیم دماى کولرهاى گازى و اســپلیت ها بین 24 تا 
26 درجه سانتیگراد، مصرف برق به طور مؤثرى کاهش 
مى یابد.همچنیــن به عنوان راهکار دوم مطرح شــده 
اســت: چنانچه خانم ها از لوازم برقــى پرمصرف مانند 
ماشین لباسشویى، ظرفشویى، اتو و جاروبرقى و مواردى 
از این قبیل در ساعات 11 تا 15 استفاده نکنند و استفاده 
از این لوازم را به ســاعات ابتدایى صبح و یا ســاعات 
آخر شــب موکول کننــد، مصرف بــرق بهینه خواهد 

شد.

علیرضا اشرفى، استادتمام دانشگاه کاشان، دبیر انجمن 
جهانى ریاضى شیمى شد. اشــرفى عضو هیئت علمى 
و استادتمام دانشگاه کاشــان  متولد سال 1343 تهران 

است.
استاد گروه ریاضى در پژوهشکده علوم و فناورى نانوى 
دانشگاه کاشان در بیش از ســه انجمن مختلف علمى 
معتبر دنیا عضویت دارد و بیش از ده مجله ISI را داورى 
کرده است و حدود 15 مقاله به کنفرانس هاى بین المللى 
ارائه داده و پژوهشــگر برگزیده کشــورى در سال 88 

معرفى شده است.
علیرضا اشرفى همچنین سه ســال پژوهشگر نمونه در 
سطح استان اصفهان معرفى شده اســت و از سال 80 
تاکنون نیز هرســاله به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه 
کاشان معرفى شده و بیش از 280 مقاله از این پرفسور 
دانشگاه کاشان و دانشمند بین المللى در مجالت داخلى 

و خارجى ISI تاکنون به چاپ رسیده است.

مردم اصفهان در مصرف برق 
صرفه جویى کنند

استاد کاشانى، دبیر انجمن 
جهانى ریاضى شیمى شد
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افزایش 30درصدى بیمه 
تکمیلى مددجویان کمیته امداد

بیش از 160هزار مددجوى تحت پوشـش کمیته امداد 
استان اصفهان تحت پوشش بیمه تکمیلى قرار دارند.

سرپرست اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد 
امام خمینى(ره) اسـتان اصفهان گفت: از ابتداى امسال 
تاکنون بیـش از پنج میلیارد و 200میلیـون تومان براى 
در مان و بسترى مددجویان تحت پوشش در قالب بیمه 

تکمیلى پرداخت شده است.
عبـد الحمید محمـودى با بیـان اینکـه بیمـه تکمیلى 
مددجویـان تحت پوشـش امسـال در مقایسـه با مدت 
مشابه سـال قبل 30درصد افزایش داشـته است، افزود: 
چهار داروخانه شهر و تمامى مراکز تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکى خدمات بیمه تکمیلى را به مددجویان کمیته 
امداد ارائه مى کنند. وى گفت :530مرکز طرف قرار داد نیز 
طرف قرار داد با بیمه پایه مدد جویان کمیته امداد هستند .

تولید 100 هزار گرم شمش در 
مجتمع طالى موته

مجتمع طالى موته با تولید 100 هزارگرم شمش خالص 
رکـورد طالیى خود را در سـه ماهه نخسـت امسـال به 

ثبت رساند.
مدیر مجتمع طالى موته، تولید شمش خالص را 67 هزار 
گرم بیان کرد و گفت: این میزان تولید شمش خالص از 
این مجتمع، 49/25 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال 
اسـت. علیرضا طـاالرى بازدهى تولیـد مجتمع طالى 
موته را با 20/9 درصد رشد بیان کرد و افزود: زمان توقف 

18/84 درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.

نمایش هاى خیابانى در 
شاهین شهر برگزار مى شود

رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
شاهین شهر و میمه گفت: نمایش هاى خیابانى هنرمندان 
استان با اصفهان، به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در 

محالت شاهین شهر به روى صحنه مى روند.
فرامـرز رادمنـش در خصـوص برگـزارى نمایش هاى 
خیابانى اظهار داشـت: نمایش هـاى خیابانى هنرمندان 
اسـتان به مدت دو شـب، در محالت این شـهر به روى 

صحنه مى روند.
وى افزود: نمایش هاى خیابانى «درنگ» به کارگردانى 
کهکش پور، «اعتیاد نه» به کارگردانى رادمهر کشانى، 
«رستم در چند دقیقه» به کارگردانى محمدامین کشانى و 
«زنگ به زنگاه» به کارگردانى امید پاریاب در هشت محله 
شهر شاهین شـهر اجرا مى شـوند. رادمنش خاطرنشان 
کرد: معرفى آسیب هاى اجتماعى و چگونگى ارائه سبک 
صحیح زندگى در مقابله با معضل مواد مخدر، پیام هاى 

نمایش هاى خیابانى هنرمندان است.

تنها 20 درصد از 
شهرك سالمت باقى مانده است

مدیر پروژه شهرك سالمت گفت: عملیات اجرایى پروژه 
شهرك سالمت تاکنون 80 درصد پیشرفت داشته است.
رضا هیبتى با اشاره به اینکه شهرك سالمت در پنج فاز 
اجرا مى شود، ادامه داد:  براى عملیات اجرایى این پروژه 
بیش از هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. وى  
با اشاره به اینکه عملیات اجرایى فاز اول و سوم شهرك 
سـالمت تکمیل شـده اسـت، گفت: فـاز اول شـهرك 
سالمت شامل کلینیک هاى تخصصى، فروشگاه هاى 

طبى، مطب ها و...  است.
هیبتى با اشـاره به اینکه عملیات اجرایى فاز دوم این ابَر 
پروژه نیز در دست اجراست،  تصریح کرد: عملیات اجرایى 
فازدوم شهرك سالمت تاکنون نیز 80 درصد پیشرفت 

داشته و تا پایان سال جارى تکمیل مى شود.

لزوم دریافت مجوز براى 
فعالیت باشگاه هاى ورزشى

مدیرکل ورزش و جوانان اسـتان اصفهـان گفت: تمام 
باشگاه هاى ورزشى براى فعالیت، باید مجوز رسمى خود 
را از کمیسیون ماده 5 اداره ورزش و جوانان دریافت کنند.
محمد سلطان حسینى تصریح کرد: این کمیسیون براى 

صدور مجوز، موارد مختلفى را مدنظر خواهد داشت.

خبر

کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: مردم در ســاعت هاى شدت تابش نور 

آفتاب در معرض نور خورشید قرار نگیرند.
حجت ا... على عسگریان به مردم استان اصفهان توصیه 
کرد که تا حد امکان در ساعات بعد از ظهر از قرار گرفتن 
در معرض نور مســتقیم آفتاب خوددارى کنند. به گفته 
کارشناســان در این روزهاى گرم تابســتانى افزایش 
اشعه ماوراء بنفش در شهر اصفهان سالمتى شهروندان 
را به خطر مى اندازد و بدین ســبب مــردم هنگام تردد 
در معابر و فضاهاى باز در حد امــکان از قرار گرفتن در 

معرض تابش مستقیم نور خورشید اجتناب کنند. 

کارشناس اداره هواشناسى استان اصفهان همچنین با 
بیان اینکه تا دو روز آینده آسمان در اکثر مناطق استان 
اصفهان به صورت صاف تا قســمتى ابرى پیش بینى 
مى شــود، افزود: در طول این مدت آســمان اســتان 
اصفهان به صورت صاف تا قسمتى ابرى و هوا همچنان 

گرم است.
عســگریان بــا بیــان اینکــه تــا دو روز آینــده 
تغییــرات دمایــى چندانــى در اســتان نخواهیــم

داشت، ادامه داد: شــاخص UV یک مقیاس تابشى به 
معنى التهاب پوست ناشــى از قرمز شدن آن به واسطه 

آفتاب سوختگى است.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: سازمان میراث فرهنگى به تنهایى 
قادر به حراست از آثار ملموس و ناملموس تاریخى نیست.
فریدون اللهیارى افزود: با توجه بــه تعداد آثار تاریخى، 
صنایع دســتى و آثار طبیعى در کل کشــور و همچنین 
استان اصفهان همکارى فرهیختگان فرهنگى و ادارات 

و نهادها در هر منطقه با میراث فرهنگى الزم است.
وى بیان داشــت: حفاظــت از آثار تاریخــى و میراثى 
نیازمند عزم ملى است و همه دستگاه هاى ادارى که به 
منافع ملى توجه دارند باید در این خصوص تحت عنوان 

عضو حقوقى همکارى کنند. 

وى با اشاره به اینکه مردم مشارکت خوبى در حوزه میراث 
فرهنگى دارند، تصریح کرد: مشــارکت مردم در قالب 
ســازمان هاى مردم نهاد با میراث فرهنگى در راستاى 
فعالیت هاى فرهنگى و حفاظت از آثار تاریخى وجود دارد 

و استان اصفهان در این عرصه پیشتاز است.
وى به رشد گردشــگرى در ســال هاى اخیر در استان 
اصفهان اشــاره کرد و گفت: توزیع گردشگر در سراسر 
اســتان اصفهان انجام شده اســت و در دورترین نقاط 
استان از جمله خور و بیابانک، سمیرم و فریدونشهر نیز 
گردشگران خارجى سفر کرده و از مناطق گردشگرى و 

طبیعى آن بازدید مى کنند.

 به تنهایى قادر به حراست از 
آثار تاریخى نیستیم

اصفهانى ها در معرض تابش 
نور خورشید قرار نگیرند

از شــامگاه روزهاى چهارشــنبه  و پنج شــنبه هفتم 
وهشتم تیرماه تا سپیده دم روز جمعه آزمون وآموزش 
عملى رصد ویژه انتخاب تیم ملى نجوم واختر فیزیک 
دانش آموزى کشوردر محل دبیرســتان معراج نیاسر 

برگزار شد.
ازمجموع دانش آموزان شرکت کننده سراسر کشور در 
آزمون هاى قبلى تعداد 10 نفر از  دانش آموزان به مدال 
طالى ایران دست یافته اند. به گفته موسوى سرپرست 
تیم ونماینده باشــگاه دانش پژوهــان وزارت آموزش 
وپرورش،پنج نفر از دانش آمــوزان به عنوان منتخب 
ونماینده جمهورى اســالمى ایــران جهت حضور در 
المپیاد نجوم واختر فیزیک جهانى معرفى خواهند شد. 
وى اظهار داشــت: المپیاد جهانى نجوم در پاییز سال 

جارى در کشور تایلند برگزار خواهد شد. 
الزم به ذکراست نمایندگان ایران در پنج دوره اخیر این 
رقابت ها ســال 91 رتبه پنجم، 92 رتبه سوم، 93 حائز 

رتبه دوم، 94 رتبه اول وسال 95 رتبه دوم را در المپیاد 
جهانى نجوم و اخترفیزیک کسب کرده اند.

نظرى، شهردار نیاسر به همراه رئیس شوراى اسالمى 
شهر به منظور ارج نهادن به موضوعات علمى وتقدیر 

وتشکر از برترین هاى نجوم دانش آموزى کشور، ضمن 
پذیرایى وحضور در ضیافت ناهار برگزیدگان کشورى 
در هتل سبز نیاسر، ابراز داشت: یکى از اهداف مدیریت 
شهر کم کردن آلودگى نورى از آسمان پاك و پرستاره 
نیاســر مى باشــد که با حول وقوه الهى وبا همراهى 
ومشاوره دکتر صفایى مسئول رصد خانه داشگاه کاشان 
در نیاسر و مدیریت برق شهرستان کاشان تا حدامکان 
وقابل قبول خاصه در نصب چــراغ هاى بلوار ورودى 
نیاسر و برخى از پارك ها این معضل مرتفع شده است.»

مهدى تقى پور مدیر دبیرستان معراج و رئیس شوراى 
اسالمى شهر نیاســر نیز بیان داشــت: از سال 1382 
تاکنون تیم هاى رصدى در شهر نیاسر فعالیت دارند و 
دبیرستان معراج نیاسر بخاطر موقعیت خاص مکانى و 
تاریکى نســبتًا مطلق حیاط دبیرستان بیش از ده سال 
اســت که به عنوان کمپ رصدى شهرستا ن کاشان 

شناخته شده است.

برگزارى آزمون رصد ویژه انتخاب تیم ملى نجوم در نیاسر

کشاورزانى که با الهام گرفتن از بزرگان و نیاکان خود و با 
کشف استعداد بى نظیرى در دل کویرى مرکزى ایران و 
در چاله هایى که به چاله هاى سنبک و چهار طاقى شهرت 

دارد به کشت و برداشت هندوانه دیم مشغول هستند.
این چاله ها که در اندازه هــاى مختلف 200 تا هزار متر 
مربعى در دل کویر آران و بیدگل واقع شــده اســت هم 
ویژگى خاصى از منظر کشاورزى دارد و هم موجب جذب 

گردشگران داخلى و خارجى شده است.
مدیر جهاد کشاورزى آران و بیدگل اظهار داشت: کشت 
هندوانه دیم در شهرســتان کویرى آران و بیدگل در دو 
منطقه چاله ســنبک و چاله چهار طاقى در سطح بیش 

از 12 هکتار از اواسط 
فروردین ماه توســط 
کشاورزان دیمى کار 
انجــام و هــم اکنون 
برداشت نوبت اول آن 

آغاز شده است.
حسین فتاحى افزود: 
پیش بینى مى شــود 
امســال از هر هکتار 
ســطح زیر کشــت 
هندوانه دیــم در آران 
و بیدگل بین 30 تا 35 
تن هندوانه برداشــت 

شود.وى تأکید کرد: نوبت دوم برداشت این محصول نیز 
در مهرماه و با شروع فصل پاییز آغاز مى شود.

مدیر جهاد کشاورزى آران و بیدگل با اشاره به اینکه کشت 
هندوانه دیم معموًال در مناطق پر آب انجام مى شود و هیچ 
سنخیتى با کویر خشک و ســوزان ندارد، اظهار داشت: 
کشت و برداشــت هندوانه دیم از حدود 300 سال پیش 
تاکنون اتفاق جالبى در منطقه کویرى آران و بیدگل است 
که کشت این محصول با نیاز آبى زیاد بدون آبیارى و با 

روش دیم انجام مى شود.
وى دلیل اقدام کشاورزان منطقه کویرى آران و بیدگل 

به کشــت هندوانه دیم را باال بودن سطح آب زیرزمینى 
در این مناطق دانست و تأکید کرد: در چاله هاى سنبک و 
چهار طاقى با کندن چاله هایى به عمق کمتر از یک متر 
به آب مى رسیم و کشاورزان با کندن چاله هایى به کشت 

هندوانه دیم مى پردازند.
فتاحى تصریح کرد: در حال حاضر از 204 چاله مفروض، 
103 چاله در مناطق سنبک و چهار طاقى کشت هندوانه 
دیم فعال است که این چاله ها با کاربرى کشاورزى دیم 
و با بهره گیرى از ذکاوت ساکنان این منطقه در گذشته 

هاى دور ایجاد شده است.
وى تصریح کرد: هر سال در اوایل فروردین ماه زمین هاى 
چاله مسطح و آماده 
کشت تخم هندوانه 
شده و کشــاورزان 
شروع به کشت مى 
کننــد و همچنیــن 
بــراى جلوگیرى از 
ورود حیوانات موذى 
و به دنبال آن تخریب 
زمین و محصول دور 
تــا دور آن را فنس 
کشى و با تور محصور 
مى کننــد، بعد از آن 
زمین کشــاورزى به 
حال خود رها شــده و در اوایل تیرماه اولین هندوانه ها 

به دست مى آید.
***

رئیس اداره میراث فرهنگى و صنایع دستى و گردشگرى 
آران و بیدگل نیز در این ارتباط گفت: با توجه به منحصر 
بودن کاشــت هندوانه دیــم در کویر، دانش کاشــت و 
برداشت این هندوانه ها در فهرســت آثار طبیعى کشور 
به ثبت مى رسد.جواد صدیقیان افزود: پرونده ثبت ملى 
این دانش براى ثبت ملى مصوب شده است و در آینده اى 

نزدیک به ثبت ملى مى رسد.

این پدیده طبیعى ثبت ملى مى شود

برداشت هندوانه دیم در دل کویر

رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان با بیان اینکه اگر به فریاد تولیدکننده نرسند 
شاهد اضمحالل صنعت دامپرورى خواهیم بود، گفت: عدم اجراى قانون، آفت اصلى 

صنعت دامپرورى است.
موسى رهنمایى درباره خریدارى شیر از دامداران توسط کارخانه ها با قیمت پایین تر 
از نرخ مصوب، اظهار داشت: قانون خرید و فروش شیر که در سال 93 تصویب شد از 

آن زمان تاکنون اجرایى نشده است و قیمت ها نیز با نرخ مصوب فاصله بسیارى دارند.
وى با بیان اینکه قوانین حمایتى فراوانى در بخش کشاورزى و دامپرورى داریم، افزود: 

صنعت دامپرورى از دو ناحیه آسیب مى بیند؛ نخستین مورد واردات بى رویه است.
رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان با بیان اینکه در سال 94، چهل وهشت هزار 
ُتن َکره وارد شد که معادل 300 هزار تن شیر خام است، اظهار داشت: در این حالت 
حتى مصرف کننده نیز بهره مند نشد و به قیمت 22 تا 26 هزار تومان کره را خریدارى 
مى کرد. بنابراین در این میان، سودش عاید واسطه ها و تاجران مى شد و تولیدکننده و 

مصرف کننده هر دو منتفع نشدند.
وى خاطرنشان کرد: یکى دیگر از مواردى که منجر به آسیب صنعت دامپرورى شده 
است اجرا نشــدن قانون 20 نظام جامع دامپرورى است که ذیل آن خرید تضمینى 
محصوالت قرار دارد و قانون، دســتگاه اجرایى را مکلف مى کند که هرگاه نرخ، زیر 
قیمت تمام شــده با ســود متعارف بوده و در واقع قیمت فروش معقول باشد؛ خرید 

تضمینى صورت گیرد.

عدم اجراى قانون، آفت اصلى صنعت دامپرورى است

 باید به فریاد تولیدکننده رسید

ساسان اکبرزاده
«قاچاق کاال و ارز به عنوان قاچاق اقتصاد، قاچاق پنهان، 
سیاه، مخفى، زیرزمینى و اقتصاد سایه نامگذارى شده است 
و اثرات و خسارات جدى به تولیدکنندگان و اصناف وارد 
مى کند که باید با قاچاق کاال و ارز در کشور و استان، مبارزه 
و مقابله شود و در این راســتا در استان اصفهان اقدامات 

بسیار خوبى تاکنون صورت گرفته است.»
استاندار اصفهان در نشستى با خبرنگاران که به مناسبت 
12 تیر ســالروز فرمان رهبر معظم انقالب در خصوص 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزار شــده بــود با بیان این 
مطلب گفت: قاچاق مى تواند قاچاق انسان، مواد مخدر، 
دارو، ارز، اعضاى بدن و جدیداً در کشور قاچاق خاك باشد 
که پیامدهاى آنان در ســه بخش اقتصادى، اجتماعى و 

فرهنگى و سیاسى است.
رسول زرگرپور با تشــریح هر یک از این بخش ها اظهار 
داشــت: تضعیف تولیدکنندگان داخلــى، کاهش درآمد 
دولت و کاهش اشتغال مهمترین پیامدهاى قاچاق کاال 
و ارز در بخش اقتصادى اســت و بر اساس آمارهاى ارائه 
شده، به ازاى هر یک میلیارد دالر قاچاق، صد هزار فرصت 
شغلى از دست مى رود.در بخش فرهنگى و اجتماعى نیز 
تغییر ارزش ها، تهاجم فرهنگى و مصرفگرایى از تبعات 
قاچاق است و در بخش سیاســى، قاچاق کاال و ارز باعث 
فساد مالى به خصوص در سیستم هاى دولتى و ... شده و 

مى شود. 
اســتاندار اصفهان از تشکیل کمیســیون برنامه ریزى، 
هماهنگى و نظارت بر مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز در 
استان اصفهان از سال 93 خبر داد و افزود: این کمیسیون، 
سیاســتگذارى، برنامه ریزى و نظارت بــر امور اجرایى، 
پیشگیرى و مبارزه با قاچاق کاال و ارز را در استان به عهده 

دارد و 20 دستگاه اجرایى را شامل مى شود.
زرگرپور اذعان داشت: این کمیســیون در سال گذشته، 
11 جلســه برگزار کرد که رهاورد آن 59 مصوبه بود که 
تاکنون 50 مصوبــه آن به طور کامل اجرا شــده و بقیه 
نیز در حال اجراســت و ما از لحاظ تعــداد و محتوا در امر 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در ارزیابى کشور عملکرد خوبى 

داشته ایم و در بین سه استان برتر کشور هستیم.
وى با بیان اینکه در سال جارى تاکنون پنج مرحله امحاى 
کاالهاى قاچاق در اســتان اصفهان با حضور مسئوالن 
ذیربط انجام شد، گفت: در ســه گلوگاه اصلى استان نیز 
مبارزه با کاالهاى قاچــاق و ارز و مــواد مخدر صورت 

مى پذیرد.
اســتاندار اصفهان برنامــه ریزى در راســتاى اقدامات 
سلبى، مقابله با کاالهاى ســالمت محور و ... را از دیگر 
فعالیت هاى انجام شــده برشــمرد و افزود: کمیسیون 
برنامه ریزى، هماهنگى و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز در استان اصفهان داراى ده کار گروه حقوقى و قضائى، 
بررسى آراء برائت، حمایت از تولید و نظارت بر گردش کاال 
در بخش عرضه، فرهنگى و تبلیغات، اطالعات و عملیات، 
پیشــگیرى از قاچاق کاال و ارز، ســوخت، اسناد رسى، 
پیشگیرى و مقابله با سنگ هاى قیمتى و استانداردسازى 
بوده و این کمیســیون در تمام شهرســتان هاى استان 
تشکیل شده  و تاکنون 110 جلسه با 640 مصوبه داشته 

است.
زرگرپور گفت: در سال گذشته، شش هزارو 123 پرونده 
قاچاق کاال و ارز در استان به ارزش 1570 میلیارد ریال در 
استان اصفهان تشکیل شد و 9 باند قاچاقچیان متالشى 

و چهار هزار و 878 نفر دستگیر شدند که 40 نفر زن و بقیه 
مرد بودند.

وى ادامــه داد: ده قلم عمده کاالهاى قاچاق در اســتان 
اصفهان به ترتیت لوازم خانگى، لوازم یدکى خودرو، مواد 
غذایى، طال و مصنوعات، برنج تاریخ گذشــته، پوشاك، 
اســباب بازى، تلفن همراه، لوازم آرایشــى و بهداشتى و 

پارچه بود.
استاندار اصفهان سپس به کشفیات کاالهاى قاچاق در 
استان اصفهان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: کشف 
قاچاق شیشــه و بلور از انبارى هــاى اصفهان به ارزش 
40 میلیارد ریال، کولر گازى به تعــداد هزارو 52 عدد در 

انبارهاى جاده اصفهان – قم به ارزش 20 میلیارد ریال، 
مجموعه لوازم خانگى در جاده فرودگاه شامل 251 دستگاه 
لباسشویى، 60 یخچال و ... ،پنج فقره کاالى قاچاق فلزات 
گرانبها در حوزه طال و جواهر به ارزش 110 میلیارد ریال، 
سه هزارو 300 گوشــى تلفن همراه به ارزش 25 میلیارد 

ریال و ... از جمله کشفیات بود. 
زرگرپور با تشریح روند فعالیت مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
و مقایسه آن با سال92 هم گفت: در استان اصفهان و در 
سال 92، سه هزار و 593 پرونده بررسى شد در حالى که 
این میزان بررسى در سال 95 به شش هزارو 123 پرونده 
رســید. همچنین ارزش کاالهاى قاچاق در ســال 92،

 447 میلیــارد ریال بود در حالى که این میزان در ســال 
گذشته به 1570 میلیارد ریال رسید. همچنین در سال 92 ، 
شش باند قاچاق کاال و ارز در استان متالشى شد در حالى 

که این تعداد در سال 95 به 9 باند رسید.
استاندار اصفهان اظهار داشــت: تعداد متهمین دستگیر 
شده در زمینه قاچاق کاال و ارز در سال 92، سه هزارو 800 
نفر بود که این تعداد در سال 95، به چهار هزارو 870 نفر 
رسید و این نشــان مى دهد در این مدت اقدامات ما روند 

صعودى داشته است. 
وى سالم سازى و شفاف سازى گردش پول و ارز، بهبود 
و تسهیل جریان تجارت قانون، ساماندهى و کنترل مؤثر 
مرزها و مبادى ورود و خروج کاال، افزایش خطر قاچاق کاال 
تا پیش از ورود از مبادى تا عرضه و ارتقاى نقش ظرفیت 
فرهنگى در مبارزه با قاچاق کاال و ارز را پنج برنامه جامع 
راهبردى براى مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان اصفهان 
خواند که از سال 93 آغاز شده اســت و تا سال 98 ادامه 
خواهد داشت و گفت: در این برنامه پنج ساله، 118 برنامه 

کالن پیش بینى و انجام مى شود.
زرگرپور از طراحى 9 سامانه اصلى و 37 سامانه فرعى در 
ارتباط با قاچاق کاال و ارز در سطح ملى و استانى خبر داد 
و گفت: اکثر این ســامانه ها راه اندازى شده و یا در آینده 
راه اندازى مى شود و مى تواند کاال را از مبدأ تا مقصد به 
صورت آنالین کنترل کنــد و در نتیجه از ورود کاالهاى 

قاچاق جلوگیرى شود.
اســتاندار اصفهان از مردم و مصرف کنندگان خواست تا 
با نخریدن کاالهاى قاچاق به خصوص لوازم آرایشــى و 
بهداشتى که مى تواند ســالمت افراد را به خطر اندازد در 
جلوگیرى از ورود قاچاق به کشــور بیش از پیش نقش 

ایفا کند.
مدیر کل دفتر انتظامى امنیتى استاندارى و دبیر کمیسیون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز گفت: در چهار سال اخیر در 
اســتان اصفهان، قاچاق کاال به نصف کاهش یافته و با 
تکمیل 9 سامانه اصلى و 37 ســامانه فرعى، پیش بینى
مى شود کاهش قابل توجه قاچاق کاال و ارز را شاهد باشیم.
سیدمجتبى ایزدى گفت: وضعیت استان در مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، خوب است و مسائل با جدیت پیگیرى مى شود 
و مراجع مربوطه، به خوبى پرونده ها را رسیدگى مى کنند. 
وى خاطر نشان کرد: در سال جارى، ما پنج مورد امحاى 
کاالهاى قاچاق به ارزش 1/5 میلیارد تومان را داشــتیم. 
این در حالى است که در سال گذشته در 12 مرحله، 173 
تن کاالهاى سریع الفساد، پوشاك، کاالهاى مستعمل 
و ... به ارزش 80 میلیارد تومان در اســتان اصفهان امحا 
شده بود. وى افزود: ما در سال گذشته ، 38 میلیارد ری ال 
لوازم آرایشى و بهداشــتى را در استان اصفهان کشف و 

معدوم کردیم. 

استاندار اصفهان عملکرد سال 95  مدیریت استان در مبارزه با قاچاق را تشریح کرد

رسیدگى به 6000 پرونده 
قاچاق کاال و ارز
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مزایده
آگهى مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى) شماره آگهى: 139603902141000014 تاریخ آگهى :31 
/96/3 شماره پرونده : 9204002004000517  آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى 9500274 با عنایت 
به محتویات پرونده اجرائى کالســه فوق، تمامت ششدانگ پالك 301/51890 واقع  در بخش 16 ثبت 
اصفهان در ص 323 دفتر 522 ذیل ثبت 113258 به شماره چاپى 484602 به مساحت  93/90 متر مربع  
بنام فرزانه بادیه سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد و حدود و مشخصات آن بدین شرح است: شماال در 
هفت قسمت که قسمت دوم و چهارم غربى است و قسمت ششم شرقى است و اول به طول 3/80 متر و 
دوم به طول 2/67 متر درب و دیوار است که به راه پله مشاعى سوم تا هفتم به طولهاى 3/72 متر و0/56 
متر و 1/43 متر و 0/45 متر  و 3/05 متر کال دیوار اشــتراکى اســت با آپارتمان 51889 فرعى شرقا اول 
بطول 3/23 متر دیواریست به فضاى پالك 707 فرعى دوم که جنوبى است بطول 0/63 متر سوم بطول 
1/20 متر و چهارم که شمالى است بطول 0/63 متر کال دیوار و پنجره است به داکت پنجم بطول 3/47 
متر دیواریست به فضاى پالك 707فرعى جنوبا اول بطول 0/15 متر و دوم بصورت پخ بطول 1/45 متر 
و سوم بطول 4/22 متر و چهارم که شرقى است بطول 0/67 متر و پنجم بطول 0/1 متر دیوار و پنجره و 
ششــم بصورت قوس بطول 1/23 متر لو هفتم بطول 2/40 متر و هشتم بصورت قوس بطول 1/23 متر 
دیوار کوتاه بالکن و نهم بطول 3/30 متر دیوار و پنجره اســت کال به فضاى  حیاط مشاعى غربا  بطول 
6/30 متر دیوار و پنجره است به فضاى کوچه بن بســت حدود پارکینگ قطعه 51896 شماال اول بطول  
0/55 متر خط مستقیم و مفروض است به راه پله مشــاعى دوم بطول 2/45 متر  بدیوار و پنجره اپارتمان 
51886 فرعى شرقا بطول 6/50 متر خط مستقیم مفروضى است به پارکینگ 51897 فرعى جنوبا اول به 
طول 2/27 متر و دوم بصورت قوسى بطول 0/93 متر و سوم بطول 0/30 متر خط مستقیم مفروض است 
به حیاط مشاعى غربا بطول 5/75 متر خط مستقیم مفروض اســت به پارکینگ مشاعى 51895 فرعى 
سپس مالکیت نامبرده طى سند رهنى شــماره 29895 مورخه 1392/11/15 دفتر اسناد رسمى شماره 
183 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد قرار گرفته و چون تخلف از پرداخت دین و بدهى نموده، بستانکار 
تقاضاى ارزیابى و سپس مزایده مورد رهن را داده و جهت ارزیابى به کارشناس رسمى دادگسترى ارجاع 
و به شرح ذیل توصیف نموده است: محل مورد نظر عبارت است از ششدانگ اعیانى یک واحد آپارتمان 
مسکونى در طبقه دوم جنوبى یک مجتمع 5 واحدى در سه طبقه که با اعیانى 93/9 متر مربع و عرصه به 
مقدار قدرالسهم که حدود 12 قدمت احداث شده یک واحد پارکینگ دارد و بدون انبارى است. مجتمع با 
اسکلت بتن و سقف تیرپه بلوك احداث شده کف واحد مذکور سرامیک بدنه کاغذ دیوارى آشپرخانه کف و 
بدنه سرامیک و کاشى دو اتاق خواب کف موزاییک گرمایش بخارى گازى سرمایش کولر آبى در ورودى 
چوبى پنجره هاى داخل و در بالکن فلزى نماى خارجى آجر و داراى اشــتراکات آب و فاضالب و گاز به 
صورت مشترك و انش عاب برق مجزا میباشد لذا با توجه به مراتب فوق موقعیت محل و نوع بنا و مشترکات 
و امتیازات ارزش ششدانگ از پالك ثبتى به شــماره ملک 51890/ 301 بخش 16 ثبت اصفهان مبلغ 
1100000000 ریال تعیین و اعالم میگردد ضمنا کد پستى مندرج در اسناد بانک مربوط به آپارتمان واحد 
شمال همان طبقه میباشد بنابر اعالم وکیل بستانکار وثیقه فاقد بیمه میباشد. ملک فوق ازطریق مزایده از  
ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1396/06/06 مورخ در اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر، واحد اجرا 
، طبقه دوم، از مبلغ پایه 1/100/000/000 ریال( یک میلیارد و یکصد میلیون ریال)  شروع و به هر کسى 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته میشود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد و فروش صرفا نقدى میباشد.  ضمنا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان  امروز  روز دوشنبه مورخ 1396/04/12 درج و 
منتشر میگردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول میگردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى معتبر الزامى اســت ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى 
فیش مخصوص در حساب اداره ثبت و اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 662 سلطانیان مسئول واحد 

اجراى اسنادرسمى شاهین شهر/4/178
 حصر وراثت

شهربانو مهرمحمدى داراى شناسنامه شماره 1997 به شرح دادخواست به کالسه 320/96  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد مهرمحمدى بشناسنامه 198 
در تاریخ 95/10/05 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- زهرا مهرمحمدى ش ش 4024، 2- هاجر مهرمحمدى ش ش 1075، 3- اسماعیل مهرمحمدى ش 
ش 15460، 4- لیال مهرمحمدى ش ش 1038، 5- عباسعلى مهرمحمدى ش ش 2856، 6- شهربانو 
مهرمحمدى ش ش 1997، 7-على مهرمحمــدى ش ش 1289016658 (فرزندان متوفى) 8- حبیبه 
عبدالهى مارنانى ش ش 15639 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 4889 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) 

4/247/
 حصر وراثت

فاطمه ابوترابى داراى شناسنامه شماره 199 به شرح دادخواست به کالسه 322/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى قریشى نجف آبادى بشناسنامه 136 
در تاریخ 96/02/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- سجاد قریشــى ش ش 1080500189، 2- هاجر قریشــى نجف آبادى ش ش 1080193936، 
3- حمیدرضا قریشى نجف آبادى ش ش 4899 (فرزندان متوفى) 4- فاطمه ابوترابى ش ش 199 (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4893 شعبه 10 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/4/248
 حصر وراثت

اصغر نادر نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 2746 به شرح دادخواست به کالسه 323/96  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین نادر نجف آبادى بشناسنامه 
1348 در تاریخ 96/02/23  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- اکرم نادرى نجف آبادى ش ش 1382، 2- زهرا نادر نجف آبادى ش ش 1080335919، 3- 
اکبر نادر نجف آبادى ش ش 3344، 4- اصغر نادر نجف آبادى ش ش 2746 (فرزندان متوفى) 5- عصمت 
عادل نیا نجف آبادى ش ش 428 (همسر متوفى) 6- رمضان نادر نجف آبادى ش ش 20354 (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 واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4894 شعبه 10 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/4/249
 اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423730200179 شماره پرونده: 9509983730200914 شماره بایگانى شعبه: 
950920 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه شــماره 9609973730200088 محکوم 
علیه: همایون رضوى فرزند جعفر محکوم است به الزام خوانده به تنظیم سند رسمى ششدانگ یک قطعه 
باغ به مساحت 3934 مترمربع تحت پالك ثبتى 391/547 واقع در بخش 9 ثبتى اصفهان (به میزان مورد 
معامله) با حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى نجف آباد در حق محکوم له: على محمد حبیب الهى نجف 
آبادى نام پدر: عباسعلى نشانى: اصفهان- نجف آباد به انضمام پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بعنوان نیم 
عشر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى
 و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحونزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و 
هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست 
اعســار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجــراى محکومیت مالــى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صــورت اموال 
به منظور فــرار از اجراى حکــم، حبس تعزیرى درجــه هفت را در پــى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى 
احکام مدنــى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجــراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هرنحو بــا انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال بــراى پرداخت 
دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جــزاى نقدى معادل نصــف محکوم به یا 
هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالــى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیــه از زندان منوط به موافقــت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیــه خواهد بود. (تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالــى 1394) م الف: 4895 قلى زاده رئیس شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

نجف آباد/4/250
اجراییه 

 شماره 1097/95 به موجب راى شــماره 115 تاریخ 96/02/13 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان 
یزدانشهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه: حسین موالیى به نشانى رزین شهر-خ نهضت نمایشگاه 
اتومبیل-روبروى دبستان نرجس کدپ5558754133 محکوم است به پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال 
ماهانه از تاریخ 95/07/01 تا صدور اجرائیه بابت اصل دین و پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 565/000 
ریال و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/11/06 لغایت اجراى حکم مى باشد. 
مشخصات محکوم له: اسماعیل شیاسى به نشانى اصفهان- سه راه سیمین- جانبازان نیایش فرعى7 پ 
45 طبقه اول کدپ 8179602005 . ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4892 دفترشــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /4/251
اجراییه

شــماره 600/95 ش1- 96/4/4 به موجب دادنامه شــماره 35/96 مورخ 96/1/28 صادره از شعبه اول 
مجتمع شوراى حل اختالف چادگان محکوم عیله آقاى على اوســط ترکمندى فرزند هوشنگ محکوم 
است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودروى پى کى (PK) به 
شماره انتظامى 591 ب55 ایران 43 به نام خواهان به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ سیصد و نود و 
هفت هزار و پانصد ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق محکوم له خانم معصومه سلیمانى فرزند منوچهر 
و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت الزم به ذکر است این اجرائیه ده روز پس از ابالغ(انتشار 
آگهى) به موقع اجرا گذاشته مى شود. در این صورت براى عملیات اجرائى ابالغ یا اخطار دیگرى به محکوم 
علیه الزم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبًا به قسمت اجرا اطالع دهد. م الف: 54 

ناظمى هرندى قاضى شعبه اول مجتمع شوراى حل اختالف چادگان/4/259
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان داوود معتمدى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده ... به شوراى حل 
اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 16/96 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 96/05/31 ساعت 4/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 4898 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/261
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730402214 شماره پرونده: 9609983730400301 شماره بایگانى شعبه: 

960302 خواهان: داود عرب فرزند عیدى محمد دادخواســتى به طرفیت خوانــده ایرج قهرمانى فرزند 
قهرمان به خواسته حکم به الزام تنظیم سندرسمى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده 
که جهت رسیدگى به شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد 
ارجاع و به کالسه 960302ح/4 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 96/06/11 و ساعت 9 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 درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى میشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 

4897 شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان نجف آباد/4/262
 حصر وراثت

صالح هاشمى شورابى داراى شناسنامه شــماره 1080216944 به شرح دادخواست به کالسه 325/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیف اله هاشمى 
شورابى بشناسنامه 6 در تاریخ 93/11/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-رضا هاشمى شورابى ش ش 26569، 2-سعید هاشمى ش ش 697، 3-مجید 
هاشمى شورابى ش ش 47، 4-حمید هاشمى شــورابى ش ش 268، 5-صالح هاشمى شورابى ش ش 
1080216944، 6-اکبر هاشمى شورابى ش ش 2775، 7-اصغر هاشمى شورابى ش ش 1080072942، 
8-محمد هاشمى شورابى ش ش 1080317813، (پسران متوفى) 9-صغرا هاشمى شورابى ش ش 131، 
10-معصومه هاشمى شورابى ش ش 948، 11-مریم هاشمى شورابى ش ش 26570 (دختران متوفى) 
12-جواهر حمزه ئى ایلبگى ش ش 9، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 
شد. م الف: 4896 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/4/263

 اجراییه
شماره 1963/95 به موجب راى شماره 95/1963 تاریخ 96/01/29 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ردیف اول: مهدى شبانى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به حضور در دفاتر اسنادرسمى و انتقال ســند اتومبیل نیسان بشماره انتظامى 53 
ایران-893ص44 بنام محکوم له اجرایى قدرت اله بهرامى فرزند اله مراد شــغل بنا به نشــانى نهضت 
آباد خ امام حســین ك معراج و محکوم علیه ردیف دوم على موالیى محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
چهارصدهزارتومان بابت هزینه هاى خالفى و هزینه انتقال سند و مبلغ دویست هزارتومان هزینه دادرسى 
درحق محکوم له اجرایى و پرداخت مبلغ هفتصدوده هزار تومان نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 
الف: 4902 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(امیرآباد)(مجتمع شماره یک)/4/264

ابالغ راى
کالسه پرونده 999/95 شماره دادنامه 9609976794500346 تاریخ رسیدگى 96/3/23 مرجع رسیدگى 
شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: احمد یســلیانى به آدرس: اصفهان، پل سرهنگ، کوى 
زمرد، کوى رفیعى بن بست آزرم، پ 127 وکیل: داود محســنى هماگرانى به آدرس: اصفهان چهارباغ 
باال نرسیده به میدان آزادى ساختمان ماکان 2 طبقه یک واحد یک خواندگان: 1- اکبر زارعى 2- سعید 
رستمى به آدرس: هر دو مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشور تى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا، در خصوص دعوى آقاى احمد 
یسلیانى با وکالت داود محسنى هماگرانى به طرفیت 1- اکبر زارعى 2- سعید رستمى به خواسته مطالبه 
مبلغ دویست میلیون ریال بابت سه فقره سفته به شماره هاى 942254 و 551239 و 551244  بانضمام 
مطلق خســارات با عنایت به محتویات پرونده و بقاء اصول اســناد و مدارك در ید خواهان که داللت بر 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى با وصف ابالغ قانونى و 
اینکه نامبرده هیچ گونه دلیل و مدرك موثر و بدله قانونى مبنى بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده  خواسته 
خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 ق. آ د م حکم 
بر محکومیت خوانده ردیف اول (اکبر زارعى ) به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
موضوع سه فقره سفته فوق الذکر و نیز مبلغ 5/270/000 ریال هزینه دادرسى و نیز خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست( 95/10/5) لغایت زمان وصول و همچنین حق الوکاله وکیل مبلغ تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید نســبت به خوانده ردیف دوم باتوجه به اینکه مشارالیه هیچ یک از سفته 
هاى مستند دعوى را امضاء ننموده لذا تعهدى نیز در خصوص پرداخت وجه سفته ها نداشته و مستنداً به 
بند 4 ماده 84 و 89 ق. آ د م قرار رد دعوى نسبت به نامبرده صادر و اعالم میگردد راى صادره غیابى و ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از انقضاى مدت مذکور ظرف مدت 20 
روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى اصفهان مى باشد.م. الف:10224 / شعبه 15 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /04/266
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه951185 خواهان حجت اله ماهانى دادخواستى  مبنى بر الزام به انتقال سند 
خودرو به طرفیت شایان نصرت فرزند سید محمود  و محمد على استاد شریف علمار فرزند ابراهیم تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگى براى روز یکشنبه مورخ6/12/ 96ساعت 11:30تعیین گردیده است. باتوجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان چهار راه وکال 
مجتمع شهداى مدافع حرم  شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. در ضمن حضور 
شاهد معارض خوانده الزامى مى باشد.  م.الف:10482/شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/ 04/267
 ابالغ تجدید نظر خواهى

در خصوص پرونده کالسه 960023 شعبه 7 شوراى حل اختالف اصفهان تجدید نظر خواه محمد نجیمى 
به طرفیت محمد قلى حسنى ساطحى تجدید نظر خواهى نموده است؛ لذا باتوجه به مجهول المکان بودن 
تجدید نظر خوانده برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب منتشر تا تجدید نظر خوانده 10 روز پس 
از نشر آگهى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده تلقى 
و پرونده به مراجع تجدید نظر ارسال خواهد شد. م.الف:  10480 شــعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره دو) 4/268
 ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 960154 خواهان بانک انصار به مدیر عامل آیــت اهللا ابراهیمى و با وکالت 
آقاى حسین یاورى دادخواستى مبنى بر مطالبه چک به طرفیت حسن فرشید نیا تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگى مورخ 96/5/31 ساعت 8:30 تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خ شیخ صدوق شمالى شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م.الف:10479/شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/ 4/269
 ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960385 خواهان آقاى محســن فضیله دادخواستى  مبنى بر مطالبه مبلغ  به 
طرفیت حمید یزدانى جوزدانى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 96/5/21 ساعت  
9 صبح تعیین گردیده اســت. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در 
اصفهان ، ابتداى خیابان آتشگاه، مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى 

شود. م.الف: 10478شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) 4/270
 ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 96-165 خواهان مهین ظهرابى  دادخواستى  مبنى بر مطالبه وجه به طرفیت 
مجتبى استکى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز  یک شنبه مورخ96/5/15  ساعت 3:30 تعیین 
گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان  ابتداى 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م.الف: 10475شعبه 

31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو ) 04/271
 ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960134 خواهان شرکت بخش سراسرى تجهیز گران طب  دادخواستى  مبنى 
بر مطالبه وجه  به طرفیت 1- محمود معینى 2- نیما ایمانى  تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگى مورخ 
96/5/28  ساعت 9 تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه 
واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبه روى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا، پالك 57، کد 
پستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود.  م.الف: 

10472 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره  یک)4/272
 ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه95-1045 خواهان موسسه اعتبارى کوثر  دادخواستى  مبنى برمطالبه به طرفیت  
محمد حسین پور مهدى- سعید آغاسیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ  96/5/28 
ساعت  8:30 تعیین گردیده اســت. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه به 
نشانى حدفاصل خیابان آتشــگاه و خیابان میرزا طاهر بر اتوبان ساختمان قضائى شهید مطهرى  شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م.الف: 10471 شعبه 53 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه )4/273
 ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960353 خواهان مهسا قاسمى  دادخواستى  مبنى مطالبه به طرفیت محمد رضا 
امینى نموده است. وقت رسیدگى براى روز سه شنبه مورخ5/24/ 96ساعت 10:30تعیین گردیده است. 
باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالى، چهار راه وکال مجتمع  شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م.الف:10469/

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/ 4/274
 ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960406  خواهان ابراهیم مراد زاده هونجانى دادخواستى  مبنى بر مطالبه سفته 
به طرفیت مهدى کریمى  تقدیم نموده است. وقت رســیدگى مورخ 96/5/23 ساعت 12 تعیین گردیده 
است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان 
شیخ صدوق شمالى چهار راه وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م.الف: 

10468شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) 4/275
 ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 960152 ش 11  خواهان بانک قرض الحسنه رســالت به وکالت حسین 
محمدیان و مهدى نمازیان دادخواســتى  مبنى بر مطالبه به طرفیت فرهاد خادم- فرشید خادم- محسن 
رنجبر کاهریزى  تقدیم نموده است. وقت رسیدگى مورخ  96/5/30 ساعت 9 تعیین گردیده است. باتوجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در 

جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2  شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م.الف: 10467شعبه 11 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) 4/276
 ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه  96-258 ش 25 خواهان حمید جمشیدیان  دادخواســتى  مبنى بر مطالبه 
75/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت اکبر آقا عابدى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى 
مورخ 96/5/17 ساعت 5:30 تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2  شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م.الف: 10465شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) 04/277
وقت اجراى قرار تحریر ترکه 

شماره: 960252 ش ح/10- 96/4/4 مرجع رسیدگى: شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان بدینوسیله 
اعالم مى نماید به موجب درخواست لیلى پیمانى به طرفیت شهناز- عباس- ناهید- پرى- مریم و زهرا 
همگى پیمانى فروشانى قرار تحریر ترکه مرحوم فاطمه صادقى طى شماره 9609976794500424 در 
شوراى حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجراى قرار ســاعت 5/30 عصر مورخ 96/6/4 تعیین گردیده 
است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آن ها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه 
متوفى دارند دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ حاج 
رحیم ارباب حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 10484 شعبه 15 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/4/278
 ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960139 خواهان حســن عبداله زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
محمدرضا کیانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/5/18 ساعت 3/45 عصر تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 10485 

شعبه 29 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/4/279
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960383 خواهان بهزاد کرمى دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
علیرضا نادى چادگانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/5/28 ساعت 11 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 10486 

شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/4/280
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 960364 ش/14 خواهان بهزاد کرمى دادخواســتی مبنی بــر مطالبه به 
طرفیت وحید احمــدى ومکانى تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی براي مورخ 96/5/21 ســاعت 
8:30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73  قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتداى شــهداى مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـــود.  

م الف: 10487 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/4/281
ابالغ راى

کالسه پرونده: 950981 شماره دادنامه 9609976793400758 – 96/3/30 مرجع رسیدگى : شعبه 4 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: نازنین روزه شوشترى به آدرس: اصفهان، هفتون، کوچه پاسگاه، 
کوچه سلمان، بن بست خادم، انتهاى کوچه درب ســبز، منزل پیمانى ، خوانده: حمید روزه شوشترى به 
آدرس: مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شــورا، درخصوص دعوى خواهان نازنین روزه 
شوشــترى فرزند حمید به طرفیت خوانده حمید روزه شوشترى فرزند محمد على به خواسته مطالبه نفقه 
ماهانه بصورت مستمر مقدم به پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه هزینه هاى دادرسى و کارشناسى نظر 
به محتویات پرونده و مفاد صورتجلســه مورخ 96/2/3 و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه الیحه 
دفاعى و با عنایت به نظریه کارشناسى مورخه 96/2/16 که مصون از اعتراض مانده است خواسته خواهان 
را وارد دانسته و مستند به مواد 1204 و 1206 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نه میلیون 
و صد و ســى  هزار ریال بابت نفقه معوقه فرزند از تاریخ 95/12/9 (تاریخ دادخواست) لغایت 96/2/31 و 
ماهانه مبلغ سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت نفقه مستمر از تاریخ 96/3/1 در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل اعتراض و تجدید نظر خواهى در محاکم دادگاه خانواده است. 

م.الف:10499 شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک) 4/282
 ابالغ راى

کالسه پرونده 941424 شمار دادنامه 9609976794100761 مورخ 96/3/30 مرجع رسیدگى: شعبه 11 
شوراى حل اختالف اصفهان. خواهان: اکبر مکتوبیان به نشانى خیابان آتشگاه چهارراه شهدا جنب مادى 
جنب سلطان ایوب. خوانده: نرگس بهمنى به نشــانى مجهول المکان. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
اکبر مکتوبیان به طرفیت نرگس بهمنى به خواسته اجرت المثل ایام تصرف از 94/6/11 لغایت تا صدور 
حکم مقوم به سى میلیون ریال (على الحساب) با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و نظریه 
کارشناسى رسمى دادگسترى به شماره 95/1125/ح مورخ 95/11/25 در موضوع تعیین اجرت المثل لذا 
شورا به استناد ماده 198 و 515 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
39,000,000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از انقضاى مدت واخواهى به مدت 20 روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

10500 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/4/283
ابالغ راي

شماره قرار: 1181-95/12/25کالسه: 1167/95 مرجع رسیدگى: شعبه 53 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: محمد س ــنجرى فرزند قاســمعلى به نشــانى اصفهان ارغوانیه ارغوان 27 پالك 29، خوانده: 
سیدمحمد مهران ستاد به آدرس مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند رسمى خودرو کامیون 911 
به شماره انتظامى 23327 اصفهان مطالبه و خسارات دادرسى مقوم به پنجاه میلیون ریال، شورا با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي شوراى حل 
اختالف: در خصوص دعوي خواهان محمد سنجرى به طرفیت خوانده ســیدمحمد مهران ستاد باال به 
خواسته الزام به انتقال سند رســمى خودرو کامیون911 به شماره انتظامى 23327 - اصفهان به انضمام 
مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده اســتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامى در خصوص 
آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه هاى ارائه شده از طرف خواهان و همچنین خوانده على الرغم ابالغ 
قانونى طبق ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى در جلسه رسیدگى حضور ندارد و الیحه دفاعیه اى ارسال 
ننموده، شورا دعواى مطروحه را وارد وثابت تشــخیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده سیدمحمد مهران ستاد به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى سند خودرو 
به نام خواهان و پرداخت مبلغ یک میلیون و ســیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و نیز مبلغ 120,000 
ریال هزینه نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف: 10503 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/4/284
 ابالغ راى

کالسه پرونده: 951780 شــماره دادنامه: 9609976793600331 مورخ96/3/1 مرجع رسیدگى شعبه 
ششم شوراى حل اختالف خواهان: محمد نجیمى فرزند قاسم به نشانى اصفهان خیابان عبدالرزاق بازار 
بزرگ نیم آور روبروى مسجد ذوالفقار فروش نجیمى خوانده: مهدى شیخ کرمى به نشانى مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه 9 فقره چک به مبلغ 92,900,000 ریال بانضمام مطلق خسارات دادرسى با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضا شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى محمد نجیمى به طرفیت مهدى شیخ 
کرمى به خواسته مطالبه مبلغ 92,900,000 ریال وجه 9 فقره چک به شماره هاى ذیل: 228048 مورخ 
93/6/31 به مبلغ 15,000,000 ریال، 228049 مورخ 93/7/20 به مبلغ 15,000,000 ریال، 228050 
مورخ 93/7/20 به مبلغ 11,300,000 ریال 876945 مورخ 93/9/5 به مبلغ 8,600,000 ریال، 876950 
مورخ 93/10/30 به مبلغ 8,600,000 ریال، 876946 مورخ 93/9/15 به مبلغ 8,600,000 ریال، 876949 
مورخ 93/10/20 به مبلغ 8,600,000 ریال، 876947 مورخ 93/9/25 به مبلغ 8,600,000 ریال، 876948 
مورخ 93/10/10 به مبلغ 8,600,000 ریال به عهده ى بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه 
به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها دارد و اینکه خوانده على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 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 استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ92,900,000  ریال بابت اصل خواسته و2,672,500 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد. م الف: 10506  شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/4/285

ابالغ راى
کالسه پرونده اصلى: 94-383 شماره دادنامه: 482-94/6/31 تاریخ رسیدگى: 94/6/22 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه 24 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رسول صادقى به نشانى: اصفهان خیابان کاشانى 
روبروى بیمارستان کاشانى شرکت کاوشگر رایانه. خوانده: زیبا امیدى به نشانى: مجهول المکان. خواسته: 
الزام خوانده به پرداخت مبلغ 15,000,000 ریال بابت قسمتى از چک به شماره 243207 و هزنیه تاخیر 
تادیه دادرسى و نشر آگهى و تامین خواسته قبل از ابالغ(ماده 117) به تاریخ 94/6/22 شعبه 24 شوراى حل 
اختالف اصفهان به تصدى امضاء کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه مفتوح است. با مالحظه اوراق پرونده 
شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دعوى 
رسول صادقى به طرفیت زیبا امیدى به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال موضوع یک فقره چک به 
شماره 912007/243207 مورخ 94/3/7 بانک رفاه کارگران به انضمام هزینه دادرسى و خسارات تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشغال 
ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرك و 
دفاع موجهى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش بعمل نیاورده لذا شورا دعوى خواهان 
را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 522,519,515,198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ دویست و چهل و پنج هزار 
ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید(94/3/7) تا زمان اجراى حکم بر 
اساس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور، ظرف 20 روز دیگر 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى شهرســتان اصفهان مى باشد. م الف: 10511 گازرى قاضى 

شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع  شماره دو)/4/286
ابالغ راي

کالسه پرونده: 977/95  شماره دادنامه: 1261-95/11/30 مرجع رسیدگی: شعبه 24 شوراي حل اختالف 

اصفهان، خواهان: رسول صادقى به نشانى: اصفهان خیابان کاشانى روبروى بیمارستان کاشانى شرکت 
کاوشگر رایانه. خواندگان: 1- عباس رفیعى 2- مرجان گودرزى هر دو مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 15 میلیون ریال قسمتى از چک شــماره 753543-95/2/26 بانضمام کلیه خسارات قانونى و قرار 
تامین خواسته با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شعبه 24 ضمن اعالم 
ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید. راي قاضی شورا: 
در خصوص دعوى رســول صادقى به طرفیت 1- عباس رفیعى 2- مرجان گودرزى به خواسته مطالبه 
مبلغ 15,000,000 ریال بابت قسمتى از یک فقره چک به شماره 753543-95/2/26 به انضمام هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن، 
فلذا شورا با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه، و 
اینکه چک مورد ادعا وصف تجریدى دارد و بقاء اصول اسناد در ید خواهان است و داللت بر اشتغال ذمه 
و استقرار دین به میزان خواسته به عهده خواندگان داشــته و خواندگان در قبال دعوى مطروحه دفاعى 
بر عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دیــن و یا برائت ذمه به دادگاه ارائه ننمــوده، دادگاه به لحاظ مصون 
ماندن دعوى و مستندات خواهان از هرگونه خدشــه و تعرض قانونى، دعوى مطروحه را ثابت تشخیص 
داده و به استناد مواد 198-515-522-519 قانون آئین دادرســى مدنى و راى وحدت رویه 536 مورخ 
1369/7/10 هیات عمومى دیوانعالى کشور، حکم به محکومیت تضامنى نامبردگان به پرداخت مبلغ پانزده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و دویست و چهل و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 95/2/26 در حق خواهان 
صادر و اعالمن میدارد. راى صادره غیابى محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در همین شــعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 10513 گازرى قاضى شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو)/4/287
ابالغ راي

کالســه پرونده: 950787 شــماره دادنامــه: 9609976795800299 مرجع رســیدگی: شــعبه 28 
شــوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: حامد پورمومنــى فرزند محمود با وکالت محمدعلى شــمس 
فرزند حســین و  امیرمحمد شــمس  به نشــانى چهارباغ باال مجتمــع پارك ورودى دوم طبقه ســوم 
واحــد 606 خوانده: مرجــان جهانگیــرى فرزند امیر به نشــانى مجهــول المکان خواســته: مطالبه، 
گردشــکار: با عنایــت به محتویــات پرونــده و اخذ نظریه مشــورتی اعضــاي محترم شــورا ضمن 
اعالم ختم رســیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبــادرت به صــدور راي می نماید: 
راي قاضــی شــورا: در خصوص دادخواســت حامــد پورمومنــى بــا وکات محمدعلى شــمس به 
طرفیــت مرجان جهانگیــرى به خواســته مطالبــه مبلــغ 76,700,000 ریالوجه یک فقــره چک به 
شماره 964245-95/7/20 به عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه باتوجه به 
دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ قانونی از طریق آگهى بانکى 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبی 
به عمل نیاورده و مستندات ابزاري نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به اســتناد مواد  198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس مدنی ومواد 315  
، ،310 ،309 307 249، قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 76,700,000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت 2,675,000 ریال به عنوان خسارت دادرسی حق والوکاله وکیل طبق تعرفه 
به پرداخت خســارات تاخیر وتادیه از تاریخ 95/7/20 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزي در حق خواهان صادر واعالم می گردد راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

خواهی در این شعبه خواهد بود.  م الف: 10515 شعبه 28 حقوقی شوراي حل اختالف اصفهان/4/288
 ابالغ راى

کالسه پرونده:95-979 تاریخ رســیدگى: 95/11/16 مرجع رسیدگى: شــعبه 24 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: رســول صادقى به آدرس: اصفهان، خ کاشــانى، روبروى بیمارستان کاشانى، شرکت 
کاوشگر رایانه خوانده: صادق عزیزى دوستانى به آدرس: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره 
چک به شــماره 837109 مورخه 95/8/20 به مبلغ 14/400/000 ریال بانضمام کلیه خسارات قانونى 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید: راى 
قاضى شورا، در خصوص دعوى رسول صادقى به طرفیت صادق عزیزى به خواسته مطالبه وجه چک به 
شماره 837109 -95/8/20 به مبلغ 14/400/000 ریال تقدیمى از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعى داللت 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 نداشته 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 چهارده میلیون و چهارصد هزار ریال بابت وجه چک مورد دعوى و مبلغ چهارصد 
و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/8/20 تا زمان اجراى حکم 
براساس آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى و نشر آگهى 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 تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م. الف:10519 شعبه 

24 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 04/289
ابالغ راي

کالسه پرونده: 978/95 تاریخ رســیدگى: 95/11/16 مرجع رسیدگى: شــعبه 24 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: رســول صادقى به نشــانى: اصفهان خ کاشانى روبروى بیمارســتان کاشانى شرکت 
کاوشگر رایانه، خوانده: صدیقه بکرانى به نشــانى: مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک به 
شــماره 478959- 94/11/13 و 478963- 95/5/13 جمعًا به مبلغ 14/600/000 ریال بانضمام کلیه 
خسارات قانونى و هزینه هاى دادرسى. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى رسول صادقى به طرفیت صدیقه 
بکرانى  به خواسته مطالبه وجه چک به شــماره 478959- 94/11/13 و 478963- 95/5/13 جمعًا به 
مبلغ 14/600/000 ریال تقدیمى از ناحیه خواهان که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته بر عهده 
خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعى داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
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 چهارده 
میلیون و ششصد هزار ریال بابت وجه چکهاى مورد دعوى و مبلغ چهارصد و شصت و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه چکهاى فوق تا زمان اجراى حکم براساس آخرین شاخص بانک 
مرکزى جمهورى اسالمى و نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و بیســت روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 10520 گازرى قاضى 24 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/4/290
 ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610106793600552 شماره پرونده: 9609986793600187 شماره بایگانی شعبه: 
960189 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: غالمرضا مهربانى به نشــانى مجهول المکان تاریخ حضور:  
1396/5/15 یکشنبه ساعت 8/30 محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى 
مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 در خصوص دعوى جواد فاضل به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 10497 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان(مجتمع شماره یک)/4/309
اجرائیه

یــک حــوزه   95 /9 /29 تاریــخ   732 شــماره  راى  موجــب  بــه   -  612 /95 شــماره 
 شــوراى حل اختالف شهرســتان لنجان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه جعفــر کرمانى فرزند 
نصراله به نشــانى مجهول المکان، محکوم اســت به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریــال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 250/000 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت خســارت تاخیــر و تادیه از 
تاریخ 95/7/1 لغایــت زمان پرداخت در حــق محکوم له یدالــه طغیانى فرزند محمد على به نشــانى 
زرین شهر. خ شــهید دســتغیب پ 94 و پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت . راى صادره
 غیابى و اجراى حکم توســط دایــره اجرا منوط اســت به صدق ضامــن معتبر از ســوى محکوم له. 
مــاده 34 قانون اجراى احــکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکــوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى

معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و درصورتى که خــود را قادر به 
اجراى مفــاد اجرائیه نداند، بایــد ظرف مهلت مزبــور صورت جامــع داریایى خود را به قســمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.شــعبه یک حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/ 4/257
 ابالغ راى

شــماره :1628/95 تاریخ:95/10/18 در تاریخ 95/10/6 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف 
جلگه به تصدى امضا کننده ى زیر تشکیل و پرونده 364/95 تحت نظر است باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى اعالم و راى صادر مى شود. راى دادگاه، درخصوص دادخواست خواهان آقاى ذبیح اله امینى 
فرزند رضا به طرفیت خواندگان 1- مجتبى حسینى 2- پوران دهقان منشا بادى به خواسته مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال بابت مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره 0727600 به تاریخ 95/05/27 به انضمام 
کلیه خسارات تاخیر و دادرسى، از توجه به مفاد دادخواست تقدیمى و اظهارات خواهان و کپى مصدق سفته 
و وجود اصل آن، در ید خواهان، عدم حضور خواندگان و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشــان و سایر 
قرائن و محتویات پرونده، خواسته خواهان را محمول بدصحت دانسته و مستندا به مواد 198، 515 و 519 
قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/785/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررسید سفته (95/5/27) لغایت اجراى حکم که توسط واحد اجراى احکام محاسبه و وصول خواهد شد، 
در حق خواهان صادر و اعالم میدارد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 

در این شورا مى باشد. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه (مجتمع شماره یک)04/300
 ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمدپورمحمدى با وکالت مهدى سوادکوهى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده مطالبه به 
طرفیت خواندگان 1.طاهره مشایخى2.محمدصابرى به شوراى حل اختالف شعبه 11حقوقى شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 331/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/10 
ساعت 11 تعیین گردیده علیهذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواندگان اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود.  م الف: 4925  شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/4/386

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند
 ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023000224 مورخ 1396/02/30 آقاى منصور تربت اصفهانى 
به شماره شناســنامه 35084 کدملى 1280776501 صادره از اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ یک 
باب ساختمان به استثناء ربعیه اعیانى به مســاحت 10/01 متر مربع مفروزى از پالك شماره 168 باقى 
مانده – اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بموجب قرارداد واگذارى زمین معوض از طرف شهردارى 
واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول 96/4/12 تاریخ انتشار نوبت دوم 96/4/27 م.الف:10682  
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رئیس مجمع ملى صادرکنندگان دام کشور گفت: در حال 
حاضر به دلیل عدم نظــارت و برخورد جــدى با متخلفان 
گوشــت هاى وارداتى به قیمت هــاى گــزاف در اختیار 

مصرف کنندگان قرار مى گیرد.
منصور پوریان با اشــاره به اینکه ورود به فاز گرانى، تلفات 
زیادى به لحاظ اقتصادى به صنعت دام و گوشت کشور وارد 
کرد، افزود: خوشبختانه در چند ماه اخیر تمهیدات خوبى در 

حوزه توزیع و تأمین گوشت در کشور انجام شده است. 
وى در ادامــه واردات روزانه بین 100 تا 120 تن گوشــت 
مورد نیاز بازار داخلى از طریق کشورهاى اوراسیا را از جمله 
این تمهیدات عنوان کرد و اظهار داشت: طبق توافق هاى 

صورت گرفته مقرر شد تمامى گوشت هاى وارداتى به قیمت 
هرکیلو 29 هزار تومان تحویل شرکت پشتیبانى دام کشور 
شود و سپس از طریق این شرکت در اختیار توزیع کنندگان و 

شرکت هاى بسته بندى قرار گیرد. 
رئیس مجمع ملى صادرکنندگان دام کشور با اشاره به اینکه با 
عرضه هرکیلو گوشت وارداتى به قیمت 31 هزار و 500 تومان 
تب گرانى بازار گوشت تا حدى فروکش کرد، گفت: متأسفانه 
به دلیل عدم نظارت و برخورد جدى با متخلفان گوشت هاى 
وارداتى حتى در فروشگاه هاى زنجیره اى به قیمت هاى گزاف 
در اختیار مصرف کنندگان قرار مى گیرد که خالف توافق هاى 

صورت گرفته است.

رئیس اتاق اصناف از برنامه ریزى براى راه اندازى اتحادیه 
کسب و کارهاى اینترنتى خبر داد. 

على فاضلى اظهارداشت: فعالیت کسب  وکارهاى نوین 
طى دو سال گذشــته مورد بحث زیادى قرار گرفته و بر 
همین اساس اتاق اصناف معاونتى را براى مدیریت این 

گروه شکل داده است.
وى عنوان کرد: به دنبال پیگیرى هاى صورت گرفته در 
این زمینه قرار بر آن شــد اتحادیه مستقلى دراین حوزه 
تشکیل شود که براى تشکیل چنین اتحادیه اى جلساتى 
برگزار شده و در  سطح  اصناف  ودولت پیگیرى هاى الزم 

صورت گرفته است.

 رئیس اتاق اصناف ادامه داد: پس از انجام مراحل اولیه، 
فراخوان عمومى براى ثبت نام و تشکیل هیئت مدیره این 
صنف منتشر شد و بالغ بر 50 واحد دراین عرصه اعالم 

آمادگى کردند.
فاضلى در پاســخ به ســئوالى در خصــوص نگرانى  و 
گالیه هاى اصناف مختلف براى ایجاد اتحادیه مستقل 
توضیح داد:  ممکن است بخشى از اتحادیه ها در این زمینه  
اظهار نگرانى کنند اما نمى توان جلوى پیشرفت کار و به 
ویژه اقداماتى که به نفع مصرف کننده است را گرفت، به 
هر صورت ما بایــد در اتحادیه هاى مختلف براى به روز 

شدن شرایط خود اقداماتى صورت دهیم.

تالش براى راه اندازى اتحادیه 
کسب و کارهاى اینترنتى

گرانفروشى 
گوشت هاى وارداتى

پراید همچنان قعرنشین 
جدول کیفیت

 بنا به گزارش شـرکت بازرسـى کیفیت و اسـتاندارد 
ایـران از کیفیـت خودروهـاى سـوارى همچنان 13 
مدل خـودرو، تـک سـتاره هسـتند کـه از ایـن بین 
مـى تـوان بـه پـژو پـارس، سـمند، پرایـد، تیبـا و 

ام وى ام S 110 اشاره کرد.
گـزارش ماهیانـه ارزیابى کیفـى خودروهـاى تولید 
داخلـى نشـان از آن دارد کـه در بیـن خودروهـاى 
سوارى، در سـطح قیمتى یک، خودروهاى نیومزدا3 
و گرند ویتـارا، در سـطح قیمتـى 2 خودروهـاى کیا 
سراتو و هیونداى i20 و در سـطح قیمتى 3 خودروى 
هیونـداى i10 و در سـطح قیمتـى 4 خودروهاى رنو 
ساندرو، تندر 90 اتوماتیک پالس و پارس تندر با اخذ
 4 سـتاره کیفى باالترین کیفیت خودروهاى تولیدى 
سـاخت داخـل را در خـرداد ماه بـه خـود اختصاص 

داده اند.

در انتظار شغل هاى 
پردرآمد و کم دردسر!

رئیـس اتحادیه کارگـران قراردادى مى گویـد: امروز 
بیشتر فارغ التحصیالن در جستجوى شغل هاى کم 
دردسر و پردرآمد هستند. وى تأکید کرد: اجراى طرح 
کارورزى براى ساماندهى فارغ التحصیالن بیکار نباید 
به تهدیدى براى امنیت نیروهاى شـاغل در بنگاه ها 

تبدیل شود.
فتح ا... بیات اظهارداشت: موضوع کسب و کار مقوله 
جامعى اسـت که با اتخاذ یک راهکار یا شـیوه نتیجه 

نمى دهد و براى آن به برنامه ریزى کالن نیاز است.
وى با اشـاره به نیروى کار مازاد در کشـور، گفت: در 
چهار سال گذشـته اگر چه در بخش هایى جذب نیرو 
اتفاق افتاده ولـى نیروى کار زیادى هم تعدیل شـده 
است یعنى اگر از یک طرف جذب بوده از طرف دیگر 

تعدیل یا اخراج هم صورت گرفته است .
وى واردات بى رویه کاال را مانع اصلى تولید دانست و 
اظهارداشت: باید جلوى واردات کاالهایى که مشابه 
آن در داخل تولید مى شود را بگیریم و گمرکات در این 

زمینه به طور جدى وارد عمل شوند.
رئیس اتحادیه کارگران قـراردادى و پیمانى در ادامه 
درباره اجراى طرح کارورزى از دهه اول تیر ماه گفت: 
این طرح ممکن است در جذب و ساماندهى بخشى از 
فارغ التحصیالن و جوانان بیکار مؤثر باشد ولى براى 
امنیت نیروهاى شاغل در بنگاه یک تهدید محسوب 

مى شود.

پرداخت حقوق بازنشستگان 
فوالد باز هم به تأخیر افتاد

پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فوالد کشور که در 
ماه هاى منتهى به انتخابات ریاست جمهورى تقریبًا 
منظم شـده بود، باز هم با تأخیر مواجه شـده و وعده 
زمان پرداخت حقوق خردادماه در روز پانزدهم تیرماه 

به بازنشستگان داده شده است.
طبـق گزارش هـاى مردمى از سـوى بازنشسـتگان 
صنعت فوالد کشـور پس از چند سـال تأخیرهاى دو 
تا سـه ماهه، در مـاه هاى اخیـر پرداخت مسـتمرى 
بازنشسـتگان در هر مـاه در هفته دوم مـاه بعد و بین 
روزهـاى هفتم تـا دهم هر مـاه پرداخت مى شـد اما 
پرداخـت حقـوق خردادماه با وجـود گـذر از روز دهم 

تیرماه، هنوز محقق نشده است.

ویترین

درحالى رقابت ســودى بانک ها بار دیگــر اوج گرفته که 
مدیران ارشد نظام بانکى و دولت از مخالفتشان با افزایش 
نرخ سود سخن گفته و تأکید دارند سود بانکى باید کم شود.

در هفته هاى اخیر بازار رقابت سودى بانک ها بار دیگر  داغ 
شده و کار به جایى رسیده که سود بانکى که طبق مصوبه 
شوراى پول و اعتبار باید 15 درصد باشد در برخى بانک ها تا 

26 درصد هم باال رفته است!
این درحالى اســت که بانک مرکزى بارهــا از برخورد با 
بانک هاى متخلف در اجراى مصوبات سودى شوراى پول 
و اعتبار خبر داده هرچند تا کنون هنوز خبرى از برخوردهاى 

قاطع با بانک ها از برج میرداماد بیرون نیامده است.
براى چندمین بار اســت که بانک هاى خصوصى و البته 
دولتى از مصوبات سودى شوراى پول و اعتبار تخطى کرده 
و سودها را فراتر از مصوبات باال برده اند. مشاهدات میدانى 
از شعب این بانک ها حکایت دارد ســود سپرده هاى روز 
شمار از 20 تا 26 درصد محاسبه مى شود. این روال البته 

در مؤسسات اعتبارى هم ادامه دارد ولى با نرخ هاى باالتر!
ولى ا...سیف، رئیس کل بانک مرکزى معتقد است عملکرد 
مؤسسات اعتبارى باعث شده زمینه براى تخلفات سودى 
بانک هاى مجاز هموار شود. اما برخى کارشناسان اقتصادى 
معتقدند بانک مرکزى در رقابت ســودى بانک ها نقش 
اساسى دارد. این کارشناســان مى گویند زمانى که بانک 
مرکزى جریمه 34 درصدى از بانک ها مى گیرد بانک ها 

مجبور به دریافت سپرده از مردم با سودهاى باال هستند!
سیف با بیان اینکه فعالیت مؤسســات اعتبارى غیرمجاز 
موجب شده است بانک ها براى ادامه فعالیت، به رقابت غیر 
اصولى بر سر نرخ ســود بانکى روى آورند، یادآور شد: این 
موضوع با ورود ابزارهاى بدهى دولت و انتشار بى رویه این 
ابزارها، ابعاد تازه اى به خود گرفته و برآیند این اثرات موجب 
شده اســت در درجه اول وضعیت سودآورى شبکه بانکى 
و پس از آن وضعیت شاخص هایى نظیرکیفیت و کمیت 

سرمایه، تحت تأثیر قرار گیرد.
■■■

عقیلى کرمانى، مدیرعامل بانک خاورمیانه  درباره وضعیت 
نرخ سود بانکى اینطور اظهارنظر مى کند که  20 سال است 
نرخ سود تسهیالت باالى 25 درصد است و هر کارى هم 
بانک مرکزى مى کند باز بانک ها تخلف کرده و نرخ ها را 
باال مى برند. تعداد زیادى از بانک ها االن با کمبود منابع 
روبه رو هستند. وقتى بانک مرکزى 34 درصد بابت بدهى 
از بانک ها مى گیرد معلوم است بانک ها سپرده هاى بیست 

وپنج بیست وشش درصدى مى گیرند.

وى تأکید کرد: با دستور نمى توانیم نرخ ها را کاهش دهیم 
باید روشــى را پیدا کنیم که به جاى سیستم بانکى از بازار 

سرمایه هم استفاده شود. 
■■■

اکبر کمیجانى، قائم مقام بانک مرکزى اما در پاســخ به 
کرمانى درباره جریمــه 34 درصدى بانک مرکزى گفت: 
34 درصد نرخ جریمه بانــک مرکزى در واقع نرخ تنبیهى 
است براى بانک هایى که مدیریت منابع و مصارف داشته 
باشند نه اینکه مدیریت را رها کنند و از پول پرقدرت بانک 
مرکزى استفاده کنند. اگر مدیریت منابع باشد بانک ها نباید 
به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزى بروند و مشمول 

جریمه شوند.
نکته قابل تأمــل در اظهارات مدیران بانکــى و فعاالن 
اقتصادى ، اجماع همگانى بر کاهش نرخ سود بانکى است. 
هرچند همانطور که اشاره کردیم این اولین بار نیست که 
مدیران دولتى و غیر دولتى از ضرورت کاهش نرخ ســود 

بانکى سخن مى گویند چراکه پیش از این بارها بر این مهم 
تأکید و حتى مصوباتى هم صادر شده است ولى همواره در 

مرحله اجرا شاهد تخلف بانک ها بوده ایم.
■■■

اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
انتظار داشتیم شاهد کاهش نرخ سود بانکى همگام با نرخ 
تورم شویم،گفت: همیشه اقتصاددانان ما اعالم مى کردند 
که سود بانکى از تورم کمتر اســت و باید بیشتر باشد و ما 

نخواستیم در این زمینه دستورى عمل کنیم.
وى تصریح کرد که با چنین نرخ سود بانکى سرمایه گذارى، 
تولید و فعالیت هاى اقتصادى بسیار دشوار خواهد بود، زیرا 
وقتى به طور جدى مى توانیم انتظار رشد داشته باشیم که 

نرخ سود بانکى متناسب با آن کاهش یابد.
■■■

على دیواندرى، رئیس پژوهشــکده پولى و بانکى بانک 
مرکزى هم در مورد کاهش نرخ سود بانکى گفت: هیچکس 

در دولت و نظام بانکى موافق سود باال نیست و جنگ قیمتى 
که در بانک ها رخ داده حاصل مشکل نقدینگى بانک ها 

است.
وى در مورد میزان کاهش نرخ سود بانکى گفت: سود بانکى 
باید متناسب با وضعیت تورم باشد و نرخ فعلى مورد قبول 
نظام بانکى نیست. اگر نرخ ها کاهش پیدا نمى کند به دلیل 
ایرادهاى ساختارى در اقتصاد و ترازنامه بانک ها و مشکالت 
تأمین اعتبارى است که عمًال موجب مى شود کاهش دلخواه 
نرخ سود بانکى تحقق پیدا نکند. البته بانک مرکزى بارها 
از بانک ها خواسته تا به مصوبات شوراى پول و اعتبار پایبند 
باشند ولى در حوزه نرخ سود به دفعات بانک ها از این فرمان 
بانک مرکزى سرپیچى کرده اند؛ این بار و بعد از اعالم نظر 
واحد دولت براى کاهش نرخ سود بانکى باید دید که آیا ستاد 
تعیین نرخ سود تشکیل جلسه خواهد داد و در صورت رأى 
به کاهش آیا بانک ها از رقابت سودى شان کوتاه خواهند 

آمد یا خیر؟!

اجماع دوباره بر کاهش سود بانکى

وزیر کشاورزى اقلیم کردســتان عراق تهدید کرد در  بانک ها کوتاه مى آیند؟
صورتى که ایران به بند آوردن جریان آب ورودى به 
اقلیم کردســتان از طریق احداث سد ادامه داد، اربیل 
جریان آبى که به استان هاى مرکزى و جنوبى عراق 

مى رود را قطع خواهد کرد.
عبدالســتار مجید گفت: ما به مقامات عالیرتبه ایرانى 
هشدار داده ایم در صورتى که ایران به هر دلیل هر دو 
متر مکعب آبى را که به اقلیم کردستان سرازیر مى شود، 
بند بیاورد، ما هم در مقابل یک متر مکعب از آب سرازیر 
شده به منطقه جنوبى عراق را بند خواهیم آورد تا آب 

الزم براى رفع نیاز اقلیم را تأمین کنیم.
ایران اخیراً اقدام به احداث ســدى بــر روى رودخانه 
زى بچوك در شهر کردنشــین سردشت نموده است 
تا از طریق ایجاد یک نیروگاه برق آبى، برق مورد نیاز 
ساکنان این منطقه را تأمین کند. منابع کردستان عراق 
ادعا مى کنند با احداث این ســد، 80 درصد از آبى که 

به آن سوى مرز سرازیر مى شود کاهش یافته است.

بازار میوه و تره بار که این روزها با گرم شدن هوا، رفت 
و آمد و تقاضاى بیشــترى را به خود مى بیند با عرضه 
محصوالت نوبرانه تابستانى از جمله زردآلو، شلیل، آلو، 

 شبرنگ، آلبالو و گیالس همراه شده است.
  بازار میوه و تره بار در حالى با عرضه اقالم جدید و نوبرانه 
تابستانى همراه شده است که به گفته برخى از عرضه 
کنندگان، تقاضا براى این اقالم بیشــتر است؛ هر چند 
هنوز تقاضا به صورت کلى چندان باال نیست. در میان 
اقالم نوبرانه قیمت محصوالتى چون آلبالو و گیالس در 
صدر قرار دارد و زرد آلو، شلیل و آلو قرمز نیز در رده هاى 

بعدى قرار دارند.
در میان محصوالت نوبرانه به طور متوسط هر کیلوگرم 
آلبالو ده هزار تومان، گیالس 12 هزار تومان،  شلیل هفت 
هزارتومان،  شبرنگ شش هزارتومان و آلو قرمز هفت 

هزار و 500 تومان قیمت دارد. 
در میان دیگر محصوالت، سیب قرمز کیلویى پنج هزار 
و 500 تومان،  سیب زرد کیلویى پنج هزار تومان، انگور 
کیلویى پنج هزار تومان، موز کیلویى چهار هزارتومان، بِه 
کیلویى ده هزار تومان، نارگیل کیلویى شش هزارتومان، 
خیار درختى کیلویى سه هزار تومان و آناناس به عنوان 
گران ترین میوه کیلویى 15 هزار تومان فروخته مى شود.

تهدید آبکى ایران 
از سوى کردستان عراق

قیمت  انواع میوه  
در بازار تابستان

عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانى تهران نبود بازار 
فروش را از جمله دالیل اصلى رکود واحدهاى تولیدى 
در شهرك هاى صنعتى دانست و بر لزوم توجه جدى به 

این حوزه تأکید کرد.
یحیى آل اســحاق با اشــاره به اینکه عمده واحدهاى 
مستقر در شهرك هاى صنعتى کشور کوچک و متوسط 
هستند، افزود: این شهرك ها در اشــتغال افزایى، رشد 
اقتصادى، کاهش نرخ بیکارى و مواردى از این دســت 

بسیار نقش آفرینند.
وى همچنین با اعــالم اینکه کاال امروز بــا توجه به 
تنگناهاى شــدید مالى، بیمه اى، مالیاتى، صادراتى و... 
با سختى هرچه تمام تر در کشور تولید مى شود، اظهار 
داشـت: نبود بازار فروش محصوالت از دغدغه اساسى 
تولیدکننــدگان و صنعتگران به ویژه در شــهرك هاى 

صنعتى است.

وى گفت: عالوه بر این محصوالت تولیدى شهرك هاى 
صنعتى کشور با مشکل جدى در حوزه صادرات مواجه 

هستند.
آل اســحاق الزمه ورود کاالهاى داخلــى به بازارهاى 
جهانــى را آموزش، کیفیــت، رقابت پذیــرى، قیمت 
مناسب، بازاریابى و... برشــمرد و اظهار داشت: تقویت 
صادرات از جمله راه هاى نجات کشور از رکود اقتصادى

 است.
وى در ادامه،قاچاق را از دیگر مشکالت بر سر راه تولید 
دانســت و تأکید کرد: مبارزه قاطعانه و عملى با قاچاق 
در تقویت تولید داخلى بســیار اهمیت دارد و کلید رفع 
مشکالت اقتصادى مردم و همچنین رونق تولید وطنى 
است.وى یادآورشد: مشکالت اقتصادى مردم و تولید 
کنندگان با حرف، رفع نخواهد شــد بلکه اقدام و ابتکار 

عمل جدى را مى طلبد.

تولید داخل، فروش نمى رود

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه وزمین متصله پالك شــماره 43/4 واقع درقطعه 5 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محســن نادر نجف آبادى  فرزند  رضا در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/5/2 ساعت 
8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 4939 زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد/4/392  
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 930/4 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســعید ابوتراب (وغیره)   فرزند  على در جریان ثبت اســت به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/5/2 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صــورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 4938 زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/4/393   

     تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 580/3 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن قنبریها   فرزند  حسینعلى در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/5/2 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صــورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 4937 زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/4/394         

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجر پالك شماره 1581 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسینعلى جوشیرى   فرزند  محمد باقر در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/5/2 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 4936 زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/4/395         

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 858 واقع درقطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام زهرانوراله نجف آبادى  فرزند  محمدحســن در جریان ثبت اســت 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/5/2 ساعت 8 صبح در محل 

شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 4935 زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/4/396        

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجرومزروعى پالك شماره 1582/1 واقع درقطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسینعلى جوشیرى فرزند  محمد باقر 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/5/2 ساعت 
8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 4934 زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد/4/397         
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک ساده ومشجر پالك شماره 892/5واقع درقطعه 5 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى رشــیدزاده  فرزند  یداهللا در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/5/2 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 4933 زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/4/398         

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجر پالك شــماره 1582 واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســینعلى جوشیرى وغیره  فرزند  محمد باقر 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/5/2 ساعت 
8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 4941 زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد/4/402
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 794 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجتبى فروزان وغیره   فرزند  عباســعلى در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/5/2 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 4940  زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /4/403     

رئیس سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى گفت: در 
حال حاضر همه با هر نوع کامیونى مى گویند هستیم و 

همه هم انتظار «بار» دارند.
داوود کشاورزیان درباره  رقابتى کردن نرخ حمل و نقل 
بار در ایران و بهــره ورى از کامیون، گفت: عدم واردات 
کامیون بر این مشکل دامن زده اســت؛ نرخ کامیونى 
که در دنیــا 250 میلیون تومان اســت در ایران حدود 
450 میلیون تومان است و درحالى از غیر رقابتى بودن 
کرایه ها صحبت مى شــود که به دلیل ارزانى ســوخت 
کرایه کامیون هاى ایرانى از کامیون هاى خارجى کمتر 

است.
وى به موضوع حمل و نقل داخلى و وضعیت کامیونداران 
داخلى اشاره کرد و گفت: در حمل و نقل داخلى در ایران، 
پدیده عرضه مازاد خودرو باعث پایین آمدن بهره ورى 

شده است. چون متأسفانه هر کســى به ازاى 40 تا 50 
میلیون تومان، کامیونى با عمر چندین ساله را خریدارى 
کرده و در صف مى ایســتد و مى گوید من هم هستم؛ 
بعد از مدتى با فشــارهاى اجتماعى و افت کار، مجبور 

مى شود 15 روز در بندر بماند تا فقط یک بار براى جابه 
جایى به او برسد. 

کشاورزیان ادامه داد: در این شرایط راه حل، اضافه کردن 
خودرو نیست راه حل خارج کردن خودروى فرسوده است 
باید اراده و امکاناتى در کشور باشد که بگوییم کامیون 
از 25 سال باالتر اجازه کار ندارد تا کامیونى که پنج ساله 
است به جاى اینکه یک سرویس به بندرعباس برود دو 
سرویس برود. این کامیون جوان اگر بتواند سر پر برود 

کرایه کمتر مى شود.
وى گفت: اشــکال وجود عرضه مازاد اســت. عرضه 
مازاد در حمل و نقل داخلى باعث شــده است که اوًال 
ســرمایه گذارى براى کامیون شــدیداً غیر اقتصادى 
باشــد و دوم اینکه بهره ورى کامیون به شــدت پایین

 بیاید.

خرید کامیون فقط با 40 میلیون تومان

نمى گذارند فرسوده ها اسقاط شود
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اعدام جوان شیطان صفت در زندان کرج

بیســت و پنجمین دوره مســابقات والیبــال آزاد کارگران اســتان اصفهان 
جام رمضان که از تاریخ 96/3/16 باشرکت 16 تیم آغاز شده بود روز یک شنبه 
مورخه 96/04/04 با برگزارى مسابقات رده بندى و فینال به کار خود خاتمه داد.
 به گزارش روابط عمومى هیئت و اداره امور ورزش کارگران اســتان اصفهان 
این دوره از مســابقات با حضور والیبالیســت هاى مشــهور کشــور و استان 
اصفهان از جمله على مباشــرى بازیکن شایســته تیم ملى و عضو تیم فیروز 
فام، حیدرى بازیکن سابق ســایپا و عضو تیم فیروز فام،محمد عزیزى بازیکن 
ســابق ســیکل ترکیبى دامغان و عضو تیم فیروز فام،وحید قنبرى عضو تیم 
بنیاد مسکن،شــاهین  حاج رســولیها عضو تیم موادغذایى اصالــت، برادران 
مال بهرامى  همراه بود و در باالترین ســطح والیبال اســتان اصفهان برگزار 

شد.
در مسابقه رده بندى، تیم آکادمى تخصصى والیبال توانست با نتیجه 2 بر 1 تیم 

چاپ آزادگان را شکست داده و بر جایگاه سوم مسابقات تکیه زند.
همچنین مسابقه فینال  بین تیم هاى فیروز فام و مواد غذایى اصالت برگزار شد.

در این مســابقه که با حضور جمعیت زیاد تماشاگر برگزار شــد تیم فیروز فام 
توانست با نتیجه 2 بر 0 تیم خوب و قدرتمند مواد غذایى اصالت را در یک رقابت 

تماشایى شکست دهد و مقام قهرمانى این دوره از مسابقات را کسب کند.
مهندس نیرومند مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان در حاشیه 

مراسم اختتامیه این مسابقات، ورزش کارگرى را به عنوان عاملى اساسى و مؤثر  
در افزایش روحیه و راندمان تولید در کارخانجات برشمرد و خواستار توجه بیشتر 

مسئولین و مدیران شرکت ها به مقوله ورزش شد.
در خصوص ورزش کارگرى به دســت اندر کاران امر تولید در استان اصفهان 
توصیه نمــود  ورزش کارگرى را به عنــوان عاملى جهت بــاال بردن کیفیت

 و کمیت در تولید در نظر گرفتــه و فعالیت در این حوزه را به عنوان هزینه تلقى 
نکنند.

شیرانى رئیس هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان هم در حاشیه 
این مسابقات  از جهش چشمگیر ورزش کارگرى اســتان اصفهان در 2 سال 
گذشته در زمینه هاى کیفى و کمى ســخن گفت و مسابقات والیبال چهار نفره 
کارگران استان اصفهان را از مهمترین رویدادهاى ورزش والیبال استان اصفهان 

برشمرد.
وى ابــراز امیدوارى نمــود والیبــال کارگران اســتان اصفهان بــا توجه به 
پتانســیل باالى خود مقام قهرمانى والیبال کارگران کشــور را براى دومین 
سال پیاپى براى اســتان اصفهان به ارمغان آورد.  شایان ذکر است اعضاء تیم 
منتخب والیبال کارگران استان اصفهان در مسابقات کارگران کشور بر اساس 
عملکرد بازیکنان در این رقابت ها توسط کمیته فنى مسابقات مشخص خواهند 

شد.

فیروز فام، قهرمان مسابقات والیبال کارگران استان اصفهان شد
12

کاپیــتان ذوب آهن در آستانه تمدید
 همـه به ذوب آهـن خوشبین هستنـــــد

دلگیرىاقتصادى ترین فوالد لیگ برتر 
 یحیـــــى
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آناهیتا همتى با انتشــار این عکس نوشت: 
«حــدود 200 کتاب براى ســنین کودك و 
نوجوان اهدایى از طرف وفاى عزیز، پســر 
خانم "نغمه برزگر" نازنین، بــه زودى این 
کتــاب ها به دســت کودکان سیســتان-

بلوچستان که مدرسه شان را سیل برد ولى به 
همت گروهى دوباره ساخته شد، خواهد رسید. 
سپاس از مهربانى و بخشندگى نغمه- برزگر»

کودکان بلوچى  

خواهران زارعى در مراسم اکران مردمى 
فیلم «زیر ســقف دودى» ساخته پوران 

درخشنده.

زیر سقف  

تصویر قدیمى از فرزندان مهران مدیرى 
به مناسبت اظهارنظر او در «دورهمى»:
«گربه ام را هم بــه هنرمند نمى دهم چه 

برسد به دخترم.»

گربه ام را هم نمى دهم...  

اعتراض تهمینه میالنى کارگردان سینما 
به نصب یک بیلبورد. میالنى نوشته: «اگر 
غرض دعوت به حجاب است آیا نمى توان 

از ادبیات مناسب ترى بهره برد؟ »

ادبیات مناسب  

زىدلم براى بازى تنگ شده است  ىب مبر
بهــروز بقایى نویســنده، بازیگر و کارگردان ســینما، 
تئاتر و تلویزیــون در گفتگویى درخصــوص آخرین 
مراحل ساخت فیلم سینمایى «داستان افسانه» گفت: 
متأســفانه این فیلم هنوز پروانه ساخت و کارگردانى را 
دریافت نکرده و من منتظر مجوز از سوى وزارت ارشاد 

هستم.
وى در همین راســتا ادامه داد: از اسفند ماه سال 

گذشته درخواست کارت کارگردانى و پروانه 
ساخت را داده ایم و تا امروز همه چیز را 
به امروز و فردا انداخته اند. دلیلشان هم 
براى این تأخیــر طوالنى گذران تغییر 
و تحوالت داخلى اســت اما براساس 

آخرین صحبتشــان همین روزها پروانه 
ساخت صادر خواهد شد.

 بازیگر ســریال «توى گوش سالمم زمزمه 
کن» درباره تهیه کنندگى آثــارى با مضمون 
دفاع مقــدس  افزود: همواره تولیــد آثارى با 

حال و هــواى دفــاع مقدس و همــراه با 
صحنه هــاى جنــگ پرهزینه بــوده و 

تهیه کننــدگان با ریســک فــراوان 
به ســمت فیلم هــاى اینچنینى 

مى رونــد. خوشــبختانه من 
براى تولید «داســتان افسانه» 

بــا تهیه کننده خوبــى صحبت 
کرده ام و وى نیــز همچون من 

مشــتاق دریافت مجوز براى شروع و ساخت این پروژه
 است.

وى درباره دیگر آثار سینما و تلویزیون تصریح کرد: فعًال 
پیشنهادى به من نشده اســت و امکان دارد براى آرام 
کردن حس بازیگرى ام در فیلم خودم نقش کوتاهى را 
بازى کنم اما در واقع بازى کوتاهى است تا کارگردانى 
از دستم خارج نشود. این ســال ها کم کار شده ام و باید 

بگویم که دلم براى بازى تنگ شده است.
 بقایى با اشــاره مضمون میهن دوســتانه فیلم خود 
خاطرنشــان کرد: فیلم من در مورد عشق به وطن، 
به مرزها، غیرت و مردانگى اســت. این فیلم همان 
مضمونى را دارد که همواره دغدغه شــخصى من 

بوده و هست. 
گفتنى اســت بقایى پیــش از این دربــاره محتواى 
«داســتان افســانه» گفته بود:  «داســتان افسانه» 
کامًال در ژانر دفاع مقدس و اکشــن بــوده و به روز 
اول هشت ســال دفاع مقدس در آبادان مى پردازد. 
من مى خواهم در این فیلم چیزهایى را نشــان دهم 
که تا به حال دیده نشده و نشــان داده نشده است. 
اتفاقاتــى از روز اول دفاع مقدس و رشــادت هایى 
که بدون شک نمى توان به ســادگى از آنها گذشت و 
همین دغدغه دفاع مقدس و شــهدا باعث شده تا من 
با قدرت تمام این فیلــم را آماده کرده و بــه امید خدا 
در ســى و ششــمین جشــنواره فیلم فجر با آن حاضر

 باشم.

فیلم سینمایى«قاتل اهلى» اکران خود را از 15 مهر 
آغاز مى کند و ســازندگان آن تصمیم دارند شــیوه  

جدیدى از تبلیغات را براى آن به کار ببرند.
منصور لشــکرى قوچانى تهیه کننــده این فیلم 
سینمایى مى گوید که متأســفانه نحوه تبلیغ هایى 
که تلویزیون براى فیلم هاى سینمایى انجام مى دهد 
جذابیت خود را از دست داده است. با همفکرى تیمى 
20 نفره از جوانان دانشــجو و غیر دانشجو تصمیم 
داریم براى تبلیغ فیلم «قاتل اهلى» نحوه جدیدى از 

تبلیغ را ابداع کنیم.

فیلم ســینمایى «قاتل اهلى» تازه ترین ســاخته 
مسعود کیمیایى است که منصور لشکرى قوچانى 
آن را تهیه  کرده است. در این فیلم سینمایى پرویز 
پرستویى، لعیا زنگنه، پگاه آهنگرانى، امیر جدیدى، 
پوالد کیمیایى و رضا رشــیدپور بــه ایفاى نقش 

پرداخته اند.
این فیلم داستان زندگى جوانى را روایت مى کند که 
تمام راه هاى پولدار شدن را مى رود اما در انتها متوجه 
مى شود براى پولدار شدن نبوغى بیش از اینشتین 

باید داشته باشد.

«قاتل اهلى» از 15 مهر

صابر ابر، بازیگر ســینما و تئاتر به جمع بازیگران 
پروژه  «ســى»، کاِر همایون شــجریان و سهراب 
پورناظرى پیوســت. پیش از این بازیگرانى چون 
ســحر دولتشــاهى، امیر جدیدى و مهدى پاکدل 
در این پروژه حضور داشــتند.  همایون شجریان، 
خواننده پروژه «سى» ضمن اعالِم این خبر مى گوید: 
«تمریناِت پروژه  مولتى مدیاى  "سى"،  از اول تیرماه 
آغاز شده است و در همین راستا عالوه بر بازیگرانى 
که پیش از این براى حضــور در این پروژه معرفى 

شدند، چند بازیگر جدید نیز به آن اضافه شده که در 
بخِش اجراى زنده حضور دارند.»  همایون شجریان 
که قرار است آخرین تجربه موســیقایى خود را با 
استفاده از داستان هاى «شاهنامه» روى صحنه  برد، 
همچنین اضافه مى کند: «تمام کسانى که در این 
پروژه حضور دارند، نه تنها در نقش و جایگاهى که 
قرار دارند ایفاى نقش مى کنند که در یک کلِ  واحد، 
رؤیایى را تحقق مى بخشند که امیدواریم به صورت 
یک پروژه  ملى در ایراِن امروِز ما تأثیر داشته باشد.»

صابر ابر در جمع «سى»

 حضور بازیگــران ایرانى و نحوه پوشــش آنان در 
جشــنواره هاى خارجى اغلب با حاشیه هایى همراه 
اســت و لباس هاى نامتعارف و انتخاب هاى اغراق 

آمیز برخى بازیگران گاه باعث جلب توجه مى شود.
انتشــار ویدئویى از پوشــش عوامل فیلم سینمایى 
« زرد» که در جشــنواره شــانگهاى چین شرکت 
داشــته اند، نمونه جدیدى از این موارد است. در این 
ویدئو بهرام رادان، مهرداد صدیقیان و مصطفى تقى 
زاده در استودیوى یکى از شبکه هاى تلویزیونى چین 
در مقابل مجریان برنامه نشسته اند و لباس هاى غیر 
رسمى و تقریباً نامناسبى به تن دارند. لباس هایى که 
در مقایسه با پوشش رسمى مجریان برنامه به شدت 

توى ذوق مى زند.
در این ویدئو رادان با تیپ اسپرت و یک کاله روى سر 
در کنار صدیقیان که تى شرتى شبیه به لباس زیر به 
تن دارد دیده مى شود و تنها تقى زاده است که پیراهن 
مناسبى نســبت به بازیگران فیلمش پوشیده است. 
البته عوامل فیلم هفته گذشته در جریان دریافت دو 

جایزه از جشنواره شــانگهاى و زمانى که روى سن 
رفتند لباس رسمى به تن داشــتند. جایزه هایى که 
بهرام رادان در واکنشــى کنایه آمیز در اینستاگرام 
خود درباره اش نوشــت: «... خوشحالم که زحمات 
گروه به بار نشست. شاید قسمت بوده که جشنواره 
فیلم فجر حتى اجازه ورود ایــن فیلم به هیچکدام 
از بخش هایــش را ندهد تا موفقیــت هاى فیلم به 
صورت جهانى آغاز شود...!» این در حالى است که 
پوشش هاى نامتعارف برخى بازیگران ایرانى نه تنها 
در جشنواره هاى خارجى که در جشنواره هاى داخلى 
به ویژه فیلم فجر هم خیلــى اوقات موجب بحث و 
حتى شوخى شده است. این انتقادها در جشنواره فیلم 
فجر دو سال پیش شکل پررنگ ترى هم داشت و در 
فضاى مجازى پوشش نامناسب و خارج از عرف چند 
بازیگر ایرانى روى فــرش قرمز، در مقابل بازیگران 
مطرح هالیوودى از جمله جورج کلونى، براد پیت، تام 
کروز و... در موقعیتى مشابه مورد مقایسه قرار گرفت 

که نتیجه مقایسه خوشایند نبود.

تیپ «زرد» در برنامه رسمى تلویزیونى

فیلمبــردارى فیلم ســینمایى «ُدم ســرخ ها» به 
کارگردانى آرش معیریان از اواخر هفته گذشته در 
تهران آغاز شده است و گروه هم اکنون در لوکیشنى 

در مرکز تهران حضور دارند.
با اضافه شدن اندیشه فوالدوند، رضا شفیعى جم، 
على صادقى، رضا ناجى، شــهره لرستانى، جمال 
اجاللى، ســعید پیردوســت، مجید یاسر، عباس 
جمشیدى فر، شهین تســلیمى، نگین معتضدى، 
ماشاءا… شاهمرادى زاده و محیا اسناوندى به پروژه 
جدید آرش معیریان، فهرســت بازیگران این فیلم 
تکمیل شــد. پیش از این نیز حضور جواد رضویان 

و بهنوش بختیارى در این پروژه قطعى شده بود.
«ُدم سرخ ها» یک فیلم کمدى است و به دغدغه و 
مشکالت جوانان مى پردازد. در خالصه داستان این 
فیلم آمده: «براى فرار از حقیقت خوابیدیم و کابوس 

دیدیم...»
از معیریان سال گذشته فیلم سینمایى «آس و پاس» 
روى پرده سینماها قرار داشــت. این کارگردان در 
کارنامه خود ســاخت فیلم هــاى «کما»، «چپ 
دست»، «احضار شدگان»، «ســاعت شلوغى»، 
«کالسکه»، «شــانس، عشــق، تصادف»، «دریا 

کنار» و... را دارد.

   على صادقى با «دم سرخ ها» آمد 

حبیب کاســه ســاز تهیه کننده سینما و 
تلویزیون که آخرین بار با ســریال «فوق 
ســرى» تهیه کنندگى را تجربــه کرد در 
سال هاى اخیر به دنبال آن بود که فیلمى 
با نام «آقازاده» را تولید کند؛ فیلمى که در 
برهه اى از زمان گفته شد بناست محمدرضا 
گلزار و رضا عطاران در آن نقش  روحانى را 
بازى کنند و شنیده هایى هم وجود داشت 
مبنى بر حضور پیمان قاسم خانى به عنوان 

یکى از بازنویسان فیلمنامه اصلى.
آنهــا کــه در روزهــاى اخیر با کاســه 
ســاز از نزدیــک دیــدار کــرده انــد از 
عالقــه وى به تولیــد این فیلم ســخن 

گفته اند.
در ایــن بین برخــى خبــر از آن داده اند 
که ســناریوى «آقازاده» شــباهت هایى 
دارد به اتفاقات زندگــى «ادواردو آنیلى» 
ایتالیایى؛ اداواردو آنیلــى فرزند «جیانى 
آنیلى» ســرمایه دار ایتالیایــى و مالک 
سابق مجموعه خودروسازى فیات بود که 
گرایش اش به اسالم و بعدتر تشیع موجى 
را حول وى به راه انداخت و در نهایت نیز 
مرگ مشــکوك او زیر پلــى در بزرگراه 

تورینو – ساوونا بود که خبرساز شد.

مرگى که هرچند مقامــات قضائى ایتالیا 
مدعى شدند خودکشى است اما خودکشى 
هیچگاه به طور جدى اثبات نشد و در این 
بین کم نبودند آنها که تشرف وى به اسالم 
و آن هم در یک خانواده بورژواى ایتالیایى 
را عامل قتل توســط البى صهیونیست 

دانستند.
البته «آقازاده» حبیب کاسه ساز یک فیلم 
زندگینامه اى نیســت و یک کمدى است 
که در آن عالقه جوانــى از خانواده اى نه 
چندان متشــرع به طلبگى و بعد روحانى 
شدن است که موقعیت هاى طنازانه خلق

 مى کند.
کاســه ســاز پیش از بیمارى خــود چند 
ســالى به دنبال تولید «آقــازاده» بود اما 
به دالیل مختلف کــه یکى ملتهب بودن 
ســوژه بود و دیگرى نرسیدن به فیلمنامه 
مطلــوب نتوانســت کار را بــه تولیــد 

برساند. 
حبیب ا... کاســه ســاز، مدتى است که از 
بیمارى دســتگاه گوارش رنج مى برد که 
تحت عمل جراحى قرار گرفته اســت و 
روزهاى نقاهت و شیمى درمانى خود را در 

بیمارستان مى گذراند.

گلزار و عطاران 
درنقش روحانى  
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خواص خردل چیست؟ 
خــردل هم خانــواده گل کلــم بوده 
و تاکنون بیــش از 17 گونه آن در 
جهان شناسایى شــده است. از 
تخم و برگ این گیاه به عنوان 
ادویه و چاشنى در تهیه غذاها 

استفاده مى شود. 
همچنین برگ، تخم، ریشه 
و گل خــردل نیز در طب 
سنتى براى درمان برخى 
ى هــا  ر بیما
کاربرد دارد. 
گیاه  ایــن 
در  بیشــتر 
جنــوب اروپا، 
آفریقاى شــمالى و 
آســیا یافت مى شود و در 
ایران نیز در مناطقى مانند 
مسجد سلیمان رویش دارد. 
برگ هاى گیاه خـــردل مانند 
برگ ترب است و گل هاى آن زرد 
رنگ و تقریبًا به طول دو تا پنج سانتیمتر 

مى باشد که دانه ها در قسمت پایین آن قرار دارند.

خردل به دو شــکل اســت؛ خــردل ســفید و خردل ســیاه. خردل ســیاه به شــکل دانه 
و خردل سفید به شکل آرد اســتفاده مى شــود. دانه هاى خردل را مى توانید در آب خیسانده، 
همراه آبلیمو یا ســس روى ســاالد یا غذاى تــان بریزیــد و از مزایاى ســالمتى و فواید 
تغذیه اى و درمانى آن بهره مند شــوید. در ادامه با خواص خردل و مضرات آن بیشــتر آشنا 

شوید.

ارزش غذایى خردل
برگ خردل سبز منبع عالى ویتامین هایى نظیر ویتامینA، E و C است، همچنین گیاه خردل 
داراى عناصر معدنى مانند منگنز، کلسیم و مس بوده، فیبر و فوالت، امگا3، اسیدهاى چرب، 
پروتئین، فیبر خوراکى، سلنیوم، آب، گلیکوزیدها و... از دیگر اجزا و مواد مؤثر موجود در آن است.

خواص خردل 
طبیعت دانه خردل بسیار گرم و خشک است. برخى از مهمترین خواص درمانى خردل عبارتند از:

خاصیت ضد سرطان ، افزایش جریان خون با مصرف موضعى، مدر(ادرارآور) ، ضد میکروب، 
مسکن، تهوع آور، محرك، شیر افزا، دفع کننده حشرات، ملین، تعریق زا و...

فواید درمانى و موارد مصرف خردل
استفاده از خواص خردل براى درمان بسیارى از بیمارى ها کاربرد دارد و مصرف آن مى تواند به 
درمان و پیشگیرى از برخى مشکالت کمک کند. برخى از فواید مصرف این ادویه پرخاصیت 

عبارتند از:
-پیشگیرى و کمک به درمان سرطان: ویتامین ها و مواد موجود در خردل باعث شده 

که این گیاه دارى خواص ضد سرطانى مفیدى باشد.

-کمک به درمان بیمارى هاى مفصلى و روماتیسمى: یکى از خواص خردل کمک به 
درمان روماتیسم و بیمارى هاى مفصلى لست. استعمال موضعى و خوراکى خردل در تسکین 
دردهاى مفصلى مؤثر اســت. همچنین روغن خردل بخاطر طبع گرمش در ماساژ درمانى و 

تسکین درد سیاتیک و سایر درد هاى مفصلى بسیار مؤثر است.
- درمان ریزش مو: ماساژ سر با روغن خـردل باعث جلوگیرى از ریزش موها و پاك شدن 

رطوبت سر مى شود.
-افزایش اشتها و کمک به هضم بهتر غذا: جوشانده خردل به هضم بهتر غذا از طریق 
افزایش ترشــحات معده کمک مى کند، همچنین خوردن آن به دلیل تحریک ترشح بزاق و 

افزایش سرعت متابولیسم بدن باعث افزایش اشتها مى شود.

مضرات خردل 
برگ خردل سبز اگر قبل از گل دادن گیاه برداشت شود، تقریبًا فاقد ماده سمى ایزوتیوسیانات 
است و لى چنانچه برداشت برگ ها به موقع انجام نشود، بایستى از زیاده روى در مصرف این 

نوع خردل خوددارى کرد.
مقدار مــاده اگــزاالت موجــود در برگ هــاى گیاه خــردل نســبتًا باالســت، از این رو 
مصــرف آن براى افراد داراى ســابقه ســنگ کلیه و ســنگ کیســه صفرا باید بــا احیاط 

همراه باشد.
خردل حاوى مواد گواترزا بوده، لذا افراد مستعد بایستى از زیاده روى در مصرف آن خوددارى 

کنند مگر اینکه میزان ید کافى از سایر منابع غذایى دریافت نمایند.
به طورکلى الزم به ذکر اســت با وجود فراوان بودن خواص خردل، مصرف آن براى کودکان 
زیر شش سال، زنان باردار و شــیرده، بیماران داراى ناراحتى هاى گوارشى و یا التهاب کلیوى 

توصیه نمى شود.

دیگر گذشت آن روزهایى که با صرف زمان زیاد به شستن 
ظروف با دست مى پرداختید و در نهایت موفق مى شدید 
ظروف را تا حدى تمیز کنید. ماشــین ظر فشویى هاى 
جدید به گونه اى طراحى شده اند که عالوه بر سازگارى 
با محیط، قدرت تمیزکنندگى بسیار باالیى دارند. اگر این 
دالیل شما را براى خرید یا استفاده از ماشین ظرفشویى 
قانع نکــرده، در ادامه با پنج دلیل محکم به شــما ثابت

 مى کنیم که شســتن ظروف با ماشین ظرفشویى بسیار 
بهتر از شستن آنها با دست است.

1- ماشین ظرفشویى ظروف را تمیزتر مى کند
شــیر آب را باز کنید و درجه آبگرم کن را روى باالترین 
حدى که ممکن است، قرار دهید. مســلمًا دستان شما 
توان تحمل داغى را بیش از حد آب را نخواهد داشــت و 
این درجه براى تمیزکردن کامل ظروف کافى نیســت. 
براى از بین بردن کامل میکروب ها دماى آب باید حداقل

 70 درجه سانتیگراد باشد و هیچ آبگرمکنى آب را تا این 
درجه گرم نخواهد کرد در صورتى که ماشین ظرفشویى 

ظروف را در این دما تمیز مى کند.

2- ابر یا اســفنج هاى ظرفشویى زبر و آلوده 
هستند

عالوه بر زبر بودن، ابر ظرفشــویى حاوى تعداد زیادى 
باکترى است و ممکن است اســتفاده از آن باعث انتقال 
ویروس سرماخوردگى یا آنفلوآنزا بشود. طبق تحقیقات 
انجام شده در هر 2 سانتیمتر مکعب یک ابر ظرفشویى، 
حدود ده میلیون باکترى وجود دارد که به نوعى بســیار 
منزجر کننده تر از ســنگ توالت خانه شماست و مسلمًا 
نمى خواهید این همه میکــروب و باکترى را به ظروفى 
که در آنها غذا مى خورید منتقل کنید! درســت است که 
راه هایى براى تمیز و ضدعفونى کردن ابر و اسفنج هاى 
ظرفشویى وجود دارد اما چه کسى مى تواند هر روز این 

کار را انجام دهد؟
3-ماشین ظرفشــویى با برچسب انرژى، در 

هزینه هاى منزل صرفه جویى مى کند
ممکن است به این دلیل که ماشین ظرفشویى شما قدیمى 
و پر سر و صداست از آن استفاده نمى کنید. اما اگر آن را 
با یک ماشین ظرفشویى جدید با برچسب انرژى مناسب 
تعویض کنید خواهید دید که هر ماه مبلغ قبض برق شما 
کاهش پیدا مى کند و این مقدار ساالنه رقم قابل توجهى 
خواهد شد. پس در مقایسه با شستن ظروف با دست، به 
این طریق ماهیانه مقدارى پــول براى مصارف دیگر ته 

جیب تان باقى خواهد ماند.

4- با شستشوى دستى، هزاران کیلوگرم آب 
را هدر مى دهید

وقتى ظروف را با دست شستشو مى دهید، مقدار زیادى 
آب به هدر مى رود. اگر دو سرى ظرف هم اندازه داشته 
باشید و یکسرى از آنها را با دست و سرى دیگر را با ماشین 

ظرفشــویى بشــویید خواهید دید که نه تنها شستشو با 
ماشین ظرفشویى آب کمترى مصرف مى کند، بلکه در 
زمان شما هم صرفه جویى مى شود. عالوه بر این ماشین 
ظرفشویى برنامه هاى مختلفى متناسب با مقدار ظروف، 

زمان شستشو، تنظیم درجه حرارت آب و... نیز دارد.

5-مى توانید این زمــان را صرف کار دیگرى 
کنید!

به جز صرفه جویى در مصرف آب و برق، با اســتفاده از 
ماشین ظرفشویى در زمان گرانبهاى خود نیز صرفه جویى 
مى کنید. فقط کافى اســت فکر کنید هر روز چند دقیقه 
زمان صرف شستن ظروف با دست مى کنید. یک ساعت 
یا بیشتر؟ و تازه کامًال تمیز و ضد عفونى هم نخواهند شد! 
پس به جاى ایستادن پاى سینک ظرفشویى و شستشوى 
ظروف با دست که کار سخت و خسته کننده اى نیز است 
مى توانید این زمان را صرف خــود و کارهایى که به آن 

عالقه دارید بکنید.

به گفته کارشناسان، دوچرخه سوارى ورزشى مفید، هم 
براى جسم و هم براى ذهن است.

کارشناسان مرکز پزشــکى میلتون هرشى پنسیلوانیا، 

در گزارشــى اعــالم کردنــد دوچرخــه ســوارى 

موجب ایجــاد وضعیــت بســیار خوبى بــراى قلب 
مى شود.

کتر «آلن آدلمن» از کارشناسان این مرکز در این باره 
د

مى گویــد: دوچرخه ســوارى با جلوگیــرى از اضافه 

وزن، ریســک بیمــارى قلبــى و دیابــت را کاهش 
مى دهد.

از ســوى دیگر دوچرخه ســوارى فعالیتى اســت که 

خانواده ها و دوستان مى توانند با یکدیگر انجام دهند 
از این رو سالمت روان ناشى از این باهم بودن 

نیز مى تواند در کنار فایده بدنى آن 
هم باشد.

به گفته کارشناســان، دوچرخه 
ســوارى موجــب تقویــت 

عضالت پا مى شــود، 
همچنین مــى تواند 
براى افــراد مبتال به 
آرتــروز هــم ورزش 

مناسبى باشد.

دکتر مهدى قاسمى روانپزشک گفت: به ندرت مردانى  
را دیده ایم که جز در مواقع خشم و ناراحتى  به احساسات 
زنانشان بى  توجه باشند. در واقع، اغلب مردان مى  خواهند 
توجه خود را به همسرانشان نشان دهند، اما مهارت الزم 

را در این زمینه ندارند.
وى در ادامــه توضیح داد: مردان براى  ایــن کار نیاز به 
مهارتى  دارند که رفتارشــان آنها را شــبیه زنان نکند و 
شریک زندگى شان این حس را داشته باشد که همسرش 
به او توجه مى کند. به عبارت ســاده تر، وقتى مسائله اى 
باعث رنجش خاطر و ناراحتى یک زن مى شــود، الزم 
است مرد به کمک مهارت «قدم گذاشتن به چاله   آب» 
احساسات همســرش را درك کند که منظور از چاله آب 
احساســات منفى  چون عصبى  بودن، مضطرب بودن، 
ناراحت بودن یا افسردگى  اســت که زنان آنها را تجربه 

مى  کنند.
 اما متأسفانه در اغلب موارد به جاى قدم گذاشتن به چاله 

آب، درصدد این هستند که همسرشان را از چاله بیرون 
بکشند، بنابراین به او راه حل نشان مى دهند و مى گویند 

چه باید بکند که از این مخمصه نجات یابد.
قاسمى با بیان اینکه در چنین شرایطى بدون شک مرد 
با خشم، رنجش یا اتهام همســرش مواجه مى شود که 
مى  گوید: «تو حال مرا درك نمى  کنى»، گفت: معموًال 
بســیارى  از مردان با شــنیدن این جمله، عقب نشینى 
مى  کنند و چاله را ندیده مى  انگارند درحالى که این رفتار، 
بر نگرانى شریک زندگى شان که مى  ترسد تنها و منزوى  
شود، مى  افزاید. ضرورت دارد وقتى  همسرمان ناراحت 
است با او به «چاله   آب قدم» بگذاریم زیرا به او اطمینان 
خاطر مى دهیم کــه در مواقع خطر مى توان از شــدت 
ناراحتى  او کاست. درحقیقت کافى است مردان در این 
شرایط فقط در کنار همسرشان باشند، ناراحتى  او را نادیده 
نگیرند، براى  او راه حل پیدا نکنند، نگویند که چه کار کند 

و به زور او را از (چاله   آب) بیرون نکشند.

مصرف همزمان برخى داروهــا و غذاها نه تنها تأثیرات 
مثبت آنها را از بین مى برد بلکه مى تواند عوارض جانبى 
خطرناکى را به همراه داشته باشد. این در حالى است که 
مصرف غذاهاى بسیار سالم با داروها نیز مى تواند منجر به 
تداخل دارویى و ایجاد عارضه شود. شایع ترین تداخالت 

دارویى با غذاها از این قرارند: 
داروهاى فشار خون و موز: این داروها، مقدار پتاسیم 
خون را افزایش مى دهند. پتاسیم در شرایط طبیعى براى ما 
مفید است اما اگر در مصرف آن زیاده روى شود، مشکالت 
قلبى مثل نامنظم بودن ضربان قلب و تپش قلب ایجاد
 مى کند. موز نیز از منابع خوب پتاســیم است. پس اگر 
همزمان با داروهاى فشــار خون مصرف شود، پتاسیم 
بدن را به شکل غیرطبیعى افزایش مى دهد. سایر منابع 
غذایى پتاسیم عبارتند از ســبزیجات برگدار، پرتقال و

 جایگزین هاى نمک.
داروهاى تنظیم کننده کلسترول و گریپ فروت: 
آب گریپ فروت، مقدار اثر این داروها را در خون افزایش 
مى دهد و شــایع ترین اثر جانبى آنها یعنى درد پا تشدید

مى شود. اگر هر داروى دیگرى نیز مصرف مى کنید، قبل 
از لذت بردن از گریپ فروت، با پزشک مشورت کنید.

داروهاى قلب و شیرین بیان: شیرین بیان حاوى 

ترکیبى به نام  glycyrrhizin اســت که در صورت 
مصرف همزمان با داروىdigoxinباعث نامنظم شدن 
ضربان قلب و مشکالت وخیم تر دیگر مى شود. این ماده 
غذایى همچنین اثر برخى از داروها مانند داروهاى فشار 
خون، رقیق کننده هاى خون، مسکن ها و داروهاى ضد 

باردارى را کاهش مى دهد. 
داروهاى رقیق کننده خون و اسفناج: اسفناج و 
سایر سبزیجات برگدار،حاوى ویتامین K هستند که با 

داروهاى رقیق کننده و ضد انعقاد،تداخل ایجاد مى کند و 
اثر این داروها را کاهش مى دهد. در نتیجه، خطر لخته 

شدن خون افزایش مى یابد. 
داروهاى تیروئید و گردو: گردو و ســایر 
مواد غذایى پرفیبر، مثل آرد لوبیاى سویا، مانع از 
جذب صحیح این داروها مى شوند. اکثر پزشکان 
توصیه مى کنند که داروهــاى تیروئید را قبل از 
خواب مصرف کنید تا بدن شما وقت کافى براى 

جذب آنها را داشته باشد.
تتراسایکلین و لبنیات: کلسیم موجود در لبنیات 

مانع جذب صحیح آنتى بیوتیک ها مى شود. در واقع باید 
این داروها را یک تا دو ساعت قبل از صرف غذا مصرف 

کنید تا بدن زمان کافى براى جذب کل دارو داشته باشد.

با دست ظرف بشوییم یا با ماشین ظرفشویى؟

با همسرتان وارد چاله آب شوید!

یک مشــاور کودك و نوجوان ضمن تأکید 
بر این نکته که والدین نباید بدون شناخت 
ویژگى هاى رفتارى کودکان خود، اقدام به 
ثبت نام آنها در مهد کــودك کنند، گفت: 
کودکانى که تأخیر کالمــى دارند، قادر به 
بیان نیازهاى خود نیســتند و یا دلبستگى 
ناایمن به والدین خــود دارند، آمادگى ورود 
به مهدکودك را ندارنــد، چرا که اگر نتوانند 
نیازهاى خود را بازگو کنند، احساس تنهایى، 

ترس و عصبانیت خواهند کرد.
مهناز استکى یادآور شــد: کودکان داراى 
دلبســتگى ناایمن، کودکانى هستند که در 
دوران شــیرخوارگى، ارتباط پوستى کاملى 
با والدین خود نداشــتند و تصــور مى کنند 
اگر پدر و مادرشــان از مهــد کودك خارج 
شــوند، دیگر بر نمى گردند کــه این تفکر  
تأثیر نامطلوبى بر جسم و روح آنان خواهد 
گذاشت. بنابراین بهتر اســت ابتدا والدین 
مشکالت یاد شده را در کودکان خود مرتفع 
و سپس آنها را در مهد کودك ثبت نام کنند. 
وى ســه و نیم تا چهار ســالگى را بهترین 
زمــان ورود کــودکان بــه مهدکــودك 
عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: در این 
ســنین، کــودکان از آمادگــى الزم براى 
ورود بــه مهدکــودك برخوردار هســتند، 
زیرا در این ســن، بــازى هــاى گروهى 
معنــا پیــدا مــى کنــد و خالقیــت زیاد 
مى شود. از ســوى دیگر والدین حتمًا باید 
به نوع ســاختار مهد کودکى که قرار است 
کودك خود را در آن ثبت نام کنند نیز توجه 
ویژه داشته باشــند. یک مهد کودك خوب، 
مهد کودکى اســت که زمین بــازى و در 
بهترین حالت شــن و ماســه دارد، چرا که 
بازى با شن و ماسه تأثیر بسزایى در کاهش 

پرخاشگرى کودکان به همراه دارد.
عضو هیئت علمــى دانشــگاه آزاد تهران 
خاطرنشــان کرد: یکــى از بــزرگ ترین 
اشتباهاتى که برخى از مربى هاى مهدهاى 
کودك مرتکب مى شــوند این اســت که 
کــودکان را وادار به تماشــاى برنامه هاى 
تلویزیونى مى کنند، در حالى که تماشــاى 
تلویزیون چه در خانــه و چه در مهد کودك 
تا سن شش ســالگى براى کودکان ممنوع 
است. به این دلیل که مناطق کالمى کودك 
در نیمکره چپ مغز او قرار دارد و تماشــاى 
تلویزیون این بخــش را ناکارآمد مى کند و 
رشد کالمى و در مجموع رشد او را به تأخیر 

مى اندازد.

چه بچه هایى را 
نباید به مهدکودك 

فرستاد؟
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خانواده ها و دوستان مى توانند با یکدیگر انجام دهند 
از این رو سالمت روان ناشى از این باهم بودن

نیز مى تواند در کنار فایده بدنى آن 
هم باشد.

به گفته کارشناســان، دوچرخه 
ســوارى موجــب تقویــت 

عضالت پا مى شــود، 
همچنین مــى تواند 
براى افــراد مبتال به 
آرتــروز هــم ورزش 

مناسبى باشد.

وارى براى جسم و ذهن

رئیس اتحادیه آرایشگران و پیرایشگران گفت: در رسته 
آرایشــگاه هاى مردانه اصًال تراشیدن صورت معنا ندارد، 
بر همین اساس از ســوى وزارت بهداشت پیگیرى هایى 
را انجام داده ایم که در صورت امکان 

اصالح صورت با تیغ 
در آرایشگاه هاى مردانه ممنوع شود، چراکه این 

کار مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى مختلفى چون 
هپاتیت را به دنبال داشته باشد.

مصطفى گواهى  اظهار داشت: زمانى که در یک آرایشگاه 
مردانه قرار بر اصالح صورت است خمیر ریش در داخل 
یک کاسه ریخته و پس از آن با آب مخلوط و با فرچه اى به 
صورت مالیده مى شود، حال اگر از میان مشتریان تنها یک 
نفر از آنها در صورت خود جوش داشته باشد ممکن است 

در این مرحله فرچه به خونابه صورت او آغشته شود 
که این آلودگى حتى با شستشوى آب هم برطرف نخواهد 
شد و اگر فرد مذکور داراى بیمارى مانند هپاتیت باشد این 
احتمال وجود دارد که بیمارى او به سایرین هم سرایت کند.

وى افزود: امــا اگر مردم اصالح صــورت را درون منزل 
خود انجام دهند مى توانند از تیغ هاى سه لبه لیزرى 
که کیفیتى به مراتب بیشتر 

داشته و به هیچ 
عنوان آسیبى به پوســت نمى رساند، 

اســتفاده کنند اما در آرایشــگاه ها تیغ هایى که استفاده 
مى شــود به طور معمول براى اصالح پشت گردن تهیه 
مى شود و کیفیت آن براى اصالح صورت مناسب نیست. 
ضمن اینکه بسیارى از مراجع نیز اصالح صورت با تیغ را 

براى آقایان حرام اعالم کرده اند.

گواهى در ادامــه  صحبت هاى خود 
به موضوع ارائه خدمات وکس در برخى آرایشــگاه هاى 
مردانه اشاره کرد و گفت: اگر آرایشگاهى این خدمات را 
انجام مى دهد باید توجه داشــت که به هر حال این شیوه 
جدیدى است که اگر با استقبال مواجه شود حتى مى توان 
آن را جایگزین شیوه هاى قبلى کرد، چرا که ممکن است با 
استفاده از این شیوه عالقه مردم براى لیزر کردن موهاى 

زائد به خصوص در پشت گردن کمتر شود.
رئیس اتحادیه آرایشــگران و پیرایشگران 
بــا تأکید بــر اینکه 

اســتفاده از وکــس در 
آرایشــگاه هاى مردانه فاقد ممنوعیت به شمار 

مى رود، اظهار داشت: در صورت عالقه مندى مشتریان 
ارائه  این خدمات قطعاً بالمانع خواهد بود.

ا تیغ در آرایشگاه ها
تمال ممنوعیت اصالح صورت ب

اح

غذاها و داروهایى که هیچ وقت نباید با هم بخورید
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  *الهه مهرى دهنوى:
 این خبرى بود که من وقتى آن را در برخى سایت ها خواندم 
واقعًا متعجب شدم که  چگونه با توجه به آغاز تمرینات در 
دومین دیدار تدارکاتى و در حالى که فصل نقل و انتقاالت 
همچنان ادامه دارد، برخى هواداران ســپاهان دســت به 
اعتراض زده اند و در اواخر این بازى تدارکاتى، حاشیه هاى 
و صحنه هاى غیر منتظره اى را به وجود آورده اند. آنطور که 
شنیدم و در روزنامه نصف جهان هم خواندم آنها به تساوى 
در یک دیدار دوستانه و البته عملکرد باشگاه در فصل نقل 
و انتقاالت که به عقیده آنان نامطلوب بوده اســت  انتقاد 
داشتند. خوب ما با بررسى کار سپاهانى ها تا بدینجاى نقل و 
انتقاالت به نتیجه اى غیر از آنچه مورد اعتقاد این هواداران 
است مى رسیم. سپاهان تا حاال شش خرید داشته، سه تن 
از آنها ملى پوش هستند و مورد اعتماد کارلوس  کى روش 
مشکل پسند قرار گرفته اند:عزت ا... پورقاز، سعید آقایى و 
ساسان انصارى، که البته ساسان بخاطر مشکل پاسپورت 
حضور در اردوى آخر تیم ملى را از دست داد. آیا این سه خرید 
واقعاً به عقیده هواداران سپاهان ستاره نیستند. گناه این سه 
بازیکن این بوده که خیلى سهمى در روزنامه هاى ورزشى 
که عمدتًا چاپ تهران هستند نداشته اند و کمى نسبت به 
بازیکنان حاضر در تیم هاى استقالل و پرسپولیس از آیتم 
شهرت کمتر بهره مند مى باشند. ساسان انصارى مگر همان 
نبود که  با هر گلزنى اش در لیگ سال گذشته پرسپولیسى ها 
نسبت به از دست دادن او حسرت مى خوردند. سعید آقایى 
همان بازیکنى است که تراکتورى ها  هنوز در عزاى رفتنش 
هستند. پورقاز چندین و چند مشترى داشت و در نهایت به 

سپاهان آمد. 

*بهاره حیاتى:
بهتر است هواداران سپاهان در مورد اعتراض هاى خود در 
سال هاى اخیر اندکى فکر کنند و اشتباهاتى که در سال هاى 

اخیر داشته اند را مرور نمایند.
عجول بودن و بى حوصلگى در فصول گذشته به شاخصه 
بزرگ هواداران ســپاهان و البته تعدادى از آنها که  عمومًا 

صدایشان  در ورزشگاه غالب مى شود تبدیل شده است.
حســین فرکى در فصل چهاردهم با ســپاهان قهرمانى 
مى شــود اما در فصل پانزدهم با اولین باخت سپاهان در 
هفته هاى هفتم یا هشــتم با شــعار حیا کن را علیه خود 
مى شنود و یا مثال هاى دیگر در این باره بسیار زیاد است. 

فصل نقل و انتقاالت به االن هم که هنوز 
به تازگى سپاهان کار پایان نرسیده و 

خــود را براى 

آمــاده ســازى آغــاز کــرده، اعتــراض را شــروع 
مى کنند. بهتر است به مدل هاى اعتراضى گذشته  شان فکر 
کنند و شیوه و روش خود را تغییر دهند. لطفاً از حاال دوباره 
اعتراض را شروع نکنید. بگذارید کرانچار و تیم کارشان را 
بکنند و اینقدر به تیمتان استرس وارد نکنید. نگذارید که بار 
دیگر در پایان فصل شما به عنوان مقصران اصلى ناکامى 

احتمالى تیمتان معرفى شوید.

*بابک باقرى:
هواداران سپاهان توجه داشته باشند که سرمربى تیم همان 
فردى است که از اواخر فصل گذشــته نامش را به عنوان 
ناجى ســپاهان مرتباً صدا مى زدند و خواهان بازگشــت 
او به تیمشــان بودند. او حاال بازگشته است، لیست خرید 
داده و  وضعیت نقل و انتقاالتى سپاهان طبق نظر او پیش 
مى رود. پس بهتر است هواداران به او اعتماد داشته باشند. 
ضمن اینکه وقتى سپاهانى ها در تمرین شان شعار مى دهند 
که ما ستاره مى خواهیم به نوعى روحیه بازیکنان جدید تیم 
خود را نابود مى کنند. بازیکنان جدید از خود مى پرسند که 
پس ما چه هستیم که هواداران اینقدر از مدیران تیمشان 
مطالبه بازیکن خوب و ستاره را مى کنند. به نظر من سپاهان 
تاکنون خریدهاى خوبى را انجام داده است و با دو سه خرید 
دیگر که ظاهراً در دستور کار آنها هم قرار دارد کارشان در 
نقل و انتقاالت به پایان مى رسد و مى توانند تیمى قدرتمند 

را روانه مسابقات کنند.

*خشایار بیدمشکى:
به هر حال آنچه در تمرین سپاهان اتفاق افتاد یک هشدار 
مهم است که ممکن اســت در آینده نیز اتفاقات مشابهى 
بیافتد و همه انگیزه هایى که در باشــگاه  براى بازگشت 
به عصر طالیى وجود دارد را به فنا برد. وقتى با تســاوى 
در یک دیدار تدارکاتى  شــعار اعتراضى مى شنویم، وقتى 
که هنوز مدت زیادى تا پایان نقــل و انتقاالت باقى مانده 
است و هنوز فرصت یارگیرى هست اما صداى اعتراض در 
این باره را مى شنویم به این نکته واقف مى شویم که اگر 

هواداران ســپاهان رویه خود 
را تغییر ندهند حاال حاالها 
امکان بازگشــت تیمشان 
بــه دوران طالیى میســر

 نمى شــود. ایــن تیم 

آرامش مى خواهد که در سایه آن و با سرمربى قدرتمند و با 
تدبیرى که دارد برنامه ها و اهدافش را پیاده کند. سپاهان تا 
حاال شش خرید خوب انجام داده، حاال سایر همکاران در 
مورد ساسان انصارى، عزت ا... پورقاز و سعید آقایى مطالبى 
را مطرح کردند که این بازیکنان از همه جهات ستاره هستند 
و واقعاً هم همینطور است. اما من مى خواهم در مورد سایر 
بازیکنان هم صحبت کنم. سیاوش یزدانى یکى از مهره هاى 
تأثیرگذار و ارزشمند پیکان در فصل گذشته بود. پیکان در
 ســال هاى قبلى حضور در لیگ برتر نتایج خیلى خوبى 
نمى گرفت اما در فصل گذشته توانست خوب عمل کند و 
سیاوش یکى از ارکان موفقیتشان بود. شاهین ثاقبى بازیکنى 
بود که در ملوان و تراکتور ســازى عملکرد قابل ستایشى 
داشته است. حسن جعفرى هم که به نوعى فرزند سپاهان 
محسب مى شود که چند سال پیش سپاهان را ترك کرد و 
پس از درخشش در تیم هایى مانند فوالد خوزستان و پدیده 
دوباره برگشته است. از لحاظ فنى همه بازیکنان جذب شده 
کیفیت هاى خوبى دارند و در فصل گذشته جزو مهره هاى 
شاخص تیم هاى خودشان بوده اند. حاال شاید به قول دوستان 
ستاره هاى جلد روزنامه اى نباشند اما وراى شهرت، مى توانند 

در مستطیل سبز شایستگى هاى خود را به اثبات رسانند.

*سعید نظرى: 
هواداران ســپاهان در دیدار تدارکاتى اخیر تیمشــان  از 
مدیران باشگاه با لحنى اعتراضى درخواست جذب ستاره را 
داشته اند. باشگاه سپاهان هم در کارى جالب توجه از آنها 
خواست تا تعریفشان را از ستاره ارائه دهند. واقعاً هم همینطور 
است. اگر ستاره بودن فقط در شهرت و جلد روزنامه هاست 
که خب باید فقط و فقط به بازیکنانى  مانند طارمى، رضائیان 
و یا حتى علیرضا نیکبخــت واحدى فکر کرد که هنوز هم 
ســهم قابل توجهى از روزنامه ها را به خود اختصاص داده 
اســت. هواداران ســپاهان واقعاً فکر کنند، یعنى ساسان 
انصارى ستاره نیست؟ ســعید آقایى چطور؟ چطور حاضر 
نیستید آقایى، انصارى یا پور قاز را ستاره بدانید؟هوادارانى که 
دلسوز تیم هستید و دوست دارید سپاهانتان همیشه برنده و 
پیروز باشد. آیا وقت آن نرسیده است که اشتباهات گذشته 
خود در اعتراض را تکرار نکنید و شیوه جدیدى را براى طرح
 انتقادات تان انتخاب کنید؟ اعتــراض بعد از دومین دیدار 

تدارکاتى تیم تان چه معنایى مى تواند داشته 
باشد. آرامش را از سپاهان سلب نکنید! بس 

کنید لطفاً!

ى یحیىى دلگی

  نصف جهان    جذب آرمین سهرابیان توسط استقاللى ها که بازیکن دیپورتى سپاهان محسوب مى شد 
با واکنش تند برخى رسانه ها از جمله برخى سایت هاى هوادارى باشگاه استقالل مواجه شده و همه 

آنان از این خرید به عنوان کار عجیب آبى ها در نقل و انتقاالت نام مى برند.
چهارشــنبه بعداز ظهر در حالى که خیلى ها منتظر عقد قرارداد رامین رضاییان با استقالل بودند، این 
آرمین سهرابیان بود که آبى پوش شد. مدافع چپ سپاهان در لیگ شانزدهم پس از آن جذب باشگاه 
استقالل شد که این تیم نتوانست شایان مصلح را به استخدام در بیاورد. به این ترتیب مثلث زکى پور، 
یعقوب کریمى و سهرابیان براى بازى در سمت چپ خط دفاعى استقالل با یکدیگر به رقابت خواهند 
پرداخت که باید ببینیم در نهایت کدامیک از آنها نظر منصوریان را جلب مى کند؟ این خرید غیرمنتظره 

استقالل اما نکاتى داشت که به اعتقاد رسانه هاى هوادارى استقالل باید در مورد آن افشاگرى کرد.
 سایت رسمى باشگاه اســتقالل تهران بالفاصله بعد از جذب آرمین ســهرابیان در مورد او نوشت:  
«سهرابیان فصل گذشته در ســپاهان حضور داشــت و بیش از 20 بازى براى این تیم انجام داد که 
پس از مذاکره و توافق نهایى، به جمع آبى پوشان اضافه شــد. » این در حالى است که سهرابیان در 
لیگ شانزدهم کًال در 14بازى براى اصفهانى ها به میدان رفته که در یکى از این مسابقات هم فقط 
17دقیقه در میدان حاضر بوده است. سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور نداشت و در جام حذفى 

نیز حداقل از مرحله یک هشتم نهایى به 
بعد هیچ اثرى از سهرابیان در مسابقات 
سپاهان دیده نمى شــود. بنابراین به 
درستى مشخص نیســت که سایت 
استقالل این بیش از 20بازى  را از کجا 
آورده؟! راستى چرا باید در جریان جذب 
ساده یک بازیکن، چنین خالف گویى 

عجیب و ناالزمى اتفاق بیافتد؟
 خرید جدید اســتقالل پارســال در 
ســپاهان آمار ضعیفى داشت. آرمین 
ســهرابیان در 14مســابقه براى تیم 
اصفهانى نه پاس گل داد، نه گل زد و 
نه پنالتى گرفت. او در این مســابقات 
تنها سه بار از داوران کارت زرد دریافت 
کرد. در سیستم نمره دهى برنامه 90 نیز 
سهرابیان به طور میانگین نمره ضعیف 
«3/50» را به خــودش اختصاص داد 
تا در جمع 160بازیکن برتر لیگ هم 

قرار نگیرد!
 استقاللى ها در حالى براى تقویت جناح 
چپ تیم شان آرمین سهرابیان را جذب 
کردند که فصل گذشــته حضور این 
بازیکن در سپاهان با نتایج تیم اصفهانى 

کامًال رابطه معکوس داشت! نتایج و نیز گواهى کارشناسان حاکى از آن است که سپاهان در نیم فصل 
دوم لیگ شانزدهم اوج گرفت و این در حالى است که سهرابیان درست در همین مقطع نیمکت نشین 

شد. این بازیکن از هفته نوزدهم تا آخر فصل حتى یک دقیقه هم براى طالیى پوشان بازى نکرد.
پارسال سپاهان در اصفهان بدجورى به پرســپولیس باخت و با نتیجه 3 بر یک برابر این تیم تن به 
شکست داد. بعد از آن بازى خیلى ها به انتقاد از نمایش شجاع خلیل زاده پرداختند، اما مرور تصاویر آن 
مسابقه نشان مى دهد سهرابیان آن روز بازى به مراتب بدترى ارائه داد. کافى است دو گل طارمى در 
همین مسابقه را بازبینى کنید تا ببینید شماره33 سپاهان چطور روى هر دو گل جا مى ماند و شکست 

تیمش را پایه گذارى مى کند.
 شاید از معدود نکات امیدوارکننده در مورد انتقال سهرابیان این باشد که او زیر 23سال است و سهمیه 
بزرگساالن را پر نمى کند. آرمین فصل قبل قراردادى صدمیلیون تومانى با سپاهان داشت و حاال باید 
دید استقالل که تابستان پرریخت و پاشى را پشت سر مى گذارد، قیمت این بازیکن نیمکت نشین را 

چند درصد باال برده است!

مهدى رجب زاده کاپیتان ذوب آهن مى گوید که هنوز با باشــگاه به توافق 
نرسیده ولى طى روزهاى آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

مهدى رجب زاده یکى از بازیکنانى است که قراردادش با تیم ذوب آهن خاتمه 
یافته و این روزها عالوه بر حضور در تمرینات، مذاکرات خود با مدیران باشگاه 
براى تمدید قرارداد را پیگیرى مى کند؛ البته هنوز میان دو طرف توافق نهایى 
حاصل نشده اســت تا تمدید قرارداد کاپیتان سبزپوشان یکى از موضوعاتى 

باشد که مدیران ذوب آهن باید آن را به سرانجام برسانند.

مهدى رجب زاده در آخرین مصاحبه خود در خصوص تمدید 
قرارداد با ذوب آهن گفته اســت:  تــا کنون صحبت هایى 
با باشــگاه انجام داده ام اما هنوز توافق نهایى انجام نشده 
ولى فکر مى کنم در همین هفته قــراردادم را ثبت کنم و 
هیچ مشــکلى هم وجود ندارد. همانطور کــه مى دانید با 
تیم تمرین هم مى کنم و از لحاظ آمادگى جســمانى هیچ 

مشکلى ندارم. 

 تراکتورسازى براى برگزارى تمریناتش در 
ورزشگاه لشکر عاشورا با مشکل روبه رو شده 
و نه تنها آنها را به چمن راه ندادند، بلکه کسى 

هم پاســخگوى وضعیت به وجود آمده نیست. 
اتفاقى که در شرایط خاص تراکتورسازى موجب 

ناراحتى یحیى گل محمدى شده و او با دلگیرى 
از تنهایى تراکتور در شهر تبریز گله کرده 
است. گل محمدى که در شرایط سختى 
تراکتورســازى را براى فصل پیش رو 
آماده مى کند انتظار داشــته که به جز 
مشکالت محرومیت نقل و انتقاالت، 
فشار دیگرى به باشــگاه وارد نشود اما 
گویا هم در مسائل سخت افزار تمرینات 
و هم در مسائل انباشــت بدهى هاى 
بین المللى باشگاه، کسى از تبریز پیگیر 
مشــکالت تراکتورســازى نیست و 
این باعث دلخــورى گل محمدى 
شده است. تراکتورسازى همچنان 
وضعیت مبهمى در میان ادعاهاى 
سپاه و ناصر شفق دارد و در این بین 
مسئوالن شــهر تبریز گویا قصد 
دخالت در مسائل باشگاه ندارند. 

اتفاقى که باعث شــده اســت 
تراکتورى ها در سخت ترین و 
خاص ترین فصل حضورشان 
در لیگ برتر، حامى و پشتیبان 

قدرتمندى در کنار خود نبینند. 

  یک روز بعد از مصاحبه جنجالى مسعود معینى عضو 
سابق هیئت مدیره اســتقالل علیه مهدى رحمتى 
و وزارت ورزش، معینى تصمیم گرفته که دیگر در 
ایران نماند. این خبرى است که خبرگزارى میزان 
منتشر کرده و نوشته اســت: معینى که از اتفاقات 
دو سال اخیر ناراحت است، تصمیم گرفته که براى 
همیشه به استرالیا سفر کرده تا در آنجا کنار فرزندش 
زندگى کند و از حاشــیه هایى که برایش به وجود 
آمد دور شود مگر اینکه مشغله دانشگاه او را از این 

تصمیم منصرف کند. 

آرمین روى مین!

التزیو با وجود نزدیک شــدن روبین کازان و  از حاال شروع نکنید لطفًا! از حاال شروع نکنید لطفًا!
سردار آزمون به تالش خود براى جذب مهاجم 
تیم ملى ادامه خواهد داد. اگرچه به نظر مى رســد 
آزمون پیشنهاد زنیت و زسکا در روسیه و التزیوى 
ایتالیا را رد خواهد کرد. یک سایت هوادارى التزیو 
به تالش این باشگاه براى جذب آزمون اشاره کرده 
اما تأکید کرده که او از التزیو دور است. این وبسایت 
به جمله اى از گفتگوى گذشته آزمون اشاره کرده 
که مهاجم تیم ملى در آن گفته است: «من از زنیت، 
زسکا و باشگاه هاى خارجى پیشنهاد داشتم اما آنها 
را رد کردم تا در کنار بردیف بمانم چون {کار کردن 
زیر نظر یک مربى دیگر} در سال جام جهانى یک 
ریســک بود.» به این ترتیب بعید به نظر مى رسد 
که تیم دیگرى جز روبین کازان را براى فصل بعد 

انتخاب کند. 
سایت التزیو سیامونوى البته خبر داده که التزیو 
قصد دارد همه راه هاى ممکن را براى جذب آزمون 

امتحان کند تا جاى «فیلیپ جورجویچ» را پر کند. 

«دیگــو مارادونا» در جدیدتریــن اظهار نظرش 
رئیس جمهور روسیه را فردى در حد چاوز و کاسترو 

دانست.
 دیگو مارادونا، بازیکن سابق تیم ملی آرژانتین که 
در مسکو به سر می برد، در اظهارنظري عجیب به 
تمجید از والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 
پرداخت: «به نظر من پوتین، یک پدیده است که 
می تواند صلح را به سرتاسر جهان و فوتبال بیاورد. 
البته دونالد ترامپ هم مثل یک شخصیت کارتونی 
است که نمی توان با او به صورت جدي وارد بحث 
شد! فکر می کنم بعد از چاوز و فیدل کاسترو، پوتین 
به همراه اورتگا و موالرز لیگ برتر رهبران سیاسی 
جهان را معرفی می کنند. به نظــر من آمریکا در 
حال حاضر قدرت غالب عرصه بین المللی نیست. 
نباید روسیه، کره شمالی و چین را فراموش کرد.» 

    امسال خطرناکه!

مارادونا و عشق به پوتین!

بررسى اعتراضات اخیر هواداران سپاهان در تحریریه نصف جهان

معینى از ایران مى رود؟

محسن کدخدایى

دیدار تدارکاتى سپاهان و نساجى مازندران با حاشیه هایى همراه بود که در نصف جهان دیروز هم به آنها اشاره شد.  تعدادى ازهواداران به خریدهاى سپاهان و البته تساوى تیم 
محبوبشان  آن هم در دیدارى تدارکاتى معترض بودند و حاشیه هایى را به وجود آوردند.

گالیه و محور شعارهاى اعتراضى هواداران این بود که چرا دست اندرکاران سپاهان براى  خرید ستاره اقدام نمى کنند و همانطور که همکارانمان در شماره دیروز هم توضیح دادند 
ظاهراً تعریفشان از ستاره، بازیکنانى است که عکسشان روى جلد روزنامه ها باشد و آیتم شهرت را بیش از توان فنى در ستاره بودن مد نظر دارند.

همکاران و برخى از اعضاى تحریریه نصف جهان در مورد این رفتار هواداران سپاهان دیدگاه هایى را ارائه دادند که با هم مى خوانیم.

ىى یییگگگیییی گگگلل

تمریناتش در  برگزارى ازى براى
با مشکلروبه رو شده  شکر عاشورا
ها را به چمن راه ندادند، بلکه کسى 

خگوى وضعیت به وجود آمده نیست. 
 در شرایط خاص تراکتورسازى موجب
حیى گل محمدى شده و او با دلگیرى 

تراکتور در شهر تبریز گله کرده 
محمدى که در شرایط سختى 
ـازى را براى فصل پیش رو 
کند انتظار داشــته که به جز 
 محرومیت نقل و انتقاالت، 
ى به باشــگاه وارد نشود اما 
تمرینات  ر مسائل سخت افزار
سائل انباشــت بدهى هاى 
 باشگاه، کسى از تبریز پیگیر 
ت تراکتورســازى نیست و 
 دلخــورى گل محمدى 
. تراکتورسازى همچنان 
بهمى در میان ادعاهاى 
اینبین ر شفق دارد و در
قصد   شــهر تبریز گویا
 مسائل باشگاه ندارند. 

 باعث شــده اســت 
 ها در سخت ترین و 
ن فصل حضورشان 
تر، حامى و پشتیبان 

 در کنار خود نبینند. 

و وزارت
ایران نم
ک منتشر
دو سال
همیشه
زندگىک
آمد دور
تصمیمم

التز
سردار
تیم ملى
آزمون پ
ایتالیا را

به تالش
اما تأکید
به جمله
که مهاج
زسکا وب
را رد کرد
زیر نظر

   ا

ه اند را مرور نمایند.
دن و بى حوصلگى در فصول گذشته به شاخصه 
اداران ســپاهان و البته تعدادى از آنها که  عمومًا 

ن  در ورزشگاه غالب مى شود تبدیل شده است.
فرکى در فصل چهاردهم با ســپاهان قهرمانى 
با اولین باخت سپاهان در فصلپانزدهم د اما در

ىهفتم یا هشــتم با شــعار حیا کن را علیه خود 
در این باره بسیار زیاد است.   و یا مثال هاى دیگر

فصل نقل و انتقاالت به که هنوز 
به تازگى سپاهان کار سیده و 

 براى

که هنوز مدت زیادى تا پایان نقــل و انتقاالت باقى مانده 
است و هنوز فرصت یارگیرى هست اما صداى اعتراض در 
این باره را مى شنویم به این نکته واقف مى شویم که اگر 

هواداران ســپاهان رویه خود
ندهند حاال حاالها  را تغییر
امکان بازگشــت تیمشان 
بــه دوران طالیى میســر

تیم  نمى شــود. ایــن

انصارى ستاره نیست؟ ســعید آقایى چطور؟ چطور حاضر 
نیستید آقایى، انصارى یا پور قاز را ستاره بدانید؟هوادارانى که 
دلسوز تیم هستید و دوست دارید سپاهانتان همیشه برنده و 
پیروز باشد. آیا وقت آن نرسیده است که اشتباهات گذشته 
براى طرح تکرار نکنید و شیوه جدیدى را خود در اعتراض را

 انتقادات تان انتخاب کنید؟ اعتــراض بعد از دومین دیدار 
تدارکاتى تیم تان چه معنایى مى تواند داشته 
از سپاهان سلب نکنید! بس باشد. آرامش را

کنید لطفاً!

 توافق 

 خاتمه 
 باشگاه 
ق نهایى 
ضوعاتى 

مهدى رجب زاده در آخرین مصاحبه خود در خصوص تمدید 
قرارداد با ذوب آهن گفته اســت:  تــا کنون صحبت هایى 
با باشــگاه انجام داده ام اما هنوز توافق نهایى انجام نشده 
مى کنم در همین هفته قــراردادم را ثبت کنم و فکر ولى
هیچ مشــکلى هم وجود ندارد. همانطور کــه مى دانید با 
تیم تمرین هم مى کنم و از لحاظ آمادگى جســمانى هیچ 

مشکلى ندارم.

کاپیتان 
ذوب آهن در 
آستانه تمدید  
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پیوند ذوب آهن و امیر قلعه نویى یکــى از رخدادهاى 
لیگ آتى است و بسیارى منتظرند تا نمایش تیم مدعى 
اصفهان تحت فرمان امیر را از اصفهان به نظاره بنشینند

اگرچه ذوب آهن در فصل گذشــته نوســانى عجیب 
و غریب را پشــت سر گذاشــت و در برهه اى به تیمى 
فوق العاده و در مقطعى به تیمى شکســت خورده و بى 
اعتماد به نفس بدل شده بود، نباید از نظر دور داشت که 
مى توان به مجموع عملکــرد این تیم نمره قبولى داد و 
بر همین اساس نباید از کیفیت این تیم در فصل آتى نیز 

به سادگى عبور کرد.
امیر قلعه نویى رهســپار اصفهان شده است تا روزهاى 
جدیدى را در شــهرى که از آن خاطــرات مترادف با 
موفقیت دارد شــروع کند و به نظر مى رســد مى توان 
در مورد و او تیمش در لیگ آینده خوشبین بود.در مورد 
چرایى اینکه باید ذوب آهن را در سال آتى به عنوان یک 
مدعى قلمداد کرد کار چندان سختى نیست و وقتى به 
دالیل این فرضیه فکر مى کنیم مى توانیم عوامل قابل 

استنادى را با یکدیگر مرور کنیم.

بازیکنانى که به مرز بلوغ رسیده اند  
تیمى که هم اکنون در اختیار قلعه نویى قرار گرفته است 
از حیث بازیکن یک تیم قابل توجه است. ذوب آهن در 
همه پســت ها بازیکنانى در اختیار دارد که اگرچه نام و 
نشان تیم هاى رنگ و لعاب دارتر را ندارند، چهره هاى 
ویژه فصل گذشته هستند و شاید ستاره هاى فصل آتى 
باشند. در واقع همانگونه که چند روز قبل هم گفته شد 

اگر ذوب آهن در خط دفاع و حمله دو بازیکن خوب مورد 
نظرش را جلب کند، تقریبًا در همه پســت ها بازیکنان 
جوان و ارزشــمندى در اختیار دارد که مى تواند بر روى 
آنها براى دستیابى به موفقیت حساب باز کند. تنها براى 
نمونه به هافبک هاى میانى این تیم مى توان اشاره کرد 
که دانیال اسماعیلى فر، قاسم حدادى فر، مهدى مهدى 
پور و حمید بوحمــدان همگى مى تواننــد در روزهاى 

خوبشان به بهترین هافبک هاى ایران بدل شوند.

کمترین نوسان در ترکیب 
ذوب آّهن از معدود تیم هاى لیگ برتر است که در سه 
سال گذشته کمترین نوسان را در ترکیب داشته است. 
آنها با شــیب آرامى اقدام به تغییــر بازیکنان کرده و با 
ترکیبى که فقط دو بازیکن جدید به آن وارد شده قصد 
دارند امسال هم با قدرت وارد رقابت هاى لیگ بشوند . 

 امیر و خاطراتش از اصفهان
باشگاه هاى اصفهانى، باشگاه هاى منظم ترى نسبت 
به باشگاه هاى دیگر ایرانى بوده اند و امیر پیش تر نشان 
داده است در بستر نظم باشگاهى در اصفهان مى تواند 
بروز بهترى از خود و تیمش داشته باشد. اخبارى که از 
ذوب آهن مى رسد نشان از رضایت قلعه نویى از شرایط 
دارد و این امیدوارى بــراى تیم اصفهانى وجود دارد که 
تلفیق رعایت نکات اصولى و جــاه طلبى ذاتى مدیر و 
سرمربى اش به نتایج ســودمندى براى ذوب آهن بدل 
شود.با این وصف شــاید قلعه نویى و ذوب آهن را باید 

اضافه کرد بــه نام مربیان و تیم هایى که مى شــود در 
فصل آتى از آنها به عنوان مدعى نام برد و اگر امیر بتواند 
در پایان فصل جامى باالى سر ببرد نباید از این رخداد 

تعجب کرد.

 

اکثر بازیکنانى کــه در دوران حضور عبدا... 
ویسى جذب سپاهان شدند دیگر جایى در تیم 

اصفهانى ندارند.
عبدا... ویسى وقتى به سپاهان آمد 9 بازیکن 
جدید در نقل و انتقاالت تابستانى و دو بازیکن 

در پنجره زمستانى جذب کرد. از این جمع 
11 نفره، اکنــون تنها چهــار بازیکن 

همچنان در سپاهان حضور دارند و 
هفت نفر دیگر جدا شده اند.

لدیــن على محمدى،  جالل ا
مهــرداد محمــدى، لــى 
اولیویرا، طالــب ریکانى، 
فرید بهــزادى کریمى، 
موســى کولــى بالى، 
على هلیچــى، عماد 
میرجــوان و پــدرو 
هنریکه 9 بازیکنى 
بودند که در نقل و 
انتقاالت تابستانى 
گذشته به سپاهان 
پیوســتند. از این 
جمع، فقط ســه 
نفر اول همچنان 
در سپاهان حضور 

دارند و ســه نفر آخر 
پس از گذشت تنها یک 

نیم فصل از تیم اصفهانى جدا شدند.
مسعود حســن زاده و ســیدجالل عبدى هم 
خریدهاى زمســتانى ویســى بودند که اولى 
فعًال مصدوم اســت و نفر دوم در پایان فصل 
به همراه چهار بازیکن دیگر از جمله ریکانى 
و بهزادى کریمى توسط «زالتکو کرانچار» 
در لیســت مازاد قــرار گرفت تــا چهارمین 
خرید ســرمربى ســابق ســپاهان باشد که 
عمر حضورش در نصف جهــان فراتر از یک 

نیم فصل نرفت.
به این معادالت البته باید ســرور جپاروف را 
هم اضافه کــرد که در زمان ویســى و البته 
برخالف خواســت او جذب ســپاهان شد و 
هنوز هم تکلیف مانــدن یا رفتنش از این تیم 

مشخص نیست. 

حمیدرضا على عسکرى، امین منوچهرى، امیرحسین فشنگچى و پیام صادقیان که  به نفت پیوستند در تمرین اخیر این 
تیم شرکت کردند. شاید این چهار بازیکن را باید جزو خوش شانس هاى این روزهاى فوتبال ایران به حساب بیاوریم. 
مشخص نیست اگر على کریمى سرمربى نفت نمى شد این چهار بازیکن باز هم 
این فرصت را داشتند تا در لیگ برتر بازى کنند یا نه. این خوش شانسى 
وقتى بیشتر به چشم مى آید که یادمان بیاید نفت نماینده ایران در 
لیگ قهرمانان آسیاست و این چهار بازیکن نه تنها در لیگ برتر 
بلکه به زودى در سطح قاره هم براى این تیم به میدان خواهند 
رفت. جالب اینکه فشنگچى و منوچهرى فصل قبل در لیگ 
یک بازى مى کردنــد و صادقیان و على عســکرى هم با 

ماشین سازى به لیگ یک سقوط کردند. 

با حضور على کریمــى روى نیمکت نفت، احتمال 
ایجاد مشــکالت و اختالفات بیشتر بین سرمربى 
تیم ملى و مربیان باشگاه هاى لیگ برترى افزایش 
خواهد یافت. در حال حاضر برانکو ایوانکوویچ، امیر 
قلعه نویى، زالتکو کرانچار و تا حدودى مجید جاللى 
مربیانى هستند که روابط شان با کارلوس کى روش 
تیره است و حاال باید نام على کریمى را هم به این 

لیست اضافه کنیم.
کریمى قبل از اعزام تیم ملى به استرالیا براى جام 
ملت ها اردوى تیم ملى را ترك کــرد و پس از آن 
بارها علیه کى روش مصاحبه کرد و در شبکه هاى 
اجتماعى هم علیه او چیزهاى زیادى نوشت و القاب 
عجیبى هم به سرمربى پرتغالى تیم ملى داد. او در 
حالى که فصل گذشــته در هیچ تیم لیگ برترى 
سمتى نداشــت، در حمایت از پرسپولیس و برانکو 
بارها به برنامه هاى تیم ملــى و تعطیالت چندباره 
لیگ برتر اعتراض کرد. حاال کــه خودش هم در 
لیگ برتر تیم دارد بایــد منتظر واکنش هاى تندتر 
و اعتراضات بیشــترى از ســوى او به کى روش و 
فدراسیون فوتبال باشــیم. به خصوص که تیم او و 
برانکو در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند و برنامه 
تیم هاى این دو مربى بیشتر از سایر مربیان و تیم ها 

 همـه به ذوب آهــن  همـه به ذوب آهــن با برنامه هاى تیم ملى تداخل خواهد داشت. 
خوشبین هستندخوشبین هستند

اگر ذوب 
آهن در خط دفاع 
و حمله دو بازیکن 
خوب مورد نظرش 

را جلب کند، تقریباً 
در همه پست ها 
بازیکنان جوان 

و ارزشمندى در 
اختیار دارد که

 مى تواند بر روى 
آنها براى دستیابى 
به موفقیت حساب 

باز کند

هاشم بیک زاده با پیشنهاد دو تیم لیگ برترى مواجه 
شده است اما این باشگاه ها فقط در صورتى خواهان 
این بازیکن هستند که او ســهمیه لیگ برترى به 
حســاب نیاید. بیک زاده در نیم فصل گذشته راهى 
تراکتورسازى شد و دو سه بازى براى این تیم در نیم 
فصل دوم انجام داد تا اینکه باشگاه تبریزى از سوى 
فیفا با محرومیت نقل وانتقاالتى مواجه شد. بیک زاده 
با این انتقال ناموفق مجبور شــد تا پایان نیم فصل 
بیروند بماند و االن هم متوجه شــده براى پیوستن 
به هر تیم لیگ برترى جزو ســهمیه لیگ برترى به 

حساب مى آید.
بیک زاده نســبت به این موضوع اعتراض دارد و از 
مسئوالن سازمان لیگ خواسته او را به عنوان بازیکن 
آزاد اعالم کنند چرا که فقط سه بازى در نیم فصل دوم 
براى تراکتورسازى انجام داده و جدایى اش از این تیم 

دست خودش نبوده است. 

مشکل هاشم 

در انتظار رد پاى ویسى  رد پاى ویسى  
دعواى 2 جادوگر

پـاك شد

سرمربى فوالد معتقد است که اقتصادى ترین تیم تاریخ این باشگاه را على رغم خریدهاى عالى بسته است.
فوالد خوزســتان با ســرمربى جدید خود در اردوى زنجان حاضر اســت و در فصل بدنســازى، چهار بازى دوســتانه نیــز انجام داده 

است.
پورموسوى سرمربى فوالد که بازیکنانى چون زهیوى، شــیرزادى، مبعلى، گلزارى، عاشورى، لک و رمضانى را به تیمش اضافه کرده، 

معتقد است اقتصادى ترین فوالد تاریخ را بسته است.
فوالدى ها در قراردادهاى مالى تیمشان به شدت وسواس به خرج داده اند و به اصطالح ولخرجى نکرده اند.

شنیده مى شود قراردادهاى بازیکنانى چون عاشورى، لک، شیرزادى و مبعلى نزدیک به 500 میلیون تومان است.
ســه بازیکن در پســت هاى هافبک و مهاجم مــد نظر فوالد هســتند و به نظر مى رســد طى روزهاى آتى اســامى آنها رســانه اى 

شود.
فوالدى ها قصد دارند اردوى دوم خود را در تهران برگزار کنند و با تیم هاى پیکان و سایپا بازى دوستانه انجام بدهند. 

اقتصادى ترین فوالد لیگ برتر 

اقتصادى ترین فوالد لیگ برتر 

دا..اکثر بازیکنانى کــه در دوران حضور عبدا...  ضور وران
ى درویسى جذب سپاهان شدند دیگر جایى در تیم  گرج

اصفهانى ندارند.
9عبدا... ویسى وقتى به سپاهان آمد 9 بازی بازیکن 
کنجدید در نقل و انتقاالت تابستانى و دو بازیکن 
عجمع در پنجره زمستانى جذب کرد. از این 

ننیکن 11 نفره، اکنــون تنها چهــار باز
همچنان در سپاهان حضور دارند و 

هفت نفر دیگر جدا شده اند.
لدیــن على محمدى،  جالل ا

مهــرداد محمــدى، لــى 
اولیویرا، طالــب ریکانى، 
فرید بهــزادى کریمى، 
موســى کولــى بالى، 
على هلیچــى، عماد 
میرجــوان و پــدرو 
هنریکه 9 بازیکنى 
بودند که در نقل و 
انتقاالت تابستانى 
گذشته به سپاهان 
پیوســتند. از این 
جمع، فقط ســه 
نفر اول همچنان 
در سپاهان حضور 

دارند و ســه نفر آخر 
پس از گذشت تنها یک 

نیم فصل از تیم اصفهانى جدا شدند.
مسعود حســن زاده و ســیدجالل عبدى هم 
خریدهاى زمســتانى ویســى بودند که اولى 
فعًال مصدوم اســت و نفر دوم در پایان فصل 
به همراه چهار بازیکن دیگر از جمله ریکانى 
و بهزادى کریمى توسط «زالتکو کرانچار» 
در لیســت مازاد قــرار گرفت تــا چهارمین 
خرید ســرمربى ســابق ســپاهان باشد که 
کعمر حضورش در نصف جهــان فراتر از یک 

نیم فصل نرفت.
پاروفســربه این معادالت البته باید ســرور جپاروف را 
ى و البت ویسـ در زمهم اضافه کــرد که در زمان ویســى و البته 
شد وســپاه جذبســتبرخالف خواســت او جذب ســپاهان شد و 
یا رفف مانـم تکهنوز هم تکلیف مانــدن یا رفتنش از این تیم  ش از این

ص نیسمشخمشخص نیست. 

تیم ملى و مربیان باشگ
خواهد یافت. در حال ح
قلعه نویى، زالتکو کرانچ
رمربیانى هستند که روا
تیره است و حاال باید

لیست اضافه کنیم.
کریمى قبل از اعزام ت
ملت ها اردوى تیم ملى
بارها علیه کى روش م
اجتماعى هم علیه او چ
عجیبىهم به سرمربى
حالى که فصل گذشـ
سمتى نداشــت، در ح
بارها به برنامه هاى تیم
لیگ برتر اعتراض کر
لیگ برتر تیم دارد بایـ
و اعتراضات بیشــترى
فدراسیونفوتبال باشـ
برانکو در لیگ قهرمانا
تیم هاى این دو مربى
با برنامه هاى تیم ملى

هاشم بیک زاده با پیشن
شده است اما این باشگ
این بازیکن هستند که
حســاب نیاید. بیک زا
تراکتورسازى شد و دو
ا فصل دوم انجام داد تا
فیفا با محرومیت نقل و
با این انتقال ناموفق مج

اال ان ن

مشکل

نصف جهان  تراکتورسازى روزهاى سختى را پشت سر مى گذارد و البته برخى ها در تحلیل هایشان اعتقاد 
دارند که این روزها تاوان اقدامات ناجوانمردانه اى است که تراکتور در سال هاى اخیر براى سرباز کردن 

بازیکنان در دستور کار خود قرار مى داد.
 محرومیت از دو پنجره  نقل و انتقاالت شرایط عجیبى را براى تراکتورسازى رقم زده است. تیم تبریزى نه 
تنها نتوانست بازیکن جدیدى را به ترکیب اضافه کند، بلکه چند بازیکن مؤثر خود را هم از دست داد تا جایى 

که شاید مجبور باشد قفس تورى خود را به «فرزین گروسیان» کم تجربه بسپارد.
شاید با توجه به ناتوانى تراکتور در عقِد قرارداد با بازیکنان جدید،  برخى مى گویند شرط انصاف این بود 
که دیگر تیم ها به سراغ بازیکنان  گل محمدى  نروند، مشابه آنچه باشگاه پرسپولیس انجام داد. باشگاهى 
مانند سپاهان نیز بود که بدون توجه به شرایِط تیم تبریزى در اولین فرصت دفاع چپ مؤثر آنها را به نقش 
جهان آورد. هرچند که نمى توان به زردپوشان خرده گرفت زیرا آنچه عوض دارد گله ندارد. همین دو فصل 
پیش بود که مهدى شریفى جوان اوِل سپاهان در کوران مسابقات به شکل عجیبى مشمول شد تا به تیم 
قلعه نویى برود. سپاهان خواسته یا ناخواسته با این کار انتقام سختى از تراکتور گرفت و هنوز که هنوز است 
تى تى ها در حسرت از دست دادن سعید آقایى هستند. مشابه همین اتفاق به کّرات براى بازیکنان دیگر 
اتفاق افتاد تا جایى که هر زمان تراکتورسازان در پستى احساس نیاز مى کردند ناگهان بهترین بازیکِن آن 

پست به صورت خودجوش از تحصیل اخراج یا انصراف داده مى شد تا با اهرم مشمولیت به تبریز برود.
بهترین مثال براى این موضوع خوِد  محمدرضا اخبارى  است که در باشگاه سایپا ظهور و بروز یافت اما 
ناگهان از تراکتورسازى سر درآورد. امید عالیشــاه و احمد نوراللهى نیز از آن مواردى هستند که معماى 
مشمولیت و پیوستنشان به تراکتور همچنان الینحل مانده است. به هرحال استفاده از رانت بازیکن-سرباز 
در چند سال اخیر به اهرم قدرت تراکتورسازى بدل شد، به خصوص با سونامى کارت هاى معافِى جعلى 
ناگهان فوجى از ستارگان  مجبور شــدند با قراردادهاى یک میلیون تومانى عمًال مجانى براى تراکتور 

به میدان بروند و در صورت هرگونه بى انضباطى مانند بختیار رحمانى تهدیِد پادگان در انتظارشان بود.
شاید همان قراردادهاى یک میلیونى بود که به مدیران تراکتور جرأت و جسارت بخشید تا با قراردادهاى 
نجومى امثال «حمزه یونس» را بــه تیم خود بکشــند و متعاقب آن محروم شــوند. هرچه بود امروز 
تراکتورسازى با شرایط اسفناکى دست و پنجه نرم مى کند و سعى دارد با خرج کردن از نام مردم آذربایجان 
على دایى را وادار کند تا از اخبارى دست بشوید و او را به تبریز گسیل کند. باید از مدیران تراکتور پرسید در 

شرایط مشابه خودشان به طرف مقابل رحم مى کردند؟

ان تقام سخت سپاهان از تراکتور

دهه م داده

سیا
ه آ
ک ب

گ ی

م از لی
مستقی
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چهل تکه

«آرتور سیمپســون-کنت» به اتهام قتل «ســایان بلیک» بازیگر 
بریتانیایى و دو فرزندش بازداشت شد.

سایان بلیک 43 ساله و دو فرزندش «زاکارى» هشت ساله و «آمون» 
چهار ساله در دسامبر سال 2015 به طرز وحشتناکى به قتل رسیدند.

آرتور هنگامى که متوجه شد ســایان قصد جدایى دارد دست به این 
جنایت وحشتناك زد. بر اساس اسناد موجود در دادگاه متهم نخست 
با یک تبر کوچک ضربه اى به سر سایان زده که منجر به بیهوشى 
وى شده است سپس با ضرب گلوله در ناحیه گردن، قربانیان را به قتل 
رساند. متهم اجساد قربانیان را در گورهاى کم عمق در باغچه خانه 

شان دفن کرده بود.
احتمال مى رود حکم متهم از حبس ابد تا 40 سال تقلیل یابد چرا که 
به اعتقاد قاضى دادگاه 40 سال زندان کافى است این در حالى است که 

متهم ضمن اعتراف به قتل اذعان مى دارد از حکم خود راضى است.

به تازگى در اتفاقى کم سابقه هشت چینى در مألعام اعدام شدند.
اخیراً دادگاهى در شهر «شان وى» واقع در استان «گواندونگ» 
در شرق چین 13 قاچاقچى مواد مخدر را به اعدام محکوم کرد. 
هشت نفر از این خالفکاران به فاصله کمى از برگزارى دادگاه در 

مألعام مجازات شدند و پاى چوبه دار رفتند.
این اعدام ها در نزدیکى اســتادیومى در شهر «شان وى» انجام 
شد. بیش از ده هزار نفر شاهد برگزارى مراسم اعدام قاچاقچیان

 مواد مخدر بودند. اعدام علنى این هشــت قاچاقچى به منظور 
هشدار به سایر قاچاقچیان و عبرت آنهاصورت گرفت.

شهر «شان وى» چین در ســال هاى اخیر به شدت تحت تأثیر 
قاچاقچیان مواد مخدر قرار گرفته است. در چین با جرائم مربوط به 

مواد مخدر و البته اقتصادى به شدت برخورد مى شود.

یک دکتر در آمریکا یک نفر را کشت و شش نفر را زخمى کرد.
دکتر «هنرى بللو» یک زن را کشت و شش نفر را زخمى کرد 

این اتفاق در بیمارستان «برونکس» اتفاق افتاد.
بللو ســال 2015 به دلیل آزار و اذیت جنسى مجبور به استعفا 
از بیماستان شده بود. او در طبقه 16 و 17 بیمارستان به سمت 
همکار قدیمى اش شلیک کرد. شاهدان عینى مى گویند که او 
لباس پزشکان را به تن داشــت و سالحش را زیر لباس پنهان 
کرده بود. در این تیر اندازى پنج نفر شدیداً مصدوم شدند و یک 

نفر بعد از مدتى جان خود را از دست داد.
این دکتر بعد از تیراندازى  در حالى که فریاد مى زد من بر خواهم 

گشت تا همه شما را بکشم خودش را آتش زد.

صدور حکم  بازیگر بریتانیایى
 و 2 فرزندش 

هشدار به قاچاقچیان  
درچین   

تسویه حساب خونین 
با کارکنان بیمارستان 030201

مرد جوان در ســناریوى هولناکى پس از به قتل رســاندن 
دوستش به خانه وى رفت و با قتل همسر دوستش دست به 

سرقت زد و به تهران گریخت. 
راز این جنایت هولناك که باعث خدشه دار شدن احساسات 
مردم طبس شده، سه شنبه 6تیرماه فاش شد. آن روز بستگان 
زوج جوانى هر چه با آنها تماس گرفتند، پاسخى نشنیدند و 
نگران راهى خانه آنها شدند. کسى جواب آیفون را نمى داد و 
بوى تعفنى که از داخل خانه به مشام مى رسید خبر از واقعه اى 

هولناك مى داد.
در چنین شــرایطى ماجرا به پلیس گزارش شد و تیمى از 
مأموران با دریافت دســتور قضائى و شکستن قفل در، وارد 
خانه شدند. با عبور از حیاط بوى تعفن بیشتر مى شد و وقتى 
مأموران وارد خانه شدند، جسد زن 32ساله را دیدند که غرق 
در خون در گوشه اى افتاده بود. بررسى ها نشان مى داد که او 
بر اثر اصابت ضربات جسمى سخت به سرش و همچنین 
ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. مأموران در تحقیقات 
اولیه دریافتند که زن جوان به همراه شوهرش در این خانه 

زندگى مى کرد اما از شوهر او اثرى نبود.
بستگان مقتول مى گفتند که این مرد در ساختمانى نیمه کاره 
مشغول کار است، به همین دلیل مأموران راهى آنجا شدند. در 
ساختمان نیمه کاره اثرى از مرد جوان نبود و شاهدان مى گفتند 
که او از دو روز قبل در آنجا حاضر نشده است. تیم تحقیق در 
جستجوى سرنخى از این مرد وارد ساختمان نیمه کاره شد و 
دقایقى بعد مأموران به چاهى که در حیاط ساختمان بود و روى 
آن با خاك و بلوك سیمانى پوشانده شده بود مشکوك شدند. 
با حضور تیم آتش نشانى عملیات خاکبردارى از چاه شروع شد 
و ساعتى بعد مأموران با جسد بى جان مرد جوان که در داخل 

چاه مدفون شده بود روبه رو شدند.
ظاهراً عامل جنایت پس از قتل این مرد راهى خانه او شده 
و همسرش را نیز به قتل رسانده بود اما سئوال این بود: قاتل 
چه کسى اســت و  انگیزه اش از جنایت چه بوده؟مأموران 

براى یافتن پاسخ این ســئوال به تحقیقات میدانى و پرس 
و جو از اهالى منطقه پرداختند. آنها خیلى زود به سرنخ هایى 
از مردى که از دوستان مقتول بود رســیدند. مردى که دو 
روز قبل و در زمان جنایت در ساختمان نیمه کاره دیده شده 
بود. تیم تحقیق راهى خانه این مرد شــد اما اثرى از او نبود.
 ناپدید شدن این مرد فرضیه اینکه وى عامل جنایت باشد را 
قوت مى بخشید. به این ترتیب دستور بازداشت او صادر شد 
و کارآگاهان در جریان تحقیقات تخصصى دریافتند که وى 

طبس را ترك کرده و به تهران گریخته است.
جستجو براى دستگیرى این مرد ادامه داشت و کارآگاهان به 

سرنخ هایى از مخفیگاه این مرد در پایتخت دست یافتند. در 
ادامه تیمى از مأموران با دریافت نیابت قضائى راهى تهران 
شــدند و با زیرنظر گرفتن محل تردد این مرد، موفق شدند 
در کمتر از 24ســاعت او را دستگیر کنند. بازجویى از متهم 
نشان مى دهد که او احتماًال با انگیزه مالى دست به قتل زوج 
جوان زده است. وى در روز حادثه ابتدا به محل کار دوستش 
رفته است و زمانى که او در داخل چاه مشغول حفارى بوده، با 
پرت کردن بلوك هاى سیمانى باعث قتل او شده است و پس 
از آن روى جســد را با خاك و بلوك پوشانده و سپس راهى 

خانه مقتول شده است.

او سپس در خانه دوستش با همسر وى درگیر شده است و پس 
از به قتل رساندن وى و رها کردن جسد در داخل خانه دست 
به سرقت زده و گریخته  است. هم اکنون بازجویى و تحقیق 
از این مرد براى مشخص شدن انگیزه اصلى او در این جنایت 
در اداره آگاهى ادامه دارد و این در حالى اســت که به گفته

 امام جمعه شــهر طبس، انجام این جنایت خیلى قساوت 
مى خواهد و جنایت بزرگى است و نباید آحاد جامعه از کنار 
این حادثه به سادگى بگذرند. اینگونه حوادث، امنیت ذهنى 
جامعه را برهم مى زند و مردم انتظار دارند هر چه سریع تر این 

جانى، در مأل عام به دار آویخته شود. 

پسر شــیطان صفت که با همدســتى دوستش، 
پســر نوجوانــى را ربــوده و او را در بیابان هاى 
اطــراف کــرج مــورد آزار و اذیت قــرار داده 
بود  قــرار بود صبــح امــروز در زنــدان کرج
 به دار مجازات آویخته شــود. رســیدگى به این 
جنایت سیاه از غروب یکى از روزهاى اردیبهشت 
95، هنگامى در دســتور کار مأموران کالنترى 
ماهدشت قرار گرفت که آنها در جریان ربوده شدن 
پسر 16 ساله اى به نام «آرش» توسط سرنشینان 
یک خودروى پیکان سفید و آزار و اذیت وى قرار 
گرفتند. شاکى که به شدت شــوکه بود و همراه 
پدرش به کالنترى رفته بود بــه مأموران گفت: 
«چند روز قبل همراه خانواده ام به باغ خانوادگى مان 
در کرج آمدیم. امروز با مادرم بر ســر موضوعى 
جروبحث مان شد و با ناراحتى از باغ بیرون آمدم با 
اینکه کوچه باغ خلوت بود. اما مسافت زیادى را طى 
کردم و از یک دکه مقدارى خوراکى خریدم و بعد 
هم کنار جدول نشستم. اما ناگهان یک خودروى 
پیکان جلوى پایــم توقف کــرد و راننده و یک 
سرنشین آن با چاقو مرا تهدید و سوار خودرو کردند. 
درحالى که به شدت ترسیده بودم نمى دانستم چه 
سرنوشت شومى در انتظارم است تمام پول هاى 

داخل جیبم را به آنها دادم. اما پسران خشن، با عبور 
از چند کوچه مرا به بیابان کشاندند و درحالى که هوا 
تاریک شده بود، هر دو نفر مرا وحشیانه مورد آزار و 
اذیت قرار دادند. به گریه و التماس هایم هم توجهى 
نکردند. ساعتى بعد هم مرا سوار خودرو کرده و در 
نزدیکى باغ مان رهایم کردند. آنها حتى شماره تلفن 
همراهم را گرفتند تا در قرارهاى بعدى مرا به راحتى 
پیدا کنند. ضمن اینکه تهدید کردند در این باره با 

هیچکسى حرفى نزنم.»
با طرح این شکایت و به دلیل حساسیت موضوع، 
پرونده با دســتور قاضى براى رسیدگى دراختیار 
اداره آگاهى کرج قرار گرفت. بــا توجه به اینکه 
آدم ربایان چندین بار با پسر نوجوان تماس گرفته 
بودند کارآگاهان در نخســتین گام و در یک قرار 
صورى، راننده پیکان را دستگیر کردند. «اشکان» 
24 ساله پس از دستگیرى منکر هرگونه آشنایى با 
پسر نوجوان شد اما در تحقیقات تخصصى، عامل 

جنایت سیاه لب به اعتراف گشود.
تحقیقات تکمیلى کارآگاهــان اداره آگاهى نیز 
نشان داد متهم مالک خودروى پیکان سفید است 
و تماس ها و پیامک هاى رد و بدل شده با شاکى هر 

راه فرارى را به روى او بسته بود.

بدین ترتیب پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفرى 
یک کرج به ریاست قاضى هدایت رنجبر تحت 
رسیدگى قرار گرفت. درحالى که همدست دیگر 
متهم فرارى بود، پرونده با حضور سه قاضى عالى 
دادگاه جنایى کرج مورد رســیدگى قرار گرفت و 
قضات با استناد به اسناد پرونده و اظهارات شاکى، 
اشکان - متهم ردیف اول – را به اتهام آزار و اذیت 
به عنف به اعدام، به جــرم آدم ربایى با خودروى 
سوارى به 15 سال حبس تعزیرى و بخاطر درگیرى 
با مأموران هنگام  دســتگیرى به یکسال حبس 
محکوم کردند. با تأیید این حکم در دیوان عالى 
کشور، قرار بود اشکان صبح امروز  به دار آویخته 
شود.همدست وى نیز که به تازگى دستگیر شده 
است به زودى در شــعبه اول دادگاه کیفرى یک 

کرج محاکمه خواهد شد.

یک دختر جوان چندى قبل با مراجعه به پلیس، از 
سه پسر جوان به اتهام تجاوز شــکایت کرده بود. 
به دنبال این شکایت سه پسر جوان به دادسرا احضار 

شدند و تحت بازجویى قرارگرفتند.
دختر 22 ســاله به بازپرس منافى آذر گفت: «من 
درزمینه آرایشــگرى و "تتو" کار مى کنم و درآمد 
خوبى هم دارم. مدتى قبل تصمیم گرفتم خودرو پژو 
206 خود را بفروشم و به جاى آن یک خودرو هیوندا 
کوپه بخرم. براى همین از طریق یکى از دوستانم 
با پسرى به نام "بهنام" آشــنا شدم. او به من گفت 
پدرش نمایشگاه دارد و مى تواند کمکم کند. روز بعد 
هم تماس گرفت و گفت ماشین مورد نظرم را پیدا 
کرده است. به همین خاطر قرار شد شب به دیدن 
ماشین بروم. آن شــب به محل قرارمان درخیابان 
پیروزى رفتم و لحظاتى بعد هم بهنام با دو پســر 
دیگر آمد. دقایقى بعد در مقابل ساختمانى چند طبقه 
نگه داشت و به این بهانه که مدارك و سوئیچ ماشین 
باالست مرا به داخل آپارتمان دعوت کرد اما وقتى 
وارد شدم او و دو دوســتش مرا مورد آزار و اذیت و 
تجاوز قرار دادند و پنج هزار دالر به همراه 370 هزار 
تومان پول نقدم را دزدیدند. من که به شدت ترسیده 
و کتک خورده بودم در فرصتى مناسب موفق به فرار 
شدم اما درخیابان  سوار خودروى ماکسیمایى شدم 
که متأسفانه او هم قصد آزار و اذیت مرا داشت که با 

زحمت فراوان ازاین دام نجات یافتم.»
ازســوى دیگر متهمــان که با شــنیدن اظهارات 

دخترجوان شوکه شــده بودند منکر ماجرا شده و با 
صراحت اظهارداشتند که هیچ اجبارى در کار نبوده 

و دختر جوان با پاى خود وارد خانه شده است.
با توجه به اظهارات متناقض شــاکى و سه متهم، 
تحقیقات در این باره ادامــه یافت تا اینکه بازپرس 
جنایى با کشــف تناقضات دختر، پى برد او با میل 
و خواســته خودش به خانه پســران رفته اســت.
بدین ترتیب «ملیکا» که رازش را فاش شــده دید 
به ناچارلب به سخن گشود و گفت: «بهنام براى تتو 
به مغازه ام آمد اما چون تتو درد داشت، از انجامش 
پشــیمان شــد. بعد از آن صحبت به خرید ماشین  
کشید و بهنام وقتى فهمید که من دنبال خودروى 
هیوندا کوپه هســتم گفت پدرش نمایشگاه دارد و 
یک خودروى هیوندا کوپه  زرد رنگ براى فروش 
دارند کــه مى تواند با قیمتى مناســب آن را به من 
بفروشــد. آن شــب بهنام مرا به خانه اش دعوت 
کرد و من هم قبــول کردم و رفتم،امــا بعد از این 
میهمانى که دو نفر از دوســتانش هــم بودند، بین 
ما مشاجره شدیدى درگرفت و من هم براى انتقام 
از او و دوستانش ماجراى آزار و اذیت وسرقت پنج 
هزار دالرى را مطرح کردم تا از این طریق به پول 

خوبى برسم.»
باتوجه بــه اظهارات دختر جوان، پســران از اتهام 
تجاوز تبرئه شــدند و پرونده براى رســیدگى به 
موضوع رابطه نامشروع به دادگاه کیفرى یک استان 

تهران ارجاع شد. 

هشتم شهریور 91 پیکر بى جان یک زن جوان به نام «زهرا» 
به بیمارستانى در پاکدشت منتقل شد.همسر این زن به نام 
«نعمت» مدعى بود زهرا خودکشــى کرده است.پلیس به 
پرس و جو پرداخت و به اختالف هاى دنباله دار این زوج پى 
برد. وقتى همسایه ها گفتند بارها صداى درگیرى این زوج 
را شنیده اند نعمت 29ساله بازداشت شد این مرد اما در تمام 
مراحل بازجویى ها قتل را انکارکرد و در شعبه دهم دادگاه 
کیفرى یک اســتان تهران پاى میز محاکمه ایستاد. درآن 
جلسه مادر و خواهر زهرا براى نعمت حکم قصاص خواستند.

خواهر قربانى گفت: «خواهرم و شوهرش مدام با هم درگیر 

بودند.خواهرم حتى جاى چند بریدگى روى بدنش را به من 
نشــان داده بود که مى گفت نعمت او را با چاقو زده است. 
اختالف هاى خواهرم وشــوهرش زیاد بود اما زهرا بخاطر 

دخترش حاضر به طالق نمى شد.»
سپس دخترهشت ساله قربانى روبه روى هیئت قضائى ایستاد 
و در حالى که اشک مى ریخت گفت: «من از پدرم متنفرم 
چون مادرم را مقابل چشمان من کشت. آخرین بار وقتى آنها 
با هم درگیر شدند پدرم، مادرم را هل داد و به آشپزخانه رفت. 

او با کارد آشپزخانه به شکم مادرم زد.»
ســپس متهم به دفاع پرداخت و گفت: «دخترم چهارساله 

بود که مادرش را از دست داد. او در این چهار سال با خانواده 
مادرى اش زندگى مى کند و تحــت تأثیر حرف هاى آنها 
قرار گرفته اســت.» وى ادامه داد: «من بخاطر مشکالت 
شغلى ام ناچار شده بودم سند ماشینم را به نام برادرم بزنم. 
وقتى همسرم متوجه این ماجرا شــد شروع به دعوا کرد اما 
من براى خاتمه دادن به ماجرا به اتاقم رفتم و خوابیدم. وقتى 
بیدار شدم همسرم در آشپزخانه مشغول خرد کردن گوشت 
براى غذا بود. او بار دیگر دعوا را شروع کرد و یکباره با چاقو به 
شکمش زد.»  در پایان آن جلسه هیئت قضائى وارد شور شد 
و با توجه به مدرك هاى موجود در پرونده، نعمت را به قصاص 

محکوم کرد. حکم صادره در شــعبه 29 دیوان عالى کشور 
تحت رسیدگى موشکافانه قرار گرفت و  مهر تأیید خورد.

شامگاه دهم مرداد 93 دو خودرو در جاده مالرد با هم برخورد کردند و 
افسران کالنترى 11براى بررسى به صحنه تصادف رفتند . مأموران 
هنگام بررسى صحنه تصادف در فاصله 20 مترى آن با جنازه یک 
مرد جوان روبه رو شــدند که ارتباطى با برخورد دو خودرو نداشت. 
بررسى جنازه متالشى شده نشان مى داد یک خودرو بارها از روى 
وى عبور کرده ولى اثرى از خون در کف جاده نمانده است. به این 
ترتیب فرضیه جنایت عمدى قوت گرفت و مأموران دریافتند این مرد 
شبانه در محل دیگرى به قتل رسیده و جنازه اش براى گمراه کردن 

پلیس به کنار جاده منتقل شده است.
مدارك شناسایى همراه جنازه نشان مى داد وى «غالم» 29ساله 
نام دارد. با افشاى هویت جنازه پلیس به بازجویى از همسر وى به نام 
«لیال» پرداخت. این زن گفت: «دیشب همسرم از محل کارش به 
خانه برنگشت و من و دو فرزندم به خانه پدرم رفتیم.» وقتى پلیس 
به اختالف هاى دنباله دار غالم و لیال در طول هفت ســال زندگى 
مشــترك پى برد بار دیگر لیال تحت بازجویى قرار گرفت و پرده از 
رابطه پنهانى اش با یک مرد 30 ســاله به نام «محمد» برداشت. 
زن جوان گفت: «محمد که دوست صمیمى غالم بود دست به این 
جنایت زده است.» محمد در حالى بازداشت شد که پاهایش شکسته 

و در بیمارستان بسترى بود.
وى گفت: «لیال به من ابراز عالقه کرده و مى خواست از شوهرش 
جداشــود اما غالم او را طالق نمى داد. به همین خاطر نقشه قتل 
شوهرش را کشید. غالم و همســر و بچه هایش مى خواستند به 

سفر شمال بروند که من هم با نیسان وانت پدرم همراه آنها رفتم اما 
نتوانستیم آنجا نقشه قتل را عملى کنیم. در راه بازگشت و در جاده 
مالرد به غالم گفتم از رانندگى خسته شده ام تا پشت فرمان ماشین 
بنشیند. وقتى من و غالم در حال جا به جا شدن بودیم لیال ماشین را 
خالص کرد و از روى غالم عبور کرد. او هنوز زنده بود که من پشت 
فرمان نیسان نشستم و چند بار از روى او گذشتم. سپس جنازه را در 

حاشیه جاده رها کردیم و به تهران برگشتیم.
محمد و لیال در شعبه 74 دادگاه کیفرى سابق استان تهران پاى میز 
محاکمه ایستادند و لیال منکر معاونت در جنایت شد. قضات دادگاه با 
توجه به درخواست پدر قربانى که قیم دو نوه خردسالش است محمد 
را به قصاص و 99ضربه شالق محکوم کردند.لیال نیز از معاونت در 

جنایت تبرئه و بخاطر رابطه پنهانى با محمد به شالق محکوم شد 
اما با طرح چندین ایراد حکم تبرئه زن جوان از اتهام معاونت در قتل 

شکسته شد.
به این ترتیب لیال در شعبه چهارم دادگاه کیفرى یک استان تهران 
به ریاست قاضى اصغر عبداللهى و با حضور یک مستشار پاى میز 

محاکمه ایستاد.
وى گفت: «باور کنید دستى در قتل نداشتم. چون بعد از دستگیرى 
فرزند ده ماهه ام را رها کرده بودم ناچار شــدم به معاونت در قتل 
شــوهرم اعتراف کنم تا بتوانم بار دیگر فرزندم را در آغوش بگیرم. 
محمد به تنهایى شوهرم را کشت. او تهدیدم کرد اگر به کسى حرفى 
بزنم من و فرزند کوچکم را مى کشد.» سپس محمد که به عنوان 
مطلع از زندان اعزام شده بود گفت: «من قرص خورده بودم و حال 
طبیعى نداشتم. به همین خاطر غالم از من خواست تا اجازه دهم او 
پشت فرمان نیسان بنشیند. غالم از ماشین پیاده شده بود تا روى 
صندلى راننده بنشیند اما چون ماشین خالص بود حرکت کرد و با 

او برخورد کرد.»
وى ادامه داد: «حکم قصاصم تأیید شده و به همین خاطر مى خواهم 
حقیقت را بگویم. لیال در این ماجرا دستى نداشت. من او را تهدید 
کرده بودم تا درباره کشته شــدن شوهرش به کسى حرفى نزند اما 
چون ماجرا را به پدرهمسرش گفت و مرا لو داد پاى او را به این پرونده 
کشاندم و به دروغ گفتم او دستور قتل شوهرش را صادر کرده بود.» 

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

سرقت، بهانه قتل زوج جوان در طبس

اعدام جوان شیطان صفت در زندان کرج براى رسیدن به لیال، شوهر او را کشتم

توطئه دختر تتوکار براى 3 جوان

تأیید حکم قصاص مرد همسرکش
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 در حالــى که واى فاى رایــگان به یکــى از امکانات و 
ملزومات کافى شــاپ هاى ایران تبدیل شــده است و 
هرگاه از در یک کافى شاپ وارد مى شویم، قبل از انتخاب 
میز و نشســتن و سفارش قهوه اسپرســو، به دنبال رمز 
واى فاى هستیم. برخى کافى شاپ ها در کشورهایى مانند 
آمریکا، کانادا و انگلیس اقدام به خاموش کردن روترهاى 
واى فاى و حذف ســرویس واى فاى رایگان کردند. این 
کافى شاپ ها شعارشان این اســت: «اینجا محلى براى 
جو اجتماعى است نه ارتباطات مجازى اجتماعى.» بهتر 
 «WiFi Off» است بگوییم شاهد شروع یک جنبش

هستیم.
به زبان ساده، برخى کافى شاپ هاى آنطرف دنیا متوجه 
شده اند واى فاى باعث تنهایى، سکوت، دور شدن و فرار از 
ارتباط و اجتماع مى شود؛ در حالى که کافى شاپ ها کارکرد 
و هدفى برعکس دارنــد و مى خواهند افراد مختلف دور 
هم بنشینند و از تنهایى دربیایند، حرف بزنند و ارتباطات 
جدیدى تشکیل بدهند. کافى شاپ هاى طرفدار جنبش 
WiFi Off دوست دارند مشتریان شان در کافى شاپ 
با هم حرف بزنند و صداى خنده شان را بشنوند نه اینکه 
سرشان در گوشى موبایل یا نوت بوك باشد و چهره هایى 

مسخ شده ببینند. 
این تصمیم برخى از کافى شــاپ ها؛ باعث ســروصدا و 
اعتراض و جنجال در صنف کافى شاپ ها و قهوه سازها 
شــده اســت. مشــتریان در ابتدا هاج و واج مى مانند و 
نمى دانند چه بگوینــد، «یعنى چــه واى فاى خاموش 
اســت؟» اعضاى صنف مربوطه مى گوینــد تعداد این 
کافى شاپ ها بسیار اندك اســت و جاى نگرانى نیست. 
برخــى از کافى شــاپ هاى زنجیره اى در سایت شــان 
فهرستى از شــعب داراى واى فاى و فهرستى از شعب 
بدون واى فاى را منتشــر کردند و اعتقاد دارند مشترى 
خودش بایــد تصمیم بگیرد به کدام کافى شــاپ برود. 
این پدیده جــذاب ولى پیچیده اجتماعى را مى شــود از 
چندین جنبه مورد بررسى قرار داد که هر جنبه نیز سایه 
روشن هاى بسیار زیادى دارد و نیاز به موشکافى و تجزیه 

و تحلیل دقیق دارد. اول؛ عدم ارائه سرویس واى فاى در 
کافى شاپ ها قانونى اســت یا خیر؟ یعنى این حرکت و 
جنبش برخى از کافى شاپ ها مغایر با قوانین کسب وکار 
اســت یا خیر؟ در ایران که فکر نمى کنم ارائه واى فاى 
جزو بایدهاى کافى شــاپ ها باشــد و بیشتر یک مزیت 

رقابتى است.
دوم؛ آیا کافى شــاپ ها فقط محلى براى اجتماع و حرف 
زدن و ارتباطات انسانى اســت؟ به نظر مى رسد اینطور 
نیســت؛ چون در حال حاضر، بســیارى از استارتاپ ها 
و دورکارى ها در محل کافى شــاپ ها اتفــاق مى افتد. 
افراد زیادى از مکان کافى شــاپ بــراى درآمدزایى و 
کسب وکار خودشــان اســتفاده مى کنند. دانشجویان 
در کافى شــاپ ها درس مى خوانند و پروژه هاى خود را 
انجام مى دهند و کدزنى مى کنند. مدیران شــرکت ها و 
بنگاه هاى اقتصادى جلسات غیررسمى برگزار مى کنند و 
در حین صحبت هاى شان نیاز به اینترنت دارند. برخى از 
موافقان این جنبش مى گویند بهتر است مراکزى عمومى 
و مجهز به اینترنت پرسرعت براى افرادى که نمى توانند 
در خانه کار کنند، ساخته شود تا به کافى شاپ پا نگذارند. 
این دسته مى گویند در کافى شــاپ باید با قهوه، کیک 
پاى سیب، بســتنى میوه اى و انواع نوشیدنى ها پذیرایى 
 انجام شود و وظیفه ارائه واى فاى نداریم. آنها مى گویند 
مراکــز دیگرى در شــهر باید واى فــاى بدهند. برخى 
کافى شاپ هاى مدرن یک حرکت جالب توجه دیگرى 
انجام دادند  و براى برخى مشتریان خاص خود که غالبًا 
براى انجام کارهایشــان به کافى شــاپ مى آیند، مودم 
اختصاصى موبایل 4G عرضه مى کنند تا فقط خودشان 

واى فاى داشته باشند.
ســوم؛ خاموش کردن واى فاى نقض حریم خصوصى 
مشــتریان و تصمیم گیرى به جاى آنان نیســت؟ افراد 
خودشان حق ندارند درباره استفاده از واى فاى نظر بدهند؟ 
هرکس ممکن است به این ســئوال، یک جواب بدهد و 
نظر شــخصى اش را بگوید. مثًال براى یک نفر، بهترین 
لحظات هفته زمانى رخ مى دهد که در خانه یا محل کار 
اینترنت قطع مى شود یا برق نیست! چون مجالى به دست 

مى آید به سراغ انبوه کتاب هاى نخوانده اش برود؛ یک 
فنجان چایى بریزد و در آرامــش کمى فکر کند؛ فیلمى 
ببیند یا آلبوم عکس هاى قدیمى را ورق بزند و البته کمى 

میزکارش را مرتب کند. 
چهارم؛ اگر وارد یک کافى شاپ شدیم و خدمه در جواب 
ســئوال ما براى اعالم رمز واى فاى گفتند: «متأسفم؛ 
در این کافى شاپ واى فاى ممنوع است». چه واکنشى 
نشان بدهیم؟ همان لحظه به نشانه اعتراض بلند شویم و 
کافى شاپ را ترك کنیم یا با خودمان بگوییم «چه بهتر» 
و با خیال راحت گوشــى موبایلمان را به گوشه میز پرت 
کنیم؟ همانطور که گفتیم هریک از این جنبه ها و زاویه 
دید، بحث هاى مفصلى طلب مى کنــد و گاه نیاز به آمار 
و ارقام هاى واقعى دارد. در برخى شهرهاى کشورهاى 
اروپایى اتفاق دیگر افتاده است. کافى شاپ هایى که در 
مرکز شهر هستند یا به دانشگاه ها و مدارس و خیابان هاى 
اســتقرار شــرکت هاى فناورى نزدیک ترند، واى فاى 
مى دهند و کافى شــاپ هایى که در حاشیه شهر هستند 
یا عمومًا در محله هاى مسکونى واقع شده اند، به دنبال 
ســاختن محلى دنج بــراى گفتگو و اســتراحت بدون 

واى فاى هستند.
 WiFi Off فارغ از اینکه مــا موافق یا مخالف جنبــش
هستیم؛ به نظر مى رسد به زودى شــاهد توسعه این جنبش 
در بخش هاى دیگر پیکره اجتماع هم باشیم؛ مثًال هتل ها و 
رستوران ها هم از واى فاى خاموش استقبال کنند یا مغازه ها 
و فروشگاه ها روترها را خاموش کنند. حتى این احتمال وجود 
دارد جنبش WiFi Off به درون خانه ها هم رســوخ کند. 
علت این اســت که باور کنیم یا خیر، در اطراف خود شاهد 
مسخ شدگانى به دســت اینترنت و واى فاى هستیم. طبیعى 
است شرکت هاى فناورى، اپراتورهاى موبایل، ارائه دهنده گان 
اینترنت و حتى اصناف مختلف طرفدار واى فاى و ارائه دهنده 
اینترنت پرسرعت در همه جا هستند چون کسب وکارشان و 
درآمدشان بیشتر مى شود اما از سوى دیگر برخى افراد چنان 
گرفتار واى فاى و اینترنت شده اند که هیچگونه اختیارى براى 
کنترل و مدیریت امور روزانه خود ندارند و به نظر مى رسد باید 

عوامل خارجى به کمک شان بشتابند.

Battle Islands   یک بازى فوق العاده زیبا در ســبک بازى هاى اســتراتژى 
آنالین از استودیوى بازیسازى Games Srl a505 مخصوص اندروید مى باشد 
که با میلیون ها دریافت از گوگل پلى در صدر برترین بازى هاى اندرویدى قرار دارد 
و بدین صورت معرفى شده است: «هم اکنون سال 1942 مى باشد یعنى مصادف با 
جنگ جهانى دوم؛ زمانى که جنگ جهانى دوم به اوج خود رسیده و شما در یک طرف 
جنگ قرار دارید! در جزیره هاى جنوب اقیانوس آرام مى بایستى که جوخه هاى خود 
را تجهیز کرده و آماده نبردى نفسگیر باشید! دشمنان از هر جهتى به طرف شما هجوم 
مى آورند و قصد دارند به هر ترتیبى که شده دیوار دفاعیتان را در هر بریزند و وارد خاك 
کشورتان شوند! شما باید سریع هواپیماهاى جنگى و تانک هاى غول پیکر خود را به 
کار بگیرید و آسیب هاى زیادى به دشمنان وارد سازید!» تاکنون بازى هاى زیادى 
در این سبک طراحى شــده اما در این بازى به صورت آنالین با سایر کابران متصل 
 Battle مى شوید و به رقابت با آنها مى پردازید! مقاومت در برابر کاربران حرفه اى
Islands کار دشوارى است مخصوصًا اینکه بازیکنان دیگر از هوش مصنوعى و 
کامپیوترى برخوردار نیستند و با دســتان خود مى جنگند! براى تحکیم بخشیدن به 
بخش نظامى کشورتان نیاز به بنا کردن ساختمان هایى همچون سربازخانه و پادگان 
دارید تا سربازان تازه نفس و جدیدى را در آن ها تربیت کنید و سپس به خطوط مرزى 
ارسال کنید! اگر به بازى هاى اســتراتژیکى اندروید عالقه مندید به هیچ وجه بازى 

Battle Islands را از دست ندهید.

Helios File Manager Full Unlocked عنــوان فایــل منیجــرى 
 Brandon پر امکانات و حرفه اى براى مدیریت فایل ها مى باشــد که توســط

Stecklein  براى اندروید منتشر شده است. 
ویژگى هاى به کار برده شده در این اپلیکیشن شما را از هر گونه ابزار مدیریتى دیگرى 
بى نیاز ساخته و تجربه اى جدید را در مدیریت فایل هایتان در اختیار شما قرار مى دهد. 
تنها کافى است «هلیوس فایل منیجر» را نصب کنید تا به مجموعه اى بى پایان از 

امکانات دسترسى داشته باشید.
 به راحتى و به صورت چندگانه فایل هایتان را انتخاب کرده و با گزینه هاى مدیریتى 
متداول آنها را کپى، انتقال و یا حذف کنید. از دیگر قابلیت هاى به کار برده شده در این 
نرم افزار مى توان به پشتیبانى آن از سرورهاى ابرى اشاره کرد؛ به کمک این قابلیت 
دیگر هیچگاه فایل هاى شما حذف نمى شــود و قادر خواهید بود به آسانى آنها را بر 
روى این سرور ها آپلود نمایید تا در هر زمان و مکانى به تمامى آنها دسترسى داشته 

باشید. 
عالوه بر این براى اجراى فایل هاى فشــرده زیپ دیگر نیازى به برنامه هاى جانبى 
ندارید، زیرا این فایل منیجر قدرتمند داراى ابزارى فوق العاده براى اجراى فایل هاى 
زیپ مى باشد. امکانات ذکر شده تنها قســمتى از توانایى هاى این اپلیکیشن عالى 

مى باشند. 

شــرکت Nest که بخاطر محصوالت خانه هوشمند و اینترنت اشــیا معروف است، از 
جدیدترین دوربین نظارتى و امنیتى درون خانه خود به نام Cam IQ رونمایى کرد. این 
 4K دوربین از یک حسگر رنگى 1/2.5 اینچى با کیفیت 8 مگاپیکسل براى ضبط تصاویر

سود مى برد و به زوم دیجیتال 12 برابر و فناورى هاى پیشرفته اى براى زوم با کیفیت روى 
یک شىء یا سوژه مجهز است.

 این دوربین مى تواند تصاویرp 1080 با سرعت 30 فریم در ثانیه بگیرد و از کدگذارى H.264 و 
قابلیت HDR نیز پشتیبانى مى کند. زاویه چرخش دوربین هوشمند «نِست» نزدیک به 130 درجه 

است و به  ال اى دى هاى اینفرارد پرقدرت براى دید در شب مجهز شده است.
 ایــن دوربیــن نظارتــى از دو بلندگــوى بســیار باکیفیــت و ســه میکروفــن بــه همــراه چراغ هاى
 ال اى دى براى ضبط و پخش صدا اســتفاده مى کند. دوربین جدید Nest   قابلیت هاى هوشــمند بیشترى 
نســبت به مدل هاى قبلى دارد، از جمله هشــدارهاى شــخصى و سفارشى ســازى  که امکان تشــخیص

 افــراد را از یکدیگــر مى دهنــد. ایــن دوربیــن به لطــف پردازنــده شــش هســته اى خــود مى تواند 
پردازش تصویر و تشخیص چهره انجام بدهد و هریک از اعضاى خانه را شناسایى و براى هرکدام یک صداى 

خاص پخش کند.
 همچنین، مى تواند اشــیا و موجودات را از یکدیگر تشــخیص بدهد، مثًال تفاوت یک سگ از گربه را 

مى داند. این دوربین از هم اکنون با قیمت 300 دالر قابل پیش خرید است.

شرکت ال جى به طور رسمى از جدیدترین ابَرنمایشگر 
خود با اندازه 77 اینچ رونمایى کرد. این نمایشگر فقط 
بزرگ نیســت، بلکه انعطاف پذیر و شفاف بوده و بنا به 
ادعاى ال جى اولین نمایشگر OLED، انعطاف پذیر، 

شفاف و 77 اینچى دنیا محسوب مى شود. 
کمپانى ال جى عالوه بر فعالیت در زمینه طراحى، تولید 
و عرضه گوشى هاى هوشمند، در زمینه هاى دیگرى 
مثل تولید لوازم خانگى، دیجیتال و نمایشگر هم فعالیت 
دارد. این شــرکت در زمینه تولید صفحه نمایش هاى 
بزرگ و مبتنى بر فناورى هــاى روز همواره با همتاى 

کره اى خود یعنى سامسونگ در حال رقابت است. حال 
ال جى از نمایشگرى رونمایى کرد که اقتدار این برند را 
در زمینه تولید صفحه نمایش هاى غول پیکر به تصویر 

مى کشد.
صفحه نمایش جدیدى که ال جى از آن پرده برداشته 
یــک نمایشــگر OLED و 77 اینچى اســت که 
انعطاف پذیــرى کامل دارد. همچنین این نمایشــگر 
به طور شــفاف طراحى شده اســت و مى توان محیط 
پشت آن را هم مشاهده کرد. نسبت تصویر این صفحه 
نمایش 16 به 9 در نظر گرفته شده و ارتفاع آن برابر با 

170,5 سانتیمتر عنوان شده است.
پنل OLED و 77 اینچى این صفحه نمایش وضوح 
تصویر 3840 در 2160 پیکسل را ارائه مى کند. ضریب 
شفافیت آن برابر با 40 درصد در نظر گرفته شده است. 
نمایشــگر مذکور مى تواند با شعاع انحناى 870 درجه 
رول شود. در حال حاضر نباید انتظار داشته باشیم که 
تلویزیون هایى با بهره گیرى از این نوع نمایشــگرها 
عرضه شوند. این نمونه ها فقط نمونه هایى هستند که 
پیشرفت شرکت ها در راســتاى  توسعه نمایشگرهاى 

OLED را به تصویر مى کشند.

اسپرسو را با واى فاى میل مى کنید 
یا بدون واى فاى؟!

 ،OLED نمایشگر
انعطاف پذیر، 
شفاف 
و 77 اینچى ال جى 
معرفى شد

  B
at
tle
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بازى استراتژى نبرد جزایر 

اپلیکیشن فایل منیجر
 پر امکانات و عالى اندروید

محققــان نوعــى فنــاورى تصویربــردارى
ساخته اند که قابلیت خوانش افکار پیچیده انسان 
دارد. این فناورى مى توانــد افکار پیچیده اى را 

ردیابى کند که فرد بر زبان نمى آورد.
محققان دانشگاه کارنگى ملون نوعى فناورى 
تصویربردارى از مغز ســاخته اند که مى تواند 

افکار پیچیده انسان را شناسایى کند.
فناورى «خوانش مغز» نشان مى دهد افکار 
پیچیده به وسیله زیرسیستم هاى مختلف مغز 

به وجود مى آیند و فرد آنها را بیان نمى کند.
این تحقیق با شواهد جدید نشان مى دهد ابعاد 
ذهنى یک مفهوم میــان افرادى با زبان هاى 

مختلف در سراسر جهان یکسان است.
دکتر «مارسل جاست» استاد دانشگاه کارنگى 
ملون رهبرى این تحقیق را برعهده دارد. به 
گفته وى تحقیقات نشان مى دهد طى فرآیند 
شــکل گیرى یک جمله مانند «شاهد طى 
جلسه دادگاه فریاد زد»، مغز فرد از الفبایى با 42 
جزء معنایى (مانند فرد، محیط، روابط اجتماعى 

و یک عمل فیزیکى) استفاده مى کند.
هر نوع اطالعــات در سیســتم هاى مغزى 
مختلفى فــرآورى مى شــود. برنامه مذکور 
با اندازه گیرى میزان فعالیــت در هر یک از 
سیســتم هاى مغزى، مى تواند نوع افکار فرد 

را مشخص کند.
جاست در این باره مى گوید: یکى از مهمترین 
پیشــرفت ها در حوزه شــناخت مغز انسان، 
توانایى ترکیب مفاهیم مختلف و ایجاد افکار 
پیچیده است. ما باالخره راهى براى بررسى 

این پیچیدگى ها یافتیم.
بــراى انجام ایــن تحقیق محققــان هفت 

 شــرکت کننده را در نظر گرفتند و با استفاده 
از یک مدل مفهومــى فعالیت هاى مغز آنان 
را براى وجــود 239 جمله مرتبــط با الفباى 

مفهومى ارزیابى کردند.
این برنامه توانست اجزاى معنایى 240 جمله 

بیان نشده را رمزگشایى کند.
این مدل همچنین توانســت اجزاى معنایى 
یک جمله گفته نشده را با صحت 87 درصد 

پیش بینى کند.
به گفته جاســت مرحله بعدى رمزگشایى از 

موضوع کلى تفکر افراد است.

فناورى
 خوانش افکار انسان

 ساخته شد

بخود ندارند و به نظر مى رسد باید
بشتابند.
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ــه همــراه چراغ هاى
اىهوشــمند بیشترى
که امکان تشــخیص ى 
ــته اى خــود مى تواند 
اى هرکدام یک صداى 

ک سگ از گربه را 

هوشمندى بیشتر در 
« Nest » دوربین جدید
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منبع:ایسنا

منبع: تسنیم  

منبع:ایرنا

منبع: جام جم آنالین

منبع:شبستان

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: میزان  

س 
منبع:فار

جشنواره جهانى فیلم کودك 
افتتاحیه سى امین 

در اصفهان برگزار شد.

پنجمین دوره مسابقات اتومبیلرانى 
«اساللوم»در کالس هاى اختصاصى 
توانیابان، هند کنترل،عادى،کالس 
اختصاصىBP، کالس آزاد و کالس 
بانوان به میزبانى هیات اتومبیلرانى 
شهر هشتگرد و با حضور قهرمانان 
کشور در مجموعه ورزشى انقالب 

کرج برگزار شد. 

آئین بزرگداشت 
هفتم تیربا حضور 

محمدحسن 
ابوترابى فرد نماینده 

سابق مجلس  
برگزار شد.

یکایى در
 بشر آمر

حقوق

ى پایتخت! 
 خیابان ها

صله پنج کیلومترى محل فعلى شهر، در انتهاى دره 
تانى گنجنامه در جنوب غربى همدان به فا

سنگ نبشته هاى باس

سرکان و غرب کشور مرتبط مى سازد 
سرسبز و خرم عباس آباد و در ابتداى مسیر جاده اى که همدان را به توی

اروان رویى است که در عهد هخامنشیان 
و روى یکى از صخره هاى الوند واقع شده  است. این جاده همان راه ک

ور مى کرده اند.وجود آبشار و 
یارشا با لشگریان وهمراهان خویش از آن عب

هم وجود داشته و داریوش و خشا

شم انداز زیباى دشت میشان جذابیتى را پدیدآورده که 
مطبوع کوهستان، دره فرح بخش الوند و چ

آب و هواى 

گردشگران داخلى و خارجى را به خود جذب مى نماید.

روبرت هاکوپیان از کودکى عاشق موتور و موتورسوارى بوده است. در دوران نوجوانى به 
سبک موتورسوارى کروز و موتورهاى هارلى-دیویدسن عالقمند میشود و در سال 1384 

اولین موتورش را میخرد. موتور هاى کروز سرعتى نیستند و همگى آنها براى راید گروهى در 
جاده طراحى شده اند. موتورسواران سبک کروز در ایران از قوانین کشور تبعیت میکنند و 
عضو هیچ گروه و یا نهاد خاصى نیستند. آنها اکثرا بصورت گروهى راهى جاده ها میشوند و 

همگى معتقدند که موتور سوارى یک نوع سبک زندگى خاص است. براى روبرت و دوستانش، 
مقصد مهم نیست بلکه جاده مهم است.

زنده رودى که دیگر زنده نیست 

مسافران در 
مازندران

باران یک بچه شامپانزه است که 45 روز 

م به دنیا آمد و به 
قبل در باغ وحش ار

پذیرفته نشدن از سوى مادر خود 
دلیل 

توسط دکتر باغ وحش نگه دارى مى شود.

ن خانگى نیست و پس 
شامپانزه یک حیوا

ابر یک انسان بالغ 
از بلوغ قدرتى هشت بر

 مشترکى با انسان 
دارد،شامپانزه ها بیمارى

رل و درمان نیست. 
دارند که قابل کنت


