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اخطار به 250 هزار مشترك آب در اصفهان 
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 خود زندانى باید مجازات 
شود نه خانواده زندانى

براى دریافت کارت
 هوشمند ملى اقدام کنید

دوباره پاى
 بابک زنجانى 

در میــــان است؟

 c3 عرضه سیتروئن
تا اواخر امسال در کاشان

یخ زدگى لیزینگ مسکن 
پس از 6 ماه

14

دستگیرى سارق مسلح توسط 
یک رهگذر

پایان نامه فروشى اینترنتى
 با لینک دانلود!

7070درصد مصالح ساختمانى تولید شده در اصفهاندرصد مصالح ساختمانى تولید شده در اصفهان
 غیر استاندارد است غیر استاندارد است
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سرقت علمى در روز روشن

جهان نما

سردار سلیمانى 
بزرگ ترین 
استراتژیست
 نظامى است

2

سفیر جمهورى اسالمى ایران در لندن در صفحه 
تلگرامى اش با اشاره به اینکه 

«پیروزى هاى امروز عراق و سوریه به 
لطف فرماندهى و نقش تعیین کننده 
سردار سلیمانى حاصل شده است» 

نوشت: سردار سلیمانى، بزرگ ترین 
استراتژیست نظامى جهان معاصر 

است.
به گزارش ایرنا، بعیدى نژاد 

ادامه داد: آزادسازى ... 

عضو دولت تدبیر و امید گفت: سیاست 
قطعى دولت این است که با سپاه به عنوان 

نهاد انقالبى ارتباط نزدیک داشته باشد.
محمود واعظى وزیر ارتباطات در واکنش 

به تالش تخریب کنندگان براى مقابل 
هم قرار دادن دولت و سپاه 
گفت: هرکسى مى خواهد 
تقابل بین دولت و سپاه به 

وجود بیاورد...
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سیاست دولت 
در رابطه با 
سپاه و 
صدا و سیما

مأموریت هاى جدید 
 خوتبریزى

شو

 هو

ا تا

یخ

دست

امأموریت هاى جدید  یأأ ىج مأموریتهاىجدیدومأموریتهاىجدیدوری
زىتبریزى تبریزىتبریزىبریزىت

یکى از برگ برنده هاى ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت حفظ 
مرتضى تبریزى و جلوگیرى از حضور  او در جمع آبى هاى تهران 

بود. حاال با حضور این مهاجم جوان مى توان روزهاى خوبى 
را براى سبزپوشان ترسیم کرد و مرتضى هم کماکان 

آرزوهاى خود را در اصفهان و این بار نزد قلعه نویى 
جستجو مى کند.

حاِل ذوب آهن لیگ پانزدهم خوب نبود اما 
حواشى باشگاه هرگز روى مرتضى 

تبریزى اثر نگذاشتند و همه 
تغییروتحول ها در ذوب، 

برندگى تیغ استعداد او را 
کند نکردند.    

معاون شرکت آب و فاضالب استان: قطع کامل آب مشترکان پرمصرف در دستور کار است

               

مساحت عرصه آدرس ملکشماره پالك ثبتىردیف
به متر مربع

مساحت تقریبى 
سپرده تودیعى قیمت پایه (ریال)نوع ملک اعیان مترمربع

جهت شرکت در مزایده  (ریال )
فوالدشهر- بلوار امام- جنب مسجدپالك ثبتى 119620

645/240/0003/226/200تجارى22/64قدرالسهمامام محمدباقر(ع)-محله B4-بلوك 549   

فوالدشهر- بلوار امام- جنب مسجدپالك ثبتى 219621
765/520/0003/827/600تجارى27/34قدرالسهمامام محمدباقر(ع)-محله B4-بلوك 549  

فوالدشهر- بلوار امام- جنب مسجدپالك ثبتى 319623
773/640/0003/868/200تجارى27/63قدرالسهمامام محمدباقر(ع)-محله B4-بلوك 549   

پالك ثبتى 196/44 4
بخش 1 ثبت اصفهان 

خیابان چهار باغ عباسى – خ آمادگاه –مقابل هتل 
عباسى کوچه فتح آباد (شماره 3)بن بست مسیح 

پالك 19 واحد 1
4/533/480/00022/667/400آپارتمان125/93قدرالسهم

نجف آباد –یزدانشهر – خیابان شهید مطهرى –پالك ثبتى 587/769
مسکونى 9196 300/5خیابان پنجم غربى پالك 27و29

2/620/000/00013/100/000تجارى

پالك ثبتى 6
301/722331

شاهین شهر–  خیابان کارگر– بلوار صیاد شیرازى –خیابان 
1/725/000/0008/625/000مسکونى127/31قدرالسهم بوستان– فرعى اول– نیم فرعى یک غربى-منزل چهارم- پالك 7 

پالك ثبتى  7
301/72332

شاهین شهر– خیابان کارگر– بلوار صیاد شیرازى –خیابان 
بوستان– فرعى اول– نیم فرعى یک غربى-منزل چهارم- پالك 7 

1/575/000/0007/875/000مسکونى122/18قدرالسهم

خورزوق- بلوار ولیعصر مقابل بهدارى- بن بست پالك ثبتى 843/90
مسکونى 312/20357/35آقا شمس شماره 22

5/095/550/00025/477/750تجارى 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

آگهــى مزایــده عمومـى 96/2

مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان

نام مزایده گزار: بانک انصار – مدیریت شــعب 
استان اصفهان

موضوع مزایده: امالك تملیکى 
مدیریت شــعب بانک انصار اســتان اصفهان 
در نظــر دارد امالك ذیل رابه فروش رســاند .
عالقه مندان به شــرکت در مزایده مى توانند 
پس ازنشــر آگهى جهت دریافت برگ شرایط 
وشرکت در مزایده به کلیه شــعب بانک انصار 

اســتان اصفهان یا به  آدرس اصفهان – خیابان 
شمس آبادى –نبش کوچه باغ جنت طبقه دوم 

دایره ادارى وپشتیبانى  مراجعه نمایند . 
 شرایط : 

1- مهلت دریافت اسناد تاآخر وقت ادارى   روز 
سه شنبه  مورخ  96/4/24

2- مهلت تحویل پیشــنهادات حداکثر تا آخر 
وقت ادارى روز سه شنبه  مورخ  96/5/4

3- مبلغ سپرده شرکت در مزایده ، مطابق مبالغ 
مندرج در آگهى به حساب شماره 1401,2685,1 
واریز و یک نسخه از فیش واریزى تحویل بانک 
گردد . ضمنا  در صورتیکه متقاضى برنده شناخته 
شد و از خرید منصرف گردید و  پس از گذشت 5 
روز نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نکند سپرده 

وى به نفع بانک ضبط خواهد شد . 
4- زمان بازدید از محل فروش در تاریخ 96/4/21  

از ساعت 14 الى 18 مى باشد . 
کلیــه امــالك باوضــع موجود بــه فروش 

مى رسد .
شرایط فروش : به صورت 25٪ قیمت پیشنهادى 
نقد  ومابقى اقساط 60 ماهه با نرخ مصوب بانکى .

جهت اطالعات بیشتر در ساعات ادارى با شماره 
18- 32368516- 031 داخلى 111 یا 117 تماس 

حاصل فرمایید .
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معاون هماهنگ کننده نیروى زمینى ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمى گفت: دشمنان جرأت نزدیک شدن به 
مرزهاى ما را ندارند زیرا قبل از آنکه به مرزهاى ما برسند 

نابود مى شوند.
سردار سرتیپ على اکبر پورجمشــیدیان درباره آخرین 
وضعیت امنیت مرزها اظهار داشــت: ما هم در مرزهاى 
کشورمان و در مناطق جنوب شرق، شمال غرب، غرب 
و شمال شرق با حضور همه نیروهاى مسلح و خصوصًا 
با حضور برادرانمان در نیروى زمینى ســپاه یک حضور 
مقتدرانه داریم. دشمنان قبل از آنکه به مرزهاى ما برسند 
نابود خواهند شد و جرأت و جسارت اینکه خود را به مرزها 

برسانند ندارند.
معاون هماهنگ کننده نیروى زمینى ســپاه با اشــاره 
بــه عملیات اخیــر نیروى زمینــى ســپاه در قصرقند 
تأکید کرد: تیمى به ســرکردگى جــالدى مثل جلیل 
قنبرزهى کــه از اشــرار منطقــه جنوب شــرق بود، 
برنامه هــاى مفصلى بــراى ایجاد ناامنى در کشــور 
داشت و این گروه تروریســتى ده ها هزار انواع مهمات، 
وارد کشور کرده بود که به برکت حضور مقتدرانه نیروى 
زمینى ســپاه در منطقه «قصر قند» نابود شــدند. این 
اقدامات حاکى از حضور مقتدرانه نیروى زمینى ســپاه و 

بسیجیان و پاسداران در مرزهاست.

سفیر جمهورى اسالمى ایران در لندن در صفحه تلگرامى اش 
با اشاره به اینکه «پیروزى هاى امروز عراق و سوریه به لطف 
فرماندهى و نقش تعیین کننده ســردار سلیمانى حاصل شده 
است» نوشت: سردار سلیمانى، بزرگ ترین استراتژیست نظامى 

جهان معاصر است.
به گزارش ایرنا، بعیدى نژاد ادامه داد: آزادسازى موصل نه فقط 
به معناى بزرگ ترین شکست داعش در سه سال اخیر مى باشد 
بلکه نشان از یک تحول اساسى درصحنه جنگ عراق و سوریه 
علیه داعش مى باشد. در این تحول بزرگ نقش سردار قاسم 
سلیمانى بى شک نقشى بى بدیل بوده است. این سردار بزرگ با 
ابتکارات، خالقیت ها و نگاهى نو در اتخاذ استراتژى نوین نظامى 

در صحنه هاى نبرد عراق و سوریه، مسیر جنگ علیه داعش را 
چنان تغییر داد تا امروز دنیا بتواند شاهد ظهور آثار پیروزى هاى 

بزرگ ارتش عراق و سوریه در جنگ با داعش باشد. 
وى افزود: در شرایطى که جنگ عراق و سوریه صحنه حضور 
بزرگ ترین و با تجربه ترین فرماندهــان ارتش هاى بزرگ 
جهان از آمریکا و روسیه گرفته تا برخى از کشورهاى منطقه 
مى باشد، سردار سلیمانى با ابتکارات و شیوه هاى نوین نظامى 
خود نشان داد که با در نظر گرفتن عالى ترین استانداردهاى 
جهانى او بى تردید از بزرگ ترین استراتژیست نظامى جهان 
معاصر مى باشد. سالمتى و توفیقات مداوم ایشان را از حضرت 

بارى تعالى خواستاریم.

دشمنان قبل از آنکه به 
مرزها برسند نابود مى شوند

سردار سلیمانى، بزرگ ترین 
استراتژیست نظامى است

خطاب به علم الهدى
روزنامـه جمهـورى اسـالمى     خبر آنالین |
در واکنش به اظهارات جمعه هفتـه پیش امام جمعه 
مشهد خطاب به علم الهدى نوشـت: اینکه بعد از50 
روز بگوییم چهارمیلیون رأى گرفته نشده، قرار است 
کدام گره را باز کنـد؟ تازه از کجا معلـوم که آن چهار 
میلیون مورد نظر با شـما هـم رأى باشـند؟ از قضا با 
توجه بـه سـیاق رأى دهى مـردم مى تـوان گفت آن 
چهارمیلیون نفر اگر مى توانسـتند رأى بدهند، جلوى 
اسـم رئیس جمهور منتخب حد اقل عـدد 27 میلیون 
رأى نوشته مى شد و فاصله براى تان ناخوشایند تر بود. 

جاى نقد  در خیابان نیست
  الف| حمید رسـایى با اشـاره بـه اهانت هاى 
صورت گرفته علیه رئیس جمهورى در جریان مراسم 
راهپیمایـى روز قـدس اعـالم کردشـخصًا معتقـدم 
صحبت هـاى آقاى روحانـى باید نقد شـود و در برابر 
مواضع غلطـش موضع گیرى بجا صـورت بگیرد اما 
جاى ایـن کار در خیابان نیسـت. با این حـال به نظر 
مى رسـد شـعارهاى علیه آقاى روحانى در مقایسه با 
حرف هایى که علیه رئیس جمهورهـاى قبلى مطرح 

شد، چیز خاصى نبود و هیچ بود!

افزایش تعداد داعشى هاى 
دستگیر شده 

  تسنیم | معاون دادسـتان مشهد مقدس از 
دستگیرى تعداد 27 نفر مرتبط با گروهک داعش در 

خراسان رضوى خبر داد.
قاضى حسن حیدرى اظهار داشت: با پیگیرى سربازان 
گمنـام امـام زمـان (عـج) و ردزنى هاى انجام شـده 
سـرنخ هاى جدیدى از افراد وابسـته به این گروهک 
در شهرهاى خراسـان رضوى کشف شـد و با صدور 
نیابت قضائى این افراد نیز دستگیر شدند و تعداد کل 

دستگیرشدگان به 27 نفر رسید.

78 قاضى تعلیق شدند
  آنا| مرکـز حفاظـت و اطالعات قـوه قضائیه 
اعالم کرد: در سـال گذشـته 78 قاضى تعلیق شدند 
که در مقایسـه با سـال پیش از آن 20 درصد افزایش 
داشته است. در سال گذشته همچنین  با 178 وکیل، 
64 کار شـناس و 103 کارچاق کن و جاعـل برخورد 

شده است.

روایتى از آزادى پوشش 
  ایلنا | اسـدا...بادامچیان با بیان اینکه در یک 
کشور آزاد، انواع و اقسام سـلیقه ها وجود دارد، اظهار 
داشـت: براى مثـال در زمینـه حجاب فردى پوشـیه 
مى زند و بیرون مى آید و کسـى هم مانع او نیسـت و 
فرد دیگرى چادر یا مانتو و روسرى دارد؛ بنابراین همه 

آزادى دارند و زندگى مى کنند.

رئیس دفتر بعدى کیست؟
  تابناك | با توجه به قطعى شدن تداوم حضور 
رحمانى فضلى در وزارت کشور و همچنین معرفى شدن 
نهاوندیان به عنوان وزیر بازرگانـى در دولت دوازدهم، 
یکى از دو گزینـه واعظى یا شـریعتمدارى رئیس دفتر 

رئیس جمهور در دولت دوازدهم خواهند بود.

ظریف و زنگنه مرددند؟
  نامه نیوز | علیرضا رحیمى، عضو فراکسیون 
امید مجلس شوراى اسـالمى درباره احتماالت مطرح 
شده پیرامون نحوه چینش کابینه دوازدهم  با بیان اینکه 
کابینـه دوازدهم بـاالى 60 درصد تغییر پیـدا مى کند، 
گفت: البته باید توجه داشته باشیم که وزراى موفق نیز 
انگیزه خدمتشان جابه جا شده است، نمى توانیم بگویم 
این وزرا تردید دارند چراکه شخصیت هایى همانند آقاى 
ظریف و زنگنه به هیـچ وجه در حوزه خدمـت به مردم 
تردید ندارند منتها برخى برخوردهاى سیاسى انگیزه ها 
و ترکش هاى حاصل ازسوء مدیریت در حوزه هاى دیگر 

انگیزه ها را جابه جا مى کند.

توئیتر

بوسیدن دست علما شاید االن کمتر در منظر عمومى 
دیده شــود اما در گذشــته عمومیت داشته است. 
سیدامیرحسین قاضى زاده هاشمى مى گوید: «نباید 
هر اقدام و عملى را سیاسى تفسیر و تعبیر کرد و آدم ها 
را زیر ذره بین برد و هر اقدام یا رفتار آنها را به یک نیت 
سیاسى ترجمه کرد. آقاى آشنا خودش گفته نیتش از 
دست بوسى آیت ا... جنتى اداى احترام بود پس نباید 
نیت خوانى کرد.»به گزارش نامه نیوز، عضو جبهه 
پایدارى یادآور شد: «رابطه آشنا با روحانى هم مبتنى  
بر قرارداد است نه ایدئولوژیک. یک روایتى است که 
او دوره قبل انتخابات ریاست جمهورى مردد بود که با 
جلیلى کار کند یا روحانى. یعنى رفاقتى با آقاى جلیلى 
داشت و پیش او رفت و مالقاتى با هم  داشتند اما به 
توافق نرسید بعد رفت از آقاى روحانى حمایت کرد.»

عضو دولت تدبیر و امید گفت: سیاست قطعى دولت این 
اســت که با ســپاه به عنوان نهاد انقالبى ارتباط نزدیک 

داشته باشد.
محمود واعظى وزیر ارتباطات در واکنش به تالش تخریب 
کنندگان براى مقابل هم قرار دادن دولت و ســپاه گفت: 
هرکسى مى خواهد تقابل بین دولت و سپاه به وجود بیاورد 
باعث تضعیف کشــور، آرمان هاى انقــالب و منویات و 

رهنمودهاى رهبر معظم انقالب مى شود.
عضو شوراى مرکزى حزب اعتدال و توسعه اظهار داشت: 
االن وقت رفاقت، همکارى و تفاهم است. از همه جریانات 
سیاسى و رسانه ها خواهش مى کنم که زیر این آتش باد 
نزنند. انتخابات تمام شد و اکنون دوران الفت سیاسى است.
عضو دولت تدبیر و امید درباره ضرورت راه اندازى شبکه 
اینترنتى-اختصاصى تلویزیونى براى طرح برنامه ها و دفاع 
از عملکردهاى دولت گفت: کارکنان صدا و ســیما بسیار 
شریف و خدوم هستند و رابطه خیلى خوبى با دولت دارند اما 

در دنیاى امروز نمى توان انحصار را تحمل کرد.
وى با بیان اینکه دولت با بخش هاى غیرسیاســى صدا 
وسیما خیلى مشکل ندارد، بیان کرد: از گذشته یک تفکر 
سیاســى در صداوســیما وجود دارد که نوعی دیگر فکر 
مى کند. این سلیقه هاى سیاســى وقتى اعمال مى شود 
مقدارى انحصار به وجود مى آید و شرایط عوض مى شود. 
واعظى اظهار داشت: تالش ما این است که صدا و سیما، 
رسانه ملى بشود، همانى که بارها و بارها مقام معظم رهبرى 
بر آن تأکید داشتند، لذا مى خواهیم رسانه ملى را جریانى و 

سیاسى و جناحى نکنند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: احتیاجى نیست که دولت حرفش 
را از طریق دیگرى بگوید. در واقع دولت از خدا مى خواهد 
که حرفش را از رسانه ملى بگوید اما وقتى در بخش سیاسى 
صداوسیما جریانى وجود دارد که خودش یکطرفه مسائل 
را قضاوت مى کند و عمالً  خیلى به رویکرد و سیاست دولت 
کارى ندارد، مناسب اســت مردم از روش هاى دیگرى 

آگاه شوند.

ســرانجام پــس از ماه هــا گمانى زنــى در خصوص 
خداحافظى فرهاد پــرورش بــا هواپیمایى جمهورى 
اسالمى ایران، در این هفته مراسم تودیع وى و معارفه 

اولین مدیرعامل زن «هما» برگزار مى شود.
به گزارش تسنیم، اوایل اردیبهشت ماه امسال اعتبارنامه 
فرهاد پرورش به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان 
بین المللى هواپیمایى کشورى (ایکائو) توسط وزیر امور 
خارجه امضا و براى «صدور دستورات مقتضى» به وزیر 

راه و شهرسازى ارسال شد.
پس از رسانه اى شدن این خبر، گمانه زنى ها در رابطه 
با جانشین مدیرعامل هشت ساله ایران ایر شدت گرفت 
و اســامى برخى از مدیران کنونى صنعــت هوانوردى 
کشــور براى تکیه بر صندلى مدیرعاملى ایرالین ملى 
مطرح شــد. در این بین اما تعدادى از کارشناسان حمل 
و نقل هوایى کشور معتقد بودند که بهترین گزینه براى 

مدیرعامل بعدى هما فردى از داخل این مجموعه است. 
در این راستا از دو عضو هیئت مدیره شرکت هواپیمایى 
جمهورى اســالمى ایران به عنــوان جایگزین هاى 

احتمالى پرورش نام برده مى شد.
تمام گمانه زنى هــاى چند ماه اخیــر در حالى بود که 
گفته مى شــد تغییر مدیرعامل ایران ایر قطعى است اما 

تحوالت مدیریتى در هواپیمایى جمهورى اســالمى 
ایران تا پیش از انتخابات ریاست جمهورى اجرایى نشده 
و به بعد از این دوران موکول مى شود. در واقع همینگونه 
هم شد و با گذشــت حدود دو ماه از برگزارى انتخابات 
ریاست جمهورى، خبر مى رسد طى هفته جارى مراسم 
تودیع پــرورش مدیرعامل کنونى ایــران ایر و معارفه 
مدیرعامل بعدى این شرکت برگزار مى شود. اما فردى 
که بر صندلى مدیرعامل هشــت  ســاله ایران ایر تکیه 
مى زند، همان فردى اســت که نیمه هاى اردیبهشت 
امســال خبرهاى غیررســمى از انتخابــش به عنوان

 مدیرعامل ایران ایر حکایت داشــت. صحبت از فرزانه 
شرفبافى عضو کنونى هیئت مدیره هواپیمایى جمهورى 
اسالمى ایران است. گفته مى شود وزیر راه و شهرسازى 
در مراســم معارفه مدیرعامل جدید ایــران ایر حضور 

مى یابد. 

نامش همــان روزهایى که اصولگرایــان با فانوس به 
دنبال گزینه براى رقابت با روحانى مى گشــتند بر سر 
زبان ها افتاد، شاگردان آیت ا... مصباح دوره اش کرده 
بودند تا بنا به گفته خودشان او را نامزد اصلح انتخابات 
ریاست جمهورى کنند حتى اصلح تر از چهره اى چون 

سعید جلیلى.
کــم کــم نــام ابراهیم رئیســى بیــش از گذشــته 
بر ســر زبان ها افتــاد، اگر تــا دیــروز در قامت یک 
قاضى و دادســتان و حتى تولیت آســتان قدس نامش
 مطــرح بــود همــان روزها بــه لطف تــالش هاى
 پایــدارى هــا ورودى یکبــاره به عرصه سیاســت

 داشت.
در رقابــت دوگانه رئیســى - قالیبــاف در نهایت این 
رئیســى بود که نظر اکثریت اصولگرایان را جلب کرد 
و نامش به عنوان نامزد نهایى اصولگرایان ثبت شــد؛ 
تصمیمى که باز هم براى آنها پیروزى به دنبال نداشت 
و رئیسى رئیس جمهورى نشد که اصولگرایان رؤیایش

 را داشــتند. پازل ناکامى اصولگرایان این بار هم شیخ 
را راهى ساختمان سفید پاســتور کرد و حال پاستور باز 
هم منتظر حسن روحانى اســت نه یک رئیس جمهور 

اصولگرا.
رئیســى هم اما گویا مهر و عالقه سیاستمدار بودن به 

دلش نشســته اســت، او این روزها فقط تولیت آستان 
قدس رضوى نیســت، ایــن روزها دفتر او در مشــهد 
شلوغ و پرهیاهو اســت، یکى خارج نشده دیگرى وارد 
مى شود، گروهى دیدارشــان تمام نشده وقت مالقات 
با گروهى دیگــر تنظیم مى شــود. رئیســى در متن

 رسانه هاست یک روز فرمان آتش به اختیار به روحانیون 
مى دهد و روز دیگر از سیاست هاى دفاعى و دیپلماسى 
کشــور مى گوید. او به مثابه حال و هــواى انتخابات 

ریاســت جمهورى دیگر خود را یک ســخنور سیاسى 
مــى بینــد و در هــر جمعــى بــراى مخاطبانش از 
سیاســت مى گوید. شــاید از همین رو است که برخى
پیش بینى مى کنند رئیســى باز هم به میدان ریاست 
جمهورى بیاید، مى گویند شکست اول،  هوس پاستور را 
در او خاموش نکرده است. رئیسى آمده که بماند. شاید 
او یک پاى رقابت هاى انتخابات ریاست جمهورى سال 

1400 باشد.

یک خبرنگار وقتى با عبارتى اهانت آمیز به ایران 
روى رسید فروشگاهى در آمریکا مواجه شد به آن 

واکنش نشان داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، یکى از 
خبرنگاران شــبکه بى بى سى در صفحه شخصى 
خود در توییتر تصویر رسید فروشگاهى در تگزاس 
آمریکا را به اشتراك گذاشته که روى آن عبارتى 
توهین آمیز علیه جمهورى اســالمى ایران نوشته 

شده است.
پایین رسیدهاى این فروشگاه نوشته شده «ایران را 
بمباران کنید». خبرنگار مى گوید با فروشگاه مذکور 
تماس گرفته تا علت ماجرا را جویا شود اما پاسخى 

دریافت نکرده است.
ظاهراً پس از مدتى و بــه دنبال تماس هاى مکرر 
ایرانیان با این فروشــگاه، صاحب آن مجبور شده 
نوشته را تغییر دهد. او همچنین گفته که از وجود 

چنین عبارتى روى رسیدها بى اطالع بوده است.
خبرنگار بى بى سى در پست سوم خود تصویرى از 
عذرخواهى صاحب فروشگاه در اینستاگرام را به 
اشتراك گذاشته و نوشــته که او در فیسبوك هم 

بابت این موضوع عذرخواهى کرده است.

«اوراسیانت» نوشت: هفته گذشــته مرکز فرهنگى و 
تجارى ایران در تاجیکستان بسته شد. به نظر مى رسد 
بسته شــدن این مرکز فرهنگى به درخواست مقامات 

تاجیکستان بوده است.
به گزارش انتخــاب، در اتفاق عجیــب دیگرى که در 
روابط دو کشــور رخ داده، عرضه آثار امام خمینى(ره) 
و دیگر روحانیون برجســته ایرانى در این کشور ممنوع 

شده است.
به گزارش رادیو تاجیکســتان، مرکز ایرانیان در شهر 
خجند به دلیل خدمات اســنادى و اینترنت پر سرعتش 
معروف بوده اســت. این مرکز همچنین از نویسندگان 
محلى حمایت مى کرده و کتاب هــاى آنها را به چاپ 
مى رساند و براى جوانان تاجیکستان سفرهاى علمى به 

ایران ترتیب مى داد.
هنوز هیچ توضیح رســمى اى درباره این اتفاقات ارائه 
نشده است. احمدى نژاد هر ســال به تاجیکستان سفر 
مى کرد اما حســن روحانى تنها یک بار در سال 2014 
به این کشور ســفر کرده اســت آن هم براى نشست 

شانگهاى. 
یکــى از عوامل تحریــک کننده در روابط دو کشــور 
سرنوشــت دارایى هاى بابک زنجانى در تاجیکستان 
اســت که از بانک گرفته تا ایرالین و سرویس تاکسى 
و ترمینال اتوبوس را در بر مى گیــرد. زمانى که زنجانى در 
سال 2013 در ایران بازداشت شــد گفته مى شد به وزارت 
نفت ایران، بدهى هــاى میلیارد دالرى دارد . او اســنادى 
را منتشــر کرد که نشــان مى داد در بانک تاجیکســتان 
پول زیــادى دارد. تمــام دارایى هاى شــرکت زنجانى به 
واســطه فعالیت هاى تجارى با تاجیک ها به موقع توسط 
تاجیک ها مصادره شد و همین مسئله مورد انتقاد ایران است.

ایران نیز اخیراً از اپوزیسیون تاجیکستان حمایت کرده 

است. وزارت خارجه تاجیکستان یادداشت اعتراضى در 
این باره منتشــر کرد.پس از آن خدمات گمرکى نیز در 
ارتباط با واردات مواد غذایى از ایران با محدودیت هایى 
مواجه شد. برگ خشک چاى سبز و دیگر اقالم به بهانه 
کیفیت نا مقبول با محدودیت مواجه شدند. در جوالى 
2016 دفتر کمیته امــداد امام خمینــى(ره) ایران در 

تاجیکستان بسته شد.
از ماه جــوالى وزارت خارجه اقدامــات صدور ویزاى 
فورى فرودگاهى را براى اتباع افغان و عراق و ســوریه 

و ایران لغو کرد.
همزمان با ســرد شــدن روابط ایران و تاجیکســتان 
روابط با عربســتان ســعودى گرم تر شــده است و به 

ویژه در زمینه حمایت هاى مالــى در ماه ِمى صندوق 
توسعه عربستان 35 میلیون دالر براى ساخت مدارس 
راهنمایى در استان هاى تاجیکستان کمک مالى کرد. 
مذاکراتى نیز صورت گرفته که به نظر مى رسد عربستان 
قرار است براى ساخت ســد «روغون» نیز منابع مالى 

اختصاص دهد.

شدت گیرى اقدامات ضدایرانى دولت تاجیکستان

نایب رئیس کمیسیون انرژى مجلس از بى توجهى دوباره پاى بابک زنجانى در میان است؟
 NGL به عملیاتى نشــدن بهره بردارى از پروژه

خارك انتقاد کرد.
هدایــت ا... خادمى گفت: قرار بــود این پروژه در 
سال هاى گذشته راه اندازى شود و وظیفه داشت 
تا گازهاى همراه سوخته شده در هوا را جمع آورى 
کند چرا که ایــن منابع باارزش بــوده و مى تواند 

تبدیل به فرآورده شود.
وى با بیان اینکه طرح مذکور از سال 85 کلید خورد 
افزود: این در حالى است که این طرح تا سال 91 
تا محدوده دریا انجام و در بخش خشکى هم 40 
درصد تأسیسات آن عملیاتى شد منتها متأسفانه 
در حال حاضر رها شده و اقدام دیگرى بر روى آن 

انجام نمى شود .
نایب رئیس کمیســیون انرژى مجلس شــوراى 
اسالمى در ادامه تصریح کرد: معتقدم اگر این پروژه 
در زمان مقرر خود به اتمام مى رســید و عملیاتى 
مى شد حداقل از زمان پایان کار رقمى بالغ بر چهار 
میلیارد دالر ســود از اســتفاده این گازها، نصیب 
کشور مى شد که متأســفانه تاکنون معطل مانده 

است.
خادمى با بیان اینکه بخشى از تجهیزات این پروژه 
در گمرك مانده اســت، بیان داشــت: امیدواریم 
وزارت نفت هرچه ســریع تر این موضوع را تعیین 

و تکلیف کند.
این نماینده مجلس در پایان یادآور شــد: معتقدم 
گازهایى که همراه با نفت ســوخته مى شــود با 
احتساب 3/9 درصد بشکه تولید نفت کشور تقریبًا 
سه برابر عربستان است که ده میلیون بشکه نفت 
تولید مى کند چرا که عربســتان اقــدام به نصب 
تجهیزات الزم در این راستا داشته و مانند ما اقدام 

به سوزاندن گازهاى خود نمى کند.

ماجراى 4 میلیارد 
دالرى که خاك مى خورد

«هما» صاحب مدیرعامل زن مى شود  

درخواست حمله به ایران در 
قبض فروشگاه آمریکایى! 

ناگفته هایى 
در مورد حسام الدین آشنا

وزیر ارتباطات تبیین کرد
سیاست دولت در

 رابطه با سپاه و صدا و سیما

تالش زیرپوستى اصولگرایان براى سیاستمدار کردن ابراهیم رئیسى 

روزهاى شلوغ دفتر «آقاى کاندیدا» 
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سخنگوى فراکسیون مستقالن والیى مجلس جزئیات 
جلسه دیروز این فراکسیون با رئیس سازمان حج و زیارت 

را تشریح کرد.
مهرداد بائوج الهوتى در تشریح این جلسه که با حضور 
حمید محمدى رئیس ســازمان حج و زیــارت برگزار 
شد، اظهار داشــت: موضوع جلسه نگرانى هاى اعضاى 
فراکسیون در رابطه با بحث اعزام حجاج بود. وى افزود: 
آنچه در این جلسه از سوى رئیس سازمان حج و زیارت 
مورد تأکید قرار گرفت، این بود که این سازمان در بحث 
اعزام حجاج تصمیم گیرنده نیست و اعزام حجاج تصمیم 

نظام است.

الهوتى گفت: محمدى به ما اطمینان داد که به واسطه 
مذاکراتى که با مســئوالن ســعودى در رابطه با امنیت 
حجاج کشورمان داشــته اند، جاى هیچگونه نگرانى در 
رابطه با امنیت حجاج وجود ندارد. محمدى همچنین در 
جلسه دیروز خاطرنشان کرده که در مذاکرات امسالشان 
با عربستان، مسئوالن سعودى بندى را در توافقنامه مبنى 
بر تضمین امنیت حجاج ایرانى گنجانده اند. بندى که در 

سال هاى گذشته به هیچ عنوان زیر بار آن نمى رفتند.
سخنگوى فراکسیون مستقالن والیى مجلس با اشاره به 
تعداد حجاج اعزامى به حج 96 اظهار داشت: تعداد حجاج 
ایرانى حاضر در حج امسال حدود 86 هزار نفر خواهد بود.

معاون آموزشى وزارت علوم از تأیید مجوز تعداد هزار و541 
رشته محل دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: صحت اطالعات 
اولیه این رشته محل ها ظرف 45 روز آینده مورد بررسى قرار 
مى گیرد و چنانچه شوراى گسترش آموزش عالى وزارت 
علوم متوجه اشتباه و یا خطا در اطالعات انعکاس داده شده 
از سوى دانشگاه آزاد شود، مجوز این رشته محل ها باطل و 

ظرفیت آنها نیز صفر خواهد شد.
مجتبى شریعتى نیاسر با اعالم این مطلب اظهار داشت: در 
مجموع درخواست دانشگاه آزاد اسالمى براى تأیید مجوز 
دو هزار و 780 رشــته محل این دانشگاه مجوز تعداد هزار 
و541 رشته محل مورد تأیید شــوراى گسترش آموزش 

وزارت علوم قرار گرفت.
وى ادامه داد: نکته دیگر درباره تأیید مجوز رشته محل هاى 
جدید دانشگاه آزاد این است که مجوز این رشته محل ها فقط 
براى یک بار پذیرش یعنى ســال تحصیلى 97-96 صادر 
شده است. این رشته محل ها براى پذیرش در سال 97-98 
دانشگاه موظف است شاخص هاى مصوب شوراى گسترش 

آموزش عالى را تأمین و شرایط این شورا را احراز کند.
به گزارش ایسنا، هفته پیش خبرگزارى خانه ملت به نقل 
از معاون آموزشى وزارت علوم مجوز حدود دو هزار و 300 
رشته محل دانشگاه آزاد را تأیید شــده اعالم کرده بود که 

البته تکذیب شد.

مجوز 1541 رشته محل 
دانشگاه آزاد تأیید شد 

توافق امنیتى با  سعودى ها 
بر سر حج

ابهام تاریخى یک ماشین چاپ 
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى با اشاره به وجود ماشین 
چاپ موجود در کلیساى وانک اصفهان گفت: این ماشین 
چاپ در فاصله کوتاهى از اختــراع گوتنبرگ وارد ایران 
شد اما نکته قابل تأمل این است که چرا صنعت چاپ در 
ایران اشاعه پیدا نکرد در حالى که در کل میراث بشرى 
در حوزه چاپ سنگى  ایرانى ها سهم درخشانى داشتند؟

 سید محمد بهشتى گفت: ما در چاپ سنگى مى توانیم 
بگوییم کى هستیم اما در چاپ گوتنبرگى این امکان را 

نداریم و ابزار، کار را انجام مى دهد.

از مشهد هتل بخرید!
رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوى با بیان اینکه 
70 هتل در مشــهد به فروش گذاشته شده است گفت: 
به علت اینکه میزان عرضه و تقاضا در حوزه اقامت برابر 
نیســت این تعداد هتل به فروش گذاشته شدند. محمد 
قانعى ادامه داد: اغلب نهادها و سازمان هاى دولتى یک 
اقامتگاه و هتل در مشهد ایجاد کردند و ما نمى توانیم با 

آنها رقابت کنیم.

فرصتى که تکرار نمى شود
جانشین ســازمان وظیفه عمومى گفت: اضافه خدمت 
سنواتى مشموالن غایبى که تا 22 بهمن ماه سال 96، 
خود را براى انجام خدمت سربازى معرفى کنند، بخشیده 
مى شود. سردار ابراهیم کریمى با تأکید بر اینکه فرصت 
بخشش مشموالن غایب تکرار شدنى نیست، خاطرنشان 
کرد: توصیه مى شــود افراد براى بهره مندى از فرصت 

بخشش، هر چه سریع تر اقدام کنند.

باد شدید، گردوخاك و رگبار
کارشناس سازمان هواشناسى کشور گفت: 12 استان 
کشور تا روز سه شنبه با افزایش ابر و رگبار پراکنده باران و 
وزش باد مواجه خواهند شد. امین حسین نقشینه افزود: در 
روزهاى آتى افزایش سرعت باد در کشور عراق و مناطقى 

از جنوب غرب کشور پدید مى آید.

درگذشت یک رکورددار
حاج على مبهوتیان مشهور به حاج على درویش، صاحب 
قهوه خانه حــاج درویش بازار تهران در گذشــت. این
 قهوه خانه به کوچک ترین قهوه خانه جهان مشهور و 
یکى از پاتوق هاى گردشگران در بازار تهران بود که در 

فهرست میراث ناملموس ایران نیز ثبت ملى شده است.

وضعیت ایرانى ها در آمریکا 
پایگاه تحلیلى «ادوکیت» آمریکا در گزارشى به بررسى 
عملکرد دانشجویان ایرانى دانشگاه «لویزیانا» آمریکا 
پرداخته اســت. در این گزارش آمده  دانشجویان ایرانى 
باید براى کارهاى کنســولى به یک کشور دیگر نظیر 
ترکیه براى مصاحبه با مقامــات آمریکایى در ارتباط با 
اخذ ویزا سفر کنند. وقت مصاحبه گرفتن براى آنها چند 
هفته و بعضاً چند ماه طول مى کشــد. از این رو هر مانع 
بروکراتیکى مى تواند ورود به دانشــگاه را براى ماه ها و 

حتى سال ها عقب بیاندازد.

 «الخلیج» غیرمجاز است
ســمیره صباح معاون اداره کل نظارت بر فرآورده هاى 
غذایى سازمان غذا و دارو بیان کرد: به تازگى آبمیوه هایى 
با نام «الخلیج» در بازار کشور دیده شده اند باید تأکید شود 
که سازمان غذا و دارو در رابطه با آبمیوه هایى با نام هاى 
عربى هیچ مجوزى را صادر نکرده است و تمامى آنها به 
صورت غیر قانونى و قاچاق وارد بازار کشــور شده اند، 
همچنین این سازمان ســالمت این دسته از آبمیوه ها 

را تأیید نمى کند.

کشف 15 هزار زالوى قاچاق 
سرهنگ حسن محجوب فرمانده هنگ مرزى گرمى 
اظهار داشت: در پى اعالم منابع مردمى و محلى مبنى بر 
قاچاق زالو به داخل کشور، مأموران هنگ مرزى گرمى 
با انجام اقدامات و رصد اطالعاتى موفق شدند 15 هزار 
و 500 عدد زالو که در طب ســنتى کاربرد دارد به ارزش 
150 میلیون تومان را کشف کنند. طبق دستور قضائى، 

زالوهاى مکشوفه معدوم شد.

چرك نویس

نیسان جونیور یا به عبارت دیگر زامیاد 24 که در میان مردم 
به نیسان آبى مشهور است را مى توان یکى از خودروهایى 
دانست که حق بزرگى بر گردن حمل ونقل بار در ایران 
دارد! این وانت پیر سالیان سال است در جاده هاى کشور 
مشــغول به جابه جایى بار بوده و علیرغم ایمنى بسیار 
پایین و ایجاد حوادث جانى و مالى  زیاد تولید آن ســال 
ها به دلیل نبود جایگزین مناســب ادامه داشته است. از 
طرف دیگر مى توان آن را یکى از رکوردداران بیشترین 
زمان تولید یک خودرو در دنیا دانســت زیرا تولید آن از 
سال 1349 یعنى 47 سال پیش بدون تغییرات چشمگیر 

آغاز شده است. 
نسل سوم نیسان جونیور، در سال 1349 در ایران براى 
اولین بار توسط شرکت زامیاد تولید شد  و در سال 65 با 
تغییر نام با عنوان سایپا24 تولید شد  و به بازار آمد. در سال 
1377 مجدداً این وانت با نام زامیاد 24 تولید شد. از سال 
88 مدل هاى جدیدى با تغییر در نماى ظاهرى و استفاده 
از ترمز ضد قفل و سیستم تولید شد. از سال89 نوع دیزلى 
آن با عنوان براى اولین بار در نمایشگاه خودروى تبریز 

به نمایش در آمد. 
رانندگان خودروهاى زامیاد24 که از سال 77 به بعد تولید 
مى شود به دلیل استفاده نکردن از موتور ژاپنى اصل که 

در سرى هاى قبل استفاده مى شد از این خودرو رضایت 
چندانى نداشته اند. بر اســاس قوانین پلیس راهنمایى و 
رانندگى ایران، خودروى زامیاد24 مجاز به حمل 2800 
کیلوگرم بار اســت ولى این وانــت قابلیت حمل 5000 

کیلوگرم را هم دارد. 
47 سال اســت که خودروى نیســان آبى زامیاد با یک 
مشخصات اصلى در حال تولید بوده است. این محصول 
نقاط ضعف بسیارى دارد که همه طى سال هاى اخیر به 
آن واقف بوده اند.  مقام هاى زامیاد مى گویند که ارتقاى 
وانت نیسان آبى در چند سال گذشته در دستور کار قرار  
داشته و توانسته اند این وانت قدیمى را به استاندارد یورو 
4 ارتقا دهند و  آالیندگى و مصرف ســوخت آن کاهش 

 پیدا کند.
قرار است پس از توقف تولید نیسان آبى، خودروى پادرا 
PADRA  ارائه شــود. مدیرعامــل زامیاد مى گوید: 
«براى امسال محصول پادراى دوگانه سوز را در دستور 
کار داریــم و در حال اخذ اســتاندارهاى آن هســتیم، 
همچنین تولید محصول پادرا 2 که فیس لیفت شــده 
پادرا با اندکى تغییــر در پلتفرم اســت و در گیربکس و 
دسته موتورهاى آن نیز تغییراتى اعمال شده در دستور 

کار است.» 

یک روانشــناس اجتماعى در رابطه با عالیم ســندروم 
خودشیفتگى توضیحاتى را ارائه کرد.

زینب شمس گفت: سندرم سلفى و گرفتن عکس از خود 
در زوایاى مختلف بین تمام اقشــار رواج قابل توجهى 
داشته است.  وى افزود: گرفتن عکس هاى متعدد مى تواند 
نشانگر خودشیفتگى افراد باشد و اگر این رفتار بار ها در 
طور یک روز تکرار شود نیاز است که وضعیت فرد مورد 

بررسى قرار گیرد.
این روانشــناس اجتماعى با اشاره به نشــانه هاى فرد 
خودشــیفته اظهار داشــت: فردى که مبتال به اختالل 
شخصیت خودشیفتگى است، دغدغه زیادى به خود داشته 
و دائم در حال بررسى است که ببیند افراد دیگر راجع به 

او چه نظرى دارند. 
شــمس ادامه داد: فرد خودشیفته احساس مى کند که از 
تمام افراد بهتر اســت و با خودخواهى تمام با ســایرین 

برخورد مى کند. 
وى گرفتن عکس هاى ســلفى متعدد را یکى از عالیم 
خودشیفتگى دانست و خاطرنشان کرد: فردى که مبتال به 
سندرو م خودشیفتگى است، با گرفتن عکس هاى سلفى 
و در بیشتر مواقع انتشار این عکس ها در فضاى مجازى 
سعى مى کند توانایى هاى خود را به رخ سایرین بکشاند. 

این روانشناس اجتماعى با اشاره به لزوم درمان افراد مبتال 
به سندروم خودشیفتگى اذعان کرد: فردى که مبتال به 
خودشیفتگى است به نوعى وسواس فکرى نیز داشته و 
الزم است با بهره گیرى از مشاوره هاى روانشناسان، این 

مشکل رفتارى خود را درمان کند.

این روزها در فضاى مجازى و عطارى ها تبلیغ گسترده اى 
براى فروش روغن هایى با منشــأ حیوانى براى درمان 
دردهاى مختلف در حال انجام است. در این تبلیغات به 
درمان سنتى و بدون عوارض این داروها تأکید بسیار شده 
است؛ براى مثال آنچه اخیراً به وفور دیده مى شود روغن 
خر یا االغ اســت که در مقابل آن فهرستى از دردهاى 
عضالنى و اســکلتى که در جامعه نیز بسیار شایع است 
عنوان شده که فرد با مصرف آن مى تواند بر دردهایش 
غلبه کند. در تبلیغات این روغن گفته مى شود که روغن 
االغ براى طیف زیادى از مشــکالت شــامل بواسیر، 
دردهاى عضالنى، مشکالت پوســت و حتى گوارش 

تأثیرگذار است.
در این خصوص دکتر مهدى فالح، متخصص طب سنتى 
از دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى به آنا گفت: تاکنون 
هیچ پژوهــش و تحقیقى در کشــور در خصوص فواید 
درمانى روغن االغ انجام نشده و به همین دلیل مصرف 
آن توسط متخصصان طب سنتى توصیه نمى شود. وى 
افزود: شاید روغن االغ به دلیل طبع گرمى که دارد داراى 
خواص درمانى باشــد اما چون هیچ منبــع علمى آن را 
تأیید نکرده اســت، نمى توان براى فردى آن را تجویز 

و یا توصیه کرد.

فالح با بیان اینکه در کشور ما روغن هاى داراى خواص 
دارویى بسیار زیاد اســت، یادآور شد: اغلب این روغن ها 
گیاهى هستند اما متأسفانه برخى شــرکت هاى تولید 
کننده براى کسب سود بیشتر روغن هاى حیوانى مانند 
روغن شتر مرغ یا االغ را تبلیغ مى کنند و مردم نیز تحت 
تأثیر این تبلیغات قرار مى گیرند. بنابراین مى توان گفت، 
روغن هاى حیوانى که براى درمان دردها در سطح جامعه 
در حال تبلیغ است بیش از 90 درصد داراى جنبه تجارى 

و کمتر از 10 درصد داراى جنبه درمانى است.
این متخصص طب سنتى از دانشگاه علوم پزشکى شهید 
بهشــتى با تأکید بر اینکه افرادى که تمایل به دریافت 
خدمات درمانى طب سنتى دارند باید به متخصصان این 
طب مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: در طب سنتى درمان 
ثابتى براى بیمارى ها وجود ندارد، بــه عنوان مثال اگر 
شش نفر جهت آرتروز به متخصص طب سنتى مراجعه 
کنند شش نوع درمان متفاوت را دریافت خواهند کرد، زیرا 
براى درمان ابتدا باید شرایط، مزاج و علت بیمارى بررسى 
شود و بر اســاس آن دارو تجویز کرد براى مثال ممکن 
اســت بیمارى به دنبال چاقى دچار آرتروز شده باشد که 
این فرد باید پس از دریافت رژیم غذایى مناسب و کاهش 
وزن براى درمان آرتــروز مراجعه کند اما فرد دیگرى به 

دنبال کهولت سن به این بیمارى مبتال شده باشد بنابراین 
درمان ها در افراد مختلف، متفاوت اســت. وى افزود: بر 
این اســاس یک روغن مانند روغن االغ را نمى توان به 
تمام افراد مبتال به دردهاى موضعى، عضالنى و اسکلتى 

تجویز کرد.
این متخصص طب ســنتى از دانشــگاه علوم پزشکى 
شهید بهشــتى تصریح کرد: مادامى که داروخانه هاى 
معتبر گیاهى در سطح کشور دایر نشود این مشکل تداوم 
خواهد داشت و به مردم توصیه مى کنیم در صورت تمایل 
حتماً  داروى مورد نیاز خود را از کلینیک هاى دانشگاهى 
تهیه کننــد زیرا ایــن داروها تحت نظــر متخصصان 

داروسازى تهیه و توزیع مى شود.

ســخنگوى ســازمان ثبت احوال کشــور گفت: تمام 
افرادى که اعتبار کارت ملى آنان (نمونه قدیم) تا سال 
1389 اســت به تدریج براى دریافت کارت هوشمند 
ملى اقدام کننــد. ســیف ا... ابوترابى افــزود: اعتبار
 کارت هاى ملى نمونه قدیم که از سال 1380 تا 1389 
است تاپایان سال 1396 به اتمام مى رسد و از آغاز سال 
97 این کارت ها فاقد اعتبــار خواهد بود اما کارت ملى 
نمونه قدیم بعداز این تاریــخ (1389) همچنان داراى 

اعتبار است.
ابوترابى ادامه داد: تمام افرادى که اعتبار کارت ملى آنها 

تاپایان سال 96 است مى توانند براى دریافت کارت ملى 
هوشمند به ادارات پست و ثبت احوال و دفاتر پیشخوان 
در سراســر کشــور مراجعه کنند. وى گفت: مراجعه 
کنندگان براى دریافت کارت هوشمند ملى حداکثر 31 

هزار تومان باید پرداخت کنند.
ابوترابى اظهار داشــت: این افراد براى دریافت کارت 
www. هوشــمند ملى مى توانند از طریق ســامانه
ncr.ir بــه طور رایــگان پیش ثبت نام کننــد و یا با 
مراجعه به یکى از دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پستى 
مرحله پیــش ثبت نــام را انجام دهند کــه این دفاتر 

هزینه اى را براى پیش ثبت نام از آنها دریافت مى کنند. 
وى ادامه داد: در مرحله ثبت نام از فرد اثر انگشــت و 
عکس زنده (الیو) گرفته مى شود، شناسنامه متقاضى 
اسکن خواهد شد و نام فرد، جزو  افراد متقاضى دریافت 

کارت هوشمند ملى ثبت مى شود. 
ســخنگوى ســازمان ثبت احوال اعالم کــرد: براى 
رفع مشــکالتى در زمینه صــدور کارت هوشــمند 
ملى تمهیدات خاصى اندیشــیده شــده تا براى افراد 
متقاضى از15 روز تا حداکثــر یک ماه این کارت صادر 

شود. 

اخیــراً ســایتى در اقدامى خــالف قانــون، پایان نامه 
دانشجویان دانشگاه هاى مختلف را به فروش مى رساند.

به گزارش آنا،  به دنبال تماس یکى از دانشجویان دریافتیم 
که سایتى، پایان نامه او را به صورت پى دى اف و ورد به 
قیمت17هزارو300 تومان به فروش مى رساند. دانشجوى 
معترض مى گوید که فایــل ورد پایان نامه اش از یکى از 
دانشگاه هاى تهران به سرقت رفته است. اما مسئوالن 
دانشگاه با تکذیب این ماجرا حاضر نشدند درباره متخلف 
یا متخلفان احتمالى این سرقت علمى توضیح بدهند. با 
این حال همچنان این نوع از پایان نامه فروشى در هاله اى 
از ابهام باقى مانده اســت. دانشجوى معترض اما معتقد 
است که پایان نامه او از خود دانشکده سرقت رفته است 
و براى خود وى نیز جاى سئوال است که سارق چگونه 
حتى به فایل ورد پایان نامه دسترســى پیدا کرده است. 
به گفته او، خــود وى این پایان نامه را در اختیار کســى 
قرار نداده است و اگر در اختیار این ســارق قرار گرفته، 
ناشــى از کوتاهى مســئوالن کتابخانه این دانشکده

 بوده است.
هنوز مشــخص نیســت که چگونه این دانشــگاه یا 
دانشــگاه هاى دیگر فایل پایان نامه افــراد را در اختیار 
سارقان علمى قرار مى دهند و پایان نامه هایى که سوابق 
علمى افراد را نشــان مى دهد و ماه ها براى آن زحمت 
کشیده  شــده اســت به راحتى در اختیار سارقان علمى
 قرار مى گیرد. به نظر نمى رسد که نهاد پیگیرى، با جدیت 
بخواهد با این جرم مقابله کند چراکه همواره با افزایش 
راه هاى دسترسى، پایان نامه فروشى هم روند جدیدى را 
در پیش مى گیرد و رو به رشد است. اگر زمانى براى خرید 
پایان نامه باید میلیونى هزینه مى شد امروز دیگر با چند 
هزار تومان مى توان با یک کلیک، فایل ورد یا پى دى اف 

آن را به راحتى دریافت کرد. 
پیش از این راهکارهاى مقابله با پایان نامه فروشــى و 
سرقت علمى کاربردى نبود به همین دلیل وزارت علوم 

با تهیه الیحه اى با عنــوان «مقابله با تقلب در تهیه آثار 
علمى» تصمیم  گرفت که رویکرد ســختگیرانه ترى با 
این جرم صورت گیرد. این الیحه در آذر سال 94 براى 
تصویب به مجلس شوراى اسالمى ارسال شد اما بعد از 
گذشت یکسال و نیم هنوز این الیحه به تصویب نهایى 

نرسیده است.
با بررســى هاى چندباره کمیســیون  قضائى و حقوقى 
مجلس اکنون این الیحه در دستور کار هفتگى مجلس 

قرار دارد ولى هنوز نمایندگان مجلس وارد بررســى و 
تصویب آن نشده اند.

در این الیحه جزاى نقدى بین یک تا دو میلیون تومان و 
محرومیت از حقوق اجتماعى تا شش ماه مجازات هایى 
است که براى فروشندگان پایان نامه درنظر گرفته شده 
است. اما در صورت تکرار جرم، مجازات ها هم شدیدتر 
خواهند شد. جزاى نقدى بین دو تا هشت میلیون تومان، 
محرومیت از حقوق اجتماعى بین شش ماه تا پنج سال و 

برخى ممنوعیت هاى شغلى براى تکرار جرم پیش بینى 
شده است. 

با این حــال باید منتظر بود که در نهایــت چه موادى از 
این الیحه به تصویب مى رسد یا حذف مى شود. پس از 
تصویب نهایى مجلس و بحث و بررسى هاى نمایندگان، 
این الیحه به شوراى نگهبان ارسال مى شود و بعد از تأ یید 
یا تصحیح ایرادهاى احتمالى شوراى نگهبان قابل اجرا 

خواهد بود.

سرقت علمى در روز روشن

پایان نامه فروشى اینترنتى با لینک دانلود!
سلفى گرفتن 

و سندروم خودشیفتگى

از این روغن براى معالجه خودتان استفاده نکنید
تبلیغاتى که «االغ» را هم مى خنداند!

همه چیز درباره یکى از رکوردداران دنیا

خداحافظ نیسان آبى!

فقط تا پایان سال فرصت هست

براى دریافت کارت هوشمند ملى اقدام کنید سخنگوى ســازمان هواپیمایى کشــورى از اعزام هیئتى 
به نجف براى مذاکره درباره رفع مشــکالت به وجود آمده 
شــرکت هاى هواپیمایــى ایرانــى در فــرودگاه نجف 

خبرداد.
رضا جعفرزاده در باره نتایج مذاکرات انجام شــده درجلسه 
هفته گذشته گفت: بعد ازبرگزارى جلسات مختلف مقرر شد 
جلسات تخصصى با حضور کارشناسان طرفین در اسرع وقت 
در نجف اشرف برگزار شود که روز یک شنبه هیئت اعزام شده 
از سوى شرکت هاى هواپیمایى ایرانى و سازمان هواپیمایى 
کشورى در نجف در این باره جلسه داشتند که نتایج آن فردا 

(امروز)به طور رسمى اعالم خواهد شد.
وى در پاسخ به این پرســش که آیا نتایج مذاکرات به نفع 
شــرکت هاى هواپیمایى ایران تمام خواهد شــد؟ گفت: 
امیدواریم چون آنها چاره اى جز این ندارند که مشــکل به 

وجود آمده را رفع کنند.
جعفر زاده اظهارداشــت: در جلســاتى که تا کنون برگزار 
شــده اســت تصمیماتى مبنى بر ضرورت ارتقاى کیفیت 
ارائه خدمات در فرودگاه نجف، کاهــش هزینه پروازهاى 
ایرانــى در فــرودگاه و به تبــع آن کاهــش هزینه هاى 
ســفر هوایى زائران ایرانى عتبات عالیات مطرح شــد که 
با رویکردى مثبت مــورد توجه مدیریت فــرودگاه نجف

 قرار گرفت.
به گزارش جــام جم آنالین ،چندى پیــش فرودگاه نجف 
شــرکت هاى هواپیمایى را به پرداخت عوارض گمرکى از 
دهم تیرماه امسال، به ازاى هر پرواز 85 دالر و هر صندلى 
پرواز 15 دالر ملزم کــرده و این مســئله موجب افزایش 
هزینه هاى شرکت هاى هوایى شده و پرواز در این مسیر را 

براى آنها غیراقتصادى کرده است.

تکلیف سفر به نجف امروز معلوم مى شود
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شناسایی100 هزار  هکتار کانون 
فرسایشى بادى در اصفهان

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اسـتان اصفهان 
گفت: 16 کانون فرسایشـى بادى در استان اصفهان 
شناسایى شده است که از این تعداد 100 هزار هکتار 
کانون درجه یـک در شهرسـتان هاى آران و بیدگل، 
نطنز، اردستان، برخوار و میمه، اصفهان، نایین، خور و 

بیابانک و کاشان قرار دارد.
 محمدحسین شاملى اظهارداشت: پیش بینى مى شود 
تا پایان برنامه ششم توسعه بحث کنترل کانون هاى 

بحران درجه یک فرسایشى حل شود. 
وى افزود: اعتبارات اجرایى طرح بیابان زدایى سال به 
سال مصوب مى شود و براى سال اول نزدیک به 300 

میلیارد ریال اختصاص داده مى شود.

افزایش
 10درصدى باسوادان استان

ثبت نام بیش از شش هزار بى سواد استان اصفهان در 
کالس هاى آموزشى نهضت سواد آموزى آغاز شد.

معاون سواد آموزى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت:سـهمیه امسـال ثبت نام بى سـوادان 
اسـتان براى شـرکت در دوره هاى آموزشى نهضت 
سواد آموزى بیش از شش هزار نفر اعالم شده است.  
بهمـن امیر قائمى بـا بیان اینکـه نرخ باسـوادى این 
استان در مقایسه با سال گذشته 10درصد رشد داشته 
اسـت، افزود:با توجـه به ایـن آمار سـهمیه برگزارى 
دوره هاى آموزشـى اسـتان نیز در مقایسـه با سـال 

گذشته 20درصد کاهش داشته است. 
وى بـا اشـاره بـه اینکـه 150سـواد آموزبـا ایـن 
نهضت همـکارى مى کننـد گفت: بیشـترین جذب 
سـواد آموزان اسـتان در شـهر سـتان هاى سـمیرم، 
فالورجـان، فریدونشـهر، پیربکـران و نجـف آبـاد 

است . 

استفاده از نانولوله هاى کربنى 
با الهام از پوست پلنگ

جمعى از پژوهشـگران کاشانى و اسـترالیایى موفق 
شـدند با الهام گیـرى از پوسـت پلنـگ، اسـتفاده از 

نانولوله هاى کربنى را گسترش دهند.
عضو هیئـت علمى دانشـگاه کاشـان گفـت:در این 
همکارى مشترك بین دانشگاه هاى کاشان و دیکین 
استرالیا در قالب طرحى آزمایشگاهى،امکان استفاده از 
نتایج این طرح در صنایع نانو الکترونیک، دارورسانى و 

تصفیه آب فراهم شده است.
محمدمهـدى ابوالحسـنى،نانولوله هاى کربنى را به 
عنوان یکى از اشکال ساختارهاى کربنى مورد توجه 
پژوهشگران دانسـت و افزود: خواص منحصربه فرد 
این نانـو مـاده از جمله اسـتحکام و رسـانایى باالى 
آن موجـب شـده تـا بتـوان از نانولوله هـاى کربنـى 
در صنایع نانوالکترونیـک، دارورسـانى و تصفیه  آب 

بهره برد.
وى از کلوخه شدن و نبود اتصال قوى با زمینه به عنوان 
جدى ترین مشـکل اسـتفاده از نانولوله هـاى کربنى 
بـراى تقویت زمینه پلیمـرى یاد کرد و افـزود: دراین 
طرح آزمایشـگاهى با الهام از ایجاد ساختارى پوست 
پلنگى سختى پراکنش در بسترهاى پلیمرى و مایعات 
رفع شده و چسبندگى باالیى بین نانولوله هاى کربنى 
و ماتریس زمینه برقرار کرد و استحکام نانوکامپوزیت 

را بیش  از پیش افزایش داد.

کشف 4 تن آالیش دامى فاسد 
در اصفهان

یک واحـد نگهـدارى غیربهداشـتى آالیـش دام در 
اصفهان مهر و موم شد .

کارشـناس اداره کل دامپزشـکى اسـتان اصفهـان 
گفت: در این واحد در حدودچهار تن انواع آالیش دام 

غیربهداشتى و فاسد کشف شد. 
محسـن نجف، جگر سـفید، دمبه و  شـش را از مواد 
نگهدارى شـده بیان کرد و افزود: مواد  کشـف شـده 

در کبابى ها و به خصوص بریانى ها مصرف مى شد.
وى گفت: متأسـفانه این آالیش دامى غیربهداشتى 
بـه جـز اصفهـان در سـایر نقـاط کشـور نیـز توزیع 

مى شد.

معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: قطعاً تا اواخر پاییز زاینده رود جارى نخواهد 
شد، و براى تعیین زمان قطعى باید منتظر بارش هاى پاییز 

و زمستان باشیم.
على بصیرپور با اشــاره به آخرین وضعیــت ذخیره آب 
زاینده رود اظهار داشت: در حال حاضر 380 میلیون متر 

مکعب آب پشت سد انباشته شده است.
وى افزود: این میزان نســبت به سال گذشته 10 درصد 
افزایش داشته اما نسبت به میانگین بلند مدت به حدود 
نصف کاهش یافته است و نیاز به توجه بیشتر شهروندان 

و صرفه جویى بیشتر دارد.

معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان ادامه داد: در خصوص تأمین آب شرب اصفهان 

مسئله جدى وجود ندارد و در این زمینه مشکلى نداریم.
وى با بیان اینکــه طبق وعده داده شــده آب در اختیار 
کشاورزان غرب استان قرار گرفته تصریح کرد: تا بیستم 
تیر ماه با افزایش خروجى سد،  کشاورزان اقدام به آبیارى 

زمین هاى خود کنند.
بصیرپور اضافه کرد: در مرداد نیــز به همین میزان و در 
شهریور ماه به مقدار کمترى آب به کشاورزان اختصاص 
داده مى شــود تا بتوانند باغات و مزارع خــود را آبیارى 

کنند.

امسال به250 هزار مشــترك پرمصرف آب در اصفهان 
اخطار کتبى داده شده است.

معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با اشــاره به تصویب قانون قطع انشعاب 
مشترکان پرمصرف در مجلس گفت:پارسال تنها بین دو تا 
سه ساعت آب مشترکان پر مصرف قطع مى شد اما امسال 

قطع کامل آب مشترکان پرمصرف در دستور کار است. 
رضا رضایى اظهار داشت: مشــترکان  پر مصرف پس از 
شناسایى،تذکر و اخطار کتبى که روى قبض مى آید اگر 
به مصرف زیاد آب ادامه دهند با قطــع کامل آب مواجه 
مى شــوند. وى تأکید کرد:تا زمانى که مشترك حضورى 

مراجعه نکند و تعهدى مبنى بر کاهش مصرف آب ندهد، 
آب وصل نمى شود. رضایى با بیان اینکه  در استان اصفهان 
78 درصد مشترکان در مناطق مسکونى و 12 درصد غیر 
مسکونى هستند،گفت:سرانه مصرف 81 درصد مشترکان 
در سال 92، بین صفر تا 20 بود که این رقم درسال 93 به 

83 درصد و درسال 95 به 85 درصد رسید.
معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضالب 
استان گفت:سرانه مصرف آب دربخش مسکونى در سال 
هشتاد وشش، 189 لیتر در روز به ازاى هر نفر بود که این 
میزان امسال  به حدى رسیده که در بخش مسکونى رکورد 

محسوب مى شود.

منتظر جارى شدن زاینده رود 
نباشید

اخطار به 250 هزار 
مشترك آب در اصفهان

مدیر کل زندان هاى استان اصفهان گفت: فرهنگ خوب 
اجرا شدن قانون در کشور هنوز جا نیافتاده است چرا که 
اگر قوانین خوب اجرا مى شدند در حال حاضر این میزان 

افراد را در زندان ها نداشتیم.
اسدا... گرجى زاده اظهارداشت: جامعه اسالمى قوانین و 
شرایط خاصى دارد که با زندان هاى قبل از اسالم بسیار 
تفاوت دارد و تمام تالش بر این است تا تمامى زندان ها 

در آینده به دانشگاه تبدیل شوند.
وى افزود: اگر خالصه اى از مشکالت جامعه مى خواهیم 

باید به زندان هــا مراجعه کنیم که چرا این مشــکالت 
به وجود آمده اســت؛ تمام تالش اداره کل زندان هاى 
اســتان ها بر این اساس است تا مشــکالت را به مردم 

گوشزد کند.
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان تصریح کرد: به طور 
مثال باید براى علل طالق و مشکالت زندگى به زندان ها 
مراجعه کنیم تا به دالیل آن پى بریم؛ فرهنگ بخشــى 
از مشکالت اســت که به همین موضوع طالق هم باز 

مى گردد.

وى ادامــه داد: زندانیــان  را باید درك کنیــم چرا که 
باید به خانواده زندانــى توجه کرد تا دیگر شــاهد این 
مشــکالت و تخلفات نباشــیم، اگر به این افراد توجه 
نشــود، اینها الگوهاى نامناســبى بــراى دیگر مردم 

مى شوند.
وى بیان کرد: باید در جامعه تبیین شود که خود زندانى باید 
مجازات شود نه خانواده زندانى؛ کمک به حل مشکالت 
خانــواده زندانى به کاهش مشــکالت و آســیب هاى 

اجتماعى کشور کمک جدى مى کند.

مدیر کل زندان هاى استان اصفهان:

فرهنگ اجراى نادرست قانون باعث افزایش زندانیان شده است

 خود زندانى باید مجازات شود 
نه خانواده زندانى

اسـتاندار اصفهان گفت: کمـک هاى فنـى و اعتبارى و 
وجوه اداره شـده باید به غرب، جنوب و مناطق روستایى 
اسـتان بـراى ارتقاى شـاخص هـاى توسـعه اقتصادى 
اختصاص یابدتا بخش خصوصى براى سرمایه گذارى در 
طرح هاى گردشگرى، کشاورزى و صنایع تبدیلى در این 

مناطق ترغیب شود.
رسـول زرگرپـور اظهـار 
داشـت: دولت براى تحقق 
اهـداف اقتصـاد مقاومتى، 
تولید و اشـتغال پنج بسـته 
حمایتـى را تهیـه و ابـالغ 

کرده است.
استاندار اصفهان به تشریح 
این بسته ها پرداخت و بیان 
داشت: بسـته ارتقاى توان 
تولیـد ملـى کـه در جهت 
افزایـش تـوان تولیـد در 
حوزه کشاورزى و صنعت، 
اصنـاف و خدمـات بـه کار 
گرفته مى شـود که در این 

راسـتا بسـته حمایت از واحدهاى کوچک و متوسـط در 
دستور کار قرار گرفته اسـت و در کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید بررسى مى شود و پیش بینى هاى الزم براى 
رونق واحد تولیدى و به دنبـال آن افزایش تولید و ایجاد 

اشتغال مورد توجه قرار مى گیرد.
وى به بسـته اشـتغال و توانمندسـازى نیروى کار اشاره 
کرد و افزود: طرح کارورزى فارغ التحصیالن و همچنین 
اشتغال پایدار در این بسته دیده شده است که باید از سوى 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى پیگیرى شود.

وى به بسـته تأمین مالى و سـرمایه اى و بسـته تجارت 
خارجى اشاره کرد و افزود: باید جذب سرمایه گذار خارجى 
و همچنین تجـارت خارجى و صـادرات غیرنفتى در این 
دو بسته که متولى آن سـازمان صنعت، معدن و تجارت 

مى باشد، پیگیرى شود.
زرگرپورتوسـعه و تعمیـق 
دیگـر  از  را  تکنولـوژى 
بسـته هاى ابالغـى دولت 
خواند و افزود: بسـته هایى 
کـه دبیـرى آن مشـخص 
شده اسـت باید سریعًا فعال 
شـوند و وظایـف خـود را با 

جدیت پیگیرى کنند.
وى در ادامـه بـه وضعیـت 
اعتبارات کمـک هاى فنى 
و اعتبـارى اشـاره کـرد و 
افزود: این اعتبارات باید به 
طـرح هایـى کـه بخـش 
خصوصى سـرمایه گذارى 
مى کنـد، اختصـاص یابد و 
وجوه اداره شده باید با توجه به محورهاى توسعه استان و 
همچنین سرمایه گذارى بخش خصوصى به طرح هاى 
گردشگرى و کشـاورزى اختصاص یابد .زرگرپور با بیان 
اینکه هدف ارائه تسـهیالت باید ارتقاى شـاخص هاى 
توسعه اى باشـد، افزود: باید در ارائه تسـهیالت مناطق 
غرب و جنوب اسـتان که کمتـر مورد توجه قـرار گرفته 
است دیده شود تا بخش خصوصى براى سرمایه گذارى 
در طرح هاى گردشگرى، کشاورزى و صنایع تبدیلى در 

این مناطق ترغیب شود.

استاندار اصفهان تأکید کرد؛ 
ضرورت ترغیب بخش خصوصى به سرمایه گذارى 

در طرح هاى گردشگرى
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان گفت: 
بسیارى از تجار فرش دستباف اصفهان به دالیل مختلف 
کاهش صادرات، تغییر شغل داده اند و رکود اقتصادى در 

این حوزه به شدت حاکم است.
منوچهر طالیى پیرامون وضعیت صادرات فرش دستباف 
اظهار داشت: متأسفانه صادرات فرش دستباف با مشکالت 
متعددى روبه رو است و بیشتر صادرکنندگان این کاالى 

قیمتى کار خود به دلیل مشکالت رها کرده اند.
وى با بیان اینکه در گذشته 150 تاجر فرش در اصفهان 
فعال بودند، گفت: اکنون تنها 15 تاجر در این زمینه فعالیت 
مى کنند و بسیارى از تجار فرش دســتباف اصفهان به 

دالیل مختلف کاهش صادرات تغییر شغل دادند.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دســتباف اصفهان با 
بیان اینکه رکود اقتصادى در این حوزه به شــدت حاکم 
است، تصریح کرد: اکنون شاهد این مشکل هستیم که 
بســیارى از فرش هاى صادراتى به دلیل از دست دادن 
بازار جهانى خود در اروپــا و آمریکا به ایران برگشــت 

مى خورد.
وى با بیان اینکه سال گذشته به دلیل برگشت فرش هاى 
دستباف، تجار سه میلیارد تومان جریمه شدند، گفت: باید 
در زمان تصویب قانون، افرادى از اتحادیه در جسله حضور 
داشته باشند تا مشکالت به دقت تشــریح و بعد قانون 
وضع شود تا با وجود رکود اقتصادى حاکم بر بازار فرش، 
مشکالت دیگر گریبان گیر تجار و فعاالن این حوزه نشود.

طالیى با بیان اینکه فرش دستباف براى دولت هیچگونه 
بار مالى ندارد، خاطرنشــان کرد: فرش دستباف نیازمند 
حمایت جدى دولت است، در غیر این صورت همین افراد 
اندکى که در این حضور فعال هستند نیز به دلیل مشکالت 

کار خود را رها مى کنند.

رئیس کمیســیون تجارت اتاق بازرگانى اصفهان 
گفت: صاحبان صنایــع و واحدهــاى صنعتى در 
اصفهان باید بدانند که دنیا در حــال تغییر و به روز 
شدن است و اگر خود را به روز نکنند محکوم به فنا 

خواهند بود.
مسعود گلشیرازى ادامه داد: حوزه تجارت الکترونیک 
و  ICT از جمله حوزه هایى اســت که کمیســیون 
تجارت اتاق بازرگانى اصفهــان به صورت ویژه به 
آن پرداخته و این حوزه در ســند راهبردى نیز سهم 
بسیارى داشته است. همچنین در سند راهبردى، راه 
اندازى مرکز رشد صادرات استان مورد توجه ویژه اى 

قرار گرفته است.
وى با بیان اینکه استان اصفهان، پایتخت صنعتى 
ایران محسوب مى شود، گفت: این استان صنعتى 
در حال حاضر دچار چالش ها و معضالت اساسى و 
عدیده اى شده است که باید براى آن چاره اندیشى 
شــود. از طرف دیگر در اســتان اصفهان، بیش از 
صد دانشــگاه و مرکز و مؤسســه آموزشى فعالیت 
مى کنند که بســتر مناســبى براى تربیت و تأمین 
نیروى کار به حســاب مى آیند. بنابراین مى توان با 
برنامه ریزى مناسب و با اســتفاده از ظرفیت هاى 

موجود بر معضالت و مشکالت فائق آمد.

واحدهاى صنعتى اگر به روز نشوند 
محکوم به فنا خواهند بود

در راستاي شکل گیري شوراي مهارت ذیل کارگروه 
اشتغال و سرمایه گذاري استان اصفهان، اولین جلسه 
با حضور ایروانی مدیــر کل دفتر جذب و حمایت از 
سرمایه گذاري استانداري، ابوطالب جاللی مدیر کل 
آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان و نمایندگان 
دستگاه هاي عضو در محل ســالن کنفرانس اداره 

کل تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل آموزش فنی 
وحرفه اي استان اصفهان،ابوطالب جاللی با اعالم 
سیاســت حمایتی دولت براي بهبود کسب و کار و 
کاهش نرخ بیکاري در برنامه ششم توسعه، اهداف 
تشکیل شــوراي مهارت را در راســتاي مطالعه و 
بررسی کلی آموزش هاي مهارتی و همراستا نمودن 
ظرفیت هاي مهارتی اســتان و حذف برنامه هاي 

موازي دســتگاه ها و همچنین بررســی و اجراي 
طرح هاي توســعه اي آموزش هــاي مهارتی از 
جمله طرح مهارت آمــوزي در محیط کار واقعی و 
طرح کارورزي دانش آموختگان دانشگاهی اعالم 

کرد.
در ادامه مدیر کل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه 
گذاري استانداري اصفهان به بیان ضرورت استفاده 
از بخش غیردولتی و ایجاد انگیزه در این بخش براي 

اجراي طرح هاي مهارتی پرداخت.
گفتنی است: در این جلســه مقرر شد ظرفیت ها و 
امکانات هرکدام از دســتگاه هــا در زمینه مهارت 
آموزي به دبیرخانه ارســال و وظایف دستگاه ها در 
اجراي دو طرح فوق مشــخص و در جلســه آینده 

ارائه شود.

تشکیل جلسه اى براى هماهنگى 
«مهارت آموزى» دستگاه ها

 شهردار شهرضا گفت: باشگاه هاى کتابخوانى براى 
کودکان و نوجوانان در محل فرهنگســراى شهید 

همت شهردارى ایجاد شد.
رحیم جافرى عنوان کرد: شــهرضا در سال گذشته 
با تالش وافر فرهنگدوستان و مسئوالن شهر و به 
دلیل فعالیت هاى بسیار خوبى که در زمینه ترویج 
فرهنگ مطالعه در سطح شــهر صورت گرفته بود، 
به عنوان یکى از 20 شــهر نامــزد پایتخت کتاب 

شناخته شد.
وى عنوان کرد:این باشگاه ها هسته هاى کوچکى 
هســتند که درآن کتاب هایى را تهیه و به صورت 

گروهى مطالعه کرده و بــه بحث مى گذارند.وى در 
تشــریح مهمترین هدف راه اندازى و تشکیل این  
باشــگاه ها، اظهارداشــت:کمک به افزایش سرانه 
مطالعه میان کودکان و نوجوانان، تقویت فرهنگ 
گفتگو و استدالل و افزایش مهارت در بحث و باال 
بردن قدرت تحلیل و تفکر انتقــادى در کودکان و 
نوجوانان و آشــنایى کودکان با محیط  هاى مرتبط 
با کتاب همچون کتابفروشــى، کتابخانه و تبدیل 
فضاهاى عمومــى موجود به فضاهایى مناســب 
براى مطالعه فردى و گروهــى از جمله این اهداف

 است.

ایجاد باشگاه هاى کتابخوانى در شهرضا

به دنبال پلمب چایخانه هاى غیر مجاز در اصفهان، 
در حال حاضر شــاهد ممنوعیت فروش قلیان در 
سطح بازار هستیم و این در حالى است که نه پلمب 
چایخانه ها نه فروش قلیان مردم را از مصرف آن در 

مجامع عمومى منصرف نکرد.
مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان 
گفت: با توجه به تعطیلی واحدهاي صنفی چایخانه 
در اصفهان که در آن عرضه قلیان انجام مى شدو در 
اختیار شهروندان قرار می گرفت، از این پس فروش 
هر نوع ادوات و ابزارآالت قلیان توســط واحدهاي 
صنفی مربوطه تخلف و عرضه ادوات قلیان ممنوع 

شده است.
  جواد محمدي فشارکی افزود: با واحدهاى صنفى 
که این نوع اجناس را در معــرض فروش بگذارند 
و یا در ویترین شــان نمایش دهند، برخورد قانونی 
صورت گرفته و با خاطیان برابر قانون برخورد الزم 

انجام خواهد شد.

این مقام مسئول بیان داشــت: از اول تیرماه سال 
جاري طی بازرســی به عمل آمــده از صنوفى که 
مبادرت به عرضه ادوات قلیــان مى کردند، به 14 
واحد صنفی متخلف اخطاریه داده شد و شش واحد 
صنفی پلمب شــد و از ادامه فعالیت آنان جلوگیري 

به عمل آمد.
وى افزود: از فروشــندگان ادوات قلیان درخواست 
می کنیم تا تغییر شــغل داده و جواز کســب رسته 
هاى دیگر را انتخاب و به شــغل دیگري مشغول 
شوند و یا ادوات قلیان را از واحدهاي صنفی حذف 

کنند.
محمدي فشــارکی تأکید کرد: بازرسان مدیریت 
بازرســی و نظارت اصناف استان، عرضه کنندگان 
آالت و ادوات مصرف قلیان را شناسایى مى کنند و 
از ادامه فعالیت آنان جلوگیري به عمل  مى آورند و 
جهت اعمال قانون به مراجع قضائى معرفى خواهند 

کرد.

هشدار به واحدهاى فروش قلیان در اصفهان

برگشت فرش هاى 
دستباف اصفهان از خارج

واحدهاى متخلف پلمب مى شود!
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برپایى جشنواره «عرضه 
پوشاك ملى» در نصف جهان

جشـنواره عرضـه پوشـاك ملـى ایـران بـا رویکـرد 
فناورى هاى بومى، با حمایت معاونت توسعه روستایى، 
نهاد ریاست جمهورى و حمایت شورایعالى بانوان اتاق 
بازرگانى و اداره صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

از 20 تا 22 تیر در اصفهان برگزار مى شود.
دبیر جشنواره پوشاك ملى با رویکرد فناورى هاى بومى 
گفت:  از شرق کشـور از خراسـان جنوبى و سیستان و 
بلوچستان تولیدات دستى و سوزن دوزى هاى بومى و 
پارچه هاى دستباف را وارد اسـتان اصفهان کردیم و با 
استفاده از تیمى متخصص، پوشاك ملى را تولید کردیم 
و تمام تولید پوشـاك را در روستاهاى شـرق اصفهان 
انجام دادیم. نفیسه عروجى با اشـاره به اینکه ما با این 
دست دوخته ها به تولید مانتوهایى رسیدیم که خانم ها 
عالقه مند به استفاده از آنها هستند گفت: تیم تولید ما 
تمام تالش خود را کرد تا قالب هاى ملى و اسـالمى را 
در تمام این لباس ها رعایت کند و چون در این تولیدات 
از فناورى هاى روستایى که همان سـوزن دوزى هاى 
مناطق محروم کشورمان است استفاده شده به استفاده 
از رنگ هاى شـاد و متنوع و وارد کردن آنها در طراحى 
دوخت لباس ها اقدام کردیم و سوزن دوزى هاى بلوچ را 
به یراق تبدیل کردیم و در اصل به جاى یراق آالت چینى 
و هندى از سوزن دوزى هاى اصیل مناطق روستایى در 

طراحى لباس هاى تولید خودمان استفاده کردیم.
عروجى با تأکید بر اینکه لباس هاى ما 100درصد تولید 
ایران و مناطق محروم اصفهان اسـت گفـت: در تمام 
مراحل دوخت این پوشـاك از سـلیقه روستایى و رنگ 
هاى شاد استفاده شده و در طراحى ما هنرهاى قدیمى 
کامًال به روز شده است و سعى کردیم بر موضوع مناطق 
محروم و مشاغل خانگى توجه ویژه اى داشته باشیم و 

حتى تولید شهرى خود را به روستا منتقل کردیم.

آغازاحداث خط انتقال آب به 
کنگران کاشان 

رئیس امور آب و فاضالب روستایى شهرستان کاشان 
گفت: خط انتقال آب بـه کنگران قهرود بـا اعتبارى 
بیش از یک میلیارد تومان آغاز شد. علیرضا صبورى، 
افزود: احداث یک باب ایستگاه پمپاژ، یک باب مخزن 
ذخیره بـه حجـم 100 مترمکعب از مشـخصات این 

طرح آبرسانى است.  

چهارشنبه؛ اجتماع بزرگ 
مردمى در میدان امام (ره)

اجتماع بزرگ مردمى صیانت از حریم خانواده با عنوان 
«اصفهان به رنگ خدا» ویژه برنامه روز ملى عفاف و 
حجاب در اصفهان برگزار مى شـود. ویژه اصفهان به 
رنگ خدا با حضور پرشـور مردان غیور، زنان عفیف و 
خانواده متعالى در روز چهارشـنبه 21 تیرماه سـاعت 
18و 30 دقیقـه در میـدان امام خمینـى(ره) اصفهان 
برگزار مى شود. گفتنى است؛ برنامه اصفهان به رنگ 
خدا با هدف صیانت از حریم خانواده در اصفهان برگزار 
مى شـود که در این برنامه حامد زمانـى نیز به اجراى 

زنده و هنرنمایى خواهد پرداخت.

حضور سرمایه گذاران خارجى 
در استان 

درحدود سـه میلیون دالر سـرمایه گـذارى خارجى در 
صنایع استان اصفهان جذب شده است.

شـهرام رئیسـى دهکردى، معاون اقتصادى اداره کل 
امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان گفت: از ابتداى 
امسال تاکنون، سـرمایه گذاران افغانسـتانى در حدود 
سه میلیون دالر در بخش صنایع فلزى استان سرمایه 
گذارى کرده  اند. وى افزود: همچنین بیش از 350 هزار 
دالر سرمایه خارجى دیگر نیز در آینده با دریافت مجوز 
از سازمان سرمایه گذارى و کمک هاى فنى و اقتصادى 

ایران وارد چرخه صنعتى استان مى شود.
وى با اشاره به اینکه سال گذشته شرکت هاى خارجى 
بیش از هـزارو60 میلیـون دالر در حوزه انـرژى هاى 
خورشـیدى، خودروسـازى، خدمات فنى و مهندسـى، 
گردشگرى و کشاورزى سـرمایه گذارى کردند،گفت: 
شرکت هایى از فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، انگلستان، 
قبرس و افغانستان از سـرمایه گذاران حاضر در اقتصاد 

استان اصفهان در سال گذشته بوده اند.

خبر

مدیرعامل گروه خودروسازى ســایپا از عرضه خودروى 
ســیتروئن C۳ به عنوان اولین محصول مشترك تولیدى 

سایپا و فرانسه تا پایان سال جارى خبر داد.
مهدى جمالى اظهارداشت: در مشارکت با شرکت سیتروئن 
کار جدیدى در صنعت خودروى ایران صورت گرفته است 
به گونه اى که در ســایپا کاشان با این شــرکت فرانسوى 
مشارکت کردیم و برنامه هاى مشترك در حال طراحى و 

اجراست.
وى با بیان اینکه همکارى مشترك با سیتروئن، هم شامل 
تولید محصوالت این شرکت در ایران و هم طراحى و تولید 
مشترك خودروى جدید خواهد بود، خاطرنشان کرد: در این 

زمینه خودروى جدیدى با مشارکت سایپا کاشان و سیتروئن 
طراحى و تولید شده و با برند مشترك دو شرکت در ایران 

عرضه خواهد شد.
مدیرعامل گروه خودروسازى سایپا ادامه داد: طراحى و تولید 
مشترك با یک خودروســاز معتبر بین المللى کار جدیدى 
است که براى اولین بار در صنعت خودروى ایران صورت 

خواهد گرفت.
وى درباره اولین محصول تولیدى ســیتروئن در کاشان، 
اظهارداشت: اولین محصول تولیدى ســیتروئن در ایران 
احتماًال خودروى C۳ خواهد بود که تا اواخر امسال به تولید 

رسیده و عرضه خواهد شد.

مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران وبیدگل با 
اشاره به کلیپ منتشر شده در شبکه هاى اجتماعى از آزار و 
اذیت و از بین بردن یک بزمجه بیابانى گفت: این جانور در 
ردیف گونه هاى در حال انقراض، ثبت شده و هرگونه آزار 
وکشــتن این گونه هاى نادر جرم تلقى و افراد متخلف به 

دستگاه قضائى معرفى مى شوند. 
اللهیار دولتخواه اظهارداشت: آگاه کردن مردم از گونه هاى 
جانورى خصوصًا گونه هاى نادر امرى ضرورى اســت و 
هرگونه صدمه وآسیب به این جانوران موجب مرگ محیط 
زیست ونابودى اکوسیستم درمحیط زیست مى شود. وى 
افزود: به دلیل شــرایط ویژه زیســت محیطى شهرستان 

آران و بیدگل، نوع جانوران و پوشش هاى گیاهى موجود، 
زمین هاى ماسه اى کویرى و خاك هاى رسى بیابانى این 
منطقه زیستگاه برخى جانوران نادر است. دولتخواه گفت: 
یوز آســیایى، گربه شــاخدار، بزمجه بیابانى و... از جمله 
جانوران طبیعت بکر کویر هســتند و مردم در صورت روبه 
رو شدن با هرگونه جانور ناشناس باید با اداره محیط زیست 
تماس بگیرند. وى خاطرنشان کرد: حیوانى که کلیپ آن 
درشبکه هاى مجازى منتشر شد یک بزمجه بیابانى است 
که در مناطق کویر مرکزى پراکنده بــوده و این گونه نادر 
برخالف جثه و ظاهرش جانور بى آزارى است که از جانوران 

کوچک تغذیه مى کند وخطرى براى انسان ندارد .

معرفى متخلفان از بین بردن 
بزمجه بیابانى

عرضه سیتروئن C۳ تا اواخر 
امسال در کاشان

مسکن مهر وقتى در دولت قبل کلید خورد قرار بود بخش 
بزرگى از مشکل مردم ایران به ویژه قشر متوسط و رو به 
ضعیف در رابطه با تأمین مسکن را مرتفع کند اما حاال بعد از 
گذشت حدود ده سال از اجراى این طرح، مشکالت جانبى 

آن یک حاشیه براى این طرح ایجاد مى کند.
اگر تا چندى پیش بزرگ ترین معضل مســکن مهر، بى 
کیفیتى نوع ساخت و مصالح مورد اســتفاده و نبود منابع 
مالى براى تکمیل واحدهاى باقى مانده بود، حاال معضل 
سوءاستفاده از واحدهاى مسکن مهر به مسئله مواد مخدر 
و محلى براى تولید نیز رســیده اســت! در برخى شهرها 
واحدهاى خالى یا تحویل داده شده مسکن مهر به مکانى 
امن براى تولید و مصرف مواد مخدر تبدیل شده است. این 
واحدها هرچند نتوانسته مشــکلى از قشر بى خانه کشور 
درمان کند اما گویى توانسته به جامعه معتادان و فروشندگان 
مواد خدمت بزرگى کند که در سایه غفلت مسئوالن هم این 
موضوع روز به روز دامنه وســیع ترى پیدا مى کند. عضو 
کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس گفت: بسیارى از منازل 

خالى به ویژه مسکن مهر مورد استفاده و تولید مواد مخدر 
قرار مى گیرد.على بختیار با اشاره به اینکه قانونگذار در نوع و 
میزان مجازات استفاده کنندگان از مواد سنتى و مواد مخدر 
صنعتى تفاوت هایى را قائل شــده است، گفت: قانونگذار 
براى قوانین مربوط به این حوزه درخصوص اســتفاده از 
نوع مواد مخدر سنتى و صنعتى به لحاظ کیلو و گرم تفاوت 
هایى را قائل شده است، اما در پشت پرده قاچاق مواد مخدر 
و استفاده از این مواد مسائلى وجود دارد؛ به طورى که تعداد 
البراتوارها در کشورمان روزبه روز افزایش پیدا کرده و به 
دلیل افزایش سود مواد مخدر دربسیارى از منازل خالى به 
ویژه مسکن مهر مورد استفاده و تولید قرار مى گیرد. نماینده 
مردم گلپایگان و خوانسار درمجلس شوراى اسالمى، با بیان 
اینکه متأسفانه در مسکن مهر و در حاشیه شهرها مواد مخدر 
صنعتى ساخته و تولید مى شود، افزود: به یقین مقابله با تولید 
و استفاده از مواد مخدر از سوى دستگاه ها نیازمند اقدامات 
جدى است، هرچند که این موضوع نیز به نوعى شبیه به 
مبارزه با مفاسد اقتصادى است؛ یعنى تا زمانى که ریشه اى 
با این موضوع برخورد نشود، به طور حتم روز به روز به تعداد 
معتادان، قاچاقچیان مواد مخدر و خرده فروشــان افزوده 
مى شــود. وى با تأکید بر اینکه هــدف از اصالح قانون 
مجازات هاى مواد مخدر تمرکز دستگاه اطالعاتى، پلیسى 
و قضائى بر استفاده کنندگان شبکه اى و باندى از مواد مخدر 
بود، تصریح کرد: افرادى که در حوزه مواد مخدر اقدامات 
مسلحانه انجام مى دهند متأسفانه کمتر دستگیر شده و در 
یک اقدام بزرگ بخشى وسیعى از مواد مخدر صنعتى را وارد 
کشور مى کنند؛ ضمن اینکه قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر 
بســیارى از البراتورها را مدیریت مى کنند، البته بسیارى 
از این قاچاقچیان بزرگ در هتل هاى کشورهاى اطراف 
همچون امارات وترکیه حضور داشته و از همانجا قاچاق به 

داخل جمهورى اسالمى ایران را مدیریت مى کنند.

مسکن مهر؛ سقفى امن براى تولیدکنندگان مواد مخدر!
ناصر اطرج، رئیس اتحادیه عمده فروشــان میوه و تره 
بار اصفهــان در رابطه با وضعیت قیمت میــوه و تره بار 
شهر اظهارداشت: قیمت بسیارى از اقالم میوه و تره بار 
تغییر چندانى نداشته و تنها در برخى محصوالت افت و 
خیزهایى مشاهده شده است که به دلیل مازاد عرضه یا 

کمبود عرضه این محصوالت بوده است.
وى به افزایش قیمت پیاز در بازار میوه و تره بار اشــاره 
کرد و افزود: تولید پیاز نسبت به ســال گذشته کاهش 
یافته است و مهمترین دلیل آن نیز قیمت پایین محصول 
در دوره گذشــته بود که همین امر تمایل کشــاورزان 
براى کشت این محصول را کاهش داد. رئیس اتحادیه 
عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان تصریح کرد: کاهش 
تولید پیاز از یک سو و افزایش صادرات این محصول به 
قطر و عراق از ســوى دیگر، افزایش قیمت پیاز در بازار 

میوه و تره بار را رقم زد.
اطرج به نمونه دیگرى از اقالم صیفى که در این روزها 
با نوسان قیمت همراه شده اشــاره کرد و گفت: در سال 
گذشــته قیمت خیار افزایش یافت و همیــن عامل به 
افزایش کشــت این محصول در ســال جــارى منجر 

شد.
وى بیان داشت: افزایش همزمان عرضه خیار و از دست 
دادن بازار صادراتى این محصول به عراق، تعادل عرضه 
و تقاضاى خیار را به هم زد و مازاد عرضه در بازار شکل 

گرفت.
رئیس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان در 
رابطه با دلیل کاهش تقاضاى کشور عراق براى واردات 
خیار گفت: در پى افزایش تقاضاى این محصول در سال 
گذشــته، عده اى از کشــاورزان اقدام به کشت خیار در 
کشور عراق کردند و همین امر به کاهش صادرات خیار 

از ایران منجر شد.

  آخرین تغییرات قیمت میوه و تره بار در بازار 
اصفهان

قیمت میوه در بازار عمده فروش به شرح زیر است: هرکیلو 
زردآلو دو هزار تا شش هزار تومان، موز خارجى دو هزار و 500 
تا چهارهزار تومان، هندوانه 250 تــا 500 تومان، گیالس 
تکدانه شش هزار تا ده هزار تومان، گیالس مشکى چهارهزار 
تا هفت هزار تومان، گیالس صورتى شــش هزار تا هشت 
هزار تومان، آلو سیاه دو هزار و 500 تا پنج هزار و 500 تومان، 
انبه چهار هزار تا 9 هزار تومان، آلو زرد سه هزار و 500 تا پنج 
هزار تومان، توت فرنگى گلخانه اى پنج هزار تا ده هزار تومان 
و خربزه بذر مشهدى 400 تا هزار و 200 تومان. همچنین 
قیمت سبزیجات نیز به شرح زیر اعالم شده است: هرکیلو 
کاهو پیچ 700 تا هزار و 200 تومــان، کرفس 300 تا 900 
تومان، کلم سفید 500 تا هزار تومان، کدو خورشتى 400 تا 
هزار تومان، گوجه بسته اى 500 تا هزار و 200 تومان، لیمو 
ترش ریز دســتچین 12 هزار تومان، لیموترش ریز درهم 
شش هزار و 500 تا 9 هزار تومان و هویج 600 تا هزار تومان.

کشت بی رویه به امید صادرات محصول

کتیبه سنگى تاریخى بر فراز گردنه رخ در مسیر باستانى 
اصفهان – خوزستان مرمت شد.

مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
شهرستان لنجان هزینه مرمت این کتیبه سنگى را صد 
میلیون ریال بیان کرد و گفت: این کتیبه تاریخى از دوره 
صفوى از آثار ســنگى مهم دوران سلطنت شاه عباس 
صفوى در شهرستان لنجان است که هنگامى که براى 
سرکشى به کارگاه تونل کوهرنگ براى انتقال آب کارون 
به زاینده رود از این مکان عبور مى کرد اشعارى از مردم 
محلى در وصف شاه عباس سروده شــد و در قالب این 
کتیبه سنگى در محل باقى ماند. بهشتاد حسینى افزود: 
این کتیبه که بر روى تخته سنگى بزرگ حک شده، در 
شهرستان لنجان و در نزدیکى روستاى کلیشاد واقع شده 
اســت. وى گفت: با توجه به پیگیرى هاى متعدد، این 
کتیبه پس از آنکه از طریق افرادى از جاى خود خارج شده 
و قصد داشتند آن را به استان همجوار انتقال دهند، مرمت 
و سپس در جاى خود تثبیت شد، تا به عنوان اثرى تاریخى 

در شهرستان لنجان باقى بماند.

 مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان گفت: همزمان با آغاز سفرهاى تابستانى، 
این سازمان براى جابه جایى مسافران سرویس دهى 

ویژه خود را آغاز کرده است.
محمدرضا آقاباباگلیان اظهارداشت: شهر اصفهان با 
داشتن پنج پایانه بسیار خوب سعى در جلب رضایت 

مسافران درون شهرى و برون شهرى دارد.
وى ادامه داد: در حال حاضر پایانه کاوه با 120 مرکز 
شهرى و اســتانى ارتباط دارد و مســافر مى پذیرد 
و عالوه بــر آن پایانه هاى صفه، جــى، زاینده رود 
و صمدیه نیز ســرویس دهى خوبى را به مسافران 

ارائه مى کنند.
وى خاطرنشان کرد: در حال حاضر فضاى رقابتى 
خوبى بــراى پذیرش مســافران در بین شــرکت 
هاى مسافربرى مســتقر در پایانه هاى مسافربرى 

شهردارى اصفهان به وجود آمده است.

سرویس دهى ویژه پایانه ها  
با آغاز سفرهاى تابستانى

مدیرعامل شرکت مهندسى نیک اندیش اعالم کرد: 
درحال حاضر 14 هزار چــراغ راهنمایى در بیش از 
500 تقاطع شهر اصفهان نصب شده است که ایمنى 

را به شهر و شهروندان هدیه کرده اند.
احمدرضا طحانیان تصریح کرد: از ســال 72 شهر 
اصفهان مجهز به سیســتم هاى هوشمند شد و در 
حال حاضر یکى از شهرهایى است که در این راستا 

حرف هاى زیادى براى گفتن دارد.
وى اظهارداشــت: مهمترین الزمه سیســتم هاى 
هوشمند در شــهرها چراغ هاى راهنمایى هستند 
که با نصب این سیستم ترافیک تقاطع هاى شهر به 

خوبى کنترل مى شود.
وى با اشــاره به اینکه شــهر اصفهان با داشــتن 
کارشناسان خبره تمام سیستم هاى شهرى کنترل 
ترافیک را بــه خوبى نگهدارى مى کنــد، گفت: با 
اقدامات انجام شــده، تمام چراغ هــاى راهنمایى 
و رانندگى شــهر اصفهان LED وتمــام تابلوهاى 

هشداردهنده بهینه سازى شده اند.

نصب 14هزار چراغ راهنمایى 
در 500 تقاطع شهر  

مرمت کتیبه 
دوره صفوى گردنه رخ

مدیرکل استاندارد استان اصفهان در نشست خبرى با 
اصحاب رسانه اظهارداشت: بســیارى از دستگاه ها در 
کارخانجات تولیدى مشمول استاندارد اجبارى هستند 

و باید مطابق استاندارد تولید شوند.
غالمحسین شفیعى افزود: در ســال گذشته ده هزار و 
651 نمونه بردارى از دو هزار و 608 فرآورده واحدهاى 
تولیدى تحت پوشش اســتاندارد صورت گرفته است 
که 70 درصــد نمونه بردارى ها با اســتاندارد مطابقت 
و 30 درصد مغایرت داشــته اســت که این مغایرت ها 
از نشــانه گذارى تا مغایرت هــاى بحرانــى بوده که 
برخوردهاى قانونى و اســتانداردى با آنان انجام شده 

است.

وى با بیــان اینکه بیشــترین مردودى اســتاندارد در 
مصالح ســاختمانى بوده اســت، گفــت: صنایع طال، 
صنایــع غذایى و کشــاورزى نیز داراى مــوارد جزئى 
مــردودى اســتاندارد بوده اند کــه مــوارد مردودى 
ســریعًا جمع آورى شــده و از توزیع آنهــا جلوگیرى 

مى شود.
شفیعى خاطرنشــان کرد: 40 درصد از نمونه بردارى ها 
در مرکز اســتان و 60 درصد دیگر در بقیه شهرستان ها 
صورت مى گیــرد چراکه برخــى از واحدهاى تولیدى 
محصوالت بعضًا بى کیفیت خود را به شهرســتان ها و 

روستاها ارسال مى کنند.
وى بیان داشــت: از هزار و 324 نمونــه از واحدهاى 

تولیــدى مشــمول اســتاندارد مصالح ســاختمانى 
نمونه بردارى شــده که از این تعداد 973 نمونه تقریبًا 
معادل 70 درصد غیراستاندارد بوده و دلیل این آمار باال 
مصرف باالى مصالح ساختمانى در استان اصفهان است 
که سازمان نظام مهندسى نیز باید کنترل بیشترى در این 

خصوص داشته باشد.
مدیرکل استاندارد استان  اصفهان متذکر شد: اکثر تیرچه 
و بلوك هاى تولید شده در استان اصفهان غیراستاندارد 
هستند و عمدتًا در زمین ها و اماکنى تولید مى شوند که 
توسط اداره استاندارد غیرقابل کنترل است اما مهندسان 
ناظر در محل مصرف مى توانند از به کارگیرى آن مصالح 

جلوگیرى کنند.

وى اضافه کرد: از سال 1385 تا ســال 1395 نزدیک 
به 800 عالمت اســتاندارد جعلى در کشور از واحدهاى 
متخلــف زیرزمینى، جاعــل عالیم اســتاندارد دیگر 
محصوالت و سوءاســتفاده گر شناسایى شده است؛ 12 
جعل عالمت اســتاندارد در اســتان اصفهان شناسایى 
شده اســت که البته نســبت به تعداد باالى واحدهاى 
تولیدى در اســتان اصفهــان این آمــار نگران کننده 

نیست.
مدیرکل استاندارد اســتان  اصفهان ادامه داد: در سال 
گذشــته، 342 پروانه کاربــرد عالمت اســتاندارد در 
اســتان اصفهان صادر، 637 پروانه تمدید، 232 پروانه 
ابطال و 39 پروانه تعلیق شــده است؛ در گذشته تمدید 
پروانه ها به صورت سالیانه صورت مى گرفت اما از سال 
94 به بعد تمدید پروانه هاى اســتاندارد سه ساله شده

 است.
شــفیعى اظهار داشــت: ابطال پروانه کاربرد عالمت 
اســتاندارد مى تواند به علت تعطیلــى واحدها تولیدى 
و یا پایین بودن کیفیت محصوالت آنها باشــد؛ تعلیق 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد نیز به بى کیفیت بودن 
محصوالت، عدم رعایت ضوابط و شــرایط استاندارد و 
مغایرت نتایج آزمون ها در بازرسى ها بستگى دارد که به 

مدت سه ماه است.
وى تأکید کرد: اداره اســتاندارد به خــودى خود ضابط 
قضائى اســت و بدون حکم قضائى مى تواند واحدهاى 
تولیدى متخلف را در مراکز عرضه، تمرکز و توزیع، پلمب 

کند و به مراجع قضائى ارجاع دهد.
مدیرکل اســتاندارد اســتان  اصفهان افزود: 28 هزار 
کاالى اســتاندارد تدوین شــده در کشــور وجــود 
دارد که شــامل کاالهــا و خدمات مختلف اســت و 
از این تعــداد، هزار کاال مشــمول اســتاندارد اجبارى 

هستند.
وى بیان داشــت: کاالهایــى که ســالمت و ایمنى 
مصرف کننــدگان را به خطــر مى اندازد بــراى اداره 
اســتاندارد بســیار حائز اهمیت بوده و تولیدکنندگان 
آنها مشــمول اســتاندارد اجبارى هســتند؛ 27 هزار 
کاالى دیگر مى توانند اســتاندارد تشــویقى دریافت 

کنند.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان خبر داد:

70 درصد مصالح ساختمانى تولیدشده 
در اصفهان غیراستاندارد است



0606آگهىآگهى 2982 سال چهاردهمدوشنبه  19 تیر  ماه   1396

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/هیات هاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت 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 تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تایخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1- برابر راى شــماره 139660302023000341 مورخ 96/3/27 آقاى سعید راه جو به 
شماره شناسنامه 1262 کدملى 1286105773 صادره از اصفهان فرزند محمدتقى نسبت 
به  34 54 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب به مســاحت ششدانگ 79 مترمربع از 
پالك شماره 1736- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت عادى از ورثه جعفر 

نجارزاده گان خریدارى نموده است. 
بدیهــى اســت در صــورت انقضــاى مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت 
 9830 الــف:  م   96 /4 /19 دوم: نوبــت  نتشــار  ا تاریــخ   96 /4 /4 اول: 

صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/3/1415
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/هیات هاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت 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 تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تایخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1- برابر راى شــماره 139660302023000355 مورخ 1396/3/27 آقاى امیر رئوفى 
به شماره شناسنامه 323 کدملى 1141272644 صادره از خمینى شهر فرزند محمود بر 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 46/45 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4933- 
اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.

بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/4/19 

م الف: 9898 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/102 /4
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/ هیات هاى موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورت که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023000397 مورخ 1396/03/29 آقاى مهدى 
برهانى شیدانى به شماره شناسنامه 2209 کد ملى 1289630267 صادره از اصفهان فرزند 
13 5  سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به پالك  محمد على نسبت به
شماره 3261- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بصورت عادى مع الواسطه از ورثه 

مرحوم بتول ضرابى خریدارى گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شــماره 139660302023000398 مــورخ 1396/03/29 آقاى 
محمدرضا قضاوى به شماره شناسنامه 8407 کد ملى 1283785854 صادره از اصفهان 
فرزند عبدالعلى نسبت به  13 5سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک باب ساختمان به 
پالك شماره 1 فرعى از 3265- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بصورت عادى 

مع الواسطه از ورثه مرحوم بتول ضرابى خریدارى گردیده است. 
ردیف 3- برابر راى شماره 139660302023000400 مورخ 1396/03/29 آقاى سید 
محسن اعتصامى به شماره شناسنامه 1453 کد ملى 1285583299 صادره از اصفهان 
فرزند میر سید على نسبت به 13 5 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به 
پالك شماره 3265- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بصورت عادى مع الواسطه 

از ورثه مرحوم بتول ضرابى خردارى گردیده است. 
ردیف 4- برابر راى شماره 139660302023000401 مورخ 1396/03/29 آقاى رضا 
ابراهیم پور به شماره شناسنامه 2651 کد ملى 1286705312 صادره از اصفهان فرزند 
مصطفى نسبت به  13 5سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک باب ساختمان به پالك 
شــماره 2 فرعى از 3265- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهــان که بصورت عادى مع 

الواسطه از ورثه مرحوم بتول ضرابى خردارى گردیده است. 
ردیف 5- برابر راى شماره 139660302023000402 مورخ 1396/03/29 آقاى حمید 
دانش مارنانى به شماره شناســنامه 40660 کد ملى 12808322177 صادره از اصفهان 
فرزند محمد على نسبت به 13 5 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک بابت ساختمان به 
پالك شماره 3263- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بصورت عادى مع الواسطه 

از ورثه مرحوم بتول ضرابى خردارى گردیده است. 
ردیف 6- برابر راى شماره 139660302023000403 مورخ 1396/03/29 آقاى مجید 
جویره به شماره شناسنامه 73689 کد ملى 1281836206 صادره از اصفهان فرزند اصغر 
نسبت به  13 5 سهم مشاع از 72 ســهم ششدانگ یک باب ســاختمان به پالك شماره 
3264- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بصورت عادى مع الواسطه از ورثه مرحوم 

بتول ضرابى خریدارى گردیده است. 
ردیف 7- برابر راى شماره 139660302023000405 مورخ 1396/03/29 خانم بتول 
غزالى اصفهانى به شماره شناســنامه 43628 کدملى 1280861878 صادره از اصفهان 
13 5  سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک باب ساختمان به  فرزند عباسعلى نسبت به
پالك شماره 3262- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بصورت عادى مع الواسطه 
از ورثه مرحوم بتول ضرابى خریدارى گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار 
نوبت اول96/4/4 تاریخ انتشار نوبت دوم 96/4/19 م الف: 10262 صفائى رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/4/152
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان اکبرغالمى اسفیدواجانى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه و خسارت تاخیر در 
تادیه از زمان س ررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق 
الوکاله وکیل به طرفیت احمدجبارى مردکانلو فرزند رحمت اله به شــوراى حل اختالف 
شعبه 4 حقوقى شهرستان تیران واقع در رضوانشهر تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 
492/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/08 ساعت 16/15 تعیین گردیده. 
لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که 
با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشارمجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.م الف:4957شعبه 4 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان تیران (رضوانشهر) /4/462
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730401842 شماره پرونده: 9609983730400252 شماره 
بایگانى شعبه: 960253 خواهان: فرج اله رسن فرزندیداله دادخواستى به طرفیت خواندگان 
فریدون،فریده،فریبا همگى امیرنیرومند فرزندان ناصرقلى به خواســته الزام خواندگان 
به انتقال سندرســمى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و 
به کالسه 960253ح/4 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/05/28 و ساعت 9 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشــود تا خواندگان پس از نشر آگهى و 

اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گرددم الف: 4906 شعبه 4 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/4/480
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973730300665 شماره پرونده: 9509983730302583 شماره 
بایگانى شــعبه: 952605 خواهان: نرگس هزاره فرزند حبیب الــه باوکالت خانم زهرا 
سلحشورى شوس کشته فرزند نورعلى به نشانى نجف آباد-چهارراه امام ابتداى خیابان 
15خردادمرکزى طبقه فوقانى کاشى قائم خوانده:آقاى محســن قربانى فرزند حیدر به 
نشانى نجف آباد-کهریزسنگ خ امام ك41 پ21 و پ82 خواسته طالق به درخواست 
زوجه. دادگاه نظربه جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواســت خانم نرگس هزاره 
باوکالت خانم زهرا سلحشــورى بطرفیت محســن قربانى بخواسته صدورحکم طالق 
به لحاظ عســروحرج عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ازجمله فتوکپى مصدق 
سندنکاحیه ضمیمه نکاح دائم فى مابین زوجین مترادفین محرز و ازطرفى مساعى داوران 
و دادگاه و مشاورقضائى دادگاه دراص الح ذات البین موثرواقع نشد و باتوجه به اینکه تحقق 
شروط ضمن عقدحسب تحقیقات محلى که حکایت ازترك زندگى مشترك توسط زوج 
دارد محرز است و مستندا به قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان حکم طالق صادر 
و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر ثبت رسمى طالق مراجعه و باتوجه به اینکه 
وى طالق خلع را انتخاب نموده و میزان یک جلدکالم اله مجید و یک آینه و شــمدان و 
یک دسته گل و 5 عدد سکه را بذل نموده دادگاه ازباب قاعده الحاکم ولى المتمع ازطرف 
زوج قبول مابذل نموده و پس از اجراى صیغه طالق که بایک مرتبه احضار و عدم حضور 
سردفتر نماینده این شعبه دراجراى صیغه طالق است نسبت به ثبت رسمى آن اقدام کند 
و اســنادو دفاتر مربوطه رااصالتا و نیزبه وکالت ازشوهرش امضا نماید. طالق مزبور بائن 
غیرمدخوله است و رعایت وجودشرایط صحت اجراى صیغه طالق ازجمله مراعات مواد 
1134و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنى حسب مورد بعهده مجرى صیغه طالق خواهد 
بود. اعتبار اجراى این گواهى ازتاریخ ابالغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه 
به دفترثبت طالق شش ماه خواهد بود درخصوص حقوق مالى زوجه به شرح ذیل اتخاذ 
تصمیم خواهد شــد. مهریه نفقه معوقه شــرط تنصیف نحله اجرت المثل جهیزیه نفقه 
حضانت مالقات اطفال 1-زوجین داراى فرزند نیستند لذا دادگاه مواجه با تکلیف نیست. 
2-درخصوص ســایر حقوق مالى باتوجه به اینکه زوجه مطالبه نداشته دادگاه مواجه با 
تکلیف نیست. م الف: 4907 گرامى دادرس شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان نجف آباد(3 

حقوقى سابق)4/481
 ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973731500358 شماره پرونده: 9609983731500105 شماره 
بایگانى شعبه: 960106 خواهان: مجتبى ســفرى فرزند نعمت اله باوکالت آقاى مجتبى 
حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشانى نجف آباد-خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه 
ارشاد ابتداى کوچه شهید احمدموحدى مجتمع ارشاد طبقه ســوم واحد6 خوانده:آقاى 
محمدرضایزدانى فرزند حسین به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه خسارت 
تاخیرتادیه2. مطالبه خسارات دادرســى 3.مطالبه وجه چک دادگاه نظربه جمیع اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه درخصوص دادخواست آقاى مجتبى سفرى باوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت 
محمدرضا یزدانى بخواســته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و چهارمیلیون و 
هشتصدهزارتومان وجه پنج فقره چک شماره 239181-94/02/30 به مبلغ پنج میلیون 
تومان 239180-94/03/30 به مبلغ پنج میلیون تومان 239179-94/04/30 به مبلغ 
پنج میلیون تومان 239178-94/05/30 به مبلغ پنج میلیون تومان همگى بعهده بانک 
صادرات و 346678-93/06/30 به مبلغ چهار میلیون و هشتصدهزارتومان بعهده بانک 
پاسارگاد به انضمام خسارات و هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ازجمله تصویرمصدق چک ها و گواهى هاى عدم 
پرداخت صادره از بانک هاى محال علیه که داللت بر مدیون بودن خوانده دارد و خوانده 
درجلسه دادرسى حاضر نشــده و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا دادگاه با 
استصحاب بقاى دین و به استناد مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى 
به ماده2 قانون صدورچک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور و مواد 515 و 198 و 
519 و 522 از قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
24/800/000 تومان بعنوان اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ هریک از چک 
ها تا زمان پرداخت و هزینه دادرسى به میزان 716/000 تومان و هزینه نشرآگهى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف 4963 خوشنویس رئیس شعبه پنجم 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/4/482
 ابالغ راى

کالســه پرونده: 1059/95 شــماره دادنامه 278-96/03/31 مرجع رســیدگى: شعبه 
سوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: اشرف سیاهى نشانى: امیرآباد-خ 
چمران بــن ش رحیمى پ46کــدپ8516915487 خوانــده: 1.محمدرضاحیدرى2.
على عسگرى نشانى: مجهول المکان خواســته: الزام به انتقال خودرو پژو206 بشماره 
انتظامى ایــران43-196م53 مقوم به 6میلیون تومان. گردشــکار:پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا درخصوص دعوى اشرف ســیاهى به طرفیت محمدرضاحیدرى و على 
عسگرى بخواســته الزام به انتقال یک دستگاه خودرو پژو206 بشــماره انتظامى ایران 
43-196م53 شورابابررســى اوراق و محتویات پرونده و استعالم راهور و تصویرمصدق 
ســندمالکیت خودرو از پلیس راهور کــه داللت بر مالکیت خودروى مذکــور را دارد لذا 
دعوى غیرتراقى مى باشــد و به اســتناد ماده 2 قانــون آیین دادرســى مدنى قرارعدم 
اســتماع دعوى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهــى در محاکم حقوقى عمومى شهرســتان نجف آباد مى باشــد. 

م الف: 4978  شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/4/483
حصر وراثت

شماره 96-169 ش تاریخ 96/4/12 مهرانگیز ایازى تبریزى بشناسنامه شماره 1164 به 
شرح دادخواست به کالسه 169/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا قاسمى اریانى بشناسنامه 21 در تاریخ 96/01/26 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- حامد قاسمى اریانى فرزند غالمرضا ش.ش 13105 ت.ت 1359 صادره از اصفهان 
(پسر  متوفى) 2- نادر قاسمى اریانى فرزند غالمرضا ش.ش 7811 ت.ت 1364  صادره از 
اصفهان (پسر متوفى) 3- مهرانگیز ایازى تبریزى فرزند محمد ش.ش 1164 ت.ت 1326 
صادره از اصفهان (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م.الف:372 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 4/485
 حصر وراثت

امامقلى مرادى داراى شناسنامه شماره 15075 به شرح دادخواست به کالسه 652/94 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
عبدالحســین مرادى بشناســنامه 46 در تاریخ 1389/06/20 اقامتــگاه دائمى خود را 
بدورود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-نازنین بختیاروند 
فرزند عبدالرضا ش.ش 450 ت.ت 1340 صادره از شهرکرد(همســرمتوفى) 2- حسن 
مرادى فرزند عبدالحســین ش.ش 15076 ت. ت 1354 صادره از شوشتر (پسر متوفى) 
3-امامقلى مرادى فرزند عبدالحسین ش.ش 15075 ت.ت 1352 صادره از شوشتر(پسر 
متوفى) 4- مریم مرادى فرزند عبدالحسین ش.ش 4610952602 ت.ت 1376صادره از 
شهرکرد(دختر متوفى) 5- زهرا مرادى فرزند عبدالحسین ش.ش 1870077768 ت.ت 
1368 صادره از شوشتر(دختر متوفى) 6- فاطمه مرادى فرزند عبدالحسین ش.ش 8 ت.ت 
1364 صادره از فارسان(دختر متوفى) 7- ایران مرادى فرزند عبدالحسین ش.ش 289 
ت.ت 1338 صادره از شهرکرد (دختر متوفى) 8- محمد مرادى فرزند عبدالحسین ش.ش 
56 ت.ت 1366 صادره از فارسان (پســر متوفى) 9-محمود مرادى فرزند عبدالحسین 
ش.ش 1870155912 ت.ت 1370 صادره از شوشتر (پســر متوفى) 10- على مرادى 
فرزند عبدالحســین ش.ش 7 ت.ت 1363 صادره از فارسان(پسر متوفى) 11- روز على 
مرادى فرزند عبدالحسین ش.ش 15077 ت.ت 1358 صادره از شوشتر (پسر متوفى) و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف: 417 شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان 4/486

 ابالغ اجرائیه
شماره پرونده: 139604002129000024/1 شماره بایگانى پرونده: 9600029 شماره 
ابالغیه: 139605102129000303اجرائیه چک به آقاى فرزاد اعرابى چم علیشــاهى 
(مدیون) بدین وســیله به آقاى فرزاد اعرابى چم علیشــاهى فرزند محمد به شــماره 
شناسنامه و شناسه ملى 1160329265 متولد 1376/03/19 به نشانى: چمگردان- خ 
اباذر- ك بعثت- پ 88 ابالغ مى شــود که آقاى جمشید پوربافرانى جهت وصول مبلغ 
20/000/000 (بیست میلیون) ریال به استناد چک شماره 9413/122564-12 مورخ 
1395/12/01 عهده بانک ملى چمگردان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 9600029 در این واحد تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/02/19 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند(چمگردان- خ اباذر- ك بعثت- پ88) شناخته 
نشــده، و همچنین طبق گزارش مورخ 1396/03/13 مامور، در آدرس اعالمى توسط 
وکیل متعهد له به نشانى: باغبهادران- چم علیشاه- خ طالقانى- کوچه شهید جعفرى نیز 
ابالغ واقعى میسر نگردیده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى الزم االجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ ایــن آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان 

خواهد یافت. م.الف:233 ابراهیمى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان 4/487
 حصر وراثت

شــماره 170/96 ش 5 ح تاریخ : 96/4/14 خانم خدیجه موســوى کارویه بشناسنامه 
شماره 1464 به شــرح دادخواست به کالسه 170/96 از این شــورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اکبر نصیرى بشناسنامه 687 در 
تاریخ 96/02/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- پارسا نصیرى فرزند على اکبر ش.ش 1160704805 ت.ت 1391 
صادره از لنجان(پسر متوفى) 2- پرنیا نصیرى فرزند على اکبر ش.ش 7780006182 
ت.ت 1395 صادره از فوالدشهر (دختر متوفى) 3- خدیجه موسوى کارویه فرزند سید 
مصطفى ش.ش 1464 ت.ت 1359 صادره از فالورجان (همســر متوفى) 4-سوگلى 
خســروى بابادى فرزند حیات ش.ش 67 ت.ت 1324 صادره از فارسان(مادر متوفى) و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م.الف:415 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/4/488
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640703305 شــماره پرونده: 9009983640701437 
شماره بایگانى شعبه: 901468 خوانده: قمر نکویى فرزند رضا خواهان: حسن بیگى ریزى 
دادخواستى به طرفیت خوانده امیر صفائیان و پروین بیگى ریزى و قمر نکویى و کلثوم 
بیگى ریزى و صدیقه بیگى و احمدرضا صفائیان و حبیب اله بیگى ریزى و على بیگى و 
مریم بیگى و مهدى بیگى به قیمومیت على بیگى و براتعلى بیگى ریزى و خیرالنسا بیگى 
و زهرا بیگى ریزى و رسول بیگى به قیمومیت على بیگى و محمود صفائیان و غالمرضا 
صفائیان و شــهال بیگى ریزى و عزت بیگى ریزى و ام البنین بیگى ریزى و مریم بیگى 
ریزى و اعظم بیگى ریزى و احمدرضا بیگى ریزى و شهین بیگى ریزى و لیال بیگى ریزى 
و خاور بیگى ریزى به خواسته مطالبه سهم االرث تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
زرین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان 
(زرین شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 9009983640701437 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 1396/07/05 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى واطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م.الف:447 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان لنجان(زرین شهر)4/489
 ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 80/96 تاریخ 96/3/24 ثریا اسداللهى دادخواســتى به مبلغ 120/000/000 
ریال بطرفیت آقاى عبدالمجید نوروزى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به 
کالسه 80/96 در شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 96/5/23 ساعت 5/15 
بعدازظهر در جلســه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م.الف:362 شعبه 7 حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان/4/490
ابالغ راى

شماره پرونده: 40/96 شــماره دادنامه:248 تاریخ 96/4/8 مرجع رسیدگى: شعبه دوم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: مهدى موالنژاد فرزند مجتبى نشانى: زرین 
شهر- خ ش بهشتى-پ 271 خوانده: زینب حسینى فرزند یداله نشانى: مجهول المکان 
خواسته: انتقال سند گردشکار: شــورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و باتوجه 
به نظریه مشورتى اعضاء ختم رســیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا:  درخصوص دادخواســت آقاى مهدى موالنژاد فرزند مجتبى به 
طرفیت خانم زینب حسینى فرزند یداله به خواســته صدور حکم مبنى بر الزام خوانده به 
انتقال سند قطعى و رسمى یک دستگاه خودروى پراید به شماره پالك 327/14 ب 89 
با حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى مقوم بر پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارت 
دادرسى قانونى، شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مبایعه نامه مورخ 94/12/28 
و استعالم از پلیس راهنمایى و رانندگى که حاکى از آن است که مالکیت خودروى مذکور 
به نام خانم زینب حسینى فرزند یداله مى باشد و باتوجه به اظهارات خواهان و با توجه به 
اینکه خوانده در جلسه رســیدگى حضور نیافته و دفاع و ایرادى ننمودند و الیحه اى نیز 
از جانب ایشان واصل نگردیده است خواســته خواهان را محرز تشخیص، لذا مستنداً به 
مواد 10و 219و 220و 225 قانون مدنى و مواد 198و 502و 519 قانون آیین دادرســى 
تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خوانده به انتقال سند 
مالکیت خودروى سوارى پراید به شــماره انتظامى 327/14 ب 89 به نام خواهان بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 750/000 ریال بابت خسارت دادرسى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف:350 یوسفى قاضى شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان/4/493
حصر وراثت

قدرت اله سلطانى داراى شناسنامه شماره 155 به شرح دادخواست به کالسه 256/96 
اند ش2 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان موسى قلى سلطانى بشناســنامه 7 در تاریخ 1391/2/27 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین  الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1) اسداله سلطانى به 
ش.ش 5750023771، 2) قدرت اله ســلطانى به  ش.ش 155 ،3)حجت اله سلطانى به 
ش.ش 49 (پسران متوفى) 4) فاطمه سلطانى به ش.ش 5750005550 (دختر متوفى) 
5) صدیقه طاهرى قهریزجانى فرزند رمضانعلى به ش.ش 7 (همسر دائمى متوفى) اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یکماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م.الف: 61 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک) 4/495
 حصر وراثت

اکرم مهدیه نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 2681 به شرح دادخواست به کالسه 
361/96 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شــادروان محمدکریمى بشناســنامه 618 در تاریخ 85/08/26 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1-امیدکریمى ش 
ش 1080124411، 2-جواد کریمى ش ش 1080400818 (فرزندان متوفى) 3-على 
کریمى ش ش 14، (پدر متوفى) 4-شایسته معینى نجف آبادى ش ش 738 (مادر متوفى) 
5-اکرم مهدیه نجف آبادى ش ش 2681 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4995 رئیس 

شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)4/496

حصر وراثت
محسن یوسفى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1091150621 به شرح دادخواست 
به کالسه 362/96 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ستایش یوســفى نجف آبادى بشناســنامه 1080962336 در تاریخ 
95/08/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1-محسن یوسفى نجف آبادى ش ملى 1091150621،(پدر متوفى) 2-فرشته 
جاللى نجف آبادى ش ش 1386، (مادر 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: 4989 رئیس شعبه 10 حقوقى 

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)4/497
 ابالغ راى

کالســه پرونده: 1766/95ش ح5 شــماره دادنامه 501-96/03/24 مرجع رسیدگى: 
شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: ســیدمصطفى آیتى نشانى: نجف 
آباد بعدازســه راه یزدانشــهر جنب گاراژ اطمینان الســتیک فروشــى آیتى کدپستى 
8513657881 خوانده: عادله نکوئى کمسارى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
چک گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى سیدمصطفى 
آیتى به طرفیت عادله نکوئى کمسارى بخواسته مطالبه یک فقره چک بشماره 974122 
مورخ 93/08/05 بعهده بانک کشاورزى بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر 
درتادیه نظربه بقاء اصول و مســتندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى 
الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً 
به مــواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت 
اصل خواســته و مبلغ صدونود و یک هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه از مورخ سررسید 93/08/05 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین 
شورا مى باشد سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد.م الف: 4980 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/4/500
حصر وراثت

شــماره 541/96-96/4/7 اعظم حسینى قهى داراى شناســنامه شماره 347 به شرح 
دادخواست به کالسه 191/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمدتقى حسینى قهى فرزند داود به شماره شناسنامه 312 در 
تاریخ 95/10/29 اقامتگاه خود را بدرود گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- اعظم 
حسینى قهى(همســر) فرزند مصطفى 2- راحیل حسینى قهى(فرزند) فرزند محمدتقى 
3- ابوالفضل حسینى قهى(فرزند) فرزند محمدتقى 4- داود حسینى قهى(پدر) فرزند نادر 
5- صدیقه امراللهى (مادر) فرزند رحمان. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر  آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه/4/502
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103731501840 شــماره پرونده: 9609983731500311 
شماره بایگانى شــعبه: 960312 خواهان ســهیل کفائى اهرى دادخواستى به طرفیت 
خواندگان شهرام آقائى و محمد عابدینى و شمس به خواســته محکومیت خوانده گان 
تقدیم دادگاه عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960312 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 96/6/14 ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده(شهرام آقایى) و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهی مى شــود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شــوید. م الف: 4948 شعبه 5 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/4/504
اصالحیه مزایده

پیرو آگهى با کالسه 9600011 چاپ مورخ 96/4/10 صفحه 7 به شماره 4/255 سطر 
15 ، بدهى هاى مربوط به آب و برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى  که مورد مزایده داراى آنها باشد، چاپ نگردیده بود که بدینوسیله چاپ و اصالح 

مى گردد. واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/4/507
 فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1396/15/386478 – 1396/4/16 نظر به اینکه سند مالکیت اصلى 
پالك ثبتى شماره: 542 فرعى از 64 اصلى واقع در فریدن بخش 13 اصفهان ذیل ثبت 
17851 در صفحه 494 دفتر امالك جلد 129 به نام حسین ســلمانى فرزند ابراهیم به 
شناسنامه 3508 فریدن تحت شماره چاپى مسلســل 0469553 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است و نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 961506691385707 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره 12895 به گواهى 
دفترخانه 278 چادگان رســیده است مدعتى است که ســند مالکیت آن به علت سهل 
انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهى مى شود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 62 امامى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فریدن/4/508
اجرائیه

شماره:9610423731500128 شماره پرونده: 9609983731500056 شماره بایگانى 
شعبه: 960057 مشخصات محکوم له: خدیجه کمرانى نجف آبادى نام پدر: حسینعلى 
نشــانى: اصفهان-نجف آباد-یزدانمهر ك بدیهى پ79 مشخصات محکوم علیه:نادره 
شریفى فرزند صافى. محکوم به: بســمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه 
به دادنامه شماره 9609973731500253 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
430/217/000 ریا ل و پرداخت هزینه دادرســى درحق محکــوم له اجرایى و پرداخت 
مبلغ بیست و یک میلیون و پانصد و ده هزار و هشــتصد و پنجاه ریال بعنوان نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم
 به از آن میسر باشــد 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 
مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس

 از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) م الف :5005  شعبه5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
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 طرح رجیسترى باعث افزایش 
قیمت گوشى ها نمى شود

وزیر ارتباطات و فناورى گفت: طرح رجیســترى باعث 
افزایش قیمت گوشى ها نمى شود و قصد ما جلوگیرى 

از تقلب است.
محمود واعظى در پاســخ به این پرسش که بسیارى از 
فروشندگان تلفن هاى هوشمند از اجراى طرح رجیسترى 
و ایجاد شوك و کاهش واردات بســیارى از مدل هاى 
موبایل مخصوصاً براى برندهایى که غیر رسمى در ایران 
حضور دارند نگران هستند،چه تدابیرى براى عدم افزایش 
قیمت ها وجود دارد؟ گفت: اجراى طرح رجیسترى باعث 

افزایش قیمت گوش هاى تلفن همراه  نمى شود.
وى افزود: وقت بسیارى براى این مسئله گذاشته شده 
است تا در صورت آماده شدن این طرح درد سرى براى 

مردم ایجاد نشود.
وزیر ارتباطــات و فناورى اطالعات  تأکیــد کرد:  ابعاد 
گوناگون طرح رجیسترى بررسى شده است. آن هم به 
این دلیل که نمى خواهیم مشکلى براى کسانى که در حال 

حاضر از این گوشى ها استفاده مى کنند به وجود بیاید .

بازار مرغ ایران در عراق و 
افغانستان از دست رفت

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى از افزایش 
قیمت مرغ در اثر نابسامانى عرضه و قیمت جوجه یکروزه 
خبر داد و گفت: بازار مرغ ایران در عراق و افغانســتان از 

دست رفت و ترکیه و برزیل جایگزین شدند.
محمد یوسفى با اشاره به افزایش قیمت جوجه یکروزه 
از هزار تومان در سال 95 تا دو هزار و 500تومان امسال 
افزود: این درحالى است که تولیدکنندگان، جوجه ها را 
بدون صدور برگه فروش و درج نکردن قیمت فروش، به 

طور واقعى به تولیدکنندگان عرضه مى کنند.
وى با اشاره به محقق نشــدن عرضه 20 درصد از تولید 
جوجه یکروزه در واحدهاى تولیدى از 10 تیرماه در بورس 
خبرداد و گفت: این در حالى است که تولیدکنندگانى که 
جوجه تولیدى خود را در بورس عرضه مى کنند با تعیین 
شرایط خاص و مشخص کردن خریدارهاى مورد نظر 

خود، جوجه یکروزه را به بورس ارائه مى دهند.
یوسفى با اشاره به بازار از دست رفته مرغ ایرانى در عراق 
و افغانســتان و جایگزینى ترکیه و برزیل گفت: در حال 
بازاریابى براى این بازار هستیم که براى موفقیت در آن 

باید جوجه یکروزه با قیمت رقابتى تولید شود.

تولید بنزین یورو 5 در 
دستور کار پاالیشگاه ها 

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینى (ره) شازند، 
از بررسى طرح ارتقاى کیفیت فرآورده هاى تولیدى این 

پاالیشگاه از یورو 4 به یورو 5 خبرداد.
على جمشیدى بیان داشت: براساس طرح هاى مطالعاتى 
و مذاکرات صورت گرفته، شــرکت پاالیش نفت امام 
خمینى (ره) شازند بدون احداث واحد جدید و تنها از طریق 
تغییر فرآیندى و تعویض نوع کاتالیست طرح تولید بنزین 
یورو 5 را در دســتور کار دارد و در این خصوص با چند 

شرکت سازنده کاتالیست وارد مذاکره شده است. 
وى ادامه داد: بــا توجه به اینکه کشــور دارد از واردات 
بنزین بى نیاز مى شود، بنابراین تمامى طرح ها باید در 
جهت ارتقاى کیفیت فرآورده ها تعریف شود تا کیفیت

 فرآورده هاى نفتى به یورو 5 برسد.

 نوسازى 5000  واحد تولیدى
قائم مقام وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: ده هزار 
میلیارد تومان براى نوسازى واحدهاى تولیدى اختصاص 

مى یابد.
رضا رحمانى با اشــاره به ضرورت نوسازى و بازسازى 
صنایع کشور گفت: به پیشــنهاد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و تصویب ســتاد اقتصاد مقاومتــى ده هزار 
میلیارد تومان به واحدهــاى تولیدى اختصاص مى یابد 
تا دستگاه هاى فرســوده جاى خود را به دستگاه هاى 

جدید بدهد.
وى افزود: ایــن تســهیالت یک بخــش ارزى هم 
خواهد داشت که در تالش هستیم تا از طریق صندوق 
توسعه ملى تأمین شــود و در اختیار واحدهاى تولیدى
 قرار گیرد و پیش بینى مى شود پنج هزار واحد تولیدى با 

این تسهیالت نوسازى شود.

ویترین

در پى کشمکش درباره افزایش قیمت محصوالت لبنى، 
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اعالم کرد: فعًال هیچکــدام از محصوالت لبنى افزایش 
قیمت نداشته اند و درخواست تولیدکنندگان براى افزایش 

قیمت در حال بررسى بوده و هنوز تأیید نشده است.
محمود نوابى با اشــاره به آخرین وضعیت قیمت لبنیات 
اظهار داشت: درباره قیمت لبنیات باید گفت که شیر خام 
و هیچکدام از مــواد اولیه تولید، افزایش قیمت نداشــته 
و ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولید کنندگان 
نیز افزایش قیمتــى در این باره تصویب نکرده اســت و 
کارخانه ها موظفند محصوالتشان را با قیمت هاى مصوب 

عرضه کنند.
وى ادامه داد: تولید کنندگان، تقاضــاى خود را مبنى بر 
افزایش قیمت ها مطــرح کردند که ایــن تقاضا بخاطر 
افزایش قیمت مواد اولیه مانند شــیرخام نبوده است، چرا 
که نه تنها در این محصول بلکه در هیچکدام از خوراك 
دام و امثال آنها نیز افزایش قیمتى وجود نداشته بلکه این 
تقاضا براســاس مواردى مثل محصوالت پتروشیمى در 
تولید بسته بندى ها بودکه نیاز به بررسى دقیق و محاسبه 
سهم آن در قیمت تمام شده محصوالت لبنى دارد که این 
فرآیند اکنون در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 

کنندگان در حال پیگیرى است.

رئیس اتــاق بازرگانى ایــران خواســتار از بین رفتن 
ســوگلى هاى اقتصادى در برابر بخش خصوصى شد و 

گفت: قبح فساد در آستانه ریختن است.
غالمحسین شافعى با بیان اینکه رئیس جمهور در مورد 
فساد گفته بود که واى به حال روزى که قبح فساد ریخته 
شود، اظهار داشت: ما در آستانه ریختن قبح فساد هستیم. 
اگر محیط امن و ســالم به وجود نیاید، تأمین نقدینگى 
و تغییر نرخ ســود بانکى حاصلى براى بخش خصوصى 

نخواهد داشت.
وى ادامه داد:بازگشــت اطمینان به بخش خصوصى و 
تولید، راه آینده را براى حرکت هاى توسعه اى هموارتر 

مى کند.
شافعى وجود شــکاف تکنولوژى صنعتى را عامل بروز 
مشکل در رقابت در بازارهاى جهانى و قیمت و کیفیت 
عنوان کرد و افزود: استراتژى صنعتى کشور تدوین شده 
اما مشکل تر از تدوین آن، اجرایى شدن استراتژى است.

رئیس اتاق بازرگانى ایران با تأکید بر اهمیت بازگشــت 
اعتماد به جامعه تولید و صنعت کشور، اظهار داشت: در 
طول ســال هاى 75 تا 85 به طور متوسط ساالنه 520 
هزار شغل در کشــور ایجاد شــد که یک رکورد بود. در 
طول ســال هاى 85 تا 90 هم بیشترین کاهش اشتغال 
را داشتیم که باالترین صدمه را به بخش تولید وارد کرد.

سوگلى هاى اقتصادى را
 از بین ببرید

لبنیات 
گران نشده است

وزیر نیرو گفت: با وجود کاهــش میزان قابل توجهى از 
بدهى هاى صنعت آب و برق با اســتفاده از اسناد خزانه 
اســالمى، اما هنوز درحدود 20هزار میلیــارد تومان به 

شرکت هاى خصوصى بدهکار هستیم.
حمید چیت چیان با اشاره به اینکه بدهى هاى صنعت برق 
فشار زیادى را به این صنعت وارد مى کند، افزود: در بخش 
برق هیچ گونه کمکى از دولت دریافت نمى کنیم و براى 
پرداخت هزینه هاى داخل این صنعت و تبدیل انرژى و 

توزیع آن، بدهى زیادى داریم.
وى درباره بدهــى وزارت نیرو در بخــش آب به بخش 
خصوصى نیز گفت: بدهى هاى ایــن بخش قابل توجه 
نیســت و در حدود هزار تا دوهزار میلیارد تومان بدهى 
جارى داریم که پیمانکاران اسناد صورت وضعیت خود را 

ارائه مى کنند و با کمى تأخیر پرداخت مى شود.

چیت چیان افــزود: وقتى درآمد ها کفایــت هزینه ها را 
نمى کند طبیعى است در حوزه توسعه و سرمایه گذارى 

جدید دچار محدودیت شویم.
وى گفت: خطرناك تر از این، محدودیت هایى است که 
در بخش بهره بردارى و تأمیــن نگهدارى پیش مى آید 
و سامانه هاى ما در شرایط اســتاندارد قرار نمى گیرد و 
در چنین شرایطى دچار مشــکالت جدى در این زمینه 

مى شویم.
وزیر نیرو افزود: هم اکنون در شهر تهران پست هاى برقى 
داریم که بیش از 40 سال از عمرشان مى گذرد در واقع 
عمر مفیدشان به پایان رسیده و براى تعویض ابراز یدکى 

آنها دچار مشکل مى شویم.
چیت چیان اضافه کرد: با همه این مشــکالت با فشــار 
آوردن به این تأسیســات و بدون نوســازى، همه این 

تأسیسات در مدار هستند.
وى گفت: درباره شــبکه آب هم درحــدود 12 درصد 
هدررفــت آب داریم کــه بخــش زیــادى از آن آب 
به حســاب نیامده محســوب مى شــود که ناشــى از 
برداشت هاى غیرمجاز و غیرقانونى از آب و اشکال هایى 

است که در خواندن کنتورهاى آب وجود دارد.
وزیر نیرو افزود: ســاالنه براى کم کــردن یک درصد 
هدررفت آب در شبکه سراسرى هزار میلیارد تومان نیاز 
اســت که امیدواریم در دولت دوازدهم به مسئله واقعى 
کردن قیمت ها توجه بیشترى شود و نمایندگان مجلس و 

هیئت دولت به راه حل جدى در این زمینه برسند.
چیت چیان با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه آمده 
است که تا پایان این برنامه باید قیمت آب واقعى شود، 
گفت: این کار را نمى توان یک دفعه انجام داد، اگر افزایش 

قیمت تدریجى صورت گیرد براى مصرف کنندگان قابل 
قبول تر است و آنها مى توانند خود را با شرایط جدید تطبیق 
دهند مثًال به جاى لوازم پرمصــرف از لوازم کم مصرف 

استفاده کنند.
وى افزود: در زمینه آب نیز اگر لــوازم کم مصرف مانند 
شــیر کاهنده اســتفاده کنیم مى توانیم مصرف را کم و 
افزایش احتمالى قیمت ها را در صورت تصویب مجلس 
و دولت جبران کنیم، این چالش راهى جز واقعى کردن 

قیمت ها ندارد.
وزیر نیرو گفت: به صورت مســتمر هر ســال در زمینه 
بهسازى شبکه فرسوده کار مى کنیم و در دولت یازدهم 
توانستیم درحدود یک درصد از هدررفت آب را کاهش 
دهیم که البته به سطح قابل قبول نرسیده ایم که در این 
زمینه یا باید مجلس اعتبــارى تصویب کند یا با اصالح 

تعرفه آب، سرمایه گذارى را جبران کنیم.

طرح لیزینگ مســکن با هدف خانه دار کردن اقشــار 
متوسط، پس از حدود شش ماه از زمان ابالغ، به دلیل نبود 

تقاضاى مؤثر کماکان غیرکاربردى است.
 از زمانــى که لیزینگ مســکن آزاد شــده، فعاالن این 
بخش استقبال چندانى از آن صورت ندادند. تا جایى که 
رئیس کانون انبوه سازان درباره شرایط لیزینگ مسکن 
اظهارداشت: پیشنهاد ما نرخ ســود حداکثر 16 درصد و 
مدت زمان بازپرداخت 12 ساله بود؛ زیرا معتقدیم با تعیین 
ارقام باالتر دایره متقاضیان استفاده از تسهیالت به شدت 

کوچک مى شود.
جمشید برزگر افزود: تعیین سود 14 درصد براى انبوه ساز 
و 2 درصد کارمــزد لیزینگ مى توانســت واقع بینانه تر 
از شــرایط کنونى باشــد که مورد موافقت قرار نگرفت. 
اما آن چه مسلم اســت اینکه هر طرحى باید هم توجیه 
اقتصادى داشته باشد و هم بستر فعالیت پیدا کند. سئوال 
این اســت که چند درصد از افراد جامعه حاضر به خرید 
مسکن با اقســاط ماهانه شــش تا هفت میلیون تومان 
هستند؟ اگر کسانى پیدا شــوند که بتوانند ماهیانه هفت 
میلیون تومان قســط بدهند یعنى از لحــاظ مالى قوى 
هستند و نیازى به خرید مسکن از طریق لیزینگ ندارند.

از سوى دیگر دو شــرط پرداخت وام لیزینگ یعنى نرخ 
سود 21 درصد و مدت زمان به نسبت کوتاه پنج ساله به 
عنوان سرعتگیر این طرح عمل مى کند؛ چرا که رقباى 
بانکى انجمن لیزینگ در حال حاضر وام هایى با بهره هایى 
به مراتب پایین تر و مدت زمان بیشتر ارائه مى دهند؛ زیرا 
هم اکنون نرخ ســود وام خانه اولى ها که توســط بانک 
مسکن پرداخت مى شــود 9 درصد و مدت بازپرداخت 
12 ساله است. حتى نرخ ســود اوراق تسهیالت مسکن 
که وامى گرانقیمت محســوب مى شــود بیش از 17/5 

درصد نیست.
اما تنها مزیت لیزینگ مسکن نسبت به وام بانکى مبلغ 

تسهیالت اســت. لیزینگ بدون لحاظ سقف قیمت هم 
اکنون 70 درصد قیمت ملک را پوشش مى دهد؛ در حالى 
که وام پرداختى از ســوى سیســتم بانکى بیش از 160 
میلیون تومان نیست. با وجود این به نظر نمى رسد افراد 
زیادى توان مالى پرداخت اقساط لیزینگ را داشته باشند.

بر اســاس آنچه بانک مرکزى اعــالم مى کند، در حال 
حاضر متوســط قیمت خرید هر متر خانه در حدود چهار 
میلیون و 500 هزار تومان اســت و عمده معامالت بین 
واحدهاى 60 تا 80 مترى انجام مى شــود. بنابراین اگر 

متقاضى، خواهان خرید خانه اى 80 مترى باشــد،300 
تا 360 میلیــون تومان براى آن هزینه خواهد داشــت. 
بنابراین اگر لیزینگ مســکن تا سقف تعیین شده یعنى 
70 درصد هزینه را پرداخت کند، تسهیالتى حدود200 تا 
250 میلیون تومان براى متقاضى در نظر گرفته مى شود.

در این حالت براى وام 250 میلیونى لیزینگ مســکن با 
دوره بازپرداخت 60 ماهه و سود 21 درصد باید گفت که 
متقاضى در هر ماه باید حدود شش میلیون و 700 هزار 
تومان قسط پرداخت کند که در مجموع در پایان پنج سال 

سودى حدود 155 میلیون تومان به لیزینگ برگردانده و 
در کل بابت وام 250 میلیونــى رقم 400 میلیون تومان 

بازپرداخت خواهد داشت.
در این شرایط اقساط در قیاس با وام هاى موجود مسکن 
حتى تا پنج برابر بیشــتر خواهد شــد و رقمى است که 
حداقل براى کارمنــدان و یا کارگران بــه هیچ عنوان 
به صرفه نیســت، چرا کــه حقوق فعلى یــک کارمند 
عادى در ایران شــاید به دو میلیون تومــان در ماه هم

 نرسد.

در حالى که بیش از یک ماه است قیمت پیاز در سیر صعودى 
قرار گرفته و حتى از موز هم گران تر شده است، این افزایش 
قیمت هر روز ادامه دارد و مسئوالن همواره وعده ارزانى را 
در آینده اى مى دهند که مشخص نیست تا کى این وعده ها 

تمدید مى شود.
به گفته همین مسئوالن قرار بود طى یک تا چند هفته ابتدایى 
این قیمت افزاینده کنترل شود و قیمت آن با ورود محصوالت 
جدید کاهش یابد، اما به نظر مى رسد پیاز تولید شده در مناطق 
دیگرى مانند اصفهان و آذربایجان هم نتوانست قیمت این 
محصول را در بازار کاهش دهد و حاال وعده ارزانى پیاز تا 20 
روز آینده و پس از رســیدن پیاز استان فارس به بازار تمدید 

شده است.
چراکه حسین اصغرى، مدیر کل دفتر محصوالت علوفه اى 
و جالیزى وزارت جهاد کشــاورزیدر این باره اعالم کرد که 
شــرایط خاص اقلیمى، کاهش تولید ناشى از وضعیت آب 
و هوایى و بازار نامناســب پیاز در سال گذشته باعث گرانى 
مقطعى این محصول شده است اما تا 20 روز آینده و به بازار 
رسیدن تولیدات جدید، شاهد کاهش قیمت پیاز خواهیم بود.

وى افزود: در حال حاضر قیمت پیاز در میدان میوه و تره بار 
کیلویى دو هزار و 500 تا دو هزار و 800 تومان است که عامل 
این گرانى به وجود آمدن برخى شرایط خاص اقلیمى و نبود 
بازار مناسب براى آن در ســال هاى گذشته بوده که سبب 
کاهش سطح زیر کشــت و تولید پیاز شده است که البته با 
توجه به اینکه پیاز مانند دیگر محصوالت کشــاورزى در 

بازه هاى زمانى خاصى به دلیل شرایط اقلیمى خاص در نقاط 
مشخصى امکان تولید دارد و استان فارس به عنوان یکى از 
اصلى ترین تأمین کنندگان این محصول در کشور به شمار 
مى رود تا حدود 20 روز آینده پیاز تولید شده در مناطق مختلف 
استان فارس به بازار وارد مى شــود و قیمت این محصول 

متعادل خواهد شد.
این اظهارات در حالى مطرح مى شود که در هفته هاى گذشته 
حسین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى 
نیز همین قیمت عمده فروشــى را براى پیاز اعالم و اظهار 
امیدوارى کرده بود که  در هفته آینده با رسیدن پیاز از مناطقى 
مانند اصفهان و آذربایجان قیمت این محصول تا کمتر از هزار 
تومان نیز کاهش پیدا کند، اما هم اکنون پس از گذشت دو 
هفته نه تنها شاهد کاهش قیمت این محصول نبوده ایم بلکه 

قیمت خرده  فروشى پیاز همچنان رو به افزایش است. 

درخواست گرانى تدریجى آب

20هزار میلیارد تومان بدهکاریم

ادامه گرانى پیاز و تمدید وعده هاى ارزانى!

یخ زدگى لیزینگ مسکن پس از 6 ماه

اگر در کشــورى بودیم که اســتاندارد، براى برندها خیلى 
حیاتى و مهــم بود شــاید از تفریحات ســالمى که برخى 
نام هاى تجارى با ما داشــتند محروم مى شــدیم اما جاى 
شکرش باقى اســت که اینجا هر لحظه عده اى هستند که 
مى توانند با مشترى تفریح کنند و لحظاتى شاد براى خود رقم 
بزنند.نمونه این عزم راسخ را مى توان در ایرانسل به خوبى 
مشاهده کرد. برندى که با خدمات بهتر تالش داشت تا گوى 

رقابت از همراه اول برباید و در کنارش دل مشتریانش را.
ماجرا از وایمکس شروع شد. وقتى فرم هاى تلفنى پر شدند 
در کمتر از یک هفته فردى مؤدب وارد خانه شــد، دستگاه 
وایمکــس را متصل کرد، توضیحاتى داد و با خوشــرویى 
ما را که مشــترى برندشــان بودیم ترك کرد. حاال اما در 
طرحى جدیــد مودم هــاى وایمکــس در طرحى جذاب

 قرار است جاى خود را به مودم هاى نسل جدید که 4G ثابت 
(TD_LTE) نامگذارى شده اند بدهند. روند کار خیلى 
پیچیده نیست. وارد سایت مى شوید. فرم ها را پر مى کنید 
و مطمئن مى شوید منزل شما در محدوده سرویس دهى 

هست. اما بازى از اینجا تازه آغاز مى شود:
•    شما بسته اینترنت وایمکس را براى یکسال خریده اید. 
تکلیف پولى که بابت شارژ براى یکسال داده اید و تا پایان 

قراردادتان هنوز چند ماهى مانده چه مى شود؟
•    شما مودم جدید را تحویل مى گیرد. این بار اما نه از جوان 

مؤدب و کارشناس خبرى است و نه اتصال و اطمینان از راه 
اندازى مــودم. مودم را مقابل در خانــه تحویل مى گیرد و

 بقیه اش را هم حتماً بلدید. اگر هم نباشید به ایرانسل ربطى 
ندارد. مثًال اگر پدر و مادرى کمى ســن باالتر از این مودم 
بخواهند اســتفاده کنند باید قبلش دوره تخصصى IT در 

دانشگاه بگذرانند. درست است؟
•    مودم با شما سر شــوخى را از همان ابتدا باز مى کند. او 
قرار است ظرف 24 ساعت وصل شود. تماس مى گیرید که 
مطمئن شوید کار ثبت مدارك شما به درستى انجام شده. 
مى گویند که شــماره شما ثبت شــده اما هنوز از اینترنت 

خبرى نیست.
•    یکى از دفاتر خدمات ایرانســل را انتخاب مى کنید و با 
مودم به ســراغش مى روید. مدارکتان را دوباره مى گیرد و 
دوباره ثبت مى کند. تأکید مى کنید اینترنت هنوز وصل نشده 
است و از پوشــش اینترنتى محل زندگى مطمئن هستید. 
جواب مى دهد به سایت اعتماد نکنید چون برخى مناطق 
مشکل پوشــش آنتن دهى دارد. بروید خانه فالن رمز را 
براى فالن شماره با خط ایرانسل بفرستید. اگر جواب منفى 
بود که باید کاال را مرجوع کنید. یعنى تا حاال تفریح سالمى 

داشتید و تمام.
•    معجزه اى رخ داده است. مودم شما در پى عمل احیا، به 
آغوش گرم خانواده بازگشته اســت. دو ساعتى از اینترنت 

استفاده مى کنید. بعد از دو ســاعت دوباره ترجیح مى دهد 
بدون آنتن شود. دوباره تماس با مرکز پاسخگویى. بار دوم، 
بار سوم و بار چهارم. هر نوبت جوابى دریافت مى کنید. افراد 
پشت خط محترمانه پاسخ مى دهند اما مشکل شما همچنان 

به قوت و توان سابق باقى است.
 •    شــما به اپراتورى نیاز دارید که هــر روز از پروژه هاى 
جدید رونمایى کند بدون اینکه پیش نیازهایش را برآورده
 کرده باشــد یا به یک اپراتور کمى کندتر که مطمئن باشد 
خدماتى که تبلیغ کرده اســت را مى تواند به درســتى و با 
استاندارد ارائه کند؟ مثل این است که بى او و براى رقابت با 
بنز از خودروى برقى خود رونمایى کند اما وقتى در موتور را 

باز مى کنید با یک غول بنزینى طرف مى شوید.

رئیس نظام صنفى کشاورزى ایران با اشاره به لزوم 
تکمیل زنجیره هاى تولید در بخش کشاورزى گفت: 
یکى از دالیــل حضور کمرنگ ایــران در بازارهاى 

صادراتى، قیمت باالى محصوالت تولید شده است.
شــفیع ملک زاده با بیان  اینکه بیش از چهارمیلیون
 بهره بردار بخش کشاورزى در کشور در حال فعالیت 
هستند، اظهار داشت: نظام صنفى کشاورزى ایران 
بحث تولید، توزیع، فرآیند فراورى و صنایع تکمیلى را 

در این زمینه دنبال مى کند.
وى تصریح کرد: در بخش کشاورزى بحث زنجیره 
تولید موضوع بسیار مهمى است و چنانچه مورد غفلت 
قرار گیرد این بحث توجیه اقتصادى و فنى خود را از 

دست مى دهد.
رئیس نظام صنفى کشــاورزى ایران، با بیان اینکه 
قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزى یکى از 
اهرم هایى است که مى تواند در پیاده کردن زنجیره 
هاى تولید و تأمین کمک کند، افزود: در صورت لغو 
این تحریم ما دچار یک عقبگرد مى شویم و صدمات 

و ضررهاى زیادى به بخش کشاورزى وارد مى شود.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود معضل ضایعات 
در بخش کشاورزى را مورد اشــاره قرار داد و گفت: 
ما درحدود 120 میلیون تن محصوالت کشــاورزى 
داریم و ساالنه شــاهد بیش از 30 درصد ضایعات در 

این بخش هستیم. 
شفیع زاده همچنین درباره دالیل حضور کمرنگ ایران 
در بازارهاى صادراتى اظهار داشت: هزینه باالى تولید 
قیمت تمام شده محصوالت کشاورزى یکى از این 
دالیل است چراکه قیمت اکثر محصوالت ما گران 

است و قابل رقابت در بازارهاى جهانى نیست.

قیمت میوه ایرانى رقابتى نیست

 تبدیل 36تن محصول 
کشاورزى به ضایعات

چگونه برندمان را با خاك یکسان کنیم

روش خالقانه ایرانسل براى مشترى ندارى!
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پس به سوى قیامت بشتابید و پیش از آنکه مرگ فرا رسد آماده 
باشید، زیرا ناگهان آرزوهاى مردم قطع شده و مرگ آنها را در 
کام خود مى کشدو دِر توبه بسته مى شــود. شما امروز به جاى 
کســانى زندگى مى کنید که قبل از شما بودند و ناگهان رفتند و 

پس از مرگ تقاضاى بازگشت به دنیا کردند.
موال على (ع)

حسن ستارى – شهردار آران و بیدگل

آگهى مناقصه(مرحله دوم) نوبت اول

پیرو آگهى مناقصه شماره 5614 مورخ 96/3/18 شهردارى آران و بیدگل در نظر 
دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 334 مورخ 96/2/21 نسبت 
به انتخاب پیمانکار جهت عملیات زیرسازى ضلع شرقى بلوارخلیج فارس به طول 
2300 متر با اعتبارى بالغ بر 4/000/000/000 ریال و با شرایط خاص موجود در دفتر 
فنى شــهردارى و از طریق مناقصه عمومى به بخش خصوصى اقدام نماید. لذا از 
کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 
مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى 

به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم بذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در 

رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

حسن ستارى – شهردار آران و بیدگل

آگهى مزایده(مرحله دوم) نوبت اول

پیرو آگهى مزایده شماره 6354 مورخ 96/3/28 شهردارى آران و بیدگل به استناد 
مصوبه شماره 505 مورخ 96/3/13 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل در نظر دارد 
نسبت به اجاره بهره بردارى قسمتى از ملک خود واقع در خانه تاریخى بنى طباء 
جهت احداث کوره و کارگاه سفالگرى و نانوایى سنتى به مدت دو سال با اجاره بهاى 
ماهانه 700/000 ریال با شرایط موجود در شهردارى از طریق مزایده عمومى اقدام 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید تا حداکثر ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى جهت اطالع از شرایط شرکت در 
مزایده به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمناً هزینه  انتشار آگهى به عهده 

برنده مزایده است و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

حمید شهبازى – شهردار هرند 

تجدید آگهى مزایده عمومى نوبت دوم

شهردارى هرند با استناد به مجوز شــماره 25 مورخ 96/1/23 شوراى 
اسالمى شهر هرند در نظر دارد بهره بردارى از جایگاه عرضه گاز طبیعى 
CNG خود را به مدت یکسال شمسى و بر اساس قیمت کارشناس رسمى 

دادگسترى به صورت اجاره ماهیانه 15/000/000 ریال به شرکتهاى واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مى آید 
جهت دریافت آگهى مزایده تا تاریخ 96/4/28 به شهردارى مراجعه و یا با 

تلفن 46402366-031 تماس حاصل نمایند.

حمید شهبازى – شهردار هرند 

آگهى مزایده عمومى نوبت دوم

شــهردارى هرند با اســتناد به مصوبه شــماره 722 مورخ 
1395/12/1 شوراى اسالمى شهر هرند در نظر دارد نسبت به 
فروش 20 قطعه پالك مسکونى واقع در فاز 4 ارشاد از طریق 
مزایده عمومى اقدام نماید لــذا متقاضیان محترم مى توانند 
جهت دریافت اسناد مزاید ه و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 
1396/4/28 به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 031-46402366 

تماس حاصل نمایند.
مهدى غالمى – شهردار گلدشت

آگهى مزایده نوبت دوم

شهردارى گلدشت در نظر دارد نســبت به فروش ضایعات شامل:
آهن آالت، چدن، آلومینیوم موجود در انبار شــهردارى  و بر اساس 
قیمت کارشناسى پایه اقدام نماید متقاضیان مى توانند همه روزه به 
جز ایام تعطیل در ساعات ادارى جهت دریافت فرم  آگهى و پیشنهاد 
قیمت و بازدید به شهردارى گلدشت مراجعه و پیشنهادات خود را 
حداکثر تا تاریخ 96/4/28 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل 

نمایند.
تلفن: 42232006-7

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

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

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

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

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

تسهیالت ویژه نیروهاى مسلحتسهیالت ویژه نیروهاى مسلح

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

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

انواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیلانواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیل

خیابان هاتف جنب بانک ملى مجتمع زرنگار واحد 58

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

ذ اب  فاوت و  ید  ا  ذ ت فففففففا

سیسمونى کاملسیسمونى کامل
 جهیزیه کامل جهیزیه کامل

   تلفن:    تلفن: 3220652532206525  __    3221083432210834__  0913325039809133250398

ت تتتتتتتتتتتحک
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روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
شماره 96/7/ن

نوبت اول

اداره کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید، بدینوسیله از 
شرکت هاى داراى صالحیت و رتبه بندى با رعایت ظرفیت کارى دعوت مى گردد براى دریافت اسناد مناقصه تا روز سه شنبه 

مورخ 1396/4/27 به پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات کشور به نشانىhttp://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند.

شماره 
مبلغ برآورد(ریال)موضوع پروژهمناقصه

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 
مناقصه(ریال)

رتبه مورد نیاز

احداث سالن ورزشى در محله 96/7
5 ابنیه10.966.803.870548.400.000قشقایى شهرستان شهرضا

مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1396/5/7
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1396/5/8

نشانى: اصفهان – خیابان سعادت آباد                                         تلفن: 031-36681068
م الف: 59682 

هیأت هاکى اســتان اصفهان در نظر دارد با هماهنگى اداره کل ورزش و جوانان اســتان و به استناد 
آیین نامه انتخابات روساى هیأت هاى ورزشى استان ها، نسبت به تشکیل مجمع انتخاباتى این هیات 
به منظور انتخاب رئیس هیأت در اســتان اصفهان اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط 
عالقمند به احراز پست ریاست هیئت دعوت بعمل مى آید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارك 
موردنیاز از تاریخ 96/4/19 لغایت 96/4/26 به مدت 7 روز کارى از ساعت 8 الى 14 به دبیرخانه مجمع 

واقع در اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه و با تحویل مدارك، رسید دریافت نمایند.
ضمنًا به استناد بخشنامه شماره 126831 مورخ 1390/7/19 سازمان بازرسى کل کشور مبنى بر عدم 
به کارگیرى افراد بازنشســته، از ثبت نام و پذیرش بازنشستگان محترم به عنوان کاندیداى ریاست 
هیأت هاى ورزشى معذور است. ایثارگران، فرزندان شــهدا و جانبازان هفتاد درصد(70٪) و باالتر، 
نیروهاى مســلح، وزارت اطالعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبرى از شمول این قانون 
مستثنى مى باشند. الزم به ذکر است طبق نامه شماره 32/9715/ص مورخ 94/4/30 وزارت ورزش و 
جوانان مقرر گردیده است افراد معترض به فرایند انتخابات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزارى 
انتخابات شکایات خود را به همراه مستندات مربوطه  جهت رسیدگى به امور مجامع وزارتخانه ارسال 

نمایند. بدیهى است به شکایات دریافتى پس از مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آدرس دبیرخانه: اصفهان – آبشار سوم – بعد از پل غدیر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

شرایط: 
1- اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایران

2- تابعیت جمهورى اسالمى ایران
3- معتقد به یکى از ادیان رسمى کشور

4- نداشتن سوء سابقه کیفرى
5- دارا بودن حداقل 30 سال تمام

6- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى فوق دیپلم
مدارك مورد نیاز:

1- تصویر شناسنامه و کارت ملى
2- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمى در نیروهاى مسلح(فقط آقایان)

3- دو قطعه عکس جدید – ابعاد 4*3
4- تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر یا معادل آن(حداقل فوق دیپلم)

5- تصویر آخرین حکم کارگزینى در صورت اشتغال در دیگر نهادها و سازمان ها و ارگان هاى دولتى و 
یا سایر مدارك مربوط به اشتغال غیردولتى

6- ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد با دریافت تأیید از حراست اداره کل(پس از ثبت 
نام)

7- ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز
8- ارائه اصل مدارك به هنگام ثبت نام الزامى مى باشد.

آگهى

هیأت هاکى استان اصفهان
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دانیــال عبادى بــا انتشــار عکس فوق 
در ایســنتاگرام خود خبر از یــک اتفاق 
داد. وى در ایــن پســت نوشــت:«با 
آقاى صحرادوســت، مدیریت شــرکت 

المبورگینى در ایران.»

تبلیغ المبورگینى 

مهــدى ماهانى با انتشــار این عکس در 
اینستاگرامش نوشــت: «قفل دل ها، با 
مهربانى ومحبت باز مى شود محبت کلید 
ورود به قلب هاست "مهربانى"و "محبت" 

را در زندگى خود جارى کنید.» 

قفل و کلید 

ایــن زوج هنــرى بــا حضــور در یک 
دامپزشکى و امضاى  یک طومار حمایت 

خود را از حیوانات اعالم کردند.

صداى حیوانات 

مهدى امینى خواه با انتشــار این عکس 
در اینستاگرامش نوشــت: «خاطره بازى 
پارسال مســکو به همراه دوست عزیزم 

فرزاد فرزین میدان سرخ کاخ کرملین.»

خاطره بازى سرخ  

حسن فتحى را مى توان با على حـــاتمى مقایسه کرد 
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 10 بازیگر سینما و تلویزیون درباره سریال «شهرزاد» و فصل دوم که تاکنون دو 
قسمت آن عرضه شده است به اظهار نظر پرداختند. 

جمشید مشایخى، الله اسکندرى، عبدالرضا اکبرى، کمند امیرسلیمانى، سیما 
تیرانداز، نفیسه روشن، سروش صحت، پوالد کیمیایى، مرجانه گلچین و مجید 

مظفرى در گفتگوهاى خود از این سریال به عنوان اثرى باکیفیت یاد کرده و 
حسن فتحى و تیم تولید آن را تحسین کردند. گفتنى است قسمت سوم فصل 
دوم «شهرزاد» به کارگردانى حسن فتحى و تهیه کنندگى سید محمد امامى 

امروزعرضه مى شود.

عشق،صمیمیت،سادگى 
جمشید مشــایخى معتقد است: عشق، صمیمیت و ســادگى حلقه هاى مفقوده اى 
هستند که این روزها نایابند اما در مجموعه «شهرزاد» به خوبى به چشم مى خورد 

و مخاطب را با خود درگیر مى کند که چرا به چنین روزگارى رسیده ایم.
«رضا خوشنویس» سینما افزود: به نظرم براى مجموعه «شهرزاد» مى توان تندیس 
عشق را به حسن فتحى داد. به جرأت مى توان گفت که فصل دوم «شهرزاد» هم مانند فصل 

اول از جذابیت هاى الزم برخوردار خواهد بود و مى تواند هر هفته میهمان خانه هاى ما 
باشد.

جذابیت مثلث عشقى در «شهرزاد» 
الله اسکندرى گفت: «شــهرزاد» عالوه 

بر قصه عاشــقانه اش به قسمت 
هایى از تاریخ نیز پرداخته است و از آنجا که 
فتحى تســلط خوبى بر تاریخ معاصردارد آن را  به خوبى به 

تصویرمى کشد. 
وى ادامه داد: در «شهرزاد» مثلث عشقى وجود دارد که 

مخاطب آن را بسیار دوست دارد و به همین دلیل 
هم آن را تا انتها دنبال مى کند.  

عشق،صمیمیت،
جمشید مشــایخى
هستند که اینرو
و مخاطب را با خو
«رضا خوشنویس»

ى ن ب عشق را به حسن فتحى دادقر
اول از جذابیت هاى الزم

باشد.

کارگردانىى حسن فتحى و تهیه کنندگى سید محمد امامى 
اممروزعرضه مى شود.

 عشقى درر «شهرزاد» 
«شــههرزاد» عالوه  فت:

 اشبه قسممت 
ت و از آنجا کهه 
ا به خوبى بهه

د که 
ین دلیل  مخاطب آن را بسیار دوست دارد

تا انتها دنبال مى هم آن را

داستان «شهرزاد» خوب است
بافت دراماتیک جذابى برخوردار است. عبدالرضا اکبرى گفت: «شهرزاد» داستان خوبى دارد و از 

وى ادامه داد: در این مجموعه بازیگران درخشــانى حضور دارند که به درستى نقش هایشان را ایفا 
کرده اند. فصل اول «شهرزاد» با استقبال بسیار خوبى همراه بود که قطعاً فصل دوم آن هم مخاطب 

را با خود همراه خواهد کرد.

عرضه مناسب در شبکه نمایش خانگى 
کمند امیرسلیمانى نیز درباره «شــهرزاد» گفت: متن، بازیگر، 
کارگردانى، تصاویر زیبا، طراحــى صحنه و لباس، گریم خوب 
این همه مواردى است که در سریال «شهرزاد» به خوبى مشهود 

است و به خوبى درکنار هم قرار گرفته است.
وى ادامه داد: خوب بود که این ســریال در تلویزیون نمایش داده 

مى شد اما با توجه به محدودیت هایى که در رسانه ملى وجود دارد به 
نظرم نمایش خانگى براى عرضه آن مناسب تر است.

«شهرزاد» دورهمى خانواده ها
مجید مظفرى گفت: نباید از یاد ببریم که ما در 
دهه هایى در کشورمان شــاهد رشد فرهنگى 

بودیم، مردم بیشتر به هم نزدیک 
بودند،  به هم احترام مى گذاشتند 
و حتى با حرف و قول قرارو تأیید 
نگاهى باهم همــراه بودند و به 

نوعى چک و سفته میانشان وجود 
نداشت و این امر را حسن فتحى در 

مجموعه «شهرزاد» به خوبى نشان 
داده است.

مظفــرى افــزود: درواقــع مى تــوان گفت 
«شــهرزاد» دورهمــى خانواده هاســت که 
بــا خصوصیــات مثبــت و مختلفــى که در 
شخصیت ها برجا گذاشته مى تواند نگاه مردم 

جامعه را تغییر دهد. 

امروز در زندگى ها عشق کم 
شده است

نفیســه روشــن نیــز دربــاره 
«شــهرزاد» گفت: اســتقبال از 
«شــهرزاد» به دلیل کامل بودن 

آن اســت اینکه هیچ نقصى در آن 
نمى بینیم و مهمتر اینکه یک کارگردان 

حرفه اى و خوشــنام به نام حســن فتحى 
سکان آن را در دســت دارد. از دیگر نقاط مثبت 

این سریال وجود چهره هاى سینمایى و تلویزیونى در 
کنار هم است.

وى ادامه داد: «شــهرزاد»  قصه عاشــقانه اى را 
دنبال مى کند که براى همه ما لذتبخش اســت زیرا امروز در 

زندگى ها عشق کم شده است.

 کم

ره
 از
ن

ر آن
رگردان 

ســن فتحى 
 دیگر نقاط مثبت 

ر ینمایى و تلویزیونى در

عاشــقانه اى را  صه
ا امروز درلذتبخش اســت زیرا

خوش به حال عوامل «شهرزاد»
سروش صحت نیز درباره «شهرزاد» گفت: به جرأت مى توان اگر اثرى حساب شده و درست ساخته شده باشد و گروهى 

قوى داشته باشد از آن استقبال مى شود. همه مى دانیم ساختن سریال سخت است و ساخت اثرى که مورد توجه 
عام و خاص قرار گیرد بسیار سخت تر است.

هم در قسمت اول و هم در فصل دوم بسیار داد: خوش به حال تمام عوامل «شهرزاد» که وى ادامه 
مورد استقبال قرار گرفتند. 

ی نر ی ش ى ر ب ر ور ى ر ن ر زی ب و ج
هرزاد» با استقبال بسیار خوبى همراه بود که قطعاً فصل دوم آن هم مخاطب 

کرد.

گروهى گروهى 
ه 

نه گلچین: 
مرجا

گذشته دارد
» رجعتى به 

«شهرزاد

ل همه عوامل 
ت: در این سریا

ین نیز درباره «شهرزاد» گف
مرجانه گلچ

 به خوبى پرداخت شده بود و 
 گرفتند و قصه

درست و صحیح در جاى خود قرار

ز آنجایى که حس نوستالژى 
 گذشته دارد و ا

زاد» رجعتى به
مهمتر اینکه «شهر

یرا مردم خاطرات شیرینى از 
ب خوشایند است ز

زیبایى دارد براى مخاط

گذشته دارند.

حســن فتحــى را مى تــوان بــا علــى حاتمى 
مقایسه کرد

ســیما تیرانداز معتقد است که سریال هایى 
که در نمایش خانگى ســاخته مى شــود 
بســیار موفق تر از ســریال هایى اســت 

کــه در تلویزیون ســاخته مى شــود، 
عمل مى کند زیرا بخاطــر کمتر بودن 
بــا  بازیگــر  هــا  محدودیــت 
پیــدا  حضــور  بیشــترى  فــراق 

مى کند.
وى در ادامه افزود: ســریال «شهرزاد» موفق 

است زیرا نوع نگاه و نکته ســنجى کارگردانش 
بسیار متفاوت است. حسن فتحى را مى توان با على 

حاتمى مقایســه کرد هرچند فتحى عالوه بر ســاخت 
ســریال هاى تاریخى در ژانــر اجتماعى هم بســیار موفق بوده

 است. 

افت تلویزیون وسریال سازى در شبکه نمایش خانگى 
پوالد کیمیایى معتقد اســت که از زمانى که تلویزیون افت کرد و نتوانست در زمینه سریال 
ها با قصه هاى طوالنى موفق باشــد نمایش خانگى جایى براى ارائه این نوع سریال ها شد 
که به خوبى هم مورد استقبال قرار گرفت تا آنجا که حتى بازیگران سینما هم به این مدیوم 

اطمینان کردند. 
کیمیایى با بیان اینکه امروز در تلویزیون ما از این نظر حفره اى ایجاد شــده است، افزود: به 
همین دلیل هم مردم به ســریال هاى نمایش خانگى گرایش پیــدا کرده اند که یکى از این 

سریال ها «شهرزاد» است.

فریده سپاه منصور بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص 
فعالیت هاى خود در سال 96 گفت: در حال حاضر مشغول بازى 
در سریال «برنا» به کارگردانى عباس 

رنجبر هستم که به امید خدا از 
شبکه 3 سیما پخش خواهد شد.  وى در همین راستا ادامه داد: 
عالوه بر این سریال قرار بود در نمایشى به کارگردانى حسین 
کیانى به ایفاى نقش بپردازم که با توجه به همزمانى و تداخل با 
سریال «برنا» از وى براى عدم حضورم عذرخواهى کردم و در 

آن پروژه حاضر نشدم.
 بازیگر فیلم «مهمان مامان» درباره کم کارى خود در عرصه 
سینما تصریح کرد: سه سال است که هیچ پیشنهادى به من 
نمى شــود. در برخى موارد هم پیشنهاداتى مى شد که شرایط 

خوبى براى تولید نداشتند و من قبول نکردم اما طى این مدت 
سه ساله هیچکس به من پیشــنهادى نداده است. وى درباره 
کمرنگ شدن نقش پیشکسوتان در سینما تأکید کرد: نقش ها 
و فیلمنامه ها محدود شده اند. گاهى نقشى نوشته مى شود که 
وجودش زائد بوده و با حذفش هیچ اتفاقى نمى افتد و متأسفانه 

آن نقش ها را براى سن هاى باال مى نویسند.
سپاه منصور با گالیه از برخى پیشنهادات به پیشکسوتان اشاره 
کرد: به عنوان مثال برخى مواقع کارى به من پیشنهاد شده که 
بعد از رد کردن، آن را به یک هنرور داده اند تا بازى کند. کارى 
که یک هنرور هم مى تواند بازى کند را چطور مى توان به یک 
بازیگر پیشنهاد داد. اینها بین هنرور و بازیگر هیچ فرقى قائل 
نمى شوند. نباید انتظار داشــت که چنین تفکراتى براى نسل 

پیشکسوت سینما نقش بنویسند.
بازیگر فیلم «کتاب قانون» مشــکل امرار معــاش را یکى از 
معضالت حال حاضر پیشکسوتان دانست و خاطرنشان کرد: 
وقتى بازیگــرى براى مدت  طوالنى بیــکار مى ماند قطعاً به 
مشکالت حاد مالى بر مى خورد. خود من اکثر کارها در سینما 
و تلویزیون را قبول مى کردم و در سال یک کار تئاتر هم انجام 
مى دادم زیرا در تئاتر هیچ پولى نیست اما متأسفانه این روزها کار 
تصویر هم کم شده است. البته من حاضرم در مضیقه مالى باشم 

اما هرکارى را به هر قیمتى انجام ندهم.

اینها بین هنرور و بازیگر هیچ فرقى قائل نمى شوند 

محمدرضا فروتن 
که به تازگى آلبوم «مى فهممت» را در راستاى 

سالمت روان، منتشر کرده اســت با حضور در اولین همایش 
تقدیر از چهره هاى ماندگار و کارآفرینان بر تر حوزه راه و شهرسازى (جایزه 

دادمان)، به سخنرانى حول محور ســالمت روان و تأثیر عملکرد انسان سالم در 
شکل گیرى شهر سالم پرداخت.

محمدرضا فروتن عنوان کرد: فکر و ذهن سالم است که سبب مى شود انسان، سالمت روان 
داشته باشد و شهرهاى ما هم، زمانى سالمت خواهند بود که سازندگان شهر ها، ذهنى سالم داشته 

باشند. وى ادامه داد: مهندسان نقشى اساسى در به وجود آمدن شهر ها دارند و هر چه مهندسان ما آرام تر 
باشند و در آرامش بیشترى دست به طراحى و اجرا بزنند، شهرهاى ما سبز تر و سالم تر خواهد بود.

محمدرضا فروتن در پاسخ به پرسش رضا رشیدپور مجرى برنامه در خصوص آلبوم «مى فهممت»، بیان 
کرد: آلبوم «مى فهممت» یک آلبوم سالمت محور است که تأکیدش بر آشتى انسان با ناخودآگاهش است و از 
آنجایى که دکتر افشین یداللهى ترانه سراى این آلبوم، روانپزشک بودند، به خوبى توانسته اند از تمام ظرفیت هاى 

ترانه براى انتقال پیام سالمت روان استفاده کنند.

چهره هاى ماندگارفروتن در همایش سخنرانى محمدرضا 

نسخه بلورى فیلم «بادیگارد» ســاخته ابراهیم حاتمى کیا در 
سومین دهه تیرماه در مراکز فروش محصوالت ویژه فرهنگى 
و مراکز تخصصى عرضه محصوالت ســمعى و بصرى توزیع 

مى شود.
از ویژگى هاى نسخه بلورى «بادیگارد» که با حجم 50 گیگابایت 
آماده  عرضه مى شــود وجود منوهاى مختلف، زیرنویس هاى 
چندزبانه براى تمامــى آیتم ها، کلیپ هــاى معرفى هر بخش 
و کیفیت تصویرى بســیار بــاال براى عالقه منــدان حرفه اى 

سینماست.
علت تأخیر در عرضه این نسخه که ابتدا قرار بود پاییز سال گذشته 
روانه بازار شــود طراحى برنامه هاى ویژه و براى اولین بار تجربه 
شده در سینماى ایران در قالب بلورى است. به طور مثال بیننده 
مى تواند در حین تماشاى یک قسمت همزمان وارد منوهاى دیگر 
شده و از سایر آیتم ها نیز استفاده کند. کیفیت تصویرى ارائه شده 
در این بلورى،  هم براى فیلم اصلى و هم براى ســایر بخش ها 
همچون پشت صحنه، مصاحبه هاى تخصصى، عکس ها، فیلم به 
روایت کارگردان و... فراتر از کیفیت تصویرى نسخه هاى دى وى 
دى نمایش خانگى است و با کیفیت اصلى نسخه دیجیتال در پرده 

سالن هاى مدرن برابرى مى کند.
فیلم سینمایى «بادیگارد» محصول سازمان هنرى رسانه اى اوج 
بوده و توسط مؤسسه سینما 24 (هنر اول) عرضه و توزیع مى  شود.

نسخه بلورِى «بادیگارد» در بازار 
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هندوانه یکى از میوه هاى خوشمزه و خنک کننده است که میزان 
زیادى آب و ترکیبات آنتى اکســیدانى دارد. این میوه خوشمزه 
طرفداران زیادى دارد و مى تواند به راحتى آب بدن را به خصوص 
در روزهاى گرم سال تأمین کند. هندوانه همچنین سرشار از مواد 
مغذى ضرورى و حاوى ترکیبى به نام لیکوپن اســت که باعث 

پاکسازى بدن و دفع مایعات زائد از بدن مى شود. 
اما شــاید عده کمى بدانند که تخمه هندوانه کــه دور ریخته 
مى شود نیز حاوى خواص زیادى اســت. این تخمه هاى سیاه 
رنگ با احتباس آب در بدن مقابلــه مى کنند و منبع خوب آنتى 
اکسیدان ها هستند. اگر احساس خستگى مى کنید مى توانید به 
انرژى این تخمه ها اعتماد کنید. با ما باشید تا بیشتر با خواص این 

تخمه ها آشنا شوید.

تخمه هندوانه ملین طبیعى 
تخمه هندوانه حاوى میزان زیادى فیبر است که به تنظیم حرکات 
روده ها و دفع ضایعات از بدن کمک مى کند. با مصرف تخمه 
هندوانه از ملینى طبیعى بهره مند مى شوید که یبوست را از بین 
مى برد. این تخمه ها همچنین به کنترل دســتگاه گوارش نیز 

کمک مى کنند.

تخمه هندوانه بهترین دیورتیک (ادرارآور)
تخمه هندوانه مانند خود میوه حاوى خواص ادرارآور خوبى است 
که به دفع مایعات حبس شده در بافت ها کمک مى کند. تهیه 
دمنوش درمانگر تخمه هندوانه به مقابلــه با تجمع ضایعات و 
تشکیل سنگ کلیه کمک زیادى مى کند. ترکیبات فعال موجود 
در این دانه ها باعث بهبود عملکرد دستگاه ادرارى شده و به دفع 
راحت مایعات بدن کمک مى کند. در نتیجه باکترى هاى مضر 
و آسیب رســان راحت تر از بدن دفع مى شوند. تخمه هندوانه 
همچنین در دفع فلزات سنگین و کاهش بیمارى هاى مزمن و 
جدى کمک زیادى مى کند. از آنجایى که این تخمه ها مایعات 
و نمک بدن را تنظیم مى کند مصــرف منظم آن باعث کنترل 

فشارخون مى شود.

تخمه هندوانه منبع آنتى اکسیدان
هندوانه سرشار از لیکوپن است و تخمه هاى آن نیز حاوى آنتى 
اکسیدان هاى دیگرى مانند منیزیم و زینک(روى) است. این 
ترکیبات مفید به کنترل آسیب هاى ناشى از رادیکال هاى آزاد 
کمک کرده و مانع از تخریب زودهنگام مفاصل و 

استخوان ها مى شود.

تخمــه هندوانه منبع 
انرژى 

بیرون ریختن تخمه هندوانه به 
معنى از دست دادن یک منبع 
انرژى خوب اســت. هندوانه 

حاوى میزان کمى کالرى است اما تخمه هاى آن حاوى انرژى 
بیشترى اســت. به همین دلیل در مواقعى که احساس ضعف و 
خستگى مى کنید تخمه هندوانه مى تواند انرژى تان را افزایش 
دهد. مواد معدنى و فیبرهاى موجود در این تخمه ها در مقابله با 
احساس خستگى مزمن و بهبود راندمان جسمى و روحى نقش 
مؤثرى دارند. در واقع هر 100 گرم هندوانه فقط 20٫3 کالرى و 
تخمه هاى آن تا 555 کالــرى دارد. به همین دلیل توصیه نمى 
شود که به طور روزانه این میزان تخمه هندوانه مصرف شود. اما 
مى توانید به طور مرتب از این تخمه ها به میزان کم استفاده کنید.

تخمه هندوانه براى مقابله با چربى باال
مازاد کلسترول تجمع یافته در عروق و عدم کنترل ترى گلیسیرید 
شرایط نامســاعدى براى بدن فراهم مى کند. تخمه هندوانه 
سرشار از اســیدهاى چرب اشباع نشــده اى مانند امگا 3 ها و 
امگا 6 هاست که به کنترل این مشکالت و تصفیه خون کمک 
مى کنند. بنابراین، این تخمه ها قدرت الزم براى کاهش خطر 
انسداد و سفت شدن عروق را داشــته و از ابتال به بیمارى هاى 
گردش خون و بیمــارى هاى قلبى عروقى جدى پیشــگیرى 

مى کنند.
مى توانید تخمه هندوانه را به صورت درسته بشکنید و مصرف 
کنید  وحتى مى توانید آنها را پودر کنید تا مواد مغذى آن آزاد شود.
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استخوان ها مى شود.
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یک متخصص دندانپزشــکى کودکان با 
تأکید بر اینکه بهترین زمان شروع مسواك 
زدن کودکان سنین ده ماهگى تا یک سالگى 
است، در مورد مسواك و خمیر دندان مناسب 

براى کودکان توضیح داد.
 لیدا طوماریان  افزود: لثه کودکان نرم است 
و به همین دلیل باید از مسواك هاى نرم و 
ظریف با موهاى کوتاه براى مسواك کردن 
دندان هاى خود اســتفاده کنند تا آسیبى به 
لثه هاى شان وارد نشــود. با افزایش سن، 
شکل مو و اندازه مسواك نیز تغییر مى کند 
و مادران باید از مسواك هاى مناسب ترى 

براى پاك کردن دندان هاى کودکان خود 
استفاده کنند.

وى با بیان این مطلب که زمان مشخصى 
براى تعویض مســواك وجود ندارد، ادامه 
داد: موهاى مسواك در اثر فشار کم یا زیاد 
دست در زمان مســواك زدن تغییر شکل 
مى دهد و بنابراین نمى توان زمان خاصى را 
براى تغییر مسواك تعیین کرد، اما در شرایط 
معمولى، بهتر اســت هر ســه ماه مسواك 

جدیدى جایگزین مسواك قبلى شود.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى در خصوص مشخصات خمیر 

دندان مناســب براى کودکان عنوان کرد: 
مواد مختلفى مثل فلوراید، مواد صابونى و 
نگهدارنده در خمیر دندان ها وجود دارد که 
خوردن سهوى آن ممکن است باعث ایجاد 
مسمومیت در کودکان شود. به همین دلیل 
بهتر است بچه ها از زمانى که قادر به بیرون 
انداختن آب دهان خود باشند، از خمیر دندان 

استفاده کنند.
این متخصص دندانپزشکى کودکان تصریح 
کرد: در صورتى که کودکى به طور اشتباهى 
خمیر دندان خورد، بهتر است والدین  به او 
قرص حالت تهوع و یا شــیر دهند و یا او را 

وادار به استفراغ کنند تا مواد مضرخمیر دندان 
از بدن کودك خارج شود.

طوماریان به والدیــن توصیه کرد تا بر روند 
مســواك زدن کودك خود نظارت داشته 
باشند تا ســالمت آنها تحت تأثیر عوارض 

ناشى از خوردن خمیر دندان قرار نگیرد. 
وى یادآور شد: کودکان تا قبل از دو سالگى 
نباید از خمیردندان استفاده کنند، چون ممکن 
اســت خمیردندان را قورت بدهند. تا قبل 
از دو ســالگى کودك، مســواك زدن باید 
فقط با مســواك نرم و با آب خالى و بدون 

خمیردندان باشد.

 10 ماهگى تا یک سالگى، 
بهترین زمان شروع 
مسواك زدن کودکان  

دانشمندان دریافته اند که اگر فردى به مدت 30 روز به میزان 
هشت تا ده لیوان آب مصرف کند اتفاق هاى خوبى در بدنش 
رخ مى دهد. آب نوعى از درمان به حســاب مى آید و حیات 
سلول ها، مولکول ها، بافت ها و اندام هاى بدن نیز به وجود 
آب در بدن نیازمند است و به عبارتى این نوشیدنى، سالمت و 

فعالیت هاى بدن را تحت تأثیر خود قرار مى دهد.

افزایش خالقیت ذهنى با مصرف آب
زمانى که فردى به مــدت 30 روز به طور مداوم و پى در پى 
روزى هشت تا ده لیوان آب بنوشد عملکرد شناختى مغز تا 
30 درصد افزایش پیدا مى کند، زیرا مغز یکى از اندام هایى به 
حساب مى آید که براى کارآیى بهتر نیازمند اکسیژن بیشترى 
اســت که آب اصلى ترین منبع براى تأمین اکسیژن مغز 

شناخته مى شود.

پوستى سالم داشته باشید
مصرف آب در طول روز باعث مى شود که روند پیرى پوست 
را کاهش دهد، زیرا با مرطوب نگه داشتن پوست بدن باعث 
نرمى، لطافت، درخشــانى و از بین بردن چروك پوســت 

مى شود.

تقویت ایمنى بدن
یک ضرب المثل اســلواکى مى گوید:«آب خالص اولین و 
اصلى ترین دارو در جهان است». آب به عنوان کاتالیزور براى 
تجدید عملکرد بدن عمل مى کند، همچنین مصرف مقادیر 
کافى آب عملکرد کبد و کلیه را بهبود مى بخشد و باعث خنثى 
کردن سطوح PH، تقویت ایمنى بدن در برابر سنگ کلیه و 

مدیریت درد (درد هاى بدن و سردرد) نیز مى شود.

استخوان هاى شما تقویت مى شوند
آب به بازســازى غضروف کمک مى کند و باعث کاهش 

آسیب هاى مفصلى ناشى از فشار مى شود.

چربى سوزى کنید 
هنگامى که 30 روز پشت سرم هم به میزان هشت تا ده 

لیوان آب مى نوشــید، بدن شما سم هاى 
مضر و ضایعــات را از اندام هاى 

حیاتى خــود حذف مى کند 
و این باعث مى شود که 
بدن شما پاك شود و به 
چربى شکم کمک کند.

کدو حلوایى، پوســت و گوشــتى نارنجــى دارد و جزو 
سبزیجات رنگى محســوب مى شــود که از بروز آکنه، 
بیمارى هاى قلبى، دژنراسیون ماکوالى چشم و اضافه 
وزن پیشگیرى مى کند. این کدوهاى گرد یا گالبى شکل 
بزرگ خواص دیگرى نیز دارند که در ادامه ارائه مى دهیم.

بتاکاروتن
کدو حلوایى حاوى میــزان باالیى رنگدانــه بتاکاروتن 
اســت. این رنگدانه به پیشــگیرى از بروز آکنه، سرطان 
و دژنراسیون ماکوالى چشم پیشــگیرى مى کند. 250 
گرم (یک لیوان) کدو حلوایى پخته شــده 8/5میلى گرم 
بتاکاروتن دارد کــه میزان قابل توجهى مى باشــد. این 

ترکیب براى پوست و بهبود وضعیت آن نیز مفید است.

فیبرها
کدوحلوایى حاوى فیبرهاى محلول در آب اســت که به 
کاهش کلسترول بد کمک مى کنند. فیبرهاى غیرمحلول 
در آب موجود در این ماده غذایى نیز معــده را پر کرده و 
احساس سیرى ایجاد مى کند. این فیبرها با یبوست نیز 

مقابله مى کنند.

C ویتامین
ویتامین C یک آنتى اکســیدان قوى است که از ابتال به 
آب مروارید و بیمارى هاى مزمن پیشگیرى مى کند. کدو 
حلوایى بهترین منبع ویتامین C است. یک لیوان معادل 
250 گرم کدو حلوایى 31 میلى گرم ویتامین C به بدن مى 

رساند که میزان بسیار باالیى است.

لوتئین
کدو حلوایى منبع مهم کاروتنوئیدها از جمله لوتئین است 
که از بروز دژنراسیون ماکوالى چشم و نیز از آب مروارید و 

سرطان کولون پیشگیرى به عمل مى آورد.

منیزیم
کدوحلوایى غنى از منیزیم اســت. این ماده معدنى براى 
تسکین آلرژى ها، آسم، ســالمت قلب و عروق، کنترل 

فشارخون و برطرف کردن سنگ کلیه مفید است.

پتاسیم
کدو حلوایى به عنوان یک ماده غذایى غنى از ماده معدنى 
پتاسیم باعث کاهش خطر ابتال به پرفشار خون، سنگ کلیه 
و سکته مغزى مى شود. این ماده غذایى به میزان زیادى 

پتاسیم دارد و براى بدن مفید است.

کدو حلوایى،محافظ قلب شمامعجزه آب در 30 روز

 عالیم اولیه بیمارى  کبد زمانى بروز مى کند که این اندام حیاتى آســیب 
جدى دیده است. آگاهى از عوامل آسیب رسان به کبد براى حفظ سالمت 
آن ضرورى است. در ادامه به مواردى اشاره شده است که براى کبد مضر 

هستند. 

شکر
کبد از یک نوع شــکر به نام فروکتوز براى تولید چربى استفاده مى کند. 
زمانى که میان فروکتوز وارد شده به بدن زیاد باشد، منجر به تجمع چربى و 
بیمارى هاى جدى کبدى مى  شود. برخى تحقیقات نشان مى دهد چربى به 
اندازه الکل براى کبد مضر است. بنابراین اولین قدم براى محافظت از کبد 

کاهش مصرف شیرینى است.

استفاده بى رویه از مکمل هاى گیاهى بدون تجویز 
پزشک

برخى افراد تصور مى کنند هر نوع مکمل گیاهى هیچ صدمه اى 
به بدن وارد نمى کند. این باور کامًال اشتباه است و گاهى مصرف 
نادرست و افراطى یک مکمل گیاهى مى تواند منجر به بیمارى  
هپاتیت یا نارسایى کبد شود. بنابراین تمام داروها و مکمل هاى 

گیاهى باید تحت نظر پزشک و با وسواس مصرف شوند.

چاقى و اضافه وزن
چاقى منجر به تجمع چربى در کبد و کبــد چرب غیر الکلى 
مى شود و ممکن است باعث تورم کبد شود. بنابراین کاهش 

وزن اولین قدم در جهت سالمتى کبد است.

A مصرف بیش از حد ویتامین
معموًال بدن از طریق مصرف میوه و سبزیجات، به ویژه 

آنهایى که رنگ نارنجى و زرد دارند، ویتامین A مــورد نیاز خود را تأمین 
مى کند. مطالعات نشــان مى دهد مصرف بیش از حد ویتامین A به کبد 

آسیب مى زند.

نوشابه
نوشابه و نوشیدنى هاى مصنوعى یکى از مهمترین دالیل آسیب به کبد 
هستند. براى محافظت از کبد مصرف نوشیدنى هاى مصنوعى شیرین 

را کاهش دهید.

استامینوفن

دوز نامناسب اســتامینوفن یکى از عوامل آسیب رسان به کبد است. براى 
مثال چنانچه ســرما خورده اید و ســر درد دارید، مراقب باشید که به طور 
همزمان از داروى استامینوفن و سرماخوردگى استفاده نکنید، چون داروى 

سرماخوردگى نیز حاوى استامینوفن است و مى تواند به کبد صدمه بزند.

چربى هاى ترانس 
چربى هاى ترانس براى کبد بیش از اندازه مضر هستند. دقت کنید حتى اگر 
در جدول ارزش غذایى میزان چربى ترانس صفر قید شده باشد، هنوز هم 

مقدارى چربى در آن ماده وجود دارد.
کبد بزرگ ترین ارگان داخلى بدن است که بیش از 500 عملکرد حیاتى بدن، 
از جمله مبارزه با انواع ویروس و عفونت را به عهده دارد. کبد با تولید پروتئین 
و هورمون در سراسر بدن، نقش مهمى را در حفظ سطح نرمال قند خون 
ایفا مى کند و تنها عضوى است که مى تواند خود را بازسازى (ترمیم) 
کند؛ به همین دلیل است که افراد مى توانند بخشى از کبد خود 

را اهدا کنند. 
 کبد حدود 10 درصد از جریان خون را مصرف مى کند و در هر 
دقیقه حدود دو لیتر خون پمپاژ مى کند. متأسفانه بیمارى هاى 
کبدى با هیچ عالمت ظاهرى همراه نیستند و بیمار زمانى از 
آن مطلع مى شود که کار از کار گذاشته است. سرطان کبد، 
نارســایى کبد،ســیروز، هپاتیت و هموکروماتوز شایع ترین 

مشکالت کبد هستند. 
انواع سبزیجات، گریپ فروت، گردو، لیمو، آووکادو، چاى سبز، 
سیر، چغندر، سبزیجات با برگ هاى سبز پررنگ و زردچوبه 
مهمترین غذاهایى هستند که کبد را سالم نگه مى دارند. 
استفاده از غذاهاى آماده و حاضرى، الکل و سیگار، روغن 
و غذاهاى سرخ کرده و عدم تحرك، مهمترین دالیل 

آسیب به کبد هستند.

تیغ هــاى یک بــار مصــرف یــا همان 
ژیلت هاى موجود در بازار کــه این روزها 
طرفداران زیــادى را به خــود جلب کرده، 
انواع مختلف در قیمت هاى ارزان تا گران 
دارند.  این ژیلت ها چون معموًال دو تا پنج 
تیغه اند و اغلــب فاصله تیغه ها 
به یکدیگر نزدیک اســت، نباید 
بیش از یک بار استفاده شوند، چون 
موهاى تراشیده شــده و پوسته هاى مرده 
بدن در میان این تیغه ها گیر کرده و تقریبًا 
شستشــوى آنها از البه الى ایــن تیغه ها 
غیرممکن است. در نتیجه، این ژیلت ها پس 
از هر بار مصرف باید دور انداخته شوند. چون 
نه تنها باعث ایجاد بیمارى هاى پوستى مى 
شوند بلکه مى توانند محیط حمام را آلوده به 
بسیارى از قارچ ها و باکترى ها کنند. در بازار 
تیغ هاى چندبــار مصرفى کــه در داخل 
دستگاه خودتراش قرار مى گیرند هم موجود 
اســت. درخصوص بهداشــت آنها نیز باید 
تدابیرى بــه کار رود تا بار میکروبى شــان 
پس از هر بار مصرف به حداقل برســد.در 
این روش پس از هر بار اصالح، باید صفحه 
فلزى دستگاه از پایه و تیغه جدا شود و از البه 
الى تیغه ها بقایاى مو و پوسته ها جدا شده 
و در نهایت قطعات با آب و صابون شسته و 
در مجاورت با نور خورشید و خارج از محیط 
مرطوب حمام خشک شوند. تیغ وسیله اى 
شخصى است و باید براى هر قسمت از بدن 
از یک تیغ یا ژیلت جداگانه استفاده شود تا 
به انتقال آلودگى ها به قسمت هاى حساس 

بدن منجر نشود.

خطر ژیلت هاى ارزان قیمت
کارشناسان بهداشت اعالم کرده اند، ژیلت 
هاى یک بار مصــرف ارزان قیمتى که در 
سطح شهر در حال فروش هستند، احتمال 
بیمارى زایى داشته و مردم به هیچ وجه نباید 
از آنها استفاده کنند. الزم است بدانید اغلب 
ژیلت ها از چین وارد مى شوند. محصوالت 
تولیدى گروه A آن داراى اســتانداردهاى 
کشــورهاى اروپایى و آمریکایــى بوده که 
معموًال باکیفیت و گرانقیمت هســتند، اما 
ژیلت هاى ارزان قیمتى که در گروه D قرار 
دارند، بى کیفیت هستند و از ضایعات تهیه 
مى شــوند. طبق آزمایش هاى انجام شده، 
در تولید دسته پالســتیکى این ژیلت ها به 
جاى استفاده از پالستیک هاى خوراکى از 
بى کیفیت ترین پالســتیک هاى ضایعاتى 
که مى تواند حساسیت هاى پوستى، آلرژى 
و امثال آن را ایجاد کند، اســتفاده مى شود. 
ضمن اینکه تیغه ایــن ژیلت ها به جاى فلز 
مرغوب اســتیل از فلــزات نامرغوبى تهیه 
شــده که در مجاورت با رطوبت حمام زنگ 
زده و میکروب ها را به خود جذب مى کند. 
در نتیجه چون تیغه این ژیلت ها بعد از یک 
بار مصرف و در تماس با آب به سرعت زنگ 
مى زند و آلودگى هاى شیمیایى و میکروبى 
روى آن جمع مى شــود در صورت استفاده 
مجدد موجب ورود این آلودگى ها به بدن و 

ایجاد بیمارى هاى پوستى مى شود.

مضرات 
ژیلت هاى 

طرفداران زیــیک بار مصرف
مختلف د انواع

نننننین ژیلت دارند.  ا
تیغه
به یک
بیش از
موهاى تراشید
بدن در میان ای
شستشــوى آن
غیرممکن است
از هر بار مصرف
نه تنها باعث ای
شوند بلکه مى
بسیارى از قارچ
تیغ هاى چندب
دستگاه خودترا
اســت. درخص
تدابیرى بــه ک
پس از هر بار م
این روش پس
ا فلزى دستگاه
الى تیغه ها بق
و در نهایت قط
در مجاورت با
مرطوب حمام
شخصى است
از یک تیغ یا ژ

به انتقال آلودگى

ى ژی
یک بار مصرف

نکات طالیى درباره سالمت کبد

ى گیاهى بدون تجویز 

ل گیاهى هیچ صدمه اى 
اه است و گاهى مصرف
ى تواند منجر به بیمارى  
ام داروها و مکمل هاى 

س مصرف شوند.

بــد چرب غیر الکلى
شود. بنابراین کاهش 

ت.

A
زیجات، به ویژه 

و هورمون در سراسر بد
ایفا مى کند و تنها
کند؛ به همین
را اهدا کنند.
 کبد حدود
دقیقه حدو
کبدى با ه
آن مطلع م
نارســایى
مشکالتک
انواع سبزی
سیر، چغ
مهمتر
استفا
و غذ
آس
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  برنامه «چهارسوى لیگ» میزبان مناظره جنجالى بین 
محمدرضا ساکت و محمد مایلى کهن پیرامون انتخاب 

دبیر کل جدید فدراسیون بود.
محمدرضا ســاکت پس از برکنارى علیرضا اسدى به 
عنوان سرپرست دبیرکلى فدراســیون فوتبال انتخاب 
شد. ساکت که شنبه شب در برنامه «چهارسوى لیگ» 
شبکه خبر حضور داشــت، درباره این سمت جدیدش 

صحبت کرد.
پس از پخش صحبــت هاى کارلوس کــى روش در 
برنامه هاى قبل، محمد مایلى کهن پشــت خط تلفنى
برنامه آمــد و مجرى برنامه از او خواســت تــا درباره

اتفاقات روز شــنبه نظرش را بیان کند تا صحبت هاى 
جنجالى این برنامه شروع شود.

محمد مایلى کهــن: «من برنامــه را دنبال کردم 
و موضوعــى که مــن از صحبت هاى آقاى ســاکت 
برداشت کردم این بود که گمشــده فوتبال ما واقعیت 
گویى و بیان حقایق است. آقاى ســاکت واقعیت ها را

نمى گوید، اینکه بنا بر حرف خود آقاى ســاکت در ده 
پانزده روز آینده مســابقات مهمى داریــم، مى آیند و 
دبیر کل را برکنار مى کنند، کسى که کاپیتان تیم ملى 
بــوده و قابلیت ها و تحصیالتش مشــخص اســت و
 قابلیــت هاى او بــا آقاى ســاکت غیر قابــل قیاس 
اســت. ایشــان را که عالوه بر اینها ســه چهار سال 
در فدراســیون بوده و از تمام مســائل جزئى و کالن 
فوتبال با خبر اســت، کنار گذاشــتیم و آقاى ســاکت 
که بــه نوعــى صفــر کیلومتــر اســت را دبیر کل 
کرده ایم. آقاى ســاکت که اکنون دبیر کل فدراسیون 
است براى ترجمه یک متن انگلیســى باید چهار پنج 
مترجم کنار خود داشته باشد، ما کسى که توانایى هاى 
باال داشته را برکنار کرده ایم، آقاى اسدى تحصیالت 

خوبى داشته است.»
 

مجرى برنامه: «آقاى ساکت سابقه سال ها مدیریت 
در فوتبال را دارد و حق پاســخگویى براى ایشان قائل 

هستیم.»

مایلى کهن: «آقاى ساکت ســابقه مدیریت فوتبال 
و دانشــگاهى دارد اما ما نداریم؟ ما ســابقه قهرمانى، 
مربیگــرى و تخصصــى را نداریــم؟ بله مــى گویید 
ایشــان مدیریت فوتبالى دارند، داشــته اند اما چگونه 
شده اند؟ با استفاده از یکسرى البى ها! بله ایشان رئیس 

تیم هاى ملى است اما چگونه شد؟ من درباره شخصیت 
آقاى ســاکت صحبت نمى کنم و مشــکلى شخصى 
با ایشــان ندارم اما در این شــرایط با توجه به نزدیکى 
مسابقات مهم و البته اشراف کامل آقاى اسدى، آقاى 
ســاکت نمى تواند در ده روز آتى یکهــزارم نفر قبل 
اشراف داشته باشد و مشــکالت ما بیشتر خواهد شد. 
حق آقاى تاج اســت که دبیر کل خود را تغییر دهد اما 
نگوییم که آقاى اســدى اســتعفا داده یا اشراف کامل 

نداشته است.»

ساکت: «از آقاى مایلى کهن تشکر مى کنم اما باید 
بگویم من به عنوان مدیر تیم هاى ملى از کوچک ترین 
مسائل تا بزرگ ترین را اشراف دارم. راهبرى تیم هاى 
ملى بر عهده بنده بوده است، من ده سال رئیس و دبیر 
هیئت بوده ام، یک دهه مدیر باشگاه بوده ام و در هیئت 
رئیسه ســازمان لیگ عضویت داشته ام. حضور من در 
فدراسیون فوتبال نه رانت و نه البى و این صحبت ها 

بوده است.» 

مایلــى کهن: «حضــور آقــاى ســاکت 100 در 
صد بــا البى بوده، ایشــان از ســوابق خــود برابر ما 
که پوســت و اســتخوانمان از ورزش اســت، حرف

مى زند؟ با تمام ســوابقى که ایشان گفت باز هم آقاى 
اسدى ســوابق باالترى دارد و از جنس فوتبال است، 
ما باید بیرون باشیم و آقاى ساکت به دبیر کلى فوتبال 

برسد.»

ســاکت: «آقاى مایلى کهــن اعتقــاد دارد تنها او 
واقعیت ها را مى گوید و ما واقعیات را نمى گوییم. شاید 
بعضى از دوستان اطالعات کافى ندارند، مسائل تغییر 
مدیریتى اســت و بازهم مى گویم از محتواى جلســه 

اطالع ندارم.»

مایلــى کهــن:  «ایــن را هم قبــول نــدارم، 
حتمًا به ایشــان یک دفعه گفته اند بیا و دبیر کل بشو، 
دلیل این تصمیمات قحــط رجال بــودن در فوتبال 

ماست.»

ســاکت: «تیــم ملــى مســیر خــودش را ادامه 
مى دهد و باشــگاه ها همکارى خوبى داشته اند، خبر 
دیگرى که باید بگویم جشن صد سالگى فوتبال ایران 
است که با حضور بزرگان فوتبال ایران و جهان برگزار 

مى شود. ما تا جام جهانى 339 روز دیگر فاصله داریم 
و مى خواهیم هماهنگى در فوتبال کشــور را بیشــتر 
کنیم و تاکنون هم مســیر همینطور بوده است، منکر 
زحمات آقاى اسدى و دیگر دوستان نمى شویم، ما تنها 

دغدغــه اى کــه در فدراســیون و ســازمان لیــگ
 داریم این است که  برنامه ها در سال مهم جام جهانى 
به بهترین شــکل انجام شــود، شــاید تنها دغدغه ما 
تداخل تمرینات تیم ملى با برخى باشگاه ها باشد که به 

دنبال حل این مسئله هستیم.»

مایلى کهــن: «بازهــم مــى گویــم ده پانزده
 روز دیگــر مســابقات جــام جهانــى امیــد برگزار 
مى شــود و این تصمیم اشــتباه بود یک نفــر مانند
 اســدى که  روى تمام مســائل اشــراف داشــته را 
برکنار کنیم، مســئوالن فدراســیون صادقانه بگویند 
به دلیل مشــکالت کــى روش و اســدى، او برکنار 

شد.»

 بازیکن جدید ذوب آهــن از تیمى به اصفهان آمده 
است که در حال حاضر از نظر یوفا دویست و چهل و 

چهارمین باشگاه اروپایى محسوب مى شود.
دو هفته پس از بازگشت امیر قلعه نویى از گرجستان 
بازیکنى که در این سفر مورد تأیید او قرار گرفته بود 

تمرینات خود را با ذوب آهن شروع کرد.
«گئورگــى ولژیانــى» در اولیــن گفتگویش در 
اصفهان به بازى در بهترین تیم گرجستان و کسب 
قهرمانى هاى متعددى با دینامو تفلیس اشاره کرده 
است. این مدافع 26 ساله در مجموع سه بار در لیگ 
و چهار مرتبه در جام حذفى با دینامو تفلیس قهرمان 
شده اســت. او در فصول 2012-2013، 2014-

2013 و 2016-2015 قهرمانى دوگانه در لیگ و 
جام حذفى را با پیراهن این تیم تجربه کرده است.

البته لیگ گرجستان جزو لیگ هاى معتبر اروپایى 
نیســت و در جایگاه چهلم رده بندى اتحادیه 
فوتبال اروپا جاى دارد امــا دینامو تفلیس با 
قرار داشتن در رده دویست و چهل و چهارم 
رنکینگ یوفا در زمره تیم هاى نسبتاً مطرح 

اروپایى به حساب مى آید.
با سپرى شدن 18 هفته از لیگ گرجستان 
در فصــل 2018-2017 دینامو در صدر 
جدول جاى دارد. ولژیانى پیش از عزیمت 
به نصف جهان در برخى از بازى هاى این 
تیم بازوبند کاپیتانى را به بازو مى بســت. 
این مدافع میانى 193 سانتیمترى براى رسیدن به 
ترکیب اصلى ذوب آهن بایــد با محمد نژادمهدى، 

وحید محمدزاده و نیما طاهرى رقابت کند.
ولژیانى پس از اتمام قراردادش با دینامو تفلیس به 

عنوان بازیکن آزاد جذب ذوب آهن شده است.
 

مایلى کهن و ساکت مایلى کهن و ساکت 
رودرروى همرودرروى هم

محمدرضا ساکت 
پس از برکنارى 

علیرضا اسدى به 
عنوان سرپرست 

دبیرکلى فدراسیون 
فوتبال انتخاب شد. 

ساکت که شنبه 
شب در برنامه 

«چهارسوى لیگ» 
شبکه خبر حضور 

داشت، درباره این 
سمت جدیدش 
صحبت کرد

رقابت هاى انتخابى مرحله پلى آف یورولیگ از اواخر 
هفته جارى وارد مرحله اول خود مى شود که در گام 
نخست باشگاه یونانى با ایرانى ها به مصاف حریف 

خود خواهد رفت.
  پانیونیوس بعد از قرار گرفتن در جمع پنج تیم برتر 
فصل گذشــته ســوپرلیگ یونان مجوز حضور در 
مرحله مقدماتى یورولیگ را به دست آورد از همین 
رو در برنامه اعالم شده از سوى مسئوالن برگزارى 
رقابت ها در یوفا این تیم پنج شنبه شب در آتن میزبان 

اولین حریف در این رقابت ها خواهد بود.
پانیونیوس که به تازگى قرارداد مســعود شجاعى را 
تمدید کرد و احسان حاج صفى را با قراردادى یکساله 
به خدمت گرفت با در اختیار داشــتن دو ملى پوش 
ایرانى پنج شنبه شب در ورزشــگاه خانگى خود در 
آتن میزبان گوریکا از اسلوونى خواهد بود تا با عبور از 
سد این رقیب مجوز رسیدن به مرحله دوم اینترتوتو

(پلى آف یورولیگ) را به دست بیاورد.

  ایرانى ها در
 پلى آف یورولیگ 

مأموریت هاىمأموریت هاى
 جدید  جدید 

تبریــــزى

درباره مدافع جدید 
ذوب آهن

تیم ملى ایران به عنوان یکى از تیم هاى حاضر در جام جهانى روسیه 2018 انتخاب شده است. از همین االن همه عالقه مندان فوتبال 
مشغول بررسى و پیش بینى رقیبان احتمالى در این مسابقات هستند. علیرضا جهانبخش از لژیونرهاى موفق ایرانى که در آکلمار هلند بازى 

مى کند نظر جالبى در این باره دارد.
او مى گوید:  من در مصاحبه هاى قبلى هم گفته ام که اهل پیش بینى کردن نیستم و این کار را دوست ندارم. اما اگر به عالیقم توجه کنم، دوست 
دارم با هلند دیدار کنیم. البته این به شرطى است که هلند مجوز حضور در جام جهانى را به دست بیاورد. مى توانیم جدال جالبى با این تیم داشته 
باشیم. هلند تیم بزرگى است. به  هر حال دوست دارم با تیمى روبه رو شویم که مردم از بازى با آن  کشور لذت ببرند. این موضوع از همه چیز مهمتر 

است و در دوره گذشته بازى با آرژانتین بسیار جذاب بود. 
هلند در گروه A انتخابى جام جهانى در قاره اروپا سوئد، فرانسه، بلغارستان، بالروس و لوکزامبورگ همگروه است. این تیم در پایان هفته 
ششم بازى ها وضعیت خوبى ندارد و با 10 امتیاز در رده سوم ایستاده اســت. پایین تر از سوئد و فرانسه. این تیم در چهار بازى بعدى 
باید به ترتیب با فرانسه، بلغارستان، بالروس و سوئد بازى کند و به همین دلیل شانس زیادى براى صعود به جام جهانى ندارد. 

آرزوى همگروهى ایران -هلند

آرزوى همگروهى ایران -هلند

نصف جهــان در صورتى کــه صحبت هاى رئیس فدراســیون فوتبــال مبنى بر گرفتــن غرامت از
 عربستانى ها محقق شود، مى توان امیدوار بود که سپاهان و ذوب آهن که در دو فصل اخیر بخاطر بازى 
با تیم هاى عربستانى در زمین ثالث ، هزینه هاى سنگینى را پرداخت کرده اند بتوانند بخش عمده اى از 

این هزینه ها را پس بگیرند.
 تاج در  این باره و با بیان اینکه اسدى نماینده ایران در دادگاه عالى ورزش (CAS) است، اعالم کرد که 
وى طى روزهاى آینده براى حل موضوع عربستان و بازى تیم هاى ایرانى با عربستانى در زمین بى طرف 

به این دادگاه مى رود.
وى با ابراز امیدوارى نســبت به پیروزى در این دادگاه ،گفت: شــک ندارم که در دادگاه CAS ما پیروز 
مى شویم. مقدمات را فراهم کرده ایم. ثابت مى کنیم که کشورمان براى برگزارى مسابقات امن و امان 
بوده است و به همین خاطر هزینه و غرامت تمام مسابقاتى که تیم هاى ما در کشور بى طرف انجام دادند 

را از AFC مى گیریم. 
  بعد از اتفاقاتى که منجر به قطع روابط سیاسى ایران و عربستان شد، فدراسیون فوتبال عربستان اعالم کرد 
که به تیم هایش اجازه نمى دهد براى بازى با نمایندگان ایران، به کشورمان بیایند. به همین دلیل مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا دو سالى است که بین تیم هاى ایرانى و عربستانى در کشور بى طرف برگزار مى شود.

ســــپاهان و ذوب آهن
 غرامت مى گیرند؟
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مناظره جنجالى در شبکه خبر

نصف جهــان  یکى از برگ برنده هاى ذوب آهن در فصل 
نقل و انتقاالت حفظ مرتضى تبریزى و جلوگیرى از حضور  
او در جمع آبى هاى تهران بود. حاال با حضور این مهاجم 
جوان مى توان روزهاى خوبى را براى سبزپوشان ترسیم 
کرد و مرتضى هم کماکان آرزوهاى خود را در اصفهان و 

این بار نزد قلعه نویى جستجو مى کند.
حاِل ذوب آهن لیگ پانزدهم خوب نبود اما حواشى باشگاه 

هرگز روى مرتضــى تبریزى اثر نگذاشــتند و همه 
تغییروتحول ها در ذوب، برندگى تیغ استعداد او 

را کند نکردند. در غیاب کاوه، مسئولیت هاى 
زیادى در خط حمله به مرتضى ســپرده 

شد و شــانه هاى او نشان دادند که 
براى تحمل بار ســنگین این 

مسئولیت ها آماده هستند. 
بلندقامــت  پســر 

بســتان ذوب آهــن، در  تا
جه  تو د ر بود مو اســتقالل 

و در رســانه ها بــه 
این باشــگاه نزدیک شد 
اما ســرانجام تصمیم گرفت به 

ماجراجویى در فوالدشهر ادامه بدهد.
او بــه زودى پنجمین فصــل حضورش در 
باشگاه را آغاز خواهد کرد. لیگ شانزدهم، بهترین 
فصل فوتبالى این بازیکن به شــمار مى رفت. ده گل 
زده، تبریزى را در جایگاه یکى از بهترین مهاجمان لیگ 
برتر قرار داد. هت تریک در مسابقه با پیکان، نقطه اوج 
فصل براى مرتضى بود. ستاره اى که حتى شانس دعوت 
به تیم ملى را نیز به دست آورد اما در ترافیک وحشتناك 

خط حمله، فرصتى براى نمایش استعدادهایش نداشت.
سفر به روسیه با تیم ملى در حضور چندین مهاجم بااستعداد 
و اروپانشــین، هنوز هم یک مأموریــت غیرممکن براى 
مرتضى تبریزى تلقى مى شود اما این تنها خود اوست که 
مى تواند ارتفاع این آرزوى دســت نیافتنى را پایین بیاورد. 
او مهمترین ســتاره ذوب آهن در آغاز فصل جدید خواهد 

بود. مهاجمى سریع و گلزن که تالش مى کند بازى اش 
را بیشتر از گذشــته به معمارى اصفهان شبیه کند؛ 

غافلگیرکننده و هنرمندانــه. روزهاى خوبى در 
انتظار ذوب آهن است. انگیزه هاى تبریزى 

و سایر بازیکنان با مربى مانند قلعه نویى 
مى تواند معجزه کنــد. معجزه اى که 

شــاید بوى قهرمانى لیــگ برتر را 
هم بدهد.

و جهان برگزار 

  فوتفوتبال ندان فو
 بازبازى ند با

ستتس
شتشتهش
متمتر م

هته 
ى 
د. 
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نصف جهان  خبرگزارى تســنیم با درج گزارشى با عنوان 
ـ اصفهانى" جمهورى اسالمى  «فدراسیوِن "کى روشىـ 
ایران!»  به اصفهانى هاى فدراسیون حمله  کرده و به آنها 

هشدار داده است.
در گزارش این خبرگزارى آمده است:روند اداره فدراسیون 
با خواســت کارلوس کى روش با تغییر اســدى همچنان 

ادامه دارد. 
یک بار دیگر فدراســیون فوتبال با تغییر علیرضا اسدى و 
جانشینى محمد رضا ساکت به عنوان سرپرست دبیرکلى 
فدراسیون فوتبال نشان داد روند شش ساله اداره فدراسیون 
فوتبال ایران با خواســت کارلوس کى روش ادامه دارد و 
آخرین قربانى این ســبک مدیریتى دبیرکل فدراســیون 

فوتبال است.
در سالیان اخیر حضور کارلوس کى روش در فوتبال ایران که 
در زمان مدیریت على کفاشیان در فدراسیون فوتبال آغاز شد 
و با حضور مهدى تاج همچنان ادامه پیدا کرده است شاهد 
هستیم سرمربى پرتغالى تیم ملى به هر دلیلى با هر کسى در 
مجموعه فوتبال ایران به مشکل بخورد، فرد مورد نظر باید 

از چرخه حذف شود.
کافى است یک بار اتفاقات شش ساله حضور کى روش در 
تیم ملى را بررسى کنیم و متوجه شویم عباس ترابیان، همه 
مربیان ایرانى از ابتداى فعالیــت او در تیم ملى تا به امروز، 
افشین پیروانى، اسپانسر البسه تیم ملى، مدیر رسانه اى و  
آخرین آن دبیرکل فدراسیون فوتبال با خواست سرمربى 
از تیم ملى حذف شدند تا آب در دل سرمربى تیم ملى تکان 
نخورد. البته که تغییرات در کادر فنى باید با نظر سرمربى 

ـ اما  ـ که در نوع آن هم حرف و حدیث استـ  صورت گیردـ 
قطعًا تغییرات در فدراسیون نباید با نظر سرمربى تیم ملى 

صورت گیرد.
کى روش همیشه و در همه اظهارات تند و تیز خود مدعى 
شده به فکر منافع فوتبال ملى ایران بوده اما روند جریان هاى 
بیشتر نشان مى دهد او بیشــتر از همه به منافع خود فکر 
مى کند و هر جریان یا شخصى در این راه قرار بگیرد او تیشه 
را براى زدن ریشه آن جریان و فرد باال خواهد برد. سبک 
مدیریت دیکتاتورانه مربى پرتغالى تیم ملى در سال هاى 
اخیر دیگر به حالت جنون آمیزى در آمده و به نظر مى رسد 

هیچ شخصى نیز جلودار او نخواهد بود.
مسعود ســلطانى فر، وزیر ورزش و جوانان نیز با 

آگاهى از مشکالت کى روش با محمود 
گــودرزى، وزیر ســابق ورزش و 

جوانان در مدت تصدى بر مستند 
وزارتخانه ورزش سعى کرده 
به نوعى با جانــب احتیاط با 
ســرمربى رفتار کند تا مبادا 
به سرنوشــت گودرزى دچار 
شود و با یک بیانیه کى روش، 
هواداران تیم ملــى را مقابل 
خود ببیند. حتى مدارا و به نوعى 

مماشات با کى روش به حدى در 
فوتبال ایران به اوج خود رســیده کــه رئیس جمهور با 

وجودى که به مدال آوران المپیک وقت مالقات نمى دهد 
اما بعد از صعــود تیم ملى به جام جهانى با ســرمربى تیم 

ملى و شاگردانش دیدار مى کند تا بعدها از سوى کى روش 
متهم نشود.

در اینکه مهدى تاج به عنوان شخص اول اداره فدراسیون 
فوتبال کشور این حق را دارد تا دبیرکل فدراسیون را خودش 
انتخاب کند هیچ شکى نیست اما اینکه این تغییرات با بیانیه 
بى ادبانه ســرمربى تیم ملى نسبت به شخص اول اجرایى 
فدراسیون همراه شود بسیار جاى تأسف و تأمل دارد. تغییر 
اسدى در این مقطع زمانى بى احترامى به جایگاه دبیرکلى 
فدراسیون بود تا دبیر بعدى از ابتداى فعالیتش به خوبى بداند 
تداوم مدیریتى او در این پست به خواست سرمربى تیم ملى 

ارتباط دارد.
کــى روش بارها علیــه مدیران باالدســتى اش 
هم صحبــت کرده بــود اما 
برخوردى با او نشــده است. 
او 48 ســاعت پس از رفتن 
کفاشیان علیه او هم موضع 

گرفت.
با روندى که از ابتداى حضور 
کى روش در فوتبالمان شاهد 
آن بودیم و در زمان مدیریت تاج 
به اوج خود رسیده باید این سئوال 
را از رئیس فدراسیون فوتبال مطرح 
کرد؛ اگر فرداروزى کى روش نخواهد تاج بر 
سر کار خود حاضر شود تکلیف چه خواهد بود؟ آقاى تاج! 
آقاى ساکت! آقایان اصفهانى! بترسید از روزى که کى روش 

علیه شما هم موضع بگیرد.

نصف جهان آغوش باز ذوب آهن بر روى قلعه نویى  باعث شــده است تا او بتواند با فراموشى روزهاى تلخ 
گذشته مصمم به آینده باشد و حاال همه کســانى که در مورد ژنرال مى نویسند به خیزش دوباره او با تیم 

جدیدش امیدوارند.
مى گویند بى تفاوتى بزرگ ترین سالح بشر است اما امیر قلعه نویى به نقطه اى رسیده است که دیگر نمى تواند 
بى تفاوت باشد. او بعد از تجربه تلخ فینال جام حذفى روى نیمکت تراکتور، به جاى استراحت و بازیابى روحیه 
به دنبال بازگشت زودهنگام به فوتبال بود. ژنرال اعتبارش را در خطر احساس مى کرد و ذوب آهن را فرمول 

نجات از این خطر مى دانست.
مخالفان قلعه نویى هیچوقت به اندازه امروز درباره او ســکوت نکرده انــد. چرا که تصور مى کنند عملکرد 
این مربى در چند فصل گذشــته آنقدر پایین تر از استانداردهاى همیشــگى او بوده که هیچ چیزى بهتر از 

را توصیف نمى کند. موفقیت هاى او در گذشته نتایج، وضعیت ناامیدکننده اش 
داغ فوتبال ایران بودنــد. مربى بزرگ نه چنــدان دور، ســوژه هاى 
تحسین کننده و منتقدها به این باور بــا شــایعه هاى بــزرگ. 
امیر، راه و رسم نتیجه گرفتن مشترك رســیده بودند که 
راه اما گم شد و از رسم در فوتبال ایران را بلد است. 

در دو فصــل آخر هم، خبرى نبود. ژنرال 
در  استقالل، هر روز حضورش 

از خودش دورتر 
شد و مدام تعریف 
تازه اى از قلعه نویى 

ارائه کرد.
در تبریز، نتوانست راه حلى 
براى مشــکالت پرشمار 
تراکتورسازى پیدا کند و آرام 
آرام، خودش هــم به یکى از 
مصائب باشــگاه تبدیل شد. 
بعد از فینال حذفى، مدیران 
تراکتورسازى در برکنارى اش 
درنگ نکردند اما آغوش باز 
ذوب آهــن، نشــان داد نام 
امیرقلعه نویى هنوز هواخواه 
و تعقیب کننده دارد. او در اولین 
روزهاى هدایت ذوب، کامًال 
مصمم نشان مى دهد. مصمم 
براى بازگشت. براى بردن همه 
چیز. براى دوبــاره قلعه نویى 
شدن. براى نشان دادن اینکه 
افتادن از اسب، رنج آور است 
اما اصل را نابود نمى کند. که 
آنچه کشنده نباشد، نیروى 
بیشتر به آدم مى بخشد. همه 
اطمینان داریم که امســال 
ژنرالى متفاوت از دو سه سال 
اخیر را مشاهده مى کنیم. 

ژنرالى تشنه  موفقیت.

حضور هافبک تیم ملى ازبکســتان در استقالل 
این باشــگاه را با مشــکلى بزرگ روبه رو کرده 

است. 
«سرور جپاروف»  جلسه اى با مسئوالن باشگاه 
استقالل برگزار کرد و با آنها براى حضور در این 

تیم به توافق رسید.
این اتفاق عجیب در حالــى رخ داد که آبى ها در 
پست جپاروف داریوش شجاعیان، مجتبى جبارى 
و فرشید اسماعیلى را در اختیار دارند و مشخص 
نیست با حضور این بازیکن چه اتفاقى براى خط 
هافبک اســتقالل خواهد افتاد.طبیعى است که 
یک تیم براى حضور در ســه جام هرگز نیاز به 
چهار هافبک بازیساز پیدا نمى کند و اینکه چطور 
مسئوالن اســتقالل همچنان تمایل به حضور 
این بازیکن دارند ســئوال مهمى است که فقط 

خودشان مى توانند به آن پاسخ بدهند.
به جز این با حضور جپاروف در استقالل این تیم 
هم اکنون دو بازیکن اضافى در لیست بزرگسال 
خود دارد خارج کردن نام بازیکنان از لیســت در 
این مقطع از فصل آماده ســازى به هیچ عنوان 

کار راحتى نیست.
طبیعى است که مگویان به سادگى حاضر نیست 
از استقالل جدا شــود و هنوز مسئوالن باشگاه 
استقالل هم صحبتى در مورد خروج نام محسن 
کریمى از لیست این تیم نکرده اند و با این شرایط 
مشخص نیست آبى ها چطور مى خواهند قرارداد 

جبارى و جپاروف را 
به ثبت برسانند.

خبرگزارى اصولگرا شمشیر را از رو بست

هشدار به اصفهانى هاى 
فدراسیون

محمدرضا حسینى، وینگر تیم ذوب آهن قرارداد خود 
را به مدت یک فصل دیگر با سبزپوشان تمدید کرد.

ســید محمدرضا حســینى با امضاى قرارداد خود، 
یکســال دیگر در تیم ذوب آهن ماندنى شد و فصل 
هفدهم لیگ برتر ، لباس این تیم را بر تن خواهد کرد.

 حســینى در دیــدار تدارکاتى ذوب آهــن مقابل 
امیدهایش دو بار براى تیمش گلزنى کرد.

پیش تر قرارداد مهدى رجب زاده هم تمدید شده بود 
و حاال با تمدید قرارداد محمدرضا حسینى، مذاکره با 
سایر بازیکنان تیم در دستور کار مدیران ذوب آهن 

قرار خواهد گرفت.

هافبک ذوب آهن 
تمدید کرد 

  جپاروف ژنرالژنرال
 باعث دردسر 

مى شود تشنه موفقیت استتشنه موفقیت است

انتقال محمدرضا اخبارى به تراکتورسازى به عنوان بازیکن سرباز، دو سال دروازه تراکتورى ها را بیمه کرد اما خیلى زود این 
تیم را به دردسر انداخت. سایپا، اخبارى را پس گرفته و تراکتورى ها در فصلى که اجازه خرید بازیکن جدیدى ندارند، بدون دروازه بان 

شده اند. فصل بعد بدون دروازه بان جدید، براى تراکتورسازى سخت خواهد بود اما شاید همین موضوع، تا یک دهه به نفع آنها تمام شود.
تراکتورسازى به جز فرزین گروســیان که در سال هاى گذشته دروازه بان ذخیره استقالل و تراکتورســازى بوده، سه گزینه براى پست 
دروازه بانى در فصل آینده در اختیار دارد. سه بازیکنى که در تمرینات تیم، با هم رقابت مى کنند تا یک نفرشان فصل بعد دروازه بان تراکتورسازى 
شود. سیف احمدى، محمدیان و بهرامى، همگى زیر 21 سال هستند و گل محمدى، باید از بین آنها دروازه بان فصل بعد تیمش را انتخاب کند.
شاید زحمت یکساله یحیى در تراکتور، با رونمایى از دوناروماى ایرانى در تراکتورسازى به سرانجام برسد و این تیم براى یک دهه آینده، 

صاحب یک دروازه بان بزرگ شود. دروازه بانى که هم قراردادى طوالنى با تراکتورسازى دارد و هم دوران سربازى را بدون دردسر، در تیم 
مطبوعش پشت سر مى گذارد.

انتخاب بزرگ یحیى 

انتخاب بزرگ یحیى 

مهاجم نیجریه اى جدید پرسپولیس با توجه به عملکردش در تمرینات و دیدارهاى تدارکاتى این تیم تا 
حدود زیادى سرخپوشان را نسبت به آینده اش در این تیم امیدوار کرده است.

«گادوین منشــا»، مهاجم نیجریه اى فصل گذشــته پیکان که با توجه به عملکرد درخشانش در جمع 
شاگردان مجید جاللى و ثبت 16 گل با پیراهن این تیم، توانست جواز حضور در جمع پرسپولیس را کسب 

کند، اکنون یکى از امیدهاى اصلى گلزنى در این تیم محسوب مى شود.
با توجه به غیبت دنباله دار مهدى طارمى در اردوى پرســپولیس در اوکراین و تالش آقاى گل دو فصل 
اخیر سرخپوشان براى جدایى، به نظر مى رسد هواداران این تیم باید به گلزنى و موفقیت گادوین منشا در 
فصل هفدهم امیدوار باشند. منشا که اکنون به عنوان یکى از خریدهاى گرانقیمت و ارزشمند سرخپوشان 
محسوب مى شود از خصوصیات مدنظر «برانکو ایوانکوویچ» براى تمام کنندگى الزم در محوطه جریمه 

هواداران برخوردار است و اکنون تنها دغدغه برانکو معطوف به زوج او در خط حمله خواهد بود.
منشا که از خصوصیات پا به توپ و ضربه زدن در باکس جریمه حریفان به خوبى برخوردار است به نظر 
مى رسد زوج تکمیل کننده مناسبى را با على علیپور که قدرت ســرزنى باالترى نسبت به این بازیکن 
دارد، شکل دهد. برانکو در فصل گذشته بیشــتر از وحید امیرى در کنار طارمى استفاده مى کرد که البته 
در هفته هاى پایانى با توجه به عملکرد مثبت على علیپور، این مهاجم شمالى توانست جایگاه خود را در 

ترکیب به دست بیاورد.
پرسپولیس در حال حاضر و بدون مهدى طارمى، گادوین منشا، وحید امیرى، على علیپور، محمد امین 
اسدى را در اختیار دارد و باید دید برانکو ایوانکوویچ کدام بازیکن را به عنوان زوج مهاجم نیجریه اى در 

نظر خواهد گرفت.

دغدغه برانکو براى زوج منشا   

الل
دج

سی
 با 
تى
رحم

شتى 
جزئیات آ

کى روش 
همیشه و در همه اظهارات 

تند و تیز خود مدعى شده به فکر 
منافع فوتبال ملى ایران بوده 

اما روند جریان هاى بیشتر نشان 
مى دهد او بیشتر از همه به

 منافع خود فکر 
مى کند

ات

خخبرگزارى تســنیم با درج گزارشى نصف جهان
ـ اصفهانى" جمهورى "«فدراسیوِن "کى روشىـ 
ایران!»  به اصفهانى هاى فدراسیون حمله  کرد

هشدار داده است.
ف در گزارش این خبرگزارى آمده است:روند اداره
با خواســت کارلوس کى روش با تغییر اســدى

ادامه دارد.
یک بار دیگر فدراســیون فوتبال با تغییر علیرض
جانشینى محمد رضا ساکت به عنوان سرپرست
فدراسیون فوتبال نشان داد روند شش ساله ادارهف
فوتبال ایران با خواســت کارلوس کى روش اد
آخرین قربانى این ســبک مدیریتى دبیرکل فدر

فوتبال است.
در سالیان اخیر حضور کارلوس کى روش در فوتبال
در زمان مدیریت على کفاشیان در فدراسیون فوتبا
و با حضور مهدى تاج همچنان ادامه پیدا کرده اس
هستیم سرمربى پرتغالى تیم ملى به هر دلیلى با ه

د ف د خ شکل ه ا الا ت هف

ز ر یچچیزىبه وبو ى ی ى ر ز ر یین پ ر ل رچ ربى بهین چ و ى
ذشتهرا توصیف نمى کند. موفقیت هاى او در گذشته نتایج، وضعیت ناامیدکننده اش  و در ت ها وصی نمى موف

گداغ فوتبال ایران بودنــد. مربى بزرگ نه چنــدان دور، ســوژه هاى  د. مر بز ال بود ف اغ
باوتحسین کننده و منتقدها به این باور بــا شــایعه هاى بــزرگ.  ابه من نک تح
امیر، راه و رسم نتیجه گرفتن مشترك رســیده بودند که 
راه اما گم شد و از رسم در فوتبال ایران را بلد است. 

در دو فصــل آخر هم، خبرى نبود. ژنرال 
در  استقالل، هر روز حضورش 

از خودش دورتر 
شد و مدام تعریف 
تازه اى از قلعه نویى 

ارائه کرد.
در تبریز، نتوانست راه حلى 
براى مشــکالت پرشمار

تراکتورسازى پیدا کند و آرام 
آ

یک تیم براى حضور در ســه جام هرگز نیاز ب
چهار هافبک بازیساز پیدا نمى کند و اینکه چطو
مسئوالن اســتقالل همچنان تمایل به حضو
این بازیکن دارند ســئوال مهمى است که فقط

خودشان مى توانند به آن پاسخ بدهند.
به جز این با حضور جپاروف در استقالل این تیم
هم اکنون دو بازیکن اضافى در لیست بزرگسال
خود دارد خارج کردن نام بازیکنان از لیســت د
این مقطع از فصل آماده ســازى به هیچ عنوان

کار راحتى نیست.
طبیعى است که مگویان به سادگى حاضر نیست
از استقالل جدا شــود و هنوز مسئوالن باشگا
استقالل هم صحبتى در مورد خروج نام محسن
کریمى از لیست این تیم نکرده اند و با این شرایط
مشخص نیست آبى ها چطور مى خواهند قراردا

ا ف ا ا

هافبک ذوب آهن 

آرام، خودش هــم به یکى از 
مصائب باشــگاه تبدیل شد. 
بعد از فینال حذفى، مدیران

تراکتورسازى در برکنارى اش 
شبازدرنگنکردند اما آغوشباز

دذوب آهــن، نشــان داد نام  نامــان
هوانویىامیرقلعه نویى هنوز هواخواه  وز
و در اولده دار تعقیبو تعقیب کننده دارد. او در اولین

 کامالیت ذوبهاى هدروزهاى هدایت ذوب، کامًال 
مى دهدم نشامصمم نشان مى دهد. مصمم 
ردن هگشت.براىبراى بازگشت. براى بردن همه 
عه نویىوبــارهچیز. برچیز. براى دوبــاره قلعه نویى 
کهان داد. براىشدن. براىنشان دادن اینکه 
جآور اسز اسبافتادافتادن از اسب، رنج آور است 
بود نمما اصلاما اصل را نابود نمى کند. که 
چه کشنآنچه کشنده نباشد، نیروى 
به آدم مى بخشد. همه  شبیشتر
اطمینان داریم که امســال

ژنرالى متفاوت از دو سه سال 
اخیر را مشاهده مى کنیم. 

ژنرالى تشنه  موفقیت.

جبارى و جپاروف را 
به ثبت برسانند.

بدون شک مهمترین حاشیه آخرین دربى، درگیرى شــدید مهدى رحمتى و سیدجالل در اواخر بازى بود. 
درگیرى اى که منجر به اخراج کاپیتان استقالل از میدان مسابقه شد و البته رحمتى بعد 
از پایان بازى به درگیرى اش با همتاى پرسپولیسى اش ادامه داد. این اتفاق در 
شرایطى رخ داد که همه در جریان رابطه خوب دو سید و رفت و آمد خانوادگى 
آنها قرار داشتند و همین قضیه ماجرا را کمى پیچیده کرد. حاال سایت 
خبر ورزشى مدعى شده که علیرغم آن اتفاقات و صحبت هایى که 
طرفین درگیرى علیه همدیگر مطرح کردند، رحمتى و حسینى به 
واسطه یک دوست مشترك، چند ماهى مى شود که با یکدیگر 
آشتى کرده اند هر چند رابطه شان به مانند گذشته گرم نیست 
البته همسران این دو بازیکن رابطه خوبشان با یکدیگر را حفظ 

کرده اند.
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چهل تکه

جسد ناشانس مرد 45 ســاله پس از گذشت چهار روز شناسایى شد. 
این جسد، شب چهاردهم تیرماه در لب ساحل در بابلسر کشف شد.

ساعت 20 شب چهاردهم تیرماه، جسد مجهول الهویه اى در داخل 
طرح سالمسازى شهردارى در پارکینگ 4 بابلسر کشف شد.

به گفته یکى از شاهدان، این مرد 45 ساله براى خرید شلوارك به مغازه 
شاهد مراجعه و خود را اهل خوشرودپى بندپى غربى بابل معرفى کرده 
بود که پس از خرید براى شنا، ساعت 15 وارد آب مى شود و پیکرش 

حوالى ساعت 20 در همان محل طرح به لب ساحل مى آید.
جســد وى پس از حضور نجاتگران هالل احمر براى بررسى علل 

غرق شدگى به سردخانه و پزشکى قانونى انتقال یافت.
جسد ناشناس متعلق به «رضا شوبکالیى» است که سه شنبه هفته 
گذشته در پارکینگ 4 غرق شده بود، روز شنبه هفته جارى شناسایى 

شد.

بهنام کرمانى سخنگوى سازمان آتش نشانى شهردارى ورامین با بیان 
اینکه جسد مرد میانسالى در گودال حفر شده براى گودبردارى ساختمانى 
در ورامین کشف شده است، افزود: بوى تعفن ناشى از ماندن این جسد 
در این محل سبب کنجکاوى و جستجوى مردم منطقه امیر آباد، خیابان 

شهید صدرایى شده بود.
وى افزود: مردم پس از جستجو به محل گود بردارى ساختمانى نیمه کاره 
رفته و با جسد مرد میانسال روبه رو شدند.سخنگوى سازمان آتش نشانى 
شهردارى ورامین اضافه کرد: آتش نشانان با تجهیزات مورد نیاز در محل 
حادثه حاضر شدند و اقدام به راه اندازى کارگاه براى رفتن به گودبردارى 

مذکور و انتقال جسد کردند.
کرمانى در خصوص علت مرگ این فرد، گفت: علت مرگ هنوز مشخص 

نیست و توسط نیروى انتظامى بررسى خواهد شد.
بر اساس این گزارش، ســاختمان مذکور حدود پنج سال است که نیمه 

کاره رها شده است.

رئیس کالنترى 121 ســلیمانیه گفت: مأمــوران کالنترى در حال 
گشتزنى در خیابان دهم فروردین تهران به یک دستگاه موتور سیکلت 
پالس ان اس 200 سى سى با پالك مخدوش که پالك آن را به وسیله 
کش بسته بودند، مشکوك شدند که حین بررسى موضوع مشخص شد 
همدست مرد موتور سوار در حال بررسى خودروهاى پارك شده است 

که به محض مشاهده مأموران، با موتور سیکلت اقدام به فرار کردند. 
سرهنگ محمد مالمیر افزود: پس از دقایقى تعقیب و گریز، متهمان 
با رها کردن موتور سیکلت خود در حاشیه اتوبان به سمت رودخانه یا 
کانال بســیج فرار کردند که یکى از آنها متوارى و فرد دیگر خود را از 
ارتفاع به رودخانه انداخت و از ناحیه سر و پا و قفسه سینه دچار آسیب 
دیدگى شد. وى گفت: در بازرســى صورت گرفته از کیفى که متهم 
به همراه داشت الماس شیشــه خورد کن و وسایل دیگر کشف شد. 
سرهنگ مالمیرافزود: تحقیقات تکمیلى در خصوص این پرونده در 

حال پیگیرى مى باشد.

رازگشایى از معماى جسد
 در بابلسر

بوى بد
 راز گودال را فاش کرد

پریدن دزد فرارى 
داخل رودخانه 030201

اوایل خرداد ســال جارى، زن 38 ســاله اى با مراجعه 
به نیروهاى انتظامى استان خراســان رضوى راز یک 
جنایت را فاش کرد و گفت: «همســرم که هم اکنون 
متوارى است پســرخاله اش را کشته و جسد او را درون 
چاه فاضالب منزل مادرش در خیابان حر عاملى انداخته 

است.» 
در پى این گزارش و کشف جسد، بالفاصله قاضى کاظم 
میرزایى دستور دستگیرى متهم فرارى را صادر کرد و 
بدین ترتیب گروهى از کارآگاهان با نظارت مســتقیم 
سرهنگ حمید رزمخواه (رئیس پلیس آگاهى خراسان 
رضوى) وارد عمل شدند و متهم در یکى از روستاهاى 

نوار مرزى ارومیه دستگیر شد.
متهم در حضــور قاضى ویژه قتل عمد مشــهد لب به 
اعتراف گشود و راز جنایتى تکان دهنده را برمال کرد. او 
که در پاسخ به سئواالت فنى و تخصصى قاضى کاظم 
میرزایى دچار تناقض گویى شــده بود وقتى لحظه اى 
چشم به مقام قضائى دوخت و فهمید که داستانسرایى 
دیگر فایده اى ندارد، ســرش رامیان دستانش گرفت 
و اینگونه به تشــریح ماجرا پرداخــت: بخاطر اینکه در 
مغــازه خودم کار مى کــردم کمتر براى صــرف ناهار 
به منزلم مى رفتــم. در این میان تقریبًا از اواخر ســال 
94 پســر خاله ام روابط نزدیکى با من پیدا کرده بود و 
گاهى براى راه اندازى یک مغازه از من نظر مشــورتى 
مى گرفت. گاهى زنگ مى زد که با من کار دارد و به من 
مى گفت: «در مغازه بمان تا من بیایم!» ولى مرا سرکار 
مى گذاشــت و نمى آمد. تا اینکه آرام آرام به رفتارهاى 
او مشــکوك شــدم. روزى دیگر با همین شگرد از من 
خواست در مغازه بمانم ولى وقتى با او تماس گرفتم که 
چرا نیامدى؟ گفت:«مسافر دربستى گیرم آمد، نتوانستم 
نزد تو بیایم!» وقتى گوشى را قطع کردم به منزلم زنگ 
زدم دختر کوچکم که حدوداً چهار ســاله اســت گفت: 
«بابا،"ج" اینجاست!» نمى دانستم چه کنم! بالفاصله 
سوار بر خودرو به طرف منزلم رفتم اما در بین راه بخاطر 
اینکه افکارم مغشــوش بود تصادف کــردم و دیگر به 
سمت خانه نرفتم اما این ماجراها در حالى افکارم را آزار 
مى داد که رفتارهاى همسرم نیز به کلى تغییر کرده بود 
و  با هر بهانه اى جر و بحث راه مى انداخت. همان شب 
هم وقتى همسرم را غرق در تلفن همراهش دیدم، انگار 
خوره اى به جانم افتاد به سمت او که رفتم دست و پایش 
را گم کرد و بالفاصله گوشى را خاموش کرد. گوشى را 
از دســتش گرفتم و گفتم رمز آن را بگو! ابتدا مقاومت 
کرد اما وقتى تشرى زدم که صدایم در خانه پیچید دیگر 
رمز آن را داد. داخل اتــاق رفتم و همه پیامک هایش را 
بررسى کردم در این میان «الهه جون» توجهم را جلب 
کرد هرچه بیشتر پیامک هایى را که با شماره تلفن «الهه 

جون»، آمده بود، جستجو مى کردم بدگمانى هایم بیشتر 
مى شــد چرا که این قول و قرارها نمى توانست مربوط 
به یک زن یا دختر باشد. عصبانى نزد همسرم بازگشته 
و فریاد زدم همه چیز را فهمیدم فقط بگو «الهه جون» 
کیست! او هم در نهایت وقتى خشم مرا دید همه چیز را 
لو داد و مدعى شد که از کارش پشیمان است. او گفت: 
«ج» (پسرخاله ام) او را اغفال کرده و هنگامى که من در 
خانه نبودم وارد منزلم شده است و... شنیدن این حرف 
ها برایم خیلى سخت بود اما همسرم را بخشیدم تا اینکه 
چند روز بعد تعدادى میهمان از شمال آمدند و من براى 
آنکه هنگام مصرف مواد مخدر راحت باشــند آنها را به 

منزل مادرم بردم چرا که آنجا خالى بود.
وقتى میهمان ها رفتند من نقشه اى کشیدم تا «ج» را 
به قتل برسانم. او را با توسل به حیله و نیرنگ به منزل 
مادرم کشــاندم از قبل مقدارى ســیانور داخل سرنگ 
ریخته بودم، در چهارگوشه تخت خواب طناب هایى را 
آماده کرده و چاقو و شــوکر نیز زیر تخت گذاشته بودم. 
وقتى پسرخاله ام رسید از او خواستم تا کمى مرا مشت 
و مال بدهد در همین هنگام دســتم را زیر تخت بردم و 
چاقو را بیرون کشیدم او ترسیده بود که با طناب دست و 

پاهایش را بستم و با شوکرشکنجه اش کردم تا ماجراى 
رفت و آمــد به منزلــم را تعریف کند او هــم که دیگر
 چاره اى نداشــت همه حقیقت را گفــت، طناب را دور 
گردنش پیچیدم و  ســرنگ حاوى ســیانور را هم به او 
تزریق کردم. طناب را آنقدر محکم کشــیدم که دیگر 
بى حرکت شد. پس از آن مدتى را در خیابان و بى هدف 
دور زدم نمى دانستم چه کنم به منزلم رفتم و استحمام 
کردم، همسرم به من مشکوك شده بود و مدام سئوال 
مى پرسید. بعد از آن تصمیم گرفتم جسد او را داخل چاه 
فاضالب بیاندازم مقدارى سیمان، شن، آهک و ... خریدم 
و پتکى هم با خودم برداشتم وقتى به خانه مادرم رسیدم 
جسد خشک شده بود. طناب ها را باز کردم و چادرى را 
دور جسد پسرخاله ام پیچاندم. سپس پیکر بى جان او را 
با تخریب دهانه، داخل چاه انداختم. مى دانستم دستگیر 
مى شوم، خیلى ترســیده بودم همه آثار را از بین بردم، 
انگشــترش را زیر المپ رقص نور منزل مخفى کردم، 
سوئیچ خودرویش را هم خرد کردم و درون سطل زباله 
انداختم. تا اینکه ظهر روز بعد وقتى درحال صرف ناهار 
بودم ناگهان خاله ام تماس گرفت فهمیدم دنبال «ج» 
هســتند ولى گفتم اطالعى ندارم تا اینکه کار به تهدید 

کشید که به پلیس گزارش مى دهند. 
وقتى این جمله را شنیدم هراســان لوازم شخصى ام را 
جمع کردم و به همسرم گفتم هرچه پول در خانه داریم 
به من بدهد آنجا بود که به زنم گفتم، «ج» را کشــته و 
جسدش را داخل چاه فاضالب خانه مادرم انداخته ام.  او 
به گریه افتاد، حالش بد شــد و من هم از خانه بى هدف 
بیرون زدم. ابتدا به پلیس راه رفتم و به ســوى شــمال 
حرکت کردم دو شــب را در خانه یکى از دوستانم بودم 
به او گفتم با همسرم اختالف دارم! قصد داشتم از ایران 
خارج شوم ولى از شمال نمى توانستم بروم این بود که 
به سوى زابل رفتم ولى زمانى که در یکى از روستاهاى 
مرزى بودم پشــیمان شــدم و تصمیم گرفتم از طریق 
مرزهاى غربى به عراق فرار کنم که باز هم نتوانستم و با 
ناامیدى تمام به سوى ارومیه رفتم تا از طریق مرزهاى 

ترکیه بگریزم که آنجا هم دستگیر  شدم. 
در پى اعترافات صریح متهم این پرونده جنایى، قاضى 
میرزایى با صدور قرار بازداشت موقت، وى را براى کشف 
زوایاى پنهان دیگر پرونده در اختیار کارآگاهان پلیس 
آگاهى خراسان رضوى گذاشت تا بررسى هاى بیشترى 

در این باره صورت گیرد. 

دختر جوان وقتى در محاصره چند مزاحم گرفتار شد. پسرى 
در نقش «رابین هود» ظاهر شد و مزاحمان را کنار زد، او فریب 
ادعاهاى دروغ پسر جوان را خورد و به راحتى در دام سیاه او 

گرفتار شد.
این اتفاق مدتى قبل در تهران رخ داد. دختر جوان که براى 
شکایت از رابین هود قالبى راهى دادسراى جنایى تهران شده 
بود به قاضى پرونده گفت:  «حدود یک ماه و نیم پیش براى 
انجام کارى به شمال تهران رفته بودم. در آنجا تعدادى پسر 
برایم مزاحمت ایجاد کردند. آن روز جوانى به نام "میثم" با 
دیدن آنها به سمت ما آمد. او خودش را مأمور معرفى و پس 
از برخورد جدى با پسران مزاحم آنها را دور کرد. پس از آن 
خواست سوار ماشینش شوم تا مرا به خانه مان ببرد. من هم از 
همه جا بى خبر سوار ماشین میثم شدم اما او به جاى اینکه مرا 
به خانه مان برساند به سمت بزرگراه قم رفت و هرچه التماس 
کردم توقف و مرا پیاده کند، با تهدید خواست که ساکت شوم.
او مرا به محلى خلوت برد و با تهدید مورد آزار و اذیت قرار داد. 
میثم از صحنه آزار و اذیت من فیلم سیاه تهیه و تهدید کرد که 
اگر از او شکایت کنم با توجه به نفوذى که دارد، شکایتم به 
جایى نمى رسد و با انتشار فیلم سیاه در اینستاگرام و تلگرام، 
آبرویم را مى برد. او سپس همه پول ها و طالهاى مرا گرفت و 

رهایم کرد اما این شروع اخاذى هاى او بود.»
دختر جوان ادامــه داد: «میثم که مدعى بود مأمور اســت 
و به راحتى مى تواند برایم دردســر ایجاد کند، چند روز بعد 
تماس گرفت و با تهدید مجبورم کرد که سه میلیون تومان 
به حسابش بریزم. او از من مى خواست که تن به خواسته هاى 
شیطانى اش بدهم و به این ترتیب چندبار مرا به مخفیگاهش 

کشاند و مورد آزار و اذیت قرار داد.»
دختر جوان ادامه داد: «زندگى ام به هــم ریخته بود. دیگر 
نمى دانستم چه باید کنم. از این وحشت داشتم که او آبرویم را 
ببرد تا اینکه باالخره تصمیم به شکایت گرفتم. چرا که میثم 
این بار از من خواست که سر راه رانندگان خودروهاى مدل 
باال قرار بگیرم تا او در نقش برادر یا همســرم ظاهر شده و 
دست به اخاذى از رانند ه ها بزند. اما من قبول نکردم و حتى به 

تهدیدهایش هم توجه نکردم تا اینکه متوجه شدم فیلم هایى 
را که از من گرفته در شبکه هاى اجتماعى منتشر کرده است. 
حاال چند روزى است که از خجالت حتى روى رفتن به خانه 

را ندارم و زندگى ام تباه شده است.»
با شکایت دختر جوان و سرنخ هایى که او در اختیار تیم تحقیق 
قرار داده بود، پسر جوان دستگیر شد. هرچند شاکى پرونده 
شواهد و مدارك زیادى علیه میثم و ادعاهاى دروغش ارائه 
کرده بود اما پسر جوان در تحقیقات گفت: «من اتهام آزار و 
اذیت و تهیه فیلم سیاه را قبول ندارم. هیچ اجبارى در کار نبود 
و اگر فیلم هاى ســیاهى که از او تهیه کرده بودم را در میان 
دوستان و بستگانش پخش کردم قصد انتقام جویى داشتم.
یک  ماه و نیم پیش چند پســر مزاحم شاکى شده بودند که 
من به دروغ گفتم مأمور هستم تا او را نجات دهم. پس از آن 
دوستى ما شروع شد. یک  ماه پیش بخاطر مشکلى که داشت 
از من 20 میلیون تومان پول قرض گرفت اما دیگر پس نداد. 
اما هربار که از او مى خواستم پولم را برگرداند او بهانه مى آورد.

دیگر مطمئن شدم از پولم خبرى نیست براى همین با فیلمى 
که از او داشتم تهدیدش کردم که آن را منتشر مى کنم اما او 
بازهم جدى نگرفت. همین شد که تصمیم گرفتم براى انتقام 

فیلم هایش را منتشر کنم.»
قاضى جنایى با توجه به مدارکى که دختر جوان به دادسرا 
ارائه کرده براى متهم قرار قانونى صادر کرد و تحقیقات در 

این پرونده ادامه دارد. 

4 مرد که در جریــان پرونده هــاى جداگانــه مرتکب قتل 
شــده بودند، با تالش قاضى محمدشــهریارى، سرپرســت 
دادســراى امور جنایى تهــران از پاى چوبــه دار به زندگى 

بازگشتند.

بخشش مشروط
اولین متهم، مرد 34 ساله اى است که هشت سال قبل به اتهام 
قتل همسرش بازداشت شد. متهم که اعتیاد شدید به مصرف 
مواد مخدر داشت، در شــرح ماجرا گفت:«شب حادثه همسرم 
بر سر مصرف مواد با من مشــاجره کرد. من عصبانى شدم و 
گلویش را فشار دادم تا ساکت شود. قصد کشتن او را نداشتم، 

اما متوجه شدم که دیگر نفس نمى کشد.»
متهم با کامل شدن تحقیقات در شعبه 74 دادگاه کیفرى استان 
تهران محاکمه و به مرگ محکوم شد. رأى دادگاه بعد از تأیید 
در دیوان عالى کشور و انجام تشریفات اجراى حکم در آستانه 
اجرا قرار داشــت که با تالش واحد صلح و سازش دادسراى 
جنایى تهران به ریاســت محمدشــهریارى، خانواده مقتول 
مشروط به اینکه متهم یتیم خانه اى در شــهر آستانه اشرفیه 

بسازد، از قصاص او اعالم گذشت کردند.

اعالم گذشت از مرد افغان
دومین متهمى که با گذشــت اولیــاى دم از قصاص فاصله 

گرفت، مردى افغان بود که 14 ســال قبل، سرکارگرش را با 
چاقو به قتل رساند. او گفت: «هنگام کار با سرکارگر مشاجره 
کردم. از رفتارش عصبانى شدم و دســت به چاقو بردم و به او 
ضربه اى زدم که کشته شد.» متهم با کامل شدن تحقیقات با 
رأى قضات شعبه 71 دادگاه کیفرى استان تهران به قصاص 
محکوم شــده بود که قبل از اجراى حکم قصاص با رضایت 

اولیاى دم از مرگ فاصله گرفت. 

قاتل سرباز هم به زندگى امیدوار شد
سومین مردى که موفق به جلب رضایت اولیاى دم شد، مردى 
سارق بود که شــامگاه 26 تیرماه سال 88 یک سرباز پلیس را 
به قتل رساند. متهم و دوستانش بعد از سرقت گوسفند در حال 
عبور با ایست و بازرسى پلیس مواجه شدند. وقتى سرباز پلیس 
قصد بازرسى از متهمان را داشت، سارق مسلح دست به اسلحه 

برد و سرباز را به قتل رساند.
متهم بعد از بازداشت به جرمش اعتراف کرد و با رأى قضات 
شعبه 71 دادگاه کیفرى استان تهران به قصاص محکوم شد. 
او پیش از اجراى حکم با رضایت بى قید و شرط خانواده سرباز 

از باالى چوبه دار به زندگى بازگشت. 

قاتل راننده مسافربر
چهارمین مردى که براى اجراى حکــم قصاص طناب دار از 

گردنش برداشته شد، مرد جوانى بود که شش سال قبل راننده 
مسافربر را به قتل رساند. او فروردین ماه سال 92 در پوشش 
مسافر سوار بر یک خودروى تاکسى شد و راننده بى گناه را با 
چاقو به قتل رساند. متهم بعد از بازداشت گفت: «من با تهدید 
راننده ها، وسایل داخل خودرو و پولى را که از مسافران گرفته 
بودند، ســرقت مى کردم اما آن روز وقتى راننده مقاومت کرد، 
او را به قتل رســاندم.» متهم با رأى قضات شعبه دهم دادگاه 
کیفرى اســتان تهران به مرگ محکوم شده بود که با تالش 
واحد صلح و ســازش دادســراى امور جنایى تهران موفق به 

گرفتن مهلت از خانواده مقتول شد.  

3 سارق مسلح که از یک طال فروشى در منطقه میدان 
رهبر تهرانپارس ســرقت کرده بودند، سه ساعت بعد از 

اجراى نقشه خود، دستگیر شدند.
ظهر روز پنج شنبه هفته گذشــته خبر سرقت مسلحانه 
از طال فروشــى در میــدان رهبر به مأمــوران پلیس

 اعالم شد.
مأموران آگاهى بعد از حاضر شدن در محل سرقت متوجه 
شدند یکى از سارقان با کمک یک رهگذر دستگیر شده 
است و مردم از سارق طالفروشى اسلحه و چاقویش را 

گرفته اند.
با دستگیرى یکى از ســارقان تحقیقات مأموران آغاز 
شد و پلیس آگاهى موفق شــد سه ساعت بعد دو سارق 

طالفروشى را دستگیر کند.

ســردار محمدیان رئیس پلیس آگاهى تهران بزرگ در 
خصوص این خبر گفت: پانزدهم مــاه جارى از طریق 
مرکز فوریت هاى پلیســى متوجه شــدیم که در شرق 
تهران یک طالفروشى به سرقت رفته است، مأموران 
آگاهى در کمترین زمان خود را محل رساندند و مشخص 
شد سه نفر با یک دســتگاه موتورسیکلت و با تهدید دو 
قبضه اسلحه وارد طالفروشى شدند و طالجات مغازه را 
به سرقت بردند. در ادامه یکى از سارقان به همراه اسلحه 
خود با دخالت یک رهگذر دســتگیر شد و همدستانش 

موفق به فرار شدند.
با اهمیت موضوع کارآگاهان پلیس موفق به شناسایى 
دو سارق فرارى شــدند و آنها را در کمتر از سه ساعت 

دستگیر کردند.

چند روز پیش مردى با حضوردر شعبه هفتم بازپرسى دادسراى جنایى تهران از ناپدید 
شدن پسر 26 ساله خود به نام «کریم» خبر داد.

به گزارش جام جم شــاکى به قاضى مرشــدلو گفت: «من و خانواده ام در یکى از 
روستاهاى سراب زندگى مى کنیم. پسرم چهار سال پیش براى کار به تهران آمد و 
به عنوان کارگر در رستوران کار مى کرد. او دو سال پیش براى کار به رستورانى در 
غرب تهران حوالى بلوار فرحزادى رفت. پسرم در آن موقع درباره کارش با ما حرف 
مى زد. حتى آخرین بار با او تلفنى حرف زدیم و قرار بود به زودى مرخصى بگیرد و 

پیش ما بیاید.»
وى افزود: «چند روز بعد که با تلفن همراهش تماس گرفتیم خاموش بود. بنابراین 
نگرانش شدیم و به محل کارش رفتیم. در جریان گفتگو با همکارانش در آن رستوران 
متوجه شدیم او چند روز است که در محل کارش حاضر نشده و کسى از او خبرى 
ندارد. سراغ او را از دوســتانش گرفتیم که همه از او بى خبر بودند. به کالنترى ها 
و پزشکى قانونى نیز ســر زدیم اما ردى از او نبود. حاال مى خواهیم براى یافتن او 

کمکمان کنید .»
همزمان باتشکیل پرونده قضائى، تحقیقات مأموران پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران 
براى یافتن پسر گمشده آغاز شد. جستجوها ادامه داشت تا اینکه مأموران اطالعاتى 
به دست آوردند که نشــان مى داد این مرد ازدواج یا طالقى نداشته و حتى نام او به 
عنوان فرد فوت شده، ثبت نشده است. همین سرنخ کافى بود که مأموران اطمینان 
یابند او زنده است. تحقیقات ادامه داشت تا اینکه شاکى پرونده با حضور دوباره در 

دادسرا اعالم کرد فردى غریبه با تلفن پسرم با ما تماس مى گیرد اما حرف نمى زند.
در این مرحله مأموران متوجه شدند جوان گمشده دو خط تلفن همراه داشته که به 
تازگى این خط ها را فعال و روشن کرده است. تحقیقات نشان مى داد نخستین خط 

تلفن همراه در شهرهاى جهرم، قیر، شیراز و بندرعباس و اطراف آن فعال است و 
دیگر خط تلفن در یکى از شهرهاى خوزستان است. در این مرحله معلوم شد یکى 
از خط ها در اختیار یک مرد در شهر قیر است که با تحقیق از همسر وى معلوم شد 
شــوهرش این خط را خریده و اکنون براى کارى به شهر دیگرى رفته و نمى داند 
مالک قبلى آن چه کسى بوده و مردى که خط تلفن همراه دوم در اختیارش بود به 
پلیس اعالم کرد کارگر کارخانه اى است و او این خط تلفن را از پست بانک خریده و 

از مالک قبلى بى خبر است.
با توجه به اینکه ردى از جوان گمشده به دست نیامده، با درخواست قضائى تصویر او 
در جراید چاپ مى شود تا چنانچه مردم از سرنوشت او خبر دارند به پلیس یا دادسراى 

جنایى تهران خبر دهند. 

 رابین هود قالبى دستگیر شدپسرخاله ام با زنم ارتباط شوم داشت

دستگیرى سارق مسلح توسط یک رهگذر

معماى مفقود شدن پسر جوانساخت یتیم خانه در آستانه اشرفیه شرط گذشت از قاتل
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 «اگر قرار بود در دانشــگاه تحصیل کنم، یکى از ســه 
حوزه هوش مصنوعــى، انرژى یا فناورى زیســتى را 
انتخاب مى کردم.» این پیشــنهاد «بیــل گیتس» به 
دانشجویانى است که به آینده شغلى خود مى اندیشند. 
او این ســه حوزه را حوزه هایى امیدبخش مى داند که 
نســل جوان با ورود به آنها تأثیر زیادى بر آینده بشــر 

خواهند گذاشت.
این پیشــنهادها از ســوى کســى مطرح مى شود که 
به واسطه کارهاى فوق  برنامه اش از دانشگاه اخراج شد 
و با تأسیس شــرکت مایکروسافت، صنعت کامپیوتر را 
سال ها به جلو برد. جوانى بیل گیتس با انقالب دیجیتال 
همزمان شده بود و او با درك اهمیت آنچه این انقالب 
به ارمغان مى آورد، زمینــه اى را فراهم کرد که صنعت 
ســخت افزار و نرم افزار روند رو به رشدى را تجربه کند 
و میلیون ها نفر در سراسر دنیا در این انقالب دیجیتال 
سهیم شوند. او حاال به جوانان تحصیلکرده و جویاى کار 
پیشنهاد مى کند راه هاى جدید پیش رو را بشناسند، به 
انقالب هوشمندى بپیوندند، به انقالب انرژى بپیوندند و 
به علوم زیستى فکر کنند. هرچند این سه حوزه در ظاهر 

با هم تفاوت هایى دارند اما هر سه مکمل یکدیگرند.
آنچه این روزها از سامانه هاى مبتنى بر هوش  مصنوعى 
مى بینیم، بر پایــه نتایج همان انقــالب دیجیتالى بنا 
شده اند که بیل گیتس، سرگئى برین، لرى پیج، مارك 
زاکربرگ و دیگران در جوانى آن  را پایه گذارى کردند. 
حجم عظیم اطالعاتى که در عصــر دیجیتال از نحوه 
زندگى و رفتار ما جمع آورى شد (و مى شود)، حاال این 
فرصت را در اختیارمان قرار داده اســت تا با اعتماد به 
نفس بیشترى وارد عصر هوشــمندى ماشین ها شویم 
و دستکم آنها را با همین دانش ذخیره  شده خود که در 
قالب متن، تصویر و صدا در مراکــز داده ها موجودند، 
آموزش دهیم. ماشــین هایى که تنوع زیادى خواهند 
داشت، از روبات هاى غول پیکرى که در خطوط تولید کار 
مى کنند گرفته تا خانه هاى هوشمند و حتى روبات هاى 
درمانگر و داروهاى هوشمندى که در جریان خونى ما 
شــناور خواهند بود. (چیزى که اهمیت توجه همزمان 

به علوم زیستى و هوش مصنوعى را آشکار مى سازد.)

پیاده سازى سامانه هاى هوشــمند چه در سطح ماشین 
 آالت صنعتــى و خودران ها و خانه هاى هوشــمند و 
دســتیارهاى دیجیتال و چــه در ســطح روبات هاى 
درمانگر بســیار کوچک، عالوه بــر چالش هاى ذاتى 
خود، یک چالش بســیار مهم هــم دارد: چالش تأمین

 انرژى. جمع آورى اطالعــات، پردازش اطالعات و به  
کار انداختن سامانه هاى هوشمند، انرژى فوق العاده اى 
را مى طلبد و اگر قرار باشــد روزى تمام محیط زندگى 
خود را هوشــمند کنیم، ناگزیر به یافتن چاره اى براى 
تأمین بهینه انرژى سامانه هاى هوشمند خود خواهیم 
بود. تأسیســات صنعتى که با ماشــین آالت روباتیک 
و هوشــمند تجهیز شــده اند، نیازمند انرژى هستند.

 دســتیارهاى دیجیتال مــا نیازمند انرژى هســتند و 
روبات هاى درمانگر و ســامانه هاى هوشــمند زیستى 
هم نیازمند انرژى هستند. بیل گیتس به خوبى آینده اى 
را پیش چشــمان فارغ  التحصیالن دانشــگاه مى آورد 
که ســه عنصــر درهم تنیــده هوشــمندى، مصرف 
بهینه انرژى و علوم زیســتى در آن حرف اول و آخر را 

مى زند.
این نگاه رو به جلو و شــناخت نیازهاى آینده و هدایت 
جوانان به ســوى تأمین آن نیازها، یکــى از مهمترین 
نکاتى است که پیشرفت یک جامعه را تضمین مى کند.

از نیازهاى آینده گفتیم، بد نیســت این موضوع را هم 
در نظر بگیریم کــه در مواردى، شــاید آنچه به عنوان 
نیاز مطرح مى شــود، واقعًا نیاز یک جامعه نباشد، بلکه 
ممکن اســت آن را به عنوان نیاز به مــا بقبوالنند تا به 
اهداف بزرگ ترى برســند. هوشمندسازى جهان چه 
مزایایى براى قدرت هاى بزرگ خواهد داشت؟ یکى از 
موضوعاتى که در حوزه هوشمندسازى مطرح مى شود 
بحث امنیت است. آیا شــهرها و کشورهایى که به طور 
کامل توسط ماشــین ها کنترل مى شوند ایمن هستند؟ 
شاید براى کشورهایى که فناورى این هوشمندسازى 
را در اختیار دارند ایمن باشــند، اما براى کشورهایى که 
واردکننده فناورى و تجهیزات هستند چطور؟ زمانى که 
فرهنگ «نیاز به سامانه هاى هوشمند» در کشورهاى 
کمتر توسعه یافته جا افتاد و تقاضاى نصب سامانه هاى 
هوشــمند در این کشــورها باال گرفت، آیا مى توان به 
تجهیزات وارداتى اطمینان کــرد؟ چه تضمینى وجود 

دارد که کسى از آن ســوى کره زمین تصمیم نگیرد به 
سامانه هاى وارداتى هوشمند ما نفوذ کند و آنها را کنترل 
کند، مختل کند یا فاجعه بیافریند؟ آینده فناورى جوامع 
بشرى ترسیم شده است؛ سامانه هاى هوشمندى که در  
محل کار، کارخانجات، جاده ها و حتى در بدن ما فعالیت 

خواهند کرد.
بیــل گیتــس به خوبــى ایــن جهــان آینــده را به 
جوانــان کشــورش یــادآورى مى کند؛ اینکــه اگر 
مى خواهند کشورشــان قدرتمند باشد و فرزندانشان با 
خیال راحت زندگى کنند، باید فنــاورى آینده، هوش 
مصنوعى و انرژى و علوم زیســتى را از آن خود کنند. 
این دقیقًا همان چیزى است که دیر یا زود باید با دقت 
و ظرافت کامل براى جوانان خودمان هم تشریح کنیم، 
اگر مى خواهیم سهمى از قدرت آینده را در اختیار داشته 

باشیم.

تصور کنید قصد دارید تبلت یا گوشى اندرویدى 
خود را به فرزندتان بدهید تا او یک بازى خاص 
را در آن انجام دهد. در این شرایط شاید نگران 
این باشــید که فرزندتان به صورت آگاهانه یا 
ناخودآگاه از بازى مذکور خارج و وارد منوهاى 
مختلف دستگاه یا اپلیکیشن هاى دیگرى شود 
که تمایلى ندارید تنظیمات آنها تغییر داده شوند. 
براى جلوگیرى از بروز این مشــکل مى توانید 
از ترفند «ســنجاق کردن اپلیکیشن ها» در 

سیستم عامل اندروید استفاده کنید.
 این قابلیت از اندروید آب نبات چوبى ارائه شده 
است، بنابراین کاربران تبلت و گوشى هایى که 
دستگاه آنها حداقل از اندروید 5 آب نبات چوبى 
بهره مند باشــد قادر به اســتفاده از این ترفند 
هستند. هنگامى که یک اپلیکیشن را سنجاق 
مى کنید، در حالت عادى امکان خارج شــدن 
از آن اپلیکیشــن وجود نخواهد داشت. تنها با 
فشردن هم زمان دکمه هاى بازگشت به عقب و 
 (Recent Apps) دکمه اپلیکیشن هاى اخیر
است که قادر به غیرفعال سازى این موقعیت 
و ایجاد امکان خروج از اپلیکیشــن ســنجاق 
شده مى شوید. بنابراین تا زمانى که فرزندتان 
از نحــوه خــروج از حالت «ســنجاق کردن 
اپلیکیشن ها» مطلع نباشد، مى توانید با خیال 
راحت تبلت یا گوشى اندرویدى خود را به وى 

واگذار کنید.
براى فعال کردن ایــن قابلیت باید مراحل زیر 

را طى کنید:
• به بخش Settings دســتگاه اندرویدى 

مراجعه کنید.
• گزینه Security را انتخاب کنید.

• ســپس گزینــه Screen Pinning را 
انتخاب کنید.

• این گزینه را فعال کنید.
حال که قابلیت مذکور در دستگاه اندرویدى شما 
فعال شده است، نوبت به استفاده از آن و سنجاق 

کردن اپلیکیشن مد نظر مى رسد.
براى این کار کافى است مراحل زیر را به ترتیب 

طى کنید:
• اپلیکیشن مورد نظرتان را اجرا کنید.

• دکمه اپلیکیشــن هاى اخیر را لمس کنید تا 
فهرست اپلیکیشن هایى که به تازگى در دستگاه 

اجرا شده اند نمایش داده شود.
• آیکون سنجاق ضمیمه شــده در گوشه آن 

اپلیکیشن را لمس کنید.
• گزینه Got it را لمس کنید.

 قابلیت جدیــدى به بازى هاى ســبک واقعیــت مجازى یا
 TEGway اضافه شده اســت. استارت آپ Virtual Reality 
دستگاه جدیدى به نام ThermoReal طراحى کرده است که 
مى تواند به کاربر این امکان را بدهد تا هنگام بازى هاى واقعیت 
مجازى، دماهاى سرد و گرم با درجه سبکى از درد را حس کند و 

تجربه اى متفاوت از این سبک از بازى ها را داشته باشد. 
طبق گزارش Engadget، دستگاه ThermoReal در حقیقت 
یک وسیله حرارتى الکتریکى است که مى تواند دمایى بین 4 تا 
40 درجه سانتیگراد داشته باشد و حس دماهاى سرد و گرم را 
هنگام بازى کامًال براى کاربر ممکــن کند. اگر هنگام بازى به 
شعله هاى آتش بر بخورید، گرماى آن را در دستان خود حس 
خواهید کرد و یا اگر در بازى داخل یک دریاچه یخ زده بپرید، در 

کف دستتان سرما را به وضوح احساس مى کنید. 

اما این دســتگاه چطور کار مى کند؟ این شرکت از یک قطعه 
ترموالکتریک انعطاف پذیر در ســاخت این دستگاه استفاده 
کرده اســت که قادر اســت دماى بدن را به انرژى الکتریکى

تبدیل کند.
 جریان الکتریکى همچنین در تمام قســمت هاى دســتگاه 
جریان مى یابد و مى تواند دماى آن را یا بــاال برده و یا پایین 
بیاورد.شــرکت TEGway همچنین اعالم کرده  که تا کنون 
چندین پتنت یا پرونده ثبــت اختراع در ایــن زمینه به ثبت

 رسانده است.
البته تا زمانى که شاهد استفاده این قابلیت توسط سازندگان 
برنامه  هاى واقعیت مجازى باشیم، مدت زمانى مانده است اما 
در هر صورت تصور تجربه گرما و سرما هنگام بازى ها، موضوع 

هیجان انگیزى است.

 IOS را در پلت فرم «Night Mode»برنامه واتس  اپ به تازگى قابلیت جدید «حالت شــب» یــا
اضافه کرده است که هنگام دسترسى به دوربین فعال مى شود و عکاسى از طریق این برنامه را در 

مکان هاى کم نور ممکن مى کند.
این قابلیت آیکونى شبیه به هالل ماه دارد و دسترسى به آن آسان است. کاربران IOS بدون نیاز به 
آپدیت برنامه نیز قادر هستند از آن استفاده کنند. کاربران بعد از باز کردن دوربین در برنامه واتس  آپ، 
آیکون هاللى این قابلیــت را کنار گزینه فلش مى بینند و با انتخاب آن قــادر خواهند بود از افکت 

«Night Mode»  استفاده کنند.
ما عملکرد این فیلتر را در فضاى کم نور بررسى کردیم. در ادامه دو عکس از یک صحنه را مشاهده 
مى کنید که یکى بدون فیلتر حالت شب و دیگرى همراه با این قابلیت گرفته شده اند. همانطور که 

مشاهده مى کنید، در عکسى که گزینه Night Mode فعال بوده، تصویر روشن ترى دیده مى شود.
تفاوت بین دو تصویر زیاد است اما دانه هاى ریزى در عکس دوم مشاهده مى شود. این عکس ها با 
گوشى آیفون SE گرفته شده اند و نتیجه به دست آمده شاید در گوشى هاى مختلف، متفاوت باشد. 
در کل عملکرد قابلیت جدید «Night Mode»  در واتس  اپ تأثیر گذار است و بیشترین تأثیر را در 
عکس هایى دارد که هنگام شب گرفته شوند. این قابلیت هنگام فیلمبردارى نیز قابل استفاده است 

و بازهم نتیجه مطلوبى ارائه مى دهد.
شــاید این قابلیت یک تغییر کوچک محســوب شــود اما هنگامى که اســتفاده از فالش براى 
عکسبردارى امکانپذیر نیست، بسیار کارآمد اســت. این قابلیت همچنین از طریق دوربین سلفى 

نیز قابل دسترسى است.

چگونه در اندروید 
اپلیکیشن ها را 
سنجاق کنیم

Farming Simulator 18 نســخه 2018 
از بازى محبوب، بى نظیر و فوق العاده شــبیه ساز 
 GIANTS Software کشاورزى از استودیوى
براى اندروید است که با قیمت 4/99 دالر در مارکت 

بزرگ گوگل منتشر شده است. 
همانند نسخه هاى پیشــین در این نسخه از بازى 
شما به عنوان یک کشاورز با در دست داشتن انواع 
ابزارهاى مختلف و ماشــین آالت کشاورزى باید 
به کاشــت و برداشــت انواع محصوالت مختلف 

مشغول شوید! 
با تراکتورهاى مخصوص کاشــت به کاشتن انواع 
بذرهاى مختلف بپردازید و با کامــوا گندم و دیگر 

محصوالت را برداشت کنید! نسخه جدید از مجموعه 
بازى هاى Farming Simulator  در مناطق 
شــمالى ایاالت متحده اتفاق مى افتد و براى اولین 
بار بازیکنان مى توانند محصــول جدید یعنى گل 
آفتابگردان را پرورش دهند؛ از سوى دیگر بیش از 
50 نوع ماشین آالت کشــاورزى جدید در دسترس 
کاربران قرار گرفته اســت که براى اولین بار شاهد 
 AGCO، Fendt، Massey، حضور مدل هاى
Ferguson و Valtra هســتیم! اگر از عالقه 
مندان به بازى هاى شبیه ســاز کشاورزى هستید 
به هیچ وجــه Farming Simulator 18 را 

از دست ندهید! 

بازى شبیه ساز کشاورزى 2018 اندروید 

زمانى که این فرصــت را در اختیار داریم تا به 
بهترین نحو ممکن از انرژى جنبشى استفاده 
کرده و از راه رفتن مردم به منظور تأمین برق 
استفاده کنیم چرا نباید از این فرصت بى همتا 
استفاده کنیم؟ مسئوالن شهرى لندن موفق 
شــده اند به این ایده جامع عمل بپوشــانند. 
به طورى که نخستین خیابان هوشمند جهان 
که قادر است انرژى جنبشى انسان را به جریان 
برق تبدیل کند در بخش WestLand لندن 

ساخته شد.
پروژه اى کــه امروز با موفقیت به ســرانجام 
رســید نزدیک به چند دهه ذهن بســیارى از 
کارشناســان عرضه انرژى را به خود مشغول 
 (Bird Street) ســاخته بود. خیابان بــرد
اکنون پیاده رویى به مســاحت 10 متر مربع 
دارد که به فناورى Pavegen تجهیز شده 
اســت. این فناورى قادر است هر قدمى که از 
سوى انسان ها برداشــته مى شود را به جریان 

برق تبدیل کند.
انرژى که از طریق این فناورى تولید مى شود 
به منظور روشــن کردن چراغ هــاى خیابان، 
پخش صــداى پرنــدگان و همچنین تأمین 
انرژى فرســتنده هاى بلوتوث مورد استفاده 

قرار مى گیرد.
جالب آنکه زمانى که مــردم در این پیاده روى 
هوشــمند قدم بر مى دارند قادر هستند میزان 
انرژى که خود تولیــد کرده انــد را از طریق 
برنامه اى که روى گوشــى همراه آنها نصب 
شده است مشاهده کنند. مردم در ازاى راه رفتن 
روى این پنل هاى هوشــمند جایزه ویژه اى 
را دریافــت مى کنند. این جایزه ویژه شــامل 
یکسرى کوپن هاى تخفیف است که در زمان 
مراجعه مردم به مراکز خرید قابل استفاده است.

هر یک از پانل هاى V3 که از ســوى شرکت 
Pavegen نصب شده ابعاد 500 میلی مترى 
داشته و این توانایى را دارند تا 5 وات انرژى برق 

مداوم را از راه رفتن انسان ها تولید کنند. 
البته فناورى تبدیل انرژى جنبشى به جریان 
برق که از سوى Pavegen در این منطقه 
نصب شــده تنها فناورى منحصــر به فردى 
نیســت که در این منطقه نصب شــده است. 
Airlabs نیــز نیمکــت ویژه اى بــه نام 
ClearAir را در این خیابــان نصب کرده 
اســت. نیمکت هوشــمندى که دى اکسید 
نیتروژن را از هــوا دریافت کرده و هواى پاك 

و تصفیه شده را متصاعد مى کند.

اولین خیابان هوشمند مولد انرژى در لندن 
ساخته شد

احساس گرما و سرما در واقعیت مجازى قابلیت
 Night Mode 
براى واتس اپ

Voice Recorder Premium – Dictaphone Full Premium Unlocked عنوان ضبط صوتى ساده و 
 SMSROBOT آسان و در عین حال خودکار براى دستگاه هاى هوشمند اندروید مى باشد که توسط استودیوى برنامه سازى
LTD در مارکت بزرگ اندروید «گوگل پلى» منتشــر شده اســت. این نرم افزار با محیط کاربرى بسیار زیبا و جذاب خود به 
کاربرانش کمک مى کند تا به آسانى فایل هاى صوتى خود را مدیریت کرده و آن ها را با کیفیتى فوق العاده ضبط کنند. از مهمترین 
قابلیت هاى دیکتافون که کاربران زیادى را به خود جلب کرده است شناسایى خودکار فواصل سکوت و چشم پوشى از ضبط آنها 
مى باشد که به میزان قابل توجهى در فضاى ذخیره سازى صرفه جویى مى کند؛ تنها کافى است اپلیکیشن را با سرورهاى ابرى 
دراپ باکس و یا گوگل درایو همسان سازى کنید تا فایل هاى شما به صورت خودکار پس از ضبط به این سرورها ارسال شده و 

از حذف ناگهانى آنها جلوگیرى شود. 
عالوه بر این کیفیت هاى ضبط مختلفى در دسترس مى باشند که بنابر نیاز هاى خود قادر خواهید بود کیفیت ضبط را تنظیم کرده 

و فایل خروجى را با دلخواهتان دریافت نمایید.

اپلیکیشن ضبط صوت خودکار اندروید

قدرت آینـــده

رامین مشکاه

آنچه این روزها از 
سامانه هاى مبتنى بر 

هوش  مصنوعى 
مى بینیم، بر پایه نتایج 
همان انقالب دیجیتالى 

بنا شده اند که بیل 
گیتس، سرگئى 

برین، لرى پیج، مارك 
زاکربرگ و دیگران 

در جوانى آن  را 
پایه گذارى کردند
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منبع:ایسنا

منبع: شبستان

منبع: قدس 

منبع: میزان

منبع:ایرنا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع:ایلنا

منبع: تسنیم 

منبع: مهر

وزش باد شدید باعث طوفانى شدن دریا و موج هاى شدید 

در ساحل بندرعباس شد.

 کنکور سال 96

دومین جلسه 
رسیدگى به اتهامات 
دو نفر از همدستان 

بابک زنجانى در 
شعبه 28 دادگاه 
انقالب به ریاست 

قاضى مقیسه 
برگزار شد.

مراسم تحلیف و اداى 
سوگند

 96 نفر از کارآموزان 
قضائى

کم شدن آب خلیج گرگان و دریاى خزر و جمع شدن پساب هاى جارى در ساحل و آلودگى هاى 

 رو به بحران کشانده است تا حدى که بخشى از 
زیست محیطى ، وضعیت سواحل استان گلستان را

هره اى نازیبا براى گردشگران
سواحل به متروکه اى تبدیل شده است و همچنین چ

این 

است. نبود بودجه کافى براى الیروبى سواحل موجب آلودگى هاى 
 این منطقه به وجود آورده 

 بوى نامطبوع این منطقه براى شهروندان و ساکنان حاشیه ساحل 
زیست محیطى و

ه نیاز به توجه مسئوالن دارد.
از دیگر مواردى است ک

گرماى طاقت فرساى کوره هاى آجر پزى در فصل گرما  

 نخستین نمایشگاه 
جامع تولیدات ملى

فاز 2 شهرك مهرگان 
مشهد  

ى بین المللى مینى 
ستین طرح گردشگر

نخ

ورلد (MINI WORLD) خاورمیانه یا 

پنجره اى به سوى جهان در مالیر در حال 

شد. در این پروژه 138 اثر 
ساخت مى با

ن برج ایفل، مقبره 
خى، ملى و جهانى چو

تاری

حافظ، تخت جمشید، برج پیزا، سى و سه پل 

وژه چهارمین مینى 
وجود دارد. این پر

ز کشورهاى ژاپن، 
ورد جهان است که پس ا

چین در ایران و در شهر مالیر 
بلژیک و 

ساخته مى شود. 


