
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

یک شنبه 25  تیر ماه 1396 / 16  جوالى  2017 /  21  شوال 1438
سال چهاردهم / شماره 2987  /16  صفحه  / 1000 تومان
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ترامپ، تعلیق تحریم هاى 
ایران را تمدید مى کند؟

جراحى چشم گربه اى و کپى 
از هنرپیشه ها در بورس است!

70 درصد صنایع 
اصفهان زیر ظرفیت 

کار مى کنند

تأثیر مخرب تبلیغ
 فست فود بر کودکان

همسر سیروس مقدم نگذاشت 
به «پایتخت»بروم
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تجاوز  شیطان پارس آباد 
به آتنا تأیید شد

کاهش سودبانکى جدى شد

تالش براى نجات باقیمانده سنگ نگاره هاى کوچرى از خطر غرق شدنتالش براى نجات باقیمانده سنگ نگاره هاى کوچرى از خطر غرق شدن
در پى زیر آب رفتن یک سنگ نگاره بى نظیر به دلیل آبگیرى سد کوچرى گلپایگان اعالم شددر پى زیر آب رفتن یک سنگ نگاره بى نظیر به دلیل آبگیرى سد کوچرى گلپایگان اعالم شد
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شوراى هماهنگى بانک هاى دولتى و خصوصى به شرایط بانک ها اعتنا نکرد!

جهان نما

صنایع باید به 
سمت استفاده 
از پساب 
فاضالب بروند
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وزیر نیرو با بیان اینکه 48 درصد جمعیت شهرى کشور 
تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارد، 
گفت: با توجه به محدودیت هاى منابع 
آب در کشور، استفاده صنایع از پساب 

فاضالب باید موردتوجه قرار بگیرد.
حمید چیت چیان اظهارداشت: 

اجراى شبکه هاى 
فاضالب با استفاده 

از مکانیسم هاى 
تعریف  شده و...

معاون وزیر صنعت گفت: در دنیا، تمام 
بنگاه ها بعد از طى دوره مقدماتى، میانسالى 
و کهولت به مرحله خروج از بازار مى رسند؛ 

پس بنگاه هایى که خود را با تکنولوژى 
روز تطبیق ندهند، از دور خارج خواهند 

شد.منصور معظمى گفت: 
قرار بر این است که در 
50  سال دوم، سازمان 

گسترش ...
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سازمان گسترش 
به سمت تغییر 
مى رود

نگاهى به عملکرد 
محمدرضا ساکت 
در عرصه فوتبال

رمحمدرضمحمدرضمحمدرض
عرصهدر عرصه هدر عرصهد هدر رد ر

به دنبال انتصاب محمدرضا ساکت به عنوان 
سرپرست دبیرى فدراسیون فوتبال ظرف یکى دو 
هفته گذشته، شاهد انتقادات تقریباً گسترده و حمالت 
بعضاً تند و احساسى و حتى دور از منطق از 
جانب بعضى از اهالى ورزش خصوصاً 
اهالى فوتبال که اکثراً هم آدم هاى موجهى 
هستند، بودیم. این افراد بدون شناخت 
کافى از توانمندى هاى شخص ساکت و یا 
اطالع کافى از عملکرد قابل دفاع و احترام 
او در مسئولیت هاى مختلف طى دو الى سه 
دهه اخیر به گونه اى لب به سخن گشوده اند، 
که گویا ساکت با استفاده از رابطه ها و 
بدون داشتن یک کارنامه قابل قبول در این 
مسئولیت مشغول به کار شده است.
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رئیس شــوراى مرکزى حــزب نداى ایرانیــان گفت: 
انتخابات 96 یکى از بزرگ ترین انتخابات کشــور بود 
و مردم در این انتخابات به ماندگارى اخالق و اندیشــه، 

تعادل و استمرار راه اصالحات، رأى دادند.
به گــزارش ایرنــا، محمد صــادق خرازى افــزود: در 
اردیبهشــت 96 مردم ایران آگاهانه و بــا دانایى کامل 
در صحنه سیاســى حضور پیدا کرده و رأى دادند و من 
معتقدم در شرایط کنونى، رمز پیروزى دولت بزرگداشت 
گذشــتگان و توجه به کرامت ایرانیــان و نگرانى براى 

فرداى این سرزمین است. 
وى گفت: پیــام انتخابات 96 این بود کــه مردم دولتى 

جوان، با اهدافــى بلند و با انگیزه مــى خواهند تا بتواند 
مشکالت این سرزمین و مردم را رفع کند. 

وى ادامه داد: باید به این نکته برسیم که آحاد ملت ایران 
مى توانند امنیت، پیشــرفت، توســعه، شکوه و عظمت 
این ســرزمین را به وجود آورند و یقین داشته باشیم که 
هیچ کشورى پیشرفت را در ســینى نقره اى به ما اهدا 

نخواهد کرد. 
به گفته خرازى عصر هویت ایران هزاران ســال قدمت 
دارد و اگر کســى بخواهد این عصر تاریخى ایران را در 
بســتن تاریخ محدود کند به همه دوره هاى تاریخ این 

سرزمین و مردم آن ظلم کرده است. 

معاون دادستان کل کشــور گفت:  وزارت ارتباطات اعالم 
مى کند دســتورهاى قضائى مربوط به انسداد کانال هاى 
مجرمانه تلگرامى را براى مدیر تلگرام ارســال کرده ولى 
مدیر تلگرام اوًال از اجراى بســیارى از دستورها استنکاف 
کرده و صرفاً برخى از کانال هاى مستهجن آن هم با تعریفى 
که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفى که ما داریم 
را فیلتر مى کنند. ثانیاً کانال  هاى مستهجن مسدود شده نیز 
بالفاصله با تغییر جزئى در نام خود با همان محتواى قبلى 
منتشر مى شوند؛ بنابراین همکارى تلگرام با وزارت ارتباطات 
در مورد انسداد محتواى مجرمانه تقریباً مساوى است با هیچ!

به گزارش میزان، عبدالصمد خرم آبادى در جمع خبرنگاران  

افزود: وزارت ارتباطات باید حساسیت بیشترى در خصوص 
مسدود کردن کانال هاى مجرمانه اى که علیه امنیت کشور، 
علیه مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند داشته باشد ولى 
عمًال تا کنون در این خصوص تسلیم تصمیم مدیر تلگرام 
شده است.دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتواى مجرمانه 
گفت: تاکنون هر فازى از شبکه ملى اطالعات افتتاح شده 
عمًال نفوذ شبکه هاى اجتماعى بیگانه گسترده تر شده است. 
در واقع وزارت ارتباطات براى بیگانگان در فضاى مجازى 
اتوبان کشى کرده است. دلیل این مدعا این است که در حال 
حاضر بیش از دو سوم پهناى باند فضاى مجازى کشور در 

اشغال بیگانگان است.

مردم در انتخابات 96 به 
ماندگارى اخالق رأى دادند

انتقاد معاون دادستان از 
وزارت ارتباطات

مریم میرزاخانى درگذشت
برخى منابع خبرى از قول فیروز    آفتاب نیوز |
نادرى خبر از درگذشــت مریم میرزاخانى، نابغه ایرانى 
ریاضى  دنیا و اولین زن عضو آکادمى ملى علوم آمریکا 
مى دهند.پیش از این بهرام قاســمى سخنگوى وزارت 
امور خارجه ضمن ابراز امیدوارى نسبت به بهبودى کامل 
و هرچه سریع تر مریم میرزاخانى از برجسته ترین نوابغ 
ریاضیات جهان معاصر، آمادگــى ایران را براى هر نوع 
مساعدت به وى تا بازیابى کامل سالمتى اعالم کرده بود.

6 وزیر مى مانند
   خبر آنالین | الیاس حضرتى نماینده اصالح 
طلب مجلــس در پیامــى توئیترى نوشــت: «ابقاى 
آقایان ظریــف، قاضى زاده هاشــمى، زنگنه، دهقان، 

سلطانى فر و واعظى در دولت دوازدهم قطعى است.»

کابینه، بدون وزیر زن
  تسنیم| ســهیال جلودارزاده نماینده مردم 
تهران گفت: طبق شنیده ها هیچ زنى به عنوان وزیر در 
کابینه دولت دوازدهم حضور نخواهد داشت و حضور زنان 
به معاون وزیر ختم مى شود. وى ادامه داد: با شهیندخت 
موالوردى معاون رئیس جمهور تاکنون درباره انتخاب 
زنان در کابینه رایزنى  نشده و اراده اى براى انتخاب زنان 

در کابینه وجود ندارد.

یک زن در صف اول نمازجمعه!
  نامه نیوز| روزنامــه جمهورى اســالمى 
نوشت:حضور یک زن در صفوف اول نماز جمعه تهران 
موجب تعجب نمازگزاران شــد. وى با فریادهاى مکرر 
خطاب به امام جمعه در شروع خطبه ها مطالبى مى گفت 
که اگرچه معلوم نبود چه مى خواهد ولى پرسش مردم این 
بود که با توجه به تهدیدهاى اخیر گروه هاى تروریستى، 
این زن چگونه توانسته بود به قســمت آقایان آن هم 
روبه روى جایگاه راه یابد و میان آنها بنشیند؟ همچنین 
شــعارهاى انحرافى همان جماعت قلیل همیشگى با 

اعتراض مردم روبه رو شد.

دولت  از نگاه وزیر احمدى نژاد
حمیدرضا حاجــی بابایی،رئیس    نامه نیوز|
فراکســیون والیى مجلس و وزیر دولت احمدى نژاد 
تأکید کرد: کابینه دوم روحانى به نسبت کابینه اول باید 
50 درصد تغییرات داشته باشد تا کارآیى الزم را پیدا کند.

کواکبیان به رئیسى چه گفت
  ایسنا| مصطفــى کواکبیان دبیــرکل حزب 
مردم ساالرى با اشاره به مالقات با تولیت آستان قدس 
رضوى گفت: در آن جلســه به آقاى رئیسى گفتم که 
شما باید در برابر اقدامات افراطى همچون روز قدس و
 عید سعید فطر موضع بگیرید. در همان مالقات گفتم که 
اقدامات دیپلماتیک با فعالیت هاى دفاعى الزم و ملزوم 
یکدیگرند و نباید به بهانه حمایت از یک طرف، دیگرى 
را تضعیف کنیم و تأکید کردم کــه محمدجواد ظریف 
با حاج قاسم سلیمانى هماهنگ هستند اگر عده اى در 

داخل بگذارند.

زمان دقیق مراسم تحلیف 
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى    ایلنا|
اسالمى زمان مراســم تحلیف حسن روحانى را ساعت 
17 شنبه چهاردهم مردادماه اعالم کرد. غالمرضا کاتب 
اظهار داشــت: براى حضور در این مراســم از مقامات 
کشورهاى مختلف دعوت شده و وزارت امور خارجه در 

حال انجام این کار و ایجاد هماهنگى هاى الزم است.

رمزگشایى از مالقات وزرا 
محمود واعظى درباره برگزارى     خبر آنالین |
جلســات رئیس جمهور با برخى وزرا براى همکارى در 
دولت آینده گفت: بسیارى از وزرا با آقاى روحانى مالقات 
کردند، در جمع آنها کسانى هســتند که در دولت آینده 
مى ماننــد و برخى نیز کســانى هســتند که ممکن 
اســت نمانند. پــس معنــى مالقات این نیســت که 
مالقــات کننــده در دولت آینــده مى ماند یــا اینکه

 نمى ماند.

توئیتر

  میزان | رسول خضرى عضو کمیسیون 
اجتماعى مجلس با بیان اینکــه احمدى نژاد در 
برخى مواقع قوانیــن من درآوردى هم داشــته 
است، اظهارداشــت: شما اگر ســوابق عملکرد 
آقاى احمدى نژاد در مجلــس را از اداره قوانین و 
نظارت مجلس، هئیت رئیســه و ریاست مجلس 
جویا شــوید فکر کنم ده ها بار نــه، که صد ها بار 
قانون گریزى مشاهده خواهید کرد. همچنین وى 
به کرات تذکرات متعددى از رئیس مجلس دریافت 

کرده بود.
این نماینده مجلس با اشــاره بــه ماجراى یک 
شنبه ســیاه که با اتهام زنى احمدى نژاد در خانه 
ملت همراه بود تأکید کرد: بــه نظر بنده آن یک 
شنبه (جلســه علنى روز یک شنبه 15 بهمن 91) 
یک شنبه روشــنى بود که مشــخص کرد جاى 
خالفکار کجاســت، جاى کســى که به عنوان 
رئیس جمهور دارد در راستاى بد نام کردن سران 
نظام دست به چه کارهایى مى زند و حتى اخالق و 

دین و قانون سرش نمى شود کجاست .
نماینده مردم پیرانشــهر ادامــه داد: به نظرم آن 
یک شــنبه آقاى الریجانى با متانت و سعه صدر 
گفت کــه آنقــدر مى گویى «بگم بگــم» بگو و 
هر چه در چنتــه دارى رو کن! جالب اســت که 
آقاى احمدى نژاد هم چیزى به جز یک شنودى که 
غیر قانونى بود و چیزى از داخل آن درنیامد کارى 

از پیش نبرد.

رئیس کل دادگستري استان تهران در ارتباط با آخرین 
وضعیت پرونده تروریست هاي تکفیري گفت: دستورات 
قضائی در ارتباط با این افراد صادر شــده است و پرونده 

آنها مستلزم تکمیل تحقیقات است.
غالمحسین اسماعیلی در گفتگو با میزان  بیان کرد: مقرر 
شده است که پرونده تروریست هاي تکفیري در تهران 

رسیدگی شود و این پرونده ها در حال تجمیع است چه 
براي افرادي که قبل از حادثه تروریستی 12 ماه مبارك 
رمضان در این موضوع تحت تعقیب قرار گرفتند و چه 
کســانی که بعد از این حادثه تحت تعقیب قرار گرفتند، 

دستورات قضائی در ارتباط با آنها صادر شده است.
رئیس کل دادگستري اســتان تهران خاطرنشان کرد: 

همانگونه که مراجع امنیتی اعــالم کردند متعاقب این 
حوادث، افرادي در شــهر هاي مختلف بــا مظنونیت 
ارتباط با این گروهک دســتگیر شدند که کار تحقیقات 
در حال انجام اســت و اظهار نظر نهایــی در ارتباط با 
وابســتگی با این گروهک، موکول به پایان تحقیقات 

است.

ســردار ســیدمحمد باقرزاده با اشــاره به خاطره اى از 
مواجهه اش بــا منافقین در دهه 70  گفــت: اوایل دهه 
70 به دنبال تحرکاتى که منافقین داشــتند، شش نفر 
از عناصر رزمى این گروهک طــى یک عملیات نفوذ از 
طریق کوه هاى غرب دهلران (چیالت)، خودشان را به 
یکى از پاسگاه هاى ایست و کنترل ناجا در غرب دهلران 
رساندند و طى حمله اى غافلگیرانه شش نفر را شهید و 

تعدادى را زخمى کردند.
وى افــزود: خوشــبختانه همه اعضــاى این گروهک 
تروریستى با تعقیب عناصر بسیج دهلران قبل از خروج 
از مرز و ورود به خاك عراق درحوالى نقطه صفر مرزى 
به هالکت رسیدند و سرنوشت اعضاى گروه اعزامى و 
همچنین تعداد تلفات نیروهاى خودى براى منافقین در 
بوته ابهام قرارگرفت لذا درصدد برآمدند تا با تخلیه تلفنى، 

اطالعات الزم را جمع آورى کنند.

فرمانده کمیته جستجوى مفقودین ستاد کل نیروهاى 
مسلح ادامه داد: ظهر یکى از روزهاى پس از حادثه، پس 
از فراغت از نماز جماعت ظهر و عصر در محل ستاد کل 
نیروهاى مســلح، تازه وارد اتاق کار شده بودم که یکى 
از همکاران بدون مقدمه گوشــى تلفن را به دستم داد و 
گفت: «سردار سدهى؛ دفتر نظامى آقا!»؛ طبیعى است 
که در بدو صحبت با گرمى و احترام با کســى که پشت 
گوشــى بود صحبت کردم و گفتم:«در خدمتم»؛ طرف 
که به زیبایى و مهارت تمام، صداى ســردار سدهى را 
تقلید کرده بود، گفت: «برادر باقــرزاده! این مورد اخیر 
چندتا بود؟»؛ در جواب گفتم: «کدام مورد؟» طرف گفت: 
«همین مورد اخیر دیگر»؛ با کنجکاوى بیشترى گفتم: 
«مورد زیاد است، منظورتان کدام مورد است؟»؛ در جواب 
گفت:«مورد دهلران دیگر!» بالفاصله گفتم: «بله متوجه 
شــدم؛ چطور مگر؟»؛ طرف پاســخ داد: «مى خواستم 

ببینم تعدادى که آوردند معراج الشــهدا چند تا هستند؛ 
چــون مى خواهیم خدمت آقا گــزارش بدهیم ولى آمار 
مرکز فرماندهــى با آمار معاونت اطالعــات و عملیات 
همخوانى نــدارد!»؛ اینجا بود که طــرف خودش را لو 
داد و من حساس شــدم و گفتم: «مشکلى نیست؛ ولى 
اینطورى که نمى شود بگویم»؛ هیجان زده گفت: «چرا 
نمى شود؟ مى خواهیم آمار صحیح را به عرض برسانیم»؛ 
با خونسردى گفتم: «یک شرط دارد تا بگویم»؛ درپاسخ 
گفت: «چه شرطى؟»؛ گفتم: «اول باید شما بگویید مرگ 
بر رجوى تا من آمار را به شــما بدهم»؛ گفتن این جمله 
همان و دریده شــدن پرده نفاق همان؛ طرف ناگهان با 
رکیک ترین الفاظ مرا به باد دشنام گرفت و من هم تنها 
با بلند کردن صدایم گفتم: «خودتى خودتى، اى منافق 
بیچاره آواره!». دوســتان و همکاران از اینکه گفتگوى 
گرم و صمیمانه ما به یکباره به پرخاش تبدیل شده بود، 
سخت متعجب بودند و از من توضیح مى خواستند که چه 
اتفاقى افتاده است؛ به دوستان گفتم: «طرف منافق بود و 
مى خواست اطالعات ما را به صورت تلفنى تخلیه کند.»

ســردار باقرزاده افزود: بعدها دوستان حفاظت و وزارت 
اطالعات به من گفتند «تماس منافقین از فرانسه بوده 
است»؛ این سوژه تا مدت ها به عنوان یک سوژه موفق در 
ناکام گذاشتن منافقین در کالس هاى درس مورد اشاره و 
استناد دوستان وزارت اطالعات و حفاظت قرار مى گرفت.

فرمانده کمیته جستجوى مفقودین ستاد کل نیروهاى 
مســلح در پایان گفت: خطاى منافق این بود که او بین 
«مرکز فرماندهى» و «معاونــت اطالعات و عملیات» 

فرق گذاشته بود.

فــردا دوشــنبه ضرب االجل کنگــره آمریکا بــه دولت 
ایــن کشــور بــراى تصمیم گیــرى پیرامــون تمدید 
یا عــدم تمدیــد تعلیــق تحریم هایــى که بــازه زمانى 
180 روزه بــراى آنهــا درنظــر گرفتــه شــده، ســر

مى رسد.
ظاهراً در این رابطه در میان دولتمردان و نزدیکان «دونالد 
ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا اختــالف نظر هم رخ داده 
اســت؛ آنطور که «ویکلى استاندارد» نشــریه نزدیک به 
جمهوریخواهان نوشــته اســت، «رکس تیلرســون» و 
«جیمز متیس» وزراى خارجــه و دفاع ترامپ معتقدند این 
تعلیق تحریم ها باید تمدید شــود؛ از ســویى دیگر ظاهراً 
«اســتیو بنن» استراتژیســت و چهره نزدیک به ترامپ با 
این تمدید مخالف اســت؛ «مک مستر» مشــاور امنیت 
ملى ترامپ و «پامپئو» رئیس ســیا نیز نظــرات بینابینى 

دارند.

تردید در امضاى ترامپ
 ترامپ در 18 ِمى 2017 (28 اردیبهشــت 96) درست یک 
روز قبل از انتخابات ریاســت جمهــورى در ایران، تمدید 
تعلیق تحریم هایى که در بازه زمانى 120 روز قرار داشتند را 
به امضا رساند اما درباره اینکه وى همین اقدام را نیز پیرامون 
تحریم هایى که در بازه زمانــى 180 روزه قرار دارند، انجام 
خواهد داد یا خیر، اندکى تردید وجــود دارد؛ چرا که رئیس 
جمهور آمریکا درست چند ســاعت پس از آخرین بارى که 
تمدید تعلیق تحریم هاى ایران را امضا کرد، دستور بازنگرى 
در برجام را صادر کرد و تیلرسون وزیر خارجه اش اعالم کرد 
که دولت آمریکا در حال بررسى توافق هسته اى براى ارزیابى 
این موضوع اســت که آیا ادامه تعلیق تحریم ها در راستاى 

منافع ملى آمریکا قرار دارد یا نه؟    

اتمام بازنگرى در پایان تابستان
البته نشریه ویکلى استاندارد در گزارش اخیر خود آورده است 
که بازنگرى سیاست آمریکا در قبال ایران که از سوى شوراى 
امنیت ملى این کشور هدایت مى شود، تا آخر تابستان امسال 
به پایان مى رسد. پیش تر نیز «هیتر نوئرت» سخنگوى وزارت 

خارجه آمریکا بر این امر صحه گذاشته بود.
اگر گزاره یادشــده صحیح باشــد بدین معنــا خواهد بود 

که ترامپ احتماًال تا دوشــنبه(26 تیــر – 17 جوالى) 
تمدیــد تعلیــق تحریم هــاى 180 روزه را نیــز بــه 
امضــا خواهد رســاند و چنانچــه قصدى بــراى توقف 
امضاهایــش بر پاى تمدیــد تعلیق تحریم هــاى ایران 
داشته باشــد آن را به اواخر تابســتان که موعد تصمیم 
گیرى پیرامــون تحریم هاى 120 روزه اســت، موکول 

خواهد کرد.

بازه هاى زمانى 120 روزه و 180 روزه
مطابق برجام، تحریم هاى ثانویه آمریکا که عمدتاً شــامل 
بخش هاى مالى و بانکى، نفتى و تجارى هستند در بازه هاى 
زمانى 120 روزه و 180 روزه، تعلیق خواهند شــد و پس از 
این بازه هاى زمانى، رئیس جمهــور آمریکا مبتنى بر اصل 
اختیار توقف موقت، باید تصمیم بگیرد که تعلیق ها را ادامه 

بدهد یا خیر؟

دوشنبه، پایان ضرب االجل کنگره به  دولت آمریکا

ترامپ، تعلیق تحریم هاى ایران را 
تمدید مى کند؟

ماجراى تقلید صداى سردار سپاه از سوى یک منافق؛

 برادر باقرزاده!  این مورد اخیر چندتا بود؟

آخرین وضعیت پرونده تروریست هاي تکفیري

روایتى از یک  شنبه سیاه 
در مجلس 

رژیم صهیونیســتى در پی برقراري پرواز مســتقیم به 
مکه است.

 به گزارش آریا به نقل از روزنامه صهیونیستی «جروزالم 
پست»، پیشــنهاد برقراري مســیر هوایی مستقیم از 
سرزمین هاي اشغالی به عربســتان در شرایطی مطرح 
می شود که مقامات رژیم صهیونیستى به شکلی فزاینده 
بر ضرورت همکاري با دولت هاي عربی همسایه خلیج 

فارس ضد ایران تأکید می کنند.  
«ایوب قرا» وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستى در گفتگو 
با «بلومبرگ» گفت: «واقعیت تغییر کرده، زمان مناسبی 
براي درخواست دادن اســت و سخت روي این موضوع 

کار می کنم.» 
قرا افزود: رژیم صهیونیستى امیدوار است گشوده شدن 
مسیر مســتقیم هوایی به مکه راه طوالنی شهروندان 
مســلمان ســرزمین هاى اشــغالى را به مکه کاهش 
می دهد. در حال حاضر هر ساله شش هزار عرب اسرائیلی 
براي سفر به مکه، هزار و 600 کیلومتر راه با اتوبوس در 
اردن و عربستان سعودي طی می کنند تا به مکه برسند. 
به چندصد نفري اجازه داده می شود با هواپیما از اردن به 

مکه بروند.
در صورت برقراري مسیر مســتقیم به عربستان، زائران

 می توانند بدون توقف از تل آویو به عربستان پرواز کنند، 
یا پس از توقــف کوتاهی در اردن یا کشــوري دیگر در 
منطقه به سوي عربستان ادامه مسیر دهند. به گفته قرا 
عالوه بر برقراري مسیر پروازي از سرزمین هاى اشغالى 
به عربستان هدف دیگر این پیشنهاد کاستن از محدودیت 
هایی است که عربســتان در راه مسافرت زائرانی ایجاد 
می کند که گذرنامه اسرائیلی دارند. در حالی که هنوز این 
طرح راه درازي پیش رو دارد، قرا که خود سیاستمداري 
عرب-اسرائیلی است، به بلومبرگ گفت او در این باره با 
مقامات دولتی عربستان و اردن گفتگو کرده است و آنها 
«آماده اند این کار را انجام دهند، اما موضوع حساس است 

و هنوز باید درباره آن گفتگو شود».
ســخنان قرا در حالی مطرح می شــود کــه مقامات

 رژیم صهیونیستی به شکلی فزاینده بر ضرورت تقویت 
همکاري میان این رژیم و کشــورهاي حاشــیه خلیج 
فارس که ایران را تهدیــدي منطقه اي می دانند، تأکید

 می کنند.

سایت «گلوبال فایر پاور» سالیانه قدرت هاى نظامى برتر 
جهان را با بررسى ده ها پارامتر ارزیابى مى کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در پارامترهایى که 
سایت گلوبال فایر پاور مورد بررسى قرار مى دهد، مواردى 
همچون قدرت رزم زمینى، تعداد نیروى انسانى خط مقدم 
براى جنگ، نیروهاى نظامى آماده به رزم، تعداد تانک، 
سامانه هاى توپخانه اى، سامانه هاى موشک انداز و راکت 
انداز در رزم زمینى، جنگنده و هواپیماى جاسوسى و... به 

چشم مى خورد.
کشــورهاى صنعتى جهــان عمدتًا در ایــن رنکینگ 
گلوبال جایگاه هاى قابــل توجهى دارند کــه از جمله 
این کشــورها مى تــوان به آمریــکا، روســیه، چین، 
فرانســه، آلمــان، ژاپــن، کــره جنوبــى و...اشــاره 

کرد.
در جدید ترین رنکینگى که ســایت گلوبال اعالم کرده 
است ایران با شاخص نزدیک به 0/4 در رتبه بیست و یکم 

جهان قرار گرفته است.
براساس گزارش گلوبال فایر پاور در این رتبه بندى ایران 
با تعداد هزار و616 تانک، 137 جنگنده، بیش از سه هزار 
سامانه هاى رزم توپخانه اى و موشکى و بودجه نظامى 
شش میلیارد و 300 میلیون دالرى در جایگاه  21 جهان 
قرار گرفته اســت. نکته قابل توجه اینکه سعودى ها و 
کشورهاى مرتجع منطقه چند برابر بیشتر از ایران بودجه 
نظامى دارند؛ اما در عمل از نظر بازدارندگى حرفى براى 

گفتن ندارند و پایین تر از ایران قرار گرفته اند.
در رنکینگ گلوبال فایر پاور نکات قابل تأملى وجود دارد. 
در حقیقت در رنکینگ این وبگاه  قدرت موشکى و توان 
نیروى انسانى نیروهاى مسلح ایران به طور کامل بیان 
نشــده و این موضوع جاى انتقاد جدى را باقى گذاشته 

است.
آمریکا، روسیه، چین و هند چهار کشور صدر این جدول 

هستند. 

ایران چندمین قدرت نظامى بزرگ دنیاست؟

پرواز مستقیم صهیونیست ها به مکه!
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عضو کمیســیون حقوقى و قضائى مجلس، صدور سند 
خودرو از سوى نیروى انتظامى را قانونى دانست و گفت: با 
ابالغ رئیس مجلس به نیروى انتظامى، دیگر مانعى براى 

صدور سند خودرو توسط این نهاد وجود ندارد.
محمد على پورمختار اظهار داشــت: با استعالم فرمانده 
نیروى انتظامى به رئیس مجلس مبنى بر صدور ســند 
خودرو در نیــروى انتظامى، رئیس مجلــس از معاونت 
قوانین مجلس خواستار بررسى این موضوع شدند وپس از 
بررسى هاى معاونت قوانین پاسخى که صادر شد این بود 
که دیگر الزامى براى مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمى 
براى ثبت ونقل وانتقال ســند وجود ندارد. وى افزود: به 

موجب نظر معاونت قوانین مجلــس از آنجا که نیروى 
انتظامى مسئول صدور گواهینامه راهنمایى و رانندگى 
و پالك گذارى خودروهاســت براى صدور سند خودرو 
نیز مى تواند اقدام کند در واقع سندى که نیروى انتظامى 
صادر مى کند به عنوان برگ ســبز در مراجع مختلف و 

قضائى قابل استناد است و کفایت مى کند.
پورمختار با اشاره به اینکه ان شــاءا... این نظر مجلس 
بتواند مردم را از بالتکلیفى خارج کند، گفت: در واقع نظر 
مجلس بر این نکته تأ کید دارد که الزامى براى مراجعه به 
دفاتر ثبت نیست ولى اگر کسى خواست مى تواند به این 

دفاتر مراجعه و سند خودروى خود را ثبت کند.

سرپرست معاونت حج سازمان حج و زیارت اعالم کرد: 
عربستان صدور ویزاى حج ایرانى ها را آغاز کرده است. 

نصرا... فرهمند در همایش آموزشــى زائــران ایرانى 
اعزامى به حج تمتع اظهار داشــت: نخســتین سرى از 
ویزاهاى حج از روز 22 تیرماه بــه صورت الکترونیکى 
براى زائران ایرانى صادر شد. وى اضافه کرد: در حوزه 
تغذیه، اســکان و حمل و نقل اقدامات خوبى براى ارائه 

خدمات مناسب به زائران صورت گرفته است. 
فرهمند گفت: با وجود افزایش جمعیت زائران نسبت به 
ســال 94 به اندازه 22 هزار نفر اما تالش شد در مکه و 
مدینه هتل هایى با شرایط اسکان مطلوب براى زائران 

تأمین شود. به گفته او، براى تأمین خیمه هاى عرفات، 
با کیفیت باالتــر و مجهز به سیســتم خنک کننده هوا 

اقدامات الزم انجام شده است.
در همین حال قاسم نصیرى مدیر کل حراست سازمان 
حج و زیارت نیز اظهار داشت: زائران ایرانى در قبرستان 
بقیع از بحث و جدل با مأموران امــر به معروف پرهیز 
کنند چرا کــه گاهى برخــى عوامل تندرو بــه دنبال 
سوءاستفاده از این فضاها هستند. همچنین زائران حتمًا 
از گرفتن جزوات در حرم هاى مدینه و مکه پرهیز کنند 
و در صورت دریافت جزوات آنها را در اختیار مسئوالن 

کاروان ها و بعثه مقام معظم رهبرى قرار دهند.

عربستان صدور ویزا 
براى حجاج را آغاز کرد

برگه سبز پلیس براى خرید و 
فروش خودرو کفایت مى کند 

رفسنجان شهر بدون قلیان
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى رفسنجان گفت: 
رفسنجان از سوى سازمان بهداشـت جهانى به عنوان 
«شهر بدون عرضه قلیان» معرفى شد. احمد جمالى زاده 
افزود: از ابتداى سال گذشته در راستاى جمع آورى قلیان 
و فرهنگسازى در این شهرستان با عزم جدى اقدام شد. 
وى گفت: متأسفانه در چند سـال اخیر استفاده از قلیان 
براى همه اقشـار به ویژه جوانان و بانوان افزایش یافته 
که به نظر ما، راه چاره آن آمـوزش و افزایش اطالعات 

مردم است.

2000 دهیار زن
معـاون امـور دهیارى هـاى سـازمان شـهردارى ها و 
دهیارى ها گفت: شـمار دهیـاران زن در دولت یازدهم 
به دوهـزار و 167نفر افزایش یافت که نشـان از حضور 
مؤثر زنان در عرصه مدیریت روسـتایى دارد. سعیدرضا 
جندقیان افزود:  در حال حاضر با 144 درصد رشد حضور 

زنان در دهیارى ها مواجه هستیم.

تهران آخر شد
یک مؤسسه تحقیقاتى معتبر در فرانسه، با نظرسنجى 
از مردم 26 کشور جهان درباره میزان مقبولیت 60 شهر 
منتخب، فهرست شـهرهاى جذاب براى «سکونت»، 
«مسـافرت» و «اشـتغال» را اعالم کرد. مطابق نتایج 
این نظرسـنجى که در مصاحبه با حدود 20 هزار نفر در 
گروه هاى سـنى 16 تا 64 سال انجام شـده، نیویورك، 
پاریس و زوریخ انتخاب هاى اول نظردهنده ها به ترتیب 
براى کار، سفر و زندگى شناخته شدند. در این رتبه بندى، 

تهران در جایگاه آخر قرار گرفت.

پروژه هاى جدید هتل هما 
 هلدینگ گردشـگرى تأمیـن اجتماعى (هگتـا) که از 
نیمه دوم سال 94 سال فعالیت خود را آغاز کرد، احداث 
پروژه هـاى جدید هتـل هما در چهـار اسـتان تهران، 
اصفهان، همدان و قزوین را در دست اقدام دارد. احداث 
پروژه هاى جدید هتل هما در تهران، اصفهان، همدان 
و قزوین و سـاخت مجموعـه هاى اقامتـى و تفریحى 
مختلفى در کشـور از دیگر پروژه هاى در دسـت اقدام 

هلدینگ گردشگرى تأمین اجتماعى است.

ساحل فاضالبى
سـاحل 338 کیلومترى مازندران در دریاى خزر اکنون 
درمحاصره تعداد زیادى رودخانه آلوده و پسـماندهاى 
برجامانده از بهره برداران (مسافران) است که ساماندهى 
نشدن این وضعیت مى تواند کل این ساحل را در آینده 
نه چندان دور از حیز انتفاع خارج کند. در حال حاضر آب 
افزون بر 20 رودخانه مازنـدران به دریاى خزر مى ریزد 
که اکثر این رودخانه ها به دلیل عقب ماندگى این استان 
از فاضالب شهرى داراى آلودگى زیست محیطى ناشى 

از رهاسازى فاضالب خانگى هستند.

شناسایى 550 بیمار پروانه اى
کرمانچى، مشـاور معاون درمـان وزارت بهداشـت در 
امور بیمارى هـا در خصوص اقدامات انجام شـده براى 
بیماران  «اى بى» گفت:  «اى بى» یکى از بیمارى هاى 
صعب العالج اسـت که با مشکل پوسـتى شدید همراه 
است و پوست بیمار، آسـیب پذیر است. در کشور حدود 
800 بیمار  «اى بى» وجـود دارد که تا کنون 550 بیمار 
پروانه اى شناسایى و در سـامانه وزارت بهداشت، ثبت 
شـده اند. امروز در 11 نقطه از کشـور از جمله اصفهان، 
شیراز، تبریز، مشهد، کرمان، کرمانشاه، اهواز، گیالن و 
سه دانشگاه علوم پزشکى استان تهران، مراکزى را براى 

ارائه خدمات به بیماران  «اى بى» راه اندازى کرده ایم.

هوا دوباره گرم مى شود
کارشناس سازمان هواشناسى گفت: دما تا روز جمعه هر 
روز افزایش مى یابد. فریبا گودرزى اظهار داشت: از روز 
دوشنبه به بعد هوا آرام شـده و شاهد افزایش دماى هوا 
تا روز جمعه خواهیم بود. به طورى که جمعه گرم ترین 

روز هفته خواهد بود.

چرك نویس

چند روز پیش خبرى در برخى خبرگزارى ها و رسانه ها 
به نقل از رئیس انجمن جراحان پالستیک منتشر شد که 
در آن اشاره شده بود به طور متوسط روزانه 300 جراحى 
زیبایى بینى در تهران انجام مى شــود. این خبر البته در 
جاى دیگرى اشــاره کرده بود این آمار ماهانه 20 هزار 
جراحى زیبایى است که با روزى 300 جراحى، همخوانى 
نداشت. پایگاه اطالع رسانى خبرآنالین براى اطالع از 
اینکه چه آمارى از جراحى زیبایى بینى در کشــورمان 
وجود دارد با دکتر عبدالجلیل کالنتــر هرمزى، عضو 
هیئت مدیره انجمن جراحان پالســتیک گفتگو کرده 

است که بخش هایى از آن را مى خوانید:
آمار دقیقى از جراحى زیبایى بینى در 

ایران داریم؟
آمار دقیقى نداریم چون در این زمینه تنها وزارت بهداشت 
است که مى تواند آمار داشته باشد. هرچند بعضى عمل ها 
ثبت نمى شود، با این حال وزارت بهداشت برنامه اى را 
دارد که تمام اعمال جراحى  کشور که در بیمارستان هاى 
دولتى انجام مى شــود را به صــورت الکترونیک ثبت 
مى کند، یعنى وزارت بهداشت در هر لحظه مى تواند این 
آمار را داشته باشــد که چه میزان عمل انجام شده و در 

واقع بهتر است آنها این آمار را اعالم کنند.
بعد از گذشــت این همه سال از تب 
جراحى بینى، هنوز آمار متقاضیان این 

عمل زیبایى فروکش نکرده؟
تب جراحى بینى مختصرى کمتر شــده اما درخواست 

براى سایر عمل هاى زیبایى باال رفته است.
چه عمل هایى؟

جراحى هاى فــک و صورت، تزریق هــا، جراحى هاى 
لیفت و الیپوساکشــن. افراد ممکن اســت از کارهایى 
مانند لیفت و تزریق ژل ها در کوتاه مدت سود ببرند ولى 
در درازمدت برایشان دردســرهاى زیادى وجود خواهد 
داشــت. همچنین گاهى تقاضاهایى مى شــنویم مثًال 
اینکه مى خواهند چشــم ها را گربه اى کنند، لب ها را به 
شکل هنرپیشــه هاى حاشــیه خلیج فارس دربیاورند، 

کشش صورت زودهنگام و در سنین پایین انجام دهند، 
چال هاى روى گونه ایجاد کنند. این موارد از تقاضاهاى 

شایع اما غیراصولى است.
چرا براى این عمل هاى زیبایى و به 
گفته شما غیرضرورى اصرار وجود 

دارد؟
اغلب، افراد جراحى زیبایى را به شکل معجزه مى بینند، 
فکــر مى کنند یک جــراح زیبایى هــر کارى بخواهد 
مى تواند انجام دهد، در حالى که اینطور نیســت. یک 

جراح پالستیک، دوره تناســب زیبایى را هم آموزش 
مى بیند و مى آموزد که چطور بر اساس استانداردها و در 
صورت لزوم، نسوج سخت و نرم را جابه جا کند. این با 
تصور مردم که فکر مى کنند هر شــکلى مى شود به هر 
چهره اى داد مغایر اســت. ممکن است در بعضى موارد 
این اتفاق هم ممکن باشد اما باید به جنبه هاى علمى و 
سالمت آن توجه کرد. ما هنوز نتوانسته ایم این ذهنیت را 
پاك کنیم که جراحى زیبایى براى هر نقطه از بدن و به 
هر شکلى که خواستند، امکانپذیر و صحیح نیست. باید 

این فرهنگ را در مردم ایجاد کرد که هیچکس نمى تواند 
شبیه شخص دیگرى شود و اصًال لزومى براى این کار 
وجود ندارد. خداوند هر کدام از ما را به شکلى آفریده که 
در جزئیات با همدیگر تفــاوت داریم و اصًال زیبایى در 
همین تفاوت هاست. مخصوصًا عمل هاى استخوانى و 
اسکلتى صورت اصًال آسان و بى عارضه نیست،  حتماً باید 
لزومى داشته باشد که این عمل ها انجام شود و در قالب 
اســتانداردها بگنجد. باید حتمًا ارزش این کار را داشته 
باشد نه اینکه بخواهند شبیه هنرپیشه ها شوند یا تنوع 

ایجاد کنند، این دالیل اصًال منطقى نیست که بخواهند 
خودشان را به عمل  جراحى بسپارند.

ایران همچنان بیشترین آمار جراحى 
زیبایى را دارد؟

بله، ایران همچنان بیشترین عمل هاى جراحى زیبایى 
را در دنیا دارد که شــامل موارد مختلف است. در ایران، 
جراحى بینى بیشترین میزان عمل هاى زیبایى را دارد 
اما ممکن است در کشورهاى دیگر جراحى هاى دیگر 

در صدر باشند.
براى کاهــش عواقب ایــن میزان 

جراحى زیبایى باید چه کار کرد؟
من همیشه مى گویم سهم مردم در عواقب جراحى هاى 
زیبایى کمتر از پزشکان نیســت، چون موضوع به این 
مهمى را دســتکم مى گیرند و گاهى بــه متخصصانى 
مراجعه مى کنند که به سوابق علمى آنها آشنایى ندارند. 
متأســفانه کمیته تخصصى براى نظارت بر تبلیغ هاى 
تلویزیونى هم وجود نــدارد و بســیار مى بینیم که در 
صداوسیما کسى که متخصص اســت به عنوان فوق 
تخصص معرفى مى شود یا شخصى که یک دوره شش 
ماهه گذرانده یا حتى در دانشــنامه او اسمى از زیبایى 
و پالســتیک برده نشــده، به عنوان جراح پالستیک 
معرفى مى شود. این موارد به جراحى هاى غیرتخصصى 
دامن مى زند. بنابراین مردم خودشان باید آگاه باشند و 
تحقیقات الزم را انجام دهند که به چه افرادى مراجعه 
مى کنند. مردم گاهى فراموش مى کنند که هر جراحى 
چه زیبایى و چه غیرزیبایى یک دخالت در سالمت و کار 
تهاجمى است بنابر این به این راحتى نباید سالمتشان 
را به دستانى بدهند که تیغ بر دست دارند و از تخصص 
آنها اطالعى ندارند. به مردم توصیه مى کنم براى انجام 
هر عمل زیبایى به خودشان زمان بدهند، اجازه بدهند 
که گذشت زمان به آنها نشان دهد واقعًا مصمم هستند 
این عمل را انجام دهند یا نــه و به محض این که چنین 
فکرى به ذهنشان خطور کرد براى انجام جراحى اقدام 

نکنند.

با وجود گرم شدن هوا در سراسر کشور، اینطور به نظر 
مى رســد که دیگر نباید خبرى از وارونگى هوا و آلوده 
بودن هوا در شهر هاى صنعتى باشد، اما این تصور چندان 

صحیح به نظر نمى رسد.
در حال حاضر و در شــرایطى که در اواخر نخستین ماه 
فصل تابســتان قرار گرفته ایم، برخى از کالنشهر هاى 
کشور درگیر آلودگى هوا هستند. علت این اتفاق، نوعى 

آلودگى مخصوص فصل تابستان اعالم شده است.
على رضــازاده، فعال حوزه محیط زیســت در رابطه با 
آلودگى هواى خاص فصــل مى گوید: معضل وارونگى 
هوا در فصل تابستان در کالنشــهر ها دیده نمى شود، 
اما در این فصل به دلیل سکون نسبى جو با درصدى از 
آلودگى ها مواجه هستیم. وى مى افزاید: عدم بارندگى و 
همچنین وزش باد سبب مى شــود آالینده ها در برخى 
نقاط تجمع کنند و همین موضوع نیــز مقدمات آلوده 

شدن هوا را فراهم مى کنند.
این فعال حوزه محیط زیست با اشــاره به تأثیرات نور 
خورشید در ایجاد نوعى گاز سمى مى گوید: ازن که جزو 
آالینده هاى ثانویه جوى به حساب مى آید در پى تابش 
شدید نور خورشــید، به نوعى گاز سمى تبدیل مى شود. 

این گاز که بیشتر بر اثر شدت گرماى زیاد و تابش شدید 
نور خورشید تولید مى شــود، مقدمات آلودگى هوا را در 

فصل تابستان فراهم مى کند.
رضا زاده در رابطــه با افزایش گرد و غبــار در برخى از 
استان هاى کشور مى گوید: گرد و غبار موجود در هوا با 
آلودگى هوا متفاوت است، اما در فصل تابستان و با شروع 
باد هاى 120 روزه، این گرد و غبار نیز مشکالتى را براى 

شهروندان ایجاد مى کند.
بر اساس گزارش ســازمان بهداشــت جهانى، تنفس 
ازن مى تواند انواع مشــکالت ســالمتى از جمله درد 
قفسه سینه، ســرفه، ســوزش گلو و گرفتگى ریه را در 
افراد ایجاد کند. ازن همچنیــن مى تواند عاملى براى 
بروز بیمارى برونشــیت، آمفیزم و آسم در افراد مستعد 

شود.
در شــرایطى که با آلودگى هواى ویژه تابستان مواجه 
هستیم، توصیه مى شــود که افراد از تردد هاى بى مورد 
در سطح شــهر ها پرهیز کنند و گروه هاى حساس اعم 
از کودکان، ســالمندان، بیماران قلبــى، ریوى و زنان 
باردار ســاعات تردد   خود در سطح شــهر ها را کاهش 

دهند.

 حدود دو سال پیش با تشــدید درگیرى هاى نظام میان 
ترکیه و روســیه، «والدیمیر پوتین» دستور داد تا مردم 
روسیه به ترکیه ســفر نکنند و بســیارى این اتفاق را 
فرصت خوبى براى جذب گردشــگران روسى در ایران 

دانستند.

اکبر غمخــوار عضو هیئــت مدیره انجمــن خدمات 
گردشگرى اســتان تهران چندى پیش در این رابطه به 
خبرآنالین گفته بود: «3/5 میلیون گردشــگر از روسیه 
به ترکیه سفر مى کرد، پس از اتفاقى که در ترکیه افتاد، 
آقاى پوتین دســتور داد که هیچکدام از شهروندهاى 

روس به ترکیه ســفر نکنند و ما باید خیلى سریع وارد 
عمل مى شــدیم و باید از این پتانسیلى که براى جذب 
گردشگر وجود داشت، اســتفاده مى کردیم. اما دولت 

هیچ کارى نکرد.» 
سیدحسین مرعشــى رئیس پیشین ســازمان میراث 
فرهنگى و گردشــگرى در مورد توســعه گردشگرى 
ایران، چند روز پیش به خبرآنالین گفت: با همین شیوه 
گردشگرى مى توانیم به رشد ساالنه 50 درصد دست پیدا 
کنیم. الکل و حجاب مشکل گردشگران خارجى نیست. 
من ساعت ها پاى صحبت هاى تورگردان هاى بزرگ دنیا 
نشسته ام و هیچ وقت این موضوعات مشکل آنها نبوده 
است. آنها دنبال دیدن دنیاى جدید و برقرارى ارتباط با 
جوامع بشرى هستند. ایران براى آنها خیلى جذاب است.

او ادامه داد: مشــکل اصلى این اســت که ایرانى ها و 
مســئوالن آن هم ایران را نمى شناســند و نمى توانند 
لذت غوطه ور شدن در آب هاى دریاچه ارومیه یا رفتن 
به زیر آب در کیش و قشــم را درك کننــد. خارجى ها 
اینهــا را خــوب درك مى کننــد. امیدواریــم در دوره 
جدید موفقیت هــا در حــوزه گردشــگرى دوچندان

 شود.

درصد قابل توجهى از افرادى که تجربه تزریق موادمخدر 
را دارند، تزریق غیر بهداشــتى با ســرنگ هاى دست دوم 
« مشترك و غیراستریل» را تجربه مى کنند به طورى که 
62/4 درصد از این معتادان پرخطر ســرنگ غیر استریل و 
مشترك استفاده مى کنند. براساس آخرین شیوع شناسى 
اعتیاد در کشور که از سوى بهزیستى انجام شده است به طور 
کلى چهار میلیون و 400 هزار نفر از جمعیت 15 تا 64 سال 
کشور یک بار تجربه مصرف مواد مخدر را داشته اند که از این 
تعداد دو میلیون و 808 هزار نفر مصرف کننده مستمر مواد 

هستند و این اعداد با واقعیت فاصله زیادى ندارد.
درصد قابل توجهى از کسانى که تجربه تزریق دارند، تزریق 
غیر بهداشتى با ســرنگ هاى دست دوم را تجربه مى کنند 
(تزریق مشــترك) به طورى که فقط 37/6 درصد سرنگ 
نو مصرف کردند و 62/4 درصد ســرنگ غیر اســتریل و 

مشترك داشتند.

در گروه زنان نیز حدود 2/3 درصد از زنانى که تجربه مصرف 
مواد داشته اند، تزریق را نیز تجربه کرده اند؛ این در حالى است 
که 75 درصد آنها از سرنگ نو و استریل استفاده کردند و 25 

درصد تجربه تزریق مشترك داشتند.
تجربه تزریق مواد به همراه برخى از مواد مخدرهاى دیگر به 
طور همزمان مانند گل و مارى جوآنا انجام مى شود و استفاده 
از سرنگ مشترك و غیراستریل آمار بیمارى هاى خطرناکى 

مانند ایدز را نیز بیشتر مى کند. 
به همین منظور ایده ایجاد «اتاق امن تزریق» که در سال 
گذشته از سوى سازمان بهزیســتى مطرح شد ولى با اما و 
اگرهاى ستاد مبارزه با موادمخدر و برخى کارشناسان این 
حوزه همراه شــد، شــاید با توجه به وضعیت فعلى تزریق 
موادمخدر، حلقه مفقوده مهمى باشــد که باید اجرا شود. 
طرحى که در دو استان خوزستان و کرمان پایلوت اما در فاز 

اول با مخالفت هایى روبه رو شد.

محسن روشن پژوه معاون پیشگیرى و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیســتى کشــور در رابطه با آخرین وضعیت راه اندازى 
اتاق هاى امن تزریق مواد مخدر گفت: نمى توان گفت که 
این برنامه متوقف شــده، بلکه به دلیل اینکه مى خواستیم 
کار دقیق تر اجرا کنیم، تمام مالحظات اجرایى، فرهنگى و 
اجتماعى و درنهایت اولویت ها را دقیق تر دیده ایم و بعد از آن، 

براى اجرا آنها را استفاده مى کنیم. 
وى ادامه داد: در این فاصله به دنبال بررسى شرایط هستیم 
و از مدیران در اســتان ها خواسته ایم که اجراى این طرح را 

بررسى کنند. 
روشــن پژوه گفت: عنوان کامل اتاق هــاى امن تزریق، 
«مصرف مدیریت شده مواد مخدر» است که براى گروهى 
از جامعه معتادان که اعتیاد شدیدى دارند و امکان ترك و قطع 
کوتاه مدت مصرف را ندارند، کاربردى است و فعًال باید در 

برنامه کاهش آسیب، مصرفشان مدیریت شود.  

آمار جراحى بینى کمتر شده اما؛

جراحى چشم گربه اى و کپى از هنرپیشه ها در بورس است!

فرصت هایى که از دست مى رودپدیده آلودگى هوا ویژه فصل تابستان
الکل و حجاب، مشکل گردشگران خارجى نیست«ازن»، جایگزین وارونگى هوا مى شود

عاقبت اتاق امن تزریق موادمخدر چه شد؟
خاص بودن عروسى و برگزارى آن به شــیوه متفاوت و به یاد ماندنى از دغدغه هاى مهم عروس خانم ها و آقا 
دامادهاســت. یکى از مواردى که ذهن زوج هاى جوان را به خود مشغول مى کند، تزیین ماشین عروس است. 

در اینجا تصویرى جالب از ماشین عروسى با آذین بندى خاص در بندر گناوه، استان بوشهر را مشاهده مى  کنید.

ماشین عروس با آذین بندى خاص
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بهره بردارى از پردیس هنر 
تا پایان مردادماه

شـهردار اصفهان گفت: فاز یک پردیس هنر شـامل 
محوطه سـازى آن اسـت که تا پایان مرداد ماه سال 

جارى مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.
مهدى جمالى نژاد اظهارداشـت: پردیـس هنر یکى 
از طـرح هـاى شـاخص عمرانـى شـهر محسـوب 
مى شود که در محل سابق شهربازى آبشار در فضایى 
به مسـاحت 80 هزار مترمربع در دست اجراست. وى 
افزود: شهردارى تصمیم گرفت زمین شهربازى را با 
توجه بـه توپوگرافى و موقعیـت این زمیـن به پارك 

هنرى تبدیل کند.
جمالى نژاد عنوان کرد: در محوطه سازى این پارك از 
فرش گل استفاده شده است که به آبنماهاى بسیار زیبا 
منتهى مى شود. وى اضافه کرد: در داخل پارك یک 
آبنماى مرکزى داریم که آب جوشان از یک محل باال 
مى آید و از  شـاخه هایى  به بیرون مـى ریزد که هم 
تداعى کننده عرفان و هنر و هم آبشار و طبیعت است.
شـهردار اصفهان ادامه داد: معابر بسـیار زییایى با تم 
خـاص در این پردیس شـکل مى گیـرد و طرح هاى 
چوبى در نیمکت هاى نشیمن، پله ها و جزئى از سازه 

استفاده مى شود.

آغاز مرمت مقبره 
«امیر اویس» در اردستان

معـاون اداره کل میـراث فرهنگى، صنایع دسـتى و 
گردشـگرى اسـتان اصفهـان از آغـاز مرمـت مقبره 
تاریخى «امیر اویس» در شهرستان اردستان خبر داد.

ناصر طاهرى اظهار داشـت: مرمت بنـاى این مقبره 
از جمله طرح هاى مرمتـى اداره کل میراث فرهنگى 
استان اصفهان در سال 1396 است که در تیرماه سال 

جارى آغاز شده است.
وى بیان کرد: این طرح بااعتبارى بالغ بر 500 میلیون 

ریال و تا پایان تابستان امسال به اتمام مى رسد.
معاون میراث فرهنگى اسـتان اصفهان گفت: مقبره 
امیر اویس متعلق به یکى از سرداران دوران سلطنت 
شـاه اسـماعیل اول صفوى اسـت که در سـال 920 
هجرى قمرى در منطقه اردسـتان طـى بروز جنگ، 

کشته شده و به خاك سپرده شد.

بودجه شهردارى کاشان 
5 برابر شد

شـهردار کاشـان از افزایش پنـج برابـرى بودجه این 
شـهردارى خبر داد و گفت: بودجه این شهردارى هم 

اکنون به پنج هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
محمد ناظم رضوى ابراز داشـت: ایـن بودجه متکى 

به درآمد و منابع داخلى خود شهردارى کاشان است.
وى همچنین از راه اندازى فرودگاه کاشان به عنوان 
امتیازى براى مردم کاشـان نام برد و افـزود: تاکنون 
افزون بر 40 هزار نفر زائر از این شهرسـتان به مشهد 

مقدس عزیمت کرده اند.
ناظم رضـوى با بیـان اینکه سـاخت و توسـعه معابر 
شـهرى کاشـان در چهار سـال گذشـته نیز 11 برابر 
رشد داشته است، خاطر نشان کرد: در مدیریت جدید 
شهرى مرمت و آسفالت معابر این شهر نیز 3/5 برابر 

افزایش یافته است. 

انتظار رشد تولید در 
شرایط فعلى، منطقى نیست

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اسـتان اصفهان 
با بیان اینکه برخى مسائل به صورت کشورى مطرح 
مى شـود و در اسـتان تـوان تصمیم گیـرى مسـتقل 
نداریم، ادامه داد: وقتى در شـرایط رکود قـرار داریم، 
تورم تک رقمى شـده و بهره تسـهیالت بـاالى 20 
درصد اسـت چه توقعى مى توان از رشـد تولید کشور 

داشت؟
محمدجعفـر برکتیـن تأکیـد کـرد: فشـارى کـه به 
واحـد صنعتـى مى آیـد نبایـد بـه جایـى برسـد کـه 
نـه تنهـا مالیـات پرداخت نشـود بلکـه اشـتغال نیز 
ضربه بخورد؛ سـال گذشـته بـا تعاملـى که بـا اداره 
امـور مالیاتـى داریـم، بخشـودگى ها و برخوردهاى 
مهربانانه تـر توانسـت دریافـت مالیـات را افزایـش

 دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان درباره افزایش 
قیمت قبر در امامزاده هاى اصفهان اظهار داشت: با توجه به 
اینکه حجم درخواست ها براى دفن اموات در بقعه هاى متبرکه 
رو به افزایش بود، به همین خاطر براى تعدیل این وضعیت، 
قیمت ها را افزایش دادیم. اکنون با این اقدام، از دفن اموات در 
امامزاده ها و بقاع متبرکه جلوگیرى شده و اوضاع به حد تعادل 
رسیده  است. البته در این میان خانواده هاى شهدا و جانبازان 

را مد نظر داشته ایم.
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى همچنین بیان کرد: 
از جمله پروژه هاى سرمایه گذارى در سال جدید که 17 مورد 
پیش بینى شده؛ مجتمع تجارى 140واحدى در امامزاده آقا 

على عباس(ع)، مجتمع طالب در گلپایگان و مجتمع تجارى 
ادارى دبیرالصنایع در کاشان است. وى همچنین از فعالیت 
چند پروژه  عمرانى خبر داد و گفت: مرمت و بازسازى 14 بقعه 
توسط خّیران صورت  گرفته و براى 50 بقعه متبرکه سرویس 
 بهداشتى احداث شده  است. وى با بیان اینکه در چهارم و پنجم 
مرداد ماه با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افتتاح 
چند پروژه را خواهیم داشت، افزود: یکى از این موارد، افتتاح 
50 سوئیت براى زائران در امامزاده آقاعلى عباس(ع) است و 
همچنین افتتاح یک درمانگاه به وسعت 600 مترمربع و در کنار 
این افتتاحیه ها یک مراسم جشن ازدواج براى صد زوج جوان 

ناشنوا را در کنار بقعه  عالمه مجلسى خواهیم داشت.

اســتاندار اصفهان گفت: با توجه به حضور 10 درصد از 
کارگران کشور در این استان و جمعیت 60 درصدى تحت 
پوشش تأمین اجتماعى الزم اســت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى و سازمان تأمین اجتماعى نسبت به حمایت 
ویژه و احداث تأسیسات درمانى، بیمارستانى و هتل اقدام 

شایسته ترى در اصفهان مبذول کند.
رسول زرگرپور اظهارداشــت: 10 درصد کارگران کشور 
در استان اصفهان فعالیت مى کنند و به همین دلیل نیز 
باید 10 درصد از امکانات و اعتبارات وزارت کار در استان 

اصفهان هزینه شود.
وى با بیان اینکه اصفهان برخالف تصور مسئوالن جزو 

استان هاى کم برخوردار از لحاظ امکانات به شمار مى رود، 
تصریح کرد: 60 درصد از جمعیت اســتان تحت پوشش 
بیمه تأمین اجتماعى هستند که باید مورد توجه قرار گیرد و 
ظرفیت هاى استان اصفهان براى پیشبرد اهداف سازمان 

تأمین اجتماعى بسیار مطلوب است.
وى در ادامه با اشاره به نهایى شدن بیمارستان هزار و500 
تختخوابى با همکارى شرکت ایتالیایى در اصفهان، افزود: 
با توجه به اینکه احتمال برخى تغییرات مدیریتى در سطوح 
کالن و استانى و مدیریت شهرى وجود دارد، الزم است 
پروژه هایى که طراحى و اقدامات اولیه آن به پایان رسیده 

وارد فاز اجرایى شود تا بعداً مشمول مرور زمان نگردد.

دالیل افزایش قیمت قبر 
در امامزاده ها

حضور 10 درصد 
کارگران کشور در اصفهان

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان با تأکید بر اینکه 
در قیمت ساخت مسکن افزایش قیمتى نخواهیم داشت 
و نرخ زمین نیز تغییر چندانى نخواهد کرد، گفت: هنوز از 
رکود مسکن خارج نشده ایم و حداقل شش ماه این رکود 

تداوم دارد.
احمد توال پیرامون اینکه مردم همچنان در انتظار ارزان تر 
شدن قیمت مسکن هستند که این امر بر رکود بازار مسکن 
دامن زده اســت، افزود: با پابرجا بودن این شرایط مردم از 
خرید خوددارى مى کنند مگر نیاز مسکن به حالت انفجار 

برسد.
وى ادامه داد: در نقطه مقابل انتظار کاهش قیمت مسکن، 
نرخ اجاره بها هر روز در حال افزایش است و این نشان از نیاز 

موجود بوده اما خریدى انجام نمى شود.
وى اضافه کرد: از سوى دیگر قدرت خرید مردم بسیار پایین 
است و تعادلى بین دستمزد آنها و قیمت واحدهاى مسکونى 
وجود ندارد و به دلیل مشکالت موجود سرمایه گذاران به 

بخش مسکن وارد نمى شوند.
توال در پاسخ به اینکه چرا هنوز مشکل رکود بازار مسکن 
طى سال هاى متوالى رفع نشده است؟ بیان داشت: هنوز 
دولتمردان اراده کافى براى حل مشکل مسکن ندارند و با 
وجود اشتغالزایى فراوان در این بخش هنوز سیاستگذاران 

کشور براى رونق آن چاره اى نیاندیشیده اند.
وى با بیان اینکه فعالیت افراد غیر حرفه اى در ســاخت و 
ساز ضربه سنگینى به این حوزه وارد ساخته است، افزود: 
تنها چند شرکت در حوزه ساخت و ساز در اصفهان فعالیت 
مى کنند. وى تصریح کرد: بخش خصوصى و دولتى هر دو 

در شرایط رکود ساخت و ساز به سر مى برند.
رئیس انجمن انبوه سازان مســکن اصفهان بیان داشت: 
احتمال دارد که ساختمان ها در منطقه اى گران یا ارزان تر به 
فروش برسد، اما اینکه قیمت هاى مسکن افزایش داشته 

به هیچ وجه واقعیت ندارد.
رئیس انجمن انبوه ســازان مسکن اصفهان با بیان اینکه 

وام هایى که دولت مقرر شــد براى خانه دار شــدن مردم 
پرداخت کند چند ویژگى باید داشــته باشد، اظهار داشت: 
نخست اینکه وام براى خرید مســکن باشد که دریافت 
آن توسط انبوه ساز و سازنده و بازپرداخت توسط خریدار و 

بخشى از خرید مسکن این وام را پوشش دهد.
وى ادامه داد: همچنین وام باید به نحوى باشد که اقساط 

آن در حد قدرت مالى و خرید مردم باشد.
توال افزود: معتقدیم چنانچه تسهیالت متفاوتى با عناوین 
وام بافت فرســوده، وام خانه اولى ها و وام با سپرده گذارى 
براى تحریک بازار مسکن تصویب شد، اما این راهکارها 

هم نتوانسته استقبال مردم را در پى داشته باشد.
وى با تأکید بر اینکه تخصیص وام مسکن خیلى نمى تواند 
در رونق بازار مسکن تأثیر گذار باشد، گفت: باید عناوین از 
وام هاى مسکن برداشته شود و این وام آزاد براى تمام افراد 
داوطلب باشد و رقم وام نیز آزاد شود و افراد بتوانند اقساطى 

خریدار خانه باشند.

هنوز از رکود مسکن خارج نشده ایم

تداوم رکود حداقل تا 6 ماه دیگر

چندروزى است که سنگ نوشته معرفى اصفهان به عنوان 
شهر جهانى صنایع دستى در مقابل کاخ عالى قاپو شکسته 
شده و فضاى مجازى، به این اتفاق نه چندان مهم پرداخته 

است!
این موضوع شاید در مقایسه با دیگر موضوعات در گستره 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى اصفهان 
مئله اى بسیار کم اهمیت باشد اما شاید اندك اهمیت این 
سنگ نوشته و رسانه اى شدِن آن ازنظر هر بیننده اى شیوه 
معرفى اصفهان به عنوان شــهر جهانى صنایع دستى با 
استفاده از این ســنگ مرمر و نصب آن در مقابل عمارت 
عالى قاپو باشد. میدان امام(ره)، میدانى جهانى است و شاید 
این عنوان عامل مهمى بوده باشد براى نصب این سنگ 
نوشته در این میدان پرشکوه که صنایع دستى در آن نقش 
خاطره مى زند، اما از دیدگاهى دیگر که مورد اعتقاد بسیارى 
از کارشناسان است میدان  امام(ره) خود به خوبى گویاى 
شهر جهانى صنایع دستى است و دیگر چه نیازى به این 
سنگ نوشته و نصب دیگر بنرها و تابلوها در این میدان به 
منظور معرفى اصفهان به عنوان شهرجهانى صنایع دستى 
وجود دارد! کاش تالش مسئولین مرتبط به جاى نصب این 
سنگ نوشته به عنوان معرفى شهرجهانى صنایع دستى، 
بر روى این موضوع متمرکز مى شد که میدان  امام(ره) و 
خیابان هاى آن محدوده فقط و فقط باید به عرضه صنایع 

دستى اصفهان اختصاص یابد.

گفته مى شود در میدان  امام(ره) صنایع دستى غیر ایرانى 
عرضه نمى شود، بله، قابل تأیید اســت اما خیابان حافظ 
چطور؟ خیابان سپه چطور؟ آیا عدم عرضه صنایع دستى غیر 
ایرانى تنها باید به میدان امام(ره) محدود شود؟! امیدواریم 
شاهد روزى باشیم که مدیریتى واحد در میدان  امام(ره) وجود 
داشته باشد تا آمال هایى که براى این میدان و خیابان هاى 

اطرافش در سر مى پرورانیم سریع تر میسر شود.
مدیر مجموعه تاریخى کاخ عالى قاپو و سرپرست معاون 
صنایع دســتى اســتان اصفهان گفت: این سنگ نوشته 
اثرى تاریخى نیست و چند روز پیش شکسته شد البته ما 
نمى دانیم شکسته شدنش به عمد اتفاق افتاد یا غیر عمد 

اما به هرحال ما با بخش صنایع دســتى اداره کل میراث 
فرهنگى نیــز تماس گرفتیم و عنوان کردیم که ســنگ 
شکسته شده و لطف کنند این سنگ را از اینجا بردارند اما 

هنوز نیامده اند.
فریناز فاتحى افزود: این سنگ هیچ ارتباطى به عالى قاپو 
ندارد و به معرفى شهر اصفهان به عنوان شهر جهانى صنایع 
دســتى مى پردازد و حتى آرم صنایع دستى را هم دارد و با 
هدف معرفى شهرجهانى صنایع دستى در میدان قرار داده 
شد اما من نیز با قراردادن این سنگ در کنار عالى قاپو موافق 
نبودم چراکه نماى خوبى هم ندارد و آدم بیاد ســنگ قبر 

مى افتد! ولى به هرحال فعًال اینجا گذاشته شده است.

قرار گرفتن اثرى در میدان امام(ره) به مناسبت انتخاب اصفهان به عنوان شهر صنایع دستى

سنگ نوشته اى که مخاطب را به یاد سنگ قبر مى اندازد!

پدیده کودکان کار و خیابانى از جمله آسیب هاى اجتماعى است که متأسفانه کالنشهرهاى کشور در سالیان 
اخیر همواره با آن دست به گریبان بوده اند به گونه اى که آمار شیوع این آسیب، رشدى صعودى داشته است.

مدیر امور اجتماعى و مشارکت هاى مردمى شــهردارى اصفهان به آمار شیوع این آسیب اجتماعى در سطح 
شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: آمار کودکان کار و خیابانى در سال هاى اخیر در شهر اصفهان رشدى صعودى 
داشته به گونه اى که در سال 94 تعداد 156 کودك خیابانى شامل 28 دختر و 128 پسر در سطح شهر شناسایى 
شدند اما این آمار در سال 95 به 349 نفر رسیده که بر اســاس برآوردها 60 درصد از این آمار را کودکان اتباع 

خارجه تشکیل مى دهند.
مهدویان فر ادامه داد: بر اساس آمارهاى به دست آمده پسران در رده سنى 12 تا 14 سال و دختران شش تا 11 

ساله بیشترین درصد فراوانى در بین کودکان خیابانى را دارا هستند.
وى علت اصلى ظهور این پدیده را مشکالت معیشتى خانواده ها و اجبار والدین دانست و عنوان کرد: علت اصلى 
در بروز این آسیب، اجبار والدین و وجود مشــکالت اقتصادى بوده به گونه اى که این کودکان عمدتًا کسانى 
هستند که والدین آنها در قید حیات هستند ولى به دلیل مشــکالت اقتصادى کودکان خود را مجبور به کار و 
کسب درآمد کرده اند، با این حال فوت والدین و طالق نیز از دیگر دالیل گرایش این کودکان به اشتغال و کسب 

درآمد و خیابان گردى بوده است.
مدیر امور اجتماعى و مشارکت هاى مردمى شهردارى اصفهان در ادامه به بندهاى مصوب آیین نامه ساماندهى 
کودکان کار و خیابان اشاره کرده و گفت: در این آیین نامه به مواردى نظیر شناسایى کودکان کار و خیابانى، جذب 
و پذیرش آنها، به کارگیرى روش هاى توانمندسازى، برقرارى امنیت و تعیین تکلیف وضعیت کودکان خیابانى 
بزهکار، صدور احکام حقوقى، ارائه تسهیالت اشتغالزایى به خانواده این کودکان، پیگیرى مباحث بهداشتى و 

درمانى آنها و فرهنگسازى در بین مردم در رابطه با نحوه برخورد با این کودکان اشاره شده است.
وى فرهنگسازى در بین شــهروندان در رابطه با نحوه برخورد با این کودکان را حائز اهمیت دانست و گفت: 
فرهنگسازى در بین شهروندان در رابطه با نحوه برخورد با کودکان خیابانى بسیار مفید خواهد بود، شهروندان 
مى بایستى بدانند که حمایت مادى و بعضًا خرید اجناس از این کودکان نه تنها کمکى به بهبود وضعیت آنها 
نخواهد کرد بلکه باعث تشویق آنها به ادامه این روش و سبک زندگى و افزایش روز به روز آمار کودکان کار و 

خیابانى خواهد شد.

رشد صعودى آمار کودکان کار و خیابانى 
در نصف جهان

60 درصد کودکان کار اصفهان اتباع خارجى هستند

75 درصد 
بیمارستان هاى  اصفهان ارتقا یافتند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: بر اساس طرح سراسرى اعتباربخشى که اجرا شد 75 درصد 
بیمارستان هاى استان اصفهان در زمینه هاى مختلف ارتقا یافتند.

 حمیدرضا شتابى افزود: در این طرح 54 بیمارستان از استان اصفهان مورد بررسى قرار گرفتند که 82/5درصد 
از آنها داراى ارتقا در بخش اورژانس بودند.

وى اظهار داشت: بر اساس نتایج این طرح که تاکنون براى 40 بیمارستان از استان اصفهان اعالم شده است پنج 
بیمارستان برتر استان به ترتیب شامل الزهرا(س) اصفهان، شهید مطهرى فوالدشهر، امام موسى کاظم(ع) ، 

شهید چمران و فاطمه زهرا(س) نجف آباد هستند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: پنج بیمارستان با باالترین امتیاز در بخش اورژانس نیز شامل 

لنجان، شهید چمران اصفهان، مدرس، فیض و امام موسى کاظم(ع) است.
وى افزود: همچنین شش بیمارستان استان در اعتباربخشــى مذکور حداقل یک درجه ارتقا یافتند که شامل 
محمدرسول ا...(ص) میمه، بهیان تیران، شهید اشــرفى خمینى شهر، بادرود نطنز و امام خمینى(ره) جرقویه 

هستند.
شتابى، مهمترین هدف از اجراى طرح اعتباربخشى را ارتقاى کیفیت و کمیت در بیمارستان ها، کاهش قصور 
پزشکى و افزایش رضایتمندى بیماران خواند و اظهارداشت: در نسل سوم اعتباربخشى، اولویت با ایمنى بیمار 

بود به طورى که از 903 شاخص، 110 شاخص مربوط به این موضوع بود.

شهردارى اصفهان کم و بیش با مشکالتى نظیر آنچه در 
برخى شهردارى هاى کالنشهرهاى کشــور وجود دارد، 
روبه رو است که از جمله مهمترین مسئله پیش روى شهر 
اصفهان را مى توان انتخاب چهره اى دانست که بتواند در 
شرایط رکود، پاى سرمایه گذاران بیشترى را به این شهر 

باز کند.
شوراى پنجم با یک کار بزرگ، کار خود را تا چند هفته دیگر 

در اصفهان آغاز خواهد کرد و در 
حالى که انتظارات بسیارى براى 
یک تحول کارشناســانه در بدنه 
مدیریتى شهردارى از سوى مردم 
وجود دارد، گویى برخى شنیده ها 
حاکى از به نتیجه رسیدن رایزنى ها 

براى تحقق این تغییر است.
شــوراى 13 نفره اصفهان مانند 
بسیارى از کالنشهرهاى کشور 
از میان لیســت امید پا در میدان 

گذاشته است و از همین رو به نظر مى رسد یکى از رویه هاى 
اصلى شوراى شهر در این دوره، تحول در هسته مدیریتى 
شهر براى علمى تر شدن اداره شهر در دوره جدید خواهد بود 
و رایزنى هایى که در هفته هاى اخیر در این راستا انجام شده 

حکایت از این امر دارد.
عمر 20 ساله مدیریت شهرى یک طیف سیاسى در شهر 

اصفهان مزیت هاى نســبى و معایب کارشناسى خود را 
در این سال ها به همراه داشته از همین رو مردم اصفهان 
برخالف سنت همیشگى خود با انتخاب لیست امید، سیگنال 
نارضایتى از وضع موجود و انتظارات باال براى بررسى این 

شرایط از سوى شوراى جدید را مخابره کردند.
نشست هایى از ســوى چهره هاى جدید و قدیمى شوراى 
شــهر اصفهان با برخى گزینه هاى شــهردارى اصفهان 
در روزهاى اخیر برگزار شــده که 
خبرهاى رســیده از این جلسات 
حاکى از توافق جمعى بر سر یک 
گزینه نزدیک به جریان اصالحات 
اســت. هرچند البى هاى زیادى 
در ایــن مــدت بــراى طــرح 
چهره هاى اصولگرا نیز صورت 
گرفته اســت تا برخى تغییرات 
در بدنــه مدیریتى شــهردارى، 
محقــق نشــود اما اتفــاق نظر 
اکثریت منتخبان شــوراى پنجم، روى چهره اى اصالح 
طلب براى مدیریت شهرى، قطعاً مســیر شهردارى را به 
ســوى دیگرى خواهد برد. ارتباط مؤثر برخى چهره هاى 
مطرح اصالح طلب براى شــهردارى اصفهان با سرمایه 
گذاران یکى از دالیل منتخبان شوراى پنجم براى عبور از

 گزینه هاى اصولگرا بوده است.

عبور شوراى پنجم اصفهان
 از گزینه هاى اصولگرا براى شهردارى ؟!

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: طبق آخرین 
سرشمارى صورت گرفته جمعیت استان اصفهان پنج 
میلیون و 120 هزار نفر بوده و سومین استان پر جمعیت 

کشور محسوب مى شود.
حسین غفرانى کجانى اظهار داشت: اصفهان به عنوان 
استانى داراى ظرفیت و سرشار از انرژى در عرصه هاى 

گوناگون اســت و ســومین اســتان پرجمعیت کشور 
محسوب مى شود.

وى گفت: اصفهان در ســال هاى 45، 55 و 65 با آمار 
3/38، 2/48 و 4/2 ، تجربــه مطلوبى در زمینه رشــد 
جمعیت داشته و گاهى در این زمینه از آمار کشورى هم 
فراتر رفته و در معرض انفجار جمعیت قرار گرفته است.

وى دربــاره جمعیت اســتان اصفهان بر اســاس دو 
سرشمارى اخیر و اطالعات پایگاه آمار کشور بیان کرد: 
جمعیت اصفهان پنج میلیون و 120 هزار و 850 است و 
در حال حاضر در موقعیت مطلوب جمعیتى قرار دارد و 
این افق مطلوب در آینده پیش رو نخواهد بود مگر اینکه 

کاهش جمعیت سال 85 را جبران کنیم.

 اصفهان صاحب مدال برنز جمعیت کشور
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9تئاتر از 7 استان
 در نصف جهان

جشـنواره تئاتر سـوره منطقه 3 با حضور استان هاى 
اصفهان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزى، 
قم، هرمزگان، مازندران از دیروز در تاالر هنر اصفهان 

آغاز به کار کرد.
ضمنـًا اختتامیه جشـنواره نیـز دوشـنبه 26 تیرماه از 
سـاعت 20و30دقیقـه در تاالر هنـر برگـزار خواهد

 شد.

پیش بینى تولید 20 هزارتن 
انواع سیب گالب 

مدیـر امـور باغبانـى سـازمان جهادکشـاورزى 
اسـتان اصفهـان از آغـاز برداشـت سـیب گالب از 
باغات اسـتان خبـر داد و گفـت: پیش بینى مى شـود 
20 هزارتـن انـواع سـیب گالب در اصفهـان تولیـد

 شود.
احمدرضا رئیس زاده اظهار داشـت: برداشـت سـیب 
گالب از 2300 هکتـار باغـات سـیب گالب اسـتان 

اصفهان آغاز شده است.
وى ادامـه داد: ارقام سـیب گالب اسـتان بـه ترتیب 
تاریخ رسیدن عبارتنداز گالب اصفهان، گالب کهنز 

و گالب سلطانى است.
مدیر امور باغبانى سـازمان جهادکشـاورزى اسـتان 
اصفهان افـزود: پیش بینى مى شـود که بیـش از 20 
هزارتن انواع سیب گالب اعم از زودرس، میان رس و 
دیررس تا نیمه دوم شهریورماه برداشت و روانه بازار 

مصرف شود.

آغاز ثبت نام دانش آموزان 
اتباع خارجى در مدارس

ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجى در مدارس استان 
اصفهان آغاز شد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین اسـتاندارى اصفهان 
گفت : براى سـومین سـال متوالى پذیـرش از دانش 
آموزان اتبـاع خارجى بـدون اقامت معتبر در اسـتان 
اصفهان آغاز شـد.مهدى سـلیمانى با بیـان اینکه در 
دو سـال گذشـته هفت هزار نفر از اتباع خارجى برگ 
حمایت تحصیلى دریافت کردند، افزود: مهاجران اتباع 
بیگانه براى ثبت نام و دریافت برگـه از دفاتر کفالت، 
اقامت و اشتغال و ارائه به مدارس تا 15 مرداد فرصت 

دارند.
 مدیـر کل امـور اتبـاع و مهاجریـن اسـتاندارى 
اصفهـان گفـت: گـروه دوم کـه در سرشـمارى 
اتبـاع بـدون مـدرك اقامتـى شـرکت کـرده انـد تا 
31 تیرمـاه مهلـت دارند تـا بـه تهیه برگه سـنجش 
سـالمت که بـراى اولین بـار انجـام مى شـود اقدام 

کنند. 
وى با اشـاره به حضـور 170 هـزار نفر مهاجـر اتباع 
بیگانه در استان افزود: استان اصفهان بعد از تهران و 
خراسان رضوى رتبه سـوم مهاجران اتباع خارجى را

 دارد.

راه اندازى پست لجستیک در 
اصفهان

حسـین مهـرى، مدیرعامـل شـرکت ملـى پسـت 
جمهـورى اسـالمى ایـران دربـاره اجـراى پـروژه 
ملى جـى نـف گفـت: همـه دسـتگاه هاى اجرایى با 
نشـانى سـر و کار دارند که بعضى بهره بردار و برخى 
هـم خودشـان تولیـد نشـانى مى کننـد، در واقـع بـا 
اجراى این پـروژه نشـانى ها استانداردسـازى شـده 
و مى تـوان به هر مـکان کد پسـتى یونیـک، آدرس 
اسـتاندارد و تخصیـص طـول و عـرض جغرافیایـى 
داد و این سـه گزینـه را روى نقشـه هاى بومـى قرار 

داد.
وى افزود: بـا اجراى طـرح جى نف مکان هوشـمند 
شـکل گرفتـه و کلیـه اطالعـات مـکان روى 
«پلَت ُفرم» قرار مى گیرد که بعد از آن سـرویس هاى 
مبتنى بـر مـکان راه اندازى مى شـود و در پنج شـهر  
تهـران، قـم، قزویـن، اصفهـان و مشـهد پـروژه 
ملى جى نـف راه انـدازى و درسـه شـهر قـم، تهران 
و اصفهـان پسـت لجسـتیک نیـز راه انـدازى شـده 

است.

خبر

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: طى یکســال گذشــته زمین هایى براى احداث 
واحدهاى صنایع دســتى واگذار شده که هنوز هیچ اقدام 

عملى صورت نگرفته و باید زودتر تعیین تکلیف شود.
محمد جواد بگى اظهار داشت: در بازدید از شهرك صنایع 
دستى اصفهان، مقرر شد با معاونت سازمان صنایع دستى 
استان اصفهان، در خصوص صدور اخطار به واحدهایى که 
بیش از یکســال از تحویل زمین به آنها گذشته و تاکنون 
اقدام عملى در راســتاى ســاخت واحدهاى خود انجام 
نداده اند، اقدام شــود و در کارگروه پایش به وضعیت آنها 

رسیدگى شود.

وى بیان داشت: بدیهى است، چنانچه در کارگروه پایش 
مشخص شد هدف مالکان این زمین ها ادامه ساخت و بهره 
بردارى از پروژه باشد، شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان همکارى ها و حمایت الزم را با آنها خواهد داشت.  
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: اما چنانچه مشخص شــد نیت عملى در راستاى 
ســاخت و بهره بردارى از واحدهاى تولیدى وجود ندارد، 
پرونده آنها به شوراى حل اختالف و داورى ارجاع شده و در 
صورت تأیید، قرارداد این واگذارى ها فسخ خواهد شد و به 
منظور افزایش تولید و اشتغال، این زمین ها به متقاضیان 

جدید سرمایه گذارى تحویل داده خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان گفت: 
از اولویت هاى مهم ســازمان جهاد کشاورزى استان در 
سال جارى ادامه اصالح روش هاى آبیارى مزارع و باغات 

کشاورزى با به کار گیرى روش هاى نوین آبیارى است.
محسن کریمیان درباره اهمیت بهره ورى از آب در بخش 
کشاورزى اظهار داشت: راندمان آبیارى به روش میکرو 
(موضعى و تیپ) به بیش از 90 درصد مى رسد درحالى که 

راندمان آبیارى معمولى در حدود 45 درصد است.
وى افزود: در سال 1395 با تخصیص هزار و پنج میلیارد 
ریال بالغ بر 13 هزار و 500 هکتار از اراضى کشــاورزى 
استان مجهز به انواع ســامانه هاى نوین آبیارى از قبیل 

قطره اى، تیپ، کم فشــار و بارانى شد و صرفه جویى 52 
میلیون مترمکعبى را به همراه داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: در 
ســال 96 در صورت تخصیص هزار و 500 هزار میلیارد 
ریال بالغ بر 15 هزارهکتار از اراضى کشــاورزى مجهز 
به سامانه هاى نوین آبیارى خواهد شد و صرفه جویى 58 

میلیون مترمکعبى را همراه خواهد داشت.
وى همچنین اظهار داشت: قیمت خرید تضمینى براى هر 
کیلو سیب زمینى مرغوب، سالم و بدون آفت زدگى و مواد 
خارجى، سیب زمینى بهاره 412 تومان است، همچنین هر 

کیلو پیاز بهاره 274 تومان قیمتگذارى شده است.

آبیارى اراضى کشاورزى 
استان اصالح مى شود

لزوم تعیین تکلیف زمین هاى 
شهرك صنایع دستى

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
با توجه به شــرایط کنونى از لحاظ قدرت و ابتکار 
عمل، برخــى از صنایع توانســتند از طریق منابع 
داخلى خود بهره ورى را باال برده و 70 درصد صنایع 

اصفهان زیر ظرفیت کار مى کنند.
محمدرضا برکتین با اشاره به مهمترین مشکالت 
در حوزه صنعت، اظهار داشت: مشکل صنعت ریشه 
در دراز مدت دارد و عوامل دیگر هم ســبب تشدید 
مشکالت در این حوزه شده است، مسئله تحریم ها، 
وابستگى هاى قبل از تحریم ها و وابستگى کشور به 

نفت از جمله دالیل پدیدارى این مشکالت است.
وى افزود: تحریم ها قطعًا مشکالت را تشدید کرد 
و شرایط تورمى و افزایش قیمت حامل هاى انرژى 

از جمله موارد بروز مشکالت در بخش صنعت شد.
برکتین در پاســخ به این ســئوال که چند درصد از 
صنایع اصفهان با ظرفیت کامــل در حال فعالیت 
هستند؟ بیان کرد: تعداد اندکى از صنایع با ظرفیت 
کامل در حال فعالیت هســتند، با توجه به شرایط 
کنونى از لحاظ قدرت و ابتکار عمل، برخى از صنایع 
توانستند از طریق منابع داخلى خود بهره ورى را باال 
برده و هزینه ها را کاهش دهند، به طور کلى اکثریت 
واحدها چه کوچک و چه متوسط درگیر مشکالت 
هســتند و حدود 70 درصد صنایع زیر ظرفیت کار 

مى کنند.
وى با بیان اینکه جزیره اى برخورد کردن ســبب 
آســیب هایى در سیســتم اقتصادى شــده است، 
خاطرنشان کرد: متأسفانه با جزیره اى برخورد کردن 
آسیب هایى در سیســتم اقتصادى کشور به وجود 
آمده، این موضوع سبب شده که هر دستگاه و ارگان 

به صورت مجزا عمل  کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجــارت اصفهان در 
پاسخ به این سئوال که آیا تولیدکنندگان مى توانند 
با تســهیالت 25 درصد و باالتر با کشورهایى که 
جنس قاچــاق وارد مى کنند، رقابــت کنند، افزود: 
در شرایطى که اقتصاد کشور داراى نرخ تورم تک 
رقمى اســت و کمتر از 10 درصــد تولیدکنندگان 
مى توانند تســهیالت 20 تــا 25 درصدى دریافت 

کنند، قطعًا نمى توان بــا خارجى ها رقابت کرد؛ چرا 
که با این شرایط تولید بسیار کم است و صنعتگر باید 
تسهیالتى دریافت کند که با آن به رقابت بپردازد، 

اما با این شرایط صنعتگران نمى توانند پاسخگوى 
تسهیالت کنونى باشند.

وى اضافه کرد: حل مشــکالت اقتصادى نیازمند 

عزم ملى است، همه مســئوالن و دست اندرکاران 
باید کمک کنند تا بتوان جامعه را به ســمت بهبود 

سوق داد.

 توانى براى صنعتگران باقى نمانده است

70 درصد صنایع اصفهان زیر 
ظرفیت کار مى کنند

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شاهین شــهر از برگزارى آزمون دوره هاى آموزشى ویژه 
رانندگان سرویس مدارس شاهین شهر با مشارکت 300 

راننده تاکسى در این شهر خبر داد.
منوچهر روانان اظهارداشــت: دوره هاى آموزشــى ویژه 
رانندگان سرویس  مدارس به منظور ارتقاى سطح آگاهى 
آنان براى نخســتین بار به مدت یک هفته در ســازمان 

مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شاهین شهر برگزار شد.
وى افــزود: 300 راننــده ســرویس مدارس کــه در 9 
شــرکت حمل و نقل مشــغول به خدمت هستند، دانش 
آموزشى قوانین و مقررات جدید سازمان، نحوه برخورد با 
دانش آموزان و اخالق رانندگى را در این دوره ها فرا گرفتند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شاهین شهر گفت: اســاتید مربوطه از پلیس راهور در این 
دوره هاى آموزشــى ضمن ارتقاى سطح آگاهى رانندگان 
سرویس مدارس، قوانین و مقررات جدید رانندگى، قوانین 
و دستورالعمل هاى جدید ســازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانى، اخالق حرفه اى در رانندگى، نحوه برخورد با 
دانش آموزان و موضوعات مرتبط با مسائل سرویس هاى 

مدارس را براى رانندگان تشریح کردند.
روانان بیان داشت: 550 راننده ســرویس مدارس روزانه 
در ســال تحصیلى 96-95 به پنج هزار و 300 دانش آموز 
شاهین شــهرى، خدمات مسافرتى درون شــهرى ارائه 
مى کنند که 500 نفر از این رانندگان را بانوان و 50 نفر دیگر 

را آقایان تشکیل مى دهند.

آموزش هاى ویژه 
براى رانندگان سرویس 

مدارس شاهین شهر

چنــدى پیــش «صــورت فلکــى ســرطان» تنها 
ســنگ نگاره  حک شــده از صورت هــاى فلکى در 
«منطقــه البروج»  کــه نمونــه آن در ایــران دیگر 
یافت نمى شــود در ســد کوچرى گلپایگان، زیر آب

 رفت.
به گفته کارشناسان مى توان این نکته را یادآورى کرد 
که شهرســتان گلپایگان را مى توان بــه عنوان یکى  
مناطقى عنوان کرد که بیشــترین ســنگ نگاره را در 
دل خود جاى داده که این نشان از قدمت تاریخى این 

شهر است.
اگر چه سنگ نگاره هاى مهمى از این شهرستان به دلیل 
آبگیرى سد کوچرى زیر آب مدفون شده چندى پیش 
«صورت فلکى سرطان» تنها سنگ نگاره  حک شده از 
صورت هاى فلکى در «منطقه البــروج» که نمونه آن 
در ایران دیگر یافت نمى شود در سد کوچرى، زیر آب 
رفت. این در حالى است که در این منطقه کارشناسان 
در حــال شناســایى بودند کــه آبگیرى ســد انجام

 شد.
به گفته محسن جمالى، پژوهشگر سنگ نگاره و نقوش 
صخره اى از مهمترین سنگ نگاره هاى قرار گرفته در 
این محوطه را «ســنگ نگاره صورت فلکى سرطان» 
یا «خرچنگ» اســت که هیچ نمونه  دیگــرى از این 
ســنگ نگاره در هیچ نقطه  دیگرى در ایران نداریم، در 
واقع مى توان گفت آن ســنگ نگاره یکى از مهمترین 
قربانیان آبگیرى سد کوچرى است که با این اتفاق به 

طور کامل نابود مى شود.
وى افزود: زیــر آب رفتن ســنگ نگاره ها، نقوش به 
واســطه رســوب گذارى که در اثر روبه رو شــدن با 
جریــان آب در طــول یک مــدت زمان مشــخص 
اســت، از بین مى روند. از ســوى دیگر تعداد زیادى 
از ســنگ ها به دلیل الیه  الیــه بودن و به واســطه 
قرار گرفتــن در معرض آب، به مرور دچار فروپاشــى 

مى شوند.
*** 

اما در این میان علمدار علیان، مسئول باستان شناسى 
میــراث فرهنگى اصفهــان از پیگیرى هــاى میراث 
فرهنگى در این مورد از سال 88 گفت: از سال 88 پیگیر 
سنگ نگاره ها در کوچرى بودیم این پروژه توسط آب 

منطقه اى تهران انجام مى شود از همان زمان مکاتباتى 
با آب منطقه اى انجام دادیم مبنى بر شناسایى و مستند 
نگارى و نجات بخشى آثارى که در محدوده سد است.

وى افــزود: مــا یکســال مکاتبــه کردیــم و 
پژوهشــکده میــراث ورود کــرد، پروژه ملــى بود 
و نجــات بخشــى ســنگ نگاره هــا مطرح شــده 

بود.
مســئول باستان شناســى میراث فرهنگــى اصفهان 
گفت: در مکاتباتى که داشــتیم آب منطقه اى تهران 
هزینه این نجات بخشــى را متقبل نشــده و به نوعى 
این ماجرا در ســیکل ادارى قرار گرفــت و امیدواریم 
بــا پیگیرى نجات بخشــى ســنگ نگاره هــا انجام 

شود.

تالش براى نجات باقیمانده سنگ نگاره هاى کوچرى از خطر غرق شدن

رئیس و اعضاى کمیســیون امنیت ملى و سیاســت 
خارجــى مجلــس در ســفرى دو روزه به 

اســتان هاى چهارمحــال و بختیارى 
حوضــه  وضــع  اصفهــان  و 

آبریــز زاینــده رود را بررســى
 کردند.

عالءالدین بروجردى، رئیس 
کمیســیون امنیــت ملى و 
سیاســت خارجــى مجلس 
شوراى اســالمى در حاشیه 
حضورش در اصفهان اظهار 

داشت: حوضه آبریز زاینده رود 
یکى از حوضه هاى حیاتى است 

و براى بررسى مشکالت این حوضه 
باید عنایت بیشترى انجام داد.

وى با بیان اینکه دو استان اصفهان و چهارمحال 
و بختیــارى باید بــراى حل معضالت و مشــکالت 
حوضه آبریز زاینده رود همــکارى الزم را انجام دهند،
 افزود: ما در شوراى تأمین استان چهارمحال و بختیارى 

با استاندار این استان گفتگو کردیم و وى هم بر اجراى 
کامل مصوبــات شــورایعالى آب تأکید 
داشت، از این رو مصوبات شورایعالى 
آب به میــزان قابــل توجهى 
معضالت فعلــى را کاهش 

مى دهد.
وى گفت: در این ســفر 
قرار بــر این شــد که در 
نخســتین فرصــت در 
محــل کمیســیون بــا 
حضــور هر دو اســتاندار، 
وزیر نیرو، کارشناســان و 
نمایندگان استان ها جلسه اى 
را با هدف تحقق این امر تشکیل 
دهیم و مسائل مرتبط با حوضه آبریز 
زاینــده رود را بررســى و تصمیــم هــاى 
الزم را بــراى کمــک بــه حــل مشــکالت آبــى 
اســتان هاى چهارمحال و بختیارى و اصفهان اتخاذ 

کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس
 نتایج  سفر به اصفهان و چهارمحال براى بررسى بحران آب را اعالم کرد

وعده برگزارى جلسه مهم «آبــى»

رئیس مجلس نمایندگان استان اصفهان گفت: 
تأسیس و راه اندازى ســامانه دوم آبرسانى 
اصفهان و شهرستان هاى استان مورد تأکید 
نمایندگان است. حجت االسالم و المسلمین 
ســید ناصر موســوى الرگانى افزود: بیشتر 
استان هاى کشــور داراى دو یا سه سامانه 
آبرسانى هستند و درصورت بروز مشکل براى 
هریک از آنها، اختاللى در شبکه آبرسانى آنها 

ایجاد نمى شود. 
وى تصریح کرد: اما اصفهــان با پنج میلیون 
نفر جمعیت تنها یک سامانه آبرسانى دارد و 
در صورت بروز کوچک ترین مشــکل، شبکه 

آبرسانى آن مختل مى شود. 
رئیس مجمــع نمایندگان اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: تاکنون دو یا سه بار سامانه 
آبرسانى اصفهان به دلیل نشست مواد نفتى و 
ورود گل و الى به این سامانه دچار مشکل و هر 
بار شبکه آبرسانى اصفهان مختل شده است. 

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان افزود: 
مقرر شده راه اندازى ســامانه دوم اصفهان 
مورد تأکید قرار گیرد و بناست مجلس شوراى 
اسالمى این موضوع را پیگیرى و در تأسیس 
سامانه دوم آبرسانى اصفهان، دولتمردان را 

یارى کند. 

مدیر انجمن هنرهاى نمایشى استان اصفهان  با اشاره به تشکیل دفتر تخصصى «تئاتر خیابانى» در اصفهان گفت: قرار 
است که در این دفتر تخصصى ایده ها و طرح هاى نمایشــى مورد بررسى قرار گیرد و آثار در جشنواره نمایش خیابانى 

اصفهان اجرا شود.
هوشنگ جمشیدیان با اشاره به تشکیل دفتر تخصصى «تئاتر خیابانى» در اصفهان افزود: قرار است که در این دفتر 

تخصصى ایده ها و طرح هاى نمایشى مورد بررسى قرار گیرد و آثار در جشنواره نمایش خیابانى اصفهان اجرا شود.
وى با اشاره به برگزارى جشنواره تئاتر غیررقابتى میان آموزشگاه هاى تئاتر و تئاتر اولى ها در استان تصریح کرد: قرار 

است در این جشنواره نخستین اجراهاى گروه هاى تئاتر در آموزشگاه هاى استان به روى صحنه بروند.
وى با بیان اینکه پیش بینى مى کنیم تا پایان تابستان امسال در حدود 40 نمایش در اصفهان به روى صحنه برود، افزود: 
20 تئاتر خیابانى و 20 تئاتر صحنه اى تا پایان تابستان در سالن هاى تئاتر از جمله مجتمع فرهنگى هنرى فرشپیان به 

روى صحنه مى رود.

راه اندازى سامانه دوم آبرسانى
تشکیل دفتر تخصصى « تئاتر خیابانى»  مورد تأکید نمایندگان استان
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فقدان سند مالکیت
 شماره: 951218641230805 چون آقاى رمضان سورانى یانچشــمه فرزند صفرعلى باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك شماره 6/344 واقع در قطعه ملک آباد نجف آباد بخش 12 ثبت اصفهان که در صفحه 
438 دفتر 3 ذیل ثبت 8525 و سندمالکیت 687088 بنام حسین مینایى فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و بعد بموجب سندقطعى 24664-1386/08/08 دفترخانه 87 نجف آباد به او انتقال یافته و معامله 
دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 

مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 4705 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد 3/883 
اجراییه 

 شــماره 852/95 ش ح3 به موجب راى شــماره 96 تاریــخ 96/02/10 حوزه 3 شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه امیرمحمدزاده فرزند غالمرضا، مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ  190/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ 
95/06/15 و پرداخت مبلغ 3/050/000 ریال هزینه دادرسى و 500/000 ریال هزینه نشرآگهى درحق 
خواهان علیمردان اله یارى فرزند ابراهیم به نشانى ویالشهر-خ7جنوبى جنب بانک ملى روبروى پارك 
دانشجو کدپ8581874641 مى باشد و نیم عشر دولتى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف5012  شعبه 3 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد 4/598
 مزایده

شماره آگهى: 139603902141000018 شماره پرونده: 139504002141000166 آگهى مزایده پرونده 
شماره بایگانى: 9500403 با عنایت به محتویات پرونده اجرائى کالسه فوق کامیون کشنده دانگ فنگ 
4251 مدل 2007 شماره شاسى 773002516- شــماره انتظامى 755 ع52- ایران 44 متعلق به آقاى 
سعید میکائیلى که بابت بدهى طى سند رهنى شــماره 23400-95/12/23 دفتر 20 اسالمشهر در رهن 
بستانکار قرار گرفته و مالکیت آن طبق نامه 139404901087000075- 1394/2/6 واحد اجراى اسناد 
رسمى اسالمشهر به نفع آقاى علیرضا اعزازقره باغ در قبال طلب ایشان بازداشت و اقدام به توقیف فیزیکى 
آن در پارکینگ پلیس راه شــاهین شهر – کاشــان گردیده و چون تخلف از پرداخت دین و بدهى نموده 
اند، بستانکار تقاضاى ارزیابى و ســپس مزایده مورد بازداشت را داده و جهت ارزیابى به کارشناس رسمى 
دادگسترى ارجاع که مورد وثیقه بازداشت شده به شرح ذیل توصیف گردیده است: یک دستگاه خودرو با 
مشخصات کامیون کشنده دانگ فنگ 4251 مدل 2007 شماره شاسى 773002516- شماره انتظامى 
755 ع52- ایران 44 بازدید به عمل آورده که پس از بررسى و تحقیق به شرح اعالم نظر مى گردد: با عنایت 
به وضعیت فعلى قطعات بدنه و رنگ اتاق(شیشه جلو شکسته اســت) و وضعیت و کارکرد فعلى موتور و 
گیربکس، الستیک چرخ ها – استهالك و وضعیت فعلى بازار خودرو به نظر اینجانب قیمت پایه کارشناسى 
خودرو یاد شده مبلغى در حدود نود و هشت میلیون تومان برآورد و پیشنهاد مى گردد. مورد مزایده با عنایت 
به طلب بســتانکار و هزینه هاى قانونى از مبلغ 980,000,000 ریال معادل نود و هشــت میلیون تومان 
شروع به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. مزایده از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
96/5/23 در اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر طبقه دوم واحد اجرا از طریق مزایده به فروش مى رسد 
و بستانکار اعالم نموده که مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى هزینه پارکینگ، خالفى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شــد و فروش صرفا نقدى میباشد. ضمنا این آگهى فقط یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 96/4/25 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. م الف: 10613 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/4/608

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه:9610103730201448 شماره پرونده: 9609983730200009 شماره بایگانى شعبه: 
960010 خواهان: کاوس امیرنژاد دادخواستى به طرفیت خوانده محمدرضاقنبرى به خواسته فسخ قرارداد 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 960010 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
96/05/28 و ساعت 8/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده محمدرضاقنبرى و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف:5062 - شعبه 2 دادگاه عمومى(حقوقى)

دادگسترى شهرستان نجف آباد 4/639 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان ناصرسوارى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به ایفاى تعهد به طرفیت خوانده حامد رحمتیها به 
شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 15/96ش ح3 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/01 ساعت 5/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 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 دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف :5056 شعبه 3 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد 4/640 
مزایده

 در پرونده کالســه 900019 اجرایى و به موجب دادنامه 1280-920 صادره از شــعبه ســوم عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى اشرف حسینى و حسن حســینى محکوم است به پرداخت 29 سکه تمام 
بهارآزادى و 48 مثقال طال و مبلغ 445/654/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره 
در حق مح کوم له و مبلغ 1/150/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صنــدوق دولت که از طریق اجراى 
احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب هیئت 
پنج نفره کارشناسان به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب منزل مســکونى دوطبقه، طبقه اول 
بصورت 2واحدى و طبقه همکف تک واحدى داراى 223/74 مترمربــع و حدود 277 مترمربع اعیانى با 
اسکلت دیوار باربرآجرى، ســقف تیرچه و بلوك و داراى سه انشــعاب گاز و برق و آب واقع  درامیرآباد خ 
مطهرى جنوبى کوچه سیدجمال الدین اسدآبادى پ7 و داراى سوابق ثبتى 1487/297 که ضمن ارزیابى 
کارشناسى بارزش 1/455/000/000ریال ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/05/14 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با 
کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج 
روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4996/ مدیراجراى احکام شعبه 

سوم حقوقى دادگسترى نجف آباد 4/641
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد کالسه پرونده:1912/95 شــماره دادنامه:96/03/21-460 
مرجع رســیدگى کننده: شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مســعودتوکلى وکیل 
خواهان: تینا صادقى پور به نشــانى نجف آباد خ 15خردادمرکزى نرســیده به چهــارراه امام خواندگان 
1.محمدرضابهارلویى2.خدیجه هژیر3.اکبربهارلویى4.لیالعاشــقى به نشــانى همگى مجهول المکان 
بخواسته: مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى آقاى مســعود توکلى بوکالت خانم تیناصادقى پور بطرفیت 
1.محمدرضابهارلویى2.خدیجه هژیر3.اکبربهارلویى4.لیالعاشقى به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و 
دویست هزارتومان وجه یک فقره سفته بشماره 24861 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه 
و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول مستندات 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 مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت 
مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ نود و پنج هزارتومان بعنوان هزینه هاى 
دادرسى و نشرآگهى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ 93/07/04 (تاریخ صدور) لغایت پرداخت و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه کانون وکال درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. توضیحًا اینکه وکیل خواهان طى 
الیحه تقدیمى دعوى را نسبت به خوانده ردیف اول آقاى محمدرضا بهارلویى و خوانده ردیف دوم خانم 
خدیجه هژیر مسترد نموده و بااستناد به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى رد دعوى خواهان نسبت به 
خواندگان 1 و 2 صادر و اعالم میگردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  

مى باشد. م الف: 5063 -قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 4/642
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 88/95 شماره دادنامه 225-96/03/18 مرجع 
رسیدگى شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: محمدعلى حبیب الهى نشانى: نجف آباد 
ویالشــهر خ 103 پالك25  وکیل خواهان: زهره قیصرى و بهناز منتظرى به نشانى: نجف آباد-خ امام 
شرقى-مجتمع پارسیان طبقه دوم پالك2 خوانده: عین اله حبیبى نشانى: فریدن-خ جانبازان غربى-کوچه 
ارکیده پالك14 کدپســتى 4571795479 موضــوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شــماره 503/46-

94/07/25 و 504/32-94/08/25 جمعا به مبلغ 200/000/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و 
جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
محمدعلى حبیب الهى به طرفیت عین اله حبیبى به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 
313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا وپس از انقضاء 
مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد 

مى باشدم الف :5059 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 4/643
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 808/95 شــماره دادنامه 96/02/23-136 
مرجع رسیدگى شعبه هشــتم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: محمودفاضل نشانى: نجف آباد 
خ17شــهریور-نبش باهنر مصالح فروشــى فاضل  خوانده: سیداکبرموسوى نشــانى: مجهول المکان 
موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 778514 جمعا به مبلغ 80/000/000 ریال. گردشــکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى محمودفاضل به طرفیت سیداکبرموســوى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 

دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 620/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکورظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد.م الف:5054 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد 4/644 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 93/96 دادنامه 96/174-96/03/29 مرجع 
رسیدگى شعبه ... شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: على سیفى نشــانى: نجف آباد-خ شریعتى خ 
آیت مرکزى-عسل ترنج. خوانده: حاتم ظاهروند نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره 
چک به شماره 386803-95/11/25 جمعا به مبلغ سى میلیون ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
على سیفى به طرفیت حاتم ظاهروند به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را 
دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهارصدوبیست و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4966 شعبه 6 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 4/645 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- آقاى مجیدایمانیان دادخواستى بطرفیت علیرضا 
نادرى سامانى به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رســیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 18/96 ثبت 
گردیده نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده اســت.مراتب حســب درخواست 
خواهان و موافقت شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب 
یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشــار درج و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز دوشنبه 
مورخ 96/05/30 ساعت 4/30 جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت 
رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. م الف :4999 شعبه چهارم حقوقى 

 شوراى حل اختالف نجف آباد 4/646
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به حاج مجید شمسعلى کالســه پرونده 199/96 وقت رسیدگى 96/8/6 
ساعت 3/5 عصر خواهان: سرافراز حیدرى خوانده: حاج مجید شمسعلى خواسته: مطالبه کارکرد خواهان 
دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رســیدگى به شعبه1 حقوقى ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگى تعین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به در خواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیر النتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده 
از تاریخ نشــر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیر خانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نمایدو در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمنا 
چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است 
در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 460 کریمى 

رئیس شعبه 1 حقوقى  شوراى حل اختالف باغبادران 4/647
حصر وراثت

آقاى نقى خسروى بشناسنامه شماره 16به شرح دادخواست به کالســه 182/96از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على خسروى بشناســنامه 162در تاریخ 
96/04/06اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- 
چراغعلى خسروى فرزند على ش.ش 648 ت.ت 1348 صادره از شهرکرد (پسرمتوفى) 2- نظام خسروى 
فرزند على ش.ش 650 ت.ت 1351 صادره از شهرکرد (پســرمتوفى) 3- على رضا خسروى فرزند على 
ش.ش 910 ت.ت 1358 صادره از فارسان (پسرمتوفى) 4- تقى خسروى فرزند على ش.ش 1003 ت.ت 
1361 صادره از فارسان (پسرمتوفى) 5- نقى خسروى فرزند على ش.ش 16 ت.ت 1363 صادره از فارسان 
(پسرمتوفى) 6- حسین خسروى فرزند على ش.ش 74 ت.ت 1367 صادره از فارسان (پسرمتوفى) 7- قمر 
خسروى فرزند على ش.ش 649 ت.ت 1350 صادره از شهرکرد (دخترمتوفى) 8- زینب خسروى فرزند 
على ش.ش 729 ت.ت 1353 صادره از شهرکرد (دخترمتوفى) 9- مریم خسروى فرزند على ش.ش 730 
ت.ت 1354 صادره از شهرکرد (دخترمتوفى) 10- خاتون خسروى فرزند على ش.ش 911 ت.ت 1359 
صادره از شهرکرد (دخترمتوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى در خواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى م ى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد ویا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 473 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان 4/649
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640301948 شماره پرونده: 9509983640301157 شماره بایگانى شعبه: 
951223 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: مرضیه یگانه فرزند مجید به نشانى مجهول المکان تاریخ حضور: 
1396/06/19 یکشنبه ساعت: 10:00 محل حضور: زرین شهر در خصوص دعوى حمیدرضا صیادى به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى و استماع شهادت شهود خواهان در این شعبه حاضر شوید. 

م الف: 484 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) 4/652 
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/18/388091 نظر به اینکه وارثین آقاى حسین ســلیمیان ریزى فرزند فتح اله به 
استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسماً گواهى شده، مدعى هستند که سند مالکیت 
ششدانگ یکبابخانه پالك 2693 فرعى از 107 – اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان که در 
صفحه 230 دفتر 50-امالك این اداره ذیل شماره 7734 به نام وى (مورث) ثبت و سند مالکیت دفترچه 
اى به شماره چاپى 549677 سرى الف/82 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى انجام نشده و به علت 
جابجایى مفقود شده است لذا چون وارثین مذکور درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده اند، طبق 
ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 471 شمسى معاون واحد ثبتى لنجان 4/655 
 ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973640800394 شماره پرونده: 9509983640800035 شماره بایگانى شعبه: 
950035 خواهان: بانک قوامین به نمایندگى سیدمحمد حســینى با وکالت خانم آرزو لطفى فتح آبادى 
فرزند سیف اله به نشانى فالورجان خ میثم ســاختمان زاینده رود. خواندگان: 1- آقاى سعید جهان بین 
فرزند قربانعلى به نشــانى اصفهان بلوار ارتش خ بهدارى لشــکر ك ش تاجیک پ 52، 2- آقاى شهرام 
سلیمیان فرزند مصطفى به نشــانى مجهول المکان. خواســته: مطالبه وجه بابت ... گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور راى مینماید. راى دادگاه: 
در خصوص دعوى بانک قوامین با وکالت آرزو لطفى به طرفیت سعید جهان بین و شهرام سلیمیان مبنى 
بر مطالبه مبلغ 230,000,000 ریال مستند به قرارداد تنظیمى فى ما بین به شماره 1413816 به انضمام 
کلیه خسارات دادرسى و خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خوانده ردیف اول به استناد 
قرارداد مذکور که به امضاء خوانده ردیف دوم رســیده متضامنًا متعهد به بازپرداخت تسهیالت دریافتى و 
سود حاصله گردیده اند لذا با دادگاه با توجه به تصویر قرارداد منعقده بنى طرفین و اینکه خواندگان در قبال 
دعوى مطروحه ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و دلیل و مدرکى دال بر برائت ذمه خویش نیز ارائه نکرده 
اند دادگاه دعوى خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 522,519,198 قانون آین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 230,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6,860,000 
ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 6,720,000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست لغایت زمان وصول بر اساس قرارداد فى ما بین در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد 
راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف مدت 
20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 485 حاتمیان رئیس شعبه 5 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان لنجان(زرین شهر)/4/656
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9509973640201197 شــماره بایگانى شــعبه: 950036 خواهان: بانک قوامین به 
نمایندگى سیدمحمد حسینى با وکالت خانم آرزو لطفى فتح آبادى فرزند سیف اله به نشانى فالورجان خ 
میثم ســاختمان زاینده رود. خواندگان: 1- خانم نرگس رضائى فرزند سبزعلى به نشانى فوالدشهر آ3 خ 
استقالل پ 60، 2- آقاى مهدى سلطانى فرزند صالح به نشانى زرین شهر خ آیت اله کاشانى ك خرم پ 
15، 3- آقاى ایمان سلطانى فرزند غالمعلى به نشانى اصفهان شهرك منتظرى بلوك 16 پ6، خواسته: 
مطالبه وجه گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى بانک قوامین به شماره ثبت 397957 به نمایندگى 
سیدمحمد حسینى و وکالت خانم آرزو لطفى به طرفیت 1- خانم نرگس رضائى فرزند سبزعلى 2- مهدى 
ســلطانى فرزند صالح 3- ایمان سلطان فرزند غالمعلى به خواســته صدور حکم به محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ 220,000,000 ریال به استناد یک فقره قرارداد تسهیالت به شماره 1414601 
به انضمام خسارات دادرسى و خسارات ناشى از تاخیر در تادیه و حق الوکاله وکیل به استناد مواد 522,519 
قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى با عنایت به متن دادخواست و مدارك 
تقدیمى بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته خوانده ردیف اول به موجب قرارداد شماره 1414601 
مبادرت به دریافت مبلغ 80,000,000 ریال تســهیالت از بانک قوامین نموده و ســایر خواندگان نیز به 
صورت تضامنى، انجام تعهدات و پرداخت بدهى دریافت کننده تسهیالت را بر عهده گرفته اند علیهذا با 
عنایت به اینکه خواندگان تاکنون هیچ یک از اقســاط تسهیالت دریافتى را پرداخت نموده اند مبلغ اصل 
بدهى به انضمام خسارات تاخیر در تادیه آن تا تاریخ تقدیم دادخواست 220,000,000 گردیده که تقاضاى 
صدور حکم به شرح دادخواســت تقدیمى مبنى بر مطالبه مبلغ مذکور و خسارات تاخیر در تادیه را دارند و 
از توجه به کپى مصدق قرارداد موضوع دعوى که به امضاء خواندگان رســیده و داللت بر صحت ادعاى 
خواهان و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و نظر به اینکه خواندگان با 
وصف ابالغ قانونى دعوتنامه در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود ارائه و اقامه ننموده اند لذا دادگاه دعوى خواهان را محمول بر صحت و 
ثابت تشخیص و مســتنداً به مواد 1301,1284,230,220,219 از قانون مدنى و مواد 404,403 از قانون 
تجارت و مواد 522,519,515,198 از قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ دویست و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارات ناشى از تاخیر تادیه در خصوص اصل تسهیالت دریافتى به مبلغ هشتاد میلیون ریال 
از تاریخ تقدیم دادخواست(95/1/19) لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص ساالنه تورم اعالمى توسط 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و پرداخت مبلغ شــش میلیون و ششصد و شصت هزار ریال بابت 
هزینه دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه قانونى در مرحله بدوى که واحد اجراى 
احکام مکلف به محاسبه آن مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ به خواندگان قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. در خصوص خواسته دیگر خواهان 
مبنى بر مطالبه خسارات ناشى از تاخیر در تادیه نسبت به کل مبلغ خواسته با عنایت به اینکه اصل تسهیالت 
دریافتى به مبلغ هشتاد میلیون ریال مى باشد که مبلغ موضوع خواسته حاصل جمع مبلغ مذکور به انضمام 
خسارات ناشــى از تاخیر در تادیه تا تاریخ تقدیم دادخواست است و بدیهى است امکان محاسبه خسارات 
ناشى از تاخیر در تادیه نسبت به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال که خود به عنوان خسارات ناشى از تاخیر 
در تأدیه اصل مبلغ تسهیالت در دادخواســت منظور گردیده وجود ندارد لذا دادگاه مستندا به ماده 197 از 
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى خواسته خواهان را در مورد خواسته مذکور 
ثابت ندان سته و حکم بر بى حقى ایشان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره حضورى و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 483 شعبه 

دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان(زرین شهر)/4/657

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست  و ضمائم نصرت اله حسینى دادخواستى به انتقال سند خط تلفن به 
طرفیت احمد کیانى- مراد قنبرى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کساله 21/96 در شعبه 
چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده 
براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 96/6/4 ساعت 9 صبح 
در جلسه شورا 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 رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف: 472 دبیر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 4/660
اجراییه

شماره: 177/95 به موجب راي شماره 127 تاریخ 95/9/24 حوزه هشــتم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرســتان لنجان حوزه کــه قطعیت یافته اســت محکم علیهــم 1- مهدى بختیــارى فرزند ناصر، 
2- سیدمحمدباقر میرهاشمى فرزند سیدجواد، 3- ابوذر دهقان فرزند على باز، 4- محمد همدانى فرزند 
اکبر همگى به نشــانى مجهول المکان متضامنا محکومند به: پرداخت مبلغ شــصت و پنج میلیون یرال 
65,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه به مدیریت محمدحسن 
نظرى بر وکالت خانم معصومه فدایى به نشانى تیران پشت فرماندارى خیابان توحید کوى معاد کوى عباد 
پ4. ضمنا اجراى احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه چک موصوف  را از تاریخ 94/12/9 تا زمان اجراى 
حکم وفق شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى محاسبه و از خواندگان وصول در حق خواهان ایصال 
نماید. و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. ضمنا راى صادره غیابى است و اجراى حکم توسط 
دایره اجرا منوط به معرفى ضامن حقوقى در حق محکوم له مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 443 شعبه هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/4/661
حصر وراثت

یداله رمضان زاده داراى شناســنامه شماره 18695 به شرح دادخواســت به کالسه 142/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صدراله رمضان زاده بشناسنامه  
48 در تاریخ 96/03/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- صغرى باغبانى خرنجانى فرزند میرزاقلى ش.ش 208 ت.ت 1335 صادره از فسا (همسرمتوفى) 
2- زینب رمضان زاده فرزند صدراله ش.ش 1889 ت.ت 1367 صادره از لنجان (دخترمتوفى) 3- رحمت 
اله رمضان زاده فرزند صدراله ش.ش 909 ت.ت 1365 صادره از لنجان (پسرمتوفى) 4- عزت اله رمضان 
زاده فرزند صدراله ش.ش 18694 ت.ت 1351 صادره از تهران (پسرمتوفى) 5- نصراله رمضان زاده فرزند 
صدراله ش.ش 524 ت.ت 1363 صادره از لنجان (پسرمتوفى) 6- زهرا رمضان زاده فرزند صدراله ش.ش 
467 ت.ت 1358 صادره از لنجان (دخترمتوفى) 7- یداله رمضان زاده فرزند صدراله ش.ش 18695 ت.ت 
1353 صادره از تهران (پسرمتوفى) 8- اسداله رمضان زاده فرزند صدراله ش.ش 34 ت.ت 1362 صادره 
از لنجان (پسرمتوفى) 9- ولى اله رمضان زاده فرزند صدراله ش.ش 1291 ت.ت 1359 صادره از لنجان 
(پسرمتوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هرکســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد م الف:  404 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان 4/662
حصر وراثت

ستار قاضى محمودآبادى داراى شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 1290/96 از این شورا  
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســین قاضى محمودآبادى 
بشناسنامه 60 در تاریخ 1371 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به چهار پسر و چهار دختر، همسر: 1- قاسم قاضى محمودآبادى به ش 31 فرزند 2- عبدالعلى به ش 
17 فرزند 3- جواد قاضى محمودآبادى به ش 1696 فرزند 4- ســتار قاضى محمودآبادى به ش 6 فرزند 
5- طاهره قاضى محمودآبادى به ش 1605 فرزند 6- کبرى قاضــى محمودآبادى به ش 1479 فرزند 
7- جمیله قاضى محمودآبادى به ش 1345 فرزند متوفى 8- صفیه قاضى محمودآبادى به ش 50 فرزند 
9- زهرا ابدال محمودآبادى به ش 1038 همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد م الف: 12158 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 4/663
حصر وراثت

مصطفى نادرى داراى شناسنامه شماره 293 به شرح دادخواست به کالسه1247/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرتضى ترك زنجانى بشناسنامه 27715 
در تاریخ96/4/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- مصطفى نادرى ش.ش 293 برادر متوفى 2- مهین صادقى ش.ش 315 خواهر متوفى و الغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد م الف: 12159 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 4/664 
حصر وراثت

حسین صبورى به وکالت ذینفع مسعود شــجاعیان داراى شناسنامه شــماره 22 به شرح دادخواست به 
کالسه1266/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید 
شجاعیان خوراسگانى بشناسنامه 1933 در تاریخ 95/10/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو برادر به شرح ذیل: 1- مسعود شجاعیان به ش 73 برادر 2- امین 
شجاعیان خوراسگانى به ش 1636 برادر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى اعتراضى دارد یاوصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد م الف: 12160 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان 4/665 
حصر وراثت

فضل اله باطنى منش داراى شناسنامه شماره 1011 به شرح دادخواست به کالسه 1250/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على باطنى منش بشناسنامه  11527 
در تاریخ 95/7/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- فضل اله باطنى منش به ش 1011 فرزند 2- نصراله باطنى منش به ش 596 فرزند 3- بتول باطنى 
منش به ش 852 فرزند 4- مریم باطنى منش به ش 214 فرزند 5- فاطمه باطنى منش به ش 188 فرزند 
6- زهرا باطنى منش به ش 1291 فرزند 7- زهره باطنى منش به ش 1266 فرزند 8- طاهره باطنى منش 
به ش 1230 فرزند متوفى 9- رضوان تائیى هرندى به ش 87 همســر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد م الف: 12161 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  4/666
حصر وراثت

محمداحسان بیدگلى داراى شناسنامه شماره 2175 به شرح دادخواست به کالسه 1254/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رضا بیدگلى وطنى بشناسنامه  
46034 در تاریخ 93/10/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- بتول مظاهرى امینه ش ش 778 همسر متوفى 2- مریم بیدگلى وطنى ش ش 4509 فرزند 
3- عذرا بیدگلى وطنى ش ش 1886 فرزند 4- اکرم بیدگلــى وطنى ش ش 43 فرزند 5- زهره بیدگلى 
وطنى ش ش 2029 فرزند 6- اعظم بیدگلى وطنى ش ش 81 فرزند 7- محمداحسان بیدگلى وطنى ش 
ش 2175 فرزند 8- مجتبى بیدگلى وطنى ش ش 197 فرزند والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد یاوصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد م الف: 12162 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 4/667 
حصر وراثت

واروژان قاراخانیان با وکالت حمیدرضا پالیزبانان داراى شناسنامه شــماره 5715 به شرح دادخواست به 
کالسه 189/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یرانوهى 
قاراخانیان اقبداغى بشناسنامه  33 در تاریخ 94/4/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به یک برادرزاده به شرح ذیل: 1- واروژان قاراخانیان به ش 5715 برادرزاده 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى 
اعتراضى دارد یاوصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا ت قدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد م الف: 12163 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 4/668

حصر وراثت
محبوبه گالبچیان داراى شناسنامه شماره 8442 به شرح دادخواست به کالسه 1277/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن نیک بخت بشناسنامه  1379 
در تاریخ 96/3/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر 
به شرح ذیل: 1- محبوبه گالبچیان به ش 8442  مادر متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد یا  وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد م الف: 12164 شعبه دهم 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 4/669
ابالغ راى

کالسه پرونده 28/96 دادنامه 339-96/04/21 مرجع رسیدگى شــعبه دوم شوراى حل اختالف نجف 
آباد.خواهان: مریم ابراهیم زاده نشانى: نجف آباد-خ شــریعتى خ فرخى-کوچه رز پ40 خوانده: مهران 
مکاریان نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 94/09/15-153563 
جمعا به مبلغ بیست میلیون ریال. گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مریم ابراهیم زاده به طرفیت مهران 
مکاریان به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت 
بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 820/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 1394/09/15 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول 
مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 5087-قاضى شعبه 2 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد 4/691 
 ابالغ راى

شماره پرونده: 33/96 شماره دادنامه: 251-96/3/31 مرجع رســیدگى: شعبه دوم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان خواهان: مهران سلطانیان ســده فرزند خیراله نشانى: سده لنجان خ دکتر معتمدى فرعى 
2 پ 36، خواندگان: 1- غریبعلى دهقانى چم پیرى فرزند عبدالعلى نشانى: مجهول المکان و 2) عبدالعلى 
لطفى چم یوسفعلى فرزند سلطانعلى نشانى: زرین شــهر خ ش ملکى پ16 خواسته: پرداخت وجه چک 
گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى 
مهران سلطانیان ســده فرزند خیراله به طرفیت آقایان 1- غریبعلى دهقانى چم پیرى فرزند عبدالعلى و 
2- عبدالعلى لطفى چم یوسفعلى فرزند سلطانعلى به خواســته صدور حکم مبنى بر محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت وجه چک شماره 644341 با احتساب خسارت تاخیر 
تادیه و مطلق خسارات دادرسى شــورا با عنایت به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق چک مذکور 
و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ســوى بانک محال علیه، که وجود چک مذکور در ید خواهان ظهور 
در اشــتغال ذمه و مدیونیت خواندگان دارد و با توجه به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلســه 
رســیدگى حضور نیافته و دفاع و ایرادى ننمودند و الیحه اى نیز از جانب ایشان مبنى بر پرداخت دین و 
برائت ذمه واصل نگردیده است خواسته خواهان را محرز تشــخیص، لذا مستندا به مواد 519,502,198 
قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 404,403,313,310 قانون 

تجارت و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم 
به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ششصد 
و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک(87/1/25) 
لغایت زمان وصول محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 442 یوسفى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان/4/702
مزایده اموال نوبت دوم

در پرونده 960123  اجرا احکام و به موجب اجرائیه مورخ 1394/11/20 صادره از شعبه یک دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهرمحکوم علیه شرکت ماشین سازى نقش جهان به پرداخت 445/980/375 
و پرداخت حق بیمه از تاریخ 94/3/11 لغایت 94/9/17 نزد سازمان تامین اجتماعى شعبه مربوطه در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى به میزان 1/000/000 ریال در حق دولت گردیده است که محکوم له 
در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى 
شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 1-کانکس 12 مترى، مستعمل نصب شده در محوطه 
بیرونى کارگاه/ ارزش برآوردى 40/000/000 ریال 2- ضایعات آهن آالت مختلف حدود 400 کیلوگرم 
ارزش برآوردى 15/000/000 ریال 3- لوله گالوانیزه 4 اینچى به تعداد 7 شــاخه 6 مترى مســتعمل / 
ارزش برآوردى 7/000/000 ریال 4- تانکر 10000 لیترى گازوییل گالوانیزه مستعمل / ارزش برآرودى 
10/000/000 ریال 5- ســیلندر اکســیژن 52 کیلوگرمى به تعداد 4 عدد/ارزش برآوردى 4/000/000 
ریال6- یک دستگاه نانوایى مستعمل با موتور و گیر بکس مربوطه / ارزش برآوردى 17/000/000 ریال 
7- موتورجوش دستى میهن جوش 400 مســتعمل 2 عدد/ ارزش براوردى 6/000/000 ریال 8- پمپ 
باد ســیار مارك 250 7 بار مســتعمل / ارزش برآوردى 4/005/000 ریال9- دســتگاه خم کن ساخت 
تهران تکنو 2 مترى/ارزش برآوردى 160/000/000 ریال10-دستگاه سم پاش با چرخ دستى مربوطه 
و بدون موتور 2/000/000 ریال 11-جرثقیل ســقفى 2 تن / ارزش برآوردى 20/000/000 ریال 12- 
الکتروموتورموتوژن سه فاز باگیرباکس 31 دور اصفهان دورمتغیر 15/000/000 ریال 13 – الکتروموتور 
موتوژن باگیر بکــس 20 دور اصفهان دور متغیــر 16/000/000 ریــال14- التروموتورتیپ 112ى 4 
باگیربکس 20 دور اصفهان دور متغیر 2 عدد/ ارزش برآوردى 32/000/000 ریال 15-الکتروموتور باگیر 
بکس 31دور اصفهان دور متغیر 3 عدد/ارزش برآوردى 45/000/000 ریال 16-الکتروموتور 4 کیلووات 
چینى 2. 2 کیلو وات " 1 .1 کیلووات " 105 کیلوات دوعدد" 75/ کیلووات" 55/ کیلووات جمعابه تعداد 7 
عدد مستعمل 13/500/000 ریال17-دستگاه آبسرد کن دوکاره ( گرم و سرد) مارك نیکایى مستعمل / 
ارزش برآوردى 4/000/000 ریال 18-کولر گازى 32000 جنرال بایونیت مربوطه 3 عدد/ ارزش برآوردى 
60/000/000 ریال 19-کولر گازى 36000 ریال ال جى بایونیت مربوطه 2 عدد/ارزش 50/000/000 
ریال که جمع 19 ردیف مذکور(فوق) برابر پانصد و بیست و یک میلیون ریال 521/000/000 ریال برآورد 
میگردد.با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده 
است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى مزایده:شنبه  96/5/7   ساعت 9 
تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: 
شاهین شهر- شهرك صنعتى مورچه خورت – ج امام زاده قاسم – کارگاه دوم . مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد 
از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد مابقى ثمن معامله را به حســاب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از 
کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند 
مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال 
داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
مدنى تحویل، تا در مزایده شــرکت داده شــوند. م الف: 782  شــکل آبادى_ مدیر اجراي احکام مدنى  

دادگسترى شاهین شهر 4/710 
حصر وراثت

اکبر ســمندگانى داراى شناسنامه شماره 28 به شــرح دادخواست به کالســه 272 اند ش2 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بى بى خانم کریمى به شناسنامه 
459 در تاریخ 1383/5/31  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- اصغر ســمندگانى ف جعفر ش ش 144، 2- اکبر ســمندگانى ف جعفر ش ش 28(پسران 
متوفى)، 3- زهرا ســمندگانى ف جعفــر ش ش 80 ، 4- خدیجه ســمندگانى ف جعفر ش ش 3217 ، 
5- شهربانو ســمندگانى ف جعفر ش ش 1(دختران متوفى)، 6- جعفر سمندگانى ف برات على ش ش 
573(همسر متوفى). اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا 
هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:67 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف چادگان/4/732
حصر وراثت

اکبر سمندگانى داراى شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواســت به کالسه 275/96 اند ش2 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن محمد کریمى به شناسنامه 
456 در تاریخ 1345/3/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1) بى بى خانم کریمى به ش ش 459، 2) بیگم  جان کریمى به ش ش 458 (دختران متوفى). 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى 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. م الف: 68 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چادگان/4/733

 ابالغ وقت رسیدگى
در خصوص پرونده کالسه 1014/95 ش41 خواهان مهدى قربانى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
سیدمســعود بزرگ پور/ مهدى بزرگ پور تقدیم نموده است وقت رســیدگى براى روز چهارشنبه مورخ 
96/5/11 ساعت 17 عصر تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم اتخاذ مى 
شود. م الف: 7239 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/4/734

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 960472 خواهان محمدرضا مهرابى با وکالت بابک زاهدى دادخواستى مبنى 
بر مطالبه وجه به طرفیت محسن توکلى تقدیم نموده اســت؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/6/1 ساعت 
11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در 
اصفهان خ شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى 

شود. م الف: 12285 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو ) 4/736
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 1393/95 خواهان سید محمدرضا کاظمى 2- هوانیروز جمهورى اسالمى ایران 
اصفهان با نمایندگى ولى رحمان دادخواســت مبنى بر: مطالبه به طرفیت شرکت آرشام صنعت سپاهان 
2- رویا کالهدوزان تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز پنج شنبه مورخه 96/5/26 ساعت 8/30 
تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه به نشانى کنار گذر اتوبان شهید خرازى حد فاصل خ آتشگاه و خ میرزا 
طاهر مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم 

مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 12284 شعبه 52 حقوقى  شوراى حل اختالف اصفهان 4/737
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 129/96 خواهان هتل بین المللى پارسیان کوثر اصفهان به مدیریت عاملى 
آقاى محمد ابوطالبى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه چک به طرفیت صبا جمالى تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگى براى روز شنبه مورخه 96/5/28 ساعت 17 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 کدپستى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 12305 شعبه 49 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)   4/739
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106793600665 شــماره پرونده: 9609986793600050 شماره بایگانى 
شعبه: 960050 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: مهدى ترکمن به نشانى مجهول المکان تاریخ حضور: 
1396/5/28  شنبه ساعت 8/30 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى سید شجاعت مرتضوى ناصرآباد به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12314 شعبه 6 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) 4/740
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106793600652 شماره پرونده: 9609986793600448 شماره بایگانى شعبه 
960452 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: ســعادت رضایى  تاریخ حضور: 1396/6/1 چهارشنبه ساعت 
8/30 محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب 
ساختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى حســین عبداللهى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 12326 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شماره یک) 4/741

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354002191 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980358401323 شماره بایگانى شعبه: 960483 درخصوص شکایت 
آقایان ســعید مکارم فر و ناصر شاه زمانى و عباســعلى حیدرى علیه آقاى سید 
قاســم آقاپور مبنى بر کالهبــردارى و خیانت در امانت و با توجــه به متوارى 
بودن متهم و عدم امکان ابالغ به نامبرده و بر اساس قانون آیین دادرسى وقت 
رسیدگى از طریق نشــر آگهى ابالغ در روزنامه ابالغ میگردد. وقت رسیدگى 
مورخه 1396/5/29 ساعت 8:30 در محل شعبه 114 کیفرى 2 اصفهان خیابان 
نیکبخت طبقه 3 شــماره 347 برگذار میگردد. م الف: 12344 شعبه 14 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (114 جزایى سابق)  4/743

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100353802665 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980353800027 شــماره بایگانى شــعبه: 960300 مشخصات ابالغ 
شونده حقیقى: مرتضى ردانى پور فرزند على به نشانى اصفهان- خ آبشار سوم- خ 
نبوت- کوچه یاس 6- منزل سوم- درب سبز رنگ- پالك 1 (مجهول المکان) 
تاریخ حضور: 1396/5/28 شنبه س اعت 8/30 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
310 درخصوص دعوى احمدرضا داستانپور حسین آبادى به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. م الف: 12304 شعبه 112 

دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (112 جزایى سابق) 4/738



اقتصاداقتصاد 07072987 سال چهاردهمیک شنبه  25 تیر  ماه   1396

معاون وزیر صنعت گفت: در دنیا، تمام بنگاه ها بعد از طى 
دوره مقدماتى، میانسالى و کهولت به مرحله خروج از بازار 
مى رســند؛ پس بنگاه هایى که خود را با تکنولوژى روز 

تطبیق ندهند، از دور خارج خواهند شد.
منصور معظمى گفت: قرار بر این اســت که در 50 سال 
دوم، سازمان گسترش و نوســازى صنایع ایران (ایدرو) 
به ســمت تغییر رفته و با واگذارى بنــگاه ها به بخش 

خصوصى، از این بخش حمایت کند.
وى افزود: سازمان گسترش و نوسازى، نه رقیب بخش 
خصوصى بوده و نه از این پــس خواهد بود؛ ما 18 طرح 
داریم که در دست اجراســت و تنها سهام یک طرح به 

صورت 100 درصدى در اختیار ایدرو است؛ ولى مابقى در 
اختیار بخش خصوصى قرار دارد.

معــاون نعمت زاده با تأکیــد بر تأثیر برجــام در بخش 
صنعت و معــدن گفــت: 8/8 میلیــارد دالر در قالب
 172 طرح بعد از برجام سرمایه گذارى شد که 5/5میلیارد 
دالر از آن اجرا شــده و بقیه هم در حال پیگیرى و انجام 

است.
وى با اشــاره به مصوبــه دولت بــراى افزایش میزان 
تسهیالت گفت: امسال 30 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
در اختیار واحدهاى صنعتى، معدنى و اصناف قرار خواهد 

گرفت.

وزیر نیرو با بیان اینکه 48 درصد جمعیت شهرى کشور 
تحت پوشش شــبکه فاضالب قرار دارد، گفت: با توجه 
به محدودیت هاى منابع آب در کشور، استفاده صنایع از 

پساب فاضالب باید موردتوجه قرار بگیرد.
حمید چیت چیان اظهارداشــت: اجراى شــبکه هاى 
فاضالب با اســتفاده از مکانیســم هاى تعریف  شده و 
مشــارکت بخش خصوصى در حال پیگیرى است.وى 
درصد برخوردارى جمعیت تحت پوشــش طرح هاى 

فاضالب در کل کشور را 48 درصد عنوان کرد.
چیت چیان ســه روش جهت توسعه شــبکه فاضالب 
شهرهاى کشــور بیان کرد و افزود: اعمال تبصره 3 و 

ماده 7 درقبوض، مشارکت بخش خصوصى و سرمایه 
گذارى به روش BOT و جمــع آورى، تصفیه و فروش 
پســاب فاضالب از مهمترین این روش ها براى اجراى 
پروژه هاى فاضالب است.وزیر نیرو با تأکید بر مشارکت 
بخش خصوصى و سرمایه گذارى این بخش به صورت

BOT عنوان کرد: با این روش، طرح هایى که 20 یا 30 
سال اجرایى نشده بودندبه بهره بردارى خواهند رسید.

وى تصریــح کــرد: بــه همیــن منظــور، صنعت با 
ســرمایه گذارى در این زمینه و احداث شبکه فاضالب، 
مى تواند از پساب حاصل از فرآیند تصفیه بهره بردارى 

کند.

صنایع باید به سمت استفاده 
از پساب فاضالب بروند

سازمان گسترش به سمت 
تغییر مى رود

ارزیابى کیفى پیمانکاران 
پروژه هاى راهسازى

 رئیس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى با اشاره 
به ارزیابى کیفى پیمانکاران پروژه هاى راهسازى گفت: 
مدیران باید در ارزیابى فعالیت پیمانکاران بر سطح کیفى 

پروژه ها دقت نظر داشته باشند.
داود کشـاورزیان با اشـاره به اهمیت رعایـت قوانین و 
مقررات در اجراى وظایف و مسئولیت هاى تعیین شده 
در سازمان راهدارى، از مسئوالن و مجریان خواست تا 
درانجام امور پیمانى خود از حدود قانونى عدول نکنند و با 
شفافیت و شجاعت عمل کنند و در برگزارى مناقصات یا 
در صورت نیاز به  ترك تشریفات حدود قانونى را کامًال 

رعایت کنند وشفاف سازى الزم را انجام دهند.

رتبه بندى شرکت هاى تعاونى 
آغاز شد

رتبه بندى شرکت هاى تعاونى به منظور افزایش سطح 
کیفى این شرکت ها با تفاهمنامه سه جانبه بین وزارت 
تعاون،صندوق ضمانت سـرمایه گذارى تعاون و بانک 

توسعه تعاون آغاز شد.
با توجه به فعالیت بالغ بر صد هـزار تعاونى و اتحادیه در 
گرایش هاى اقتصـادى مختلف نظیر صنعـت، معدن، 
کشـاورزى، خدمات و بازرگانى و همچنین نگاه کالن 
کشـور بر توسـعه بخش تعاون، ایجاد انگیزه سـرمایه 
گذارى و ارائـه خدمات، ضرورت رتبـه بندى تعاونى ها 

کامًال آشکار است.
این رتبه بندى مى تواند با معرفى شـرکت هاى کارآ و 

بهره ور، ارائه خدمات را به بخش تعاون هدفمند نماید.

اعطاى تسهیالت 80 میلیونى به 
آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى

 رئیس سـازمان آموزش فنى و حرفه اى از هدفگذارى 
پرداخت تسـهیالت 80 میلیونى به متقاضیان تأسیس 

آموزشگاه هاى آزاد خبرداد.
محمد امیـن سـازگارنژاد اظهار داشـت: براى توسـعه 
آموزشـگاه هاى فنى و حرفه اى برنامه هاى حمایتى در 
نظر گرفته شده است. وى گفت: این تسهیالت قرار است 
از محل کمک هاى فنى و اعتبارى سازمان آموزش فنى 

و حرفه اى تأمین  شود. 

25 تا 29 ساله ها؛ 
رکورددار بیکاران  

 بررسـى شـاخص بیـکارى بلندمـدت در گروه هاى 
سـنى مختلف حاکى از آن اسـت کـه 47/5 درصد از 
کل بیـکاران 25 تا 29 سـاله «بیش از یکسـال» در 

جستجوى شغل بوده اند.
در جمعیت 25 تا 29 سـال نیز جمعیت بیکار سال 96 
معادل 881 هزار و 210 نفر بود که دوره انتظار یافتن 
شغل براى نیمى از این جمعیت یعنى 418 هزا رو 782 

نفر یکسال و بیشتر طول کشیده است!

 
مرغ کیلویى 7700 تومان شد

  هر شانه تخم مرغ 12 هزار تومان
قیمـت هـر کیلـو گـرم مـرغ و هـر شـانه تخـم 
مـرغ 30 عـددى در سـطح خـرده فروشـى ها بـه 
ترتیب به هفت هزار و700 تومـان و 12 هزار تومان 

رسید.
قیمت هر کیلوگرم مرغ در محل مرغدارى ها به طور 

میانگین پنج هزار و صدتومان است.
بـا وجـود اینکـه افزایش صـادرات مـرغ کشـور به 
ویژه بـه قطر بـر میـزان تقاضـا و قیمت هـا در بازار 
مصـرف داخلـى تأثیـر گذاشـته  اسـت امـا قیمـت 
هرکیلو مرغ در سـطح خرده فروشـى نیز با توجه به

 نـرخ شـش هـزار و 600 تومانـى، هرکیلو مـرغ در 
میادین فـروش به قیمت هفـت هـزار و 700تومان 
رسـیده و بیشـترنیز اجحـاف در حق مصـرف کننده 

است.  
قیمت هر شـانه تخم مرغ 20 عددى در سطح خرده 
فروشى نیز به قیمت کم سـابقه ده هزار تومان تا  ده 
هزار و 500 و 30 عددى نیز ده هزار تومان تا 12 هزار 

تومان به فروش مى رسد.  

ویترین

پس از حدود یک ماه گرانى و افزایش قیمت غیر منطقى پیاز در بازار که به گفته رئیس اتحادیه 
محصوالت کشاورزى حتى از موز هم گران تر شده بود، باالخره این محصول با کاهش قیمت نیز 
همراه شده که البته همچنان روى خط سه هزارتومانى دور مى زند. رئیس اتحادیه فروشندگان 
میوه و سبزى از کاهش 500 تومانى قیمت پیاز در بازار خبر داد و گفت: با توجه به ورود تولیدات 
جدید از مناطق مختلف، پیش بینى مى شود تا 15 روز دیگر قیمت این محصول درحدود هزارتومان 
نیز کاهش پیدا کند.حسین مهاجران با بیان اینکه پیاز تولید جدید از مناطقى مانند شیراز و کازرون 
به بازار وارد شده و در ادامه نیز استمرار خواهد داشت، افزود: هم اکنون پیاز زرد کیلویى سه هزار 
تومان عرضه مى شود و قیمت هر کیلوگرم از این محصول در میدان مرکزى میوه و تره باردرحدود دو 
هزار و 500تومان رسیده است.رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى با اشاره به اینکه در بازار 
میوه و تره بار تنها پیاز با افزایش قیمت غیر منطقى مواجه شده است و دیگر محصوالت کشاورزى 
و میوه ها نسبت به هفته هاى گذشته تغییر قیمت محسوسى نداشته اند، اعالم کرد: با توجه به ادامه 
داشتن برداشت و ورود پیاز به بازار پیش بینى مى شود قیمت این محصول تا 15 روز آینده کاهش 

منطقى داشته باشد و به کیلویى حدود هزارتومان برسد.

وزیر راه و شهرسازى گفت: در نظام اجرایى ساختمان و مدیریت شهرى به ویژه در کالنشهرها 
با مقوله اى مهم به نام شهرفروشى مواجه هستیم.

عباس آخوندى اظهارداشت: در نظام اجرایى ساختمان و مدیریت شهرى به ویژه در کالنشهرها 
با مقوله اى مهم به نام شهرفروشى مواجه هستیم که بى انضباطى خاصى را در مدیریت شهرى 
به وجود آورده اســت و براى حل آن توجه ویژه به مقوله اخالق مهندسى و مسئولیت اجتماعى 

راه گشاست.
وى، تقویت اخالق مهندسى و مسئولیت اجتماعى مهندسان را از مهمترین اولویت هاى اجرایى 
سازمان نظام مهندسى ساختمان در آغاز دهه ســوم فعالیت بزرگ ترین سازمان مردم نهاد 
کشور عنوان کرد.آخوندى اضافه کرد:مهندسان ساختمان در مواجهه با پروانه هاى مورد دار که 
بر حقوق مردم اثر منفى داشته باشد و حریم خصوصى ساکنان شهرها را به چالش بکشد باید 
با رجوع به مبانى اخالق مهندسى و مســئولیت اجرایى زیر بار چنین پروژه هایى نروند و دقت 
کنند که ساختمان مورد نظر به محیط زیست، حریم خصوصى همسایگان و حقوق عمومى مردم 

خدشه اى وارد نکند.

شاهد پدیده 
شهرفروشى در 
کالنشهرها هستیم

 قیمت روى
 3000 تومان 
مى چرخد

آغاز کاهش قیمت پیازوزیر راه و شهرسازى:

 قیمتشرکت سازندهنام خودرو
174 میلیون تومانهیونداىسوناتا

(new face) 188 میلیون تومانهیونداىتوسان
137 میلیون تومانهیونداىالنترا

174 میلیون تومانکیااسپورتیج
140 میلیون تومانکیاسراتو

200 میلیون تومانکیااپتیما (فول)
RAV4254 میلیون تومانتویوتا

118 میلیون تومانتویوتایاریس هاچ بک
250 میلیون تومانتویوتاکمرى هیبرید

163 میلیون تومانتویوتاکروال GLI (فول)
373 میلیون تومانتویوتالکسوس NX (فول)

با آغاز تدریجى برداشت محصول برنج از شالیزارهاى 
گیالن، اقبال عمومى به مصرف برنج داخلى رو به فزونى 
گذاشته است و کارشناسان جهاد کشــاورزى نیز بیان 

مى کنند که نیازى به واردات برنج وجود ندارد.
برداشــت محصول برنج در اســتان گیالن به صورت 
تدریجى آغاز شده و بر اساس مشاهدات از فضاى کنونى 
بازار برنج، کمبودى در زمینــه توزیع این محصول چه 

داخلى و چه خارجى مشاهده نمى شود.
در همین ارتباط معاون بهبود تولیدات گیاهى سازمان 
جهاد کشاورزى اســتان گیالن بیان داشــت: با اقبال 
عمومى مصرف کنندگان کشــور به برنج ارگانیگ و با 
کیفیت داخلى طى چند سال اخیر، همه تولیدات ساالنه 
به بازار مصرف عرضه مى شــود و بر خالف ســالیان 
گذشته، هیچ برنجى در انبارهاى کشاورزان و کارخانه 

داران باقى نمى ماند.
حبیب جهانســاز گفت: در ســال هاى گذشته به دلیل 

تبلیغات واهى و گسترده، اکثر بازار برنج کشور در تصرف 
انواع برنج خارجى بود که ارزان تــر از تولید داخلى نیز 

عرضه مى شد.
به گفته جهانســاز، در حال حاضر انواع برنج خارجى از 
کیلویى سه تا هفت هزار تومان و انواع برنج داخلى نیز 
از کیلویى 9 تا 13 هزار تومان در بازار عرضه مى شــود 
و در واقع مصرف کننده قیمت کیفیت برنج را پرداخت 

مى کند و دستش براى انتخاب باز است.
وى گفت: کشاورزان شــالیکار نیز از این وضعیت بازار 

خرسند هســتند، زیرا اطمینان یافته اند که برنج داخلى 
مشــتریان خود را دارد و دیگر محصــول آنها معطل 
نمى ماند و در بازار رقابت نیز برنج محلى باکیفیت براى 

همیشه بازى را برده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهى سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان افزود: گرچه هیچ نیازى به واردات برنج وجود 
ندارد و بازار کامًال در حالت تعادل است، اما بعید به نظر 
مى رسد حتى با ورود برنج هاى خارجى جدید به بازار، 

این تعادل به هم بخورد.

در حالى طى روزهاى گذشته اعالم جدى ترى از سوى 
مقامات ارشد اقتصادى و گاهى بانکى در رابطه با کاهش 
نرخ ســود مطرح مى شــود و به نظر مى رسد به زودى 
تغییراتــى در نرخ هاى موجود ایجاد شــود که بانک ها 
در مجموع چندان رضایتمند از شــرایط موجود به نظر 

نرسیده و گله مند هستند.
بانک ها تأکید دارند که براى کاهش نرخ سود بانکى و 
به دنبال آن اجرا از سوى شبکه بانکى باید شرایط الزم 
براى آن مهیا شود، تعدیل نرخ اندوخته قانونى، کاهش 
نرخ جریمه اضافه برداشــت بانک ها از بانک مرکزى و 
همچنین فعالیت مؤثر بانک مرکزى در بازار بین بانکى 

از شروط اصلى خواهد بود.
از تیرماه سال گذشــته که نرخ ســود بعد از چند دوره 
کاهش به نرخ 15 درصد براى ســپرده و 18 درصد در 
تسهیالت رســید دیگر تغییرى ایجاد نشــد و با وجود 
تک رقمى شدن نرخ تورم سودهاى بانکى در نرخ هاى 
قبلى باقى ماند. اما اخیراً بار دیگر موضوع کاهش سود به 
شدت مورد توجه مدیران اقتصادى به ویژه وزیر اقتصاد 
قرار گرفته و بر کاهش آن تأکید دارد. البته در این رابطه 
به تازگى مدیرعامل بانک ملى به عنوان رئیس شوراى 
هماهنگى بانک هاى دولتى نیز نظر خود بر کاهش نرخ 
سود را اعالم کرده و تأکید داشته است که باید به کمتر 

از 15 درصد آن را کاهش داد.
در شــرایطى اکنون موافقت کلى براى اینکه در حال 
حاضر نرخ هاى ســود بانکى با اوضاع اقتصادى و بازده 
بنگاه ها انطباقى نداشته و باید کاهش پیدا کند وجود دارد 
که در سوى دیگر بانک ها در اجراى نرخ هاى فعلى نیز 
با مشــکالتى مواجه بوده و معتقدند که باید زمینه الزم 

براى کاهش سود فراهم شود.
جمشــیدى، دبیر کانون بانک هــاى خصوصى عنوان 
کرد: با وجود جلســاتى که مى تواند هر چند وقت یک 
بار در بانک مرکزى برگزار شده و نظراتى بین مدیران 
عامل بانک ها و مدیران بانک مرکزى مطرح شــود اما 
فعًال جلسه مشترکى بین کانون بانک هاى خصوصى و 
شوراى هماهنگى بانک هاى دولتى براى تصمیم گیرى 
و توافق در مورد کاهش سود برگزار نشده است. این در 
حالى است که در دوره هاى قبل معموًال چنین جلساتى 

برگزار شده و بانک ها نظرات خود را اعالم مى کردند.

شوراست که سود بانکى را تعیین مى کند
با وجــود اینکه همواره اعالم شــده بانک هــا خود در 
مورد تعیین نرخ ســود توافق کرده و بــراى اجراى آن 
قدم برمى دارند اما آنطور که جمشــیدى عنوان مى کند 
جلســاتى که بانک ها براى نرخ ســود برگزار مى کنند 

الزامًا به تعیین نرخ نهایى منجر نشده و فقط در مورد این 
موضوع نظر خود را اعالم خواهند کرد وگرنه تعیین نرخ 
سود بر عهده شــوراى پول و اعتبار بوده و به طور قطع 
مى توان گفت که بانک ها تعیین کننده نرخ نیستند و تنها 
با اعالم نظر، موضوع به بانک  مرکزى منعکس شده و 
این بانک نظــرات بانک ها را در شــوراى پول و اعتبار 

مطرح مى کند.

ظاهراً سال گذشــته در جلســاتى که بانک ها برگزار 
کرده اند در  مورد نرخ ســود ســپرده با نرخى حدود 15 
درصد موافــق بوده اند اما در رابطه با تعیین نرخ ســود 
تسهیالت با آنچه مصوب مى شود، موافقتى نداشته اند و 
مطابق با شرایط موجود آنها نبوده است. بانک ها براى 
کاهش نرخ سود شــرایطى را تعریف کرده بودند که با 
اعمال آن مى توانســت زمینه اجراى نرخ هاى کاهش 

یافته را فراهم کنــد. تغییر در نرخ ســود اندوخته هاى 
قانونى، کاهش جریمه 34 درصدى اضافه برداشت و از 
سوى دیگر فعال بودن بانک مرکزى در بازار بین بانکى 

از جمله این درخواست ها بوده است.
در توضیح این موضوع باید یادآور شــد که جمشیدى 
تأکید دارد وقتى مى گوییــم جریمه 34 درصدى اضافه 
برداشــت از بانک مرکزى تعدیل شود و متناسب با نرخ 

تورم باشد، برخى مى گویند خوب تخلف نکنید تا جریمه 
نشــوید در حالى که باید گفت چــرا بانک ها در اضافه 
برداشت تخلف مى کنند؟ توضیح آن این است که وقتى 
نرخ ســودى براى آنها تعیین مى شود که زیان آور است 
و نمى تواند منابع الزم را تأمین کنــد ناچار به تخلف و 
برداشت از بانک مرکزى خواهند شــد. از سوى دیگر 
بانک مرکــزى وقتى در بازار بین بانکــى به طور فعال 
برخورد نکند و نتوان نیاز چند روزه بانک ها براى تأمین 
منابع را تأمین کرد آنگاه به سمت جذب سپرده حتى با 
نرخ سود باالتر از سمت مشتریان پیش خواهند رفت که 
البته این نوع تأمین مالى به اندازه چند روز در بازار بین 

بانکى نیست و مدت ها طول خواهد کشید.
دبیر کانون بانک هاى خصوصى این را هم توضیح داد که 
وقتى نرخ سود سپرده و تسهیالت به نحوى در شوراى پول 
و اعتبار مصوب مى شود که براى بانک ها زیان ده بود در 
نتیجه نباید انتظار داشت که بانک ها به مرور به آنچه به آنها 
ابالغ شده بتوانند به طور کامل تن دهند. چرا که سودى 
که براى سپرده پرداخت مى کنند در حال حاضر باالتر از 
درآمدى است که بابت تســهیالت کسب مى شود و در 

نتیجه هزینه پول آنها با درآمدها انطباقى ندارد.

چرا بانک ها به ســود مصــوب پایبند 
نیستند؟

وى از مهمترین دالیــل عدم رعایت نرخ هاى ســود 
موجود را این مى داند که بانک ها به عبارتى بنگاه هاى 
اقتصادى هســتند که نباید از جیب ســهامداران خود 
سود سپرده و یا هزینه هاى اینچنینى را پرداخت کنند.
 پس وقتى که سودهاى تعیین شــده به این نحو باشد 
در نهایت به ســمتى مى رود که ناچارنــد براى تأمین 
منابع دســت به جاهایى ببرند که ممکن است تخلف 

محسوب شود.
وى تأکید دارد با شــرایط موجود به یقین در مجامعى 
که بانک ها براى ســال 1395 برگــزار خواهند کرد یا 
اینکه سودهاى تقسیمى آنها بســیار کمتر از سال هاى 
قبل خواهد بود و یا اینکه ممکن اســت حتى به سمت 

زیان دهى پیش بروند.
با این حال مدیران بانکى تأکید دارند که براى کاهش 
نرخ ســود باید زمینه هایى براى آن فراهم شود وگرنه 
همچنان تخلف در اجراى نرخ هاى ســودهاى مصوب 
وجود دارد. این در حالى است که در دوره هاى گذشته نیز 
پیش آمده بود که بانک ها براى اجراى سودهاى مصوب 
پیش شــرط هایى را مطرح کرده و البته در رابطه با آنها 

اقدام شده بود.

شوراى هماهنگى بانک هاى دولتى و خصوصى به شرایط بانک ها اعتنا نکرد!

کاهش سودبانکى جدى شد

نظر شوراى پول و اعتبار تثبیت نرخ سود نیست
رئیس شوراى هماهنگى بانک هاى دولتى در خصوص 
زمزمه هاى کاهش نرخ سود به 12 درصد گفت: نرخ بهره 
بانکى به یقین به کمتر از 15 درصد کاهش خواهد یافت.

محمدرضا حسین زاده گفت: بانک هاى دولتى تصمیم 
گرفتند که نــرخ ها را پاییــن بیاورند.رئیس شــوراى 
هماهنگى بانک هاى دولتى افزود: مطابق با سیاست هاى 

دولت، قرار است نرخ سود بانکى به تدریج کاهش یابد.
وى در باره اینکه عنوان مى شود شــوراى پول و اعتبار 
تصمیم به تثبیت نرخ ســود و ســپس کاهش آن دارد، 
تصریح کرد: نظر شــوراى پول و اعتبار تثبیت نرخ سود 

نیست؛ بلکه نرخ ها باید کاهش یابد.
حسین زاده خاطرنشــان کرد: بانک ها منتظر تصمیم 

بانک مرکزى هستند تا نرخ را اعالم کند و ممکن است 
نرخ پایین تر از نرخ کنونى بیاید.

وى در باره اینکه برخى صحبت از نرخ سود 12 درصدى 
براى سپرده ها به میان مى آورند، اظهار داشت: پیشنهاد 
این است که نرخ ســود به کمتر از 15 درصد و نرخ هاى 

مطرح شده کاهش یابد.

کاهش و افزایش قیمت 2 خودروى وارداتى
در هفته گذشــته قیمت یک مدل خودروى وارداتى در 

بازار کاهش و یک مدل افزایش یافته است.
قیمت لکسوس NX (فول) دو میلیون تومان کاهش 
یافته اســت. قیمت النترا نیز دو میلیون تومان افزایش 

یافته است.

در اولین روز هفته جارى هم قیمــت بقیه خودروهاى 
وارداتــى در بــازار تغییر خاصى نســبت بــه نرخ این 

محصوالت در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخى خودروهاى وارداتى به شــرح جدول زیر 

است:

اقبال عمومى به مصرف برنج داخلى

 نیازى به واردات نیست
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خدا شما را به پرهیزکارى سفارش کرد و آن را نهایت خشنودى خود، و 
خواستش از بندگان قرار داده است، پس بترسید از خدایى که در پیشگاه 
او حاضرید و اختیار شما در دست اوست و همه حاالت و حرکات شما را 
زیر نظر دارد. اگر چیزى را پنهان کنید مى داند و اگر آشکار کردید 
ثبت مى کند، براى ثبت اعمال، فرشتگان بزرگوارى را گمارده که نه حق 

موال على (ع)را فراموش و نه باطلى را ثبت  مى کنند.

«آگهى مزایده نوبت دوم»
شهردارى چادگان به استناد مجوز به شماره 96/24 مورخ 1396/3/1 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان در نظر دارد نسبت به فروش 
تعداد چهار پالك با کاربرى تجارى – مسکونى واقع در سطح شهر چادگان و محله مندرجان طبق کروکى با شرایط ذیل اقدام نماید:

- قیمت پایه موضوع مزایده:
قیمت پایه هر یک از پالك طبق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل مى باشد:

بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده:
متقاضیان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 1396/4/18 لغایت روز شنبه مورخ 1396/4/31 با مراجعه به شهردارى و بازدید از زمین ها 
طبق کروکى نسبت به دریافت فرم هاى(الف،ب) شرکت در مزایده از دبیرخانه شهردارى اقدام و فرم هاى مذکور را جهت شرکت در 

مزایده ضمیمه پیشنهاد پاکت(ب) نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1396/04/31 در دو پاکت:
پاکت الف): پنج درصد قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى 

چادگان واریز و فیش واریزى را همراه با مشخصات کامل پیشنهاد دهنده.
پاکت ب): مبلغ پیشنهاد دهنده با مشخصات کامل به انضمام معرفى نامه براى نمایندگان اشخاص حقیقى و حقوقى طبق بند 7 آگهى 

مزایده که پس از تکمیل و ممهور نمودن پاکت هاى(الف و ب) را به حراست شهردارى تحویل و رسید دریافت نمائید.
1- پیشنهادات رسیده در روز یک شنبه مورخ 1396/5/1 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء کمیسیون 

باز و قرائت مى گردد.
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش 

سپرده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- چنانچه نفرات اول ودوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر 
قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدى و شرایط معامله 

در قانون مدنى را در نظر داشته باشند.
6- برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعالم شده اقدام نماید در غیر این 

صورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
7- در صورتى که شرکت کننده شخص حقوقى باشد بایستى نسبت به معرفى نماینده تام االختیار خود به صورت کتبى که ممهور به 

مهر و امضا رئیس اداره و یا مدیر عامل شرکت باشد اقدام نماید.

شماره ردیف
پالك

نوع 
کاربرى

مساحت
(مترمربع)

قیمت هر 
آدرس پالكقیمت کل پالك(ریال)مترمربع(ریال)

تجارى 11
بلوار سردار شهید حاج نبى اله شاهمرادى – 13486,500,0008,762,000,000خدماتى

کهریز سفلى
محله مندرجان – روبروى پایگاه سالمت187/801,100,000206,580,000مسکونى26
محله مندرجان – روبروى پایگاه سالمت195/801,200,000234,960,000مسکونى37
محله مندرجان – روبروى پایگاه سالمت2281,100,000250,800,000مسکونى410

چاپ دوم

عنایت اله امیرحاجلو – شهردار چادگان

«آگهى مزایده نوبت اول – مرحله اول»
شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 96/34 مورخ 96/3/22 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان 
و نظریه کارشناس رسمى دادگسترى در رشته فلزات و کامپوزیت به شماره 96/121/7317/1 مورخ 
96/4/20 در نظر دارد مقدارى آهن آالت قراضه خود را از طریق آگهى مزایده به شرح ذیل به فروش 

رساند.
1) قیمت پایه اقالم قراضه با توجه به نظریه کارشناس رسمى دادگسترى از قرار هر کیلوگرم 71/000 
ریال(هفتاد و یک هزار ریال) اعالم مى گردد که متقاضیان مى بایستى پیشنهادات خود را در دو پاکت: 
پاکت الف: واریز مبلغ 8,875,000 ریال به عنوان فیش ســپرده شرکت در مزایده به شماره حساب 
سپرده 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى شعبه چادگان همراه با مشخصات کامل 

روى فیش واریزى.
پاکت ب: حاوى قیمت پیشنهاد دهنده همراه با مشخصات کامل و شماره تماس که متقاضیان مى بایست 
تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/5/7 هر دو پاکت را به واحد حراست شهردارى تحویل و رسید 

دریافت نماید.
2) پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخ 96/5/8 راس ساعت 10 صبح در محل شهردارى با حضور 

اعضاء کمیسیون باز و قرائت مى گردد. 
3) شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از 

موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر نخواهد داد.
4) چنانچه نفرات اول تا سوم پس از ابالغ کتبى از عقد قرارداد و یا انجام معامله خوددارى نمایند سپرده 

آنها به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
5) شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع کارمندان دولت مصوب 22 دى سال 1337 و موضوع 
تبصره یک ماده 84 مکرر قانون تشــکیالت و وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب 

شهرداران مصوب 75/3/1 با اصالحات بعدى را در نظر داشته باشد.
6) کلیه هزینه هاى متعلقه و هزینه آگهى مزایده بر عهده برنده مزایده مى باشد.

7) برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ 
اعالم شده اقدام نماید در غیر این صورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد 

مى گردد.
8) در صورتى که شرکت کننده شخص حقوقى باشد بایستى نسبت به معرفى نماینده تام االختیار خود 

به صورت کتبى که ممهور به مهر و امضاء رئیس اداره و یا مدیرعامل شرکت باشد،اقدام نماید.

چاپ اول

عنایت اله امیرحاجلو – شهردار چادگان

آگهى دعوت سهامداران محترم شرکت پایانه سازان راه مهر خمینى شهر سهامى خاص به شماره ثبت 846 
خمینى شهر جهت تشکیل مجمع عمومى عادى سالیانه

احترامًا بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
پایانه ســازان راه مهر خمینى شهر ســهامى خاص به 
شماره ثبت 846(ثبت خمینى شــهر) دعوت به عمل 
مى آوریم تا جلســه مجمع عمومى عادى سالیانه که در 

ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1396/05/10 به آدرس 
خمینى شهر بلوار شهید بهشتى شمالى پایانه حمل و نقل 
کاال دفتر شرکت تشکیل مى گردد حضور بهم رسانیم. 

تلفن: 33600330

دستور جلسه: 
1- گزارش مدیرعامل و هیأت مدیره 2- تصویب ترازنامه هاى
 منتهى به ســالهاى 94 و 95 3- انتخاب بازرسین اصلى و 

على البدل شرکت 4- سایر موارد مرتبط 
هیئت مدیره شرکت پایانه سازان راه مهر خمینى شهر 

«آگهى استعالم بها»
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد پروژه زیر را از محل اعتبارات جارى و استانى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
نماید لذا از کلیه شرکتهاى پیمانکارى واجد شرایط دعوت مى شــود از تاریخ 1396/04/25 الى 1396/04/31 جهت دریافت اسناد 
پیشنهاد قیمت به امور پیمان هاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان واقع در اصفهان خیابان 22 بهمن، مجتمع ادارى امیرکبیر 
مراجعه یا براى کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت 
تحویل پیشنهاد قیمت به امور پیمان هاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 

1396/05/05 مى باشد هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده استعالم مى باشد.
1- موضوع استعالم: خرید مصالح، حمل و اجراى شبکه توزیع آب فاز کارگاهى شهرکهاى صنعتى اژیه و ورزنه

مبلغ برآورد اولیه: 975,011,345 ریال از محل اعتبارات جارى و استانى
مبلغ سپرده شرکت در استعالم: 48,751,000 ریال

2- موضوع استعالم: خرید مصالح، حمل و اجراى خط انتقال آب و تکمیل بخشى از شبکه توزیع آب شهرك صنعتى شهداى رضوانشهر 
(اسفیدواجان)

مبلغ برآورد اولیه: 2,023,710,974 ریال از محل اعتبارات جارى
مبلغ سپرده شرکت در استعالم: 101,186,000 ریال

3- موضوع استعالم: خرید و اجراى فضاى سبز میدان شهرك صنعتى شهداى رضوانشهر (اسفیدواجان)
مبلغ برآورد اولیه: 1,840,354,730 ریال از محل اعتبارات جارى

مبلغ سپرده شرکت در استعالم: 92,100,000 ریال 

امور پیمانهاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 

آگهى مزایده
سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد به استنادمصوبه هیئت مدیره محترم نسبت به فروش تعدادى از خودروهاى سبک و سنگین خود با مشخصات زیر اقدام نماید.  
لذا متقاضیان مى توانند جهت اخذ و تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى مورخ 96/5/16 به دفتر اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه 
نمایند. بازگشایى پاکات پیشنهادات مورخ 96/5/17 در محل سازمان خواهد بود متقاضى باید حداقل 5 درصد قیمت پیشنهادى را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به 
حساب 0202738365008 بانک ملى کد 3059 واریز و به صورت ضماتنامه بانکى در وجه این سازمان صادر گردد. کلیه هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى، کارشناسى، 

نقل و انتقاالت دفتر اسناد رسمى به عهده برنده مزایده خواهد بود. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.

نوبت اول

روابط عمومى سازمان عمران زاینده رود

توضیحاتقیمت پایهمدلتیپوضعیتنوع خودروشماره خودروردیف

بیل مکانیکى166973
ارزش افزوده اضافه مى گردد2,200,000,000 ریالPC320-72007سالمکمانسو چرخ زنجیرى

427ق246
ارزش افزوده اضافه مى گردد130,000,000 ریالGLX1386 دوگانهسالمپژو 405ایران 13

774ج328
دو  کابین دوگانه سالممزدا 2000ایران 13

ارزش افزوده اضافه مى گردد80,000,000 ریال1384سوز

448 ق 468
تک کابین دوگانه نیاز تعمیرمزدا 2000ایران 13

ارزش افزوده اضافه مى گردد50,000,000 ریال1378سوز

www.sozi.ir :سایت سازمان
INFO@sozi.IR :ایمیل سازمان

تلفن تماس: 031-32673010-32673080



www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

دیدار با بزرگان نیاز نیستدیدار با بزرگان نیاز نیست

4کاپیتان 
تیم ملى 

تیم ندارند!
12

دکمه « دکمه « خطــــرخطــــر» » 
به اندرویدبه اندروید
اضافه شداضافه شد

15 11

10

10

10

10

همسر سیروس مقدم 

نگذاشت به 

«پایتخت»بروم
ر و 

شی
ین 

گز
جای

ین 
 تر

یب
عج

با 
وید

ا ش
شن

ت آ
نیا

لب

خطرات کراتینه کردن مو
همه ما «عصب سوخته» شده ایم  

تجاوز  شیطان پارس آباد به آتنا تأیید شد
ال جى از گوشى هاى سرى Q رونمایى کرد

11

10

14

15

خداحافظى 
رضا کیانیان
 با اینستاگرام

12

فراخوان ارزیابى کیفى و مناقصات عمومى
شماره 96/15

شرکت ارتباطات زیرســاخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات به 
منظور شناسایى و انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام خدمات نگهدارى و پشتیبانى فنى تأسیسات مراکز 
زیرساخت استان اصفهان، نسبت به ارزیابى کیفى مناقصه گران اقدام و سپس پاکات پیشنهادى مناقصه گرانى که 
حائز حداقل امتیاز در ارزیابى کیفى شده اند، را باز نماید. لذا از کلیه شرکت هاى متقاضى مجرب مرتبط با موضوع 
فوق الذکر دعوت مى شود بر اساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابى 

کیفى و مناقصه اقدام نمایند.
1- گواهى نامه صالحیت: شــرکت کنندگان در مناقصه مى بایســت همزمان داراى گواهى معتبر(حداقل پایه 5 
تاسیسات و تجهیزات یا حداقل پایه 4 ساختمان و ابنیه) از سازمان برنامه و بودجه کشور و مجوز صالحیت کار از 

وزارت کار و امور اجتماعى باشند.
2- بهاى فروش اسناد: مبلغ 2,000,000 ریال (دو میلیون ریال) با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده مى باشد که 
باید توسط مناقصه گران به حساب 2174839004000 شرکت ارتباطات زیرساخت نزد بانک  ملی شعبه مخابرات 

واریز و اصل فیش را به همراه معرفینامه جهت دریافت اسناد تحویل نمایند.
3- محل دریافت و تحویل اسناد:

الف- محل دریافت اسناد(فروش اســناد): تهران- خیابان دکتر شریعتی- نرسیده به پل سیدخندان- روبروي 
خیابان شهید قندي ورودي 17 - ساختمان مرکزى شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف، واحد فروش اسناد 
مناقصه و اداره کل ارتباطات زیر ساخت استان اصفهان به آدرس، اصفهان، میدان امام حسین(ع)، ابتداى خیابان 

شهید بهشتى نژاد، تلفن: 32220314 و 32242882
ب- محل تحویل اسناد: صرفاً در تهران به نشانى فوق الذکر

4- زمان و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهى تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 96/5/3
5- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 96/5/17

6- محل و زمان بازگشــایى پاکات ارزیابى کیفى: ساعت 9 صبح روز چهارشــنبه مورخ 96/5/18 در محل امور 
هماهنگى کمیسیون معامالت واقع در طبقه 15 ساختمان مرکزى شرکت ارتباطات زیرساخت.

7- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه انجام خدمات نگهدارى و 
پشتیبانى فنى تاسیسات مراکز زیرساخت استان اصفهان 2,070,450,000 ریال مى باشد که مناقصه گران مى بایست 
مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکى و مطابق با فرم و شرح مندرج در شرایط مناقصه، ضمیمه اسناد مناقصه در 

پاکت الف تحویل نمایند.
8- نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را در چهارپاکت به شرح ذیل تحویل نمایند:

1-پاکت ارزیابی کیفی: شامل مستندات مورد نیاز قید شده در استعالم ارزیابى کیفى.
2-پاکت الف : حاوي تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار

3-پاکت ب : حاوي اسناد مناقصه ، مدارك و مستندات مورد نیاز مندرج در شرایط مناقصه
4-پاکت ج : حاوي پیشنهاد قیمت

9- توضیح: پاکات مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز الزم را کسب ننمایند ، بازگشائی نگردیده وبه 
مناقصه گران عودت می گردد و شرکت ارتباطات زیرساخت درخصوص بهاي فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه 

هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.
10- ضمنا مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 88112157-021  یا 32220314-031 تماس و یا به 

آدرس www.tic.ir مراجعه نمایند. 

نوبت اول

اداره کل ارتباطات زیرساخت استان اصفهان 
م الف: 61964

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات و 
تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا بهترین 

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تجارى و صنعتى
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فرشته صدرعرفایى که در حوزه سینماى کودك و نوجوان نیز 
فعالیت دارد، درباره کمبود فیلم هاى خوب در زمینه کودك و 
نوجوان گفت: در دهه هاى 60 و 70 از فیلم هاى کودك بسیار 
حمایت مى شد. متأسفانه با گذشت زمان چه در حوزه سینما 
و چه در  تلویزیون شاهد کاهش چشمگیر این توجه به تولید 

آثار مرتبط با کودکان و نوجوانان بوده ایم. 
 بازیگر «کافــه ترانزیت» در خصوص کــم کار بودن این 
روزهایش نیز توضیح داد: خــودم را آدم پــر کارى به یاد 
نمى آورم. دلیل آن میزان مواجه شدنم با فیلمنامه هایى است 
که بتوانم درگیر قصه و شخصیت پیشنهاد شده در آن بشوم.

 وى همچنین درباره فعالیت هاى خود گفت: در حال حاضر 
بیشتر مشغول خواندن هستم و براى انجام کارى با پروژه اى 

به نتیجه نرسیدم. 
فرشــته صدرعرفایى به اکران فیلم «یک کیلو و بیست و 

یک گرم» اشاره کرد و افزود: سال گذشته فیلم «یک کیلو و 
بیست و یک گرم» را بازى کردم و تا جایى که من اطالع دارم 

همچنان در انجام مراحل فنى متوقف است.
 این بازیگر در خصوص ارائه پیشــنهاداتى براى پیشرفت 

ســینماى ایران در ســال هاى آینده نیز خاطرنشان 
کرد: در جایگاهى نیســتم که براى حل این مشکالت 

راهکارى پیشــنهاد کنم، ولى مى توان از دوره آقاى زم در 
حوزه هنرى  که کارگاه فیلمنامه نویســى تشــکیل شد و 
خروجی هاى موجهى هم داشت، یاد کرد. سرمایه گذارى 
روى تولیدات ادبى و بازتر گذاشــتن دســت انتشــارات و 
نویسندگان و مترجمان در ارائه آثار ادبى قطعاً منجر به ارتقاى 
فیلمنامه و فیلمنامه نویسى خواهد شد که سینماى ما از آن

 بهره مند خواهد شد.
از کارهاى ســینمایى فرشــته صدرعرفایى مى توان به 
«هفت ماهگــى»، «کوچه بى نام»، «حوض نقاشــى»، 
«خواب هاى دنباله دار»، «بیست»، «آدم»، «کافه ترانزیت»، 
«زیرنورمــاه»، «دایره »، «بادکنک ســفید»، «صعود» و  

«روزهاى انتظار» اشاره کرد.

رضا یزدانى به عنــوان یکى از شــخصیت هاى اصلى در 
مجموعه تلویزیونى «از یادها رفتــه» به کارگردانى بهرام 

بهرامیان حضور دارد.
بنا بر این گزارش، یزدانى که براى اولین بار حضور در یک 
سریال را تجربه مى کند، براى ایفاى این نقش موهاى خود 

را پس از 20 سال کوتاه کرد.
مجموعه تلویزیونى «از یادها رفته» یک ملوردام تاریخى 
است که در 50 قســمت براى پخش از صدا و سیما ساخته 
مى شود و داستان آن به زندگى دخترى جوان در سال 1319 
مى پردازد که به دلیل عدم شناخت از وضعیت کشور و آداب 
رسوم، دچار بحران شدیدى مى شــود اما با کشف 
حقیقت سنت ها و رفتارها به آرامش و زندگى 

مشترك مى رسد.
تصویربردارى مجموعه تلویزیونى 
«از یادها رفته» به کارگردانى 
بهرام بهرامیان به زودى 
آغاز مى شود و گروه 

ســازنده هم اکنون در حال 
آماده سازى لوکیشن و همچنین 

انتخاب بازیگران هستند.
تعدادى از بازیگرانى که تاکنون به این 
سریال پیوستند بدون ترتیب عبارتنداز: 
سعیدراد، بیتا فرهى، رضا یزدانى، مائده 
طهماســبى، رســول نجفیان، الهام 
حمیدى، کامران تفتى، حبیب دهقان 

نسب، سیما تیرانداز، علیرام نورایى، یوسف 

مرادیان، سیدمهرداد ضیایى، جهانبخش سلطانى، على اوجى، 
سیامک اطلسى، مهدى ســلوکى، ارسالن قاسمى، انوش 
معظمى، نیلوفر پارسا، امین ایمانى، مهرداد ضیایى، حسین 
ملکى، هادى ســاعى، روزبه معینى، صحرا اسداللهى، آهو 
فرشچى، فرید نوروزى، ابوالفضل عرب، فرزانه طهماسبى 

است. 
تصویربردارى این سریال عالوه در 

تهران در سایر شهرستان ها و در 
لوکیشن هاى متفاوت انجام 

مى شود.

روز جمعه 23 تیرماه که گذشت زادروز یکى از بازیگرانى بود 
که از کودکى در سینما حضور داشته و آموختنى ها را جلوى 

دوربین پدرش فرا گرفته است؛ پوالد کیمیایى... 
پوالد کیمیایى، نخستین حضور سینمایى اش را در هشت 
سالگى تجربه کرده، آنهم با بازى در فیلم «سرب»، یکى از 
بهترین ساخته هاى مسعود کیمیایى؛ اثرى که در آن بزرگانى 
چون هادى اسالمى، جمشید مشایخى و فریماه فرجامى 

ایفاى نقش کرده اند. 
«تجارت» دومین اثر ســینمایى پوالد است؛ فیلمى درباره 
مهاجرت که قهرمان آن فرامز قریبیان است، مردى که براى 
کمک به فرزندش به آلمان مى رود و درگیر ماجرایى خونین 
مى شود. پوالد کیمیایى که پیش از فیلم «تجارت» در آلمان 
زندگى مى کرد پس از ساخت آن یعنى در سال 1373 به ایران 

مى آید تا در دیگر فیلم هاى پدر بازى کند. 
پوالد کیمیایى 15 ســاله اســت که در فیلــم «ضیافت» 
دیگر ســاخته کیمیایى بازى مى کند و یکسال بعد در فیلم 

«سلطان» با فریبرز عرب نیا همبازى مى شود. 
«فریاد» یکى دیگر از فیلم هاى مسعود کیمیایى است که 

پوالد در آن حضور داشته است. «فریاد» که محمدرضا فروتن 
و میترا حجار بازیگران اصلى آن هستند مدت زمان کوتاهى 

اکران شد و آنطور که باید به چشم نیامد. 
ســال 1378 براى پوالد کیمیایى سال خوبى بود زیرا پس 
از حضورش در فیلم «اعتراض» توانســت به جز بازى در 
فیلم هاى پدر، با دیگر کارگردان ها نیز همکارى کند و جلوى 

دوربین آنها برود. 
نگاهى به پرونده کارى پوالد کیمیایى گویاى این است که 
او یکه قهرمان فیلم هاى مسعود کیمیایى در سال هاى اخیر 
بوده و همین موضوع همکارى او بــا دیگر کارگردان ها را  

تحت تأثیر قرار داده است. 
پوالد خود در این باره گفته است: «قهرمان سینماى کیمیایى 
بودن خودش بزرگ ترین فرصت است چون، این فرصت 
آرزوى خیلى از ستارگان سینماست اما براى من در جاهایى 

هم فرصت هاى زیادى را گرفته است.» 
پوالد کیمیایى اما طى این سال ها از زیر سایه نام پدر بیرون 
آمده است و توانســته با ایفاى نقش هاى متفاوت، بخش 
دیگرى از توانمندى هاى خود را به اثبات برســاند. پوران 

درخشنده، فریدون جیرانى، سعید سهیلى کارگردان هایى 
هستند که پوالد کیمیایى با آنها همکارى کرده است.  

با اینکه از حضور پوالد کیمیایى در سینما سال ها مى گذرد 
اما او تاکنون موفق به کسب جایزه نشده و فقط براى بازى در 
فیلم «جرم» ساخته مسعود کیمیایى و «گشت ارشاد» ساخته 
سعید سهیلى، کاندیداى سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
اول مرد از بیست و نهمین  و سى امین دوره جشنواره فیلم 

فجر شده است. 

رضا کیانیان  بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون، با انتشار پستى در اینستاگرام، با بیان این مطلب که تا به امروز میلیون ها 
انسان به خاطر عقاید خود کشته شده اند، از خداحافظى اش با این شبکه اجتماعى خبر داد.

این بازیگر نوشت: «نمى دانم در تاریخ، چندین 
هزارنفر یا چندین میلیون نفر ، فقط بخاطر اینکه 
پایبند عقیده اى بودند، کشته شده اند. از هابیل 
و قابیل تا همین امــروز. از جنگ هاى صلیبى 
تا داعش و طالبان. از انکیزیسیون دیروزى تا 
تفتیش عقاید امروزى. از نسل کشى یهودیان، 
ارامنه تا نسل کشى مسلمانان. فقط به نام دین، 

مذهب و عقیده...
بــه بهانــه بــا خدایــى و بى خدایــى؛ 

فقط کشــته اند و کشــته شــده اند. این روزهــا مى خواهــم مدتى به غــار تنهایــى خودم پنــاه ببــرم... با این 
پســت غمگین، مدتى از همه شــما خداحافظــى مى کنم. نمى دانــم چند روز یا چنــد هفته یا...باید خــودم را باز

 بیابم.»

شهرام عبدلى در خصوص الگو قرار دادن حمید سمندریان 
در فعالیت هاى ســینمایى و تلویزیونى خود گفت: «من در 
بازیگرى، حمید سمندریان را از نظر آموزشى از همه باالتر 
مى دانم و فکر مى کنم حقى که او بر گردن بازیگران دارد، 

باالترین حق بر گردن ماست.»
او در خصوص انتخاب نمونه اى شــبیه حمید سمندریان 
در عرصه بازیگرى گفت: «هیچکس بــه گرد پاى حمید 
سمندریان هم نرسیده است. مقایســه کردن او با دیگران، 

شوخى بزرگى است.»
شاگرد حمید سمندریان همچنین افزود: «خصوصیت بزرگ 
حمید ســمندریان، این بود که آموزه هایش تئورى نبود که 
حتى در کتاب هاى دیگر هم باشد، بلکه تلفیقى از آموزه هاى 
تئورى و تجربه زندگى بود و نظریات تئورى را به عمل تبدیل 
مى کرد. او همیشه مى گفت: "در هر کارى، باید اوستاى آن 
کار باشى"، یعنى باید آن کار را آنقدر انجام داده باشى که در 

آن، بسیار موفق و توانمند شناخته شوى.»
شهرام عبدلى در پایان  خاطره اى از حمید سمندریان، آموزگار 
تئاتر  تعریف کرد و گفت: «در حال تمرین بودم که استاد کنار 
من آمد و گفت: "بسیار خوب است"، ولى من گفتم دوست 
دارم همانند پرویز فنى زاده بشوم؛ با گفتن این جمله، استاد مرا 
از کالس بیرون کرد و گفت: "هیچکس شبیه پرویز فنى زاده 
نمى شــود." اما بعد از مدتى که من بیرون کالس بودم، با 
مهربانى و خوشرویى، دوباره مرا به کالس برگرداند. البته 
باید گفت، هیچکس در کالس استاد نمره 20 نمى گرفت و 

باالترین نمره، 17 بود.»

چرااکبر عبدى در سریال محبوب تلویزیون بازى نکرد

اکبر عبدى بازیگر مشهور سینما و تلویزیون در جدیدترین 
مصاحبه خود درباره شایعه مهاجرتش به کشور آمریکا 
گفت: «آن موقع یک دوستى از ما خواهش کرد که براى 
ایرانى هاى ساکن آمریکا تئاترى را به روى صحنه ببریم، 
ما رفتیم ولى متأسفانه نگذاشتند تئاتر را اجرا کنیم و گفتند 
شما به عزیزان یهودى بى احترامى کردى! من هم گفتم 
که به ایرانى جماعت، چه یهودى، چه مســیحى صرف 
نظر از دینشان چون ایرانى هستند (توهین نمى کنم) و 
من به هیچ وجه منظورم از آن حرف هــا دین و یا آدم به 

خصوصى نبود!»
این بازیگر همچنین درباره همکارى هاى پر تعداد خود با 
مسعود ده نمکى، مى گوید: «آقاى ده نمکى وقتى فیلمنامه 
و سناریو مى نویسند به بازیگرهاى آن نقش فکر مى کند و 
سپس به ما مى گوید که مثًال این نقش را براى شما یا آقاى 
شریفى نیا نوشتم. خوشبختانه در پنج شش کار آقاى ده 
نمکى ما به ذهنش آمدیم و نقشى براى ما نوشته شد و ما 

هم برایش بازى کردیم.»
در چند سال اخیر، فیلم هاى برخى از کارگردانان با سابقه 
ســینماى ایران همچون داریوش مهرجویى و مسعود 
کیمیایى نسبت به کارهاى قبلى شان مورد توجه مخاطبان 
قرار نگرفته است. اکبر عبدى در رابطه با این موضوع نظر 

جالبى دارد: «بعضى از کارها را دیگر نمى توان تکرار کرد. 
من کارى به این اســاتید ندارم و درباره خودم صحبت 
مى کنم. مثًال من دیگر نمى توانم نقش غالمرضا در فیلم 
"مادر" را بازى کنم. نه شرایط جسمى و نه شرایط سنى ام 
به من چنین اجازه اى را نمى دهد. شاید بتوانم نقش پیرمرد، 
پیرزن، دایى یا عمو را به خوبى و باور پذیر بازى کنم ولى 
نقش هایى هست که اگر در آن بازى کنم، خنده دار خواهد 
شد. حتى در سینماى آمریکا هم این قضیه صدق مى کنند. 
آنها دیگر کى مى توانند "بن هور" یا "اسپارتاکوس" بسازند! 
حاال باز من پر رو بودم که توانستم سه دهه در فیلم ها بازى 
کنم و در سن 55 سالگى نقش "بایرام" 25 ساله را بازى 

مى کنم که براى تماشاچى همچنان باور پذیر است.»
بازیگر «اجاره نشین ها» درباره اســتقبال مخاطبان از 
فیلم هایى که در آن شــخصیت هاى عروســکى نقش 
اصلى را ایفا مى کنند، گفت:« من و جمشــید آریا روى 
همدیگر 250 کیلو وزن داریم اما فیلم هایمان نسبت به 
"کاله قرمزى و پسر خاله" که 50 گرم کاموا و نخ هستند 

نمى فروشد.»
اکبر عبــدى همچنین دربــاره حضورش در ســریال 
«پایتخت» مى گوید:« آقاى تنابنده لطف داشته و چون 
نویسنده سریال "پایتخت" است نقشى را در ذهن خود 

براى من نوشته اســت. اما تا زمانى که تهیه کننده آن 
سریال خانم الهام غفورى است، بنده چه بخواهم و چه 
نخواهم ایشان نمى گذارد که من با شوهرش سیروس 
مقدم کار کنم. به نظرم باید از ایشان بپرسید که مشکلش 

با بنده چیست؟»
بازیگر «اخراجى ها» در رابطه بــا این موضوع ادامه مى 
دهد: «براى "پایتخت 1" و "پایتخت 3" بنده با عوامل این 
سریال قرارداد بسته بودم ولى ایشان (الهام غفورى) براى 
این همکارى ما مشکل به وجود آوردند. على رغم اینکه 
آقاى مقدم خیلى دوست داشت که من در خدمتشان باشم، 
خانمشان در مقام مدیر تولید و تهیه کننده نگذاشت که ما با 
یکدیگر همکارى کنیم. خانم غفورى به نظر من باید شغل 
دیگرى را انتخاب کند، ولى آمده اند و تهیه کننده شده اند. 
ایشان باید معامالت ملکى، ماشین فروشى و از این قبیل 
کارها انجام دهد، چون بیشتر به درد این کارها مى خورد تا 

ساخت آثار فرهنگى!»
اکبر عبدى در ادامه به جزئیات بیشترى در مورد قراردادى 
که با عوامل «پایتخت» امضا کرده بود اشــاره مى کند، 
مى گوید: «من براى بازى در سریال "پایتخت" با عوامل 
این مجموعه از نظر مالى به توافق رسیدم و قرار داد هم 
بستم و پیش قسط اول را هم دریافت کردم. ولى باید از 

خانم غفورى بپرسید که چى شــد که من در این سریال 
بازى نکردم! من براى بازى در این سریال قرارداد بسته 
بودم ولى ایشان به من مى گفتند که بیا دفتر و کتبى بنویس 
که در فالن تاریخ حتماً سر فیلمبردارى حاضر مى شوى! 
من هم گفتم خب قرارداد بســتن یعنى همین دیگر! اما 
ایشان بهانه تراشید! سینما همین است دیگر، ما از کجا 
مى دانسیتم که در فیلم "معراجى ها" قرار است دو روز بعد 
شش نفر تکه تکه شوند! برخى از این تهیه کنندگان بودجه 
را با هنرپیشه مى بندند و از تلویزیون بودجه اى که دلشان 
مى خواهد را دریافت مى کنند، اما بعد زیرش مى زنند به 
مدیران تلویزیون مى گویند فالنى خودش را لوس کرد 

و ما هم بازیگر آن نقش را عوض کردیم.»
اکبرعبــدى در ادامه بــه نکته جالبى اشــاره مى کند و 
مى افزاید: «وقتى کارگردان من را پسندیده و با من براى 
بازى در این سریال حرف زده و قرار داد امضا کرده، اما به 
ناگهان تهیه کننده زیر قرار داد مى زدند، دلیلش چیست؟ 
ایشان بودجه را از اسپانســر گرفتند، اما پس از آن با خود 
گفتند چرا ایــن رقم را به اکبر عبــدى بدهیم؟ همه  آن 
پول را خودمان بر مى داریم! به آن شرکت هم در نهایت 
مى گوییم با عبدى قرار داد بستیم ولى او نیامد! به همین 

راحتى.»

رخشــان بنى اعتمــاد در واکنــش به مــرگ دلخراش 
«آتنا»،نوشتارى را منتشر کرد. این کارگردان سینما در این 
نوشتار با عنوان «وا مصیبتا بر جامعه اى که "عصب سوخته"  
شود!» آورده است:«سال ها پیش به عیادت زن جوانى که 
خودسوزى کرده بود رفتم. شدت جراحتش بسیار باال بود. 
شوکه شدم از صورت خندان و بى نشان از هیچ دردش که تنها 
بخش پانسمان نشده همه بدن سوخته او بود. به راحتى حرف 
مى زد و انگار مى خواست به زبان بى زبانى به من بفهماند که 
خوشحال است از این که تالش اش براى خودکشى بى اثر 
مانده و زنده است.خوشباورانه به دکتر معالجش گفتم که چه 
معجزه اى! حالش که خوب است و درد ندارد. جواب دقیق 
تخصصى دکتر به یادم نیست ولى  واژه "عصب سوخته" 
از البه الى حرف هاش هرگز از یادم نرفت چون دو روز بعد 

زن جوان ُمرد...
جامعه ما "عصب سوخته" شــده، زخمى و زخم خورده از 
دردهایى که تا عمق استخوان و رگ و پِى هاى مان را به آتش 

کشیده، اما انگار نباید همچنان واقعیت را باور کنیم. 
باور کنیم که جامعه نیاز جدى و عاجل به آســیب شناسى 

اجتماعى دارد.
باور کنیم کــه زیر نقاب دروغین اخالق بــر ظاهر جامعه، 

چه تعفنى از امیال سرکوب شده و جواب نگرفته غلیان 
مى کند.

باور کنیم که نادیده گرفتن نیازها و نبود امکان 
براى تخلیه فشار غرایز طبیعى مى تواند هر 
انســان کم ظرفیتى را به هیوالى دریده و 

افسار گسیخته اى مبدل کند.
باور کنیم آموزش هاى هشدار دهنده از سنین 
کودکى یک ضرورت اســت و  تا حد بسیار 
زیادى مى تواند این طفل معصومان را از خطر 
آزار نه فقط منحرفان جنسى، حتى محارم خود 

محافظت کند.
باور کنیم سیستم آموزشى مطیع پرور و فرمانبردار، استقالل 

شخصیتى و  "نه" گفتن را از کودکان ما گرفته است .
باور کنیم که سرپوش گذاشتن بر واقعیت هاى هولناك هر 
روزه و تکرار شونده در جامعه  و ماله کشیدن بر حفره هاى 
عمیق موجود، نیاز به جراحى هاى جدى  براى راهکارهاى 

عاجل دارد.
واقعیت است که همه ما "عصب سوخته" شده ایم . از تکرار 

مصیبت هاى مکرر و مکرر...
و نه بى قیدى و بى دردى.

جواب نگرفته از چرایى یک فاجعه، مصیبتى دیگر بر سرمان 
هوار مى شود. بى دلیل نیست که اجازه تجمع براى عمومى 
کردن هیچ اعتراضى صادر نمى شــود، چون براى گرفتن 
جواب سئوال هاى بى شمار سال ها باید به تحصن بنشینیم.»

رخشان بنى اعتماد درپایان نوشــته خود با اشاره به ساخته 
پوران درخشــنده در همین ارتباط افزود: « تــا زمانى که 
به مصداق اســم هوشــمندانه فیلم  پوران درخشــنده، 
"هیس، دخترها فریاد نمــى زنند" و اثبــات این واقعیت 
که "هیس،پســرها هم نباید فریاد بزنند" و " هیس،  فریاد 
که هیچ، هیچکس حق طرح ســئوال، حق اعتراض، حق 
آموزش مراقبت هاى دفاعــى الزم  به بچه هاى در 
معرض آسیب، باســونامى غرایز فرو خفته و 
سرکوب شده کمین گرفته در هر کوچه، 

پس کوچه اى را ندارد.»
(هیس، موضوعات کوچکى مثل را 
بزرگ و سیاه نمایى نکنید، کارهاى 
بزرگ تر فرهنگى مثــل لغو مجوز 
کنسرت و توقیف فیلم هاى سینمایى 
و پاییــن آوردن دیش هاى ماهواره 

و ...).

همه ما «عصب سوخته» شده ایم  

پوالد، یکه قهرمان فیلم هاى مسعود کیمیایى  

اجتماعى دارد.
باور کنیم کــه زیر نقاب دروغین اخالق بــر ظاهر جامعه، 

نیان چه تعفنى از امیال سرکوب شده و جواب نگرفته غل
مى کند.

باور کنیم که نادیده گرفتن نیازها و نبود امکان 
ر هر براى تخلیه فشار غرایز طبیعى مى تواند
انســان کم ظرفیتى را به هیوالى دریده و 

افسار گسیخته اى مبدل کند.
باور کنیم آموزش هاى هشدار دهنده از سنین 
کودکى یک ضرورت اســت و  تا حد بسیار 
زیادى مى تواند این طفل معصومان را از خطر 
وودخودخود آزار نه فقط منحرفان جنسى، حتى محارم 

"که "هیس،پســرها هم نباید فریاد بزنند" و " هیس،  فریاد
که هیچ، هیچکس حق طرح ســئوال، حق اعتراض، حق
آموزش مراقبت هاى دفاعــى الزم  به بچه هاى در
معرض آسیب، باســونامى غرایز فرو خفته و
سرکوب شده کمین گرفته در هر کوچه،

پس کوچه اى را ندارد.»
(هیس، موضوعات کوچکى مثل را
بزرگ و سیاه نمایى نکنید، کارهاى
بزرگ تر فرهنگى مثــل لغو مجوز
ککنسرت و توقیف فیلم هاى سینمایى
وو پاییــن آوردن دیش هاى ماهواره

وو.و.و .و ...).

ن
الت 

ى زم در 
ل شد و 
 گذارى 
ـارات و

 ارتقاى 
ما از آن

توان به
ــى»، 
زیت»، 
صعود» و  

0را پس از 20 سال کوتاه کرد.
مجموعه تلویزیونى «از یادها رفته» یک ملوردام تاریخى 
0است که در 50 قســمت براى پخش از صدا و سیما ساخته 
9مى شود و داستان آن به زندگى دخترى جوان در سال 1319

ىىىىىىىىىىمىمىمىمىمىمى پردازد که به دلیل عدم شناخت از وضعیت کشور و آداب 
رسرسرسورسورسرسورسورسورسورسرسورسورسورسوسومممممممممم، دچار بحران شدیدى مى شــود اما با کشف 
ححححححقححقحقححححقحقحقحقحقیقت سنت ها و رفتارها به آرامش و زندگى 

مشترك مى رسد.
تصویربردارى مجموعه تلویزیونى 
«از یادها رفته» به کارگردانى 
بهرام بهرامیان به زودى 
آغاز مى شود و گروه 

ســازنده هم اکنون در حال 
آماده سازى لوکیشن و همچنین 

انتخاب بازیگران هستند.
تعدادى از بازیگرانى که تاکنون به این 
سریال پیوستند بدون ترتیب عبارتنداز: 
فرهى، رضا یزدانى، مائده  سعیدراد، بیتا
طهماســبى، رســول نجفیان، الهام 
حمیدى، کامران تفتى، حبیب دهقان 

نسب، سیما تیرانداز، علیرام نورایى، یوسف 

است.
ر در تصویربردارى این سریال عالوه

تهران در سایر شهرستان ها و در 
لوکیشن هاى متفاوت انجام

مى شود.

ن هایى 

فرشته صدرعرفایى در روزهاى انتظار

رضا یزدانى موهاى خود را کوتاه کرد

خداحافظى رضا کیانیان با اینستاگرام 

حق حمید سمندریان
برگردن شهرام عبدلى

همسر سیروس مقدم 
نگذاشت به «پایتخت»بروم
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یک  کراتیــن 
پروتئین است که به طور 
طبیعى در موهاى شما وجود دارد که 
باعث صاف شدن و درخشندگى موها مى شود. در افرادى که موهاى فر یا وز 
دارند، این پروتئین به میزان کافى جهت نرم کردن ساختمان مو وجود ندارد.

کراتینه کردن مو عمدتاً با جایگزین کردن محتواى کراتین مو عمل مى کند. 
مى تواند موهاى فر را صاف و نرم کرده و آنها را به  مدت چند ماه براق و بدون 
پیچش نگه  دارد. این درمان که امروزه در بسیارى از آرایشگاه ها و سالن ها 
توصیه مى شود، ممکن اســت انجامش تا یکسال طول بکشد و اغلب هم 

پرهزینه است.
اغلب این تصور پیش مى آید که کراتینه به صاف کردن مو مربوط مى شود 
در صورتى که این تصور صحیح نیست. هنگام کراتینه کردن موها، محلولى 
استعمال مى شود که کراتین با موها ترکیب شده و آسیب هاى کوتیکول  مو 
را ترمیم مى کند و در نتیجه کراتینه موجب براق  شدن و کاهش وز مو شده 

اما به طور مستقیم موجب صاف  شدن موها نمى شود.  

خطرات کراتینه کردن مو:

خطر سرطان
فرمالدئید، یک ماده سرطانزاست که تقریباً در اغلب محصوالت کراتینه مو 
یافت مى شود. حتى نوع مشهور کراتین مو به نام نوع برزیلى حاوى فرمالدئید 
است. اگر چه بیشتر سالن هاى زیبایى از ماسک هاى مو براى پاك کردن 
فرمالدئید استفاده مى کنند ولى هیچ روشى وجود ندارد که از جذب مقدار 
بسیار کم فرمالدئید از سطح پوست پیشگیرى کند و فرمالدئید خاصیت بالقوه 
شدیدى براى بروز کانسر دارد. اگر چه تعداد کمى از محصوالت کراتینه که 
فاقد فرمالدئید هستند وجود دارند ولى این مواد نتایج دلخواه را ندارند چرا 

که قدرت صاف کنندگى موها به دلیل وجود فرمالدئید است.

ریزش مو
مشــکل بزرگ دیگر ریزش مو در تعدادى از مصرف کنندگان این روش 
است. دیده شده که موها پس از اولین شستشــو از ریشه شروع به ریزش
 مى کنند حتى اگــر از محصوالت مراقبــت مو که در ســالن ها توصیه

 مى شود، استفاده کنند.

نازك شدن مو
به عالوه غیر از ریزش مو، نازك شدن مو هم طى چند هفته پس از کراتینه 
مو دیده شده اســت. در این شرایط مراجعه به پزشــک متخصص براى 

بررسى علت ریزش مو ضرورى است و ممکن 
است نیاز به مصرف داروهاى ضد ریزش 

مو باشد.

واکنــش هاى 
حساسیتى

مثل سایر مواردى 
که براى مــو انجام 

مى شــود، کراتینه کردن مو نیز با بروز 
واکنش هاى آلرژیک در تعدادى از افراد همراه 

بوده اســت. این عالئم 
شامل خارش و 

دانه هاى 

قرمز رنگ است که عالئم معمول آلرژى محســوب مى شوند باید توجه 
داشته باشید اگر زمینه آلرژى دارید، در انتخاب این روش کمى تأمل کنید.

تخریب ساختمان مو
ممکن است موها بالفاصله پس از کراتینه کردن، براق و درخشنده شوند ولى 
این اتفاق دوام زیادى ندارد و دوسه هفته پس از کراتینه کردن، قوام و بافت 
مو تغییر خواهد کرد. موها خشک و شکننده مى شوند ولى فرم فر یا وز مو 
تغییر کرده و صاف شده است و بنابراین ممکن است توقعى که شما از صاف 

شدن مو در نظر داشتید پس از دو سه بار شستن تأمین نشود.

ماندگارى یا طول عمر موهاى کراتینه شده چقدر است؟
عوارض جانبى ناشى از کراتینه کردن مو غالباً شدید است. شما ممکن است 
از فرم فر یا وز موهاى خود خسته شده باشید ولى باید دقت کنید 
که کراتینه کردن مو و به دنبال آن صاف شدن 
مو معموًال بیشتر از دو ماه دوام 

نمى آورد.

خطرات کراتینه کردن مو امروزه افراد اندکى وجود دارند که موادى به نام سیانوتوکسین ها را بشناسند و فرآیندى که طى مى شود تا به 
بدن انسان مى رسد و نیز اثرى را که بر اعضاى مختلف بدن مى گذارد را بدانند. همچنین کمتر کسى مى داند 

که این نوع سموم به آب منتقل مى شوند، همان آبى که در پخت غذا نیز مصرف مى شود.
عده اى از پژوهشگران بر روى این موضوع متمرکز شده اند. آنها پژوهشى را انجام دادند که نشان مى دهد 
بخارپز کردن گوشت ماهى براى دو دقیقه آن را تا 26 درصد عارى از نوعى از سم به نام سایلیندروسپرموپسین 

از خانواده سیانوتوکسین ها مى کند. 
در حالى که اگر ماهى را بجوشــانیم، 18 درصد از این نوع ســم از بین مى رود و به این معناست که شانس 
مسمومیت با این نوع ســم وجود دارد. نتیجه مهم دیگر این اســت که این نوع سموم زیستى که براى بدن 
انسان بسیار خطرناك و مضر هستند، به آب منتقل مى شوند و همین آب در مصارف خانگى به خصوص آب 

آشامیدنى و براى پخت غذا نیز به کار مى رود.
ایــن پژوهش بــر روى 
ماهــى تیالپیــا انجام 
شــده اســت و نــوع 
ســم تجزیــه و تحلیل 
شــده در ایــن پژوهش 
سایلیندروسپرموپســین 

بود. 
سیانوتوکسین ها توسط 
گروهــى از باکترى ها 
به نام ســیانوباکتر تولید

 مى شــود که معموًال در 
آب تازه وجود دارد. سموم 
بســیارى وجود دارد که 
الزم اســت در پژوهش هاى آتى اثر آنها بررسى شود و ریسک وجودشــان در آب و غذاى انسان و محیط 

زندگى دنبال شود.
نتایج این پژوهش نشان داد که تمرکز بر این نوع سیانوتوکسین بعد از پخت غذا هیچ اثرى بر سالمت عمومى 
ندارد. پژوهشگران معتقدند که نباید گوشت ماهى به صورت خام مصرف شود و حتمًا باید به صورت پخته آن 
را خورد و بهتر آن است که آن را به مدت دو دقیقه جوشاند و آبى که در آن مى جوشانیم نباید به مصرف دیگرى 

برسد، چون حاوى سموم قابل حل در آب است که از بدن ماهى به آب منتقل مى شود.
سیانوتوکسین در غذاهاى گیاهى اى یافت مى شــوند که با آب آلوده به این نوع سم تهیه شده باشد. همین 
مشکل در غالت، ماهى و صدف ها نیز وجود دارد. این سم بسیار معمول است و در سراسر جهان وجود دارد 
مى تواند به اعضاى بدن مانند کبد، کلیه ها، قلب، روده ها و شش ها و نیز مغز آسیب برساند. همین مشکل را 
در حیوانات نیز سبب مى شود. در انسان، مسمومیت با آن به صورت عوارضى همچون عفونت کبد، سردرد، 

اسهال، کم آبى بدن، نارسایى کلیه، و...مشاهده مى شود. 

اگر قصد دارید چند کیلوگرم وزن از دست بدهید، بهترین و ساده ترین کار این است که کالرى کمترى در طول 
روز دریافت کنید چون شایع ترین علت اضافه وزن، دریافت کالرى بیشتر از حد نیاز است.

خوشبختانه روش هاى سالم ثابت شده اى براى احساس سیرى سریع تر و پیشگیرى از اضافه وزن وجود دارد:
مصرف غذاهاى با فیبر باال: فیبر در تمام دانه ها، حبوبات، میوه ها و سبزیجات وجود دارد و مزایایش براى 
کنترل کلسترول، قند خون، تغذیه باکترى هاى مفید و حفظ سالمت دستگاه گوارش ثابت شده است. از آنجا 

که فیبر سخت هضم مى شود، مى تواند جلوگیرى کننده از اشتهاى زیاد باشد.
اضافه کردن پروتئین به وعده هاى غذایى و میان وعده ها: پروتئین نیز مانند فیبر به آرامى هضم 
مى شود و به احساس سیرى ســریع تر و طوالنى مدت کمک مى کند. ماســت یونانى و آجیل بهترین منابع 

پروتئین هستند که مى توانند هم در میان وعده ها و هم در وعده هاى غذایى گنجانده شوند.
خوردن سوپ: مصرف 
ســوپ هاى کم کالرى 
قبل از شروع غذاى اصلى 
به شما کمک مى کند که 
حجم کمتــرى از غذا را 
وارد دستگاه گوارش خود 
کنید. در نظر داشته باشید 
که نوشــیدن آب یا شیر 
قبل از غذا این خاصیت 

را ندارد.
استفاده از بشقاب 
کوچک تر: تحقیقات 
نشــان داده است هرچه 
بشقاب غذاخورى بزرگ تر باشد، ما آن را بیشتر پر مى کنیم و بیشــتر غذا مى خوریم. در حقیقت این چشم ها 
هستند که به جاى معده در خوردن یا نخوردن غذا تصمیم مى گیرند. وقتى شما نیمى از بشقاب بزرگى را پر از 
غذا مى کنید، پس از خوردن تمام غذا این حس به شما دست مى دهد که به اندازه کافى غذا نخورده اید و هنوز 
گرسنه اید. حاال فرقى نمى کند که بشقاب شما بزرگ باشد یا متوسط. به هر حال خالى بودن نیمى از بشقاب 
به معنى گرسنه ماندن است. وقتى بشقاب بزرگى را انتخاب مى کنید، بیشتر مى خورید و چاق تر مى شوید، در 

حالى که مى توانید به آسانى بشقابتان را کوچک کنید.
مصرف افزودنى هاى خوب: تحقیقات نشان داده است که مصرف چربى هاى مفید به کنترل اشتها کمک 
مى کند. عصاره زعفران نیز یکى از افزودنى هایى است که منجر به جلوگیرى از پرخورى مى شود. عصاره قهوه 

سبز نیز همین خاصیت را دارد.

ماهى بخارپز یا آب پز؟

 5ترفند براى اینکه زودتر احساس سیرى کنید 

با عجیب ترین جایگزین شیر و لبنیات آشنا شوید
نتایج مطالعات جدید حاکى از آن است که آب معدنى مى تواند منبع خوبى از کلسیم باشد و به عنوان جایگزینى 

براى محصوالت لبنى و شیر استفاده شود.
پژوهشگران آلمان معتقد هستند؛ در حالى که تعداد زیادى از افراد داراى اضافه وزن هستند، مصرف مواد غذایى 
جایگزین بسیار مؤثر است .  محققان در حال جایگزینى براى دریافت کلسیم از موادى غیر از مواد غذایى شیرین 

و لبنى هستند.
این مطالعه بر روى پنج محصول متفاوت که هر کدام حاوى 300 میلى گرم کلسیم هستند، انجام شد. بررسى 

در مورد سه نوع آب معدنى، شیر و مکمل کلسیم بود. 
نتایج مطالعه انجام شــده نشان داد کلسیم در آب معدنى مانند کلسیم در شــیر جذب مى شود. البته محققان، 
آب با محتواى کلسیم باال را براى بیماران مبتال به پوکى استخوان توصیه مى کنند. آب معدنى منبع خوبى از 

کلسیم است.کلسیم است.

دکتر نوشین محمدحسینى، گفت: داروى دگزامتازون یا همان دگزا، از جمله داروهایى است که در شکل هاى مختلف همچون 
شربت، قرص، قطره، آمپول، پماد و محلول ها، یکى از پرکاربرد ترین و قوى ترین داروها به شمار مى رود.

وى ادامه داد: این دارو شبیه انواع آنتى بیوتیک هاست که براى هموطنان ایرانى ها داروى شناخته شده اى است.
محمدحسینى افزود: تزریق آمپول دگزامتازون از طریق کاهش توان دفاعى بدن باعث افزایش خطر بازگشت دوباره نشانه هاى 

بیمارى هاى ویروسى از جمله سرماخوردگى و یا ابتال به سایر بیمارى هاى عفونى مى شود.
کارشناس کمیته کشورى تجویز و مصرف منطقى داروى سازمان غذا و دارو، تأکید کرد: عوارض مصرف دگزامتازون شامل افزایش توده چربى 
در صورت و بدن، کاهش تراکم و استحکام استخوان ها و افزایش احتمال شکستگى، جوش هاى پوستى و اختالل در بهبود انواع زخم ها. ضعف 
و تحلیل عضالت و افزایش احتمال پارگى و و آسیب تاندون ها، افزایش فشار خون و قند خون،آب مروارید و افزایش فشار داخل چشم مى شود.

مراقب عوارض خطرناك
 مصرف آمپول «دگزامتازون»
 باشید

یک  ـن 
که به طور 
دارد که د

هاى فر یا وز 
 وجود ندارد.

عملمى کند. 
براق و بدون  ه
ه ها و سالن ها 
شد و اغلب هم 

و مربوط مى شود 
ن موها، محلولى 
هاىکوتیکول  مو 
 کاهش وز مو شده 

 محصوالت کراتینه مو 
 برزیلى حاوى فرمالدئید 
هاى مو براى پاك کردن 
د ندارد که از جذب مقدار 
 و فرمالدئید خاصیت بالقوه 
ى از محصوالت کراتینه که
اچراااا ننن نتایج دلخواه را ندارند 

مالدئید است.

 مى شود، استفاده کنند.

نازك شدن مو
به عالوه غیر از ریزش مو، نازك شدن مو هم طى چند هفته پس از کراتینه 
مو دیده شده اســت. در این شرایط مراجعه به پزشــک متخصص براى

ننننننکنمکن بررسى علت ریزش مو ضرورى است و م
است نیاز به مصرف داروهاى ضد ریزش 

مو باشد.

ىىهاى واکنــش 
حساسیتى

سایر مواردى  مثل
براى مــو انجام که

مى شــود، کراتینه کردن مو نیز با بروز 
واکنشهاى آلرژیک در تعدادى از افراد همراه 

بوده اســت. این عالئم
شامل خارش و 

دانه هاى 

استو تغییر کرده و صافشده
شدن مو در نظر داشتید پس از دو سه بار شستن تأمین نشود.

ماندگارى یا طول عمر موهاى کراتینه شده چقدر است؟
عوارض جانبى ناشى از کراتینه کردن مو غالباً شدید است. شما ممکن است 
فر یا وز موهاى خود خسته شده باشید ولى باید دقت کنید  از فرم
که کراتینه کردن مو و به دنبال آن صاف شدن 
مو معموًال بیشتر از دو ماه دوام 

نمى آورد.

ر یلوجو ب و ى ر

دکتر نوشین محمدحسینى، گفت: داروى دگزامتازون یا همان دگزا، از جمله داروهایى است که در شکل هاى مختلف همچون 
شربت، قرص، قطره، آمپول، پماد و محلول ها، یکى از پرکاربرد ترین و قوى ترین داروها به شمار مى رود.

وى ادامه داد: این دارو شبیه انواع آنتى بیوتیک هاست که براى هموطنان ایرانى ها داروى شناخته شده اى است.
محمدحسینى افزود: تزریق آمپول دگزامتازوناز طریقکاهش توان دفاعىبدنباعث افزایشخطربازگشت دوباره نشانه هاى 

بیمارى هاى ویروسى از جمله سرماخوردگى و یا ابتال به سایر بیمارى هاى عفونى مى شود.
کارشناس کمیته کشورى تجویز و مصرف منطقى داروى سازمان غذا و دارو، تأکید کرد: عوارض مصرف دگزامتازون شامل افزایش توده چربى 
در صورت و بدن، کاهش تراکم و استحکام استخوان ها و افزایش احتمال شکستگى، جوش هاى پوستى و اختالل در بهبود انواع زخم ها. ضعف 
و تحلیل عضالت و افزایش احتمال پارگى و و آسیب تاندون ها، افزایش فشار خون و قند خون،آب مروارید و افزایش فشار داخل چشم مى شود.

 مصرف آمپول «دگزامتازون
 باشید

ی

مراقب عوارض خطرناك
ف آمپول «دگزامتازون»

شایعات استخرى در تابستان
باید بدانید استخر محل بسیار مناســبى براى انتقال بیمارى هاى پوستى و عفونى است. از 
این رو، استفاده از استخرها همواره با مسائل و خطرات بهداشتى روبه رو است. ضدعفونى 
نکردن یا ضدعفونى کردن نامناسب و ناکافى استخر و جکوزى، تصفیه نامناسب یا تصفیه 
نکردن آب استخر و جکوزى به مدت طوالنى (بیش از دو روز)، تجمع آلودگى هاى انسانى 
مانند چربى بدن، تعریق یا استفاده از کرم هاى آرایشى، استفاده از آب نامناسب یا به عبارتى، 

اســتفاده از آب هاى غیــر از آب 
لوله کشى شــهرى براى کاهش 
هزینه مصــرف آب، بى توجهى 
به نظافت محوطه اســتخرها و 
جلوگیرى نکــردن از ورود افراد 
مبتــال بــه بیمــارى به عنوان 
شــاخص  ترین عوامل آلودگى 
آب اســتخر و جکوزى  شناخته 

مى شود.
برخالف باور عموم، اضافه کردن 
کلر به آب اســتخرها در کاهش 
100درصدى این آلودگى ها مؤثر 
نیســت. درعین حال براســاس 
آمارهاى وزارت بهداشت بسیارى 
از استخرها ممکن است گندزدایى 

را به طور کامل انجام ندهند و دقیقاً به همین دلیل هر سال شاهد تعطیل شدن تعدادى از آنها 
به  دلیل رعایت نشدن مسائل بهداشتى هستیم. از طرفى، این روزها شایع شده که در بعضى 
استخرها به جاى کلر از وایتکس استفاده مى کنند. این موضوع تا چه حد مشکل آفرین است؟
به طورکلى، استفاده از وایتکس ممنوع است، چراکه تثبیت کننده هاى داخلى وایتکس که 

سمى هستند، در فضا متصاعد مى شوند و باعث تغییر PH محیط شده، وضعیت آب را براى 
استفاده مردم نامساعد مى کنند اما طبق گزارش هاى سال گذشته تعدادى از استخرهاى 
متخلف در این زمینه پلمب شدند. بنابراین استاندارد بودن و تمیزى استخر، عامل مهمى 

براى سالمت افراد محسوب مى شود و قیمت پایین نباید مالك باشد.
همچنین عفونت هاى قارچى ازجمله بیمارى هایى هســتند که مى توانند از طریق استخر 
منتقل شوند و انتقال هم معموًال از 
طریق راه رفتن بدون دمپایى روى 
سطوح مرطوب و لبه استخر است. 
اگر فردى که در ناحیــه پا دچار 
عفونت قارچى است، با پاى برهنه 
کنار اســتخر راه برود و پاى فرد 
دیگرى پس از او با آن محل تماس 
پیدا کند، شخص به عفونت قارچى 
مبتال مى شــود. البته شرط اولیه 
انتقال این بیمارى، مرطوب بودن 
سطوح است. با این حساب حتى 
دمپایى ها و دیگر وسایل استخر 
ممکن است آلوده به عفونت هاى 

قارچى باشند.
بنابرایــن بایــد در محیط هاى 
مرطوب و از همه مهمتر اســتخر، دمپایى ها را در حوضچه کلر حداقــل به مدت 15 ثانیه 
ضدعفونى کنید. بسیارى از افراد با این ســئوال مواجه اند که چرا بعد از استفاده از استخر و 
جکوزى دچار قارچ مى شوند؟ آیا واقعاً انتقال عفونت  از راه استخر منبع علمى دارد؟ باید گفت 

بله رفتن به استخر و شنا کردن ممکن است احتمال قارچ را بیشتر کند.

با توجه به نتایج مطالعــات اخیر، کودکانى که در معرض 
تبلیغات فســت فود کودك محور قرار مى گیرند، به طور 
قابل مالحظــه اى بیشــتر از این محصوالت اســتفاده 

مى کنند.
به طور کلى، مصرف فســت فود در کودکان با افزایش 
دریافت کالــرى، چربى و قند همراه اســت که مى تواند 
یک عامل خطر مهم براى چاقى و ســایر مشــکالت 
ســالمت باشــد. زیرا اعتقاد داریم عادات غذایى که در
 اوایل زندگى شــکل گیرد تا نوجوانى و بزرگسالى ادامه 

خواهد داشت.
در این مطالعه، از والدین خواسته شــد زمان مشاهده و 
کانال هایى که تماشا شــدند و مصرف فست فود کودك 
خود را گزارش کنند. پاســخ آنها با لیســتى از تبلیغات 
فست فود که در کانال هاى کودك پخش مى شد، ترکیب 

شد.
نتایــج حاکــى از آن بود کــه نیمــى از کــودکان از
مواد غذایى تبلیغ شــده اســتفاده کردنــد و در معرض

تبلیغات قرار گرفتن، میل مصرف فســت فود را افزایش 
مى دهد.

 این یافته هــا به مــدت زمــان مشــاهده تلویزیون، 
مصــرف فســت فود توســط والدیــن و ســایر 
عوامــل ماننــد وضعیــت اجتماعــى- اقتصــادى 

وابسته نبود.
ایــن یافته هــا بــه خصــوص در مــورد کــودکان 
زیر 6 ســال نگران کننده اســت زیرا آنهــا نمى توانند

تفاوت بین تبلیغات و برنامه هاى تلویزیون را تشخیص 
دهند. 

فیروزه جعفرى، روانپزشک با بیان اینکه مصرف مواد یکى 
از عواملى است که ســالمت روان را به خطر مى اندازد، 
گفت: خوشــبختانه در ایران به اقتضاى مســائل دینى و 
فرهنگى خیلى با مقوله الکل سر و کار نداریم ولى به هرحال 
هشدارهایى به ما مى رسد و ما موظف هستیم اقدام هاى 

پیشگیرانه را در این بحث انجام دهیم.
وى با تأکید بر اینکه اضطراب و افسردگى از عالئم شایع 
اختالالت روانپزشکى هستند که مى توانند باعث مصرف 
مواد و به خصوص الکل بشوند، افزود: اختالل افسردگى در 

خانم ها بیشتر است و پنج تا ده برابر بیشتر دیده مى شود .
این روانپزشک در ادامه تأکید کرد: افسردگى وقتى خفیف 
باشد ممکن است خود به خود خوب شود و توصیه ما این 

نیست که صبر کنیم تا خود به خود خوب شود و حتمًا باید 
درمان شود ولى کارهاى اشتباهى مثل مصرف الکل انجام 
ندهیم. وى در پاسخ به این پرسش که وقتى فردى در حالت 
مستى و مصرف الکل کارى را مى کند و یا مى خواهد کارى 
انجام دهد فرداى آن روز و بعد از تمام شدن اثر الکل دیگر 
چیزى یادش نمى آید و فراموشى مى گیرد که چه کارهایى 
انجام داده است این چه اختاللى اســت؟ ادامه داد: ما به 
این حالت فراموشى هاى گذرا مى گوییم و افراد فراموش
 مى کنند که چه کارهایى کرده اند و معموًال کارهاى این 
افراد پرخاشگرانه است یا حرف ها و رفتارهاى ناشایستى از 
خود بروز مى دهند و جالب این است که خود به یاد نمى آورد 
که چکار کرده است و هرچه فکر مى کند یادش نمى آید و 

این خود یک خأل در مغز است و مدام فکر مى کند که چه 
کار کرده است.جعفرى تصریح کرد: براى همین توصیه این 
است که اگر فردى در کنار این افراد بوده آن برهه زمانى که 
فرد فراموش کرده است را به او توضیح دهد و یادآورى کند 
و به او بگوید که چه کارهایى مى خواسته بکند که جلویش 
را گرفته اند و حتى ممکن است خیلى وقت ها کارى را که 
فرد نکرده را به او نسبت دهند وچون فرد فراموشى گرفته 
است روحش هم از این کارى که کرده خبر ندارد؛ اینها همه 

عوارض مصرف الکل است. 
وى افزود:  با مصرف الکل ما یک پرده اى روى ذهنمان

 مى آوریم و یک ناهوشیارى ایجاد مى کنیم، بنابراین حتى 
یک بار مصرف الکل هم مى تواند خطرناك باشد.

تأثیر مخرب تبلیغ
 فست فود بر کودکان

حتى یکبار مصرف الکل هم بسیار خطرناك است
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نصف جهان    ظاهراً باید منتظر بود تا در نیم فصل 
دوباره مهدى شــریفى را با پیراهن ســپاهان در 

میادنى فوتبال دید.
ســرمربى کروات تیم ســپاهان در جریان دیدار 
تدارکاتى با تراکتورسازى دقایقى با مهدى شریفى 

به گفتگو پرداخت.
در پایان دیدار تدارکاتى تراکتورسازى و سپاهان، 
مهدى شریفى مهاجم سابق ســپاهان که دوران 
خدمت ســربازى اش را در تراکتورسازى سپرى 
مى کند، نزد زالتکو کرانچــار رفت و دقایقى با او 

گفتگو کرد.
شــریفى کــه در دوره حضــورش در ســپاهان 
یکى از بازیکنان مــورد عالقه کرانچــار بود،  با 

اســتقبال این مربى کروات مواجه شد و برخورد 
گرمــى میــان ایــن اســتاد و شــاگرد صورت 

گرفت. 
نکته قابل توجه درباره مهدى شــریفى این است 
که در نیم فصــل لیگ هفدهم ســربازى اش در 
تراکتورســازى به پایان مى رســد و به واســطه 
قراردادى که با ســپاهان دارد، احتماًال باید به این 

تیم برمى گردد. 
با توجه بــه برخورد اخیــر شــریفى و کرانچار و 
صحبت هایى که میان این دو نفر رد و بدل شــد، 
به نظر مى رســد از حاالباید جدایى شــریفى از 
تراکتورسازى و حضورش در ســپاهان را  قطعى 

بدانیم.

نصف جهان    سرمربى نفت تهران در گفتگویى به 
طور تلویحى صباى قم را متهم به این کرده که در 
سوداى بازگشت به لیگ برتر  از طریق غیر فوتبالى 
هستند.على کریمى در مصاحبه اى مدعى شد که 
یک تیم لیگ یکى طورى تمرین مى کند که انگار 

قرار است در لیگ برتر حاضر شود!
 البته او صراحتًا نامى از تیــم مورد نظر خود نبرده 
است اما مصاحبه چند روز پیش ناصر فریادشیران 
مى تواند نام تیم موردنظر کریمى را مشخص کند. 
فریادشیران مدیر آکادمى باشگاه نفت تهران چند 
روز پیش گفت:  «برخى از نمایندگان مجلس که 
متعلق به شهر مقدس قم هستند نامه نگارى هایى 
انجام دادند تا تیم نفت به دلیل مشکالتى که دارد 

منحل شــده و امتیاز این باشگاه به باشگاه سقوط 
کرده صباى قم برســد. اما من به مسئوالن این 
باشــگاه توصیه مى کنم وارد این بازى خطرناك 
نشــوند چرا که رســانه ها به عنوان چشم جامعه 
اجازه انجام چنین کارى نخواهند داد.  البته مدیران 
باشگاه صبا خیلى زود پاسخ فریادشیران را دادند اما 
در پاسخ آنها هم نشانه هایى وجود داشت که نشان 
مى داد صبا از طریق شــکایت به کمیته اخالق به 

دنبال بازگشت به لیگ برتر است.»
به هر حال بایــد منتظر ماند و دید کــه آیا نفت با 
همیــن روال در رقابت هاى لیگ برتــر ماندنى 
اســت و یا اینکه تیمــى جایگزیــن آن خواهد

 شد.

 اشکان دژآگه 
 کاپیتــان تیم ملى که مــرد مورد اعتمــاد کارلوس 
کى روش نیز محسوب مى شــود بعد از مدتى حضور 
در لیگ ســتارگان قطر به آلمان بازگشــت تا براى 
ولفســبورگ به میدان برود. حضور در آلمان و تیمى 
که از آن خاطرات خوشى در ذهن داشت نیز نتوانست 
او را به روزهاى اوجــش بازگرداند و مصدومیت مانع 
بزرگ او شد. بدون تیم بودن یکى از مهره هاى کلیدى 
کى روش در سال منتهى به جام جهانى اتفاق خوبى 
براى تیم ملى کشورمان نیســت هرچند او هرگز به 
حضور در فوتبال ایران فکر نکرده و همچنان به دنبال 
حضور اروپایى خود است و باید دید کدام تیم شماره 21 

ایران را از آن خود خواهد کرد.

آندرانیک تیموریان 
دیگر کاپیتان تیم ملى نیز که اکنون یکسال مى شود 
که از جمع شــاگردان کارلوس کى روش دور مانده، 
در فصل گذشته در یک قدمى بازگشت به استقالل 
قرار داشت. با این حال مشکل محرومیت این تیم از 
جذب بازیکن در نیم فصل گذشــته باعث شد تا او به 
نفت تهران برود و روى ارسال خود نیز باعث قهرمانى 
این تیم در جــام حذفى شــد. او در پایان فصل جزو 
گزینه هاى حضور در سپیدرود محسوب مى شد که این 
انتقال نهایى نشد و اکنون باید دید شماره 14 سال هاى 

اخیر چه تصمیمى براى آینده اش خواهد گرفت.

محسن بنگر 
کاپیتان سابق پرســپولیس  و تیم ملى بعد از جدایى 

از سرخپوشــان پایتخت، راهى تراکتورسازى شد اما 
درگیرى با قلعه نویى در فصل گذشته بنگر 37 ساله 
را خانه نشــین کرد و تقریبًا یک نیم فصل بدون تیم 
بودن براى بازیکن در چنین سن و سالى کافى است 
تا دیگر مورد عالقه تیمى نباشد. صحبت از بازگشت 
او به تراکتورسازى پس از مصدومیت هادى محمدى 
مطرح شد که البته توسط یحیى گل محمدى تکذیب 
شد تا این مدافع شمالى نیز اکنون بدون تیم محسوب 

شود.

محمد نصرتى
مدافع ســابق پاس، تراکتورســازى، پرسپولیس و 
گسترش فوالد دیگر بازیکنى است که هنوز وضعیت 
مشــخصى براى فصل هفدهم ندارد و مذاکراتش با 
لوکا بوناچیچ به عنوان سرمربى جدید گسترش فوالد 
به بن بست خورده است. او هم زمانى بازوبند تیم ملى 

را بر بازو مى بست. 

وحید طالب لو 
باز هم کاپیتان و این بار کسى که سابقه بستن بازوبند 
اســتقالل را در کارنامه دارد در ابتــداى فصل بدون 
مقصد است. دروازه بان سابق استقالل فصل گذشته 
عملکرد قابل قبولى در فوالد خوزستان داشت، بعد از 
عملکرد متزلزل برابر پرسپولیس از چشم فوالدى ها 
افتاد تا اکنون با حضور سیروس پورموسوى آنها حامد 
لک را به جمع خود اضافه کننــد تا طالب لو نیز دیگر 
بازیکن شــاخص بدون تیم حال حاضر فوتبال ایران 

محسوب شود.

هاشم بیک زاده 
مدافعى که قرار بود دفاع چپ فیکس تیم ملى در جام 
جهانى 2014 باشــد و «لیونل مسى» را مهار کند در 
حال حاضر با وجود یک نیم فصل بیرون نشستن هنوز 
تکلیفش براى فصل جدید مشخص نیست. بیک زاده 
نیم فصل گذشته با تراکتورسازى قرارداد بست ولى 
بعد از پایان نقل و انتقاالت متوجه شــد این تیم حق 
اضافه کردن بازیکن جدید نداشــته و قراردادش غیر 
قانونى بوده اســت. او که اکنون بازیکن آزاد اســت 
امیدوار به مورد توجه قرار گرفتن توسط تیمى است و 

شانس خود را جستجو مى کند.

حنیف عمران زاده
 مدافع سابق استقالل فصل گذشته را با خونه به خونه 
در لیگ یک شروع کرد و سپس به صباى قم پیوست. 
سقوط صبا به لیگ یک این بازیکن را هم بالتکلیف 
کرده است. صحبت از حضور او در ماشین سازى تبریز 
بود که تکذیب شد و هنوز تیم فصل آینده این بازیکن 

مشخص نیست.

آرش افشین
یکى از اســتعدادهاى فوتبال ایران که ســربازى و 
مصدومیت او را از مسیر موفقیت آمیزى که در پیش 
گرفته بود ناکام گذاشــت. افشــین بعد از حضورى 
ناموفق در استقالل تهران راهى استقالل خوزستان 
شد و در این فصل البته از لیست این تیم نیز خارج شده 
و گمانه زنى ها به بازگشت او به فوالد خوزستان خبر 

مى دهد و هرچند هنوز چیزى مشخص نیست. 

4کاپیتان تیم ملى تیم ندارند! 
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با نزدیک شــدن به شــروع فصل هفدهم، هنوز 
ســتاره هاى بزرگى در لیســت تیم هاى فصل آینده 
قرار نگرفته اند و عجیب اینکه در بین این اسامى چهار 

کاپیتان سابق تیم ملى نیز قرار دارند.

لیگ برتر کمتر از دو هفته دیگر آغاز خواهد شد و این 
در حالى است که نام بسیارى از چهره هاى قابل توجه 
فوتبال ایران جایى در لیســت تیم هاى فصل بعدى 
قرار نگرفته اند. اشــکان دژآگه و آندرانیک تیموریان 

بزرگ ترین چهره هاى جامانــده از نقل و انتقاالت 
فوتبال ایران محسوب مى شوند که سابقه کاپیتانى تیم 
ملى ایران را نیــز در کارنامه دارند و جزو عجیب ترین 

جامانده ها محسوب مى شوند.

نصف جهــان   دیدگاه کى روش در مقابــل ایده دیدار 
تدارکاتى با تیم هاى بزرگ جهان منطقى به نظر مى 
رسد و بهتر است در این باره به دالیل او بیش از پیش 

توجه شود.
 مطهرى نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى در دیدار 
با مسئوالن وزارت ورزش از وزیر خواسته بود حاال که 
تیم ملى با شــرایط خوبى به جام جهانى 2018 صعود 
کرده دیدارهاى تدارکاتى بزرگ برابر تیم هاى بزرگ 
دنیا مثل برزیل، آلمان، اسپانیا و... برایش تدارك ببینند. 
شاید وزارت ورزش و شخص ســلطانى فر هم چندان 
با این موضوع مشکل نداشــته باشند و با وجود سخت 
بودن تدارك چنین دیدارهایى براى برگزارى شــان 
تالش کنند؛ اما پیش از همه اینها کى روش به عنوان 
سرمربى تیم ملى مخالف برگزارى چنین دیدارهایى 
است. کى روش درباره برگزارى بازى هاى تدارکاتى با 
تیم هاى بزرگ دنیا مثالى از چند ســال قبل زد و دیدار 

ایران برابر برزیل را یادآورى کرد. دیدارى که ایران 3بر 
صفر برابر برزیلى  که چند ســتاره بزرگش را به همراه 
نداشت شکســت خورد. کى روش اعتقاد دارد چنین 
دیدارهایى بدون پیش زمینه و ذهنیت حرفه اى نه تنها 
سودمند نیست که مى تواند تمام و کمال به ضرر فوتبال 
ملى ایران تمام شود. واقعًا هم که کى روش قدم به قدم 
تیم ملى را به جایى رساند که بدون دیدار با بزرگ ترین 
تیم هاى دنیا برابر آرژانتین بازى قابل قبولى از خود به 
نمایش گذاشت. کى روش همیشه از دیدار با تیم هاى 
سطح دوم دنیا مثل روسیه، شیلى، سوئد و از این دست 
کشورها اســتقبال کرده و گویا در مسیر آماده سازى 
ایران براى جام جهانى هم قصد ندارد فدراســیون را 
مجبور به فراهم کردن دیدار بــا بزرگ ترین تیم هاى 
دنیا کند. کارى که البته براى فدراسیون بسیار سخت 
خواهد بود و آنها قطعًا ممنون کى روش هستند که این 
مسئولیت سنگین از روى دوش شان برداشته مى شود.

دیدار با بزرگان نیاز نیست

سرمربى تیم سپاهان اصفهان اعالم کرد با جذب یک 
هافبک بازیســاز و یک مهاجم نوك آسیایى تیمش 

تکمیل مى شود.
زالتکو کرانچار در پایان دیدار تدارکاتى تیمش مقابل 
تراکتورسازى صحبت هایى را درباره شرایط سپاهان 

بیان کرد که ماحصل آن را در ادامه مى خوانید:
 تا دقیقه 15 خــوب بودیم و بر توپ و میدان تســلط 
داشتیم اما در این دقیقه تراکتورسازى گل تساوى را زد. 
در نیمه دوم نیز از لحاظ هجومى از تیم راضى هستم اما 
در پاس هاى نهایى و اصطالحًا پاس هاى گل و حتى 
گلزنى مشکل داشتیم ولى در مجموع بازى خوبى بود.

درست است که آقایى مصدوم شد، هر چند که باید صبر 
کرد تا  میزان مصدومیت او مشخص شود. به طور کلى 
با آمدن بازیکن برزیلى و یک هافبک بازى ساز و مهاجم 

نوك آسیایى تیم را کامل مى کنیم.
ما با جذب چند بازیکن دیگر نیمکت را کامل و گسترده 
مى کنیم، هر چند که در نیمه دوم به جوانانى هم میدان 
دادیم که آنها به خوبى خودشان را نشان دادند و بازى 

خوبى را به نمایش گذاشتند.
در خالل اردو بازى هاى تدارکاتى مناســبى داشتیم 
و مســیر و روند خوبى را طى کردیم تا بــه این نقطه 
رســیدیم. هر چند که بــا ملحق شــدن دو بازیکن 
آســیایى و برزیلى مان فکر مى کنــم تیممان کامل 
شــود تا در نهایت بتوانیم تصویر روشن ترى از آنچه 
مى خواهیم به دســت آوریم و با آمادگى کامل براى 
فصل جدیــد به میــدان رفته و از همــان هفته هاى 
آغازین بتوانیــم نوید قهرمانى به هواداران ســپاهان

 بدهیم.

 با بازیکنان خارجى کامل مى شویم
 زالتکو کرانچار:

«کایرو رودریگوئز» مدافع برزیلى که مورد توجه ســرمربى 
سپاهان قرار گرفته است، با حضور در ایفمارك تست پزشکى 
داد. سپاهانى ها براى تقویت خط تدافعى خود به یک مدافع 
میانى نیاز داشــتند و کایرو رودریگوئز بازیکن فصل گذشته 

نفتچى باکو مورد توجه زالتکو کرانچار قرار گرفته است.
 این مدافع برزیلى که از روز چهارشــنبه هفته گذشــته در 
تمرین طالیى پوشان حاضر شده است،  در تهران و در مرکز 
پزشکى ایفمارك حاضر شد و تســت پزشکى داد تا احتمال 

سپاهانى شدنش بیش از پیش قوت بگیرد.

   رودریگوئز  تست پزشکى داد 

احســان حاج صفى و مسعود شــجاعى سوژه 
رســانه هاى یونانى شــده اند. موضوعى که دو 
بازیکن ایرانى پانیونیوس را سوژه کرده احتمال 
برخورد تیمشان با نماینده رژیم صهیونیستى در 
مرحله بعدى لیگ اروپاســت. نکته اى که باعث 
شده سایت هاى ورزشى یونان روى این موضوع 

زوم کنند.   
رســانه هاى یونانى درباره این اتفاق نوشته اند: 
یک موضــوع دیپلماتیک قرار اســت رخ دهد و 
همانطور که سال گذشــته علیرضا جهانبخش، 
دیگر بازیکن ایرانى براى تیمــش برابر نماینده 
رژیم صهیونیســتى به میدان نرفت، این بار نیز 
در صورت تقابل پانیونیوس با رژیم صهیونیستى 
همیــن اتفــاق رخ خواهــد داد و شــجاعى و 
حاج صفى جلوى حریف تیمشــان قرار نگیرند، 
چرا که ایــران، رژیم صهیونیســتى  را به عنوان 
یک کشور به رسمیت نمى شناســد. اتفاقى که 
ممکن اســت براى تیم یونانى محرومیت در پى 

داشته باشد.

مدافع تیم پارس جنوبى شایعه جدایى از این تیم 
را رد کرد.

در روزهاى گذشته شایعاتى درباره جدایى محمد 
طیبى از جمع بازیکنان پارس جنوبى جم و حضور 
در لیگ قطر ایجاد شده است. در این خصوص روز 
گذشته سایت استادالدوحه خبر حضور طیبى در 

تیم القطر را منتشر کرد.
طیبى با رد شــایعه جدایى اش از پارس جنوبى 
جم اظهار داشــت: درحال حاضر بهبهان هستم 
و مشغول اســتراحت دوروزه تا از دوشنبه دوباره 

کارمان را از تهران آغاز کنیم.
وى ادامه داد: من از قطر دو پیشــنهاد رســمى 
داشتم ولى چون قرارداددارم و به مدیریت باشگاه 
پارس جنوبــى وتارتار قول مردانــه داده ام پاى 
حرف و قــراردادم ایســتاده ام و جایى نخواهم 
رفت. شــک نکنید امســال از پارس جنوبى به 
تیم ملى دعوت مى شــوم، نه با حضور در لیگ 

قطر.

خطر دیدار تیم حاج صفى 
با نماینده صهیونیستى 

پیشنهاد قطرى ها را 
رد کردم

مربى بدنساز خارجى سپاهان با انگیزه باالیى در تمرینات و مسابقات این تیم حاضر 
است.

«رافائــل فوگاگیــرو»، مربى بدنســاز تیم ســپاهان ایــن روزها با انــرژى زیاد 
مشــغول آماده ســازى بازیکنانش اســت. تونچــى در جریان دیــدار تدارکاتى 
ســپاهان مقابل تراکتورســازى مدام با بازیکنان ذخیره طالیى پوشــان در حال 
تمرین بود. از ســوى دیگر او خودش هم کنــار بازیکنان به تمریــن مى پرداخت 
و نکات مخصــوص را بــه آنها انتقال مــى داد. تونچــى همچنین بــا بازیکنان 
خارجــى که اخیراً بــه تمرینات ســپاهان اضافه شــدند، برنامه بدنــى و تمرینى 

مى داد.
نکته قابل توجه درباره فوگاگیرو عالوه بر جنب و جوشــى که کنار زمین داشــت، 
فارسى حرف زدن او بود. مربى بدنساز سپاهان ضمن آشنایى با واژه هاى فارسى به 
راحتى با بازیکنان ارتباط برقرار مى کند و بدون مشــکل در مسیر آماده سازى آنها 

گام برمى دارد.

تاریخ دربى جدید سرخابى ها 31 تیر ماه است و تاریخ سوپرجام یک روز قبل در 30 
تیر. حاال پرسپولیسى ها با توجه به سودى که از دیدار آلمان نصیب شان مى شود به 
سازمان لیگ براى تأخیر یا لغو این دیدار فشار مى آورند و از سمت دیگر سازمان زیر 

بار نمى رود و اصرار به برگزارى بازى در تاریخ از پیش تعیین شده دارد.
در این بین شایعاتى درباره انصراف پرسپولیس از حضور در سوپرجام شنیده مى شود و 
همزمان سازمان لیگ به تندى هشدار داده که برخورد جدى با این اتفاق خواهد کرد. 
اما کدام برخورد؟ و البته با کدام قدرت؟ سعید فتاحى در یکى دو روز اخیر با تأکید بر 
اجرایى کردن قانون چندین بار تکرار کرده که:  با متخلف سوپرجام مطابق با قانون 

برخورد خواهد شد. 
این تهدید در حالى انجام شــده که با توجه به قانون، احتماًال هیچ برخوردى در کار 
نخواهد بود. چون نه جریمه مالى مى شود براى پرسپولیسى ها در نظر گرفت و نه کسر 
امتیاز. با این حساب این فصل هم ظاهراً خبرى از سوپرجام نخواهد بود و این بازى 

قربانى تصمیمات اسپانسرها خواهد شد. 

ى

جریمه در انتظار پرسپولیس بدنساز پرجنب و جوش   
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فدراسیون فوتبال آسیا قضاوت دو دیدار حساس این قاره 
را به تیم داورى ایرانى سپرد.

با تصمیم فدراسیون فوتبال آسیا علیرضا فغانى قضاوت 
دو دیدار حساس و سرنوشت ساز این قاره را در فاصله ده 

روز بر عهده گرفت.
با تصمیم AFC فغانى 31 مردادمــاه دیدار تیم هاى 
گوانگژوى چین و شانگهاى SIPG را قضاوت خواهد 
کرد؛ نبردى میان دو تیم ثروتمند و پرستاره کشور چین که 
در یک چهارم نهایى مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برابر 
یکدیگر صف آرایى خواهند کرد. هر چند در مرحله یک 
چهارم نهایى مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دیدارهاى 
حســاس دیگرى نیز وجود دارد اما بــا توجه به حضور 
ســتارگان پرتعدادى مانندى پائولینیو، آالن، کاروالیو، 

اسکار، هالک و... از اهمیت دو چندانى برخوردار است.

فغانى بــه فاصلــه ده روز بعــد از این دیــدار، در ژاپن 
حساس ترین بازى روز نهم مسابقات مقدماتى جام جهانى 
را سوت خواهد زد. دیدار میان ژاپن و استرالیا که با توجه 
به فاصله اندك میان این دو تیم و عربستان باعث شده 
دیدارى سرنوشت ساز براى گروه دوم مسابقات مقدماتى 
آسیا باشد و احتماًال تیم بازنده این دیدار باید قید صعود 

مستقیم به مسابقات جام جهانى را بزند.
فدراسیون فوتبال آسیا در شرایطى قضاوت حساس ترین 
مسابقات خود را به فغانى، سخندان و منصورى سپرده که 
تیم داورى ایران در مسابقات جام کنفدراسیون ها قضاوت 
خوبى داشت و شانس بسیار باالیى براى حضور در جام 
جهانى 2018 نیز دارد. فغانى حاال داور اول قاره آســیا 
محسوب مى شود و مطمئناً باید منتظر قضاوت هاى مهم 

او در روسیه باشیم. 

ســعید دقیقى که به عنوان یکى از اعضاى شوراى 
شهر قزوین در انتخابات اخیر انتخاب شد، فوتبالش 
را در تیم کاسپین به عنوان مربى – بازیکن پیگیرى 

خواهد کرد.
سعید دقیقى فصل گذشــته را در تیم ماشین سازى 
آغاز کرد ولى در میانه هاى راه با ســرمربى این تیم 
دچار اختالف شد تا راهى سیاه جامگان شود، اما در 
این تیم هم به توفیقى دست نیافت تا حضور در میان 

کاندیداهاى شهر قزوین برنامه بعدى او باشد.
دقیقى در نهایت به عنوان یکى از اعضاى شــوراى 
شهر قزوین برگزیده شد تا نقش جدیدى را تجربه 

کند.
دقیقى که ســابقه بازى در تیم هاى تراکتورسازى، 

پیکان و سایپا را دارد و از با تجربه ترین مهاجمان لیگ 
برتر به شمار مى رود، قرار است به زودى همکارى 
خود را با تیم کاسپین قزوین به عنوان بازیکن – مربى 

آغاز کند.
دقیقى در همین خصوص به گفت:   با توجه به اینکه 
مردم قزوین به من اعتماد کردند و در میان منتخبین 
آنها قرار گرفتم، نمى توانستم فوتبالم را در فضایى 
خارج از شهر قزوین به دلیل جلسات متعددى که در 
شوراى شهر داریم، دنبال کنم. با توجه به جلسات و 
صحبت هایى که با مدیرعامل و استاندار قزوین داشتم 
قرار بر این شده تا به عنوان بازیکن – مربى مسئولیت 
تیم کاسپین را بر عهده بگیرم و امیدوارم بتوانم جواب 

محبت هاى مردم قزوین را بدهم.  ا   
سی

ى آ
ت ها

سو
ین 

س تر
سا

ح

ل  
تبا

 فو
 به
ورا

 ش
ضو

ت ع
گش

باز

به دنبال انتصاب محمدرضا ساکت به عنوان سرپرست 
دبیرى فدراســیون فوتبال ظرف یکى دو هفته گذشته، 
شــاهد انتقادات تقریبًا گســترده و حمالت بعضًا تند و 
احساســى و حتى دور از منطق از جانب بعضى از اهالى 
ورزش خصوصــًا اهالى فوتبال که اکثــراً هم آدم هاى 
موجهى هستند، بودیم. این افراد بدون شناخت کافى از 
توانمندى هاى شخص ساکت و یا اطالع کافى از عملکرد 
قابل دفاع و احترام او در مسئولیت هاى مختلف طى دو 
الى سه دهه اخیر به گونه اى لب به سخن گشوده اند، که 
گویا ساکت با اســتفاده از رابطه ها و بدون داشتن یک 
کارنامه قابل قبول در این مســئولیت مشــغول به کار 

شده است.
با توجه به شــناخت تقریبًا کامل این حقیر که ماحصل 
چیزى در حدود بیســت و اندى سال آشــنایى با وى در 
صحنه ها و عرصه هاى مختلف ورزشى بوده و در مقاطعى 
همکارى هاى تنگاتنگ در مســئولیت هاى مختلف با 
ایشان داشته ام و با نوع تفکرات و توانمندى هاى وى آشنا 
هســتم، وظیفه اخالقى خود مى دانم چند کالمى کوتاه 
درخصوص عملکرد و رزومــه کارى وى با منتقدانش 
سخن بگویم، ضمن اینکه معتقد بوده و هستم که با توجه 
به حدود سه دهه فعالیت ساکت در مسئولیت هاى مختلف 
ورزشى، نقدهایى هم مى تواند به صورت منصفانه متوجه 

او باشد.
ساکت تا قبل از سال 72 که به عنوان مشاور فرهنگى در 
مؤسسه شرکت ورزشگاه بزرگ اصفهان در کنار سردار 
ترکان رئیس اسبق هیئت فوتبال اصفهان و مدیر عامل 
مؤسسه ورزشگاه بزرگ قرار گیرد، خود به عنوان مدیر 
بخش بازرگانى مجتمع عظیم صنایع نظامى هفت تیر 
که وابسته به وزارت دفاع بوده مشغول انجام وظیفه بود. 
مسئولیتى که با توجه به دوران دفاع مقدس و ضرورت 
تجهیز و پشــتیبانى از نیروهاى رزمنده بســیار مهم به 

حساب مى آمد.
در اواخر سال 73 و اوایل ســال 74 و به دنبال بازگشت 
دوباره ســردار ترکان (که پدر معنوى فوتبال اصفهان 
لقب گرفته) به هیئت فوتبال اصفهان پس از یک وقفه 
و جدایى یکساله، ســاکت به عنوان نایب رئیس هیئت 
فوتبال اصفهان وارد عرصه هاى مدیریت ورزشى آن هم 

از نوع فوتبال شد.
در اواخر سال 75 و به دنبال جدایى سردار ترکان از هیئت 
فوتبال اصفهان به دلیل انتقــال به تهران و پس از یکى 
دو سال تداوم حضور او به عنوان نایب رئیس، ساکت در 
سال 78 رسماً رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان شد که 
ماحصل آن بنا به اظهارات و اعتقادات تمامى کارشناسان 
فوتبال اصفهان یکى از دوره هاى خوب فوتبال اصفهان 
بود. دورانى که برنامه محورى، نظم و انضباط و کارهاى 

جدید حرف اول را مى زد.
البته در کنار موارد فوق، برگزارى شکوهمند تورنمنت بین 
المللى نقش جهان در مقطع سنى زیر 21 سال هم از دیگر 

ابتکارات ساکت بود.
در ســال 80 و در زمان مدیرعاملى دکتر اسالمیان که 
به عنوان پدر معنوى ورزش اصفهان شــناخته شده در 
مجتمع فوالد مبارکه، ســاکت جایگزین فرود احمدى 
مدیرعامل وقت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان شد. ساکت 
در طول حضور و مسئولیت تقریباً یک دهه اى خود در این 
باشگاه کهن و مردمى بنابر شواهد و مستندات و اظهارات 
تمامى کارشناســان و حتى منتقدان سرسخت خودش، 
درخشان ترین، پرافتخارترین و به یادماندنى ترین دوران 
حیات تقریبًا 70 ساله این باشگاه را رقم زد. کسب اولین 
مقام قهرمانى لیگ برتر توســط یک تیم شهرستانى و 
به دنبال آن کسب ســه مقام دیگر قهرمانى و سه مقام 
قهرمانى در جام حذفى و هشــت بار حضــور در لیگ 
قهرمانان باشگاه هاى آسیا، رسیدن به فینال این مسابقات 
و از همه مهمتر حضور به عنوان اولین و تنها تیم ایرانى 

در مسابقات معتبر جام باشگاه هاى جهان، تنها بخشى 
از عملکرد درخشــان او به حســاب مى آید. در کنار این 
عناوین، توجه به زیرساخت ها، توجه به بحث سازندگى و 
کشف استعدادهاى محلى، تالش براى ساخت ورزشگاه، 
خوابگاه و امکانات مناســب از جمله تکمیل ورزشــگاه 
صفائیه در شهرستان مبارکه و تالش و ترغیب شخص 
اســالمیان براى خرید مجتمع عظیم فرهنگى، ورزشى 
و تفریحى باغ فردوس با هزینــه 16 میلیارد تومان در 
ســال 84 که هم اکنون با ارزش افــزوده ده ها برابرى، 
یک سرمایه عظیم به حساب مى آید و متأسفانه بعضى 
از منتقدان در جریان خرید آن قــرار ندارند و در کنار آن 
راه اندازى تیم ســایه فوتبال نوین سپاهان که موفق به 
صعود به لیگ برتر شد، بخشــى دیگر از اقدامات او به 
حساب مى آید. ضمن اینکه چاپ هشت جلد کتاب لیگ 

فوتبال هم از دیگر کارهاى به یادماندنى او بوده است.
ساکت پس از جدایى از سپاهان، حدود دو سال مدیرعامل 
باشگاه فوالد ماهان سپاهان شد که این باشگاه حرف اول 

را در رشته هاى فوتسال و بسکتبال کشور مى زد.
تا اینکه به دنبال حضور مهدى تاج به عنوان نایب رئیس 
فدراسیون فوتبال و رئیس ســازمان لیگ، او به عنوان 
مشاور ارشد تالش هاى گســترده اى براى سروسامان 
دادن به امور انجام داد که از جمله آنها مى توان به برگزارى 
مراسم پایانى اســتاندارد بعد از اتمام مسابقات، مراسم 
قرعه کشى رقابت ها، مراسم برگزارى جشن برترین هاى 
لیگ و راه اندازى سایت ســازمان لیگ در رابطه با ثبت 
اینترنتى مســابقات بالفاصله پس از اتمام هر مسابقه 

اشاره کرد.
و در نهایت ساکت به دنبال حضور تاج در فدراسیون، به 
عنوان مشاور ارشد و مسئول دفتر حوزه مدیریتى و رئیس 
سازمان تیم هاى ملى مشغول به کار شد. مسئولیت هایى 
که  ظرف یکسال اخیر، همگان شاهد نقش انکارناپذیر 

آن در صحنه هاى فوتبال کشور هستند.

آقایان! لطفًا منصفانه نقد کنید

نگاهى به عملکرد محمدرضا ساکت 
در عرصه فوتبال

سید جواد خلیفه سلطانى

کره اى ها بعد از چهار شکست متوالى مقابل کى روش و 
شاگردانش، نمى خواهند تعداد باخت هاى متوالى شان 
به ایران به عدد 5 برسد به همین دلیل دست به هر کارى 
مى زنند تا از بازى با تیم ملى نتیجه بگیرند. ایسنا از قول 
خبرگزارى یونهاپ نوشــته: طبق قوانین فیفا تیم هاى 
ملى براى حضور در بازى هاى رســمى خودشان تنها 
مى توانند 72 ساعت زودتر از موعد مقرر بازیکنان شان 
را در اختیار داشته باشند. در این بین سرمربى کره جنوبى 
بعد از جلسه فورى با نمایندگان باشگاه ها در این کشور 
تصمیم گرفتــه هفت الى ده روز قبل از بــازى با ایران 
تمام بازیکنان خودش را در اختیار داشته باشد تا بتواند 
براى بازى با ایران با تمام توان به میدان بروند.تاکنون 
تمامى تیم هاى حاضر در لیگ کره با این درخواســت 
سرمربى شــان موافقت کردند و آنها اولویت را به تیم  
 ملى کشورشان قبل از بازى حساس برابر ایران دانستند.

این دیدار 9 شهریور برگزار مى شود.

موفقیت جدید براى کى روش و تیمش. تیم ملى یکى 
از سه تیم برتر دنیا در ماه گذشــته میالدى به انتخاب 
مجله معتبر ورلد ســاکر بوده و در کنار گینه و تیم ملى 
آلمان قرار گرفته. ایســنا که این خبر را منتشــر کرده، 
نوشــته: گینه موفق شــد براى اولین بار طى 23 سال 
ســاحل عاج، قهرمان آفریقا را شکســت دهد. تیم زیر 
21 ساله هاى آلمان نیز توانســت  قهرمان اروپا شود و 
چند روز بعد، تیم   ملى فوتبال آلمــان هم قهرمان جام 
کنفدراسیون ها شد تا فوتبال آلمان هم در میان برنده ها 
باشد و اما تیم   ملى فوتبال ایران سومین تیم جهان بود 
که توانســت حضورش را در جام جهانى بعد از روسیه و 

برزیل قطعى کند. 

ایران در ورلدساکر

بسیج کره اى ها 
براى شکست ایران

وزارت ورزش و جوانان به دنبال دریافت کمک مالى ویژه از 
دولت براى تیم ملى فوتبال در راه جام جهانى است.

موفقیت هاى اخیــر تیم ملى فوتبال و صعــود مقتدرانه به 
جام جهانى 2018 روسیه باعث شده انتظارها از تیم تحت 
هدایت کارلوس کى روش باال برود. حاال بسیارى از اهالى 
فوتبال توقع دارند تیم ملى ایران در جام جهانى روسیه براى 
اولین بار در تاریخ از مرحله گروهى به دور بعد صعود کند و 
این مهم نیازمند توجه ویژه به تیم ملى در سال منتهى به جام 

جهانى است.
در این خصوص وزارت ورزش سعى خواهد کرد تا از هیئت 

دولت کمک ویژه اى را براى فدراسیون فوتبال دریافت کند. 
کمک مالى که خارج از بودجه مصوب فدراسیون فوتبال باشد 

و بتواند در مسیر جام جهانى تیم ملى را یارى کند. 
محمدرضا داورزنى، معاون قهرمانى وزارت ورزش در گفتگو 
با مهر در این باره گفته است:  در شرایط موجود براى اینکه به 
فوتبال کمک شود باید از منابع سایر فدراسیون ها کم شود 
که این درست نیست، اما تالش وزارتخانه این است که منابع 
مازادى جدا از منابع جارى تأمین کند تا از آن براى اینگونه 

موارد استفاده شود. 
وى افزود:   انتظارهایى از وزارت ورزش وجود دارد. االن که 

تیم ملى فوتبال به جام جهانى رســیده و سطح انتظارات را 
خیلى باال برده عنایت ویژه اى صورت بگیرد، این موضوع از 
طرف معاونت مالى وزارتخانه هم مطرح شد. آقاى آقازاده به 
دنبال کمک ویژه دولت به فوتبال هستند. البته ما در برخى 
رشته ها با مشکالتى مثل بدهى مواجه هستیم که وزارت 

ورزش باید به آنها هم کمک کند. 
فدراســیون فوتبال براى فراهم کردن مقدمات اردوهاى 
تدارکاتى و بازى هاى دوستانه تیم ملى نیازمند منابع مالى 
است که حاال همگان امیدوارند از سوى هیئت دولت و وزارت 

ورزش مبلغى به فدراسیون کمک شود.

کمک ویژه دولت به فوتبال  

سردار آزمون که در ماه هاى اخیر تیم هایى همچون 
ســلتیک، التزیو، اســپارتاك مســکو، پى اس  وى 
آیندهوون، آژاکس و بشــیکتاش وضعیت او را زیر 

نظر داشتند، جمعه شب با روبین کازان 
قراردادى سه ساله به امضا 
رســاند تا کارش را با این 
تیم در لیگ برتر روســیه 

ادامه دهد.

آزمون 22 ســاله پیش از اینکه در ســال 2015 به 
در 32 بازى هفت گل روستوف ملحق شد و 

براى روبین کازان 
به ثمر رســاند، در 
ســایت  با  گفتگو 
«آر- اســپورت» 
گفــت:   روســیه 
آژاکــس، پى اس وى 
آیندهــوون و لیورپول؟ 
من هیچ پیشنهادى دریافت 
نکردم. اگــر در  آینده پیشــنهادى 
دریافت کنم آنها را مورد بررســى قرار خواهم 
داد حاال مى خواهد از لیورپول باشد یا هر تیم دیگرى. 
مهاجم تیم ملى ایران در زمان حضورش در روستوف 
در 77 بازى براى این تیم به میدان رفت و 25 گل به 
ثمر رساند که مهمترین گل هایش را مى توان گلزنى 
مقابل تیم هاى آژاکس، اتلتیکو مادرید و بایرن مونیخ 

در لیگ قهرمانان اروپا دانست. 

سردار پیشنهاد بزرگى نداشت

طبق آخرین اعالم اسپانسر دو باشگاه پرسپولیس و 
استقالل دربى 85 قرار اســت در تاریخ 31 تیرماه در 
شهر بیله فلد آلمان برگزار شــود که البته این تاریخ 
مخالفان و موافقانى براى خــود دارد. تداخل زمانى 
این بازى با سوپر جام فوتبال ایران اعتراض مسئوالن 
سازمان لیگ را در آورده اما پرسپولیسى ها به نوعى 

مجبور به انجام این بازى هستند.
على اکبر طاهــرى مى داند تا چنــد روز دیگر رأى 
قطعى پرونده ژوزه علیه باشــگاه پرسپولیس اعالم 
مى شود به همین دلیل پذیرفته که در آلمان به مصاف 
استقالل بروند تا پول خوبى که از این بازى به دست 
مى آورند را براى بدهى مربى اسبق و پرتغالى خود کنار

 بگذارند.
این موضوع پرسپولیســى ها را در منگنه گذاشــته 
تا آنها تحت هر شــرایطى در دربــى 85 در آلمان به 
میدان بروند و با این حســاب ممکن است نتیحه این 
بازى یا قهرمانى احتمالى در ســوپرجام را از دســت

 بدهند.
 

  بخاطر ژوزه 

مشکل سینا عشورى براى بازى در تراکتورسازى به 
احتمال فراوان حل خواهد شد.

ســینا عشــورى بعد از مصدومیتى که از ناحیه رباط 
صلیبى گریبانــش را گرفت و مدت زیــادى دور از 

میادین بود، حاال با مشکل جدیدى براى بازى 
کردن مواجه شــده است. عشــورى که در 
نیم فصل لیگ شــانزدهم نامش از لیست 
تراکتورسازى خارج شــده بود، با توجه به 
محرومیت تراکتورسازى از جذب بازیکن 
جدید مشــخص نبود که مى تواند براى 
سرخپوشان تبریزى به میدان برود یا خیر اما 

به نظر مى رسد مشکل این بازیکن 
در حال حل شدن است.

در ایــن خصوص 

تراکتورســازى از فدراســیون جهانــى فوتبــال 
اســتعالم گرفت و فیفا در جواب به نامه این باشگاه 
تصمیم گیرى درباره وضعیت ســینا عشــورى را به 
عهده فدراســیون ایران گذاشــت. بعد از این اتفاق 
تراکتورسازى الیحه و درخواست خود را به 
همراه توضیحــات کامل درباره وضعیت 
عشورى به فدراسیون فوتبال ارائه کرده 

تا آنها تصمیم گیرى کنند.
مسئوالن تراکتورسازى براین باور هستند 
که نام سینا عشورى در زمان محرومیت از 
نقل و انتقاالت از لیســت تیم خارج شده و 
چون تراکتور محروم بوده نباید این 
مورد به حساب بیاید. با این 
حال به نظر مى رســد 
فدراســیون فوتبال 
طى روزهاى آینده 
در نهایــت مجوز 
بازى عشــورى 
را صــادر کند 
و این بازیکن 
بتــداى  ا از 
لیــگ هفدهم 
بتوانــد پیراهــن 
را  تراکتورســازى 

بپوشد. 

سینا  نزدیک به ترکیب تراکتورسازى

سردار آزمون که در ماه هاى اخیر تیم هایى همچون 
التزیو، اســپارتاك مســکو، پى اس  وى  ســلتیک،
آیندهوون، آژاکس و بشــیکتاش وضعیت او را زیر 

نظر داشتند، جمعه شب با روبین کازان
قراردادى سه ساله به امضا 
رســاند تا کارش را با این

روســیه  در لیگ برتر تیم
ادامه دهد.

2015 به 5 ســاله پیش از اینکه در ســال 2آزمون 22
2در 32 بازى هفت گلروستوف ملحق شد و 

براى روبین کازان
به ثمر رســاند، در
ســایت با  گفتگو 
«آر- اســپورت»
گفــت: روســیه 
آژاکــس، پى اس وى
آیندهــوون و لیورپول؟
هیچ پیشنهادى دریافت من
نکردم. اگــر در  آینده پیشــنهادى
دریافت کنم آنها را مورد بررســى قرار خواهم
داد حاال مى خواهد از لیورپول باشد یا هر تیم دیگرى.
مهاجم تیم ملى ایران در زمان حضورش در روستوف
5 بازى براى این تیم به میدان رفت و 25 گل به 77 7در
ثمر رساند که مهمترین گل هایش را مى توان گلزنى
مقابل تیم هاى آژاکس، اتلتیکو مادرید و بایرن مونیخ

در لیگ قهرمانان اروپا دانست. 

ین اعالم اسپانسر دو باشگاه پرسپولیس و
1 قرار اســت در تاریخ 31 تیرماه در  5 دربى 85
 فلد آلمان برگزار شــود که البته این تاریخ 
و موافقانى براى خــود دارد. تداخل زمانى 
 با سوپر جام فوتبال ایران اعتراض مسئوالن 
یگ را در آورده اما پرسپولیسى ها به نوعى 

 انجام این بازى هستند.
 طاهــرى مى داند تا چنــد روز دیگر رأى
علیه باشــگاه پرسپولیس اعالم ونده ژوزه

ه همین دلیل پذیرفته که در آلمان به مصاف 
بازى به دست  بروند تا پول خوبى که از این
را براى بدهى مربى اسبق و پرتغالى خود کنار

وع پرسپولیســى ها را در منگنه گذاشــته 
5ت هر شــرایطى در دربــى 85 در آلمان به 
ناین وند و با این حســاب ممکن است نتیحه 
هرمانى احتمالى در ســوپرجام را از دســت

 بخاطر ژوزه

ىازى جدیدى براى ب حاال با مشکل د،
ر در جه شــده است. عشــورى که
یگ شــانزدهم نامش از لیست 
زى خارج شــده بود، با توجه به
 تراکتورسازى از جذب بازیکنن

ـخص نبود که مى تواند براى 
ن تبریزى به میدان برود یا خیر اما 

نننننننننننکنکنیکنیکن رسد مشکل این باز
ت.است. ل شدن 

خصوص

و درخواست خود را به تراکتورسازى الیحه
همراه توضیحــات کامل درباره وضعیت
عشورى به فدراسیون فوتبال ارائه کرده

تصمیم گیرى کنند. تا آنها
ممسئوالن تراکتورسازى براین باور هستند
ککه نام سینا عشورى در زمان محرومیت از
نقل و انتقاالت از لیســت تیم خارج شده و
چچچچوون تراکتور محروم بوده نباید این
ممورد به حساب بیاید. با این
حال به نظر مى رســد
فدراســیون فوتبال
طى روزهاى آینده
در نهایــت مجوز
بازى عشــورى
را صــادر کند
و این بازیکن
بتــداى ا از 
لیــگ هفدهم
بتوانــد پیراهــن
را تراکتورســازى

بپوشد. 
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تجاوز  شیطان پارس آباد 
به آتنا تأیید شدبه آتنا تأیید شد

ش شتتجاوز تتجاوز

چهل تکه

زن جوان و همســرش که پسران خردسالشــان را مجبور به 
خوردن فضوالت توالت فرنگى مى کردنــد، به اتهام کودك 
آزارى و ضرب و شتم و شکنجه وحشیانه فرزندانشان، دستگیر 

و راهى زندان شدند. 
«سارا آن وودى» 25 ساله که با همکارى همسرش مرتکب 
این رفتارهاى وحشیانه مى شد، فرزندانش را تهدید کرده بود 
که هرگز از شکنجه ها حرفى به میان نیاورند. اما این خشونت ها 
سرانجام لو رفت و زن جوان و همســرش از سوى مأموران 
پلیس «تگزاس» در  آمریکا بخاطر اعمال وحشیانه  با دو پسر 
خردسالشان بازداشت شدند.فرزندان این خانواده که در وضعیت 
وخیمى هستند براى درمان به بیمارستان انتقال یافتند و سپس 

به مرکز حمایت از کودکان بى سرپرست منتقل مى شوند.

2 مرد مسلح قصد کشتن مرد صاحبخانه را داشتند که پس از ناکامى 
در نقشه شان پا به فرار گذاشتند.  معاون اجتماعى نیروى انتظامى 
گیالن گفت: عصر روز جمعه دو نفر با اسلحه شکارى به طرف پراید 
همسایه شان که پارك شده بود در روستاى سیدان بخش تنکابن 

رودبار شلیک کردند و به درب و شیشه هاى خودرو آسیب رساندند.
ســرهنگ محمدرضا جعفرى خیرخواه افــزود: در این تیراندازى 
هولناك به کسى آســیب جدى نرســید و متهمان قبل از حضور 
مأموران پا به فرار گذاشتند. وى ادامه داد: دو  مردمسلح که همسایه 
صاحبخانه بودند از سال ها قبل بر سر یک قطعه زمین در روستای  
سیدان اختالف دارند که از حدود دو سال پیش پرونده شان در مراجع 
قضائى در دست بررسى است. بنا به این گزارش، تحقیقات پلیسى 

براى دستگیرى مردان مسلح ادامه دارد.

زن بى حجاب که خیابان هاى بوشهر را به هم ریخته بود دستگیر 
شد. این زن جوان که با پوشش نامناسب در خیابان هاى شهر 
بوشهر پرسه مى زد و فیلم آن در شــبکه هاى مجازى منتشر 
شده بود یک بیمار بود. روابط عمومى نیروى انتظامى بوشهر در 
اطالعیه اى اعالم کرد: در پى انتشار عکس خانمى بى حجاب 
در یکى از خیابان هاى شهر بوشهر در فضاى مجازى  به اطالع 
مى رساند، این خانم که ساکن یکى از بخش هاى شهر بوشهر 
و داراى اختالل حواس بود توسط مأمورین کالنترى 11 شهر 

بوشهر هدایت و به پلیس امنیت اخالقى منتقل شد.
 تذکرات و توصیه هاى الزم مبنى بر مراقبت بیشــتر از فرزند 
به خانواده زن جوان ابالغ شــد و وى در اختیــار خانواده قرار

 گرفت.

کودك آزارى با خوراندن
 فضوالت توالت! 

جزئیات تیراندازى 
در روستاى سیدان رودبار

زن بى حجاب 
خیابان هاى بوشهر را به هم ریخت  030201

ن  ســتا د ا د
عمومــى و انقالب 

اســتان اردبیل گفــت: «پس 
از بررسى هاى انجام یافته ســرانجام نتیجه 

تحقیقات پزشــکى قانونى "آتنا اصالنى" دختر معصوم هفت ســاله 
پارس آبادى مشخص شد و در نهایت تیم پزشکى آثار آزار و اذیت جنسى 

را تأیید کرد.»
ناصر عتباتى  اظهار داشــت: «على رغم اینکه مــدت طوالنى از زمان 
قتل نونهال پارس آبادى مى گذرد ولى تحقیقات پزشــکى قانونى این 
موضوع را تأیید کرد و پرونده وارد فاز جدیدى شد که تمامى اقدامات و 
بررســى هاى الزم در این زمینه همچنان با جدیت و اهتمام ویژه ادامه 
دارد تا بتوانیم تمامى رازهاى پنهان این ماجراى پرنشیب و فراز را براى 

همگان مشخص کنیم.»
وى افزود: «طى بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد که قاتل 42 

ساله متأهل و داراى فرزند و سابقه دار است.»
روز 28 خردادماه روزى فراموش نشدنى در حافظه تاریخى مردم پارس 
آباد اســت. در این روز آتنا، دختربچه هفت ســاله پارس آبادى به طرز 

مشکوکى ناپدید شد و هیچ اثرى از او یافت نشد.
پنج روز پس از ناپدید شــدن آتنا، اولین مظنون دســتگیر شــد. نام او 
«اســماعیل» بود، یک رنگرز که در نزدیکى جایى که پدر آتنا بســاط 

مى کرد مغازه داشت و آتنا گاهى براى خوردن آب به مغازه او مى رفت.
دوربین هاى مداربسته خیابان پزشــکان اولین سرنخى بود که نشان 

مى داد احتمال نقش داشتن اسماعیل در گم شدن آتنا وجود دارد.
براساس این فرضیه بازجویى ها از اسماعیل آغاز شد اما او منکر این بود 
که در ناپدید شدن آتنا نقش دارد. زمانى که کارآگاهان سوابق اسماعیل 
را بررسى کردند متوجه شــدند او در کارنامه خود سوابق سیاهى مانند 

تجاوز به عنف دارد.
همین موضوع موجب شد تا تحقیقات پلیســى وارد فاز جدیدى شود و 

از طرف دیگــر نیز احتمال 
نقش داشــتن اســماعیل 
در ناپدیــد شــدن آتنــا

 پر رنگ تر شد.
تحقیقات پلیسى با جدیت 
ادامه داشــت تــا اینکه با 
گذشت بیش از 20 روز راز 
جنایت هولناك اسماعیل 
در پارکینــگ خانــه اش لــو رفت و 

مشخص شد او آتنا را کشته است.
پرونده آتنا اصالنى ســرآغازى شــد براى فاش شدن 
سلسله جنایات هولناك اسماعیل که اکنون معروف به «شیطان پارس 

آباد» است.
شیطان پارس آباد پس از اینکه به قتل آتنا اعتراف کرد از جنایت دیگر 

خود نیز پرده بردارى کرد.
شیطان پارس آباد دو سال پیش زن جوانى را در جاده مجیدآباد کشت و 
جسد او را رها کرد. بنابراین احتمال این مسئله وجود دارد که کارآگاهان 
با یک جانى جنسى روبه رو باشند که براى عملى کردن نقشه هاى شوم 

خود از هیچ کارى دریغ نمى کند.

جسد سوخته زن بى سر
خرداد سال 93 بود که پارس آباد شاهد قتل هولناك یک زن 30 ساله بود 
که جسد بى سر او در محله شهرك فجر پارس آباد در نزدیکى مسجد 

حضرت فاطمه زهرا(س) کشف شد.
به دنبال پیدا شدن جسد این زن تحقیقات گسترده اى براى پیدا کردن 
عامل این جنایت آغاز شد اما به نتیجه اى نرسید تا اینکه شیطان پارس 

آباد در تحقیقات پلیسى به این جنایت هولناك نیز معترف شد.
گفتنى است  اکیپى از مأموران در محله باوفا در نزدیکى منطقه اى که 
جسد سوخته زن پیدا شده بود حاضر شده و به منظور پیدا کردن نشانى 
از سر جسد این زن قسمتى از زمین را شکافتند اما موفق به یافتن چیزى 

نشدند. 

جسد زن 17 ساله در راه روستایى
در حالى که روز به روز بر پیچیدگى و ابعاد جنایات شــیطان پارس آباد 
افزوده مى شــود کارآگاهان با پرونده مرگ مشکوك یک زن و کشف 
جسد او در مسیر بین روستاى گوشلو به ســمت پارس آباد در نزدیکى 

بلوك سه مســکن کارکنان بهزیستى شهرســتان پارس آباد روبه رو 
شدند. ماجراى این پرونده بى پاسخ نیز به فروردین ماه سال گذشته باز

مى گردد و هنوز مشخص نیست که شیطان پارس آباد در مرگ این زن 
نقش داشته یا خیر.

یک پرونده قدیمى
در حالى که روز به روز به شــمار پرونده هایى که ممکن است شیطان 
پارس آباد در آنها نقش داشته باشد افزود مى شود پرونده قدیمى کشف 

جسد سوخته یک زن خودنمایى مى کند.
ماجراى این پرونده به اوایل دهه 80 باز مى گردد، زمانى که جسد سوخته 
یک زن در پشت دارالقرآن، بین اداره ارشاد و حوزه علمیه خواهران کشف 
شد کارآگاهان با جنایتى رو به رو شدند که در آن قاتل هیچ نشانى از خود 
برجاى نگذاشته بود و حتى هویت جسد نیز مشخص نشد و این معما تا 

امروز بى پاسخ ماند.
هم اکنون تحقیقات جنایى از شیطان پارس آباد ادامه دارد.

14تیر امســال زنى نزد دکتر محمد شــهریارى، 
سرپرســت دادســراى جنایى تهران رفــت و از 
کالهبردارى گفت که به بهانــه نجات برادرش 
از قصاص، وى را فریــب داده بود.این زن گفت: 
«سال92 برادرم به همراه دوســتش براى بازى 
به پارك اقاقیاى تهران رفته بود که در آنجا با چند 
جوان درگیر شد و در این درگیرى با ضربات چاقو 
یکى از آنها را به قتل رساند. او پس از محاکمه به 
قصاص محکوم شد و در یک قدمى چوبه دار بود 
تا اینکه براى گرفتن رضایــت از خانواده مقتول 
به تکاپو افتــادم. در جریان رفت وآمــد به زندان 
با زنى حدوداً 50ســاله آشنا شــدم. او خودش را 
دکتر روانپزشــک معرفى کرد و مدعى شد که اگر 
55میلیون تومان پول به او بدهم، از خانواده مقتول 
رضایت مى گیرد. من این پول را جور کردم اما خانم 
دکتر هیچ کارى براى نجات برادرم انجام نداد. او 
حتى در مرحله بعد مدعى شد که زمینى در شمال 
کشــور دارد و به خانواده مقتول مى دهد تا هرطور 
شده رضایت آنها را بگیرد. این زن مى گفت در کار 
خیر فعالیت دارد و تا کنون براى محکومان زیادى 
رضایت گرفته است. با این حال وقتى دیدم همه 
حرف هایش دروغ بوده خودم یک کانال تلگرامى 
راه انداختم و با فروش خانه پدرى ام و کمک مردم، 
پول دیه را جــور کردم و به این ترتیــب برادرم از 

مجازات قصاص رهایى یافت.»
وى ادامه داد: «بعد از آن دیگــر اطالعى از خانم 
دکتر نداشتم تا اینکه امروز که به دادسرا آمدم خیلى 
اتفاقى او را دیدم. وى مشــغول صحبت با مردى 

بود که گویا قرار بود پســرش تا چند روز آینده 
قصاص شــود. حدس مى زنم که وى قصد 

کالهبردارى از این مرد را دارد.»
گفته هاى این زن کافى بــود تا قاضى 
شهریارى دســتور بازداشت زن مرموز 
را صادر کنــد. مأموران دادســرا براى 

دستگیرى وى وارد عمل شدند 
اما زن میانســال که متوجه 

ماجرا شــده بود پا به فرار 
گذاشت و از دادسرا خارج 
شــد. با این حــال قبل از 

اینکه سوار ماشینش شود گیر 
افتاد و به دادسرا منتقل شد.

متهم اگر چــه در بازجویى ها 
اصرار داشــت که روانپزشک 
است و او را به اشتباه دستگیر 

کرده اند اما وقتى شواهد را علیه خود دید به جرمش 
اقرار کرد.  وى که کارمند آژانس هواپیمایى است و 
هیچ مدرکى درخصوص روانپزشکى ندارد به قاضى 
شهریارى گفت: «در اطراف زندان ها و یا دادسراى 
جنایى تهران طعمه هایم را از میان خانواده قاتالن 
شناسایى مى کردم. افرادى که خانواده هایشان در 
تکاپو بودند تا هرطور شــده از اولیاى دم رضایت 
بگیرند. به این بهانه که زمینى در شــمال کشور 
دارم و مى توانم به عنوان مبلغ دیه در اختیار خانواده 
مقتوالن قرار دهم از آنها مبالغى پول مى گرفتم. اما 
هیچ زمینى وجود نداشت و همه اینها دروغ بود تا 

اعتماد طعمه هایم را جلب کنم.»
درهمین حال دکتر شهریارى سرپرست دادسراى 
امور جنایى تهــران گفت: «پس از دســتگیرى 
روانپزشک قالبى مشخص شد که این زن تاکنون 
سر پنج نفر از خانواده محکومان به قصاص را کاله 
گذاشته و از آنها مبالغى پول گرفته است. شاکیان 
احتمالى که در دام کالهبــردارى این زن گرفتار 
شده اند نیز مى توانند براى شــکایت به دادسراى 

جنایى تهران مراجعه کنند.

صبح سى و یکم فروردین 94 مردى با کالنترى 106 نامجو 
تماس گرفت و از قتل همسرش خبر داد. وى گفت: «من 
دیشب در خانه مان همسرم را کشــتم وتا صبح باالى سر 

او نشستم.»
مأموران پلیس وقتى به محل قتل در خیابان نامجو، کوچه 
صبورى رفتند با جنازه زن جوان به نام «ژیال» روبه رو شدند 

که با پیچیده شدن روسرى دور گردنش خفه شده بود.
همسر وى به نام «على» که بسیار خونسرد بود به مأموران 
گفت: «من همسرم را کشته ام.» به این ترتیب وى بازداشت 

شد و تحت بازجویى قرار گرفت.
على گفت: «همسرم ژیال دوست خواهرم بود و به خانه مان 

رفت و آمد داشت. پس از مدتى او خودش به من ابراز عالقه 
کرد و پیشنهاد ازدواج داد. من هم قبول کردم ودر سال 91 
با هم ازدواج کردیم.اما من مشــکالت روحى داشتم و سر 
کار نمى رفتم. حتى، چند بار در بیمارستان اعصاب و روان 
بسترى شدم.آخرین بار وقتى از بیمارستان مرخص شدم به 
پیشنهاد همسرم در یک شیرینى فروشى مشغول کار شدم.
اما حال و روز خوبى نداشتم. من روزى 50 قرص مى خوردم و 
نمى توانستم کار کنم. به همین خاطر شغلم را از دست دادم و 

قرص هایم را ترك کردم.»
وى ادامه داد: «حالم بدتر شده بود و تحمل زندگى مشترك 
با ژیال را نداشتم به همین خاطر به او پیشنهاد دادم از هم جدا 

شویم اما قبول نکرد.»
وى ادامه داد: «ژیال عاشــقم بود و نمى خواست از من جدا 
شود. او حتى گفته بود اگر مهریه اش را هم بدهم از من جدا 
نمى شود. به همین خاطر حسابى کالفه بودم تا اینکه یک 
شب تصمیم به قتل او گرفتم. من نیمه شب او را در خواب 
خفه کردم. تا صبح باالى ســرش سیگار کشیدم و صبح با 

پلیس تماس گرفتم.»
به دنبال اعتراف هاى این مرد و بازسازى صحنه جرم براى 
وى کیفرخواست صادر شد و وى در شعبه دوم دادگاه کیفرى 

یک استان تهران پاى میز محاکمه ایستاد.
در آن جلسه که پدر مقتول براى دامادش درخواست قصاص 
کرده بود على خودش را به دیوانگى زد و به سئواالت هیئت 
قضائى پاسخ نداد. وى گفت: «من قبًال در بیمارستان اعصاب 
و روان بسترى بودم و حال درستى نداشتم. حاال هم چیزى از 
ماجراى قتل همسرم به خاطر ندارم.نمى دانم چه کسى و با 

چه انگیزه اى همسرم را کشته است.»
به دنبال این ادعا على با حکم قضائى به کمیســیون پنج 
نفره پزشکى قانونى معرفى شد. وقتى کارشناسان پزشکى 
قانونى ســالمت روانى وى را تأیید کردند و گفتند این مرد 
هنگام ارتکاب جرم جنون نداشــته است وى بار دیگر پاى 
میز محاکمه ایستاد و با حکم قضائى به قصاص محکوم شد.

این حکم در شــعبه 24 دیوان عالى کشور تحت رسیدگى 
موشکافانه قرار گرفت و تأیید شد. به این ترتیب و با قطعى 
شدن حکم قصاص مرد همسرکش در یک قدمى چوبه دار 

قرار گرفت.

در پى وصول اخبــار و اطالعات مبنى بــر فعالیت یکى از 
مجرمین سابقه دار در زمینه خرید و فروش اموال مسروقه در 
مخفیگاهش واقع در شرق تهران، کارآگاهان پایگاه چهارم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ با شناسایى دقیق این مکان واقع 
در خیابان شهید مدنى و انجام هماهنگى با دادیار شعبه دهم 
دادسراى ناحیه 4 تهران، به این محل اعزام و در بازرسى از 
آنجا موفق به کشف مقادیر معتنابهى اموال مسروقه از جمله 
دو دستگاه لپ تاپ شدند. با بررسى مشخصات دو دستگاه 
لپ تاپ کشف شده ، کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهى 
اطمینان پیدا کردند که هر دو لپ تاپ داراى سابقه سرقت 
بوده و متعلق به یکى از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتى 

است . با حضور دانشجوى دانشگاه شهید بهشتى در پایگاه 
چهارم آگاهى، وى ضمن شناسایى دو دستگاه لپ تاپ در 
خصوص نحوه ســرقت اموالش به کارآگاهان گفت : «در 
مورخه 1396/02/25 در داخل کالس دانشگاه حضور داشتم؛ 
یکى از لپ تاپ ها نیاز به شارژ کردن داشت و به همین علت 
آن را به برق وصل کرده بودم و لپ تاپ دوم را نیز به صورت 
خاموش در زیر آن گذاشته بودم ؛ مابین دو کالس درس بود 
که براى دقایقى به همراه دوستان از کالس خارج شدم اما 
زمانى که به کالس بازگشتم، در کمال تعجب متوجه شدم 

که هر دو دستگاه لپ تاپم سرقت شده است .».
کارآگاهان پایگاه چهــارم پلیس آگاهــى در تحقیقات از 

فروشنده اموال مسروقه اطالع پیدا کردند که خانم جوانى 
به نام «الهام.ت» (متولــد 1356) چند روز پیش از عملیات 
کارآگاهان پایگاه چهارم آگاهى، دو دستگاه لپ تاپ مسروقه 

را به خریدار اموال مسروقه تحویل داده است.
کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهى با شناســایى محل 
سکونت الهام . ت در خیابان شهید مدنى، ضمن دستگیرى و 
انتقال الهام . ت به پایگاه چهارم آگاهى در بازرسى از این محل 
موفق به کشف ده ها کارت دانشجویى متعلق به دانشگاه هاى 
مختلف تهران و همچنین ده ها کیف زنانه شدند . الهام.ت 
که پس از انتقال به پایگاه چهارم پلیس آگاهى چاره اى جز 
اعتراف و بیان حقیقت نداشت ، صراحتاً به ده ها فقره سرقت 
از مراکز دانشجویى و ســرقت اموال متعلق به دانشجویان 
به ویژه دانشجویان خانم اعتراف کرد. وى در اعترافاتش به 
کارآگاهان گفت : « زمانى که دانشجویان دختر قصد ورود به 
دانشگاه را داشتند، به همراه آنها وارد دانشگاه مى شدم ؛ حتى 
با آنها در کالس اساتید حاضر مى شدم تا زمان مناسبى براى 
سرقت اموال دانشجویان پیدا شود؛ معموًال دانشجویان در 
بین کالس ها ، کیف ها و دیگر اموال خود را داخل کالس جا 
مى گذارند و خودشان از کالس بیرون مى روند و همین زمان، 
بهترین وقت براى انجام سرقت است؛ بیشتر کیف هاى پول و

 کارت هاى دانشجویى را ســرقت مى کردم . » الهام.ت در 
خصوص علت سرقت مدارك شناسایى دانشجویان نیز گفت: 
«مدارك شناسایى دانشجویان را به خاطر آن سرقت مى کردم 
که بتوانم از کارت هاى دانشجویى آنها براى تردد در سطح 

دانشگاه هاى تهران استفاده کنم.»

دسیسه شوم خانم دکتر براى قاتالن اعدامى

تلگرامى خخوه خودم یک کانال حرف هایشدروغ بود
نهنهانهپدرى ام و کمک مردم، راه انداختم و با فروش خ

بب و به این ترتیــب برادرم از  پول دیه را جــور کردم
ااى یافت.» مجازات قصاصرهای

از خانم دآن دیگــر اطالعى وى ادامه داد: «بعد از 
ززمروز که به دادسرا آمدم خیلى  دکتر نداشتم تا اینکه ا
تفاقى او را دیدم. وى مششـشــغول صحبت با مردى 

ــپســررش تا چند روز آینده  بود که گویا قرار بود 
قصاص شــود. حدس مىىى زنم که وى قصد 

کالهبردارىاز این مرد را دارد.»
ب بى بــود تا قاضى  گفته هاى این زن کاف
شهریارى دســتور بازداشششت زن مرموز

ددن دادســرا براى  را صادر کنــد. مأمورا
لمل شدند  دستگیرى وى وارد ع

ججوجه ما زن میانســال که مت
رررار ماجرا شــده بود پا به ف
ججارج گذاشت و از دادسرا خ
اا از شــد. با این حــال قبل

گیر  ددشود ینکه سوار ماشینش 
دد شد. فتاد و به دادسرا منتقل

ووجویى ها  متهم اگر چــه در باز
صرار داشــت که روانپزززشک
سس دستگیر را به اشتباه ست و او

قاتل
 یک شب 
با جسد 
زندگى 
کرد

نقشه 
الهام 
براى 

دختران 
دانشجو
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 کامپیوترها در طول حیات خود بارها و بارها دچار مشکل 
شده یا فریز مى شوند. کامپیوتر ویندوزى شما نیز ممکن 
است به طور خودکار ریست شــده یا صفحه آبى مرگ را 
نشــان دهد. در زمان بروز چنین اتفاقاتى اولین گام پیدا 
کردن جزئیاتى اســت که علت چنین رخدادى را توصیف 

مى کنند.
زمانى که کامپیوتر شخصى شــما دچار مشکل مى شود، 
نیازى نیست به ســرعت آن را به یک شرکت تعمیرکننده 
تجهیزات کامپیوترى ببرید و هزینه هاى اضافى را متحمل 
شــوید. در اغلب موارد مشــکالت به وجــود آمده براى 
کامپیوترهاى ویندوزى ریشه نرم افزارى دارد و کاربران با 
کمى جستجو قادر هستند به ریشه یابى مشکالت بپردازند.

Reliability Monitor
Reliability Monitor یکــى از بهترین ابزارهاى 
خطایابى ویندوز اســت. با وجود این، بسیارى از کاربران 
از وجود این ابزار غافل هستند. این ابزار با ارائه یک رابط 
کاربرپسند قادر است به شما نشــان دهد چه برنامه ها یا 
مؤلفه هایى از سیســتم عامل ویندوز دچار مشکل شده اند. 
براى باز کردن این ابزار روى دکمه Start کلیک کنید، 
کلمه reliability را تایپ کرده و ســپس روى میانبر 

reliability history کلیک کنید.
 ابزار فوق مشــکالت را بر اســاس تاریخى که به وجود 
آمده اند مرتب مى کند. به طور مثال مى توانید تاریخچه اى 
از مشــکالتى که در یک هفته اخیر رخ داده اند را مشاهده 
کنید. اگر ویندوز دچار ِکرش شــده یا فریز شده باشد یک 
دایره قرمز رنگ با سمبل x که بیانگر خطاست نشان داده 
مى شود. اگر روى ســتون days کلیک کنید اطالعات 

مرتبط با مشکل را مشاهده مى کنید.
 این ابزار همچنین قادر است اطالعاتى درباره رخدادهاى 

بحرانى را نیز به شما نشــان دهد. همان اطالعاتى که به 
دنبال آنها هســتید. از طریق این ابزار مى توانید زمانى که 
برنامه ها نصب شده اند را مشاهده نمایید یا اطالع پیدا کنید 
که پس از نصب، کدامیک از برنامه هــاى کامپیوتر دچار 

مشکل شده است.
 در مجموع ابزار Reliability Monitor به شــما 
یک دید کلى و اولیه درباره مشکلى که به وجود آمده است 
ارائه مى کند. در کنار ابزار فوق، Event Viewer نیز 
در اختیارتان قرار دارد. Event Viewer یکى دیگر از 
بهترین ابزارهاى ویندوز است که گزارش کامل و مفصلى 

در ارتباط با رخدادها ارائه مى کند.

 dump مشاهده جزئیاتى که درون فایل هاى
قرار گرفته است

زمانى که ویندوز دچار مشــکل حادى مى شود و صفحه 
آبى مرگ را نشــان مى دهد تمامــى اطالعات موجود در 
حافظه اصلى را درون یک فایل محلــى منتقل مى کند. 
اطالعاتى کــه درون این فایــل قرار مى گیرنــد عمدتًا 
براى عیب یابى ویندوز مفید هســتند. پیشنهاد ما به شما 
این اســت که براى خواندن این فایل هــا از ابزار رایگان

 Nirsoft که از سوى شرکت BlueScreen View 
ارائه شده استفاده کنید.

این ابزار فهرســتى از فایل هاى dump ذخیره شده را 
نشــان مى دهد. با کلیک کردن روى هر فایل اطالعات 
درون فایل نشان داده مى شود. اطالعاتى که در ستون هاى 
 Bug Check code و Bug Check String
قرار دارند حائز اهمیت هســتند. اگر کدهاى خطاى ظاهر 
شــده در ســتون Bug Check code را در اینترنت 
جستجو کنید، اطالعات دقیقى درباره مشکلى که به وجود 
آمده را دریافت مى کنید. فهرست درایورهایى که در پایین 
پنجره به نمایش در مى آیند نیز اغلب مفید هستند. به طور 
مثال، نمایش صفحه آبى مرگ ممکن اســت در ارتباط با 

یک درایور سخت افزارى خاص همچون کارت گرافیک یا 
نصب درایورى باشد که با سخت افزار کامپیوتر سازگارى 
ندارد. به هر ترتیب این فهرســت کمک فراوانى به شما 

مى کند.  

Memory Diagnostics tool
وینــدوز  مفیــد  بزارهــاى  ا از  دیگــر  یکــى 
Memory Diagnostics tool اســت. ایــن ابزار 
حافظه اصلى دستگاه شــما را به منظور پیدا کردن هرگونه 
مشکل احتمالى مورد آزمایش قرار مى دهد. اگر حافظه اصلى 
سیستمى دچار مشکل باشد آن سیستم در وضعیت ناپایدارى 
قرار گرفته و به طور مداوم صفحه آبى مرگ را نشان مى دهد.

در نهایت
اگر کامپیوتر شما یک بار ریست یا فریز شده است مضطرب 
نشــوید. این اتفاق همواره به معناى وجــود یک باگ در 
ویندوز یا درایورها نیست و ممکن است یک تداخل گذرى 
به وجود آمده باشــد. اما اگر کامپیوتر شما به طور پیوسته 
دچار چنین حالتى مى شــود آنگاه باید به بررســى دقیق 
مشکل بپردازید. در مجموع باید به این نکته اشاره داشته 
باشیم که راهکار دقیق و جامعى در ارتباط با شناسایى همه 
مشکالت وجود ندارند. با وجود این، ابزارهایى که به آنها 
اشاره شــد این توانایى را دارند تا اطالعات دقیق ترى در 
مورد مشکالت یا درایورهاى سخت افزارى در اختیار شما 
قرار دهند. اطالعاتى که براى شــروع عیب یابى مناسب 
هستند. با وجود این، به این نکته توجه داشته باشید که در 
بعضى موارد مشکالت ریشه سخت افزار دارند که برطرف 
کردن چنین عیب هایى خارج از توان کاربران عادى است. 
با توجه به این که ویندوز هر روز به سطح باالترى از پایدارى 
مى رسد و صفحه آبى مرگ را کمتر نشان مى دهد در نتیجه 
در بعضى موارد مشــکالتى که در یک سیســتم به وجود 

مى آیند ریشه سخت افزارى دارند.

پژوهشــگران شــرکت امنیتى پالوآلتو موفق شده اند 
بدافزار خطرناکى به نام SpyDealer را شناســایى 

کنند.
 بدافزارى که به گفته این شــرکت قادر است اطالعات 
حســاس کاربــران را از 40 برنامه کاربــردى معروف 
همچون وى چت، تلگرام، فیسبوك، اسکایپ، واتس آپ، 

تانگو و مرورگر فایرفاکس به سرقت ببرد.
بدافزار فوق براى دسترسى به این اطالعات از سرویس 
دستر س پذیرى اندروید اســتفاده کرده و به این شکل 
اطالعات موجــود در برنامه هاى کاربردى را ســرقت 
 Baidu Easy مى کند. این بدافزار از ابــزار تجارى
Root به منظور روت کردن دستگاه هاى اندرویدى و 
دسترسى به امتیازات سطح ریشه براى سرقت اطالعات 

استفاده مى کند.
کارشناسان این شرکت امنیتى اعالم داشته اند که بدافزار 
فوق تنها روى نسخه هاى 2,2 تا 4,4 اندروید قادر است 
به دســتگاه ها نفوذ کند. به طورى که در مجموع قادر 
است 25 درصد از دستگاه هاى اندرویدى را در معرض 
تهدید قرار دهد. زمانى که این بدافزار روى دستگاه  هاى 
همراه اندرویدى نصب مى شــود در اولیــن مرحله دو 
گیرنده همه پخشــى (broadcast) را روى دستگاه 
نصب کرده تا این توانایى را داشــته باشد همه رخدادها 

و وضعیت ارتباطات شبکه اى دســتگاه قربانى را مورد 
استراق سمع قرار دهد.

 اگر این بدافزار موفق نشود دستگاه کاربر را روت کند، 
بازهم این توانایى را دارد تا بخش اعظمى از اطالعات 
را به ســرقت ببرد. هکرها همچنین قادر هستند از راه 
دور و با اســتفاده از پروتکل هــاى UDP و TCP و 
پیام هاى کوتاه دستگاه کاربر کنترل کنند. بدافزار فوق 

ضمن آن که اطالعات حساسى همچون پیام هاى کوتاه، 
تاریخچه تماس ها، مخاطبــان، موقعیت مکانى کاربر 
و اطالعات مرتبط به شــبکه هاى بى سیم را به سرقت 
مى برد، این توانایى را داشته تا به تماس هاى تلفنى که 
از شماره هاى خاصى وارد مى شوند پاسخ داده، مکالمات 
صوتى را ضبط کرده و درست همانند یک ابزار جاسوسى 

به ایفاى نقش بپردازد.

 «بایدو» (غول جســتجو در چین)، هفته گذشــته 
شــرکت تازه کار Kitt.ai را تصاحب کرد و بدین 
ترتیب یک گام دیگر به سوى برخوردارى از فناورى 

هوش مصنوعى برداشت.
گفتنى است این شرکت چینى در نظر دارد در میان 
توســعه دهندگانى که خواهان ایجاد chatbot و 
دیگر خدمات مبتنى بر فناورى زبان طبیعى هستند، 

جایى مناسب براى خودش فراهم کند.
گفته مى شود این شرکت نوپا، چارچوبى براى ایجاد 

چت بات ها و برنامه هاى مبتنى بر صدا ایجاد کرده 
است که روى پلتفرم ها و دستگاه هاى مختلف قابل 

اجراست.
این خبر در سمینار توســعه دهندگان بایدو در پکن 
نیز اعالم شــد. اما مفاد مالى این معامله هنوز افشا 

نشده است.
شایان ذکر اســت که «کیت آى» به مشتریان خود 
در سرتاســر پنج قاره جهان خدمت رسانى مى کند 
و « زوچن یائــو» (یکى از بنیانگــذاران کیت آى) 

مى گوید که تاکنــون در این زمینه از ســودآورى
 مناســبى نیز برخوردار بوده و بنابراین در حال رشد 

و نمو است.
همچنین شــایان ذکر اســت که فناورى کیت آى 
براى برنامه هاى موجود در گوشــى هاى هوشمند، 
بلندگوها، وسایل مورد استفاده خانگى، چت مبتنى بر 
وب، اتومبیل ها، خانه ها، اتاق هاى همایش، ادارات، 
بیمارســتان ها و حتى خطوط تلفن، مورد استفاده 

قرار مى گیرد.

 یکى از ویژگى هاى اندروید 7.1 فاش شــده است. این ویژگى 
به کاربــر کمک مى کنــد پس از مشــاهده هرگونــه فعالیت 
مشکوك در یک اپلیکیشن با فشــار دکمه «بازگشت»، از آن 

خارج شود.
گوگل دکمه «خطر» به اندروید 7.1 اضافه کرده است. این قابلیت 
به کاربر موبایــل کمک مى کند تا با مشــاهده هرگونه فعالیت 

مشکوك در یک اپلیکیشن خیلى سریع از آن خارج شود.
براى خروج از اپلیکیشــن مشکوك کافى اســت کاربر دکمه 
«بازگشت» موبایل را چهار بار پشت ســرهم فشار دهد. پس از 
آن اندروید به طور خودکار از تمام اپلیکیشــن ها خارج مى شود. 
همچنین به طور کلى این قابلیت اجازه نمى دهد یک اپلیکیشن 

خاص کنترل صفحه نمایش موبایل را به دست گیرد.
این قابلیت در موقعیت مناسبى عرضه مى شــود. زیرا ترس از 
اپلیکیشن هاى خطرناك فراگیر شده اســت. در آوریل گذشته 
گروهى از محققان صدها اپلیکیشــن در فروشگاه گوگل پلى 
شناسایى کردند که دچار ضعف بودند. این اپلیکیشن ها دستگاه را 

در معرض خطر هک قرار مى دادند.

  مایکروسافت،  غول نرم افزارى جهان، به تازگى از عرضه سرویس جدیدى خبر داده که از طریق آن، 
کسب وکارهاى کوچک (SMB) بتوانند به سهولت به ویندوز 10 و همچنین آفیس 365 دسترسى 

داشته باشند.
این خبر در کنفرانس شرکت مایکروسافت با نام «اینسپایر» که با حضور مشتریان و شرکاى تجارى 
برگزار مى شود منتشر شد. مطابق این خبر، این خدمات جدید در حالت کلى در دو نسخه اصلى عرضه 

خواهد شد: نسخه تجارى و نسخه سازمانى.
همچنین مطابق جزئیات اعالم شده، هر دو نسخه شامل سیســتم عامل ویندوز 10 و نیز مجموعه 

نرم افزارى آفیس خواهند بود.
هر دو نســخه موردنظر، از جنبه امنیتى و تحرك پذیرى قابل اطمینان خواهند بود تا بتوانند نهایت 

انعطاف پذیرى را به کاربران، به ویژه شرکت ها و سازمان ها ارائه دهند.
مایکروسافت در توضیحات مربوط به این سرویس جدید اعالم کرد: «سرویس «مایکروسافت 365" 
نشان دهنده دیدگاه منسجم این شرکت براى حضور در بازار نرم افزار و کسب وکارها، با پیشنهادهاى 
تجارى و نیز توجه به بازخوردها و نیازهاى مشتریان است تا بتواند هر چه بیشتر، نیازهاى واقعى آنها 

را تأمین کند.»
مایکروسافت ادعا کرده که این سرویس جدید، براى شرکاى کارى این شرکت، بسیار حائز اهمیت 
خواهد بود و فرصت ذى قیمتى براى افزایش اندازه و ظرفیت بازار فراهم خواهد ساخت. شرکت ها و 
کسب وکارها همچنین قادر خواهند بود پیشنهادها و طرح ها بهترى به مشتریان خود ارائه دهند، ضمن 

اینکه سود بیشترى نصیب خود کنند .
گفتنى است مطابق جزئیات اعالم شــده، نسخه ســازمانى محصول جدید مایکروسافت براى 
مجموعه هاى بزرگ طراحى شده اســت،  در صورتى که نسخه تجارى براى مجموعه هاى تا سقف 

300 کاربر عرضه مى گردد.

 شــرکت ال جى اولین نسل از دســتگاه هاى سرى 
Q خود را معرفى کرد که مجهز بــه صفحه نمایش 
”FullVision“ هســتند. این شرکت اعالم کرده 
اســت که این دستگاه در رده گوشــى هاى هوشمند 
متوســط (midrange) قرار مى گیرند ولى با وجود 
این، قابلیت هاى اساسى گوشى هاى حرفه اى تر ال جى 

را با قیمت پایین تر در اختیار کاربران قرار مى دهند.
گوشى LG Q6 بین این ســه گوشى در جایگاه میانى 
قرار دارد و +Q6 و Q6α به ترتیــب یک پله از جى 6 
باالتر و پایین تر  قرار مى گیرند. تفاوت این ســه مدل 
هم در َرم و ظرفیت حافظه آنهاســت. تمام مدل هاى 

Q6 مجهز به یک صفحه نمایش FullVision با 

رزولوشن2160*108px ( +FHD) هستند و طراحى 
تقریبًا مشــابهى دارند. پردازنده اسنپ دراگون 435 
CPU و باترى 3000 میلى آمپرى نیز از قابلیت هاى 

این سرى است.
کانفیگ هاى مختلف دســتگاه هاى Q6 به قرار زیر 

است:
 -LG Q6α 2گیگابایت رم/ 16 گیگابایت حافظه
- LG Q6  3گیگابایت رم/ 32 گیگابایت حافظه

- +LG Q6  4گیگابایت رم/ 64 گیگابایت حافظه
 n ویژگى هاى اتصال این ســرى نیز عبارت است از

WiFi802.11 WiFi و بلوتوث 4,2.

 همچنین هر سه دســتگاه به دوربین پشتى 13 مگا 
پیکسلى و دوربین سلفى  degree 5MP-100 مجهز 

هستند. 
 G6 درست مانند Q جنس سخت افزارهاى ســرى
از آلومینیوم ســرى 7000 اســت و به عالوه قابلیت 

تشخیص چهره G6 را نیز دارند. 
گوشــى Q6 قــرار اســت درمــاه آگوســت ابتدا 
در بــازار آســیا وارد شــود و بعــداً  نیز بــه بازارها

 اروپا، آمریــکاى التین و آمریکاى شــمالى راه پیدا 
خواهد کرد.

3 ابزار قدرتمند ویندوزى
رامین مشکاه

بدافزارى که تنها اطالعات سرقت مى کند

ال جى از گوشى هاى سرى Q رونمایى کرد

عرضه سرویس جدید مایکروسافت
 براى کسب وکارهاى کوچک و متوسط

دکمه «خطر» به اندروید
 اضافه شد

پیوند «بایدو» 
و هوش 
مصنوعى
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منبع:ایسنا

منبع: میزان

منبع:ایرنا

منبع:شبستان

منبع: تسنیم  

منبع: جام جم آنالین

منبع:مهر

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان  

بارش هاى شدید پنج شنبه 22 تیرماه استان البرز باعث جارى شدن سیالب در برخى نقاط این 

وستاهاى اغشت، باغبانکاله، سیبان  دره، سنج و تکیه خسارات 
استان شد. این سیالب ها در ر

و آبرسانى این روستاها، به 
نى و مالى نیز در پى داشت.در این حادثه به جز سیستم گازرسانى 

جا

ستاى دیگر نیز آسیب وارد شده است.  
باغات،پل ها و راه هاى چند رو

برگزارى همایش 
آموزشى - توجیهى 
زائران حج تمتع 96 
در ورزشگاه آزادى

با افزایش دماى هوا 
برداشت خرما از نخلستان هاى 

استان بوشهر آغاز شد. 

آقاى حیدر بهزاد دچار بیمارى 
اتروفى است و همسرش هم به 
MS مبتالست. او یکى ازافرادى 

است که توانسته علیرغم داشتن 
معلولیت براى خود در قوچان ماشین 
طراحى کند، بسازد و از آن استفاده 
کند. شغل آقاى بهزاد ساخت ال اى 
دى تبلیغاتى براى مغازه دارهاست 
تحصیالت آقا بهزاد سوم راهنمایى 

است. او در کنار طراحى ماشین براى 
خود و دیگر معلوالن توانسته موتور 

هم طراحى  کند.

ت نیمى از روستاهاى 
نوبى وارد بیستمین سال پى در پى خشکسالى شده است. در همین مد

خراسان ج

ى دست و پنجه نرم 
سیارى دیگر با کم آب

 کشور بر اثر بى آبى خالى از سکنه شده و ب
شرقى ترین استان

ر کمتر از یک درصد جمعیت ایران یعنى 800 هزار نفر را در خود جاى 
ن استان وسیع کشو

مى کنند. سومی

و آمار بیکارى استان حدود 11 درصد است.   شش هزار کودك شش ساله در استان سوء تغدیه 
داده 

ه دوم کشور، در کم خونى کودکان شش ساله رتبه 
خونى زنان باردار رتب

دارند. خراسان جنوبى در زمینه کم 

ت در بیشتر روستاها 8 و 9 
ست کشور را دارد. ضریب محرومی

نوجوانان نیز رتبه نخ
نخست و در کم خونى 

مانده و نه محصولى.  
ت اما دیگر نه دامى 

دارى و کشاورزى اس
یشتر روستاییان دام

است. شغل ب

نور گوهون یا نورگون به معنى گون هاى شعله ور، جشنى است که در روستاى 
کوهستانى نواى آمل هر سال در عصر 21 تیرماه برگزار مى شود. مردم این 
روستا اعتقاد دارند که فریدون بعد از شکست ضحاك قصد کرد که او را در 
غارى از کوه دماوند به زنجیر بکشد و در این راه بارها لشکریان او مورد حمله 

هواداران ضحاك قرار گرفتند و ضمن شکست آنان به سمت قله رهسپار 
بودند تا اینکه به روستاى نوا در پاى کوه دماوند رسیدند. بعد از چند شب و 

روز استراحت و رفع خستگى فریدون و لشکریانش به همراه ضحاك ماردوش 
روانه قله دماوند مى شوند و قرار مى گذارند که بعد از به بند کشیدن ضحاك، 
در دامنه کوه آتش روشن کنند تا همگان بدانند که کار ضحاك به پایان رسیده  
است. آن روزهر چه مردم منتظر ماندند اثرى از آتش نبود و همه نگران شدند 

که نکند ضحاکیان با کشتن فریدون و یارانش او را از بند رهانیده باشند. 
مردم روستا به بلند ترین نقطه روستا به نام قالپیش (جلوى قلعه) رفته و چشم 

به دماوند دوختند و در حالى که آفتاب آرام آرام غروب مى کرد و شب دامن 
مى گستراند از آتش خبرى نبود. تا آنکه اوایل شب ناگهان نور آتش از دامنه 
دماوند درخشید و مردم نوا نیز در پاسخ به آن آتش، گون ها را بر سر طنابى 

بسته و پس از آتش زدن، آن را باالى سر به گردش در آوردند تا پاسخ دلگرم 
کننده اى باشد براى یاران فریدون.از آن زمان به بعد این مراسم به جشنى 

بزرگ تبدیل شد و هر سال در همان محل قالپیش همه گرد هم مى آیند و جشن 
مى گیرند و گون هاى خشک را آتش زده و به دور سر مى چرخانند. 

شهردارى منطقه 12 تهران در راستاى حفظ، 
احیا و همچنین آشنایى شهروندان تهرانى با 
رسومات، نحوه زندگى و مشاغل مردم طهران 

قدیم، گذر فرهنگى، گردشگرى طهران قدیم را 
در محدوده ضلع جنوبى میدان امام خمینى (ره) 

ابتداى خیابان باب همایون ایجاد کرده است.

آزمون ورودى 
دانشگاه علوم 
اسالمى رضوى 

براى سال جدید 

تحصیلى در محل 
ساختمان این 

دانشگاه واقع در 

حرم مطهر رضوى 
برگزار شد. 




