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انتخاب شهردار، شاید در جلسه اول شورا
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تأخیر 8 ساعته بالگرد امداد 
و مرگ جوان 31 ساله 

در کوه

اعالم جزئیات مراسم تنفیذ حکم 
ریاست جمهورى دوازدهم

پرونده نرخ سود
  در دولت یازدهم

 بسته شد

صنایع آالینده تحت تعقیب 
قرار مى گیرند

 لطفا با خوراکى و کالسکه 
وارد شوید!
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بهترین فیلم هاى
 اصغر فرهادى کدام است؟

اصفهان توسط دریاچه نمک قم تهدید مى شود

«ملیکا» در اصفهان تحویل پدرش شد«ملیکا» در اصفهان تحویل پدرش شد
جزئیات پیدا شدن کودك ربوده شده مشهدى در ناژوانجزئیات پیدا شدن کودك ربوده شده مشهدى در ناژوان
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جهان نما

افزایش سران 
شرکت کننده 
در مراسم تحلیف 
روحانى
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دبیر هیئت رئیسه مجلس در مورد 
مراسم تحلیف رییس جمهور 
کشورمان، گفت: تا این لحظه 

حضور بیش از 40 مقام عالى رتبه از 
سراسر جهان در مراسم قطعى 

شده است. 
غالمرضا کاتب پیرامون 

جزئیات برگزارى ...

رئیس دانشگاه آزاد گفت: تبدیل علم به 
ثروت رسالت اصلى دانشگاه است و باید 

براى رسیدن به این امر در محتواى آموزشى 
تغییراتى اعمال کنیم.

فرهاد رهبر در جلسه شوراى 
دانشگاه آزاد اسالمى استان 

یزد با تأکید بر اینکه 
مهارت آفرینى...

3

محتواى 
آموزشى 
دانشگاه آزاد 
تغییر
 مى کند

 برخى خبرهاى تأیید نشده حاکى از آن است که  
احتمال دارد در صورتى که گلر جوان سپاهان نتواند 
در دیدار با پدیده مطمئن نشان دهد، زردها به 
دنبال خرید یک دروازه بان خواهند بود.

باشگاه سپاهان با وجود فعالیت گسترده در بازار 
تابستانى هنوز سه جاى خالى دیگر در فهرست 
نفرات خود براى لیگ هفدهم دارد.
زالتکو کرانچار از جمله مربیانى بود که در بازار 
تابستانى خریدهاى گسترده اى براى ایجاد 
دگرگونى در تیم و بازگرداندن سپاهان به جمع 
مدعیان قهرمانى انجام داد اما ...

نایب رئیس موقت شوراى جدید شهر اصفهان خبر داد؛

کرانچار
 گلر مى خرد؟
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 وزیر نفت با اشاره به امضاى قرارداد با توتال براى توسعه 
فاز 11 پارس جنوبى گفت: برخى گمان مى کنند امضاى 
قرارداد با توتال اسالم را به خطر مى اندازد اما این قرارداد 
اسالم را تقویت مى کند. اسالم زمانى به خطر مى افتد که 
ســرمایه اصلى هدر رود، مردم بیکار باشند و عزت نفس 

ملى از بین برود.
به گزارش انتخاب، بیژن زنگنه در مراسم آغاز بهره بردارى 
رســمى از خط انتقال گاز دامغان- کیاسر- سارى- نکا 
افزود: براى من به عنوان وزیر نفت مایه سرشکســتگى 
بود که اعالم کنیم ایران داراى بیشــترین ذخایر نفتى و 
گازى در جهان اســت اما در نقاطى با مشکل تامین گاز 

مواجهیم. این یک افتخار نیست که روى زمینى پابرهنه 
راه برویم و افتخار کنیم که زیر این زمین ثروت خوابیده

 است.
زنگنه با تاکید بر اینکه با افتتاح خــط لوله مذکور آینده 
روشن با امنیت در تامین انرژى براى استان هاى شمالى 
رقم خواهد خورد، در مورد اکتشاف و توسعه میادین نفتى 
و گازى گفت: در خزر دیگر با تحریم روبه رو نیســتیم اما 
براى میادین نفتى و گازى این منطقه باید خواهان داشته 
باشــیم تا توســعه میدان هاى این منطقه را انجام دهد. 
فعال هیچ شرکت خارجى براى این موضوع اظهار تمایل 

نکرده است.

دبیر هیئت رئیسه مجلس در مورد مراسم تحلیف رییس 
جمهور کشورمان، گفت: تا این لحظه حضور بیش از 40 
مقام عالى رتبه از سراسر جهان در مراسم قطعى شده است. 
غالمرضا کاتب پیرامون جزییات برگزارى مراسم تحلیف 
رئیس دولــت دوازدهم افــزود: تا کنــون 110 هیات از 
کشورهاى مختلف جهان در مراسم روز 14 مرداد حضور 

خواهند داشت که امکان دارد افزایش یابد.
وى درباره ترکیب مدعوین خارج از کشــور تصریح کرد: 
آنچه تا این لحظه مشخص شده؛ 8 رئیس جمهور، نزدیک 
به 19 رئیس مجالس کشــورها و 16 نخست وزیر در روز 

تحلیف دکتر روحانى حضور بهم خواهند رساند.

دبیر هیئت رئیسه خانه ملت گفت: سفراى کلیه کشورهاى 
مقیم تهران نیز به این مراسم دعوت شده اند.

کاتب در خصوص حضور میهمانــان داخلى و اینکه آیا از 
رییس جمهور دولت دهم هم دعــوت بعمل آمده خاطر 
نشــان کرد: اعضاى شــوراى نگهبان، هیــات دولت و 
همچنین روساى هر ســه قوه بعالوه مقامات کشورى و 
لشکرى دعوت هســتند ولى در مورد حضور احمدى نژاد 
پرس و جو نکرده ام و در این مورد اطالعى در دست ندارم. 
فدریکا موگرینى مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا و 
عضو بلند پایه مذاکرات هســته اى نیز در مراسم سوگند 

رئیس جمهور حضور خواهد داشت.

گمان مى کنند قرارداد با توتال 
اسالم را به خطر مى اندازد

افزایش سران شرکت کننده در 
مراسم تحلیف روحانى

فرود اختصاصى خاص ها
یـک مقـام مسـئول گفـت: 95 درصـد    مهر |
میهمانان مراسم تحلیف ریاست جمهورى، با پروازهاى 
عادى به تهران مى آیند و تنها 5 درصد به عنوان میهمانان 
خاص با پـرواز اختصاصـى در مهرآبـاد فرود مـى آیند. 
کوروش فتاحى گفت: شاهد حضور هیات بلندپایه خارجى 
براى حضور در مراسـم تحلیف ریاسـت جمهـورى، در 
روزهاى پنجشـنبه و جمعه هفتـه جارى خواهیـم بود. 
همچنین همین تعداد پرواز نیز مجدداً در روزهاى شنبه 
و یکشنبه بابت برگشت مقامات ارشد بسیارى از کشورها 
صورت مى گیرد و به همین دلیل، فرودگاه امام خمینى(ره) 

ترافیک گسترده پروازها را شاهد خواهد بود.

اولین وزیر کابینه دوازدهم 
در فاصله چند روز تا برگزارى مراسـم    فارس|
تحلیف رییس جمهور و تشـکیل کابینـه جدید به نظر 
مى رسد نخسـتین وزیر دولت دوازدهم به طور رسمى 
معرفى شده است. محمود واعظى  وزیر ارتباطات درباره 
گزینه هاى پیشـنهادى مطـرح بـراى وزارت ارتباطات 
در دولـت دوازدهم گفت: از آقاى رئیس جمهور تشـکر 
مى کنم که یکى از معاونت هـاى وزارت را برگزیدند که 
اعالم آن از اختیارات رئیس جمهور است. وى در پاسخ به 
این سئوال که انتخابش براى مسئولیت مسئول دفترى 
رئیس جمهور نهایى شده، گفت: آن را بعداً از آقاى رئیس 

جمهور بپرسید.

هم مؤدب بود و هم معتدل
   خبر آنالین | سیدحسـین موسـوى تبریزى 
دادستان کل انقالب در اوایل پیروزى انقالب اسالمى 
به روزنامه آرمان گفت: با آقاى رئیسى رفیق هستم، البته 
سن آقاى رئیسى خیلى کمتر اسـت. جالب است بدانید 
بعد از پیروزى انقالب، اولین حکم را به عنوان دادستان 
کرج بنده به ایشان دادم. تا سال 63 که این مسئولیت را 
بر عهده داشتم، چیز بدى از ایشان نشنیدم و ندیدم، هم 
مؤدب بود هم معتـدل و به هیچ عنوان روحیه خشـن و 

تند نداشت.

فساد میلیاردى و کولبرى
  ایسنا| سعید جلیلى نماینده مقام معظم رهبرى 
در شـوراى عالى امنیت ملى گفت: در مبارزه با مفاسد و 
قاچاق، نمى شود کسى که میلیاردها فساد انجام مى دهد، 
رها باشد اما با یک کولبر برخورد شود. این عین فرمایش 

رهبر انقالب است.

رایزنى ایران و عربستان
یک منبع آگاه    باشگاه خبرنگاران جوان |
در وزارت امور خارجه پیرامون ادعاى اخیر یک مسـئول 
وزارت امورخارجه سعودى مبنى بر اینکه مقامات ایرانى 
به مسـئوالن وزارت خارجه عربستان اجازه تکمیل روند 
تحقیق درباره حمله به سفارت این کشور را ندادند، اظهار 
داشت: صحبت هاى ما با عربسـتان انجام گرفته و مقرر 
شده دو کشور از سفارتخانه هاى یکدیگر بازدید کنند و تا به 
امروز رایزنى هاى خوبى بین دو طرف صورت گرفته است.

ترامپ امضا مى کند
«سارا سندرز» سـخنگوى کاخ سفید    فارس|
گفـت «دونالـد ترامـپ» رئیس جمهـور آمریـکا طرح 
تحریم هاى ایران و روسـیه را امضا خواهد کرد. وى در 
پاسخ به این سـوال که چرا ترامپ از روز جمعه تاکنون 
این کار را انجام نداده، گفت این مصوبه در حال گذراندن 

مراحل قانونى است و به زودى امضا مى شود.

اتاق قالیباف را تخلیه کردند؟
شهردار تهران گفت: اخبار تخلیه اتاق و    مهر |
رفتن از شهردارى صحت ندارد و حتى سه شب گذشته 
نیز براى آنکه کارهاى شهردارى تا نیمه شب ادامه داشت 
در دفتر کارم شب را به صبح رساندم. محمدباقر قالیباف 
درباره آینـده کارى اش گفت: من عضـو هیئت علمى 
دانشگاه تهران هستم و به محل اصلى کارم که دانشگاه 

تهران است بازمى گردم.

توئیتر

 ایلنا| تغییرات در کابینــه دوازدهم تقریبا نهایى 
شده و رئیس جمهور تصمیم گرفته بیشتر وزراى جدید 

از معاونان همان وزارتخانه باشند.
در وزارت دادگســترى ســید علیرضا آوایى جانشین 
مصطفى پورمحمدى خواهد شــد. در وزارت دفاع نیز 
امیر ســرتیپ حاتمى از امراى ارتش و جانشین کنونى 
سردار دهقان بر این منصب خواهد نشست. سید عباس 
صالحى معاون فرهنگى وزارت ارشاد در دولت یازدهم 
جانشین صالحى امیرى خواهد شد. در وزارت ارتباطات و 
فن آورى اطالعات نیز آذرى جهرمى از معاونان محمود 
واعظى جایگزیــن او خواهد شــد. موضوعى که خود 
واعظى نیز برآن صحه گذاشــته است. در وزارت علوم، 
تحقیقات و فناورى دکتر خاکى صدیق رئیس دانشگاه 
خواجه نصیرالدین طوسى به عنوان وزیر معرفى خواهد 
شد. حبیب ا... بى طرف هم وزیر نیرو در دولت دوازدهم 
خواهد بود. در وزارت اقتصاد با اینکه در آخرین رایزنى ها 
قرار بود مسعود کرباســیان معرفى شود اما شنیده شده 
محمد نهاوندیان به عنوان گزینه اصلى دولت انتخاب 

شده است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز محمد 
شــریعتمدارى به عنوان وزیر معرفى خواهد شد. على 
زرافشان، معاون کنونى آموزش متوسطه وزارت آموزش 
و پرورش نیز به جاى دانش آشــتیانى بــه عنوان وزیر 

آموزش و پرورش معرفى خواهد شد.
بدین ترتیب وزراى اطالعات، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى، کار، تعاون و رفاه اجتماعى، جهاد کشاورزى، 
نفت، ورزش و جوانان، امور خارجه و کشور در سمت هاى 
خود باقى مى مانند. با این حال گفته مى شــود به علت 
مخالفت هاى گســترده در برخى طیف هاى سیاسى با 
حضور رحمانى فضلى در وزارت کشور در صورت تغییر 
نظر دولت، محمد شریعتمدارى به جاى وزارت صنعت 

به وزارت کشور خواهد رفت.
در حوزه معاونان رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهورى 
نیز تغییراتى شکل خواهد گرفت. بر این اساس  محمود 
واعظى به عنوان رئیس دفتر فعالیت خواهد کرد. نوبخت 
و جمشــید انصــارى در همان ســمت معاونت رئیس 
جمهور و روساى ســازمانهاى برنامه و بودجه و ادارى 

و اســتخدامى باقى خواهند ماند. معاونــت جدیدى با 
عنوان ارتباطات و اطالع رســانى شکل خواهد گرفت 
و سخنگوى دولت نیز مســئولیت آن را برعهده خواهد 
گرفت. گفته مى شــود صالحى امیرى مهمترین گزینه 
براى تصدى این معاونت و ســخنگویى دولت اســت. 
هرچند بحث هایى هم در خصــوص حضور در معاونت 
اجرایى مطرح شده است اما به نظر مى رسد هنوز رئیس 
جمهور در این خصوص به جمع بندى نهایى نرســیده 
است. على اصغر مونسان یکى از مهمترین گزینه هاى 
حضور در ســازمان گردشــگرى و میــراث فرهنگى 

است.
معصومه ابتکار به جاى خانم موالوردى به معاونت زنان 
خواهد رفت و موالوردى نیز به عنوان دستیار ویژه و یا 
معاون حقوق شــهروندى و پیگیرى قانون اساسى به 
فعالیت خواهد پرداخت. با توجه به تاکید رئیس جمهور 
مبنى بر کاهش نیافتن تعداد زنان کابینه احتمال حضور 
یک خانم در معاونت حقوقى به جــاى مجید انصارى 

بسیار زیاد است.

عبدالبارى عطــوان تحلیلگر مســایل عرب 
در تحلیلى در واکنش به دســت دادن وزراى 
خارجه ایران وعربستان درحاشیه نشست سران 
همکارى هاى اسالمى دراستانبول نوشت: سفر 
مقتدى صدر به عربستان به دعوت محمد بن 
سلمان ولیعهد این کشور واقدام عادل الجبیر 
به دســت دادن با محمد جواد ظریف وحضور 
حجاج ایران در مناسک حج نشان دهنده تغییر 
درسیاست ریاض و تالش براى بهبود روابط با 

ایران وهمسایگان است.
به گزارش ایرنا، وى در تحلیل روز چهارشنبه 
خود در پایــگاه اطالع رســانى «راى الیوم» 
مى نویسد که نظر وى درباره اینکه سعودى ها 
سیاست گشایش در روابط با ایران ومحور آن در 
منطقه در پیش گرفته است، درست بوده؛ امرى 
که از دعوت مقتدى صدر رهبر جریان شــیعه 
صدر عراق به عربستان و استقبال گرم از او در 

فرودگاه مشهود بود.
ایــن تحلیلگر مى افزاید: دســت دادن محمد 
جواد ظریف وزیر خارجه ایران و عادل الجبیر 
همتاى عربســتانى وى در حاشــیه نشست 
ســازمان همکارى هاى اسالمى درباره قدس 
در استانبول شاهدى دیگر براى تغییر رویکرد 
عربستان نســبت به همســایگان خود است. 
ریاض اکنون سیاســت گفتگو و دیپلماســى 
را بجاى رویایى و مواجه مســتقیم و تشــدید 
حمالت رسانه اى در پیش گرفته است و شاید 
در پیش گرفتن این سیاست آن هم درست پس 
از سفر خاندان سعودى به مغرب براى گذراندن 
تعطیالت طوالنى تابســتانى و سپردن همه 
مسئولیت ها به «محمد بن سلمان» به عنوان 
ولیعهد مى تواند معانى بســیار زیادى داشته

 باشد. 
وى تصریح کرد که نباید در مورد دست دادن 

وزراى خارجه ایران و عربستان و نتایج احتمالى 
آن چندان مبالغه کرد اما از زمانى که « محمد 
صالح بــن طاهــر بنتن»وزیر حــج و اوقاف 
عربستان دعوتنامه اى را به رئیس سازمان حج 
و زیارت ایران براى دیدار از عربستان و بحث 
و رایزنى براى علت غیبت حجاج ایرانى براى 
انجام دادن فریضه حج در سال گذشته فرستاد، 
مشخص بود که مسئوالن سعودى به طریقى 

خواهان گشایش در روابط با ایران هستند. 
این تحلیلگر مــى افزاید که در همین راســتا 
همه مشکالت و عوامل و سوء فهم هایى که 
باعث قطع اعزام حجاج ایرانى به عربســتان 
شــده بود بررسى و رفع شــد و همه شروطى 
که براى ســفر حجاج ایرانى وضع شــده بود 
لغو شــده و روند صدور روادید بــراى حجاج 
ایرانى از طریق سفارت سوئیس در تهران که 
حافط منافع ریاض در ایران اســت تســهیل 
داده شــد و حتى اخبارى شــبه تأیید شــده 
حاکى از آن اســت که عربســتان پذیرفته به 
خانواده هاى حجاج ایرانــى که در حادثه منى 
در عربستان کشته شدند غرامت بپردازد. همه 
این دستاوردها در صورتى که نرمشى از سوى 
دو طرف بخصوص عربســتان وجود نداشت 

امکان پذیر نبود.
عطوان در ادامه نوشت که تصاویر دست دادن 
وزراى خارجه ایران و عربســتان بالفاصله در 
صفحات اجتماعى منتشر شــد و محمد جواد 
ظریف وزیر خارجه ایران ایــن اقدام همتاى 
سعودى را عادى و حرکتى در عرف دیپلماتیک 
دانســت وافزود دلیل این کار احترام متقابل و 

دوستى دیرینه  بوده است.
سردبیر راى الیوم افزود: دوستى دیرینه وجود 
داشت اما این موضوع باعث هیچ دست دادنى 
در طول سه ســال گذشته نشــده بود چرا که 

روابط دو کشور در تنش بوده وحتى به تهدیدات 
مستقیم و قطع روابط رسید.

وى تصریح کرد کــه مطمئنًا عــادل الجبیر 
وزیر خارجه عربســتان با محمد جواد ظریف 
تنها در مقابل دوربین ها دســت نــداده بلکه 
چراغ سبز آن توسط مسئوالن سعودى نشان 
داه شــده و اقدامى در راســتاى رویکرد جدید 
ریاض براى فرونشاندن تنش با تهران است و 
هرکس غیــر از ایــن را باور دارد عربســتان 
وچگونگى اتخاذ تصمیمات در این کشــور را 

نمى شناسد.
این تحلیلگر ادامه داد که پرسشى که در اینجا 
مطرح مى شــود این اســت که چرا رویکرد 
گشایش در روابط با ایران و رهبران شیعه عراق 
به این شکل ناگهانى اتفاق افتاده و آیا بین این 
دو ارتباط وجود دارد؟ آیا این موضوع به بحران 

روابط عربستان با قطر مرتبط است؟
ســوال دیگر این اســت که آیا دســت دادن 
وزراى خارجه ایران و عربســتان زمینه دست 
دادن «محمد بن ســلمان» ولیعهد عربستان 
با «عبدالملک الحوثى» رهبر جنبش انصارا... 
یمن در آینده نزدیک خواهد شد تا به جنگ دو 
سال و نیمه در این کشور خاتمه دهد و دو طرف 

به توافق صلح دست یابند؟ 
این تحلیلگــر عــرب در پایان مى نویســد: 
نمى توان پاسخ هایى فورى به این پرسش ها 
دهیم اما آنچه روى داده است تحولى مهم است 
که باعث مى شــود که وقوع گشایش هایى در 
روابط بین ایران و عربستان در آینده نزدیک را 
بعید ندانیم .چه بسا این اقدام در جنگ سوریه نیز 
انعکاس داشته باشد چرا که دو طرف در یافته اند

که گفتگــو و دســت یافتــن بــه تفاهمات 
کم هزینه تر و کم ضررتــر از هر اقدام دیگرى

 است.

عربستان به دنبال بهبود روابط با ایران وهمسایگان است

فقط یک 
دست دادن ساده نبود

مراســم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره  ریاست جمهورى 
اســالمى ایران صبح امروز 12 مرداد 96 برگزار خواهد 

شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى دفتر حفظ و نشر آثار مقام 
معظم رهبرى، این مراسم از ساعت 10 صبح در حسینیه  
امام خمینى (رحمه ا...)، با حضور حضرت آیت ا... خامنه اى 
رهبر معظم انقالب اســالمى، رؤســاى قوا، مقامات 
کشورى و لشکرى، جمعى از سفرا و نمایندگان بلندپایه  
کشــورهاى خارجى و قشــرهاى مختلف مردم برگزار 
مى شود و در شبکه هاى مختلف رادیویى-تلویزیونى و 
شبکه هاى اجتماعى در فضاى مجازى به صورت زنده 

پوشش داده خواهد شد.
در این برنامه وزیر کشــور گزارشــى از روند برگزارى 
انتخابات دوازدهم ریاســت جمهــورى را به حاضران 
ارائه مى کند و حجت االســالم والمســلمین محمدى 
گلپایگانى رئیس دفتر مقــام معظم رهبرى، متن حکم 
رهبر انقالب در تنفیذ رأى مردم به ریاســت جمهورى 

جناب حجت االسالم حســن روحانى را قرائت خواهد 
کرد و رهبر انقالب اسالمى این حکم را به رئیس جمهور 
منتخب مردم اعطا مى کننــد. در ادامه رئیس جمهور به 
بیان سخنان خود مى پردازد و پس از آن حضار، شنونده  
بیانات مهم حضــرت آیت ا... خامنــه اى رهبر انقالب 

اسالمى خواهند بود.

تنفیذ در قانون
بر اساس اصل 110 قانون اساسى، «امضاى حکم ریاست 
جمهورى پس از انتخاب مــردم»، از جمله «وظایف و 
اختیارات رهبرى» است و طبق قانون انتخابات ریاست 
جمهورى «دوره  ریاست جمهورى اسالمى ایران چهار 
ســال اســت و از تاریخ تنفیِذ اعتبارنامه به وسیله  مقام 

رهبرى آغاز مى گردد.»

12 رئیس جمهور
پس از پیروزى انقالب اســالمى ایران تــا کنون 12 

انتخابات ریاست جمهورى در کشور برگزار شده است و 
احکام انتصاب افراد منتخب در انتخابات، با تنفیذ حضرت 
امام خمینى رحمه ا...، آقایان سیدابوالحســن بنى صدر، 
محمدعلى رجایى، سیدعلى خامنه اى و با تنفیذ حضرت 
آیت ا... خامنه اى، آقایان اکبر هاشــمى رفســنجانى، 
سیدمحمد خاتمى، محمود احمدى نژاد و حسن روحانى 
به عنوان رئیس جمهورى اسالمى ایران منصوب شده اند.

از حسینیه جماران تا حسینیه امام خمینى (ره)
در دوران رهبرى حضرت امام خمینى(ره)، چهار مراسم 
تنفیذ در حســینیه جماران و در دوران رهبرى حضرت 
آیت ا... خامنه اى تا کنون هفت مراسم در حسینیه امام 
خمینى(ره) رحمه ا... برگزار شــده است. از دیگر نکات 
قابل توجه در طول این مراســم ها ســخنرانى مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین سیداحمد خمینى یادگار امام 
خمینى(ره) در اولین مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى 

در آخریــن حمله شــیمیایى عراق بــه مناطق پس از رحلت امام خمینى در سال 1368 بود.
غیرنظامى ایران در جنگ تحمیلى،51 تن شهید 
و دو هزار و 800 تن مصدوم شــدند که بیشــتر 
قربانیان را کودکان، زنان و سالخوردگان تشکیل 

مى دادند.
سردار محمدباقر نیکخواه بهرامى که در دوران 
دفاع مقدس به مدت چند سال مسئول تبلیغات 
جبهه و جنــگ «قرارگاه کربال» و از ســال 64 
به بعد نیز فرمانــده جنگ هاى نویــن قرارگاه 
خاتم االنبیا(ص) بوده است در گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به آخرین حمله شیمیایى عراق به مناطق 
غیرنظامى ایــران توضیح داد: از ســاعت 3:45 
بامداد 11 مــرداد 1367 هواپیماها و بالگردهاى 
ارتش عراق با بمب هاى حامل عوامل شیمیایى 
اعصاب،خردل و ســیانور روستاى بزرگ «شیخ 
عثمان» از توابع شهر اشنویه (آذربایجان غربى) 
را هدف حمالت وحشــیانه خود قرار دادند که به 
دلیل غافلگیرى مردم در شــب و همچنین ادامه 
حمالت در روز بعد، روستاییان متحمل ضایعات 

فراوانى شدند.
وى اعالم کرد: در این فاجعه و جنایت جنگى 51 
تن شــهید و 2800 تن مصدوم شدند که بیشتر 

قربانیان، کودکان، زنان و ســالخوردگان بودند. 
حمالت شیمیایى عراق به این روستا در روز بعد 
(12 مرداد) نیز 38 شهید و 150 مصدوم برجاى 
گذاشــت. ارتش عراق در این روز جنوب غربى 
ارومیه را هم آماج حمالت شیمیایى قرار داد که بر 

اثر آن ده ها نفر قربانى شدند.
این فرمانــده دوران دفاع مقــدس گفت: حمله 
شــیمیایى عراق به روستاى «شــیخ عثمان» 
آخرین حمله به مناطق غیرنظامى و شهروندان 
ایران بود، امــا حمالت مداوم بــه غیرنظامیان 
«ُکرد» مظلوم عــراق همچنان ادامه داشــت. 
عراق در روز 15 مــرداد 1367 قطع نامه 598 را 
پذیرفت. با این حال، در ســوم شــهریور 1367 
ارتش این کشــور شــهر «زاخو» و روستاهاى 
اطراف آن واقع در کردستان عراق را با ده ها فروند 
هواپیما، هدف بمب ها و راکت هاى شــیمیایى 
حامل عوامل ســیانور و اعصاب قــرار داد که بر 
اثر آن 41 تن شــهید و 500 تن مصدوم شدند. 
همچنین در ایــن روز، آخرین بمب شــیمیایى 
ارتش عــراق در اطراف هویــزه و آخرین گلوله  
آن نیز بین منطقه جفیر و پادگان حمید بر زمین

 نشست.

جنایت جنگى علیه یک روستا
روایتى از آخرین جنایت شیمیایى صدام علیه ایران

اعالم جزئیات مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى دوازدهم

10 صبح امروز؛ حسینیه امام خمینى(ره)

تغییرات کابینه نهایى شد

معاونینى که وزیر مى شوند
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رئیس دانشــگاه آزاد گفت: تبدیل علم به ثروت رسالت 
اصلى دانشگاه است و باید براى رســیدن به این امر در 

محتواى آموزشى تغییراتى اعمال کنیم.
فرهاد رهبر در جلسه شوراى دانشگاه آزاد اسالمى استان 
یزد با تاکید بر اینکه مهارت آفرینــى باید در آموزش و 
پژوهش لحاظ شود، گفت: براســاس استراتژى اصلى 
دانشــگاه آزاد اســالمى آینده نگرى و آینده پژوهى در 
سرمایه گذارى ها بسیار حائز اهمیت است و در این مسیر 
افراد صاحب ایده باید حمایت شوند.رئیس دانشگاه آزاد با 
بیان اینکه یکى از رسالت هاى اصلى این دانشگاه تبدیل 
علم به ثروت است، گفت: باید براى رسیدن به این امر در 

محتواى آموزشى تغییراتى را اعمال کنیم.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى بــا اظهار تاســف از 
فارغ التحصیالن بیکار دانشــگاه ها، گفت: طبق آمار ها 
در حال حاضر 2، 5 تا 3، 0 درصــد از فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها بیکار هســتند که اولین گام در راستاى حل 
این معضل، تغییر نگرش ها است، ما نباید تحصیل کرده 
بیکار به جامعه تحویل دهیم.رهبر خاطرنشان کرد: هدف 
ما نباید تربیت دانشجویان تا عالى ترین مقطع تحصیلى 
یعنى دکترى و ورود آنها به چرخه آموزش براى آموزش 
باشــد، بلکه فارغ التحصیالن دوره دکترى باید مهارت 

کارآفرینى و تبدیل ایده به محصول داشته باشند.

مدیر طرح ملى گرد و غبار ســازمان زمین شناســى از 
تهیه بانک اطالعاتى جامعى از گرد و غبار خبر داد. رضا 
شــهبازى گفت: تاکنون نمونه بردارى در سطح بسیار 
گسترده اى در استان هاى خوزستان، آذربایجان شرقى و 
آذربایجان غربى (محدوده دریاچه ارومیه)، تهران، قزوین، 
البرز، ســمنان، مرکزى، قم، اصفهان و خراسان جنوبى 
پایان یافته اســت.وى ادامه داد: همچنین با همکارى 
سایر مراکز استانى سازمان نمونه بردارى از استان هاى 
سیستان و بلوچســتان، کرمان، یزد، ایالم، هرمزگان، 
بوشهر و فارس در حال انجام است که با پایان آنها، بانک 
اطالعاتى خوبى از ویژگى هاى فیزیکى و شیمیایى خاك 

و یا رسوبات سطحى در این پهنه ها بدست مى آوریم و 
تکلیفمان با سطح زمین در پایان سال 96 روشن مى شود.

معاون مرکز پژوهش هاى کاربردى سازمان زمین شناسى 
با اشاره به اطلس ملى گرد و غبار که پیش از این ویرایش 
اول آن انتشار یافته است، گفت: با تحقیقات انجام شده و 
پیشرفت هایى که اخیرا حاصل شده، ویرایش دوم اطلس 

ملى را در سال 96 در دستورکار داریم.
وى گفت: در تهیه نقشــه هــا، تلفیــق مجموعه اى از 
اطالعات رسوب شناسى، ژئومورفولوژى، هواشناسى، 
خاك شناسى، پوشــش ســطح زمین و ... با استفاده از 

تصاویر ماهواره اى مبناى کار قرار گرفت .

بانک اطالعات گرد و غبار تهیه 
مى شود

محتواى آموزشى دانشگاه 
آزاد تغییر مى کند

ثبت 363 دوقلوزایى در 
سیستان 

مدیر کل ثبـت احوال سیسـتان و بلوچسـتان گفت: 
363 مورد دوقلو زایى در چهار ماهه نخسـت امسال 
در این اداره کل ثبت شده اسـت. رضا راحت دهمرده 
اظهـار داشـت: 31 هـزار و 582 والدت در این مدت 
در سیسـتان و بلوچسـتان ثبت شده اسـت که از کل 
نوزادان متولد شـده 363 واقعه دوقلو و سه واقعه سه 

قلو بوده اند. 

شرایط رفع فیلتر یوتیوب 
  فارس| معـاون وزیـر ارتباطـات و فنـاورى 
اطالعـات از اعـالم شـرایط رفـع فیلتـر یوتیـوب و 
بالگ اسـپات در دانشـگاه ها بـا نظـر دادسـتان کل 
کشـور خبر داد. محمدجواد آذرى جهرمى در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: پس از پیگیرى هاى انجام شده 
در خصـوص رفع فیلتـر یوتیـوب و بالگ اسـپات در 
دانشگاه ها، با نظر مساعد دادستان محترم کل کشور، 
شـرایط رفع فیلتر این سـرویس ها در دانشـگاه هاى 

کشور طى نامه اى به ما اعالم شد.

برخورد با حفارى غیر مجاز 
فرمانـده یـگان حفاظـت میـراث فرهنگى گفـت: با 
همکارى دستگاه هاى مختلف نسبت به فیلتر کردن 
سـایت ها و صفحه هـاى تبلیغ گنـج یابـى و فروش 
فلزیـاب اقـدام مى کنیـم. سـردار امیر رحمـت الهى 
درباره رصد جرائم میراث فرهنگى از جمله مشـورت 
کشف دفینه، فروش فلزیاب و فروش اشیاى تاریخى 
در فضاى مجـازى گفـت: هرگونـه خریـد، فروش، 
نگه دارى، تولید و تبلیغ فلزیاب منوط به کسب مجوز 

از سازمان میراث فرهنگى است.

تحویل 18 زندانى ایرانى در 
شلمچه

  فارس| 18 نفر از زندانیان محکوم ایرانى در 
چارچوب معاهده انتقال محکومان بین ایران و عراق 
در مرز شلمچه تحویل نمایندگان وزارت دادگسترى، 
قوه قضاییه و نیروى انتظامى شـدند. محکومیت این 
افراد که یکى از آنها زن است قاچاق مواد مخدر، ورود 
غیر مجاز به عـراق و نقض قوانین و مقررات کشـور 

عراق بوده است.

صنایع دستى براى مهمانان 
تحلیف 

از میهمانـان مراسـم تحلیـف ریاسـت جمهـورى با 
صنایع دستى فاخر و اصیل ایرانى در پاویون فرودگاه 
مهرآبـاد اسـتقبال مـى شـود. همچنیـن در جریـان 
برنامه ریزى هـا براى اسـتقبال از میهمانـان خارجى 
مراسـم تحلیـف ریاسـت جمهورى، هتل هاى محل 
اقامت این مهمانان نیز با نمایشگاه ها و فروشگاه هاى 

صنایع دستى ایرانى تجهیز شده اند.

قهرمانان زیست شناسى
بیست و هشـتمین المپیاد زیست شناسى در انگلیس 
برگزار شـد و تیم دانش آموزى ایران توانست 2 مدال 
طال، یک نقره و یک برنز کسـب کند. در این المپیاد، 
یک دختر دانش آموز مدال برنز به دست آور د. المپیاد 
جهانى زیست شناسـى سـال آینده به میزبانى ایران 

برگزار مى شود.

کجاى گردشگرى ترکیه ایم؟
وزارت فرهنـگ و گردشـگرى ترکیـه اعـالم کـرد، 
بیشترین شمار گردشـگران ترکیه در شـش ماه اول 
سال جارى از کشـور روسـیه بوده اند. پس از روسیه 
به ترتیب کشـورهاى آلمان، گرجستان، بلغارستان و 
سپس ایران قرار مى گیرند و دو شهر  آنتالیا و استانبول 
بیشتر مورد توجه گردشـگران بوده اسـت. آمار کلى 
گردشـگران بیگانه که در ایـن بازه زمانى بـه ترکیه

 آمده اند نزدیک به 12 میلیون نفر است.

چرك نویس

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: مسئوالن برخى از مدارس دولتى خالف قانون 
اساســى براى ثبت نام دانش آموزان 750هزار تومان 

دریافت مى کنند.
حسینعلى  حاجى دلیگانى با اشاره به دریافت هزینه ها از 
والدین دانش آموزان براى ثبت نام در برخى از مدارس 
دولتى، اظهار داشــت: دریافت هزینه براى ثبت نام در 
مدارس دولتى خالف اصل 30 قانون اساسى است. وى 
درباره اصل 30 قانون اساسى، گفت: براساس اصل 30 
قانون اساسى، تحصیل دانش آموزان تا دوره متوسطه 
رایگان است، یعنى دولت موظف است تا دوره متوسطه 

امکانات تحصیل را براى دانش آموزان به صورت رایگان 
تأمین کند.

نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس بــا بیان اینکه 
براســاس گزارش هایى که از والدین دانش آموزان در 
سراسر کشور به دســت آمده، برخى از مدارس دولتى 
براى ثبت نام دانش آمــوزان مبلغ 750 هــزار تومان 
دریافت کرده اند، ادامــه داد: این در حالى اســت که 
بسیارى از خانواده ها تمکن مالى براى پرداخت چنین 

هزینه هایى را ندارند.
حاجى دلیگانى بــا تأکید بر اینکه مســئوالن برخى از 
مدارس دولتى تا زمانى که هزینه  غیرقانونى را از والدین 

دریافت نکنند دانش آموزان را ثبت نام نمى کنند، گفت: 
مسئوالن برخى از مدارس دولتى گروکشى مى کنند و 
تا زمانى که مبلغ مــورد تقاضا را دریافت نکنند کارنامه 
دانش آموزان را نمى دهنــد، بنابراین زمانى که کارنامه 
را نمى دهند دانش آموز امکان ثبت نام در مقطع باال تر 

را ندارد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: اگر 
وزیر آموزش و پرورش به این موضوع ورود نکند، قطعًا 
بنده دریافت وجه از والدین بــراى ثبت نام در مدارس 
دولتى را در قالب طرح ســؤال در صحن علنى مجلس 

پیگیرى مى کنم.

پدیده خون فروشــى چند وقتى اســت که در مناطق 
حاشیه اى شهر تهران رونق پیدا کرده است به طورى که 
در برخى از خانواده ها به عنوان منبع درآمد و شغل تبدیل 
شده؛ اما مسئوالن وزارت بهداشــت خرید و فروش 
پالسما و خون را قانونى نمى دانند و اعالم کردند که 

براى جمع آورى این مراکز چندین بار اخطار داده اند.
به گزارش فارس، لیال، خانمى 36ساله ولى با ظاهرى 
مسن تر اســت که چرخ زندگیش این روزها سخت 
مى چرخد. کرایه خانــه و هزینه هاى زندگى بر دوش 
او و همسر 45 ساله اش ســنگینى مى کند. در یکى از 
محله هاى جنوب شهر خانه اى اجاره کرده و به هر درى 
مى زنند که شاید مشکالت اقتصادیشان رفع شود. یکى 
از همسایگان به او پیشنهاد فروش پالسما داده و گفته 
که با این اقدام مى توانى بخشى از مشکالتت را برطرف 
کنى. لیال مدتى است که پالسماى خونش را به یک 
مرکز مى فروشد. سعى مى کند با استراحت بخشى از 
کمبودهاى ناشى از خستگى کارش را جبران کند ولى 
تغذیه اش چندان مناسب نیست و همین یکى دو ماه 
آینده است که مرکز پالسما دیگر از او استقبال نخواهد 
کرد. زهره یکى دیگر از اهداکنندگان پالسماست که در 
این زمینه مى گوید: اهداى پالسما امرى داوطلبانه بوده 
و هر کس با رضایت خود اقدام به چنین کارى مى کند 
ولى در کنار این مسئله بخشى از هزینه هاى زندگى ام 

تأمین مى شــود چرا که درآمد مالى چندانى نداشته و 
دستم براى خرید بسیار تنگ است.

وى افزود: براى هر بار فروش پالسما حدود 40 تا 50 
هزار تومان به ما پرداخت مى شود و از جلسه دوازدهم 
نیز تشویقى صد هزار تومان ارائه خواهد شد البته 24 
جلسه بیشتر در سال نمى توان نسبت به این عمل اقدام 
کرد و ما هر هفته یک بار طى 6 ماه براى این مسئله به 

مرکز مراجعه مى کنیم.  
زهره گفت: پس از 6 ماه به ما اعالم کرده که 6 ماه آینده 
مدام استراحت کنیم و نمى توان از شما پالسما دریافت 
کنیم مــا در این مدت براى این بخــش از درآمدمان 
برنامه ریزى مى کنیم البته برخى مى گویند سالمتى تان 
با این کار به خطر مى افتد ولى پزشکانى که در مرکز 
هستند به ما اعالم کرده که هیچ ضررى اهداى پالسما 
ندارد و به نظرم درآمد از این راه بد که نبوده هیچ بلکه 
خوب هم است چرا که برخى تنها از راه خالف کسب 

درآمد مى کنند. 
وى اضافه کرد: بیشتر مراجعه کنندگان براى فروش 
پالسما آقا هستند و من و همسرم هر دو هر هفته جهت 
فروش پالســما به مرکز مراجعه مى کنیم تا بتوانیم 
بخشى از هزینه هایمان را در زندگى تأمین کنیم. البته 
همســرم کارگر بوده و دو فرزند نیز داریم و بخشى از 

هزینه ها را نیز با دریافت یارانه جبران مى کنیم.

«هرچند از مراسم تحلیف رئیس جمهور و حضور مقامات 
عالى رتبه کشورها نمى توان به لحاظ ماهیت سیاسى و 
امنیتى براى معرفى کشورمان بهره اى برد، اما برگزارى 
این مراســم بار روانِى مثبتى روى گردشــگران جهان 
خواهد داشت چراکه یک بار دیگر نام کشورمان را بر سر 

زبان ها خواهد انداخت.»
محمدعلى واقفــى از تورگردانان باســابقه با طرح این 
موضوع به ایســنا مى گوید: برگزارى مراسم تحلیف از 
این نظر براى گردشــگرى ایران مى تواند مهم باشــد 
که بار دیگر اخبار مثبتى از ایران روى آنتن رسانه هاى 
جهانى قرار مى گیرد و کشــورمان به شکلى مثبت در 
جهان مطرح خواهد شــد که حتمًا توجه بســیارى را

 جلب مى کند.
او معتقد است: عالوه بر اثر روانى که این مراسم در نظر 
مردم جهان دارد، امنیتى که در کشــور ما برقرار است و 
در جریان این مراسم به جهان نشان داده مى شود، روى 
ذهنیت گردشگرانى که مایل بوده اند به ایران سفر کنند، 

اما تردید داشتند، اثر مثبتى خواهد گذاشت.
البتــه برخى هم مانند «مصطفى شــفیعى شــکیب» 
عضو هیئت مدیــره جامعه تورگردانــان معتقدند این 
مراسم با توجه به موقعیت سیاســى و امنیتى که دارد،

 فرصتى بــراى ایجــاد اشــتیاق در مقامــات عالى 
رتبــه کشــورها و معرفــى ایــران فراهــم نمى کند 
و تنهــا جنبــه تبلیغاتــِى آن اســت کــه مى توانــد 
نقش آفرینــى کند، چــون آنچه اهمیــت دارد رعایت 
اصــول دیپلماتیــک و امنیتى اســت نــه جنبه هاى 

گردشگرى.
«میرهــادى قره ســید رومیانى» سرپرســت معاونت 
گردشــگرى اما هم عقیده با دبیر جامعــه تورگردانان 

اســت و درباره  اثرگذارى این مراســم بر گردشگرى 
و احتمــال بهره بــردارى از این موقعیــت در صنعت 
گردشگرى مى گوید: این مراسم با توجه به سطح خبرى 
گســترده اى کــه دارد، در حــوزه  اطالع رســانى 
و تبلیغ ایراِن امن، در حوزه گردشــگرى بسیار اثرگذار 
خواهد بود و از پوشــش خبرى این مراسم مى توان به 
عنوان ظرفیت قوى در تبلیغ گردشــگرى ایران بهره  

زیادى برد.

دبیر انجمن آب هاى معدنى و آشامیدنى ایران 
گفت: آب هاى آشــامیدنى و معدنى بر اساس 
استاندارد هاى تعریف شده تولید مى شود و آب 

غیر استاندارد نداریم.
پیمان فروهر در گفتگو با جام جم آنالین اظهار 
داشت: در تولید آب معدنى و همچنین تولید آب 
آشامیدنى از منابع زیر زمینى استفاده مى شود اما 
بین تعریف استاندارد هر کدامشان تفاوت هایى 
وجود دارد که باعث مى شود یکى آب معدنى و 
دیگرى آب آشــامیدنى باشد. بنابراین اینگونه 
نیست که وقتى مى گوییم آبى آشامیدنى است 

در داخل مکانى و با شلنگى پر شده باشد.
دبیر انجمن آب هــاى معدنى و آشــامیدنى 
ایــران در رابطه بــا صادرات ایــن محصول 
گفت: صادرات آب کشــور اندك اســت و در 
10 سال گذشــته میزان صادرات آن به دالیل 
مختلف افت کرده است. ســال گذشته حدود 
یک میلیون و 700 دالر به کشــورهاى عراق 
و افغانستان و ترکمنستان آب صادر شده است. 
در کشــورهاى حــوزه خلیــج فــارس یکى 
از واحــد هــاى داراى برنــد مــا موفــق 
شــده در امــارات مرکــز پخش بزنــد که 
مى تواند درآینده مسیر خوبى باشد. صادرات ما 
به قطر خیلى اندك است اگر چه چند بار اعالم 
آمادگى کردیم اما متأســفانه مثــل همه امور 
ترکیه پیشتاز است و در همه حوزه هاى صنایع 

غذایى در قطر از ترکیه عقب افتادیم.

لطفاً با خوراکى و کالسکه وارد شوید! تعجب نکنید، اشتباه 
نخواندید، فعل مثبت اســت! این بار یکى از مغازه داران 
خوب کشورمان به جاى اینکه هشــدار ورود ممنوع به 
خریداران بدهد، در یک حرکت جالب توجه از همه مادران 
و پدرانى که با فرزندشان براى خرید به مغازه او مى روند، 
برخالف بسیارى از هم صنفى هایش خواسته که با همان 
خوراکى و کالسکه وارد مغازه بشوند. او این درخواست را 
به صورت اطالعیه نوشته و در ورودى مغازه اش پشت 
شیشه چسبانده تا همه ببینند و هیچ کودکى بیرون مغازه 
او به انتظار خرید پدرومادرش، تنهــا نماند. عکس این 
اطالعیه هم در این دو روز در تلگرام و اینستاگرام بارها 
و بارها منتشر شده و توجه خیلى ها را جلب کرده است. 
به همین مناسبت پایگاه اطالع رسانى جام جم آنالین با 
امیر عطاپور این مغازه دار مهربان تبریزى درباره حرکت 
جالب توجه اش گفتگوى کوتاهى انجام داده که در ادامه 

مى خوانید:
 در این یکى دوروز تصویر اطالعیه اى که شــما روى 
شیشه ورودى مغازه خودتان زده اید ، در فضاى مجازى 

منتشر شده وخیلى ها این حرکت راتحسین کرده اند.
بله ...اتفاقا ما خودمان هم این واکنش ها را دیده ایم ، از 
جاهاى مختلف با ما تماس مى گیرند یا حضورى به مغازه 

مى آیند و از این کار ابراز رضایت مى کنند.

عکس چطــور پخش شــده، خبر 
دارید؟

نه، البته در این دو روزى که ما این اطالعیه را پشت شیشه 
چسباندیم خیلى از مشترى ها یا افراد گذرى اجازه گرفتند 
که از آن عکس بیندازند، احتمــاًال یکى از همان ها  این 

عکس را در اینترنت منتشر کرده  است.

چه هدفى از انجام این  کار داشتید؟
در اطالعیه هم نوشــته ام که به  خاطر حادثه دلخراشى 
که براى آتنا و بنیتــاى عزیزمان اتفاق افتــاد، مردم ما 
تحت تأثیر قرار گرفتند؛ ما هم جزو همین مردم هستیم؛ 
خبرهاى مربوط به حادثه را پیگیرى مى کردیم و درنهایت 
از مرگ این دوکودك واقعًا متأثر شدیم. من دیدم خیلى 

وقت ها والدین با بچه هایشان به مغازه مى آیند اما چون 
بچه درحال بســتنى خوردن اســت، یا اینکه کالسکه 
همراه شان است، آنها را بیرون مغازه مى گذارند و خودشان 
به داخل مغازه مى آیند، این اتفاق البته براى خود من هم 

چندبار افتاده است.

یعنى کاسب هاى دیگر به همین دلیل 
مانع ورود شما هم به مغازه هایشان 

شده اند؟
بله دقیقًا...من و همسرم صاحب یک پسر 4 ساله به اسم 
ارشــان هســتیم، خیلى وقت ها وقتى با پسرم به خرید 

مى رویم، ارشــان درحال خوراکى خوردن بوده و اجازه 
ورود او را به مغازه نداده انــد، به خاطر همین فکرکردم 
دراین لحظاتى که بچه ها بیرون مغازه منتظر هســتند، 
ممکن است هزار اتفاق ناگوار براى آنها بیفتد چون حادثه 
واقعاً خبر نمى کند. بعد با مشورت با همسرم تصمیم گرفتم 
که این اطالعیه را بنویسیم و از خانواده ها خواهش کنیم 
که با کالسکه و خوراکى وارد فروشگاه ما بشوند و نگران 
کثیفى مغازه هم نباشند. درست است که مغازه شلوغ یا 
کثیف مى شود، اما همه اینها فداى یک لبخند بچه ها... 
ما باید دنیا را براى بچه ها زیباتر بکنیم...از نظر من همین 
که این بچه ها داخل مغازه و جلوى چشم پدرومادرشان 

باشند،  یعنى یک اتفاق خوب و دورى از خطر و حادثه.

واکنش مشترى ها بعد از دیدن این 
اطالعیه چه بوده؟

خیلى خوب...واقعًا حدود 95 درصد مــردم به ما انرژى 
مثبت داده اند، همه گفته اند خــدا خیرتان بدهد... عده 
کمى هم گفته اند کــه این کار را بــراى تبلیغات انجام 
داده اید، اما اصًال اینطور نیســت... چــون ما خودمان 
پدرومادر هستیم و واقعًا درجریان این اتفاقاتى که براى 
آتنا و بنیتا افتاد ناراحت شدیم. گفتیم شاید این یک جور 

ابراز همدردى باشد.

مغازه دارى که چهره این روزهاى فضاى مجازى است 

 لطفا با خوراکى و کالسکه وارد شوید!
شایعه پر کردن بطرى هاى 

آب معدنى با آب شهرى 
درست است؟

دریافت شهریه 750هزار تومانى در برخى مدارس دولتى

گروکشى مدیران مدارس از والدین

بار روانِى تحلیف «روحانى» روى گردشگران بین المللى

ظهور مجدد خون فروشى در کشور

داللى خون فقرا به بهاى چند هزار تومان
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650 نفر بیمار هموفیلى
 در استان 

جمعیت آمارى هموفیلى استان اصفهان از میانگین 
کشورى باالتر است.

مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
با بیان این مطلب و با اشــاره به شناسایى 650 بیمار 
هموفیلى در استان اصفهان گفت: از سال 94 تا کنون 

فقط پنج نوزاد هموفیلى در استان متولد شده اند.
کیانوش جهانپور با اشاره به اینکه بیمارى هموفیلى از 
سخت ترین، پرهزینه ترین و مشکل ترین بیمارى هاى 
خاص دنیا اســت، گفت:نبود مراکــز فیزیوتراپى،

 دندان پزشــکى خاص و مرکــز تحقیقاتى ژنتیک 
بیماران هموفیلى از مشکالت این بیماران  در استان 

اصفهان است.
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
با تاکید بر هشت هزار و 500 نفر هموفیلى در کشور و 
آمار نسبتا باالى استان اصفهان از میانگین کشورى 
گفت: به علت خدمات خوب شــهر اصفهان بیماران 
خونریزى دهنــده ژنتیکى از اســتان هاى هم جوار 
به اصفهان مهاجرت مى کنند و در این شهر ماندگار 

مى شوند.

اختصاص 330 میلیارد
 براى پروژه  گلپایگان خوانسار

رســول زرگرپور، اســتاندار اصفهــان گفت: محور 
دامنه-خوانسار-گلپایگان-خمین و موته-گلپایگان 
اصلى ترین پروژه راه سازى اســت که 330 میلیارد 
تومان اعتبار به آن تخصیص یافته و در سال جارى به 

بهره بردارى خواهد رسید.

رونمایى از اولین تابلوى 
نقاشى خط سه بعدى 

اولین تابلوى نقاشى خط ســه بعدى با عنوان“مدح 
محمــد(ص)“ بــر روى اســتخوان شــتر، 12 
مردادماه(امروز) در هنرســراى خورشــید رونمایى 

مى شود.
استاد ”فرزاد عزیزى نیا“ صاحب سبک معرق و معرق 
حجم روى اســتخوان شتر اســت که اولین تابلوى 
نقاشى خط سه بعدى  وى با عنوان ”مدح محمد(ص)“ 

امروز رونمایى مى شود.

امضاى تفاهمنامه همکارى 
دانشگاه صنعتى شرکت گاز 

در راســتاى اســتفاده مطلــوب از ظرفیــت ها و 
توانمندى هــاى علمى، پژوهشــى، آموزشــى و 
آزمایشگاهى موجود در شرکت گاز استان اصفهان و 
دانشگاه صنعتى اصفهان، بین این دو مرکز تفاهم نامه 

همکارى مشترك منعقد شد.
 به موجب این تفاهم نامه، اجراى طرح هاى پژوهشى 
مورد نیاز شــرکت گاز اســتان اصفهان، مشاوره یا 
نظارت بر طرح هاى در دست اقدام و پایان نامه هاى 
تحصیالت تکمیلى در زمینه هاى مورد نیاز شرکت 
گاز،  دعوت از متخصصین شــاغل در شــرکت گاز 
جهت حضور در سمینارهاى علمى، جلسات دفاعیه، 
پایان نامه ها ، داورى در سمینارهاى علمى مرتبط با 
فعالیتهاى شرکت گاز توسط دانشگاه صنعتى اصفهان 
در طى مدت سه ســال از موضوعاتى بود که در این 
تفاهم نامه به امضاى طرفین رسید و دانشگاه صنعتى 

اصفهان متعهد به انجام آنها شد.

کارگروه احیاى زاینده رود
 در دولت تشکیل مى شود

حجت االسالم ســید ناصر موسوى الرگانى، رئیس 
مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفــت: با توجه 
به قول و مســاعدتى که رئیس جمهور براى احیاى 
زاینده رود داده بود، پیرامون همین موضوع جلسه اى با 
حضور معاون اول رئیس جمهور در استاندارى اصفهان 
برگزار شد و متعاقباً نامه اى به رئیس جمهور و سپس به 
وزیر نیرو فرستاده شده است و به زودى براى احیاى 

زاینده رود کارگروهى در دولت تشکیل مى شود. 

سرپرست نمایندگى آستان قدس رضوى در استان اصفهان 
گفت: در استان اصفهان در حدود هزارنخبه و متخصص در 

اکثر رشته ها به عنوان خادم یار منصوب شده اند.
حسین آذین پیرامون وظیفه اصلى نمایندگان استانى آستان 
قدس، ادامه داد: همه این نمایندگان با رویکرد خدمت به 
محرومان در هر استان شروع به فعالیت مى کنند و وظیفه 
اصلى آنها شناسایى نیازها و محرومیت ها در همه حوزه ها 
از جمله حوزه ســالمت و درمان است و پس از آن وظیفه 
شناسایى ظرفیت هایى که مى توانند این نیازها را رفع کنند 

برعهده دارند.
آذین پیرامون فعالیت خادم یاران در استان اصفهان گفت: 

در استان اصفهان هزار نخبه و متخصص در اکثر رشته ها 
به عنوان خادم یار منصوب و تمام آنها به صورت تیم هاى 
چند نفره گروه بندى شده اند، به عنوان مثال، ما چندین گروه 
حقوقى شامل وکال و حقوق دانان تشکیل داداه ایم و آنها 

فعالیت حقوقى براى محرومان انجام مى دهند.
وى خاطرنشــان کرد: خادم یاران پس از طى کردن دوره 
آزمایشى شش ماهه با حکم مستقیم آستان قدس رضوى 
به عنوان خادم تشرفى منصوب مى شوند و در همان محل 
کار لباس فرم خادمى آستان مى پوشند و مى توانند از توفیق 
خدمت به زائران بارگاه رضوى و خدمت مستقیم در شهر 

مشهد مقدس و حرم مطهر نیز برخوردار شوند.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان از برنامه ریزى براى بین المللى شدن نشان «دست 
خالق» در تجلیل از هنرمندان صنایع دستى و هنرهاى 

سنتى اصفهان خبر داد.
فریدون الهیارى اظهار داشــت: امروزه در بســیارى از 
کشورهاى بزرگ جهان با برنامه ریزى هاى متقن و علمى 
توانسته اند در حوزه هاى مختلف فرهنگى و هنرى جوایزى 

در سطح بین المللى ایجاد کنند.
وى افزود: امروز و در دنیــاى رقابتى پیش رو نیازمند آن 
هستیم تا هر چه بیشتر نسبت به گذشته از ظرفیت هاى 
خود در راستاى حضور مقتدرانه در بازارهاى جهانى استفاده 

کنیم، اگر بپذیریم بیش از یک سوم صنایع دستى جهان در 
اصفهان، استقرار یافته و مســئوالن اصفهان با توجه به 
دست آوردهاى بزرگى که به دست آورده اند، شایسته آن 
است تا نشان بین المللى در تجلیل از هنرمندان بین المللى 
تهیه کرده و در نشست هاى بزرگ بین المللى آن ها را به 

آنان که شایسته آن هستند تقدیم کنیم.
وى بیــان کــرد: دبیرخانــه« اصفهان شــهر جهانى 
صنایع دستى» موظف اســت تا با برنامه ریزى هاى الزم 
این طرح اولیه را به صورت علمى تهیه و ســپس همگى 
تالش کنیم تا در سال هاى آتى برند جدیدى نه تنها براى 

اصفهان، بلکه براى ایران اسالمى فراهم آید.

1000 خادم یار مشغول
 خدمت به محرومان هستند

اهداى نشان  «دست خالق» 
به هنرمندان صنایع دستى 

سامانه الکتریکى برق رسانى «بوجى» براى اولین بار در 
کشور توسط واحد بســته بندى نورد سرد شرکت  فوالد 

مبارکه طراحى و ساخته شد.
مسئول شیفت خطوط نهایى و انبار نورد سرد فوالد مبارکه 
گفت: بوجى انتقال کالف واحد بسته بندى کاربردهاى مهم 
و متفاوتى دارد که مهمترین اهمیت و کاربرد آن حفظ تعادل 

بین آمار کالف هاى آماده براى بسته بندى است. 
محمدرضا یعقوبى نیا با بیان اینکه عملکرد صحیح سامانه 
حرکتى و بدون توقف بوجــى از اهمیت باالیى برخوردار 
اســت، گفت: پیش از اجراى این طرح، براى حرکت این 
بوجى از سامانه الکتریکى برق رسانى، موتورهاى برقى، 

گیریبکس و در نهایت ریل و چرخ آهنى استفاده مى شد.
وى با اشــاره به اهمیت اجراى این پــروژه گفت: قبل از 
اجراى این پروژه، ســامانه برق رســانى کابل جمع کن 
تعبیه شــده در بوجى انتقال کالف واحد بسته بندى بین

 سالن ها با خرابى هاى پى  در پى مواجه مى شد و درنتیجۀ 
این خرابى  ها، کابل در مســیر چرخ هــاى فلزى بوجى

 قرار مى گرفت و خطرات ایمنى و توقف بوجى را به همراه 
داشت.

معاون فرهنگى حوزه هاى علمیــه خواهران اصفهان 
گفت: در اســتان اصفهان 26 کانون خادمان رضوى در 
راستاى تبلیغ تخصصى در سراســر استان با محوریت 

سبک زندگى اسالمى و رضوى تشکیل شده است.
صدیقه بهشــتى گفت: کانون خادمان رضوى در دهه 
کرامت، در حوزه هاى علمیــه خواهران اصفهان افتتاح 

شد.
وى توضیــح داد: هــدف از فعالیت این کانــون، ارائه 
راهکارهاى نوین در جهت نهادینه سازى سبک زندگى 
اسالمى و آشنایى نســل جوان با ســیره و سنت اهل 

بیت(ع) است.
وى با اشاره به حضور 100 نفر از سرپرستان، خادمیاران، 
مدیران و معاونین فرهنگى مدارس علمیه سراسر استان 
در این برنامه افزود: این مراســم با ســخنرانى معاون 
امور بانوان و خانواده آســتان قدس رضوى در مدیریت

 حوزه هاى علمیه خواهران اصفهان برگزار  شد.
بهشــتى با اشــاره به فعالیت مبلغان خواهر در راستاى 
نهادینه سازى و تبیین سبک زندگى اسالمى ادامه داد: 
مبلغان ما با حضور در کانون خادمان رضوى اموزش هاى 
الزم با محوریت راهکارها و شیوه هاى نوین تبیین سیره 
زندگانى امام رضا(ع) و سبک زندگى اسالمى در جامعه 

فرامى گیرند.

با توجه به شرایط نوین حاکم بر محیط زیست و تفاوت 
آشــکار رویکردهاى امروز مدیران بخش هاى دولتى، 
نیمه دولتى و خصوصى در برابر محیط زیست نسبت به 
گذشته و اولویت یافتن مباحث زیست محیطى در کشور 
و بویژه استان اصفهان، ما شــاهد رشد روز افزون حس 
مسئولیت اجتماعى از سوى بسیارى از مدیران صنعتى و 
تاحدى پاسخگو بودن برخى دیگر از فعاالن این عرصه 
در استان در برابر وظایف زیست محیطى آنان هستیم. به 
اعتقاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، 
این رویکرد از یک سو نتیجه اعمال سیاست هاى زیست 
محیطى نظام ابالغى از سوى مقام معظم رهبرى و اجراى 
برنامه هاى زیست محیطى دولت تدبیر و ازسوى دیگر 
حاصل مطالبات زیست محیطى و پیگیرى هاى مردمى 
دوستداران محیط زیســت از برنامه ریزان استان است. 
آنچه در ادامه مى خوانید گفتگویى با حمید ظهرابى، مدیر 

کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان است.
با توجه به اینکه در رویکرد توسعه 
پایدار، منابع آبى و محیط زیســت 
گلوگاه هاى اساسى توسعه قلمداد 
مى شــوند، ارزیابى شــما از روند 

توسعه شهر اصفهان چیست؟ 
اداره کل حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهان با 
اعمال سیاســت برنامه محــورى با جلب مشــارکت

 دستگاه ها و نهادهاى اجرایى، فرهنگى و مردمى و سایر 
ذینفعان به تدوین چند برنامه فرابخشــى شامل برنامه 
جامع کنترل کیفى هــواى اصفهان، برنامه جامع مقابله 
با پدیده گرد و غبار و برنامه مدیریت زیست بومى تاالب 
بین المللى گاوخونى اقدام کرد که اجراى این برنامه ها  
در راستاى تحقق توســعه پایدار در سطح استان و شهر 
اصفهان خواهد بود. از محورهاى مهم برنامه هاى تدوین 
شده، جلوگیرى از استقرار صنایع آب بر وفاضالب زا در 
استان و ترغیب سرمایه گذاران به احداث صنایع دانش 

بنیان و پاك بوده است.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان همواره 

برتشویق ســرمایه گذارى براى توســعه کمى و کیفى 
انواع گردشــگرى همراه با توســعه کیفى دیگر صنایع 
موجود استان، تأکید بســیار دارد و تنها، استقرار صنایع
 دانش بنیان، متکى بر فناورى هاى نوین را براى استان 

تجویز مى کند.
به اعتقاد شــما میــزان پایبندى 
واحدهاى صنعتى به رعایت الزامات 

زیست محیطى چقدر است؟
برخى صنایع بزرگ نسبت به دیگران در رعایت الزامات 

زیســت محیطى  پیشــگام تر بوده اند و فعالیت هاى 
متعددى در جهت بازگشت پساب هاى صنعتى و انسانى 
به چرخه تولید و جایگزینى آن به جاى آب تازه در جهت 
کاهش برداشت از منابع رودخانه اى و زیرزمینى انجام 
داده اند. ایجاد نیروگاه هاى خورشیدى و بازچرخانى آب 
در برخى صنایع بزرگ استان، از مهمترین عوامل تاثیر 
گذار در کاهش مصرف منابع در ســال هاى اخیر بوده 
است. در هر صورت به دلیل شــبه بحران هاى زیست 
محیطى موجود در اســتان اصفهان، همه بخش ها به 

ویژه بخش صنعت، مکلف به رعایت الزامات زیســت 
محیطى با جدیت تمام و پایبنــدى به قوانین فرابخش 

محیط زیست هستند.
رکود حاکم بر اقتصاد کشور واحدهاى 
صنعتى را با محدودیت هاى متفاوتى 
براى به روز رســانى ماشین آالت 
خود و استانداردسازى فعالیت هاى 
زیســت محیطى روبرو کرده است. 
برنامه سازمان محیط زیست با درك 

این شــرایط براى حفظ و توسعه 
صنعت چیست؟

سازمان حفاظت محیط زیســت و به تبع آن واحدهاى 
این ســارمان در استان هاى صنعتى کشــور در اجراى 
وظایف حاکمیتى – نظارتى خود و اعمال سیاست هاى 
زیســت محیطى نظام و در راســتاى عملیاتى ساختن
 اولویت هاى زیست محیطى دولت ، عزم خود را بر تعامل 
مثبت با بخش صنعت براى برون رفت از شبه بحران ها و 
چالش هاى ناشى از توسعه ناپایدار صنعت در دهه هاى 
گذشته، جزم کرده و در این مسیر دشوار بر استفاده از توان 

داخلى و تجربیات جهانى در این زمینه تأکید مى کند.
نمونه همکارى و برخــوردى که از 
سوى این ســازمان با فعالیت هاى 
صنعتى در استان انجام مى شود، را 

بیان کنید.
تا چند ســال قبل تنها یکــى از نیروگاه هاى اســتان 
روزانــه درحدود 48 هــزار مترمکعب آب تــازه معادل 
مصــرف یــک شــهر 300 هــزار نفــرى را مصرف 
مى کرد که اعمال سیاســت هــاى اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان در این خصوص ســبب برنامه 
ریزى در جهت تغییر سیستم و اســتفاده از پساب هاى 
شــهرى به جاى آب تازه و کاهش مصــرف منابع ملى 

شده است.
صدور مجوز بــراى تبدیل نیروگاه بخار شــهید محمد 
منتظرى جهــت تبدیل به نیروگاه ســیکل ترکیبى که 
منجر به بهینه سازى مصرف انرژى و کاهش آلودگى هوا
 مى شود؛ بهینه سازى تولید بنزین در پاالیشگاه اصفهان، 
انعقاد تفاهم نامه با ســازمان صنعت، معدن و تجارت و 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان با هدف جلوگیرى 
از توسعه صنایع آالینده و آب بر، و فراهم کردن شرایط 
براى توســعه دانش بنیــان و ده ها مــورد دیگر از این 
نمونه ها هستند. البته شخصا مماشات با صنایع آالینده را 
قبول ندارم و هر مجموعه اى که فعالیتى توام با آلودگى 

داشته باشد تحت تعقیب قرار مى گیرد.

شرکت ذوب آهن اصفهان متعهد شــد  تا پایان امسال 
صد هزار تن ریل به وزارت راه و شهرسازى تحویل دهد.

معاون بازاریابى و فروش شــرکت ســهامى ذوب آهن 
اصفهان با بیان این مطلــب گفت: طبق توافق نامه اى، 
این شرکت متعهد به تحویل این میزان ریل به راه آهن 
است که این قرارداد که در قالب ارزى بود به ریالى تبدیل 

شده است.
احسان دشتیانه گفت: طبق توافق ذوب آهن موظف به 
عملى کردن تعهد خود تا پایان پارســال بود که به علت 
پاره اى مشکالت در قرارداد و ضمانت  نامه ها این تعهد 

به تاخیر افتاده است.
وى از سرگیرى روند تولید ریل ملى در این ماه با حضور 
بازرسان شــرکت راه  آهن در ذوب آهن خبر داد وگفت : 
پیش از این، ذوب  آهن اصفهان به صورت آزمایشى سه 
هزار ُتن ریل براى مصارف داخلى خود تولید کرده است.

احســان دشــتیانه گفت: تولید ریلE2 46 یا u33 هم 

اکنون بطور کامل در این شرکت، عملیاتى شده و آماده 
تولید انبوه است.

وى ادعاى جذابیت بیشتر تولید تیرآهن بال پهن نسبت 
به ریل براى این شــرکت را رد کــرد و گفت: نورد650 
ذوب آهن از توانایــى تولید400 هزار ُتــن ریل و انواع 
تیرآهن بال پهن و بال نیم پهن در ســایزهاى مختلف 

برخوردار است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر داد:

صنایع آالینده تحت تعقیب قرار مى گیرند

ذوب آهن 100 هزار  تن ریل به وزارت راه 
تحویل مى دهد

تشکیل 26 کانون خادمان رضوى
 در مدارس خواهران

معاون اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان اصفهان 
گفت: با همکارى شهردارى و انجمن نمایش، دو سالن  پالتو 
در ارگ جهان نما اضافه مى شود که امیدوار هستیم با این 

چند سالن،کمى از مشکالت رفع شود.
پرویز طاهرى افزود: تعداد پالتو ها کم اســت ما 40 گروه  
تئاترى ثبت شــده داریم که هر گروه هم  پالتو در خواست 
کند، نسبت به تقاضاها کم اســت.معاون فرهنگى هنرى 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان گفت: 
امیدواریم با همتى که دوســتان در عرصه هاى فرهنگى 
دارنــد از فضاهاى شــهرى در این رابطه بــه تئاتر کمک 

کنند.

ساخت سامانه برق 
رسانى «بوجى» 
در فوالد مبارکه

2 سالن پالتو در اختیار 
اهالى تئاتر  قرار مى گیرد

نماینــده مــردم گلپایــگان و خوانســار در مجلــس 
شــوراى اســالمى گفت: با توجه به حجــم آبگیرى 
200 میلیون متر مکعب در ســد کوچــرى گلپایگان، 
امــا حقابه مردم شهرســتان به ســمت قــم مصادره

 مى شود.
على بختیار بــا بیان اینکــه حقابه گلپایــگان یکى از 
مطالبات به حق مردم شهرســتان است، گفت: با ایجاد 
سد کوچرى اکوسیســتم گردشگرى مردم شهرستان و 
حتى شهرستان هاى همجوار نابود شد و نباید حقابه مردم 

این شهر نادیده گرفته مى شد.
وى با اشاره به اینکه حقابه مردم از سد کوچرى یکى از 

ضروریات براى رونق کشاورزى شهرستان است، گفت: با 
توجه به اینکه  200 میلیون متر مکعب آب در سد کوچرى 
جمع آورى مى شود اما حوزه آبگیرى گلپایگان به سمت 

استان قم مصادره مى شود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانســاردر مجلس شوراى 
اســالمى افزود: با تصرف گردشگرى گلپایگان و ناحق 
کردن حقابه گلپایگان، کویر قم به دریاچه گردشــگرى 
تبدیل شــده اســت و این اجحاف در حق کشــاورزان 
شهرستان گلپایگان است که زمین  هاى زراعى شهرستان 
و پنج هزار هکتار زمین زراعى دشت شمال گلپایگان به 

علت کمبود آب بالاستفاده بماند.

مصادره حقابه گلپایگان به قم

کودك ربوده شده مشهدى در حالیکه سرگردان بود و گریه 
مى کرد در ناژوان اصفهان شناسایى شد. 

بنابراین گزارش، فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در این 
باره به فارس گفت: دختر 1,5 ســاله اى کــه اول مرداد در 
مشهد ربوده شد، سه شنبه در اصفهان پیدا شد. عبدالرضا 
آقاخانى اظهار کرد: «ملیکا على احمدى» در نزدیکى یکى 
از ایستگاه هاى پلیس پارك جنگلى ناژوان اصفهان پیدا شد. 
وى افزود: شهروندان اصفهانى پس از مشاهده این کودك 
سریعاً موضوع را به پلیس مستقر در پارك اطالع رسانى کرده 

و کودك را تحویل نیروهاى پلیس مى دهند.
آقاخانى تصریح کرد: پس از پیدا شدن ملیکا، نیروهاى پلیس 
تصویر او را با فیلم هایى که در اختیار خانواده اش بوده تطبیق 
داده و از طریق نرم افزار تلگرام، تصویر این کودك خردسال 
را براى خانواده اش ارسال مى کنند که خانواده ملیکا تصویر 
ارسالى را تائید مى کنند و مشخص مى شود که این دختربچه 
همان کودك 1,5 ساله ربوده شده در مشهد است. فرمانده 
انتظامى استان اصفهان گفت: «ملیکا على احمدى» پس 
از پیدا شــدن به دستور دادستان اســتان اصفهان تحویل 

بهزیستى داده شده تا مراحل بعدى پیگیرى شود. 
در همین حال مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت: ملیکا 
دختر 1.5ساله مشهدى پیش از ظهر چهارشنبه(دیروز) با 

حکم مقام قضایى مشهد تحویل خانواده اش شد.
سعید صادقى در گفت وگو با مهر با اشاره به پیدا شدن کودك 

1.5 ساله مشهدى که اول مرداد ماه در مشهد توسط یک 
زن و مرد ربوده شده بود، اظهار داشت: این کودك با حکم 
دستگاه قضایى ساعت 20 روز سه شــنبه به شیرخوارگاه 
نرجس خاتون منتقل شده است. وى با بیان اینکه این کودك 
در هنگام تحویل به شیرخوارگاه تحت مراقبت قرار گرفت، 
افزود: در بررسى  هاى صورت گرفته این کودك هیچ گونه 

آزارى ندیده بود.
مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه 
پیش از ظهــر چهارشــنبه پدر ملیــکا همراه بــا مامور 
انتظامــى بــراى تحویل این کــودك به شــیرخوارگاه 
نرجس خاتون مراجعــه کردند، ابراز داشــت: این کودك 
با حکم قضایى از مشــهد تحویل پدرش شد و بهزیستى 
اصفهان این خانــواده را به صورت هوایى راهى مشــهد

 کرد.
پیش از این، پدر ملیکا که یک کارگر ساده شهردارى است 
درباره ربوده شدن دخترش به رسانه ها گفته بود: ساعت 2 
بعداز ظهر روز یکشنبه اول مرداد ماه، دخترم ملیکا در حالى 
که همراه خواهرش در کوچه مشغول بازى بود توسط فردى 
ناشناس که ســوار بر یک خودروى پراید سفید رنگ بود، 
ربوده شــد. به گفته دیگر دخترم «متینه» که 5 ساله است 
و شاهد این حادثه بود، راننده پس از متوقف کردن خودرو 
مقابل منزل، ملیکا را وارد خودرو کرده و بالفاصله از محل 

متوارى شده است.

«ملیکا» در اصفهان تحویل پدرش شد
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بخشودگى بدهى تعاونى ها
 تا 31 مرداد

مدیر عامل بانک توسعه تعاون استان اصفهان با بیان 
اینکه ما براى استفاده تعاونى ها از اعتبارات موجود 
همکارى الزم را خواهیم داشت، گفت: سال گذشته 
هزار میلیارد ریال تســهیالت به بانک توسعه تعاون 
اســتان اصفهان تخصیص داده شدکه در این زمینه 

بخش تعاون کمترین بهره را داشته است.
نوروزى ادامه داد: اســتفاده از ظرفیت اتاق تعاون و 
بانک توسعه تعاون با خدمات متعدد و متنوعى که به 
مخاطبین خود ارائه مى کنند، نقش زیادى در گسترش 

اقتصاد تعاونى ها دارد.
وى همچنین اعالم کــرد: تعاونى هایى که اعضاى 
جانباز داشته باشــند بدون محدودیت مى توانند از 
امکانات بانک استفاده کنند و تعاونى هایى که بدهى 
دارند تا 31 مرداد ماه مى توانند از برنامه بخشودگى 

صد درصد برخوردار شوند.

برگزارى جشن میالد «چشمه 
خورشید» در ناژوان 

جشن میالد امام رضا(ع) با عنوان «چشمه خورشید»، 
12 و 13 مردادماه(امــروز و فــردا) در پارك جنگلى 

ناژوان میزبان عموم شهروندان است.
رئیس مجموعــه فرهنگى تفریحى نــاژوان اظهار 
داشت: اجراى موسیقى، اجراى تواشیح و سایه با دست 

از جمله بخش هاى این جشن است.
مهدى امینى ادامه داد: نورافشانى، اجراى آکروبات و 
ژیمناستیک و آیتم کودك از دیگر برنامه هاى جشن 

میالد امام رضا(ع) مى باشد.
وى افزود: عموم شهروندان مى توانند ساعت 20:30 
در محل پارك جنگلى ناژوان مقابل آکواریوم در این 

برنامه حضور یابند.

کاهش 28درصدى تخلفات 
اقتصادى استان 

متخلفان اقتصادى استان اصفهان بیش از 153میلیارد 
ریال جریمه شدند .

مدیر کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان با بیان این 
مطلب گفت :شعب تعزیرات حکومتى استان با بررسى 
هشت هزار و 390فقره پرونده تخلف از ابتداى امسال 
تاکنون، بیش از 153میلیارد ریال حکم جریمه براى 

متخلفان اقتصادى صادر کردند.
غالمرضا صالحــى با بیــان اینکه آمــار تخلفات 
اقتصادى استان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش 
از 28درصد کاهش داشته است، افزود :تخلفات کاال 
و خدمات با شش هزار و 478فقره، تخلفات بهداشتى 
با 998فقره و قاچــاق کاال با 914فقره بیشــترین 
پرونده هاى ارجاعى امســال به ســازمان تعزیرات 

بوده است . 

برگزارى  نمایشگاه تکنولوژى 
سرامیک کشور در اصفهان

اولین نمایشگاه بین المللى تکنولوژى سرامیک کشور 
از 15 تا 18 شهریور ماه همزمان با چهارمین کنگره 
کاشــى، ســرامیک و چاپ دیجیتال کشور در شهر 

اصفهان برگزار خواهد شد. 
همزمانى این دو رویداد و حضور کارشناسان صنعت 
سرامیک دنیا از جمله اســاتید دانشگاه بولونیا، مرکز 
تحقیقات سرامیک بولونیا و تنى چند از متخصصین 
حرفه اى صنعت کاشــى و سرامیک کشور همچون 
اساتید انجمن سرامیک ایران، بار علمى و تحقیقاتى 
این نمایشگاه را قوت داده و ابعاد تخصصى ویژه اى به 

این نمایشگاه خواهد بخشید. 
نخســتین میزبانــى اصفهــان از این رویــداد که 
مهم ترین رویداد کشور در صنعت کاشى و سرامیک 
محسوب مى شــود، و همچنین رایزنى هاى انجام 
شــده براى برگزارى همزمان این رویــداد با اولین 
نمایشگاه تکنولوژى سرامیک کشــور در اصفهان، 
فرصت بسیار قابل توجهى اســت که پس از ماه ها 
هماهنگى و مذاکــره براى شــهر اصفهان حاصل

 شده است.

خبر

مدیرکل فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان گفت: 
طرح توسعه فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان با 120 

میلیون دالر سرمایه گذارى خارجى اجرا مى شود.
حسن مجدى:اظهار داشت:  تفاهمنامه توسعه فرودگاه به 
منظور افزایش ساخت و سازها و توســعه سالن پروازهاى 
خارجى به مســاحت 35هزار متر مربع ،با یکى از سرمایه 
گذاران و شرکت هاى خارجى که در بین 10پیمانکار برتر 

جهان قرار دارد منعقد شده است.
وى با بیان اینکه براى این توسعه نیاز به زمین هایى داریم 
که مالکیت آن مربوط به نهاد هاى نظامى است، افزود: براى 
حل این موضوع در حال رایزنى از سوى وزارت دفاع هستیم.

وى با اشاره به اینکه مطالعات اولیه توسعه این فرودگاه انجام 
شده است،گفت : طرح توســعه فرودگاه بین المللى شهید 
بهشتى براساس برنامه پیش مى رود و شرکت فرودگاه ها 
و ناوبرى هوایى ایران براى اجراى طرح توسعه محدودیتى 

ندارد و اعتبار مالى مورد نیاز این طرح نیز تامین شده است.
مدیر کل فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان با بیان 
اینکه فرودگاه هاى مهرآباد و هاشــمى نژاد مشهد در بین 
فرودگاه هاى جهان و منطقه غرب آسیا داراى رتبه هستند، 
افزود :با طرح توســعه فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان و تجهیز آن به فناورى هاى پیشرفته، این فرودگاه 

نیز داراى رتبه بین المللى خواهد شد.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: امسال تعداد 
پنج هزار و 750 زائر و 214 نفر از عوامل اجرایى در قالب 41 

کاروان از استان اصفهان به حج تمتع مشرف خواهند شد.
غالمعلى زاهدى اظهارداشــت: از مجمــوع 41 کاروان 
اعزامى، تعداد 22 کاروان مدینــه قبل و تعداد 19 کاروان 

مدینه بعد خواهند بود.
وى با اشــاره به اینکه اعزام زائران از روز پنجشــنبه 12 
مردادماه سال جارى(امروز) آغاز مى شود، گفت: ساعت 
اولین پرواز پنج و 50 دقیقه صبح روز پنجشنبه به مقصد 

مدینه منوره بود.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان تصریح کرد: تمهیدات 

ویژه براى اعزام زائران خانه خدا انجام و هماهنگى هاى 
الزم با فرودگاه شهید بهشتى اصفهان انجام شده است.

وى با بیان اینکه بار زائران باید 48 ســاعت قبل از زمان 
پرواز تحویل فرودگاه شــهید بهشتى شود، افزود: حضور 
نمایندگان حج و زیارت و بیمه در طول انجام پرواز ها جهت 
رفع مشکالت احتمالى در فرودگاه، از جمله تمهیدات ما 

است.
زاهدى یادآور شد: در طول عملیات هاى پرواز در فرودگاه، 
استقرار تیم پزشــکى و اورژانس و همچنین اجراى طرح 
تکریم زائر جهت کمک به زائــران ناتوان را اجرا خواهیم 

کرد.

از امروز؛ 5750 زائر اصفهانى 
راهى حج  مى شوند

توسعه فرودگاه اصفهان 
با 120 میلیون دالر

جشنواره ساخت بازى هاى رایانه اى و اندرویدى 
با موضوع هاى شهروندى از 13 مردادماه(فردا) به 
مدت سه روز در محل نمایشگاه هاى بین المللى 

اصفهان برپا مى شود.
از فــردا همچنیــن ماراتــون بازى ســازى 
همزمان بــا نخســتین جشــنواره بین المللى 
فناورى هــاى نوین شــهرى برگــزار خواهد 

شد.
در این ماراتون شــهروندان توانمند در ســاخت 
بازى هاى رایانه اى یا اندرویدى با موضوع هاى 
شهروندى همچون بازیافت، حمل و نقل عمومى، 
عابر پیاده، محیط زیســت و... به رقابت خواهند 

پرداخت.
این رویداد شــامل 13 تیــم در قالب گروه هاى 
ســه تا پنج نفره بوده که دموهــاى بازى هاى 
طراحى شــده در پایان روز سوم داورى مى شود 
و به ســه تیم برتر جایزه 100 میلیون ریالى اهدا 

خواهد شد.
بازى ســازان با تجربه و موفق ایران نیز در این 
جشــنواره حضور دارند تا با ارائه تجربیات خود 
به شــرکت کنندگان، آنان را در ساخت محصول 

خوب یارى رسانند.

 مدیر کل تعــاون،کار ورفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
عنوان کرد: توسعه مشــاغل روستایى با اجراى متمرکز 
طرح روستا تعاون در روستاها ى استان امکان پذیر است.

محسن نیرومند با بیان اینکه من اعتقاد دارم حوزه تعاون 
ظرفیت ایجاد اشــتغال زیــادى دارد، افزود:طرح هاى 
جدیدى مانند روستا تعاون قابلیت اجرایى داشته و نیاز به 

شناسایى ظرفیت هاى روستایى دارد.
وى تصریح کرد: طرح روستا تعاون حجم وسیعى نداشته 
و با متمرکز کــردن وبرنامه ریزى مناســب مى توان 
طرح هاى خوب، با بازده اقتصادى مناسب را شناسایى 
و از اعتبارات تخصیص داده شده به این طرح به خوبى 

استفاده کرد.
وى در خصوص نرخ بیکارى استان اصفهان عنوان کرد: 
اصفهان پس از استان هاى البرز، چهارمحال و ایالم، رتبه 
چهارم را در سطح کشور داراست که با توجه به پتانسیل 

موجود در سطح استان، نرخ باالیى است.

نیرومند افزود: هفته تعاون که در شــهریور ماه هر سال 
برگزار مى شود فرصت مناســبى براى ترویج فرهنگ 
تعاون است که باید مراقب بود به عنوان یک تکلیف گذارا 
و ادارى به آن نگاه نشــود و از تمامى امکانات موجود در 
معرفى مزایاى بخش تعاون به عموم مردم استفاده کنیم.

نائب رئیس موقت پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 
اصفهان گفت: تالش مى کنیم در نخستین جلسه علنى 
پنجمین دوره شوراى اسالمى شــهر اصفهان، شهردار 

اصفهان را معرفى کنیم.
علیرضا نصر اصفهانى با اشاره به اینکه هنوز در خصوص 
برگزارى مراسم تحلیف شوراى پنجم به اعضاى شوراى 
شهر اطالع رسانى نشده است، اظهار داشت: تغییر زمان 
تحلیف از شهریور ماه به 14 مردادماه از شوراى نگهبان 

به مجلس شوراى اسالمى اعالم شده است.
وى افزود: مطابق با قانون، مجلس باید این موضوع را به 
دولت ابالغ کند و وزارت کشور نیز به استاندارى ها و پس 
از آن به فرماندارى ها براى برگزارى مراسم تحلیف این 

مصوبه ابالغ شود.
نائب رئیس موقت پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 
اصفهان با اشــاره به اینکه تغییر زمان تحلیف شوراى 
پنجم تنها از طریق رســانه ها اعالم شــده است، ابراز 
داشت: این مراســم به صورت همزمان در همه کشور 

برگزار خواهد شد.

وى با اشــاره به اینکه پس از برگزارى مراسم تحلیف، 
نخستین فعالیت ما در خصوص انتخاب شهردار است، 
اضافه کرد: در دستور کار داریم تا با برنامه ریزى دقیق، 
در نخستین جلسه علنى شــوراى پنجم شهردار جدید 

اصفهان را انتخاب کنیم.
نصر اصفهانى با اشاره به اینکه بر اساس آئین نامه داخلى 
شوراها امکان انتخاب سرپرست شهردارى اصفهان به 
مدت سه ماه وجود دارد، گفت: این در حالى است که همه 
سعى خود را براى انتخاب شــهردار جدید اصفهان بکار 

خواهیم گرفت.
نصر اصفهانى با اشاره به اینکه بر اساس آئین نامه داخلى 

شوراها امکان انتخاب سرپرست شهردارى اصفهان به 
مدت سه ماه وجود دارد، گفت: این در حالى است که همه 
سعى خود را براى انتخاب شــهردار جدید اصفهان بکار 

خواهیم گرفت.
در همین حال فتح  ا... معین رییس موقت پنجمین دوره 
شوراى شــهر اصفهان هم گفت: به دلیل اینکه بتوانیم 
شهردار اصفهان را به موقع معرفى کنیم از امروز(دیروز) 
جلســات فوق العاده شوراى پنجم تشــکیل مى شود و 

انتخاب شهردار در این جلسات اولویت خواهد داشت.
وى اظهار کرد: در شوراى شــهر اصفهان از کاندیداى 
زن براى شــهردارى اصفهان اســتقبال مى کنیم، اما 
انتخاب شــهردار به راى اعضاى شوراى اسالمى شهر 
بستگى دارد. معین گفت: در بحث بررسى کاندیداهاى 
شهردارى اصفهان قطعا عدالت جنسیتى برقرار خواهد 
بود و بانوان در اصفهان از کاندیداتورى شــهردار شدن 

محروم نخواهند بود.

ساسان اکبرزاده

در چند روز گذشــته متوجه شــدیم 42 درصد مالکیت 
جغرافیایى و سیاسى دریاچه نمک قم مربوط به اصفهان 
بوده و وضعیت این دریاچه خوب نیســت و اگر کارهاى 
اصالحى براى این دریاچه اتفاق نیفتد در آینده انتشــار 
نمک از ســطح دریاچه قم، با کوچکتریــن وزش باد، 
شهرستان هاى آران و بیدگل، نطنز، کاشان و... را تحت 
تأثیر قرار خواهد داد و با گذر زمان به دیگر شــهرهاى 

استان هم سرایت مى کند.
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان در جمع خبرنگاران 
با بیان این مطلب افزود: باید برنامه هاى احیاى دریاچه 
ارومیه براى دریاچه نمک قم از سوى دولت و مسئوالن 

صورت پذیرد تا شاهد اثرات سوء آن نباشیم.
مجید بیجندى با بیــان اینکه حوزه هواشناســى، مرز 
جغرافیایى ندارد، گفت: گرد و غبار منشأگرفته از دریاچه 
نمک قم از دو روز در ســال 65، به 105 روز در سال 95 
رسید. این در حالى است که وضعیت استان از نظر کانون 

فرسایش بادى هم خوب نیست. 
وى ادامه داد: عالج مقابله با گرد و غبار، پدیده هاى طبیعى 
نیست بلکه باید روى مدیریت و سازگارى فعالیت انجام 
شــود و با تدبیر ویژه در مدیریــت و کاهش پدیده هاى 
طبیعى و سازگارى مردم یعنى کاهش مصرف آب، دقت 

در ساخت ساختمان ها و... در این راستا تالش کرد.
مدیــرکل هواشناســى اســتان اصفهان با اشــاره به 
توانمندى هاى اداره کل هواشناســى استان اصفهان در 
مدیریت پدیده گرد و غبار، گفت: گزارش روزانه دید افقى 
به عنوان معیارى براى پدیده گرد و غبار به صورت ساعتى 
از ایستگاه هاى هواشناسى استان، ارائه گزارشات ماهیانه 
وقوع پدیده گرد و خاك در کلیه ایستگاه ها و... از اقدامات 

و توانمندى هاى هواشناسى استان بوده است.
بیجندى مى گوید: پدیده گرد و غبار، پدیده تازه اى نیست 
و گزارش 22ساله از سال 70 تا 92، فراوانى رخداد گرد و 
غبار در کشور را یادآور مى شود و ما در 10 سال گذشته، در 

استان اصفهان، پدیده گرد و غبار را داشتیم.
وى، هواشناســى اســتان اصفهان را گســترده ترین 
ایستگاه هواشناسى کشور مى داند و مى گوید: دارا بودن 
گیرنده هاى اختصاصى ماهــواره اى، اجراى مدل هاى 
هواشناسى در گرد و غبار و... از دیگر توانمندى هاى اداره 

کل هواشناسى استان مى باشد. 
بیجنــدى از برگزارى 90 جلســه «تهک» (توســعه 

هواشناسى کاربردى) در استان با تدبیر استاندار و مدیریت 
بحران استاندارى خبر داد و گفت: به علت کاهش بارش 
و خشکسالى در کشور طى 10 سال گذشته، بسیارى از 

مناطق به کانون گرد و غبار تبدیل شده است.
وى گفت: در تیرماه ســال جارى پدیده گرد و غبار را در 
کالنشهر اصفهان شاهد بودیم البته من بارها گفته ام ما 
در ادبیات هواشناســى، واژه ریزگرد نمى شناسیم و واژه 
گرد و غبار معنادار است که در استانداردهاى بین المللى 
تعریف شده است و گرد و غبار نیز به ذراتى بسیار کوچک 
و سبک با قطر کمتر از پنج میکرون که در اثر فرسایش 
بادى به وجود مى آید، گفته مى شود که 21 تا 23 تیرماه 
ســال جارى در اصفهان اتفاق افتاد و در شــمال شرق 
استان اثرگذار بود. البته منشأ گرد و غبار در چند سال اخیر 
بین مردم و مسئوالن و دستگاه هاى مرتبط مورد مناقشه 
بود. ولى در استان اصفهان عالوه بر این امر، گرد و غبار 
متأثر از کانون هاى گرد و غبار داخلى همچون گاوخونى 

و سجزى و... است.

مدیرکل هواشناسى استان اصفهان از راه اندازى سامانه 
پایش و پیش بینى اطالع رســانى و هشدار سریع گرد و 
خاك در اســتان اصفهان خبر داد و گفت: هواشناســى 
دستگاهى تحقیق و توسعه است و امروز مراحل ابتدایى 
ســامانه پایش گرد و غبار براى خرید تجهیزات انجام 
شده و در صورت تأمین منابع مالى، فاز یک آن تا قبل از 
پاییز در شمال استان اصفهان راه اندازى خواهد شد و به 
تدریج دیگر نقاط هم به این سامانه تجهیز خواهند شد 
تا هواشناسى استان اصفهان، اولین هواشناسى در کشور 
باشد که سامانه پایش گرد و غبار و اتصال آن به سامانه 

هشدار و اطالع رسانى سریع راه اندازى مى گردد. 
بیجندى درباره اعالم دماى واقعى هــوا گفت: ما هیچ 
محدودیتى براى اعالم پیش بینى دما نداریم و قاطعانه 
اعالم مى کنم ما در هواشناسى استان مطلبى براى مخفى  
کردن از مردم نداریم، اما باید بدانیم که هواشناسى کارى 
تخصصى است و قرار نیســت ما دماى جسمى را اعالم 
کنیم بلکه در هواشناســى، میزان دما براساس یک کار 

تخصصى شکل مى گیرد. 
مدیرکل هواشناسى اســتان اصفهان گفت: ما پیشگو 
نیستیم بلکه پیش بینى مى کنیم و در پیش بینى امکان 

خطا وجود دارد.
■■■ 

معاون توسعه و پیش بینى هواشناسى استان اصفهان هم 
با تشریح وضعیت بارش و خشکسالى به خبرنگاران گفت: 
استان اصفهان در کم بارشى نسبت به بلندمدت در کشور 
رتبه یازدهم را داراست که البته باید اذعان داشت که این 

رتبه، خشکسالى را شامل نمى شود. 
نوید حاجى بابایى افزود: میانگین وزنى بارش تا 9 مرداد 
سال جارى در استان اصفهان برابر 125 میلیمتر بوده که 
نســبت به بلندمدت 18 درصد کاهش و نسبت به دوره 
مشابه سال گذشــته به میزان 21 درصد افزایش داشته 
است. البته باید یادآور شوم که این افزایش بارش نسبت 

به سال گذشته، در مناطقى غیر از منابع آبى ماست.
وى میانگین دما در تیرماه سال جارى در استان اصفهان 

را 27/2 درجه ســانتیگراد اعالم کرد که در مقایســه با 
بلندمدت، 2 درجه ســانتیگراد خنک  تر بود اما گفت: در 
خردادماه ســال جارى در همه نقاط استان اصفهان دما 
نیم تا 3/5 درجه ســانتیگراد گرمتر بوده اســت. این در 
حالى است که وضعیت خشکسالى درازمدت در اکثر نقاط 
استان حاکم بوده است به طورى که 95 درصد مساحت 
استان و 94 درصد جمعیت اســتان، درگیر خشکسالى 

درازمدت هستند.
حاجى بابایى با اشاره به پیش بینى بارش و دما در آینده 
هم گفت: امسال ما شــاهد الگوهاى زودرس افزایش 
دما در بهار و تابســتان بوده ایم و خرداد بسیار گرمى را 
سپرى کردیم و پیش بینى مى شــود از اواسط تابستان، 
روند افزایشــى باالتر از نرم گرما، کاهش یافته و درحد 

نرمال باشد.
وى ادامه داد: در پاییز امسال نیز بارش ها نرمال بوده و در 
غرب استان بارش ها زودتر از زمان مقرر اتفاق مى افتد و 
از اواسط آبان به بعد بارش پاییزى از غرب استان اصفهان 
آغاز شده و مطابق نرمال منطقه و بدون تأخیر به وقوع 

مى پیوندد.
وى افزود: بارش ها در ماه هاى آبان و آذر در اکثر مناطق 

در بلندمدت در حد نرمال است.
وى توضیح داد: بارش هاى مــورد انتظار در پاییز 96 در 
منابع آبى و سرچشمه هاى آبى زاینده رود مناسب، ولى 
بارش هاى پیش رو، جبران کننده کمبود ذخایر آبى نیست 
که با توجه به کاهش بارش در اســتان و کمبود انباشتن 
بارش ها طى 17 سال گذشته، مدیریت جدى منابع آب، از 
مهمترین اولویت هاى استان محسوب مى گردد. بنابراین 
الزم است هرگونه توســعه در زمینه هاى کشاورزى و 
صنعتى با توجــه به کمبود بــارش و واقعیت هاى اقلیم 
هر منطقه و شرایط خشکســالى، طراحى و اجرا شده و 
برنامه ریزى ها با واقعیت موجود و اقلیم منطقه باشــد و 
نیازمند برنامه ریزى بلندمدت ملى و منطقه اى هستیم و 

باید برنامه محور پیش رفت.
حاجى بابایى گفت: امســال و در پاییز شرایط جوى در 
جهت کاهش غلظت آالیندگى هاى شهرى مؤثر خواهد 
بود و توصیه  ما به کشاورزان به خصوص دیم کاران آن 
است که براســاس تقویم نرمال زراعى منطقه، کشت 
انجام دهند.معاون توســعه و پیش بینى هواشناســى 
اســتان اصفهان مى گوید: هر دالر ســرمایه گذارى در 
هواشناســى و آب شناســى، ده ها دالر بازگشت خوا هد 

داشت.

یک منشأ جدید براى هجوم گرد و غبار به استان

اصفهان توسط دریاچه نمک قم تهدید مى شود

نمایشگاه بین المللى 
اصفهان میزبان جشنواره 

 بازى هاى رایانه اى

اصفهان، چهارمین استان بیکار کشور

بیش از 450هزار نفر در حاشیه شــهر اصفهان زندگى 
مى کنند .

مهدى جمالى نژاد، شــهردار اصفهان با اشاره به افتتاح 
چندین طرح در مناطق کم برخوردار اصفهان گفت:این 
طرح ها با هدف کاهش حاشیه نشــینى در مناطق کم 
برخوردار 10 و 13 و 14 شــهر اصفهان به بهره بردارى 

رسیده است.
وى افزود:شــهر اصفهان مناطق حلبى آباد و کپر نشین 
ندارد اما تالش در راســتاى حذف محرومیت از مناطق 

حاشیه اى انجام مى شود.
وى با اشاره به اینکه مسائل بهداشــتى در این مناطق 
حاشــیه اى اهمیت ویژه اى دارد، گفت:نبود استحکام 

ســاختمان ها و وجود تعداد زیــادى از معتادین در این 
مناطق، از اصلى ترین معضالت مناطق حاشــیه نشین 

به حساب مى آید. 

حاشیه نشینى، گریبان گیر نصف جهان

نایب رئیس موقت شوراى جدید شهر اصفهان خبر داد؛

انتخاب شهردار، شاید در جلسه اول شورا
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمان هاي فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمان هاي فاقد سند رسمی

برابر راي شــماره 139660302007001093 هیات دوم موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمان هاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي احمدرضا آقاجانی  فرزندغالمعلی  بشــماره شناسنامه 84  
صادره از در یک باب خانه به مســاحت 260,83متر مربع پالك 5فرعی از4  اصلی واقع در منصوراباد 
خریداري از مالک رسمی آقاي غالمعلی اقاجانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. م الف: 260تاریخ انتشارنوبت اول : 1396/4/28تاریخ انتشار 

نوبت دوم:1396/5/12 پور مقدم رییس ثبت اسناد وامالك فالورجان 4/942 
تحدید حدود اختصاصى

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 19/1023 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى بموجب رأى شماره 7000651- 1396/12/17 در اجراى قانون 
تعیین تکلیف اراضى فاقد سند رسمى به نام آقاى ابراهیم فتاحى کلیشادى فرزند غالمرضا در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 1396/6/9 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار 
مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار: 1396/5/12 م الف: 428 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/5/331 
ابالغ رأى 

شماره ابالغنامه: 9610103764801893 شــماره پرونده: 9509983764801170 شماره بایگانى 
شعبه: 951219 شاکى: بهروز ماضى فرزند حسین به نشانى اصفهان، بهارستان، خ فروردین غربى، خ 
پرند، ك پرند 3، پ 199 متهم: جمال مقتدرى اصفهانى فرزند جواد به نشــانى مجهول المکان اتهام: 
صدور چک بالمحل گردشکار: دادگاه با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده بتصدى امضاءکنندة 
زیر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام 
جمال مقتدرى اصفهانى فرزند جواد دایر بر اصدار یک فقره چک بالمحل به شماره 428093 به مبلغ 
ششصد و پنجاه میلیون ریال عهده بانک رفاه کارگران از حساب جارى 17922367 موضوع شکایت 
مورخه 95/11/14 بهروز ماضى که در تاریخ 95/5/13 اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک 
محال علیه نموده اســت دادگاه از توجه به شکایت شــاکى، گواهى عدم پرداخت، نشر آگهى صورت 
گرفته و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگى و عدم ارسال الیحه، لذا بزه انتسابى به وى محرز و مسلم 
تشخیص داده شده و مستنداً به مواد 2 و بند ج ماده 7 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصالحیه سال 
82 متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیرى و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم 
مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجد یدنظر استان اصفهان مى باشد. رضایى دادرس دادگاه 

عمومى بخش جلگه/5/340
حصر وراثت

محمدتقى حســینى قهى داراى شناسنامه شــماره 12 به شرح دادخواســت به کالسه 23/96 شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حســین حسینى قهى فرزند 
اسحاق شــماره شناســنامه 1243 در تاریخ 95/8/14 اقامتگاه خود را بدرود گفته و ورثه آن مرحوم 
منحصر است به: 1- سرور حسینى قهى فرزند متوفى 2- صدیقه حســینى قهى به شماره شناسنامه 
10 فرزند متوفى 3- فاطمه حســینى قهى فرزند متوفى 4- اکرم حسینى قهى فرزند متوفى 5- اعظم 
حسینى قهى به شــماره ملى 5659128572 فرزند متوفى 6- مرضیه حســینى قهى به شماره ملى 
5659370284 فرزند متوفى 7- میترا حســینى قهى به شــماره ملى 5659129481 فرزند متوفى 
8- محمدرضا حسینى قهى به شماره ملى 5659127894 فرزند متوفى 9- محمدجعفر حسینى قهى 
به شماره ملى 5659697216 فرزند متوفى 10- هاشم حســینى قهى فرزند متوفى 11- محمدتقى 
حسینى قهى به شماره شناسنامه 12 فرزند متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى 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. شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف جلگه /5/341
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان جالل عظیما دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار 
ریال به طرفیت خوانده عظیمه منوچهرکرچکانى به شــوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 415/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/19 
ساعت 9/5 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف :5338 شــعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد 5/344 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مجتبى سفرى دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه چک و خســارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
عباس روشن چلشى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ثبت به شماره 770/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/06/14 ساعت 8 تعیین گردیده. 
لذا 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 دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور 
یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف :5333 شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/345 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مجتبى سفرى دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه چک و خســارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
مرتضى ماهوش محمدى به شوراى حل اختالف شــعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ثبت به شماره 772/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/06/19 ساعت 8 تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:5332 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/346 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مجتبى سفرى دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه چک و خســارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
احمدرضاغضنفرى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ثبت به شماره 771/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/14 ساعت 8/15 تعیین گردیده. 
لذا 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 دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور 
یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:5330 شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/347 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مجتبى سفرى دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه چک و خســارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
محمدرضاحاجى هاشمى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ثبت به شــماره 773/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/19 ساعت 8/15 تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:5331 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/348 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه چک و خسارت 
تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشى از دادرسى و حق 
الوکاله وکیل به طرفیت مهدى روح الهى به شــوراى حل اختالف شــعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 769/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/25 
ســاعت 8 تعیین گردیده. لذا 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 کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. م الف :5334شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/349 
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره نامه:9610113757300924 شماره پرونده: 9509983757300541 شماره بایگانى شعبه: 
950577 موضوع: وقت رســیدگى مورخه 96/06/13 ســاعت 9 صبح. خواهان: قاسمعلى میرزایى 
دمابى بوکالت خانم ستایش یزدانى خواندگان: 1.شرکت ابنیه سازان صباگستر ایرانیان. 2-مدیرعامل 
آقاى عســگر براور به نشــانى مجهول المکان محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشت خواسته: 
الزام خواندگان به پرداخت یک فقره چک بشــماره 9412/420923-12 مورخه 95/03/30 به مبلغ 
چهارصدوچهل و پنج میلیون ریال با احتســاب هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
درتادیه. بدین وسیله به شما ابالغ میگردد آقاى قاسمعلى میرزایى فرزند محمود دادخواستى بطرفیت 
شما مبنى بر الزام خواندگان به پرداخت یک فقره چک بشماره 9412/420923-12 مورخه 95/03/30 
به مبلغ چهارصدوچهل و پنج میلیون ریال با احتســاب هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر درتادیه مطرح نمودند که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 950577 تحت رسیدگى 
میباشد بنابه اعالم و درخواست شــاکى و به لحاظ مجهول المکان بودن متشاکى عنه به استناد ماده 
73 ق آ د ك مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به شکایت در 
مورخه 96/06/13 ساعت 9 صبح در این دادگاه حضور یابید درصورت عدم حضور به پرونده شما غیابى 

رسیدگى خواهدشد. م الف:5329 متصدى دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت 5/350 

ابالغ وقت رسیدگى
 شماره نامه:9610113757300917 شماره پرونده: 9609983757300106 شماره بایگانى شعبه: 
960112  موضوع: وقت رسیدگى مورخه 96/06/26 ساعت 9/30 صبح شاکى: اکرم قنبریان متشاکى 
عنه: مسعودزمانى فرزند ناصر به نشانى مجهول المکان محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشت 
اتهام: مزاحمت تلفنى ازطریق تماس و ارسال پیامک. بدین وسیله به شــما ابالغ میگردد خانم اکرم 
قنبریان شکایتى علیه آقاى مســعود زمانى فرزند ناصر دائر بر مزاحمت تلفنى ازطریق تماس و ارسال 
پیامک مطرح نمودند که در شــعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالســه 960112 تحت رسیدگى 
میباشد بنابه اعالم و درخواست شــاکى و به لحاظ مجهول المکان بودن متشاکى عنه به استناد ماده 
344 ق آ د ك مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به شکایت در 
مورخه 96/06/26 ساعت 9 صبح در این دادگاه حضور یابید درصورت عدم حضور به پرونده شما غیابى 

رسیدگى خواهدشد. م الف:5335 متصدى دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت 5/351 
اجراییه

شماره 2074/95 ش ح5 به موجب راى شــماره 347 تاریخ 96/02/03 حوزه 5 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمدرضا آتش صنعت به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به استرداد الشه چک شــماره 767535 بانک ملى درحق محکوم له 
اجرایى مهدى شاهبندرى به نشانى: امیرآباد خ مطهرى شمالى خ غفارى موباى مهدى و پرداخت نیم 
عشر اصل خواسته مقوم به یک میلیون تومان به مبلغ پنجاه هزار تومان. 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 پرداخــت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 

الف:5339-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (امیرآباد) 5/353 
مزایده

در پرونده 950300  و به موجب اجرائیه 950936 مورخ 96/2/10 صادره از شــعبه سوم دادگسترى 
شاهین شهر محکوم علیه حسن حق شناس به پرداخت مبلغ  1/176/936/610  ریال و بیست مثقال 
طال و هزینه دادرسى در حق محکوم له زهرا شاه نظرى و مبلغ 58/846/830 ریال بابت هزینه اجراء 
در حق صندوق دولت محکوم 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: با سالم و دعاى خیر، پس ار حمد خدا و درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد(ص): 
احتراما بازگشت به پرونده شــماره 0300 95 ح3 اجرا موضوع ارزیابى پالك ثبتى 301/23141 مورد 
ثبت 57365دفتر 255 صفحه 529 بشــماره چاپى 500335 سرى ب واقع در شاهین شهر – بازارچه 
حافظ – ضلع شــرقى با موقعیت پالك دوم بدینوســیله طى بازدید بعمل آمده ملک مزبور با کاربرى 
تجارى و باستناد مشخصات قید شده در ســند مالکیت به مساحت 55/04 متر مربع حدودا چهل سال 
قبل با استفاده از مصالح معمولى با سقف ضربى، بدنه و کف ســنگ، شیشه سکوریت داراى بالکن به 
مساحت تقریبى 20 متر مربع با دسترسى از طریق پله فلزى در انتهاى مغازه احداث و در زمان بازدید 
به عنوان سوپرمارکت میوه حافظ مورد بهره بردارى بود. نتیجتا: ارزش ششدانگ ملک تجارى اعم از 
ســرقفلى و مالکیت و همچنین عرصه و اعیانى و با توجه به دارا بودن خدمات زیربنایى، مشاع بودن و 
موقعیت ملک و مصالح استفاده شــده و رکود حاکم بر امر معامالت و مستغالت و نهایتا جمیع جهات 
موثر در امر قیمت گذارى مبلغ 6/900/000/000  ریال که به این ترتیب ارزش دودانگ ملک تجارى 
با مشخصات فوق الذکر مبلغ 2/300/000/000 ریال معادل دویست و ســى میلیون تومان برآورده 
و اعالم میگردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از 
اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى مزایده: 96/5/29   
ســاعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه ســوم دادگاه شاهین شهر ،محل بازدید از 
اموال توقیفى: با هماهنگى این اجرا. مزایده از قیمت کارشناســى 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 ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را 
به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به 
صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شــرکت 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 شرکت داده شوند. م الف:  944  دادورز_ مدیر اجراي احکام مدنى شعبه سوم دادگاه عمومى 

حقوقى شاهین شهر/ 5/396 
مزایده

در پرونده 960192  و به اجراییه 951420 مورخ 95/11/11 صادره از شــعبه دوم دادگسترى شاهین 
شــهر  محکوم علیه یدك زنجیر لودر صفاهان بــه پرداخت به پرداخــت 61/000/000 ریال   بابت 
اصل خواسته در حق محکوم له صمد قاســمى فالورجان  و مبلغ 1/000/000  ریال بابت هزینه اجراء 
محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم که به 
شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده اســت، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: یک 
باندل میلگرد آلیاژى فوالدى ساده، همگى تحریر 71315 به ساز 14 میلى متر و به طول شاخه اى 6 
متر. مجموعه به وزن 2634 کیلوگرم ساخت کارخانه فوالدى آلیاژى I.A.S.CO  از قرار هرکیلو 
مبلغ 31/510 ریال و کل باندل مبلغ 82/997/240 ریال میباشــد.با توجه به اینکه نظریه کارشناسى 
به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال از 
طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/6/4   ســاعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى 
احکام شعبه دوم حقوقى دادگسترى شاهین شــهر  محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى 
احکام.مزایده از قیمت کارشناســى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته 
خواهد شــد.برنده مزایده می بایســت 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند 
تا عنداللزوم به حســاب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده 
واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت 
واریز مى گردد. کســانى که مایل به شــرکت در مزایده مى باشند مى  بایســت حداکثر پنج روز قبل از 
مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تــا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام 
مزایده درخواســت کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا 
در مزایده شرکت داده شــوند. م الف:  987  بابایى_ مدیر اجراي احکام مدنى شعبه دوم دادگسترى 

شاهین شهر/ 5/397 
احضار

شــماره نامه:9610113761800695شــماره پرونــده: 9609983761800541 شــماره بایگانی 
شعبه:960592 در پرونده کالسه 960592 ب 1شعبه بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر 
آقاى/امیرسیناازادف حشمت به نشانى متوارى متهم به خیانت درامانت  تحت تعقیب قرار دارد به علت 
مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 179قانون آئین دادرسى کیفرى 
مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که نامبرده شخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ 
خواهد شد در ضمن هزینه نشر آگهى از طریق شاکى قابل پرداخت مى باشد. م الف991بازپرس شعبه 

اول بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/ 5/399 
ابالغ راي

شماره پرونده: 689/95 ش 8 ح شماره دادنامه: 92- 96/03/20  خواهان: مهرداد کرد زنگنه ف نوراله 
به نشانى شاهین شهر پاساژ ملت فاز دوم ط2 واحد 108 و 109  ، خواندگان : منیژه ضرغام به نشانى: 
مجهول المکان سحر نصیرى به نشــانى مجهول المکان ، خواسته : مطالبه مبلغ 21/300/000 ریال 
بابت فاکتور و یک فقره سفته به شماره هاى  1444و 994229 وبا احتساب تادیه و هزینه هاى دادرسى. 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل 
قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده و تبادل ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص 
دادخواست آقاى مهرداد کرد زنگنه به طرفیت خانم ها منیژه ضرغام و سحر نصیرى به خواسته مطالبه 
مبلغ 21/300/000 ریال بابت فاکتور و یک فقره سفته به شماره هى 1444 – 994229 و با احتساب 
تادیه و هزینه هاى دادرسى. بدین شرح که خواهان اظهار داشــت خواندگان از مغازه خواهان موبایل 
و تجهیزات دیگر خریدارى کرده اند که از پرداخت وجه آن امتناع نموده اند و در خواست صدور حکم 
محکومیت خواندگان را دارند.  نظر به اینکه خواندگان على رغم ابــالغ قانونى اخطاریه و ضمائم آن 
در جلسه دادرســى  حضور نیافته دلیلى بر پرداخت دین ویا برائت ذمه خویش ابراز نداشته اند و نسبت 
به دعوى و مدارك موجود ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده اســت لذا مستندات یاد شده بر اشتغال ذمه 
خواندگان به میزان خواســته داللت دارد. شورا با احتساب بقاى دین اســتحقاق خواهان را بر مطالبه 
خواسته ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 198، 515، 519 و 522و 520  قانون ایین دادرسى مدنى 
و ماده 309 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و قانون تسبیب و ماده 1301 حکم به محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال در خصوص سفته شماره 994299 و محکومیت خوانده 
ردیف اول به پرداخت مبلغ شصت و سه هزار ریال هزینه فاکتور و خواندگان تضامنا مبلغ یک میلیون 
و هشــتاد و یک هزار ریال هزینه دادرســى و تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست مورخ 95/7/18 
لغایت زمان اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى از ســوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد. و محاســبه آن با دایراه اجراى احکام است. در حق خواهان 
صادرمیگردد. راى صادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 803 

اسالمیان قاضى شعبه هشت حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر /5/400 
ابالغ راي

شــماره پرونده: 691/95 ش 8 ح شــماره دادنامــه: 144- 96/4/11 خواهان: مهــرداد کرد زنگنه 
به نشــانى شــاهین شــهر پاســاژ ملت فاز دوم ط2 واحد 108 و 109  ، خوانده : على انصارى پوربه 
نشانى: مجهول المکان، خواســته : مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال بابت هفت فقره سفته به شماره 
619736-714201-215819-215818-619736-712404 بــا احتســاب تادیه و هزینه هاى 
دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام 
مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشــتم به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده و تبادل ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: 
در خصوص دادخواســت آقاى مهرداد کرد زنگنه به طرفیت آقاى على انصارى پور به خواسته مطالبه 
مبلغ 80/000/000 ریال بابت هفت فقره سفته به شماره 215818-215819-714201-619736-

619736-712404 با احتســاب تادیه و هزینه هاى دادرسى. بدین شرح که خواهان اظهار داشت در 
تاریخ سر رسید سفته ها به خوانده مراجعه نموده ولکن از پرداخت دین به دلیل واهى استنکاف نموده 
است. نظر به اینکه مستندات یاد شده بر اشــتغال ذمه ى خوانده به میزان سفته هاى ارائه داللت دارد 
و نامبرده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه و ضمائم آن در جلسه شورا حضور نیافته و نسبت به دعوى و 
مستندات آن ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین ویا برائت ذمه خویش ابراز نداشته 
اند و الیحه اى ضمیمه نگردیده است. شورا با احتساب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه مبلغ 
سفته هاى ارائه شده ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 309 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و قاعده 
تسبیب و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون ایین دادرسى مدنى و ماده 1301 قانون مدنى خوانده به 
مبلغ چهل و چهار میلیون ریال بابت ســفته هاى ارائه شــده .و مبلغ  یک میلیون و هشتصد و پنجاه و 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست مورخ 95/7/18 
لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین 
اجراى حکم محاسبه خواهد شــد. در حق خواهان صادر و اعالم مینماید در خصوص باقیه خواسته به 
مبلغ سى و شش میلیون ریال به علت عدم وجود مستندات به اســتناد ماده 197 آیین دادرسى مدنى 
حکم بر بى حقى صادر میگردد.راى صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. 
م الف: 804 اسالمیان قاضى شعبه هشت حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/ 5/401 

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609973759200561 شماره پرونده: 9609983759200004 شماره بایگانی شعبه: 
960004 خواهان: بابک افشار فرزند عبداله به نشــانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى ، شاهین شهر 
خ مخابرات بین فرعى 6و7 شرقى پ2  ، خواندگان: 1-حسین مال اله قیمى فرزند محسن 2- مهدى 
محاوى فرزند جاسم همگى به نشــانى مجهول المکان  ، خواســته : مطالبه وجه چک  ، رأى دادگاه: 
در خصوص بابک افشــار فرزند عبداله به طرفیت -حســین مال اله قیمى فرزند محسن 2- مهدى 
محاوى فرزند جاســم  به خواســته تقاضاى صدور حکم  مبنى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

900/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 0948/438029 به انضمام هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید لغایت اجراى حکم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر 
به اینکه وجود اصل چک در ید دارنده دلیل بر اشــتغال ذمه صادر کننده و صدور گواهى عدم پرداخت 
آن از ســوى بانک محال علیه موحد عدم پرداخت چک از سوى خواندگان میباشــد و  نظر به اینکه 
خوانده ردیف دوم ظهر چک را به منظور ضمانت امضا نموده است و خواندگان على رغم استحضار از 
جلسه رســیدگى در دادگاه حضور پیدا ننموده و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده اند لذا 
دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوى خواهان را ثابت و وارد تشــخیص ومستندا به مواد 249 و 310 و 
313 قانون تجارت و مواد 198 ، 515 ، 519 و522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و تبصره الحاقى به مورخ 76/3/10 مصوب مجمع تشــخیص مصلحت به ماده 2 قانون 
اصالح مواد از قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21  مجمع تشخیص 
مصلحت نظام خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ  نهصد میلیون ریال بابت اصل خواســته . از 
باب تسبیب به پرداخت مبلغ سى میلیون و چهارصد و سى و پنج هزار ریال بابت بابت هزینه دادرسى و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى احکام 
مدنى بر اساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران در حق خواهان محکوم و اعالم 
میگردد .رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 985 _اسالمیان رئیس شعبه 

دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/ 5/402 
ابالغ راي

شماره پرونده: 698/95 شماره دادنامه: 210-96/3/31 تاریخ رسیدگى 1396/03/27  مرجع رسیدگى: 
شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شــهر، خواهان: محمد صیفورى مفرد ف امیرقلى، به نشانى 
گرگاب خ مطهرى ك شهید حســن على بیدرام پالك 86   ، خواندگان: 1-شهرام جمال زاده فرزند 
رمضان به نشــانى مجهول المکان 2- زهرا نیکخواه حبیب آبادى – مجهول المکان ، خواسته:  الزام 
خواندگان به حضور در دفتر خانه و انتقال سند یکدستگاه سوارى پژو 405 به شماره انتظامى 187-53 
ب 57. به انضمام هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق واجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى 
خواهان: محمد صیفورى مفرد ف امیرقلى به طرفیت خواندگان 1-شــهرام جمال زاده فرزند رمضان 
2- زهرا نیکخواه حبیب آبادى به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و انتقال سند یکدستگاه 
سوارى پژو 405 به شــماره انتظامى 53-187 ب 57 به انضمام هزینه دادرسى. شورا با بررسى اوراق 
پرونده مالحظه مدرکیه پیوســت ( قولنامه) که حاکى از وقوع بیع و انتقال فوق اشاره به خواهان است 
و پاسخ اســتعالم اداره راهور به شــماره 1452/13/12/5771 به تاریخ 95/11/23 که مالکیت مورد 
معامله را به نام خوانده ردیــف دوم اعالم نموده و خواندگان هیچ یک در جلســه حضور نیافته  و هیچ 
الیه دفاعى نیز تسلیم شورا ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و باستناد 
مواد 220 – 362 – قانون مدنى خوانده ردیف دوم محکوم به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى و 
انجام مراحل و انتقال یکدستگاه سوارى 405 به شماره انتظامى 53-187 ب 57 به نام خواهان ردیف 
اول محکوم به تهیه ى مقدمات انتقال ســند و پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ یک میلیون و نود هزار 
ریال در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد.راى صادره غیابى ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهى 
در این شورا و ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 781 

شکوهى- قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 5/403 
ابالغ راي

شماره پرونده: 114/96 ش 9 ح شماره دادنامه: 194- 96/4/24 خواهان: بهرام رشیدى فرزند محراب  
به نشانى: شاهین شهر پردیس بلوار بهشــت فرعى 27 ، خوانده : محمد رضا وهابى نژاد فرزند قاسم 
آدرس مجهول المکان، موضوع: تقاضاى مطالبه 100/000/000 ریال باســتناد واسترداد چهار فقره 
چک و تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
تقدیم داشــته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه نهم بتصدى امضا کنندگان تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگى اعالم و بشرح زیل مبادرت بصدور راى 
مینماید. راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست بهرام رشــیدى به طرفیت محمدرضا وهابى نژاد ، 
به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال و اســترداد چهار فقره چک به شماره هاى 143320 و 
143321 و 143322 و 143323 عهده بانک حکمت ایرانیان و هزینه دادرســى و تاخیر تادیه بدین 
شرح که به استناد پرینت هاى بانکى مبلغ خواسته را بحساب خوانده واریز کرده، همچنین چهار فقره 
چک از من گرفت که یکى از آنها را با توجه به اینکه خرج کرده اند اســترداد مینمایم. ( چک شــماره 
143320) با عنایت به محتویات پرونده اظهارات خواهان پاســخ استعالم شماره 83 مورخ 96/4/21 
و با عنایت به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه در جلســه شورا حاضر نگردیده و نسبت به 
محتویات دعوى ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده است دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخیص 
داده به استناد مواد 198و 515 و 522 قانون ایین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 81/000/000 ریال بابت بدهى خوانده باســترداد چک هاى شــماره 143321 و 1433322 و 
143323 به عهده بابــک ایرانیان و پرداخت مبلغ 1/275/000 ریال و خســارت تاخیــر تادیه مبلغ 
محکوم شده از تاریخ تقدیم دادخواســت لغایت اجراى حکم صادر و اعالم میدارد. درخصوص مابقى 
خواسته خواهان با توجه به استعالم به عمل آمده باســتناد ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر بى حقى صادر و اعالم میگردد.. در خصوص یک فقره چک به شماره 143320.  با توجه به استرداد 
خواهان به استناد بند ب ماده 107 قانون ایین دادرســى مدنى حکم بر رد دعوى صادر میگردد. راى 
صادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در همین شــورا و و پس از آن و 
همچنین نســبت به قســمت دوم  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرســتان 
شاهین شهر مى باشد. م الف: 950 اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر/5/404 
ابالغ راي

شماره پرونده: 478/95 ش5 ح شــماره دادنامه: 661- 95/6/14 خواهان: محمد حسن فرهمند پور 
ف محمد على به نشــانى اصفهان فلکه صنعتى استقالل خ حکیم فرزانه شــرکت ثمین بتن ، خوانده 
: رسول باقرى ف حســینعلى به نشانى: شاهین شــهر خ عطار نیم فرعى یک غربى پ 29 ، موضوع : 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال  بابت یک فقره چک وبا احتساب تاخیر تادیه و هزینه هاى دادرسى. 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل 
قانونى در وقت مقرر حوزه پنجم به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل اســت و با توجه به محتویات 
پرونده و تبادل ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص 
دادخواست آقاى محمدد حسن فرهمند به طرفیت رسول باقرى به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال به اســتناد یک فقره چک 95/3/12-841411 به عهده بانک کشاورزى از حساب جارى شماره 
776935102 گواهى عدم پرداخت بانک محــال علیه به انضمام و با احتســاب تادیه و هزینه هاى 
دادرسى. به شرح دادخواست تقدیمى و اظهارات خواهان که چک مذکور از سوى دارنده به وى واگذار 
لذا تقاضاى دریافت وجه آن به انضمام خسارات قانونى را نموده اســت با توجه به آدرس بانکى ارائه 
شده نشانى خوانده مورد شناسایى قرار نگرفته در جلسه مقرر حضور نیافته. شورا با احتساب بقاى دین 
استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشــخیص داده و به استناد ماده 198، 519 و 522و 520  
قانون ایین دادرسى مدنى و ماده 313 و 314  ناظر به ماده 249 قانون تجارت راى بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل دین و مبلغ یک میلیــون و چهارصد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و در خصوص خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 95/3/12 تا زمان وصول که مجاسبه 
آن با دایره اجراى احکام است در حق خواهان صادرمیگردد. راى صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا مى باشــد. م الف: 687  رضوانى قاضى شعبه پنجم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/ 5/405 
حصر وراثت

خانم مریم نادى بشناسنامه شمار 8621 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 96/ 247 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسین مرادى 
زاده به شناسنامه شماره7-309827-127در تاریخ 94/6/3درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1-مریم نادى فرزند على شماره شناســنامه 8621 نسبت با متوفى (مادر) 2- حمیدمرادى 
زاده فرزندغالم رضاشماره شناسنامه 1184  نســبت با متوفى (پدر) اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 

966 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر/5/406 
حصر وراثت

آقاى جوادهادى بشناســنامه شماره34باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشــماره 87/96تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان 
رضاهادى به شناسنامه شــماره 15 در تاریخ 96/2/24درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- فاطمه صغرى فالح  شــماره شناســنامه280 نســبت با متوفى (زوجه) 2-فهیمه 
هادى شــماره شناسنامه5100025921نســبت با متوفى (فرزند) 3-زهرا هادى شماره شناسنامه 
62200067771نســبت با متوفى (فرزند) 4- جوادهادى شــماره شناســنامه34 نسبت با متوفى 
(فرزند)  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف:962 شــعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر /5/407 
حصر وراثت

على سمیع داراى بشناسنامه شماره4به شرح دادخوست به کالسه 151/96 ازاین دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان اســمعیل صمیع به شناسنامه شماره 
37 در تاریخ8 /96/4درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- پروانه سمیع شماره 
شناسنامه 66 ، 2- على سمیع شماره شناســنامه  4 ،3- سپیده صمیع شماره شناسنامه61  ، 4- بى 
بى جان حدادیان شماره شناسنامه 91(زوجه) میباشند وارث دیگرى ندارداینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

گردید. م الف: 964  شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 5/408 
حصر وراثت

اسحاق بن سعیدى بشناسنامه شماره 1996  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 96/ 256 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان امیر 
بن سعیدى  به شناسنامه شماره 5100159049 در تاریخ دوشنبه  95/12/16 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- فرشــته طاهر زاده عدانى  فرزند مهدى شماره شناسنامه 2451  
نسبت با متوفى مادر 2- اسحاق بن سعیدى  فرزند على شــماره شناسنامه 1996   نسبت با متوفى 
پدر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 980  شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر/ 5/409 
حصر وراثت

علیرضا شاه نظرى بشناسنامه شماره 187  باســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 96/ 252 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسن 
شاه نظرى گرگابى  به شناسنامه شــماره 1348 در تاریخ 96/4/7  درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- مریم شاه نظرى  فرزند حسن  شماره شناسنامه 23  نسبت با متوفى فرزند 
2- علیرضا شاه نظرى  فرزند حسن  شماره شناسنامه 187  نسبت با متوفى فرزند 3- اسماعیل شاه 
نظرى  فرزند حسن  شماره شناسنامه 461  نســبت با متوفى فرزند  4- نرگس بیدرام فرزند محمد 
شماره شناسنامه 41  نسبت با متوفى همسر ، اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 979  شعبه اول 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر/ 5/410 
حصر وراثت

یداله زکى پور بشناسنامه شماره 1200  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 96/ 254 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عبدالرحیم 
زکى پور  به شناسنامه شماره 135 در تاریخ96/4/7درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 

از: 1- مریم زکى پور  فرزند عبدالرحیم شــماره شناسنامه 320  نســبت با متوفى فرزند 2- یداله 
زکى پور  فرزند عبدالرحیم شماره شناســنامه 1200  نسبت با متوفى فرزند 3- صفا زکى پور  فرزند 
عبدالرحیم شماره شناســنامه 660009101  نســبت با متوفى فرزند  4- ســعید زکى پور فرزند 
عبدالرحیم شماره شناسنامه 6600033096  نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا بندى دستجردى فرزند 
احمد شماره شناسنامه 257  نسبت با متوفى همســر،  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 972  

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر/ 5/411 
حصر وراثت

خانم عصمت داوودآبادى بشناسنامه شماره 5672 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواســتى بشماره 96/ 235تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان محسن عظیمى به شناسنامه شماره 4582در تاریخ  1396/3/26درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1- عصمت داوودآبادى فرزند محمد اسماعیل شماره شناسنامه5672 
نسبت با متوفى (همسر) 2- امیرحسین عظیمى فرزندمحسن شماره شناسنامه 052-144363-6 
نسبت با متوفى (فرزند) 3-امیرعلى عظیمى فرزند محسن شماره شناسنامه3-043903-510نسبت 
با متوفى (فرزند.) 4- مهسا عظیمى فرزندمحسن شماره شناســنامه 5-122274-052 نسبت با 
متوفى (فرزند) 5- عصمت عظیمى فرزنداسکندر شماره شناسنامه 4  نسبت با متوفى (مادر) 6- لطف 
اهللا عظیمى فرزندیداهللا شماره شناسنامه5 نســبت با متوفى پدر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 

م الف:958 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر/ 5/412 
حصر وراثت

فرحناز متولى بشناسنامه شماره 878  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 96/ 248 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عباس  به 
شناسنامه شماره 207در تاریخ 96/4/3درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1-فاطمه 
سبزعلى فرزند اکبرشماره شناسنامه 1 نسبت با متوفى همسر 2-یوسفعلى متولى فرزندعباس شماره 
شناسنامه 3 نسبت با متوفى فرزند3- مهناز متولى فرزند عباس شــماره شناسنامه 148   نسبت با 
متوفى فرزند 4-فرحنازمتولى فرزند عباس شــماره شناسنامه 787  نسبت با متوفى فرزند 5- فریبا 
متولى فرزند عباس شماره شناسنامه 424  نسبت با متوفى فرزند6-فرشیدمتولى فرزند عباس شماره 
شناسنامه 43  نسبت با متوفى فرزند 7-فرهادمتولى فرزند عباس شماره شناسنامه 1594  نسبت با 
متوفى فرزند8- فرشاد متولى فرزند عباس شماره شناسنامه 3314  نسبت با متوفى فرزند9-فروغ 
متولى فرزند عباس شماره شناسنامه 2468  نســبت با متوفى فرزند10- زهره متولى فرزند عباس 
شماره شناسنامه 572  نسبت با متوفى فرزند.اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 954  شعبه اول 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شه ر/ 5/413
حصر وراثت

خانم مریم ضرابى بشناسنامه شماره 343  باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشــماره 238/96تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان 
اصغرمحمدخان به شناسنامه شماره1900در تاریخ 96/4/2درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- على پوریا محمدخان فرزنداصغرشــماره شناســنامه73 نســبت با متوفى (فرزند) 
2-معبودمحمدخان فرزنداصغرشماره شناسنامه 782  نسبت با متوفى (فرزند) 3- عطیه محمدخان  
فرزنداصغرشماره شناسنامه 15803   نســبت با متوفى (فرزند) 4- مریم ضرابى فرزندمحمدشماره 
شناسنامه 343  نسبت با متوفى (همسر) اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف :960 شعبه اول 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر/ 5/414 
حصر وراثت

زهرا رجائیان جزى بشناسنامه شماره 23  باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 96/ 240 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عزت 
مرادمند  به شناســنامه شماره 45 در تاریخ95/10/27   درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- قدرت اهللا رجائیان جزى  فرزند عزیز اهللا شماره شناسنامه 203  نسبت با متوفى همسر 
2- عزیزاهللا رجائیان جزى  فرزند قدرت اهللا شماره شناسنامه 197  نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا 
رجائیان جزى  فرزند قدرت اهللا شماره شناسنامه 23  نســبت با متوفى  فرزند 4- فردوس رجائیان 
جزى  فرزند قدرت اهللا شماره شناسنامه 59  نسبت با متوفى فرزند  5- ابوالفضل رجائیان جزى فرزند 
قدرت اهللا  شماره شناسنامه 321  نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 968  

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر (شعبه ویژه)/ 5/415 
اجراییه

شــماره: 353/95 -030496/26 به موجب راي شــماره 890 تاریــخ 95/10/28 حوزه قضایى 
شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه: الیوت ناسى 
فرزند اسحق به نشانى  مجهول المکان، محکوم اســت به حضور دردفترخانه اسناد رسمى و انتقال 
ســند خودرو به شــماره انتظامى 55ط 417 ایران 88 به نام خواهان  ســیدعباس جمدى فرزند 
ســید محمود با وکالت حمید پارســى پور و پرداخت مبلغ 150/000 ریال بابت  هزینه رسیدگى و
 حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر دولتى هزینه اجرا میباشد.  ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 951 فتحى فرد قاضى شــعبه دوم حقوقى شــوراي حل اختالف 

شاهین شهر/ 5/416 
اجراییه

شــماره: 592/95 -96/04/12 به موجب راي شــماره 17 تاریخ 96/01/28 حوزه 6 شوراي حل 
اختالف شهرستان گز که قطعیت یافته است. محکوم علیه: علیرضا قربانى فرزند اسداهللا به نشانى  
مجهول المکان، محکوم است به فک پالك از خودروى سوارى پژو جى ال ایکس به شماره انتظامى 
459ص17 ایران 24 و پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ هشتصد و بیست هزار ریال در حق محکوم 
له سهراب قندعلى فرزند اسماعیل به نشانى شاهین شهر مسکن مهر خ خرداد فرعى 2 غربى پالك 
25 طبقه 4. و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت .به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایى 
ماده 189 قانون برنامه سوم توســعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى محکوم علیه مکلف است: پساز 
ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده رذوز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به و یا به انجام تعهد و مفاد را بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام 
دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. م الف:  940 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/5/417 
اجراییه

شــماره: 798/95 -96/04/12 به موجب راي شــماره 79 تاریخ 96/02/13 حوزه 6 شوراي حل 
اختالف شهرســتان گز که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه: على کریمى الخانى فرزند حسن به 
نشانى  مجهول المکان، محکوم اســت به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
یک میلیون ونهصد و هشتاد و پنج هزار ریال هزینه دادســى و پرداخت خسارات تاخیر تادیه وفق 
شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سر رسید چک 95/10/25 لغایت زمان 
اجراى حکم در حق محکوم له مهرداد حاتمپور جزى فرزند کریم به نشــانى گز خ سپاه کوچه نیلو 
پالك 23 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. به اســتناد ماده 19 آیین نامه اجرایى 
ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى محکوم علیه مکلف است: پس از 
ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به و یا به انجام تعهد و مفاد را بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام 
دادگاه یا دادگســترى محل تحویل خواهد شد. م الف: 946 شــعبه 6  حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 5/418 
اجراییه

شــماره: 796/95 -96/04/12 به موجب راي شــماره 78 تاریخ 96/02/13 حوزه 6 شوراي حل 
اختالف شهرستان گز که قطعیت یافته است. محکوم علیه: کامبیز نیکبخت دوکاسرى فرزند محمود 
به نشانى  مجهول المکان، محکوم اســت به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ سه میلیون و سیصد وشصت هزار ریال هزینه دادســى و پرداخت خسارات تاخیر تادیه وفق 
شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سر رسید چک 93/4/15 لغایت زمان 
اجراى حکم در حق محکوم له مهرداد حاتمپور جزى فرزند کریم به نشــانى گز خ سپاه کوچه نیلو 
پالك 23 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. به اســتناد ماده 19 آیین نامه اجرایى 
ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى محکوم علیه مکلف است: پس از 
ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به و یا به انجام تعهد و مفاد را بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام 
دادگاه یا دادگســترى محل تحویل خواهد شد. م الف: 947 شــعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 5/419 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973730400404 شــماره پرونده: 8709983730400015 شماره بایگانى 
شــعبه: 870015 خواهان ها: 1- صدیقه نیلى احمدآبادى فرزند کریم 2- فاطمه ســالمت فرزند 
على 3- محمدعلى سالمت فرزند احمد 4- سکینه سالمت فرزند حسن 5- بتول نیلفروشان فرزند 
احمد 6- حمید ســالمت فرزند على 7- عباس ســالمت فرزند احمد 8- محمود نیلى فرزند کریم 
9- مصطفى نیلى فرزند کریم 10- زهرا نیل فروشان فرزند ابوالحسن 11- زهره سالمت فرزند على 
12- محمدرضا سالمت فرزند على 13- زینب سالمت فرزند حسن 14- محبوبه نیلى احمدآبادى 
فرزند کریم 15- فاطمه ســالمت فرزند حســن 16- محمد ســالمت فرزند حسن 17- رضوان 
ســالمت فرزند على 18- منصوره نیلى احمدابادى فرزند کریم با وکالت ســعید آقاباباگلى فرزند 
محسن به نشانى اصفهان- خیابان شمس آبادى ســاختمان رازى طبقه آخر شماره 119 کدپستى 
8134776537 ، 19- مریم سالمت فرزند ناصر 20- آذر آراسته فرزند رضا 21- لیال سالمت فرزند 
ناصر 22- على رضا سالمت فرزند ناصر همگى به نشانى اصفهان خ شمس آبادى ساختمان رازى 
طبقه آخر شماره 119، 23- زهرانیل فروشان فرزند احمد به نشانى اصفهان- نجف آباد خواندگان: 
کریم حیدرى فرزند یوســف 2- براتعلى حیدرى فرزند ابراهیم 3- رحمان براهیمى فرزند سیف اله 
همگى به نشانى اصفهان- نجف آباد روستاى رحمت آباد خ امام نبش ك امام حسین دفتر شوراى 
اسالمى 4- لطفعلى مهدیان ســلطان آبادى فرزند محمد به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان 
نجف آباد- شــهر جوزدان- رحمت آباد خ امام کوچه امام حسین شــرقى پالك 400 خواسته ها: 
1- قلع و قمع مســتحدثات 2- خلق ید دادگاه با اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى دادگاه: درخصوص دعوى آقایا ن و خانم ها حمید، ناصر، رضوان، ســکینه، محمدرضا، 
محمد، محمدعلى، فاطمه، عباس، فاطمه، زهره و زینب همگى سالمت، توران و بتول نیلفروشان، 
مصطفى، محمود، صدیقــه، محبوبه و منصوره همگى نیلى احمدآبادى با وکالت ســعید آقاباباگلى 
بطرفیت سایر اهالى روســتاى رحمت آباد غیر از خواندگان موضوع دادنامه 87- 95/10/25 این 
دادگاه بخواســته خلع ید از اراضى متصرفى بخش از پالك 582 بخش 9 ثبــت اصفهان و قلع و 
قمع مستحدثات و مطالبه خسارات دادرســى با این توضیح که در خالل دادرسى ناصر فوت نموده 
و آقایان و خانم ها آذر، آراســته، زهرا نیلفروشــان، لیال، مریم، علیرضا همگى ســالمت بعنوان 
قائم مقــام وى معرفى شــده اند صرف نظــر از ماهیت دعــوى با توجــه به عدم تعییــن نام و 
مشــخصات افرادى که خواهان آنان را معارض خود مى داند اقامه دعوى صحیحا انجام شــده و 
دعوى به کیفیت فعلى قابلیت اســتماع نداشــته با اســتناد به ماده 2 قانون آئین دادرســى مدنى 
قرار رد دعــوى صادر مى گردد. ایــن راى ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابــل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان اســت./ م الف: 5347 شعبه 4 دادگاه  عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد/5/427
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دستگاه هاى اجرایى چاى 
ایرانى بخرند

وزیر جهاد کشـاورزى در نامـه اى به معـاون اول رئیس 
جمهور درخواسـت کرد، دسـتگاه هـاى اجرایـى اعم از 
لشـگرى و کشـورى چاى مصرفى خود را از کارخانجات 

تولیدکننده داخلى تامین کنند.
محمود حجتى در نامه اى به جهانگیرى با اشـاره به این 
که چاى ایرانى به دلیل عدم اسـتفاده از سموم شیمیایى، 
سالم ترین چاى دنیا محسوب مى شود،تصریح کرد: تداوم 
تولید این محصول که در سال هاى اخیر با حمایت دولت 
از رونق و افزایش قابل توجهى برخوردار بوده است،ضمن 
حفظ اشتغال و تامین معیشت کشاورزان، مى تواند بخش 

مهمى از مصارف مردم عزیز کشور را تامین کند.

توزیع تخم مرغ ارزان قیمت 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار کشـور از آغاز 
توزیع تخم مرغ ارزان قیمت خبر داد و گفت: در پنج ماهه 

ابتداى امسال، سه هزار تن تخم مرغ صادر شده است.
ناصر نبى پور گفت: بر همین اسـاس، هر شانه تخم مرغ 
بسته بندى شده توسـط مرغداران 11 هزار و 300 تومان 
عرضه شـده و 11 هزار و 900 به دسـت مصـرف کننده 
مى رسد.به گفته وى، قیمت هر شانه تخم مرغ هم اکنون 

در بازار 16 هزار تومان است.
نبى پور همچنین میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را 
بین پنج هزار و 200 تا پنج هزار و 700تومان اعالم کرد و 
درباره اینکه توزیع ارزان تا چه زمانى ادامه دارد؟، گفت: تا 
هر وقت نیاز باشد، ما آمادگى توزیع این محصول را داریم.

بخشش جرائم معوقات کمتر از 
40 میلیون

 یک مقام بانکى، با اعالم جزئیات اجـراى پرداخت وام با 
ضمانت یارانه نقدى گفت: کشـاورزانى کـه اصل بدهى 
اولیه شـان 40 میلیون تومان اسـت، مى تواننـد به بانک 

مراجعه کرده و از بخشودگى جرائم بهره مند شوند.
على اکبر فهیمى با اشـاره بـه اجراى طرح «یـارا کارت» 
به منظور ارائه تسـهیالت با ضمانت یارانـه نقدى، اظهار 
داشـت: در این طرح افـرادى کـه یارانه خـود را از طریق 
حساب بانک کشاورزى دریافت مى کنند، به ازاى هر نفر 
12 میلیون ریال، دو نفر 25 میلیون ریال، سه نفر 37 میلیون 
ریال و خانواده هاى چهار نفر به باال مى توانند 50 میلیون 
تسهیالت دریافت کنند که اقساط آن، از محل یارانه افراد 
برداشت مى شـود و مدت زمان بازپرداخت هم، 36 ماهه 
است.وى همچنین به طرح بخشودگى جرایم بانکى اشاره  
کرد و اظهار داشت: تمام کسـانى که بدهى آنها زیر 100 
میلیون تومان باشـد، مشـمول این طرح مى شوند و تمام 
بدهکارانى کـه اصل بدهى اولیه شـان 40 میلیون تومان 
اسـت، مى توانند به بانـک مراجعه کرده و از بخشـودگى 

جرائم بهره مند شوند.

ویترین

در حالــى که طى ماه گذشــته قیمت گوشــت مرغ رو 
به افزایش بــود و از مرز هشــت هــزار و 500 تومان 
گذشته بود، طى رو زهاى گذشــته روند کاهش قیمت 
این محصول آغاز شــده به هفت هــزار و 800تومان 

رسیده است.
این افزایش قیمت که از نظر وزارت جهاد کشــاورزى 
نیز منطقى به نظر نمى رســد طى روزهاى گذشته روند 
کاهشى داشت به گونه اى که بر اســاس ارزیابى هاى 
میدانى هر کیلوگرم گوشــت مرغ از حدود هفت هزار تا 
هشت هزار و 650 تومان عرضه مى شود که به صورت 
میانگین مى توان گفت قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ با 

کاهش در حدود 500 تومانى به هفت هزار و 800تومان 
رسیده است.

پیش از این نیز یوســف جلوخانى، مدیرکل پشــتیبانى 
امور دام نیز در این باره گفته بود که قیمت هر کیلوگرم 
گوشت مرغ گران تر از هفت هزار و 500 تومان منطقى 
نیســت و با توجه به اقدامات صورت گرفته مانند توزیع 
گوشــت مرغ منجمد دولتــى به قیمــت کیلویى پنج 
هزار و 700 تومــان براى مصرف کننــدگان، به زودى

 قیمت این محصول کاهش مى یابد و متعادل مى شــود 
اما تا منطقى شدن قیمت آن توزیع مرغ منجمد را ادامه 

خواهیم داد.

”روى“ یکــى از حوزه هایى بود که در اکتشــافات جدید 
خبر افزایش ذخایر آن مطرح شــد در حالى که مدیرعامل 
هلدینگ توسعه معادن روى ایران از صادرات این محصول 
به 14 کشــور جهان خبر مى دهد.اردشیر سعد محمدى با 
اشاره به سرمایه گذارى هاى انجام شده در این حوزه عنوان 
کرد: در بخش معادن در سال گذشته و امسال معدن انجیره 
در یزد و چاه ســربو در منطقه طبس، فعال شده اند. وى با 
اظهار آمادگى براى سرمایه گذارى روى پهنه هاى اکتشافى 
ایمیدرو اظهار داشت: پهنه هاى جدیدى را در دست ثبت 
داریم و خوشحال خواهیم شد که در زمینه معادن «سرب» 
و «روى“ کشور سرمایه گذارى کنیم.مدیرعامل هلدینگ 

توسعه معادن روى ایران تصریح کرد: در چهار ماهه اول 
امسال میزان تولید نسبت به سال گذشته بیش از هفت هزار 
و 500 تن جلوتر است و این در حالى است که برنامه ریزى 
کرده ایم که امسال 12/5 درصد تولید داشته باشیم. وى در 
باره وضعیت عرضه داخلى محصوالت عنوان کرد: فروش 
داخلى «روى“ نیاز چندانى به بورس ندارد؛ چراکه بیش از 
85 درصد از تولید را صادر مى کنیم و در بازار داخل تقاضى 
چندانى وجود ندارد بلکه فقط دو - سه خریدار وجود دارد که 
بیشتر خرید هم توسط فوالد مبارکه جهت گالوانیزاسیون 
ورق هاى فوالدى براى اســتفاده در لوازم خانگى انجام 

مى شودولى خارجى ها عاشق «روى» ما هستند. 

خارجى ها عاشق 
«روى» ایران

ارزانى 500 تومانى گوشت 
مرغ در بازار 

مفاد آرا
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طــرف این هیات مبنى بر تاییــد انتقال عادى و یا 
ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعــوى اقدام نمایند و ادامه 
عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 

سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
 1.برابــر راى شــماره 139660302177000304 مورخه 1396/04/31 هیــات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ناصرنجارى 
فرزند خدابخش بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080078681 درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 1194 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 377/50 مترمربع انتقالى مع الواسطه بصورت عادى از مالکین رسمى اسداله 

مومنى و سکینه خانم مومنى و خاتون جان مومنى محرز گردیده است.
 2.برابر راى شماره 139660302177000305 مورخه 1396/04/31 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مرضیه راعى فرزند 
على بشماره شناسنامه و شــماره ملى 1271962373 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك 1194 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 377/50 مترمربع انتقالى مع الواســطه بصورت عادى از مالکین رسمى اسداله مومنى و 

سکینه خانم مومنى و خاتون جان مومنى محرز گردیده است.
 3.برابر راى شماره 139660302177000303 مورخه 1396/04/31 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین نجارى فرزند 
خدابخش بشماره شناسنامه 86 نجف آباد و شماره ملى 1092036431 در ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك 1194 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 528/65 مترمربع انتقالى مع الواســطه بصورت عادى از مالکین رسمى اسداله مومنى و 

سکینه خانم مومنى و خاتون جان مومنى محرز گردیده است.
 4.برابر راى شماره 139660302177000222 مورخه 1396/04/12 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى براتعلى کالنترى 
دهقى فرزند حسین بشماره شناسنامه 4286 نجف آباد و شماره ملى 1090560011 در ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 1641 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 182/44 مترمربع انتقالى از مالک رسمى فردوس کالنترى محرز گردیده 

است.
 5.برابر راى شماره 139660302177000228 مورخه 1396/04/12 هیات قانون تعیین تکلیف 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زبیده خاتون میرزایى 
دمنه فرزند حسین بشماره شناسنامه 1777 فریدن و شــماره ملى 1159392031 در ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 4138 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 210 مترمربع انتقالى از مالک رســمى فتح اله مومنى دهقى و پرى احمدى 

محرز گردیده است.
 6.برابر راى شماره 139660302177000244 مورخه 1396/04/13 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم آذر احمدى دهقى 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 540 نجف آباد و شماره ملى 1092339094 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 833 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 197/02 مترمربــع انتقالى از مالک رســمى مجیداحمدى محرز 

گردیده است.
 7.برابر راى شماره 139660302177000243 مورخه 1396/04/13 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجیداحمدى فرزند 
عبدالعلى بشماره شناســنامه 6 نجف آباد و شــماره ملى 1092073337 در چهاردانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 833 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 197/02 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم طیبه احمدى محرز 

گردیده است.
 8.برابر راى شماره 139660302177000224 مورخه 1396/04/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى غالمرضااحمدى 
دهقى فرزند ســیف اله بشماره شناســنامه 5258 نجف آباد و شــماره ملى 1090569734 در 
ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 222 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 241/20 مترمربع انتقالى بصورت عادى از مالک رسمى جعفرکالنترى 

و سکینه کالنترى محرز گردیده است.
 9.برابــر راى شــماره 139660302177000174 مورخه 1396/03/27 هیــات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حفیظ اله 
مومنى دهقى فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 5104 نجف آباد و شماره ملى 1090568192 در 
ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 663 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 158/60 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى ابراهیم و زهرابیگم و زینب و 
محمدآقا و کرمعلى و اسداله و محمدحسین و حسنعلى شهرت همگى مومنى محرز گردیده است.
 10.برابر راى شماره 139660302177000233 مورخه 1396/04/12 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى قنبررضایى دهقى 
فرزند حسنعلى بشماره شناسنامه 84 نجف آباد و شماره ملى 1092006176 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك هاى 3557 فرعى و 3119 واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 173/90 مترمربع انتقالى از مالک رسمى سیاوش راعى 

و محمدرضا راعى محرز گردیده است.
 11.برابر راى شماره 139660302177000234 مورخه 1396/04/12 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهراهاشمى دهقى 

فرزند محمد بشماره شناسنامه 6083 نجف آباد و شماره ملى 1090578075 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك هاى 3557 فرعى و 3119 واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 173/90 مترمربع انتقالى از مالک رسمى سیاوش 

راعى و محمدرضاراعى محرز گردیده است.
 12.برابر راى شماره 139660302177000177 مورخه 1396/03/27 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجتبى عسگرانى 
دهقى فرزند ابوطالب بشماره شناسنامه 173 نجف آباد و شماره ملى 1091999521 در ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 554 باقیمانده فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 231/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى عباسعلى علیخانى و کفایت 

خسروى و حفیظ اله علیخانى محرز گردیده است.
 13.برابر راى شماره 139660302177000178 مورخه 1396/03/27 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجیدراعى دهقى 
فرزند نصراله بشماره شناسنامه 60 نجف آباد و شماره ملى 1092068309 در ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك 2106 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 251/92 مترمربع انتقالى از مالک رســمى حبیب اله راعى دهقى محرز گردیده است.م 
الف: 5310 تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه 96/05/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 96/05/28  

-ابوالفضل ریحانى،کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/ 5/425 
فقدان سند مالکیت

شماره: 139621702023008565- 96/5/9 نظر به اینکه فرهنگ وجدانى مقدم سند مالکیت 
دفترجه اى ششدانگ پالك ثبتى شماره 5383/189 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان ذیل ثبت 
57913 در صفحه 470 دفتر امالك جلد 297 که به موجب ســند قطعى شماره 124638 مورخ 
1387/02/04 دفتر شماره 12 اصفهان منتقل یافته چون نامبرده درخواست صدور المثنى نموده 
طبق تبصره یکى اصالحى ذیل مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند  مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. ضمنا پالك مذکور برابر نامه شماره 9610116881201163 مورخه 1396/04/25 
شعبه 12 اجراى احکام در بازداشت مى باشــد. م الف: 14433 صفائى نائینى رئیس ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان/5/430
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه : 9610103760001120 شــماره پرونده: 9609983760000174 شماره 
بایگانی شعبه: 960290 خواهان محمود یارى نجوبرانى دادخواستى به طرفیت خوانده کامران 
حیدرى گرم دره به خواســته مبلغ 750/000/000 ریال تقدیم دادگاه هاى  عمومی شهرستان 
شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر 
و میمه واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالســه 9609983760000174 ثبت گردیده 

که وقت رســیدگی آن 96/06/12 و ســاعت 9:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و بــه تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي

 عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقــت مقرر فوق 
جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 1002-شــعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 شاهین شهر و میمه /5/440
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان اســماعیل مطلبى دادخواستى به خواســته مطالبه وجه و خســارت تاخیر در تادیه از 
زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشــى از دادرســى و حق الوکاله 
وکیل به طرفیت آقاى تاج مراد ســیفى به شــوراى حل اختالف شــعبه 5 حقوقى شهرســتان
 نجف آباد واقع در شــهردارى امیرآباد تســلیم نموده که پس از ثبت به شماره 808/96 ش.ح.ا 
ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/06/13 ســاعت 11 تعیین گردیده. لذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتــب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشــار 
محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطــار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مــدت یکماه به 
دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقــدام نماید
 و در جلســه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شــورا به خواســته 
رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمــود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى
 باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:5368 شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد5/479 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهــان صندوق قــرض الحســنه ولــى عصر(عــج) دادخواســتى بــه خواســته الزام
 خوانــده ..... به طرفیت خوانــده على محمد باقرى به شــوراى حل اختالف شــعبه 8 حقوقى 
شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 49/96 ثبــت گردیده و وقت 
دادرســى به تاریخ 96/06/13 ســاعت 4 تعیین گردیده علیهذا چون خوانــده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد بــه تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر 
ماده 73 قانــون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبــار در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار 
محلى آگهى مى شــود و به خوانــده اخطار مى گــردد که با نشــر آگهى ظرف مــدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5365 شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد 5/483 
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه بشماره 119/96 بین خانم ماه بى بى یادگارصالحى و شاهپور قاسمى 
بخواســته مطالبه تقدیمى درتاریخ 96/06/13 جهت استماع شهادت شــهود نشرآگهى گردد.

 م الف:5375 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/490 

بانک مرکزى در بخشنامه اى تأکید کرده مسئولیت ناشى 
از اجرا نشدن دقیق دستورالعمل حساب جارى و ضوابط 

صدور دسته چک متوجه هئیت مدیره بانک هاست.
مدیر نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى بانک 
مرکزى افزود: بازرسى هاى میدانى نشان مى دهد بخش 
عمده چک هاى برگشتى ناشى از عدم رعایت کامل مفاد 
14 و 16 دستور العمل حساب جارى ناظر بر اعطاى دسته 

چک جدید بوده است.
على نصیــرى اظهار داشــت: طبــق مــواد 14 و 16 
دستورالعمل حساب جارى که خرداد 91 به نظام بانکى 
کشور ابالغ شده است داشــتن چک برگشتى رفع سو 
اثر نشــده و بدهى غیر جارى، عدم بازگشت 80 درصد 
چک هاى دســته چک قبلى به بانک، مستحق گرفتن 

دسته چک نیستند.

وى تصریح کرد: بانک ها طبق ماده 30 دســتورالعمل 
حســاب جارى باید اطمینان از حسن اجراى مفاد اشاره 
شده را حاصل کنند در غیر این صورت قطعًا اعمال ماده 
44 قانون نظام پولى وبانکى کشور یعنى معرفى به هیئت 

انتظامى بانک ها در دستور کار قرار مى گیرد.
مدیر نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى بانک 
مرکزى افزود:طبق بخشنامه جدید همچنین بانک ها باید 
اسامى افراد داراى بیش از 20 فقره چک برگشتى را در 

مقاطع شش  ماه به بانک مرکزى ارسال کنند.
نصیرى به وجود ســامانه اطالعات بانک مرکزى اشاره 
کرد و افزود: این الزام به منظور تأکیدى بر نظارت دقیق تر 
بانک هاست تا آمار را رصد کنند و به معناى عدم اطالع 
بانک مرکزى از وضعیت چک هاى برگشــتى در کشور 

نیست.

فروردین ماه امسال بود که ولى ا...سیف، رئیس کل بانک 
مرکزى اعالم کرد که دولت طرحى را در دستور بررسى 
دارد که بر مبناى آن، قرار اســت نرخ ســود سپرده هاى 
بانکى کم شــود. وى در هفته پایانى فروردین ماه اعالم 
کرد که قرار است شــوراى پول و اعتبار، همه جوانب را 
بررسى کرده و در نهایت، نسبت به کاهش نرخ سود بانکى 
تصمیم بگیرد؛ این در حالى است که تا این لحظه، هنوز 
شوراى پول و اعتبار به نتیجه اى نرسیده که کاهش نرخ 

سود بانکى را در دستور کار بررسى قرار دهد.
امروز عمر دولت یازدهم رو به اتمام است و پرونده کاهش 
نرخ سود بانکى در این دولت هم بسته شده است؛ بنابراین 
باید منتظر بود که دولت دوازدهم و رئیس کلى که روى 
کار مى آید یا ابقاء مى شود، به عنوان رئیس شوراى پول 
و اعتبار، چه قدر در تغییر نرخ ســود بانکى و البته کاهش 

آن، بُرش دارد.
تمام این ها در شــرایطى اســت که کارکنان بانک ها 
مى گویند میزان ســپرده گذارى در ماه هاى گذشته که 
صحبت از کاهش نرخ ســود بانکى شده است، به شدت 
کاهش یافته و مردم، تمایلى به ســپرده گذارى ندارند و 
بیشتر منتظرند ببینند که تصمیم دولت در این رابطه چه 
مى شود. البته هستند هنوز بانک هایى که در این وضعیت، 
براى جذب سپرده دســت و پا مى زنند و حاضر هستند 
طرح هاى جذابى را ارائه دهند که پاى سپرده گذاران به 
پشت باجه و تکمیل فرم ها و در نهایت واریز پول، باز شود.
یکى از کارمندان بانکى مى گوید: مردم کمتر تمایل به 
سپرده گذارى دارند و بنابراین بانک ها وضعیت مناسبى 
ندارند؛ چراکه هنوز مشخص نیست شوراى پول و اعتبار 

در مورد نرخ سود چه تصمیمى مى گیرد.
وى افزود: البته تصمیم نهایى را خود بانک ها مى گیرند که 
چطور با سپرده هاى مردم برخورد کنند؛ این در حالى است 
که بانک ها این روزها به سپرده هاى بانکى نیاز فراوانى 

دارند و به خصوص در شرایطى که با کمبود منابع مواجه 
هستند، از هر فرصتى استفاده مى کنند تا بلکه منابع مالى 

جدیدى را براى خود تعریف کنند.
کارمند بانک دیگرى گفت: مردم تمایلى به سپرده گذارى 
ندارند و همین امر را به خوبى مى توان در بازار اجاره بهاى 
مسکن مشــاهده کرد؛ به این معنا که اکنون بسیارى از 
موجران، از مســتاجران پول نقد و اجاره هاى ســنگین 

مى خواهند که این امر پس لرزه هاى زمزمه کاهش نرخ 
سود بانکى است.

وى افزود: اکنون مردم تمایل دارند که بیشتر پول نقد از 
مســتأجران خود بگیرند تا بلکه خالء سودهاى منطقى 
در اقتصاد ایران را پر کنند؛ هرچه باشــد مردم عادى به 
ســودهاى نظام بانکى دل خوش کــرده بودند، اگرچه 
پرداخت این ســودها در جاى دیگرى به ضرر آنها تمام 

مى شد.
به هرحال اکنون پرونــده تغییر نرخ ســود بانکى یا به 
عبارت بهتر کاهش آن، در شــوراى پول و اعتبار دولت 
یازدهم بسته شــده و حداقل به این زودى ها نمى توان 
انتظار داشت که جلسات شورا برگزار شود، کما اینکه طى 
هفته هاى گذشته نیز جلسات شــوراى پول و اعتبار به 

صورت مداوم لغو مى شد.

 پس لرزه زمزمه  کاهش نرخ سود بانکى؛

پرونده نرخ سود  در دولت یازدهم بسته شد
رئیس جامعه صنعت کفش ایران با اشــاره به 
تغییر شــکل واردات کفش به کشــور گفت: 
50 درصــد واردات کفش در قالــب واردات 
قطعات مثل رویه و زیره کفش انجام مى شود

 که ضربه شدیدى به اشــتغال در این صنعت 
مى زند.

على لشــگرى با بیان اینکه 50 درصد واردات 
در حوزه صنعت کفــش واردات قطعات رویه و 
زیره کفش اســت، گفت: این مواد به صورت 
آماده وارد کشور مى شود و به خصوص در حوزه 
کفش هاى ورزشى این یک چالش براى اقتصاد 
کشور است چراکه سهم رویه سازى و خیاطى 
در بخش اشتغال کفش سهم باالیى دارد اما با 
واردات این مواد، اشتغال در این حوزه به شدت 

مورد تهدید واقع مى شود.
وى افزود: این قطعات در کشور مونتاژ مى شود 
و مى تواند بخشــى از نیروى کار را به حاشیه 
ببرد چرا که این کفش ها بــه نام کفش ایرانى 

مونتاژ مى شود.
رئیس جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه 
مخالف واردات قطعات نیستیم، گفت: اگر قرار 
است قطعات وارد کشور شود باید هدفمند وارد 
شــود و تکنولوژى آن نیز همراهــش بیاید تا 
تحولى در این حوزه ایجاد کند؛ نه اینکه صرف، 
واردات این قطعات باشــد که تهدیدى براى 

اشتغال کشور است.
لشگرى با اشاره به اینکه حجم باالى مصرف 
براى سن 15 تا 29 سال است و ضریب مصرف 
براى آنها باالى پنج جفت است، تصریح کرد: 
تنوع براى این نسل بسیار مهم است و با توجه 
به تنوعى که واردات دارد، سهم تولیدکنندگان 

داخلى کم مى شود.

تغییر شکل واردات کفش به کشور

رونق مونتاژ کفش هاى 
خارجى با نام ایرانى 

دست و دل بازى برخى بانک ها در صدور دسته چک

مدیرکل دامپزشــکى اســتان تهران با اعالم برخورد 
با عرضــه دام غیرمجاز در عید قربان با کمک ســایر 
دســتگاه ها گفت: عمــده نگرانى ما در عیــد قربان 
امسال آن است که مردم گوشتى را استفاده کننده که 
مراقبت ها و نظارت هاى بهداشتى روى آن انجام نشده 

باشد.
اصغــر برایــى نــژاد اظهارداشــت: در ایــام عرفه 
و عیــد قربــان جلــوى عرضــه دام غیرمجــاز  با

 کمــک ســایر دســتگاه ها گرفتــه مى شــود و 
گوشتى تأمین مى شود که ســالمت آن تضمین شده 

باشد.
وى بابیــان اینکــه در عیــد قربان امســال نگرانى 
بابــت تــب کریمــه  کنگــو وجــود دارد، افــزود: 
عمده نگرانى مــا در عید قربان امســال آن اســت 
که مردم گوشــتى را اســتفاده کنند که دچار مشکل

باشد.

نگرانى از تب 
کریمه کنگو در 
عید قربان  امسال
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هیچکس هر چند قدر او درحق، بزرگ و ارزش او در دین، بیشتر باشد، 
بى نیاز نیست که او را در انجام حق یارى رسانند و هیچکس گرچه مردم 
او را خوار شمارند و در دیده ها بى ارزش باشد، کوچک تر از آن نیست که 
کسى را در انجام حق یارى کند، یا دیگرى به یارى او برخیزد. کسى که 
عظمت خدا در جانش بزرگ و منزلت او در قلبش واالست، سزاوار است 

موال على (ع)که هرچه جز خدا را کوچک شمارد.

سالم بر تو اى پسر فاطمه(س). سالم بر تو اى نور رستگارى. 
سالم بر تو اى سبزترین باغ بهار خدا.

سالم اى گل گلزار کبریایى. سالم اى رضاى مهربانى.
فرا رسیدن سالروز والدت 

حضرت ثامن الحجج على ابن موسى الرضا(ع) را به عموم شیعیان 
آن امام همام تبریک عرض مى کنیم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرقهدریجان

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرنایین

کبوتر مى گفت: عاشق آسمان است اما همیشه روى گنبد تو مى نشست...
آسمانى تر از شما مگر پیدا مى شود؟

اى آستان قدس! تو تنها پناه مایى.
 اى چلچراغ چشم! تو خورشید راه مایى. 

اى مظهــر عنایت حق، اى هشــتمین امام، اى خاك پاك مرقــد تو قدمگاه 
شیعیان! میالدت مبارك باد. 

فرا رسیدن ســالروز والدت حضرت امام رضا علیه الســالم را به عموم 
دوستداران آن امام همام تبریک و تهنیت عرض مى کنیم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهردهق

امشب آسمان آفتابى است. درختان با خرسندى به روشنایى 
مى نگرند و به شادمانى مى پردازند. امشب کائنات غرق نورند. 
فرشته ها و آدمیان مسرورند. همه مى خواهند گلبرگى از نور و 
نوازش و شفاعت او را حس کنند چون امشب شب والدت نور 

هشتم خورشید والیت است.
فرا رسیدن سالروز والدت امام رضا(ع) را به عموم شیعیان آن 

حضرت تهنیت عرض مى نماییم. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهررزوه

حب تــو، ایمان ماســت. ما همه والــه و شــیفته والیت تو حب تــو، ایمان ماســت. ما همه والــه و شــیفته والیت تو 
هستیم. سرمان را در آستان درگاهت به خاك مى گذاریم و هستیم. سرمان را در آستان درگاهت به خاك مى گذاریم و 
از نورى چون تو طلب رسیدن به خورشید مى کنیم. اى امام از نورى چون تو طلب رسیدن به خورشید مى کنیم. اى امام 

رضا! ما همه کبوتران گنبد طالى تو هستیم. ما را دریاب.رضا! ما همه کبوتران گنبد طالى تو هستیم. ما را دریاب.
فرا رســیدن ســالروز والدت امام هشتم شــیعیان جهان فرا رســیدن ســالروز والدت امام هشتم شــیعیان جهان 
حضرت امــام رضــا (ع) بر عموم عاشــقان آن امــام همام حضرت امــام رضــا (ع) بر عموم عاشــقان آن امــام همام 

مبارك باد.مبارك باد.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  بافران

آن گل زیبا گل خوشبو تویى              اى رضا جان، ضامن آهو تویى
با نگاهت چون کبوتر کن، مرا              تا بگیرم اوج، خوشحال و رها

بهترین شادباش ها را به مناسبت میالد با سعادت امام هشتم شیعیان 
حضرت على بن موسى الرضا(ع) تقدیم همه آنهایى مى کنیم که 

خوشه چین خوان پرخیر و برکت اهل بیت(ع) هستند. 
سالروز والدت امام رضا(ع) مبارك باد.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرخور

اى سید گل ها، اى موال، اى سبزه زار سر زندگى و صفا، 
اى على بن موسى الرضا(ع)، قدوم پاك تو، حضور همه 
زیبایى ها را بیمه مى کند. دست هاى مهربان لطف تو، 

برترین سایه بان دل ها و دیده هاى ماست.
اى امام مهربانى، خجسته میالد روشنایى بخش تو، بر 

همه هستى مبارك و فرخنده باد.

آگهى
عملکرد وظایف شهردارى نطنز در 12 ماهه سال 1395 جهت اطالع همشهریان عزیز به شرح ذیل 

مى باشد. 
1- وظیفه خدمات ادارى و شهرى به مبلغ 34/917/775/887 ریال

2- وظیفه عمران شهرى به مبلغ 38/922/723/825 ریال
3- وصولى درآمد به مبلغ 83/782/759/170 ریال

سید محسن تجویدى- شهردار نطنز

نصف جهان
@nesfejahannewspaper
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پدر بازیکن پرسپولیس تهدید به خودسوزى کرد
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حفظ و صیانت از نظام و آرمان هاى انقالب اسالمى، همانا پاسداشت خون هزاران شهیدى است که نهال انقالب 
را آبیارى کردند تا امروز به درختى تنومند تبدیل شده و نظامى واحد و نمونه را سبب شود. اینک تالش براى 
حفظ و تداوم این نظام بر عهده ماست که وامدار خون همه آن شهدایى هستیم که براى تحقق نظام مقدس 
جمهورى اسالمى، جان خود را در طبق اخالص نهادند و براى رقم زدن آینده بهتر مردم و میهن شان به لقاءا... 

پیوستند.
 دوازدهم مرداد ماه هر سال یادآور ظهور نهادى برآمده از متن انقالب اسالمى است که وظیفه بنیادین صیانت 
از خون این شهدا را برعهده گرفته است.  بى شک تالش هاى این نهاد که ذیل نام جاودانه «شوراى هماهنگى 

تبلیغات اسالمى» به سرانجام مى رسد، بى بدیل و مثال زدنى است. 
ضمن آرزوى توفیق روزافزون براى عموم خدمتگزاران فعال در این نهاد انقالبى، از خداوند متعال بهروزى 

و سربلندى یکایک این عزیزان را خواستاریم.

 «اگر ما این شوراى هماهنگى را نداشتیم، بى شک ناسازگارى ها و اشکاالت فراوانى را در ایجاد و راه اندازى 
و اداره مراسم مختلف شاهد بودیم.»                                                                                                                                                                                  مقام معظم رهبرى

روزنامه نصف جهان

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهردستگرد

دل در حرم امام رضا(ع) داشتن، حال 
غریبى دارد. اى امام معصوم! در شب 

میالد تو، دل تشنه  درمانیم. دستمان از 
شفاعت خالى است و براى همین باز تو را 
صدا مى کنیم. تو را که  گلى از زیباترین 

گل هاى عالم هستى.
فرا رسیدن میالد با سعادت هشتمین 
امام رحمت و مهربانى، حضرت على ابن 
موسى الرضا(ع) را به عموم عاشقان 
اهل بیت (ع) تبریک عرض مى کنیم. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  بادرود

امشب زائران حرمش حال دگر دارند. صورت نیاز بر آستان 
پاکش مى سایند و از باغ والیت، زیبا ترین گل ها را مى چینند. 
امشب با نام رضا(ع)  به ســـینه هایتان گل بزنید و با اشک به 
بارگاهش راه پیدا کنید که امشب شب والدت بهترین است.

مبارك باد سالروز والدت هشتمین اختر آسمان امامت و 
والیت حضرت امام رضا(ع) بر عموم شیعیان آن حضرت.

آگهى مزایده عمومى
شهردارى نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 123/ش مورخ 96/05/04 شوراى محترم اسالمى شهر 
نطنز نسبت به فروش 1 قطعه زمین با کاربرى مسکونى متعلق به شهردارى واقع در محله فیض آباد اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و ارائه پیشــنهادات خود حداکثر تا تاریخ یک شنبه 

96/05/22 به شهردارى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 031-54222119 

سید محسن تجویدى- شهردار نطنز

نوبت دوم

آگهى
عملکرد وظایف شهردارى نطنز در 6 ماهه ســال 1395 جهت اطالع همشهریان عزیز به شرح ذیل 

مى باشد. 
1- وظیفه خدمات ادارى و شهرى به مبلغ 13/096/878/755 ریال

2- وظیفه عمران شهرى به مبلغ 13/165/314/598 ریال
3- وصولى درآمد به مبلغ 26/085/961/182 ریال

سید محسن تجویدى- شهردار نطنز
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در انتظار دوئل قلعه نویى- بوناچیچ

خریدهاى جدید، سپاهان را ترسناك مى کند

سپاهان و ذوب آهن از AFC  غرامت مى گیرند
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در قرن بیست و یکم اصغر 
فرهادى توانسته به یکى 
از تحسین شــده ترین 
کارگردانــان جهــان 
تبدیــل شــود و این 
روزهــا او ســرگرم 
آماده ســازى پــروژه  
تازه اش در اسپانیا با خاویر 
باردم و پنه لوپه کروز است. با 
نگاهى به کارنامه  اصغر فرهادى مى توان متوجه 
شد که او هیچ فیلم بدى نساخته است. به تازگى وبسایت 
معروف تیست آو سینما فهرستى منتشر کرده که در آن آثار 

فرهادى از بد به خوب مرتب شده اند.
نکته جالب ترتیــب عجیب و غیرمعمول این فهرســت 
است که شــاید با نظرات عمومى منتقدان درباره سینماى 
فرهادى مغایر باشــد.  در ادامه این فهرست را 

مرور مى کنیم.

چهارشنبه سورى (2006)
ســومین اثر فرهادى داســتانى است حول 
مضامینــى مانند اعتمــاد و حســادت. بازى 
خیره کننده  هدیه تهرانى و ترانه علیدوستى و حمید 
فرخ نژاد در کنار نماهاى خیره کننده تمام تکه هاى 
صحنه و کلمات دیالوگ ها را معنا دار کرده است. اما سیر 
شخصیت ها به طورى که باید پرداخت نشده به خصوص 
درباره  شــخصیت هاى روح انگیز(ترانه علیدوســتى) و 
همســر(حمید فرخ نــژاد) که مى توانســت کمتــر ناظر 

باشد.

رقص در غبار (2003)
از همان ابتداى داستان و سکانس افتتاحیه 
مى شــود فهمید کــه با کارگــردان و 
نویسنده اى قدرتمند طرف هستیم. 
«رقص در غبــار» آغازى ماهرانه 
براى اصغــر فرهادى اســت 
و به بســیارى از مضامینى 
که بعدا بــه آن ها نزدیکتر 
مى شــود اشــاره کرده 
است. سیر شخصیتى 
کــه فرهــادى براى 
بیــان صحبت هایش 
دربــاره  جامعــه از آن 
استفاده مى کند به شکلى 
اعجاب انگیز در این فیلم هویدا 

است.

فروشنده (2016)
برنده  جایزه  اسکار بهترین فیلم خارجى و برنده  جایزه بهترین 
فیلمنامه و بازیگرى مرد در فســتیوال کن. فروشنده بدون 
شک یکى از بهترین آثار 2016 است. زوج  قدرتمند ترانه 
علیدوستى و شهاب حســینى ما را وارد زندگى اى واقعى 
مى کنند که قرار است اتفاق غیر منتظره اى برایشان بیافتند. 
درکنار نوشــته اى ماهرانه، فرهادى در «فروشنده» به ما 
نشان مى دهد که چگونه در کارگردانى به بلوغ دست پیدا 

کرده است.

درباره  الى (2009)
فیلمى که احتماال فرهادى را به چهره اى شناخته شده در 
سطح جهانى تبدیل کرد، هر چند بهترین فیلم کارنامه اش 
نیست. «درباره  الى» روایتى جسورانه است در باب انتخاب 
داستان حول شخصیتى که در بیشتر فیلم حضور ندارد. این 
که چگونه آدم هایى که آن شخصیت را دوره کردند به مرور 
انگیزه ها و شخصیت هایشان را آشکار مى کنند. چهارمین 
فیلم اصغر فرهــادى از آن فیلم هایى اســت که حتما باید 
دید. فیلم در کنار جایزه  هیات داوران بهترین فیلم داستانى 
جشــنواره  ترایبکا، خرس نقره اى بهترین کارگردانى سال 

2009 را نیز دریافت کرده است.

شهر زیبا (2004)
«شهر زیبا» مثالى دیگر اســت براى مهارت فرهادى در 
نوشتن فیلمنامه. تمام شخصیت ها به خوبى کشف مى شوند 
حتى زمانى که حضور کمــى در فیلم دارند. با دیالوگ هاى 
قوى و توجه دقیق به جزییات، «شهر زیبا» هر چند بهترین 
نقش آفرینى هاى آثار فرهادى را ندارد اما در نتیجه  اثر هیچ 

تفاوتى ایجاد نمى کند.

گذشته (2013)
«گذشته» بدون شک جزو بهترین آثار فرهادى است و اثباتى 
بر این نکته است که فرهادى هیچ فیلم بدى تا کنون نساخته. 
«گذشــته» اثر دیگرى از فرهادى در باب پیچیدگى هاى 
درام هاى خانوادگى اســت که به شکلى نبوغ آمیز نوشته و 
کارگردانى شده. فیلم جایزه بهترین بازیگر زن فستیوال کن 
را تصاحب کرده و در حال تبدیل شدن به اثر کالسیکى است 

که تمام خوره هاى سینما باید آن را تماشا کنند.

جدایى نادر از سیمین (2011)
بدون شک شاهکار فرهادى.بهترین اثر کارگردان ایرانى 
چه نمایش یک درام خانوادگى، چه در موقعیت ها و استقرار 
المان ها. دیالوگ هاى نفسگیر باعث شــده «جدایى نادر 
از ســیمین» نه تنها به یکى از بهترین فیلم هاى سینماى 
ایران که بــه یکى از بهترین فیلم هاى قرن تبدیل شــود. 
«جدایى نادر از سیمین» اولین فیلم ایرانى است که خرس 

طالیى برلین را به خانه برده و همین طور اولین فیلم 
ایرانى است که جایزه اسکار بهترین فیلم خارجى 
تصاحب کرده. خرس نقره اى براى گروه بازیگرى 
زن و گروه بازیگرى مرد، گلدن گلوب بهترین فیلم 
خارجى دیگر جوایز مهم این فیلم است. «جدایى 

نادر از سیمین» همین طور در فهرست صد فیلم  برتر 
قرن بیست و یکم بى بى سى در رده  یازدهم قرار دارد. 

در زمان دیدن فیلم به یاد داشته باشید که این فیلم 
درسى درخشان در باب فیلمسازى 

است.

قرن بیست و یکم اصغر  در
فرهادى توانسته به یکى 
از تحسین شــده ترین 
کارگردانــان جهــان

تبدیــل شــود و این 
روزهــا او ســرگرم 
آماده ســازى پــروژه  
تازه اش در اسپانیا با خاویر 
باردم و پنه لوپه کروز است. با 
نگاهى به کارنامه  اصغر فرهادى مى توان متوجه 
شد که او هیچ فیلم بدى نساخته است. به تازگى وبسایت 
معروف تیست آو سینما فهرستى منتشر کرده که در آن آثار 

فرهادى از بدبه خوب مرتبشده اند.
نکته جالب ترتیــب عجیب و غیرمعمول این فهرســت 
است که شــاید با نظرات عمومى منتقدان درباره سینماى 
فرهادى مغایر باشــد.  در ادامه این فهرست را 

مرور مى کنیم.

چهارشنبه سورى (2006)
اثر فرهادى داســتانىاست حول ســومین

مضامینــى مانند اعتمــاد و حســادت. بازى 
خیره کننده  هدیه تهرانىو ترانه علیدوستى و حمید 
فرخ نژاد در کنار نماهاى خیره کننده تمام تکه هاى 
صحنه و کلمات دیالوگ ها را معنا دار کرده است. اما سیر 
شخصیت ها به طورى که باید پرداخت نشده به خصوص 
درباره  شــخصیت هاى روح انگیز(ترانه علیدوســتى) و 
همســر(حمید فرخ نــژاد) که مى توانســت کمتــر ناظر 

باشد.

رقص در غبار (2003)
ازهمان ابتداى داستان و سکانس افتتاحیه

مى شــود فهمید کــه با کارگــردان و 
نویسنده اى قدرتمند طرف هستیم. 
«رقص در غبــار» آغازى ماهرانه 
براى اصغــر فرهادى اســت 
و به بســیارى از مضامینى 
که بعدا بــه آن ها نزدیکتر 
مى شــود اشــاره کرده 
است. سیر شخصیتى 
کــه فرهــادى براى 
بیــان صحبت هایش 
دربــاره  جامعــه از آن 
استفاده مى کند به شکلى 
اعجاب انگیز در این فیلم هویدا 

است.

فروشنده (
برنده  جایزه  اسکار به
فیلمنامه و بازیگرى
بهتری شک یکى از
علیدوستى و شهاب
مى کنند که قرار است
درکنار نوشــته اى
چ نشان مى دهد که

کرده است.

درباره  الى(
فیلمى که احتماال

سطح جهانى تبدیل
نیست. «درباره  الى
داستان حول شخص
که چگونه آدم هایى

انگیزه ها و شخصیت
فیلم اصغرفرهــاد
دید. فیلم در کنار ج
جشــنواره  ترایبکا
2009 را نیز دریافت

شهر زیبا (
«شهر زیبا» مثالى
نوشتن فیلمنامه. تم
حتى زمانى که حض
قوىو توجه دقیقب
نقش آفرینى هاىآ
تفاوتى ایجاد نمى ک

گذشته (3
«گذشته» بدون شک
برایننکته است که
«گذشــته» اثر دی
درام هاى خانوادگى
کارگردانى شده. فیل
راتصاحب کرده و در
که تمام خوره هاىس

جدایى نادر
بدونشک شاهکا
چهنمایش یک درا
المان ها. دیالوگ ه
از ســیمین» نه تنه
ایران که بــه یکى
«جدایى نادر از سیم

اصغـــر فرهـادى
 کـدام اسـت؟

بهترین فیلم هاى
بیژن بنفشــه خواه کمدین سینما و 
تلویزیون درباره اهمیت و لزوم توجه 
به ســینماى کودك گفت: «متاسفانه 
در این ســال ها ســینماى کودك و 
نوجوان ضعیف شده است. فیلم هاى 
فوق العاده اى را در ســال هاى دور 
مى دیدیــم؛ کــه امروز شــاهد آن 
نیستیم. دهه شــصت و هفتاد زمانى 
بود که سینماى کودك شاهکار عمل 

مى کرد.»
او در مورد یکى از نخستین کارهایى 
که براى کــودکان انجام داده گفت: 
«ســال 72 بــا بهروز غریــب پور 
یک کار عروســکى انجام دادم که 
عروســک گردان بودم و آن کار را 
خیلى دوست داشــتم که در تهران و 
بسیارى از شــهر هاى دیگر نیز اجرا 

داشتیم.»
او که خود فرزند خردســالى دارد در 
مورد فیلم هاى کودکى که با فرزند خود 
تماشا مى کند گفت: «این روزها به 
دلیل اینکه خوراك فرهنگى مناسبى 
براى فرزندم وجود ندارد. ســعى 
مى کنیم انیمیشــن هاى خارجى را 
دنبال کنیم زیرا هم جذاب هستند و 
هم قوه تخیل کودکان را در جهت 
مثبت ارتقا مى دهنــد. فرزند من 
عاشق انیمیشن و کارتون است. 
این انیمیشن ها فقط براى فرزند 
من جذاب نیست بلکه براى خود 
من هم جالب اســت یعنى زمانى 
که مى نشینم و نگاه مى کنم دیگر 
نمى توانم کار دیگرى انجام دهم.»

بنفشه خواه درباره ضعف در ساخت 
فیلم هاى کودك گفــت: «البته نبود 
فیلم مناسب کودك تنها معضل ما در 
داخل نیست زیرا در کشورهاى غربى 
نیز در این امر پیشرو نیستند و امروز 
انیمیشــن ها بازار را قبضه کرده اند. 
فیلم «تنها در خانه» را به یاد دارم که 
فوق العاده بود و بعد از آن دیگر چیز 

خاصى را ندیدم.»
بنفشه خواه درباره فعالیت در سینماى 
کودك توضیح داد: «من همیشه براى 

کودکان کار کرده ام؛ در جشــنواره 
کودك امســال در اصفهان نیز کار 
داشــتم. فیلم «قهرمانان کوچک» 
حضور داشتم. عالقه مند هستم براى 
کودکان کار کنم. تا همین چند وقت 
پیش نیز ایــن کار را انجام مى دادم. 
اما زمانى به خــودم آمدم دیدم همه 
دوســتان به من فقــط کار کودك 
پیشنهاد مى دهند به همین دلیل کمى 
فاصله گرفتم. مایل بودم در ژانرهاى 
دیگر هم کار کنــم. کار براى کودك 
نباید خفت محســوب شود. کودك 
زمانى که در زندگــى هر فرد حضور 
پیدا مى کند شور و نشاط عجیبى را به 

وجود مى آورد.»
او اضافه کرد: «بهتریــن مخاطبان 
دنیا کودکان هســتند زیــرا واقعى 
قضاوت مى کنند و چیزى که دوست 
دارند را واقعــا از آن لذت مى برند و 
بر عکس. فرزند من چهار سال دارد. 
اما هیچگاه دوست ندارم در این سن 
و ســال در فیلم هاى کودك حضور 
پیدا کند. بســیارى به من مى گویند 
که مایل هســتند فرزندشان بازیگر 
شــود اما من همواره این موضوع را 
رد مى کنم. زیرا این نوع محیط براى 
کار کودکان مناسب نیست. دوست 
ندارم فرزندم با سن پایین وارد چنین 

محیطى شود.»

ه  جایزه بهترین 
 فروشنده بدون 
  قدرتمند ترانه 
دگى اى واقعى 
رایشان بیافتند. 
فروشنده» به ما 
 بلوغ دست پیدا 

شناخته شده در 
یلم کارنامه اش 
 در باب انتخاب 
حضور ندارد. این 
ه کردند به مرور

کنند. چهارمین 
ت که حتما باید

ن فیلم داستانى 
کارگردانى سال 

رت فرهادى در 
کشف مى شوند 
 با دیالوگ هاى 
 هر چند بهترین 
ر نتیجه  اثر هیچ 

ى است و اثباتى 
ا کنون نساخته. 
پیچیدگى هاى 
وغ آمیز نوشته و 
ن فستیوال کن 
کالسیکى است 

د.

رگردان ایرانى 
یت ها و استقرار 
ه «جدایى نادر 
م هاى سینماى

ن تبدیل شــود. 
 ست که خرس 

طالیى برلین را به خانه برده و همین طور اولین فیلم 
اسکار بهترین فیلم خارجى ایرانى است که جایزه
تصاحب کرده. خرس نقره اى براى گروه بازیگرى 
زن و گروه بازیگرى مرد، گلدن گلوب بهترین فیلم 
خارجى دیگر جوایز مهم این فیلم است. «جدایى 

نادر از سیمین» همین طور در فهرست صد فیلم  برتر 
قرن بیست و یکم بى بى سى در رده  یازدهم قرار دارد. 

در زمان دیدن فیلم به یاد داشته باشید که این فیلم 
در باب فیلمسازى درسى درخشان

است.

بیژن بنفش
تلویزیون
به ســینم
در این س
نوجوان ض
فوق العاد
مى دیدیـ
نیستیم. د
بود که س
مى کرد.»
او در مور
که براى ک
«ســال
یک کار ع

عروســک
خیلى دوس
بسیارى ا
داشتیم.»
او که خود
مورد فیلم
تماشا مى
دلیل اینک
براى فر
مى کنیم
دنبال ک
هم قو
مثبت

عاشق
این ان
من جذ
من هم
که مى
نمى توا
بنفشه خ
فیلم هاى
فیلم مناس
داخل نیس
در این نیز
انیمیشــ
فیلم «تنه
فوق العاد
خاصى را
بنفشه خو
کودك تو

کار کودك 
نباید خفت 
محسوب شود

مهــران مدیرى بــراى دیدار با 
طرفداران خود به شــهر 
مشــهد رفته بــود تا 
بــا حضــور خود 
از  بســیارى 
مخاطبان را 
به تماشاى 

فیلــم 
عت  سا »

پنــج 
عصــر» 
غیــب  تر

کند. 
اولیــن  در 
فیلم  نمایش 
پنج  «ســاعت 
عصر» در پردیس 
تصویــر  کــوروش، 
شــخصى در کنــار مهران 
مدیرى منتشر شــد که بسیارى او 

را محافظ شخصى کارگردان او معرفى 
کردند.

امــا طى روزهــاى گذشــته ویدیویــى از اســکورت مهــران مدیرى در 
کاربران شــهر مشــهد منتشــر شــد که واکنــش بســیارى از 

شــبکه هاى اجتماعى را به همراه داشت. ماجراى 
اســکورت مدیرى در فضاى مجازى باعث شــد 
که پلیس خراســان در مورد اســکورت او واکنش 

نشان دهد.
پلیس خراســان رضوى در اطالعیه اى اعالم کرده که 

پلیس هیچ گونه اسکورتى براى مدیرى نداشته و خودروى 
موجود که پالك شخصى دارد، متعلق به یکى از شرکت هاى 

«نگهبان محله» است.
ناجا همچنین در مورد خودروى پلیسى 
که در فیلم اســکورت مهــران مدیرى 
مشاهده مى شــود اعالم کرده که این 
خودرو متعلق به پلیس فرودگاه بوده و در 
جهت تسهیل تردد و رفع ترافیک ایجاد 
شده در حال عبور و آژیرزنى بوده است.
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مریم ســلطانى بازیگر ســینما و تئاتر در خصوص عدم حضور خود در عرصه بازیگرى 
گفت:  وقتى تهیه کننده پول بازیگر را نمیدهد ، وقتى پروژه ها تکرارى و مشابه هستند  
و کارگردان ها ترجیــح میدهند با تعداد محدودى بازیگر همکارى کنند مســلما من به 
عنوان بازیگر کم کار مى شوم.وى ادامه داد :البته که من براى خود شغل دومى را فراهم 
کرده ام که به شدت از آن راضى هســتم و تا کار خوب با عوامل و فیلمنامه خوب به من 

پیشنهاد نشود بى شک به  این عرصه بر نخواهم گشت.
وى در پایان ادامه داد: در این مدت پیشنهادهاى متفاوتى براى بازى در سینما و تلویزیون 
داشته ام ، اما بنا بر دالیلى که ذکر کردم، ترجیح دادم که در این پروژه ها حضور نداشته 
باشم .مریم سلطانى را در آثارى چون : اخراجى ها، سه در چهار، زن ها فرشته اند و آناهیتا 

دیده ایم.

مریم سلطانى: به بازیگرى بر نمى گردم

شاید قبل از اینکه آزاده نامدارى مجرى 
تلویزیون به همــراه خانواده خود از 
کشور خارج شــود، تصور نمى کرد 
که در آن ســوى مرزها هم زیر 
ذره بین قرار بگیرد و حضور وى با 
پوشش متفاوت تر از ایران چنان با 
سرعت به ایران مخابره شود که 
مجبور شود مقابل دوربینى حاضر 
شود و به شرح آن تصاویر بپردازد.

مخاطبان تلویزیون و کاربران فضاى 
مجازى در جریان اتفاقى که براى نامدارى 
در کشور سوئیس رقم خورده، قرار گرفتند 
و به عبارت دیگر در حال تحلیل آن تصاویر 

در خارج از کشور هستند.
اما آزاده نامــدارى در حال حاضر هنوز به 
ایران بازنگشته اســت که البته بسیارى 
از اطرافیان وى معتقد هســتند که 
بازگشــت او به کشــور در 
شرایط کنونى براى این 
مجرى حواشى جدیدى 
را رقــم خواهد زد، از 
ایــن رو بــه نظر 
ســد  مى ر
ى  ر ا مــد نا
است  منتظر 
تا با فروکش 
کردن انتقادات 
به ایران بازگردد.

چرا «آزاده نامدارى» 
به ایران برنمى گردد؟

جعفــر دهقان، 
هنرمند سینما 
و تلویزیون، 
ه  ر بــا ر د
ینکــه  ا
چقدر الزم 
اســت در 
فضاى سینما 
و تلویزیون  درباره 
مثل  شــخصیت هایى 
امام رضا(ع) و خواهر گرامى شــان به تولید آثار بپردازیم، 
گفت: به نظــرم ما براى امام رضــا(ع) کار نکرده ایم. جز 
مجموعه والیت «عشق» که قطعا امام رضا(ع) فقط در 
«والیت عشق» خالصه نمى شود. ما واقعا درباره زندگى 
ایشان کارى نکرده ایم، به خصوص درباره زندگى خواهر 

بزرگوارشان حضرت معصومه(س) که هیچ اثرى نداریم.
او در ادامه خاطرنشــان کرد: یکى دیگــر از دالیلى که 
ما نســبت به ارائه شــخصیت هاى دینى مــان طى این 
ســال ها کم کارى کرده ایم، هزینه هاى بــاالى تولید 
این گونه کارهاست و متاســفانه مسئولین هم همکارى 
نمى کنند. همیشه یا بودجه نداشته ایم و یا اینکه با ایجاد 

محدودیت هایى، سنگ اندازى ها شروع مى شد.
دهقان همچنین درباره اینکه معرفى شــخصیت هاى 
دینى و تاریخى در مدیوم ســینما بایــد از چه طریقى 
صورت بگیرد تا در عین حفظ جذابیت، از تحریف تاریخ 
جلوگیرى کند، توضیح داد: ایــن موضوع به وجدان هر 
نویسنده بستگى دارد که آیا به تاریخ واقعى دست ببرد و 
با برداشت شخصى خودش داستان را روایت کند یا اینکه 

به آن وفادار باشد.
این هنرمند اظهار کرد: به اعتقاد من زبان تصویر بهترین 
زبان براى ارتباط با مردم اســت؛ به شرطى که همیشه 
کرامت و شــأن انســانى را حفظ کنیم و برداشت هاى 
شــخصى خودمان را در کارها پیــاده نکنیم. دهقان در 
پایان گفــت: اقبال کم جامعه بین المللــى از فیلم هاى 
دینى و تاریخى ما به این دلیل اســت کــه در این آثار 
دست به شــخصى ســازى مى زنیم و ابعاد مختلف 

یک موضوع را مورد بررســى قرار نمــى دهیم. به 
عنوان مثــال وقتى ما راجع بــه کودکى حضرت 

محمــد(ص) مى خواهیم فیلم بســازیم باید 
خیلى چیزها را رعایت کنیم که در عرصه 

بین الملل حرفى براى گفتن داشته 
باشیم.

براى امام رضا(ع) کار نکرده ایم

را محافظ شخصى کارگردان او معرفى 

ـى از اســکورت مهــران مدیرى در 
کاربران نــش بســیارى از 

ت. ماجراى 
اعث شــد 
ت او واکنش 

ى اعالم کرده که 
نداشته و خودروى 

یکى از شرکت هاى 

ى 
ى 
ن 
ر 

بازگشــت او به کشــور د
شرایط کنونى براى این
مجرى حواشى جدیدى
ا را رقــم خواهد زد،
ایــن رو بــه نظر
ســد مى ر
ى ر ا مــد نا
است منتظر 
تا با فروکش
کردن انتقادات
به ایران بازگردد
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آیا طعم سیر را دوست دارید اما از بویش متنفرید؟ سیر حاوى 
«سولفوکسید سستئین» است که بو و مزه متمایزى به آن 
مى دهد. بوى سیر از 24 تا 48 ساعت پس از مصرف در ریه ها 
باقى مى ماند. همچنین، هنگام غذا درست کردن دستانتان 
نیز بوى سیر مى گیرد. با روش هاى زیر بوى سیر را از دهان 

و دستانتان دور کنید.
1. سیب

سیب حاوى آنزیم هاى اکسیدکننده است که به رفع بوى سیر 
کمک مى کند. همچنین، ترکیبات فنولیکى در سیب هم با 

بوى نامطبوع سیر مبارزه مى کند.
پس از مصرف سیر، یک عدد سیب بخورید یا یک لیوان آب 

سیب تازه بنوشید.
2. شیر

مطالعات نشان داده نوشیدن شیر تمرکز ترکیبات بد بو در 
دهان و بینى را کاهش مى دهد. هم شــیر کم چرب و هم 

پرچرب مؤثرهستند اما شیر پرچرب تأثیر بهترى دارد.
3. نعناع

برگ نعناع تأثیر قابل توجهى بر ترکیبات سیر دارد. کلروفیل 
موجود در نعناع بوى بد سیر را از بین مى برد.

چند برگ نعنــاع بجوید یا چاى نعناع بنوشــید. همچنین، 
برگ نعناع له شده را روى دســتانتان بمالید تا از شر بوى بد 

خالص شوید.
4. جعفرى

جعفرى درست مانند نعناع، حاوى کلروفیل است . این گیاه 
بوى سیر را از دهان و دستان شما حذف مى کند.

5. استیل
عجیب به نظر مى رسد اما استیل یکى از بهترین راه ها براى 
مبارزه با بوى سیر است. زمانى که بدنتان با جسمى استیلى 
تماس پیدا کند، تنفس پوست سبب مى شود اتم هاى آهن 
دو الکترون جذب کنند. سپس الکترون ها با چربى پوست 
واکنش داده و ســبب تجزیه آنها مى شود. این فرآیند بوى 

سیر را از بین مى برد.
یک قاشق استیل را براى چند دقیقه روى دستانتان بمالید و 
سپس با آب بشویید. براى رفع بوى دهان نیز قاشق استیل را 

در تمام قسمت هاى دهان بچرخانید.
6. لیمو

لیمو داراى سیتریک اسید است که آنزیم هاى سیر را خنثى 
مى کند. همچنین، PH پوست را پایین مى آورد که سبب از 

بین رفتن ترکیبات بد بو مى شود.
یک قاشق غذاخورى آبلیمو را با یک فنجان آب مخلوط کنید 
و با آن دهان خود را بشویید. براى دست ها نیز مى توانید یک 

عدد لیمو را برش داده و روى پوستتان بمالید.
7. هل

عطر قوى هل بوى سیر را خنثى مى کند. چند دانه سبز هل را 
بجوید. یا مى توانید یک لیوان شیر را با دانه هاى هل میکس 

کنید و بنوشید.
8. جوش شیرین

جوش شیرین بوى سیر را از دهان و دست ها از بین مى برد. 
همچنین ســطح PH را کنترل کرده و از رشد باکترى ها 

جلوگیرى مى کند.
یک قاشق غذاخورى جوش شیرین و کمى نمک را در یک 
لیوان آب گرم حل کنید و دهان خود را با این محلول بشویید. 
مى توانید دستانتان را به مدت یک تا دو دقیقه در آن قرار دهید 

تا بوى سیر از بین برود.
9. روغن زیتون

روغن زیتون مانند ســپرى در برابر بوى سیر عمل مى کند. 
کافى است قبل از خرد کردن سیر، چند قطره روغن زیتون 

روى دستانتان بمالید.
10. خمیردندان

بدیهى است که شســتن دهان با خمیردندان نعناعى تأثیر 
زیادى در از بین رفتن بوى ســیر دارد. از خمیردندان روى 
دستانتان نیز مى توانید استفاده کنید. خمیردندان را به دست ها 

مالیده و سپس با صابون معمولى بشویید.

خانواده توت ها بسیار متنوع هســتند از جمله توت سفید، شاه توت، تمشک، 
بلوبرى و گوجى برى که میوه هایى بســیار مفید براى سالمت بدن هستند؛ 
توت سفید یکى از مفید ترین میوه ها براى حفظ سالمت بدن است، توت سفید 

را مى توان به صورت تازه یا  توت خشک شده مصرف کرد.
توت خشک را مى توان به عنوان تزیین شیرینى و کیک ها، به عنوان میان 
وعده همراه با ماست، طعم دهنده در کنار نوشیدنى هایى  همچون چاى و یا 

به عنوان یک تنقل به تنهایى مصرف کرد.
توت سفید حاوى آنتى اکسیدان هایى همچون آنتوسیانین و رزوراترول است 
که هر دو خواص ضد التهابى دارند و در کاهش فشارخون، جلوگیرى از ابتال 
به بیمارى هاى قلبى- عروقى و بهبود جریان خون و نیز جوان سازى پوست 

مؤثر هستند.
فیبر موجود در توت ســفید یک منبع عالى براى حفظ سالمت بدن به ویژه 
دستگاه گوارش، کاهش قند خون و جلوگیرى از ابتال به دیابت و چاقى است.

اگر دچار کم خونى یا کمبــود انرژى براى انجام فعالیت هــاى روزانه خود 
هستید مى توانید با مصرف منظم این میوه به وی ژه نوع خشک، مشکل خود 

را برطرف کنید.

باوجود تمامى مزایاى توت براى ســالمتى، این میوه قبل از مصرف باید به 
طور کامل شسته و ضدعفونى شود، همچنین توت خشک را باید تنها از مراکز 
عرضه کننده معتبر خریدارى کرد، زیرا به شدت مستعد کرم خوردگى است.

بهتر اســت توت تازه را گرفته به صورت خانگى خشک کنید و در یک بازه 
زمانى کوتاه مصرف کنید، این ماده خوراکى خــوش طعم را مى توانید در 

یخچال یا فریزر براى مصارف بعدى نگهدارى کنید. توت خشک منبع 
بسیار غنى از آهن و پروتئین اســت و مى تواند در رفع کم خونى و نیز 
افزایش انرژى مورد نیازبدن بدون نگرانى از چاقى واضافه وزن مؤثر 

باشد.
افراد مبتال به دیابت باید در مصرف توت حد اندازه و استاندارد را رعایت 
کنند، زیرا با وجود دارا بودن قند میوه، فروکتوز امکان دارد در این دسته از 

بیماران مصرف بیش از حد آن باعث باال رفتن قند خون شود.
سایر اعضاى خانواده توت از جمله تمشک، شــاه توت و بلوبرى نیز داراى 

خواص مشابهى با توت ســفید هســتند و به دلیل دارابودن ترکیبات آنتى 
اکســیدان مى توانند از بدن در مقابل عوامل بیمارى زا و ابتال به  ســرطان 

محافظت کنند.

دارچین ادویه اى خوشبو است. از دارچین مى توان در تهیه چاى استفاده کرد، به 
طورى که این چاى عالوه بر فواید سالمتى، عطر و طعم خوبى نیز دارد. پوست 
دارچین یک ماده مورد نیاز براى درســت کردن چاى دارچین است. این چاى 
کالرى پایینى دارد و مى تواند به تنظیم سطوح قندخون کمک کند، همچنین 

ممکن است منجر به دریافت کالرى کمتر و در نهایت کاهش وزن شود.

کاهش کالرى مصرفى
مصرف یک فنجان چاى دارچین دو کالــرى در هر وعده مصرفى دارد. 
همچنین اســتفاده از این چاى به جاى نوشیدنى هاى پرکالرى از جمله 
نوشــابه مى تواند منجر به کاهش کالرى مصرفى شود. نوشیدن چاى 
دارچین یک بار در هفته به جاى استفاده از نوشابه مى تواند به کاهش وزن 

کمک کند.

افزودنى هاى قندى
طعم چاى دارچین به طور طبیعى تند اســت، به این معنا که یک فنجان از این 
چاى داراى عطر و طعم بسیارى است و نوشیدن آن بدون افزودن قند یا شکر نیز 

امکانپذیر است اما از طرف دیگر نوشابه حاوى میزان باالیى قند افزودنى است 
و نوشیدن آن به جاى چاى دارچین میزان زیادى قند براى بدن فراهم مى کند. 
پیروى از یک رژیم غذایى با میزان باالیى از قند یا شکر مى تواند منجر به چاقى 
و اضافه وزن شود. همچنین براساس توصیه انجمن قلب آمریکا، افزودنى هاى 

قندى نباید بیشتر از 100 تا 150 کالرى دریافتى شما در روز باشد.

کنترل قند خون
دارچین حاوى میزان باالیــى پلى فنول بوده که در طــب چینى براى درمان 
سطوح قندخون باال و نامســاعد کاربرد دارد. براســاس مقاله منتشر شده در 
مجله موادغذایى دارویى در ایاالت متحده پیرامون تأثیر دارچین بر قند خون، 
این نتیجه حاصل شــد که مصرف دارچین در رژیــم غذایى منجر به کاهش 
ســطوح قندخون باال و نوســانات قندخون در افراد مبتال بــه دیابت نوع 2 و 
پیش دیابتى شده، به طورى که این دو نشــانه با ابتال به چاقى در ارتباط است. 
سطوح قندخون ثابت مى تواند موجب ولع کمتر براى غذاخوردن و همچنین 
سطوح انرژى باثبات ترى شود که در این صورت به کنترل و کاهش وزن کمک

 مى کند.

کارشناسان در بررسى چگونگى تأثیر بى تحرکى بر قدرت 
مغز دریافتند سطح IQ در میانساالن که هر روز مسافت 

طوالنى را رانندگى مى کنند سریع تر افت مى کند.
پیش از این مشخص شده بود مرتب رانندگى کردن براى 
بیش از دو تا سه ساعت در روز براى سالمت قلب مضر 
است. همچنین بررسى ها حاکى است از آنجایى که در 
طول رانندگى، ذهن کمتر فعال اســت این کار مى تواند 

براى مغز هم آسیب رسان باشد.
در این بررسى کارشناسان به مطالعه سبک زندگى بیش 
از 500 هزار فرد 37 تا 73 ساله براى مدت زمان پنج ساله 
پرداختند و در این بازه زمانى از آنان تست هوش و حافظه 

گرفته شد.
کارشناســان انگلیســى دریافتنــد 93 هــزار نفرى 
که بــراى مدت دو تــا ســه ســاعت در روز رانندگى 

مى کردند در شــروع مطالعه قدرت مغــزى پایین ترى 
داشــتند و با گذشــت زمان این روند کاهشى ادامه پیدا 

کرده است.
در حالى که نتایج مطالعات نشان مى دهد افت شناختى 
با کم تحرکى جسمى مرتبط است کارشناسان معتقدند 
فاکتورهاى دیگر هم مى توانند در این زمینه نقش داشته 

باشند.

یک روز گرم تابستان را مجسم کنید که قرار است طى 
آن در حوضچه آب سرد شیرجه بزنید. چه اتفاقى مى افتد؟ 
به طور حتم احساس خواهید کرد پوست تان جمع شده 
و منافذ آن کوچک شده اســت. حال فکر مى کنید که با 
نوشیدن یک لیوان یخ در بهشت یا خوردن یک بستنى 
خوشــمزه چه اتفاقى در بدنتان مى افتد؟ همانطور که 
سرماى موضعى موجب سفتى و انقباض منافذ پوستى 
مى شــود، مصرف خوراکى هاى خیلى سرد نیز مخاط 
داخلى دهان و دســتگاه گوارش را به طور موقت دچار 
شــوك کرده و منقبض مى کند. در ایــن حالت جریان 
خون کند و اعصاب محیطى تحریک مى شوند. به همین 
دلیل اســت که خیلى از افراد پس از خوردن بستنى یا 
نوشیدنى هاى خنک دچار سردرد مى شوند. اگرچه لذت 
مصرف این خوراکى ها در گرماى طاقت فرساى تابستان 
انکارناپذیر اســت اما بدون شــک، مصرف مداوم آنها 
کم خطر نخواهد بود. این مطلب، شما را با 10 خطر پنهان 

در خوراکى هاى سردآشنا خواهد کرد.
1. چربى  را انباشته مى کند

بعضى ها معتقدند نوشیدن مقادیر زیاد آب خنک باعث 
تحریک متابولیســم بدن و افزایش سوخت کالرى ها 
مى شود، اما باید بدانید این موضوع همیشه درست نیست. 
مصرف نوشیدنى هاى بسیار خنک هنگام غذا خوردن یا 
بالفاصله بعد از آن نه تنها به کاهش وزن کمک نمى کند، 
بلکه باعث سفت شدن و سخت شدن چربى ها در دستگاه 
گوارش مى شود. در این شرایط هضم چربى ها به خوبى 

انجام نمى شود و چربى در بدن انباشته مى شود.
2. یبوست را تشدید مى کند

اگرچه نوشیدن مایعات در طول روز احتمال یبوست را 
کاهش مى دهد اما مصرف مایعات خنک باعث ایجاد یا 
تشدید یبوست مى شود. یکى از علل ایجاد این مشکل، 
انقباض مخاط داخلى دستگاه گوارش به دنبال نوشیدن 
مایعات سرد اســت. این انقباض عبور مواد غذایى را از 

لوله هاى گوارشى دشوار مى کند.
3. آبرسانى را مختل مى کند

استفاده از مایعات خیلى سرد، فرآیند آبرسانى را در 
بدن به تأخیر مى اندازد. بدن براى استفاده از مایعات 

ابتدا باید آنها را به دماى طبیعى خود برساند. این موضوع 
نیز باعث تأخیر در آبرسانى به سلول ها مى شود. البته یک 

استثنا در این زمینه وجود دارد و آن درمورد دوندگان دو 
استقامت اســت. اگرچه مصرف مایعات خیلى سرد به 
ورزشکاران توصیه نمى شــود اما دوندگان مى توانند با 
نوشیدن آب خنک، رطوبت را براى مدت طوالنى ترى در 

بدن خود حفظ کنند.
4. گوارش را مختل مى کند

مصرف مایعــات و خوراکى هاى ســرد مى تواند باعث 
ایجاد دردهاى شــکمى، ریفالکس معده و حالت تهوع 

شــود. همانطور کــه مى دانید ســرما خاصیت 
ضدالتهــاب دارد. درنتیجــه عروق 

خونى و همچنین الیه داخلى 
معده را منقبــض مى کند. 
در این شرایط هضم غذا 
به خوبى انجام نمى شود و 
عالئم سوء هاضمه ایجاد 

مى شود.
5. انــرژى را هــدر 

مى دهد
اگرچه مصــرف آب خنک 
و خوراکى هــاى ســرد در 
کوتاه مدت باعــث ایجاد 
شــادابى و ســرزندگى 
مى شــود اما تکــرار این 
عادت در بلندمدت انرژى 

بــدن را کاهــش 
 . هــد مى د

علت 
این 

است که بدن باید بخشى از انرژى خود را به گرم کردن 
مایعات مصرفى اختصاص دهد. نوشیدن آب خنک حتى 
مى تواند با ایجاد پدیده اى به نام «دامپینگ» باعث ضعف 

و بى حالى شدید در افراد شود.
6. جذب ویتامین ها را کم مى کند

دماى بدن در حالت طبیعى بین 34 تا 37 درجه سانتیگراد 
اســت، درحالى که دماى نوشیدنى هاى یخى یا بستنى 
بین صفر تا 2 درجه ســانتیگراد اســت. صرف انرژى 
توســط بدن براى تنظیم دماى ایــن خوراکى ها باعث 
کمبود انرژى مورد نیاز براى هضم و جذب 
موادمغذى مى شود. انقباض عروق 
دستگاه گوارش در اثر تماس 
با مــواد غذایــى خیلى 
ســرد، عامل دیگرى 
براى اختالل در جذب 

موادمغذى است.
7. ضربان قلب را 

کاهش مى دهد
یکــى از اعصــاب مهم 
بدن به نــام عصب «واگ» 
از پشــت گلو عبور مى کند و از 
گردن تا شــکم ادامه دارد و کلیه 
احشاى قفسه سینه و شکم تا کولون 
را عصب دهى مى کند. تحریک این 
عصب به هر دلیلى که باشد 
مى تواند باعث اختالل 
در عملکرد آن 

 . د شــو

زمانى که شما یک نوشــیدنى یا خوراکى خیلى سرد را 
قورت مى دهید، این عصب تحریک مى شــود و باعث 
کاهش ضربان قلب خواهدشد چراکه عصب واگ بخش 
مهمى  از سیستم عصبى اتونوم است و حرکات غیرارادى 
بدن را تحت کنترل دارد. این عصب همچنین مسئولیت 
پایین آوردن ضربان قلــب را به عهده دارد، درنتیجه هر 
عاملى که آن را تحریک کند باعث پایین آمدن ضربان 

قلب مى شود.
8. احتمال عفونت را زیاد مى کند

همانطور که قرار گرفتن در هواى ســرد زمستان باعث 
آبریزش بینى و انسداد سینوس ها مى شود، مصرف آب 

ســرد و خوراکى هاى خنک نیز 

همین عکس العمل را در پى دارد. در این شــرایط، بدن 
ترشــحات مخاط محافظتى راه هاى هوایى را افزایش 
مى دهد تا با ایجاد رطوبت به گرم شدن مخاط کمک کند. 
زمانى که از خوراکى هاى خیلى سرد استفاده مى کنید، 
این ترشحات اضافه باعث انســداد در مجراى هوایى و 
مشکالت تنفسى مى شوند. این وضعیت همچنین فرد 

را مستعد ابتال به عفونت هاى گلو مى کند.
9. خون را غلیظ مى کند

با مصرف خوراکى هاى خیلى سرد عروق بدن منقبض و 
تنگ مى شوند. در این حالت، جریان خون کند مى شود و 
خون غلظت بیشترى پیدا مى کند. بنابراین قلب باید 
عملکرد خود را افزایش  دهد تا جریان خون 
را در حد طبیعى نگــه دارد. عالوه 
بر این، افزایــش غلظت خون، بدن 
را نسبت به رشــد باکترى ها و ابتال 
به انواع عفونت ها مســتعد مى کند. 
همچنیــن در این حالــت، خون به 
راحتى به نقــاط انتهایى بدن مثل 
انگشــت ها نمى رســد و باعث 
حس خواب رفتگى در دســت و 
پا و کاهش شفافیت ناخن ها 
مى شــود. غلظــت خون و 
انقباض عروق مى تواند به 
تورم و کبــودى پاها نیز 
منجر شــود زیرا در این 
شرایط خون نمى تواند 
به راحتى به ســمت 

قلب بازگردد.
10. ایمنــى را 
تضعیف مى کند
آب  نوشــیدن 
ســرد و مایعات 
خنــک بعــد از 
غذا باعــث تولید 
مخــاط اضافه در 
بدن مى شــود. در 
این حالت عملکرد سیســتم 
ایمنى کاهش پیــدا مى کند. 

درنتیجه فرد نســبت به انواع عفونت ها و بیمارى هایى 
مثل سرماخوردگى مســتعد مى شود. مصرف داروهاى 
خوراکى همراه مایعات خنک نیز مى تواند جذب داروها 
را دچار اختالل کند زیرا ســرما باعث تعویق در جذب 

دارو مى شود.
مصرف خوراکى ها و نوشیدنى هاى یخى با ایجاد تغییر 
ناگهانى در دماى بدن باعث ایجاد شوك مى شود و در 
طوالنى مدت زمینه ساز بیمارى هاى مزمن خواهد شد. 
براى آگاهى از دماى مناســب بدن کافى است یکى از 
انگشــت هاى خود را داخل دهان بگذارید و چند ثانیه 
نگه دارید. خوراکى هاى مصرفى تان بهتر است به همین 

میزان گرم باشند.

سردردهاى ناشى از بستنى
هرگونه درد کوتاه، خنجرى و تیز در ناحیه سر که هنگام 
خوردن، نوشیدن و استنشاق مواد و خوراکى هاى خیلى 
سرد ایجاد شود تحت عنوان بیمارى «سردرد بستنى» 
شناخته مى شود. شاید تا به حال اصطالح «فریز مغز» را 
شنیده باشید. این حالت معموًال به دنبال مصرف سریع 
خوراکى هاى یخى یا تماس ناگهانى سر با آب یا هواى 
سرد ایجاد مى شود.خوشبختانه سردرد تحریکى حاصل 
از فریز مغزى بسیار کوتاه است و نیازى به درمان ندارد. 
این سردرد با مصرف مواد غذایى خیلى سرد آغاز مى شود 
و طى 20 تا 60 ثانیه به اوج خود مى رسد اما معموًال بیشتر 
از پنج دقیقه باقى نمى ماند. سردرد بستنى ممکن است 
براى هر فردى اتفاق بیافتد، اما کسانى که سابقه میگرن 
دارند بیشــتر به این سردرد دچار مى شــوند. محققان 
هنوز از مکانیسم و علت اصلى این درد خبر ندارند، ولى 
احتمال مى دهند سردرد بستنى به علت تغییرات موقت 
جریان خون در دســتگاه عصبى بدن ایجاد مى شود. با 
مصرف خوراکى هاى سرد، عروق خونى تنگ و منقبض 
مى شوند تا از خروج حرارت از بدن جلوگیرى کنند، اما 
بعد از تطبیق دماى بدن، دوباره گشاد مى شوند تا جریان 
خون را افزایش دهند. این حالت مى تواند منجر به درد 
ناگهانى و شدید در ناحیه سر شــود. براى پیشگیرى از 
سردرد بستنى سعى کنید خوراکى هاى خنک را آهسته تر 

مصرف کنید.

آشنایى با بیمارى«سردرد بستنى»

یز ر
ور موقت دچار 
ن حالت جریان 
شوند. به همین 
ردن بستنى یا 
د. اگرچه لذت 
رساى تابستان 
رف مداوم آنها 
10 خطر پنهان 

ب خنک باعث 
خت کالرى ها 
 درست نیست. 
 غذا خوردن یا 
مک نمى کند، 
ى ها در دستگاه 
بى ها به خوبى 

ى شود.

مال یبوست را 
 باعث ایجاد یا 
د این مشکل، 
 دنبال نوشیدن 
غذایى را از واد

نى را در 
ز مایعات 

د. این موضوع 
شود. البته یک 

هوع و س ری ى ى ر یج
شــود. همانطور کــه مى دانید ســرما خاصیت 

ضدالتهــاب دارد. درنتیجــه عروق 
خونى و همچنین الیه داخلى 

معده را منقبــض مى کند. 
در این شرایط هضم غذا 
به خوبى انجام نمى شود و 
عالئم سوء هاضمه ایجاد 

مى شود.
5. انــرژى را هــدر

مى دهد
اگرچه مصــرف آب خنکک
ررر دررر و خوراکى هــاى ســرد
کوتاه مدت باعــث ایجاد
شــادابى و ســرزندگى 
مى شــود اما تکــرار این 
عادت در بلندمدت انرژى 

بــدن را کاهــش 
 . هــد مى د

علت 
این

رژى ر ر ی رج ر بین
توســط بدن براى تنظیم دماى ایــن خوراکى ها باعث 
کمبود انرژى مورد نیاز براى هضم و جذب 
موادمغذى مى شود. انقباض عروق 
دستگاه گوارش در اثر تماس 
با مــواد غذایــى خیلى 
ســرد، عامل دیگرى 
براى اختالل در جذب 

موادمغذى است.
7. ضربان قلب را 

کاهش مى دهد
یکــى از اعصــاب مهم 
بدن به نــام عصب «واگ» 
از پشــت گلو عبور مى کند و از 
گردن تا شــکم ادامه دارد و کلیه 
احشاى قفسه سینه و شکم تا کولون 
را عصب دهى مى کند. تحریک این 
به هر دلیلى که باشد  ععصعععصعصععصعصعصععصعصعصعصعصب
ممى تواند باعث اختالل 
ن آن در عملکرد

. د شــو

و ى ب
8. احتمال عفونت را زیاد مى کند

همانطور که قرار گرفتن در هواى ســرد زمستان باعث 
آبریزش بینى و انسداد سینوس ها مى شود، مصرف آب 

ســرد و خوراکى هاى خنک نیز 

ى ی ونر
با مصرف خوراکى هاى خیلى سرد عروق بدن منقبض و
تنگ مى شوند. در این حالت، جریان خون کند مى شود و
خخخخخخخخوخون غلظت بیشترى پیدا مى کند. بنابراین قلب باید
عملکرد خود را افزایش  دهد تا جریان خون
را در حد طبیعى نگــه دارد. عالوه
بر این، افزایــش غلظت خون، بدن
را نسبت به رشــد باکترى ها و ابتال
به انواع عفونت ها مســتعد مى کند.
همچنیــن در این حالــت، خون به
راحتى به نقــاط انتهایى بدن مثل
انگشــت ها نمى رســد و باعث
حس خواب رفتگى در دســت و
پا و کاهش شفافیت ناخن ها
مى شــود. غلظــت خون و
انقباض عروق مى تواند به
تورم و کبــودى پاها نیز
منجر شــود زیرا در این
شرایط خون نمى تواند
به راحتى به ســمت

قلب بازگردد.
10. ایمنــى را
تضعیف مى کند
آب نوشــیدن 
ســرد و مایعات
خنــک بعــد از
غذا باعــث تولید
مخــاط اضافه در
بدن مى شــود. در
اینحالت عملکرد سیســتم
ایمنى کاهش پیــدا مى کند.

صبحانه را مفصل بخورید تا الغر بمانید

خواص توت براى سالمتى

رابطه نوشیدن چاى دارچین و کاهش وزن 

تأثیر رانندگى بر ضریب هوشى

 10 راه عملى براى رفع بوى سیر 

مطالعه محققان دانشگاه لیندا کالیفرنیا نشان مى دهد 
افرادى که بیش از ســه وعده در روز غــذا مى خورند 
و مفصل ترین وعده غذایى شــان وعده شــام اســت 
در معرض ریسک داشــتن شــاخص توده بدنى قرار 
دارند که با افزایش ریســک بیمارى هــاى گوناگون 

مرتبط است.
خوردن صبحانــه و ناهار، حذف وعده شــام، پرهیز از 

خوردن میان وعده هاى ســنگین، تبدیل صبحانه به 
مفصل ترین وعده غذایــى روز و هیچ چیزى نخوردن 
در طول شــب مى تواند راهکارى عملى براى کنترل 

وزن باشد.
در ایــن مطالعــه، تیــم تحقیــق بیــش از 50 هزار 
شــرکت کننــده را مــورد بررســى قــرار دادنــد.

 بــدون توجه به الگــوى غذایــى این افــراد، اضافه 

وزن شــرکت کننــدگان هرســاله و تــا ســن 60 
ســالگى تحت نظر بــود. بعد از ســن 60 ســالگى، 
اکثــر شــرکت کننــدگان دچــار کاهــش وزن

شده بودند.
 محققان دریافتند قبل از سن 60 سالگى، افرادى که در 
اوایل روز کالرى بیشترى مصرف کرده بودند اضافه وزن 

کمترى داشتند.



1212ورزشورزش 3002 سال چهاردهمپنج شنبه  12 مرداد  ماه   1396

دروازه بان پدیده مشهد اعالم کرد که تیمش کار سختى 
مقابل سپاهان در هفته دوم لیگ برتر دارد.

شهاب گردان در گفتگویى درباره شرایط تیمش قبل از 
بازى با سپاهان عنوان کرد: شرایط خوبى داریم. بعد از 
بازى با پیکان تمرینات منظمى را سپرى کردیم و آماده 
مصاف با سپاهان هستیم. امیدوارم بتوانیم با دست پر از 

این بازى خانگى خارج شویم. 
دروازه بان پدیده درباره تقابل با تیم ســابقش، سپاهان 
تأکید کرد: واقعیت این است که سپاهان لیگ را خوب 
شــروع کرده اســت و اگرچه نتیجه خوبى نگرفته اما 
فوتبال خوبى را به نمایش گذاشــتند. قطعًا سپاهان به 
عنوان مدعى قهرمانى لیگ برتــر براى برد پا  به زمین
مى گذارد اما ما نیز هدفمان کســب نتیجه اى مطلوب 

است و انشاءا... بتوانیم روز خوبى را رقم بزنیم. 
گردان درباره روابطش با مسئوالن سپاهان افزود: هرچه 
بوده، گذشته است. مربى وقت ســپاهان به من اعتقاد 
نداشت و با خیر و خوشــى جدا شدم. االن هم دلخورى 
وجود ندارد و اعتقادم بر این است فوتبال حرفه اى همین 
است. حتى مطالبات مالى ام را هم به طور کامل دریافت 

کردم و همه چیز در کمال دوستى و آرامش بود.

ذوب آهــن که بى خیال حضور در مراســم نصف جهان    گلر 
حاال خوشــحال اســت که بى جهت بر خالف برترین ها شــده بود 

ساسان انصارى وقت خود را  هدر نداده است.
 مراسم برترین هاى فوتبال ایران در فصل 96-95 در فاصله هفته هاى اول 
و دوم لیگ جدید برگزار شد. زمان نامناسب برگزارى این جشن مشکالتى را 
به وجود آورد زیرا میهمانانى که ساکن تهران نبودند باید دست کم یک جلسه 
تمرینى خود را قربانى شرکت در آن مى کردند. برخى مثل رشید مظاهرى 
به کلى قید شرکت در مراســم را زدند و بى خیال شدند و برخى دیگر مانند 
ساســان انصارى که خود را به برج میالد رســاندند در نهایت از کرده خود 

پشیمان شدند.
اما چرا مراسمى که در سال هاى گذشته چند روز مانده به شروع لیگ برگزار 

مى شد امسال چند روز پس از آغاز مسابقات در دستور کار قرار گرفت؟
سازمان لیگ در توضیحى که در واکنش به انتقادها منتشر نموده تأکید کرده 
که تأخیر در برگزارى این مراســم به آن دلیل بوده که تالش شده است تا 
تقدیر از بهترین هاى فوتبال ایران زمانى صورت بگیرد که تمامى تیم ها در 
کشور حضور دارند. سازمان لیگ اشاره مهمى هم به شهرآورد برنامه ریزى 
شده آلمان کرده است. مســابقه اى که قرار بود در دهه سوم تیرماه برگزار 
شود اما در نهایت لغو شد. از آنجا که پرسپولیس در جشن بهترین هاى فصل 
96-95 بیشترین جوایز را درو کرد غیبت احتمالى قرمزها مهم ترین علت 
تأخیر این مراسم بوده است به ویژه که همه تیم هایى که خارج کشور اردو زده 

بودند در روزهاى منتهى به لیگ به کشور بازگشتند.

امیرحسین پیروانى حاضر نیست از سرمربیگرى تیم امید 
کنار برود. فدراسیون فوتبال که تیم هاى ملى نوجوانان 
زیر 16 و زیر 17 سال را به عباس چمنیان سپرده و این 
سرمربى مشهدى، یک هفته درمیان سرمربى تیم ملى 
زیر 16 سال و زیر 17 سال اســت، حاال تصمیم گرفته 
امیرحسین پیروانى را از رده امید به جوانان بازگرداند و 

دوباره سرمربى تیم ملى جوانانش کند!
این در حالى اســت که در فاصله دو ماه تــا برگزارى 
رقابت هاى تیم ملى جوانان در مقدماتى قهرمانى آسیا 
(که هنوز وضعیت میزبانى اش در مشــهد مشــخص 
نیســت) مســئوالن کمیته هاى فنى و جوانان هنوز 
نتوانسته اند ســرمربى تیم ملى جوانان را انتخاب کنند. 
جواد نکونام و وحید هاشمیان و سهراب بختیارى زاده 
گزینه هاى فدراســیون فوتبال بودند که دو گزینه اول 
ســرمربیگرى را قبول نکردند و سهراب بختیارى زاده 

هم در نهایت سرمربى صباى قم شد.
مثل اینکه به امیرحســین پیروانى پیشنهاد داده اند که 
در مدت زمان تعطیلى تیم ملى امید، سرمربى تیم ملى 
جوانان شود و به رده قبلى اش بازگردد اما پیروانى این 
مسئله را قبول نکرده است و گفته هرگز قصد بازگشت 

به رده سنى جوانان را ندارد.
پیروانى تأکید کرده که مى خواهد ســرمربى تیم ملى 
امید بماند. ظاهراً برنامه فدراســیون فوتبال این است 
که اگر پیروانى سرمربیگرى تیم ملى جوانان را بپذیرد، 
کادر جدیدى براى تیم ملى امیــد جایگزین پیروانى و 
دستیارانش شوند. نکته مهم این است که رقابت هاى 
مرحله مقدماتى جوانان آسیا دو ماه و نیم دیگر قرار است 

برگزار شود اما هنوز تیم ملى جوانان سرمربى ندارد.

گردان: دلخورى از 
مسئوالن سپاهان ندارم 

رشید 
بى خیال، 

ساسان 
پشیمان!

 امیرحسین پیروانى:

  مى خواهم در امید بمانم!

سبزپوشان اصفهانى امیدوارند تا در اولین دیدار 
خانگى خود در لیگ هفدهم حداکثر امتیازات 

بازى را دشت کنند.
ذوب آهن از ساعت 20 و 30 دقیقه جمعه شب 
در چارچوب اولین دیــدار خانگى خود در لیگ 

هفدهم به مصاف گسترش فوالد مى رود.
سبزپوشــان اصفهانى هفته پیش بازى برده 
از ســیاه جامگان را در آخرین دقیقه با تساوى 
عوض کردند تا فصل جدید را بــا یک امتیاز 
بیرون از خانه آغاز کرده باشند. براى آبى هاى 
تبریز اما در ابتداى فصل 97-96 بدترین شروع 
ممکن رقم خورد. آنها در اولین هفته در تبریز با 
نتیجه عجیب چهار بر یک مغلوب تیم تازه وارد 

پارس جنوبى شدند تا شگفت آورترین باخت و 
ناامیدکننده ترین شروع در آغاز لیگ هفدهم به 

نام آنها ثبت شود.
یکــى از جذابیت هــاى این مســابقه تقابل 
ذوب آهن با ســرمربى ســابق این تیم است. 
لوکا بوناچیچ در ابتداى لیگ سیزدهم هدایت 
سبزپوشــان اصفهانى را به عهده گرفت. عمر 
حضور این مربى کروات روى نیمکت ذوب آهن 
اما به نصف سال هم نرســید و در فصِل ناکام 
اما در نهایت ختم به خیــر تیم اصفهانى، لوکا 
جاى خود را به مجتبى تقوى داد هرچند که در 
نهایت این فیروز کریمى بود که سکان هدایت 
ذوب آهن را بــر عهده گرفت و تیم باســابقه 

اصفهانى را در لیگ برتر نگه داشت.
دیگر چهــره ویژه ایــن بازى مى توانســت 
مهرداد قنبرى باشــد اما مدافــع چند فصل 
اخیر ذوب آهــن به احتمال فــراوان به خاطر 
مصدومیت بــه بــازى برابر تیم ســابقش 
نمى رسد و فرصت تجدید خاطرات با ورزشگاه 

فوالدشهر را از دست خواهد داد.
فصل گذشته هم قرعه دیدار رفت ذوب آهن 
و گســترش فوالد به مردادماه خورده بود. در 
آن مسابقه که بیست ویکم مرداد 95 از هفته 
چهارم لیگ شانزدهم در ورزشگاه فوالدشهر 
برگزار شد 2 تیم به تســاوى یک بر یک برابر 
یکدیگر رضایت دادند. سبزپوشان اصفهانى و 

آبى هاى تبریز در آخرین تقابلشان با یکدیگر 
نیز به تساوى بدون گل رسیدند تا هر 2 دیدار 
رفت و برگشت آنها در لیگ شانزدهم با تقسیم 
امتیاز به پایان رســیده باشد. البته ذوب آهن و 
گسترش فوالد فصل گذشــته از مرحله یک 
چهارم نهایى جــام حذفى هم بــه یکدیگر 
برخورد کردند که آن مسابقه را تیم اصفهانى با 

حساب 2 بر صفر از میزبان تبریزى برد.
باید دید در شــبى که گســترش فــوالد در 
ورزشگاه فوالدشــهر درصدد جبران شکست 
مفتضحانه هفته پیش اســت ذوب آهن اولین 
پیروزى خانگى فصل را جشن خواهد گرفت 

یا خیر.

ر اصفهان!
4 تایى ها د

- بوناچیچ
قلعه نویى

ظار دوئل 
در انت

ر اصفهان!
4 تایى ها د

بوناچیچ
سبزپوشان 

اصفهانى هفته پیش 
بازى برده از سیاه جامگان را 
در آخرین دقیقه با تساوى 

عوض کردند تا فصل جدید را 
با یک امتیاز بیرون از خانه 

آآغاز کرده باشند

ش

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: امسال با حضور 
سرمربى کاردان و با سابقه اى همچون امیر قلعه نویى، سعى مى کنیم 

با کسب رتبه هاى باالى جدول، به مجموعه افتخارات این باشگاه اضافه کنیم 
و مى دانیم که روزهاى خوبى در انتظار ما خواهد بود.

ســعید آذرى  در دیدارى صمیمانه با ســرگروه هاى هواداران این باشگاه ضمن تقدیر و 
تشکر از زحمات و فعالیت هاى ایشان در راســتاى حمایت از تیم ذوب آهن اظهار کرد: فصل 

پیش رو، فصلى متفاوت براى تیم ذوب آهن خواهد بود. با حمایت هاى احمد 
صادقى مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن و اعضاى هیات مدیره باشگاه

 توانسته ایم تیمى با قدرت را روانه لیگ برتر کنیم.
آذرى به حضور امیر قلعه نویى به عنوان ســرمربى تیم ذوب آهن اشاره کرد و 
افزود: امسال با حضور ســرمربى کاردان و با سابقه اى همچون امیر قلعه نویى، 
سعى مى کنیم با کسب رتبه هاى باالى جدول، به مجموعه افتخارات این باشگاه 

اضافه کنیم و مى دانیم که روزهاى خوبى در انتظار ما خواهد بود.
وى ادامه داد: باشــگاه تالش مى کند با جذب منابع مالى جدید 
شرایط باشــگاه را تغییر دهد و در همین راستا تعویض چمن 
فوالدشــهر و ایجاد ســکوى جدید براى هواداران در زیر 

اسکوربورد ورزشگاه از جمله این فعالیت ها خواهد بود.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با اشــاره به ثبت اساسنامه 
کانون هواداران این باشگاه خاطرنشــان کرد: به دنبال 
راه اندازى کانون قوى و در خور شأن و منزلت هواداران 
خود هســتیم. همچنین امیدواریم هواداران ذوب آهن 
با حضور در ورزشــگاه و همچنیــن خرید محصوالت 

فرهنگى باشگاه از تیم محبوب خود حمایت کنند.
آذرى در پایان تاکید کرد: بهترین اتفاق براى باشــگاه 
ذوب آهن، على رغم نتایج و کســب جام ها و مدال ها در 
رشته هاى مختلف، کسب عنوان باشگاه اخالق مدار بوده 
و بدون تردید همیشه در این باشگاه اخالق مدارى در رأس 

همه امور قرار خواهد گرفت. 

مدافع تیم پدیده , بازیکن سابق سپاهان مى گوید که کسب یک امتیاز خارج 
از خانه نباید باعث خوشحالى تیم شود، چرا که انتظارات از پدیده باال است.

محمد حســین مرادمند در مورد دیدار هفته دوم مقابل این تیم که در مشهد 
برگزار مى شود، عنوان کرد: سپاهان را همیشه دوست داشتم و خواهم داشت 
و این را همه جا هم گفته ام. سپاهان امسال خیلى هزینه کرده و شرایط خوبى 
دارد. من با کرانچار کار کرده ام و مــى دانم که چقدر از نظر فنى، تاکتیکى و 
بدنى به تیم کمک مى کند. اما ما هم در خانه بازى مى کنیم و تیم خوبى داریم.
مرادمند که سال گذشته موفق شده بود در بازى رفت به سپاهان گل بزند و 
مشهدى ها برنده بازى باشند، در مورد اینکه چقدر امیدوار است دوباره مقابل 
تیم سابقش گلزنى کند، مى گوید: دوست دارم به تیم سابقم دوباره گل بزنم و 
خوشحالى نکنم و مطمئن باشید دوباره گل مى زنم و خوشحالى هم نمى کنم.

نصف جهان  ظاهراً قرار نیست تفاهمى بین فدراسیون فوتبال و صدا و سیما ایجاد شود 
و ماجراهاى حق پخش موضوعى است که کماکان ادامه خواهد داشت.در حالیکه 
مهدى تاج از مدتى قبل وعده توافق با صدا و سیما را مى داد و دائماً مى گفت «خبرهاى 
خوبى در راه است» اما جلسه اخیر سه جانبه مسئوالن تلویزیون، مسئوالن فوتبال 
و برخى از نمایندگان مجلس بر سر حق پخش فعًال به نتایج مثبتى نرسیده است. 
قائم مقام و مدیر شبکه سوم سیما در قسمت اول جلسه اعالم کرده که صداوسیما 
پولى ندارد تا براى حق پخــش به فوتبال بپردازد. على اکبر طاهرى سرپرســت 
باشگاه پرسپولیس و رضا افتخارى مدیرعامل باشگاه استقالل هم با شنیدن موضع 
صداوسیما اعالم کردند که بیشتر از این نمى توانند اجازه پخش بازى هاى تیم شان 
از تلویزیون را بدهند. باید دید پایان این داستان به کجا ختم مى شود و آیا مدیران 

استقالل و پرسپولیس بر روى حرف خود مى مانند یا خیر.

تیم ذوب آهن در شــرایطى بــراى مســابقه هفته دوم برابر گســترش
 فوالد آمــاده مى شــود، که 4 بازیکــن این تیــم با مصدومیــت روبرو

 هستند.
مهدى مهدى پور، مهران درخشان مهر و ســتارى سه بازیکن ذوب آهن 
هســتند که به دلیل مصدومیت، دیدار هفته گذشــته برابر سیاه جامگان را 
از دســت دادند. قاســم حدادى فر هافبک با تجربه سبزپوشان نیز به دلیل 
مصدومیت در دقایق ابتدایى دیدار هفته اول تعویض شد تا تعداد مصدومان 

ذوب آهن به عدد 4 برسد.
از میان این بازیکنان، مهدى مهدى پور هافبک تدافعى سبزپوشــان قطعًا 
مقابل گسترش فوالد نمى رسد و شرایط ســه بازیکن به زودى  مشخص 

مى شود. 

مرادمند:  جلوى سپاهان مرادمند:  جلوى سپاهان 
خوشحالى نمى کنمخوشحالى نمى کنم

 جنگ فوتبال و تلویزیون  جنگ فوتبال و تلویزیون 
بدون توافقبدون توافق

آخرین شرایط چهار مصدوم آخرین شرایط چهار مصدوم 
ذوب آهن ذوب آهن 

پیش رو، فصلى متفاوت براى
صادقى مدیرعامل شرکت
 توانسته ایم تیمى با قدرت
آذرى به حضور امیر قلعه نو
افزود: امسال با حضور ســر
سعى مى کنیم با کسب رتبهه
اضافه کنیم و مى
وى ادامه داد
شرایط باش
فوالدشـ
اسکورب
مدیرع
کانون
راه ان
خود
با ح
فره

آذرى
ذوب
رشته
و بدون
همه امور

ذوب آهــن که بى خیال حضور در مراســم صف جهان    گلر
الفا ک ا ال اال
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نوید 
روزهاى 
خوب با 

قلعه نویى

نصــف جهان  با گزارش هاى منتشــر شــده 
برخى رسانه ها از  راى دادگاه حکمیت ورزش، 
مى توان امیدوار بــود که بــه زودى دو تیم 
ســپاهان و ذوب آهــن که در فصــول اخیر
 لیــگ قهرمانــان آســیا در کشــورى

 ثالــث بــا نماینــدگان عربســتانى دیــدار 
کرده اند بتوانند غرامتى قابل توجه را در یافت 

نمایند.
از ابتــدا هم معلــوم بود کــه حق بــا ایران 
اســت و تحریک عربســتانى ها باعث حکم 
کنفدراسیون فوتبال آســیا و بازى نمایندگان 
دو کشــور در زمیــن بى طــرف شــده. 
با شــکایت ایران بــه دادگاه حکمیت ورزش 
CAS)، ســرانجام راى ایــن پرونــده )

 اعالم شــد تا مشــخص شــود حق با ایران 
بوده و اى اف سى با اشــتباهى بزرگ تیم هاى 
ایرانى را از میزبانى محروم کرده اســت. این 
حکم نشــان مى دهد که ادعاى عربستانى ها 
مبنى بر نبود امنیت در ورزشــگاه هاى ایران 
از ابتدا جوســازى و سیاسى کارى بوده و حاال 
باید کنفدراسیون فوتبال آسیا تاوان اشتباهش 

را بپردازد.
به این ترتیب در صورتى عملیاتى شــدن این 
حکم دو تیم سپاهان و ذوب آهن که در فصول 
اخیر لیگ قهرمانان آســیا مجبور به برگزارى 
دیدارهاى خود با تیم هاى عربستانى در کشور 
ثالت بودند مى توانند امیدوار به دریافت غرامت 

باشند.

 AFC سپاهان و ذوب آهن از
یکى از حواشــى پرسپولیس  غرامت مى گیرند

در روزهاى گذشــته ماجراى 
اعتراض بازیکنان به وضعیت 
پرداختى باشــگاه بود. حتما 
در جریان هستید که طاهرى 
نتوانســته بــه بخشــى از 
تعهداتش در قبال شاگردان 
برانکو عمل کند و همین موضوع 
باعث ناراحتى آنها شده. با این 
همه به نظر مى رســد حداقل 
تا پایان بازى با االهلى خبرى 
از اعتراض به مشکالت مالى 
نباشد. شرایط بحرانى باشگاه 
پرسپولیس از نظر مالى باعث 
شده ســید جالل حسینى در 
تمرین تیمــش از همبازیان 
خود بخواهد براى مدتى اصال 
صحبت مسائل مالى را نکنند. 
در واقع این خواسته اى بود که 
على اکبر طاهرى از سید جالل 
داشــت و او نیز به بازیکنان 
انتقــال داد. همــه بازیکنان 
پرسپولیس به خوبى در جریان 
بدهى باشگاه شان قرار دارند 
و با یکدیگر قرار گذاشتند که 
تا بازى با االهلــى صحبتى از 

پول نکنند. 

آتش بس موقت
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   افسانه  حقیقى
 برخى خبرهاى تأیید نشــده حاکى از آن اســت که  
احتمال دارد در صورتى که گلر جوان سپاهان نتواند در 
دیدار با پدیده مطمئن نشان دهد، زردها به دنبال خرید 

یک دروازه بان خواهند بود.
باشگاه ســپاهان با وجود فعالیت گسترده 

در بازار تابستانى هنوز سه جاى خالى 
دیگر در فهرســت نفرات خود براى 

لیگ هفدهم دارد.
زالتکو کرانچار از جمله مربیانى بود که 

در بازار تابستانى خریدهاى گسترده اى 
براى ایجاد دگرگونى در تیم و بازگرداندن 

ســپاهان به جمع مدعیان قهرمانى انجام 
داد اما با این وجود بحران مصدومیت 

و همچنین برخى مشکالت دیگر 
این اجازه را بــه مربى کروات 
نداده تا فصل را بــا تمام قوا 

آماده کند.
در شــرایطى که بــه نظر 
مى رسید فهرست نفرات 
این تیم با حضور فعال در 
بازار تکمیل شــده باشد 
مربى کروات هنوز ســه 
جاى خالى در فهرست 
خود بــراى خریدهاى 
جدیــد دارد کــه پیرو 
همین اتفاق شایعاتى 
در خصــوص اضافه 

شــدن نفراتى جدید به جمع شــاگردان کرانچار به 
گوش رسید گرچه این شایعات به تایید مربى کروات و 

مسئوالن سپاهان نرسید.
با این وجود مصدومیــت دروازه بان برزیلى همچنین 
ضعف هایــى که ســپاهان در میانه میــدان دارد 
مى تواند دلیل خوبى باشد تا منتظر یک یا 
دو خرید جدید از این باشگاه در روزهاى 
باقى مانده از نقل و انتقاالت تابستانى 
باشیم به خصوص در درون دروازه که 
سپاهان نیاز شــدیدى به یک دروازه 
بان آماده بعد از مصدومیت مشکوك 
لى اولیویرا دارد. اگر صدقیانى گلر 
جوان زردها در دیدار با پدیده 
نمایش خوبى نداشــته 
باشــد، آن وقــت 
کرانچار براى 
گلر  خریــد 

بیشــتر 
یک  تحر
میشود.

ر با پدیده مطمئن نشان دهد، زردها به دنبال خرید 
 دروازه بان خواهند بود.

گاه ســپاهان با وجود فعالیت گسترده 
زار تابستانى هنوز سه جاى خالى 
ر در فهرســت نفرات خود براى 

 هفدهم دارد.
کو کرانچار از جمله مربیانى بود که 

زار تابستانى خریدهاى گسترده اى 
 ایجاد دگرگونى در تیم و بازگرداندن 

پاهان به جمع مدعیان قهرمانى انجام 
ما با این وجود بحران مصدومیت

چنین برخى مشکالت دیگر 
جازه را بــه مربى کروات 
ه تا فصل را بــا تمام قوا 

کند. ه
شــرایطى که بــه نظر 
رسید فهرست نفرات 
تیم با حضور فعال در 
 تکمیل شــده باشد 
ى کروات هنوز ســه 
ى خالى در فهرست 
 بــراى خریدهاى 
ــد دارد کــه پیرو
ن اتفاق شایعاتى 
خصــوص اضافه 

این وجود مصدومیــت دروازه بان برزیلى همچ با
ضعف هایــى که ســپاهان در میانه میــدان

مى تواند دلیل خوبى باشد تا منتظر یک
دو خرید جدید از این باشگاه در روز
باقى مانده از نقل و انتقاالت تابس
باشیم به خصوص در درون درواز
سپاهان نیاز شــدیدى به یک د
بان آماده بعد از مصدومیت مشک
لى اولیویرا دارد. اگر صدقیانى
جوان زردها در دیدار با پ
نمایش خوبى نداش
باشــد، آن وق
کرانچار ب
خریــد
بیشــ
تحر
میش

رویارویى امیر قلعه نویى و آندو تیموریــان بعد از اتفاقات 
جنجالى سال هاى گذشته همواره مى تواند جذابیت هاى 

فراوانى داشته باشد.
امیر قلعه نویى و آندرانیک تیموریان دو نام بزرگى بودند که 
سال هاى گذشته پیرامون اردوى استقالل همواره توجه 
بســیارى را به خود جلب مى کردند. استاد و شاگرد مطرح 
فوتبال ایران که اختالفات و درگیرى هاى لفظى شدیدى 
با هم داشتند در حالى که در روزهاى پایانى فصل گذشته 
با هم آشتى کردند تا به همه حرف و حدیث ها پایان دهند 
یک بار دیگر زودتر از آن چیزى که پیش بینى مى شــد به 

هم رسیدند.
پیوستن غیرمنتظره آندرانیک تیموریان به گسترش فوالد 
به عنوان سورپرایز لوکا بوناچیچ در نقل و انتقاالت تابستانى 
درست در برهه اى رقم خورد که تیم تبریزى بعد از شکست 
تلخ هفته اول در خانه باید راهى نصف جهان شود تا خود را 
براى مصاف با ذوب آهن آماده کند. تیمى که هدایتش بر 
عهده امیر قلعه نویى است و براى رسیدن به اولین برد با این 

مربى بى تابى مى کند.
با وجود این که از پیوســتن آندو به گسترش زمان زیادى 
نمى گذرد مشکالتى که لوکا در میانه میدان با آن 
دست به گریبان اســت زمینه براى ورود 
زودهنگام کاپیتان سابق تیم ملى به 
ترکیب اصلى گسترشى ها را فراهم 

دوباره شــاهد دوئلى دیدنى میان این کــرده تا 
چهره سرشــناس و امیر قلعه نویى در نصف جهان باشیم. 
سکانسى جدید از نمایش هاى اســتاد و شاگرد جنجالى 

فوتبال ایران که مى تواند صحنه هاى جالبى رقم بزند.
محرومیت کاخاشویلى به خاطر اخراج در هفته اول قطعا 
بوناچیچ را براى بهره بردن از آندو در ترکیب اصلى تحریک 
مى کند به خصوص که تیموریان با حضورش مى تواند کمى 
توازن در میانه میدان را بین دو تیم در جنگ حساس هفته 
دوم لیگ برتر در فوالدشهر برقرار کند از همین رو پیش بینى 
مى شود سکانس جدید رویارویى هاى این بازیکن با امیر 

قلعه نویى در هفته دوم از لیگ هفدهم رقم بخورد.

نصف جهان  یحیى گل محمدى نام بد یمنى براى سرخ هاى تهرانى است 
و شــرایط به گونه اى رقم خورده که هواداران این تیم به یحیى آلرژى 
پیدا کرده اند.  پرسپولیسى ها امروز روبروى رقیب سرسختى قرار خواهند 
گرفت که تصویر ذهنى شان از او، به مجموعه اى از خاطره هاى تلخ گره 
خورده است. یحیى گل محمدى در دوران بازى، مدافع محبوب هواداران 
پرسپولیس محسوب مى شد اما در دوران مربیگرى، بارها و بارها مامور 
مستقیم شکنجه این تیم شد. این مربى جوان روى نیمکت پرسپولیس، 
در آســتانه تصاحب جام حذفى قرار گرفت اما نتوانست مسابقه دشوار با  
سپاهان را اداره کند. کم تجرگى او، یکى از تلخ ترین شکست هاى تاریخ 
سرخپوشان را رقم زد. شکستى که خداحافظى غریبانه مهدى مهدوى کیا 

از زمین فوتبال را رقم زد.
گل محمدى، برنده اولین تقابل با پرســپولیس روى نیمکت نفت بود. 
ذوب آهن گل محمدى، تیم حمید درخشان را از جام حذفى بیرون کرد. 
پرسپولیِس برانکو را با پنالتى جنجالى مسعود حسن زاده در آزادى به قعر 
جدول فرستاد و دو سال قبل، باز هم شرایط را براى حذف قرمزها ازجام 
حذفى فراهم آورد. اخراج زودهنگام ایمان صادقى و بى دقتى باورنکردنى 
امید عالیشاه، ذوب را به پیروزى در این مسابقه رساندند. قبل از رویارویى 

در لیگ شانزدهم، یحیى از هدایت ذوب برکنار شده بود اما 
دستیار او اولین شکســت فصل را به پرسپولیس تحمیل 

کرد. برانکو، تا امروز موفق به شکست دادن یحیى نشده 
و این هفته تیم اش را براى تغییــردادن این روند به 

یادگار امام مى فرستد. از گل محمدى در قامت یک 
مربى، زخم هاى زیادى روى صو رت پرسپولیس 

بر جــا مانده اســت. حتى اگر مدافــع عنوان 
قهرمانى ترکیبى سرشار از ستاره را در اختیار 
داشته باشــد و تراکتور، در تابستان بدون 
خرید ناچار شود روى داشته هاى قبلى اش 
حســاب باز کند، باز هم پیروزى در این 
مسابقه براى پرسپولیس پیچیدگى هاى 

خاصى خواهد داشت.

احتمال عدم حضور دروازه بان برزیلى گسترش فوالد در 
ترکیب اصلى این تیم زیاد است.

فرناندو دخســوس دروازه بان برزیلى که دومین ســال 
حضورش در گســترش فوالد تبریز را سپرى مى کند، 

در بازى نخست تیمش در لیگ برتر 4 گل دریافت کرد.
دخسوس که قبل از شــروع فصل صحبت هایى درباره 
جدایى اش از گسترش فوالد مطرح بود، در بازى نخست 
لیگ هفدهم مقابل پارس جنوبى به طور ثابت به میدان 
رفت. او اگرچه یک پنالتى را از آلویس نانگ مهار کرد اما 
4 بار دروازه اش باز شــد تا احتمال نیمکت نشینى اش 

افزایش یابد.
از طرف دیگر لوکا بوناچیچ ســرمربى کروات گسترش 
فوالد عالقه زیادى به شیوه بازى کوروش ملکى دروازه 
بان جوان تیمش دارد و به همین خاطر بعید نیســت در 
بازى روز جمعه مقابل ذوب آهــن در اصفهان از دروازه 
بان دوم خود در ترکیب اصلى اســتفاده کند و دخسوس 

نیمکت نشین شود.

رویارویى سامورایى
 با ژنرال

دیدار با مأمور مستقیم
 شکنجه سرخ ها

احتمال نیمکت نشینى 
دخسوس مقابل ذوب آهن 

نصف جهــان پنج تن از بازیکنان ســابق 
ســپاهان که هم اکنون در پدیده مشهد  
هســتند مى خواهند هر طور شده مانع 
امتیــاز گیــرى شــاگردان کرانچار در 
مشــهد شــوند و پیروز دیــدار انتقامى

 باشند.
ســپاهان در تقابل با حریفى که ســال 
گذشته اولین شکســت فصل را آن هم 
در خانــه به ایــن تیم تحمیــل کرد در 

دشــت اولین جست وجوى 
ى  ز و پیر

خود در لیگ هفدهم است.
طالیى پوشان اصفهانى هفته گذشته در 
اولین ضیافت خانگى فصل موفق نشدند 
تا در حضور نسبتًا ُپرشمار هوادارانشان به 
پیروزى برسند و لیگ هفدهم را با تقسیم 

امتیاز با سایپا آغاز کردند.
با این وجود، شکل بازى سپاهان در آن 
مســابقه از یک طرف و در نظر داشتن 
این نکته کــه برخى نفــرات محروم و 
مصدوم ســپاهان به مــرور به این 
تیم اضافه خواهند شــد این 
نوید را به دوستداران تیم 
اصفهانــى مى دهد که 
نســبت به آینده خوش بین

 باشند.
وجه اشــتراك ســپاهان و پدیده که از 
ســاعت 19 جمعه شــب به مصاف هم 

مى روند این است که هر 2 تیم لیگ 
هفدهم را با نتیجه مشابه 

یک بــر یــک برابر 
حریفــان تهرانى 

آغــاز کردند با 

این تفاوت که ســپاهان در خانه تن به 
تقسیم امتیازات با ســایپا داد اما پدیده 
فصل را با یک تســاوى بیــرون از خانه 

برابر پیکان آغاز کرد.
رویارویى بــا پدیده از ایــن جهت مهم 
اســت که حریف مشهدى فصل گذشته 
اولیــن باخــت فصــل ســپاهان را در 
ورزشگاه فوالدشــهر به تیم اصفهانى 
تحمیل کرد. برخالف آن مســابقه که 
از هفته اول لیگ شانزدهم در ورزشگاه 
فوالدشــهر برگزار شــد دیدار رفت 2 
تیم در لیگ هفدهم در مشــهد برگزار

 مى شود.
آخرین دیدار 2 تیم هم با تساوى یک بر 
یک به پایان رسیده است. در آن مسابقه 
که بیســت وچهارم دى ماه 95 از هفته 
شــانزدهم لیگ شــانزدهم برگزار شد 
میزبان مشهدى ابتدا با ضربه پنالتى 
د  ا د مهــر
کفشگرى از 
پیش  حریف 
افتــاد اما در 

ادامه جالل الدیــن على محمدى کار را 
براى تیم اصفهانى به تساوى کشاند.

هرچند محل برگزارى دیــدار پدیده و 
سپاهان هنوز به صورت رسمى از سوى 
ســازمان لیگ اعالم نشده است اما این 
بازى بــه احتمال فراوان مثل مســابقه 
هفته پیــش ســیاه جامگان و ذوب آهن 
در ورزشــگاه ثامن برگزار خواهد شــد 
تا استادیوم تازه تأســیس امام رضا (ع) 
همچنان دور از دسترس لیگ برتر باشد.

پنج بازیکن پدیده شامل شهاب گردان، 
محمدحســین مرادمند، رضا ناصحى، 
اکبر ایمانى و محمدرضا خلعتبرى سابقه 
بازى در ســپاهان را دارد و این موضوع 
یکى از جذابیت هاى این مسابقه است. 
چهره ویژه اصلى این مسابقه اما حسن 
جعفرى اســت که در نقــل و انتقاالت 
امسال از پدیده به سپاهان برگشت. البته 
این مدافع مستقیمًا از سپاهان به پدیده 
نرفته بــود بلکه در ایــن فاصله پیراهن 
تیم هاى ملــوان و فوالد را هــم به تن

 کرد.

زردپوشان در مشهد به دنبال اولین پیروزى

 پنج سپاهانى در انتظار سپاهان!

رویارویى امیر قلعه نویى
جنجالى سال هاى گذشت

فراوانى داشته باشد.
امیر قلعه نویى و آندرانیک
سال هاى گذشته پیرامون
بســیارى را به خود جلب
فوتبال ایران که اختالفات
با هم داشتند در حالى که
با هم آشتى کردند تا به ه
یک بار دیگر زودتر از آنچ

هم رسیدند.
پیوستن غیرمنتظره آندران
به عنوان سورپرایز لوکا بو
درست در برهه اى رقم خو
تلخ هفته اول در خانه باید
براى مصاف با ذوب آهن
عهده امیر قلعه نویى است

مربى بى تابى مى کند.
با وجود این که از پیوســ
نمى گذرد مشکال
دست به گ
زوده
ترکی

دوبارهکــرده تا 
چهره سرشــناسو امیر
سکانسى جدید از نمایش

حمدى نام بد یمنى براى سرخ هاى تهرانى است 
م خورده که هواداران این تیم به یحیى آلرژى 
ى ها امروز روبروى رقیب سرسختى قرار خواهند 
از او، به مجموعه اى از خاطره هاىتلخگره ان

حمدى در دوران بازى، مدافع محبوب هواداران 
بارها مامور بارها و شد اما در دوران مربیگرى،

 شد. این مربى جوان روى نیمکت پرسپولیس، 
حذفى قرار گرفت اما نتوانست مسابقه دشوار با  
جرگى او، یکى از تلخ ترین شکست هاى تاریخ 
ستى که خداحافظى غریبانه مهدى مهدوى کیا 

 تقابل با پرســپولیس روى نیمکت نفت بود. 
جامحذفى بیرون کرد. یم حمید درخشان را از

لتى جنجالى مسعود حسن زاده در آزادى به قعر 
بل، باز هم شرایط را براى حذف قرمزها ازجام

 زودهنگام ایمان صادقى و بى دقتى باورنکردنى 
روزى در این مسابقه رساندند. قبل از رویارویى 

از هدایت ذوب برکنار شده بود اما 
ت فصل را به پرسپولیس تحمیل 
ق به شکست دادن یحیى نشده
ى تغییــردادن این روند به 
قامت یک گل محمدى در
وى صو رت پرسپولیس 

ى اگر مدافــع عنوان 
ز ستاره را در اختیار 
در تابستان بدون 
ته هاى قبلى اش
 پیروزى در این 
پیچیدگى هاى 

رویارویى
 با

ل ى ری ب بل ر ن پ
گذشته اولین شکســت فصل را آن هم 
ددد کرد در در خانــه به ایــن تیم تحمیــل

دشــت اولین جست وجوى 
ى  ز و پیر

ن ر ن پ زى ب ل وجو ین ب
مســابقه از یک طرف و در نظر داشتن 
محروم و نفــرات این نکته کــه برخى

مصدوم ســپاهان به مــرور به این 
تیم اضافه خواهند شــد این 
تیم را به دوستداران نوید

اصفهانــى مى دهد که 
نســبت به آینده خوش بین

 باشند.
وجه اشــتراك ســپاهان و پدیده که از 
9ســاعت 19 جمعه شــب به مصاف هم

2مى روند این است که هر 2 تیم لیگ 
نتیجه مشابه هفدهم را با

یک بــر یــک برابر 
حریفــان تهرانى 

آغــاز کردند با 

ر ر ن پ ل ب ن ی و
ورزشگاه فوالدشــهر به تیم اصفهانى 
تحمیل کرد. برخالف آن مســابقه که 
از هفته اول لیگ شانزدهم در ورزشگاه 
2فوالدشــهر برگزار شــد دیدار رفت 2
در مشــهد برگزار تیم در لیگ هفدهم

 مى شود.
2آخرین دیدار 2 تیم هم با تساوى یک بر 
یک به پایان رسیده است. در آن مسابقه 
5که بیســت وچهارم دى ماه 95 از هفته 
لیگ شــانزدهم برگزار شد  شــانزدهم
میزبان مشهدى ابتدا با ضربه پنالتى 
د  ا د مهــر
کفشگرى از 
پیش  حریف 
افتــاد اما در 

ن وب نو ج ی ش پی
در ورزشــگاه ثامن برگزار خواهد شــد 
(ع) رضا تا استادیوم تازه تأســیس امام
همچنان دور از دسترس لیگ برتر باشد.

پنج بازیکن پدیده شامل شهاب گردان، 
مرادمند، رضا ناصحى، محمدحســین

اکبر ایمانى و محمدرضا خلعتبرى سابقه 
بازى در ســپاهان را دارد و این موضوع

یکى از جذابیت هاى این مسابقه است. 
چهره ویژه اصلى این مسابقه اما حسن 
انتقاالت  اســت که در نقــل و جعفرى
امسال از پدیده به سپاهان برگشت. البته 
این مدافع مستقیمًا از سپاهان به پدیده 
نرفته بــود بلکه در ایــن فاصله پیراهن 
تیم هاى ملــوان و فوالد را هــم به تن

 کرد.
وجه اشتراك سپاهان و 

پدیده که از ساعت 
19 جمعه شب به مصاف هم مى روند 

این است که هر 2 تیم لیگ هفدهم را 
با نتیجه مشابه یک بر یک برابر 

حریفان تهرانى 
آغاز کردند

کمیته انضباطى راى خود را درباره تخلف تماشــاگران تیم فوتبال 
صنعت نفت آبادان اعالم کرد.

  در دیدار دو تیم صنعت نفت آبادان و استقالل تهران از سرى رقابت هاى لیگ برتر 
در هفته اول فصل هفدهم در تاریخ پنجم مرداد ماه، از سوى تماشاگران تیم صنعت 
نفت آبادان تخلفاتى مبنى بر پرتاب نارنجک و بطرى به سوى نیمکت تیم مقابل رخ 
داد. این تیم طبق ماده 79 آیین نامه انضباطى به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه 
نقدى محکوم مى شود.  کمیته انضباطى به مسئوالن باشگاه صنعت نفت آبادان 
هشدار مى دهد که شروع مسابقات تیم مربوطه با تخلفاتى همراه بوده و چنانچه این 
روند ناپسند در مسابقات آتى تکرار شود، این کمیته به جهت پیشگیرى و جلوگیرى 
از تخلفات و با استفاده از مقررات، به ناچار، حکم برگزارى مسابقات خانگى تیم بدون 

حضور تماشاگران را صادر خواهد کرد.

مهدى طارمــى جدیدترین چهره اى اســت که ســوژه انتقاد محمد 
مایلى کهن شده اســت. منتقد همیشــگى فوتبال ایران، در بخشى 
از مصاحبــه اش بــا ایلنا در خصــوص اینکــه طارمــى لوحش را 
از دســت وزیر ورزش دریافت نکرده و خواســته از حســینى بگیرد 
گفته: واقعا باید تاســف خورد. طارمى انگشــت کوچیکه رونالدو هم 
نیست که این کار را کرده. در مراســمى مسى داشته یواشکى آدامس 
مى جویده که بــه او مى آیند تذکــر مى دهند حاال فوتبالیســت ما به 
جایگاهى رســیده که با بى احترامى از دســت وزیر ورزش لوحش را 

نمى گیرد. ”

پدیده مشــهد به جز تیم هاى تبریزى، در 2سال قبل برابر سپاهان هم 
خوب نتیجه گرفته است و872 روز برابر این حریف بازنده نشده است .

در روز 25  اسفند ماه سال 93 ســپاهان براى بار آخر برابر تیم فوتبال 
پدیده مشهد برنده شــد و از آن پس هیچ وقت برابر این تیم اصفهانى 

بازنده نشده است .
در این مدت بین 2 تیم 4بازى انجام شــده اســت و در این 4بازى تیم 
فوتبال پدیده مشهد 2برد و 2مســاوى به دست آورده است و5 گل زده 

و2 گل خورده دارد .
پدیده در سال 93 به لیگ برتر آمد و در این 3 سال خودش را با چنگ و 

دندان در لیگ برتر حفظ کرده است.

هواداران آبادانى تهدید به هواداران آبادانى تهدید به 
محرومیت شدند محرومیت شدند 

  طارمى انگشت کوچیکه   طارمى انگشت کوچیکه 
رونالدو!رونالدو!

    872872 روز  روز 
ناکامىناکامى

کرانچار گلر مى خرد؟

نصف جهان در صورتى که غایبان سپاهان در هفته هاى آتى به این تیم اضافه شوند، مى توان 
امیدوار بود که سیماى ترسناکى از  زردهاى اصفهان را در میادین مشاهده کرد.

 سپاهان در شرایطى پاى به اولین دیدار خود در مقابل سایپا گذاشت که 6 بازیکن جدید نسبت 
به فصل گذشته در ترکیب این تیم حضور داشت.

جدا از نام مهدى صدقیانى که با مصدومیت اولیویرا و مهدى امینى در چارچوب دروازه ى 
طالیى پوشان قرار گرفته بود، سعید آقایى، ژایرو رودریگوئز، عزت ا... پورقاز، شاهین ثاقبى و 
حسن جعفرى اولین دیدار رسمى خود را در این فصل براى سپاهان انجام دادند. البته ساسان 

انصارى، مروان حسین و رافائل کریوالرو خریدهاى دیگر طالیى پوشان بودند که به دالیل 
مختلف نتوانستند در اولین دیدار براى تیمشان به میدان بروند.

کرانچار با حضور دوباره در اصفهان، تغییرات زیادى را در ترکیب سپاهان ایجاد کرده و بدون 
شک یکى از فاکتورهاى موفقیت او، عملکرد موفق خریدهایى است که در پنجره  تابستانى 

به تیم اضافه شده اند.
طالیى پوشان خریدهاى خود براى لیگ هفدهم را در دو بخش انجام دادند؛ بخش اول که 
در روزهاى ابتدایى انجام شد به خرید ستاره هاى ایرانى اختصاص داشت و در بخش دوم 
سه بازیکن خارجى در آستانه  شــروع لیگ به این تیم اضافه شدند. مشکل کرانچار هم از 
همینجا آغاز شد؛ جایى که زمان الزم براى هماهنگى بازیکنان خارجى جذب شده براى او 
وجود نداشت و به ناچار در اولین دیدار تنها از ژایرو رودریگوئز استفاده کرد که زودتر از رافائل 
به جمع طالیى پوشان اضافه شده بود. مروان حسین هم که به دلیل قرارداد با تیم الشرطه تا 
هفته  سوم نمى تواند به تیم اضافه شــود و هنوز هم هیچ تمرینى با سایر بازیکنان نداشته 

است.
محمود کریمى مربى سپاهان هم مانند کرانچار که در کنفرانس خبرى پیش از دیدار برابر 
سایپا ابراز امیدوارى کرده بود، خریدهاى جدید جواب اعتماد او را بدهند، معتقد است که این 
تیم براى رســیدن به هماهنگى به زمان احتیاج خواهد داشت و هفته هاى چهارم و پنجم 
لیگ عیار ســپاهان و اینکه مدعى قهرمانى خواهد بود یا نه، مشخص مى شود؛ اما پیش 
شرط تمام این ها، عملکرد خوب بازیکنان تازه اضافه شده به تیم است.  زردها امیدوارند با 
پایان محرومیت  ساسان انصارى و رسیدن مروان و رافائل این تیم بتواند از قدرت بیشترى 

بهره مند شود و خیلى زود در جمع باالنشینان جدول قرار گیرد.

خریدهاى جدید، سپاهان را ترسناك مى کند

دبیر کل فدراسیون فوتبال مى گوید: که فدراسیون در پرونده بازیکنان امید عزم جدى دارد.
محمدرضا ساکت و پرونده حضور بازیکنان استقالل در تیم امید، جنجالى ترین پرونده این روزهاى فوتبال ایران است. باشگاه استقالل و فدراسیون 
فوتبال این روزها براى اثبات حقانیت خود صحبت هاى زیادى را در رسانه ها انجام مى دهند و البته هنوز تکلیف بازیکنان استقالل مشخص نیست.

محمدرضا ساکت ساعاتى بعد از شب جنجالى در برنامه 90، در آخرین اظهار نظر خود پیرامون حضور بازیکنان تیم هاى امید در تیم ملى، مى گوید: 
بنابر مصوبه هیات رییسه و تاکیدات ریاست فدراسیون، موضوع حضور الزامى بازیکنان در تمرینات و برنامه هاى تیم ملى به صورت قاطعانه پیگیرى 

خواهد شد و در این باره فدراسیون عزم جدى داشته تا همچنان تعامل و همکارى تیم هاى ملى و باشگاهها مبناى عمل باشد.
دبیر کل فدراسیون فوتبال با  اشاره به پرونده استقاللى ها همچنان بر مواضع قبلى خود پافشارى مى کند تا مشخص شود این پرونده همچنان 

ادامه خواهد داشت.

ساکت  
عقب نشینى 
نکرد! 
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چهل تکه

اســتیو مک کیب‘ نماینده پارلمان انگلیس از حوزه ‹بیرمنگهام 
سلى اوك› با انتشار پیامى در صفحه توییترى اش گفت که بر اثر 

حمله با آجر، صورتش زخمى شده است.
’مک کیب‘ در این پیام توییترى عالوه بر تصویر صورتش، تصویر 
2 موتور سوار را منتشر کرده که به گفته او مهاجمان حمله کننده 

به وى مى باشند.
در همین حال یک ســخنگوى پلیس ‹وســت میدلندز‘ گفت 
که هرچندجراحت هاى واردشــده بــه صورت ایــن نماینده 
مجلس›سطحى‘ است امااین قبیل رفتارها ‹ غیرقابل قبول› و 

با این مساله به طور جدى برخورد خواهد شد.
سال گذشته، ‹جو کاکس› نماینده پیشین مجلس عوام از حوزه 

‹ باتلى و اسپن ‹ نیز بر اثر حمله با چاقو و تیراندازى کشته شد.

هوشیارى و اجراى عملیات روانى ماموران پلیس شهرکرد مانع 
خودسوزى جوان 24 ساله شد.

در پى گزارشى به مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر قصد 
جوان 24 ساله براى خود سوزى و استقرار وى در پشت بام یک 
باب ساختمان در بلوار آیت ا... شهرکرد بالفاصله موضوع در 

دستور کار ماموران انتظامى شهرستان شهرکرد قرار گرفت.
در ادامه این گزارش آمده اســت: با حضور ماموران مشخص 
شد جوان 24 ساله اهل شهرستان لردگان به دلیل مشکالت 
شخصى با تهیه یک بطرى حاوى بنزین قصد خودسوزى دارد.
ماموران حاضــر در محل با هوشــمندى، انجــام عملیات 
روانى و مذاکــره با این جوان وى را از خودســوزى منصرف 

کردند.

تصویر چهره نگارى عجیب یک متهم توسط پلیس انگلیس، 
از سوى کاربران شبکه مجازى، مورد تمسخر قرار گرفته و به 

«بیگانه» تعبیر شده است.
این تصویر که توسط پلیس «لینکلن شایر» انگلیس به عنوان 
مجرمى تحت تعقیب منتشر شده بود چهره مرد طاسى را نشان 
مى دهد که با صورت روشن و رنگ بندى عجیب اطراف گونه، 

دهان و چشمانش شکلى خاص و غیرمعمول پیدا کرده است.
ساعاتى پس از انتشار این تصویر از سوى پلیس، عکس متهم 
در فضاى مجازى به طورگســترده اى منتشر شــد و مردم به 
جاى شناسایى او، با پیام هاى مختلف، پلیس را مورد تمسخر 
قرار دادند. درباره جزئیات جرم این متهم خبرى منتشــر نشده

 است.

حمله به نماینده مجلس 
با آجر

جلوگیرى از خودسوزى
 مرد جوان

تمسخر پلیس
030201 به خاطر یک متهم

مرد ناشناسى که با آزار پریا کوچولو و کوبیده شدن سرش 
این دختر بچه را کشته است شناسایى و دستگیر شد. پلیس 

توانسته ادله جرم و 2 متهم دیگر را هم دستگیر کند.
هادى ملکى رئیس دادگسترى ساوه، در تشریح ابعاد کودك 
آزارى در شهرستان ساوه اظهار کرد: در بامداد روز شنبه هفتم 
مردادماه مادرى کودك خود را که در حالت بیهوشــى بسر 
مى برد به همراه شخص دیگرى به بیمارستان مى آورد که 
این طفل بنا به تشخیص اولیه پزشکان مشکوك به کودك 
آزارى بوده است و بالفاصله اورژانس اجتماعى، مددکاران 
بهزیستى و تیم پزشکى به رسیدگى به وضعیت او مى پردازند. 
وى ادامه داد: در بررســى هاى انجام شده توسط اورژانس 
اجتماعى متوجه مى شوند که آثار کبودى و صدماتى در جسم 
کودك مشاهده مى شود و اقدامات درمانى انجام و پس از آن 

مراتب به دستگاه قضائى و انتظامى منعکس مى شود.
ملکى گفت: پس از بررســى هاى تکمیلى توسط دستگاه 
قضائى و انتظامى، با توجه به اظهارات متناقض مادر کودك 
در بازجویى قرائنى مبنى بر کودك آزارى بدســت مى آید و 
نهایتا این طفل فوت و پرونده با موضوع کودك آزارى منتهى 

به قتل پیگیرى مى شود.
رئیس دادگسترى ساوه افزود: در این رابطه سه نفر بازداشت 
هستند که یکى متهم به کودك آزارى است و دو نفر دیگر 
به دلیل اخفاى ادله جرم و انحــراف در تحقیقات پلیس در 

بازداشت بسر مى برند.وى ادامه داد: دالیل کشف شده حاکى 
از آن است که کودك آزارى توسط این شخص انجام شده 
و با تیزهوشــى ماموران ادله امحاء شده جرم کشف و مورد 
بازیابى از طریق بازبینى دوربین هاى مدار بســته و موبایل 
متهم قرار گرفت و مشخص شد که صدمات، منجر به مرگ 
مغزى کودك شده اســت و منتظر نظریه نهایى پزشکى 
قانونى در خصوص علت تامه فوت هســتیم.ملکى افزود: 
یک سرى قرائن در خصوص آزار جنسى وجود دارد که نیاز 
به بررسى بیشتر و اعالم نظر قطعى پزشکى قانونى با معاینه 
دقیق و کالبد شکافى جسد است.رئیس دادگسترى ساوه در 
پایان گفت: نظریه اولیه پزشکى قانونى اعالم شده است اما 
نمى توان براســاس نظریه اولیه اظهارنظر قطعى کرد ولى 
تالش مى شود در کمتر از یک هفته با اعالم قطعى نظریه 

پزشکى قانونى در این خصوص نیز اظهار نظر شود.

سرپرست دادسراى عمومى و انقالب مشهد گفت: گروگان 
گیر خیابان امام رضا (ع) مشهد، روز سه شنبه در بیمارستان 

امدادى این شهر جان باخت.
قاضى حســن حیدرى افزود: تحقیقــات در خصوص این 

حادثه ادامه دارد.
نیمه شب روز دوشنبه هفته جارى فردى که از نظر روحى و 
رفتارى حالت متعادلى نداشت، عربده کشان با چاقویى در 
دست در خیابان امام رضا (ع) در حرکت بود که مردم موضوع 

را به پلیس گزارش دادند.
با حضور پلیس، این فرد به سمت آنان حمله ور شده و سپس 
پا به فرار گذاشت که در این تعقیب و گریز به درون مغازه اى 
رفته و مغازه دار را به گروگان مى گیرد.سردار امیرى مقدم 
رئیس پلیس مشــهد در خصوص این خبر گفت : مامورین 

بالفاصله پس از رویت متهــم علیرغم صحبت و تذکرات 
الزم مبنى بر تحویل چاقو و دعوت وى به آرامش متهم از 
تحویل چاقو خوددارى و به سمت یکى از مغازه ها فرار نموده 
و به منظور ارعاب مامورین و فراهم نمودن زمینه فرار اقدام به 
گروگانگیرى صاحب مغازه مى نمایند.وى خاطر نشان کرد: 
متهم علیرغم تذکر پلیس قصد فرار به همراه گروگانگیر را 
داشته و تا نزدیکى محل یکى از خودروهاى عبورى در محل 
مى رود، لیکن علیرغم سعه صدر و خویشتندارى مامورین 
حاضر در صحنه فرد مذکــور به اقدام خود ادامــه داده لذا 
مامورین با استفاده از قانون بکارگیرى سالح به منظور آزاد 
سازى گروگان اقدام به تیراندازى به فرد گروگانگیر مى نمایند.
اعالم شده که گروگان گیر در شب حادثه از ناحیه پا به شدت 

مجروح و به بیمارستان منتقل شده بود.

محمدامین اســدى، بازیکنى که شــباهت او با 
فلینى به سوژه اصحاب رســانه تبدیل شده بود، 
بعد از اینکه توانست اعتماد برانکو را براى حضور 
در پرسپولیس کسب کند، با مشکل بزرگى مواجه 
شد. قرارداد او با پیکان باعث شد تا مسووالن این 
تیم رضایتنامه او براى حضور در پرســپولیس را 
صادر نکنند و این بازیکن براى پوشیدن پیراهن 
این تیم دچار مشکل شــود. اما اقدام عجیب پدر 
این بازیکن براى دریافت رضایتنامه نیز شنیدنى 
اســت. پدر محمد امین اســدى براى دریافت 
رضایتنامه او بارها به باشگاه پیکان مراجعه کرده 
و بعد از اینکه هر بار ناامید از این ماجرا مى شود، 
اقدام به بردن یک باك 4 لیترى بنزین به محل 
این باشــگاه کرده و تهدید مى کنــد در صورتى 
که رضایتنامه فرزندش صادر نشــود خودسوزى 
خواهد کــرد! در اتفاقى عجیب نیز مســووالن 
پیکان نیز براى جلوگیــرى از هرگونه اتفاقى آن 

را قبول کرده و رضایتنامه او را صادر مى کنند.
محمدامین اســدى در واکنش به اینکه ماجراى 
خودسوزى صحت دارد یا خیر گفت: مسووالن 
پیکان خیلى اذیتم کردند و پدرم مجبور شد این 
کار را کند. هر کارى کردیم قبــول نمى کردند 
رضایتنامه ام را بدهند و پدرم مجبور به این تهدید 

شد.
اســدى درباره اینکه اگر در نهایت پیکان با این 
خواسته موافقت نمى  کرد نیز پدرش تصمیم خود 
را قطعى مى کرد یا نه گفت: واقعا نمى دانم، ولى 
مطمئن هستم او به عنوان پدرم هر کارى براى 
موفقیتم مى کند و امیــدوارم بتوانم با عملکردم 

جواب او را بدهم. 
رئیس پایگاه یکم پلیــس آگاهى پایتخت، از دســتگیرى دزدان خانه ها و 

اعتراف آن ها به 18  سرقت، خبر داد. 
رئیس پایگاه یکم پلیــس آگاهى پایتخت گفت: مامــوران کالنترى 123 
نیاوران هنگام گشت زنى در ســطح حوزه متوجه رفتار مشکوك سرنشینان 
یک خودروى سوارى مى شوند که پس از توقف و بازرسى از خودرو سوارى 
تعدادى آالت و ادوات جرم مانند دیلم، افشانه اشک آور، شیشه بر، دستکش 

کشف و ضبط کردند.
وى افزود: متهمان که دو مرد و یک خانم بودند به همراه اموال مکشوفه، براى 
انجام تحقیقات تکمیلى به این پایگاه تحویل که هر ســه متهم در بازجویى 
هاى انجام شده، منکر ارتکاب جرم شــدند. نتیجه تحقیقات در اختیار مقام 
قضائى قرار داده شد و طبق دستور صادره، تحقیقات وارد مرحله بعدى شد. 

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهى بیان کرد: در انجام تحقیقات اهالى مراجعه 
و اعالم داشت که اموال خانه مســکونى وى، چندى پیش به سرقت رفته و 
دســتگاه ضبط کننده فیلم دوربین مداربسته ســاختمان نیز توسط سارقان 

ربوده شده است. 
وى با اشاره به شناسایى دستگاه ضبط کننده فیلم دوربین مداربسته ساختمان 
توسط مالباخته عنوان داشــت: بدین ترتیب راز باند سارقان افشا و سارقان 

چاره اى جز اقرار نداشتند. 
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ، گفــت: متهمان به 18 فقره 
ســرقت از خانه هاى مســکونى و ربودن طال، لب تاپ و دسته چک و ... و 
فروختن طالهاى مسروقه اقرار کردند که تا کنون تعدادى از اموال مسروقه 
کشف و ضبط و سارقان براى سیر مراحل قانونى تحویل مرجع قضائى شدند. 

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران بزرگ، از دستگیرى 
زن و شوهرى خبر داد که از 5 صرافى تهران کالهبردارى و 

بیش از 200 میلیون تومان تصاحب کرده بودند.
کارآگاه محمد نادربیگى، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهى 
گفت: اوایل تیرماه از کالنترى 125 یوسف آباد پرونده اى 
در خصوص ارتکاب زن و شوهرى به 5 فقره کالهبردارى از 
صرافى هاى تهران به این پایگاه ارجاع شد که مالباختگان 
در اظهارات مشابه خود گفتند: «فردى که خود را مهندس یا 
پزشــک به آنها معرفى کرده است؛ پس از تماس و مکالمه 
تلفنى طوالنى مدت و گرفتن اطالعات در خصوص قیمت 
روز دالر و ســکه در نهایت تقاضاى مقادیرى طال و دالر از 
آنها کرده و مقرر بود که اقالم خریدارى شده از طریق پیک 
به آدرسى اعالمى وى ارسال و در همان محل مبلغ اقالم 

خریدارى شده را تحویل پیک داد». 
رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهى افزود: مالباختگان اظهار 
داشــتند پس از اعزام پیک به همراه اقالم خریدارى شده، 
همان شخص مجددا به صرافى تماس و اظهار مى داشت که 
عجله دارد و هنوز پیک نرسیده است و شماره تماس پیک را از 
متصدیان گرفته است». که پس از برگشت پیک، وى اظهار 
مى داشت که خود شما طى تماس تلفنى به وى گفته اید که 
مبلغ معامله را از مشترى دریافت کرده اید و فقط اقالم را به 

خریدار تحویل دهم. 
با توجه به حساســیت موضوع و پایش هاى صورت گرفته 

تیمى از ماموران متخصص پلیس، دستگیرى کالهبردار 
یا کالهبرداران را در دســتور کار قرار دادند و در تحقیقات 
انجام شده مشخص شد که تحویل گیرنده دالر و سکه ها 
یکسان نبوده و افراد مختلفى اقالم خریدارى شده را تحویل 

گرفته اند. 
پس از تحقیقات تکمیلى و میدانى توسط ماموران انتظامى 
مشخص شد که تحویل گیرندگان اقالم کالهبردارى شده 
مربوط به آژانسى در شرق تهران است و بدین ترتیب متهم 
و مخفیگاه وى شناســایى شد. مشــخص شد که همسر 
کالهبردار نیز براى انجام کالهبردارى با متهم همکارى دارد 
و اموال کالهبردارى شده را در محل سکونت، نگهدارى و 
مخفى مى کند. نتیجه تحقیقات و بررسى هاى صورت گرفته 
در اختیار مقام قضایى قرار گرفت و متعاقب آن، زن و شوهر 

طبق دستور قضایى جلب و تحویل مرجع قضایى شدند.

تأخیر 8 ساعته بالگرد امداد و مرگ جوان 31 ساله در کوه
عصر روز پنجشنبه هفته گذشته خبر تلخى درخصوص 
فوت یک جوان31 ساله کوهنورد بر اثر سقوط از کوه در 
رسانه ها منتشر شــد. ماجرا از این قرار بود که گروهى از 
کوه نوردان براى کوه نوردى بــه ارتفاعات «علم کوه» 
مى روند که در مسیر بازگشت از قله و در مسیر سراشیبى، 
یکى از این افراد به نام «مهدى فوالدى» تعادل خود را 
از دست داده و در هنگام سقوط با تخته سنگ ها برخورد 
مى کند و سر و دست وى با آسیب دیدگى شدید مواجه 

مى شود.
یکى از همراهان مهدى مى گوید بالفاصله پس از بروز 
حادثه خبر سقوط همراهمان را از طریق بیسیم به سایر 
کوه نوردان که در ارتفاع پایین تر حضور داشــتند اطالع 
دادیم و آن ها نیز به دلیل پوشش بد آنتن موبایل به سختى 
خبر وقوع حادثه را با گروه امداد و نجات منطقه در میان 
گذاشتند. مســئوالن هالل احمر منطقه پس از اطالع 
یافتن از وقوع حادثه به همراهــان توصیه مى کنند فرد 
آسیب دیده را به هیچ عنوان جابه جا نکنید تا امدادگران 

به محل حادثه برسند.
4 ساعت از زمان وقوع حادثه مى گذرد و تمام همراهان 
مهدى ســعى مى کردند بــا صحبت کــردن با مهدى 
هوشیارى اش از دست نرود تا شاید بالگرد امداد و نجات از 
راه برسد اما انگار از آمدن بالگرد هالل احمر خبرى نبود.

همراهان مهدى وقتى از رســیدن امدادگــران ناامید 
مى شوند براى نجات دوستشان دست بکار شده و سعى 
مى کنند با بستن سر و دست آسیب دیده مهدى خودشان 

او را به یک مرکز درمانى برسانند.
به گفته یکى از همراهان این کوه نورد، پس از گذشــت 
چندین ســاعت از وقوع حادثه یکى از نیروهاى هالل 
احمر خود را توسط قاطر به محل حادثه رساند و سعى کرد 
مصدوم را احیاى قلبى کند اما کار از کار گذشته بود و دیگر 

جانى در بدن مهدى وجود نداشت.
شــاید تلخ ترین قســمت ماجرا اینجاســت که تالش 

همراهان جوان 31 ســاله نتیجه نداد و سرانجام پس از 
گذشت 8 ساعت انتظار و تحمل درد ناشى از شکستگى 
سر و دست  و بدلیل خونریزى شــدید، مهدى جانش را 

پیش چشمان دوستانش و همراهانش از دست مى دهد.
سرانجام پس از فوت مهدى، چند امدادگر جوان خود را به 
محل حادثه مى رسانند و جسد کوهنورد با قاطر به پایین 
کوه منتقل مى شود. اما اگر پیش از انتظار 8 ساعته، بالگرد 

امداد از راه مى رسید این جوان زنده مى ماند.
یکى از بستگان مهدى نیز در خصوص بروز این حادثه 
توضیح داد: همراهان وى گفتنــد در زمان وقوع حادثه 
مهدى هوشــیار بوده و حتى به ما گفت اگر براى منتقل 
کردن من به مرکز درمانى نیاز به پرداخت هزینه بود مبلغ 

را از طریق عابر بانک خودم پرداخت کنید.
وى ادامه داد: خبر مصدومیت مهدى به سازمان امداد و 

نجات مازندران اطالع داده شد همچنین یکى از همراهان 
براى نجات جان مصدوم موضوع را سازمان امداد و نجات 
همدان نیز در میان گذاشت که بعدها به ما اطالع دادند 
بدلیل اینکه براى پرواز بالگرد نیــاز به مبلغى حدود 18 
میلیون تومان بوده بین مراکز امــداد و نجات اختالف 
بوجود مى آید و هیــچ کدام از آنها حاضر به فرســتادن 

بالگرد نمى شوند.

ســید حمید جمال الدینى، ســخنگوى جمعیت هالل 
احمر در خصوص خبر منتشــر شــده مبنــى بر فوت 
این جــوان 31 ســاله گفت: متاســفانه هنــوز متولى 
امــداد و نجــات در کوهســتان مشــخص نشــده و 
وظیفه دســتگاه ها در این حوادث مشــخص نگردیده

 است.
وى ادامه داد: در حال حاضر هالل احمــر به علت نیاز 
مردمى و مشــکالتى که براى مردم ایجاد مى شــود 
در حوادث این چنینى به امدادرســانى مــى پردازد اما 
واقعیت این اســت که باید متولى اینگونه حوادث معلوم

 شود.
ســخنگوى جمعیت هالل احمر در خصوص عدم پرواز 
بالگرد براى نجات کوهنورد مجروح شــده در علم کوه 
اظهار داشــت: بالگردهاى هالل احمر اگر بخواهند در 
ارتفاع 4 هزار مترى پرواز کنند باید حداقل ســوخت را 
همراه داشته و مجهز به اکسیژن هم باشد که متاسفانه 

این امکانات در بالگردهاى هالل احمر موجود نیست.
وى با اشاره به اظهار نظر رئیس هیئت کوهنوردى گفت: 
اطالعات اولیه هیئت کوهنــوردى نیز کم بوده و به این 

علت منجر به اقدامى نشده است.
براى نخستین بار نیست که در مناطق کوهستانى شاهد 
بروز چنین حوادث تلخى هستیم، حوادثى که شاید اگر 
امدادگران هالل احمر و اورژانس کشــور که کمک به 
مصدومان حوادث به عنوان یکــى از وظایف اصلى آنها 
تعریف شده اســت به موقع در محل وقوع حادثه حضور 
مى یافتند شــاهد وقوع چنین حوادث تلخ و جانگدازى 
نبودیم. حال با توجه به سخنان سخنگوى هالل احمر 
مبنى بر اینکه متولى امداد و نجات در کوهستان مشخص 
نشده این ســوال در اذهان عمومى پیش مى آید که در 
صورت وقوع چنین حوادث مشــابهى براى کوهنوردان 

چه سازمانى پاسخ گو خواهد بود؟

عامل گروگانگیرى مشهد در گذشت کالهبردارى از صرافى هاى تهران  دستگیرى عامل آزار مرگبار «پریا کوچولو» در ساوه

دستگیرى باند
 سارقان خانه
 در نیاوران

پدر بازیکن پرسپولیس 
تهدید به خودسوزى کرد
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کارشناسان تاکید کردند که هوش مصنوعى مى تواند در 
عرصه  نرم افزارها و ابزارهاى امنیتى بزرگترین تحول را 

به وجود آورد و بازى را تغییر دهد.
با افزودن هوش مصنوعى به پلتفرم هاى دفاعى سایبرى 
مدیران امنیت IT در سازمان ها مى توانند ابزارهاى قوى 
مبتنى بر فناورى یادگیرى ماشینى در اختیار داشته باشند 
تا در نهایت بتوانند حفاظت کامل را از اطالعات انجام 
دهند. شرکت McAfee معتقد اســت که این راه حل 

نهایى براى آن ها محسوب مى شود.
McAfee Advanced Threat De- نرم افزار امنیتــى

fense که با نام ATD هم شناخته مى شود در نظر دارد 

روشى که انسان و ماشین با یکدیگر تعامل مى کنند را 

تغییر دهد تا بتواند محافظت بیشترى از منابع IT سازمان 
انجام دهد و از طریق یک پلتفرم امنیتى هوشمند بتواند 
ابزارهاى یادگیرى ماشــینى و اتوماســیون را هم در 

سازمان ها به کار گیرد.
 McAfee ATD نســخه جدید نرم افزار مذکور که با نام
v4,0  عرضه شــده است تکنیک پیشــرفته یادگیرى 
ماشینى را شــامل مى شود و به گفته شــرکت سازنده، 
قابلیت مذکور امکان شناســایى و تحلیــل داده ها در 
فایل هاى ضمیمه شده به پست الکترونیکى را هم دارد و 
مى تواند امنیت بیشترى براى شبکه هاى سازمانى انجام 
دهد و روش به روزشده هوشــمند را به این اکوسیستم 

اضافه کند. 

شرکت نت گیر مدل به روزترى از روتر معروف و محبوب 
Nighthawk X6 در رده AC4500 با ویژگى هاى جدید 

را معرفى کرد. روتر جدیــد Nighthawk X6S نام دارد 
(R8000P) و از بلندگوى هوشــمند الکســاى آمازون 
و فرامین صوتى روى این دســتیار شخصى پشتیبانى 
 MU-MIMO مى کند. به عالوه، به قابلیت بسیار مهم
براى افزایش کارایى و توان خروجى شــبکه بى ســیم 

مجهز است.
روتر جدید سه بانده اســت و از پردازنده اى دوهسته اى 
با ســرعت 1.8 گیگاهرتز اما 64 بیتى متعلق به شرکت 
برودکام بهره مى برد. انــدازه حافظه رم 512 مگابایت و 
حافظه فلش 128 مگابایت است. این پردازنده معمارى 
MIMO 3x3 را پشتیبانى مى کند. به همین خاطر، شش 

آنتن خارجى براى این روتر در نظر گرفته شده است که 
سه آنتن براى فرکانس هاى 5 گیگاهرتز و سه آنتن براى 
فرکانس 2.4 گیگاهرتز هستند. سرعت این روتر برخالف 
مدل اصلى که 3600 مگابیت بود، به خاطر سه بانده بودن 
به مرز 4000 مگابیت مى رســد که روى دو فرکانس 5 

گیگاهرتز حداکثر ســرعت برابر 1625 مگابیت و روى 
فرکانس 2.4 گیگاهرتز به مرز 750 مگابیت مى رســد. 
ایــن دســتگاه 5 درگاه اترنت یک گیگابیتــى دارد که 
یکى براى WAN و چهار درگاه دیگــر براى اتصال به 
 USB دستگاه هاى دیگر هســتند. همچنین، دو درگاه

3.0 و USB 2.0 دارد. نت گیر روى این روتر قابلیت ها و 

ابزارهاى نرم افزارى مختلفى براى کاربران حرفه اى مانند 
اپلیکیشن هاى موبایل، سرویس هاى کالود، ابزارهاى 
گزارش گیرى شبکه و پشتیبان گیرى آنالین فراهم کرده 
است. قیمت این روتر پرسرعت و رده باال 300 دالر است.

شــرکت گیگابایت اولین مادربورد Mini-ITX را براى 
پردازنده هاى AM4 شــرکت اى ام دى معرفى کرد. این 
مادربــورد GA-AB350N-Gaming WIFI نام دارد 
و مبتنى بر چیپ ســت B350 اى ام دى با ویژگى هاى 
پیشــرفته اى مانند USB 3,1 نســل دوم، پشتیبانى از 
درایوهاى SSD مبتنى بر PCIe 3,0 x4، درگاه شبکه 

یک گیگابیتى و واى فاى توکار ac 802,11 است.
 این مادربورد از خنک کننده هــاى پردازنده بزرگ مانند 
AMD Wraith MAX پشتیبانى مى کند. پردازنده هاى 

داراى چیپ ســت B350 عملکردى بســیار شــبیه به 
پردازنده هاى پرچــم دار X370 اى ام دى دارند و به طور 
کامل از قابلیت هاى اورکالك پى سى پشتیبانى مى کنند. 
قابلیت بسیار مهم روى این مادربورد فراهم شدن کارت 
شبکه اترنت و واى فاى نسل جدید و پرسرعت است تا 
کاربر نیازى به خرید و اضافه کردن کارت شبکه یا دانگل 

براى اتصال به شبکه هاى پرســرعت کابلى و بى سیم 
 Realtek 8111 نداشته باشد. براى شبکه کابلى از کنترلر
GbE استفاده شده است که یک درگاه یک گیگابیتى در 

اختیار کاربر مى گذارد. اما چیپ ســت واى فاى استفاده 
شــده براى این مادربورد Intel AC 3160 است که از 
اســتاندارد ac802,11  اما با MIMO 1x1 پشــتیبانى 
مى کند. اگرچه این چیپ ســت نســبت بــه مدل هاى 
جدیدى که وارد بازار شده سرعت و کارایى قابل تعریفى 
ندارد، اما مى تواند کاربر را از یــک دانگل AC بى نیاز و 
امکان اتصال کامپیوتر دســکتاپ به روترهاى نســل 
جدید AC را فراهم کند. شــرکت گیگابایت براى بهبود 
cFos- قابلیت هاى شــبکه این مادربورد اپلیکیشــن
Speed را نیز عرضه کرده اســت تا تأخیر در شــبکه 

کاهش پیدا کند. قیمت این مادربورد هنوز اعالم نشده 
است.

مهندسان حسگرى ساخته اند که مى توان آن را بر روى 
دسته عینک جاسازى کرد و از آن براى خاموش/روشن 
کردن چراغها یا تایپ کردن متــن روى صفحه رایانه 

استفاده کرد.
حســگر ابداعى مهندسان موسســه فناورى جورجیا و 
آکادمى علوم چین حرکت پوســت را هنگام پلک زدن 
شکار کرده و از آن براى روشن و خاموش کردن چراغ ها 
یا تایپ کــردن متن بــر روى صفحه رایانه اســتفاده 

مى کند.
حســگر به کار رفته در این عینک در واقــع یک مولد 
تریبوالکتریک بوده و به اندازه اى نازك است که مى توان 
آن را روى دسته عینک جاسازى کرد. این حسگر از چند 
الیه پلیمرى ساخته شده و این الیه ها پوشش فلزى دارند 

که به عنوان الکترود عمل مى کند.
هر بار کــه کاربر پلــک مى زند، حرکت پوســت او در 
کناره هاى چشــم موجب مى شــود الیه هاى پلیمرى 

فعال شده و یک سیگنال الکتریکى تولید کنند. با تکرار 
کردن تعمدى این پلک زدن ها، ســیگنال از طریق یک 
سیم یا به طور بیســیم به رایانه منتقل مى شود. زمانى 
که سیگنال ارسال شده از حد آستانه باالتر باشد، بدین 
معناســت که کاربر به دنبال خاموش و روشــن کردن

 المپ هاست.
 تیم علمــى به دنبال اســتفاده از  این حســگر بر روى 
اعضاى دیگر بدن اســت تــا بتواند پتانســیل آن را در 
کارکردهاى رباتیک هوشمند بررســى کند. همچنین 
مى توان از این سیستم براى کمک به افرادى که به دلیل 
تصادف یا بیمارى  محدودیت حرکتى دارند، اســتفاده

 کرد.
 حســگر ابداعى داراى کاربردهاى زیاد دیگرى از جمله 
استفاده از حرکت عضالت دیگر یا کاربرد در سامانه هایى 
خواهد بود که نیازمند نظارت مستمر زیستى یا غیرزیستى 

هستند.

فروش تازه ترین گوشــى پرچمدار شرکت ال جى 
موسوم به V30 از نیمه شهریور ماه در کره جنوبى 
آغاز مى شود.به فاصله کوتاهى یعنى بعد از گذشت 
دوهفته گوشى یاد شده در آمریکاى شمالى عرضه 
مى شود.برخى ســایت هاى خبرى به اسناد داخلى 
ال جــى در این زمینه دســت یافته اند که نشــان

 مى دهد این شرکت قصدداشــته گوشى V30  را 
زودتر روانه بازار کند، اما سرانجام اواخر شهریور ماه 
را براى این کار مناســب تشخیص داده است.یکى 
از مزایاى مهم این گوشــى تجهیز آن به نمایشگر 
قدرتمند و داراى وضوح باالى OLED اســت. 
دقت نمایشگر 6,2 اینچى گوشى یاد شده 1440 در 
2560 بوده و دوربین قدرتمند آن 13 مگاپیکســلى 
است و تصاویر ویدئویى با وضوح 2160 پیکسل تهیه

 مى کند.6 گیگابایت رم و پردازنده اســنپ دراگون 
835 هم این گوشــى را به گزینه اى مناسب براى 
خرید مبدل مى کند. سیســتم عامل این گوشــى 
اندروید 7,1 اســت و امکان نصــب حداکثر 256 
گیگابایت حافظه بــر روى آن وجــود دارد.عالوه 
بر این، دوربین دوگانه هم بــراى این تلفن همراه 
هوشــمند در نظر گرفته شــده و باتــرى 3200 
میلى آمپــرى بــر روى آن دیده مى شــود. گفته

 مى شــود این تلفن همراه هوشمند از فناورى شارژ 
بى سیم هم پشتیبانى مى کند. قیمت این گوشى بین 

600 تا 700 دالر اعالم شده است. 

با افزایش محبوبیت روز افزون شبکه هاى مجازى و 
پیام رســان هاى تحت وب، مى توان گفت که برنامه 
هاى ویرایشگر تصویر از محبوب ترین اپلیکیشن ها 
به شــمار مى روند که روزانه توسعه دهندگان آن ها با 
افزودن قابلیت ها جدید سعى مى کنند که توجه کاربران 

را به سوى خود جلب نمایند.
 Photo Editor PRO Unlocked  عنــوان یــک 
ویرایشــگر قدرتمند و حرفه اى تصاویر مى باشد که 
توسط شــرکت Gamma Play براى اندروید منتشر 
شده است. مجموعه ابزار هاى به کار رفته در اپلیکیشن 
Photo Editor PRO by Gamma Play تا حدودى 
نیاز کاربران را در زمینه ویرایش تصویر برطرف کرده و 
این اجازه را مى دهد تا عکس هاى خود را با افکت هایى 
زیبا و جذاب در شبکه هاى اجتماعى و یا پروفایل هاى 
 Photo Editor خود به اشتراك بگذارید. توسعه دهنده
PRO by Gamma Play با تحت نظــر قرار دادن 

تمامى گروه هاى کاربران مبتدى و حرفه اى سعى بر 
آن داشته که امکانات و قابلیت هاى موجود را با ساده 
ترین حالت ممکن در نرم افزار قرار داده تا هر کســى 
بدون نیاز به دانش قبلى بتواند از آن ها بهره مند شود. 
عالوه بر این میزان تاثیر افکت ها بر روى عکس ها نیز 
به دستان شما بوده و مى توانید میزان آن ها را به دلخواه 

خود تغییر دهید! 

 Tasty Treats بازى محبوب و سرگرم کننده در سبک 
بازیهاى پازل و فکرى از انوع Match-3 از استودیوى 
بازى ســازى Avid.ly Entertainment براى اندروید 
اســت که به صورت رایگان در گوگل پلى منتشر شده و 
از محبوب ترین ها به شــمار مى رود. با نصب این بازى 
برروى گوشى و یا تبلت اندرویدى تان وارد شیرین ترین 
ماجراجویى شوید و با سفر به سرزمین هاى جادویى به 
جمع آورى میوه هاى خوشمزه بپردازید! با کنار هم قرار 
دادن سه یا بیشتر از میوه هاى مشابه آن ها را از صفحه 
نمایش محو و اقدام به جمع آورى آن ها نمایید ؛ با پیش 
بردن ســطوح تعداد این میوه ها افزایش یافته و درجه 

ســختى بازى افزایش مى یابد به طورى که براى پیش 
بردن مرحله ممکن اســت چند دقیقه اى وقت بگذارید! 
میوه هاى خوشمزه اى چون سیب، انگور، توت فرنگى، 
گالبى و … در صفحــه نمایش وجود دارند که شــما 
آن ها را مى توانید جمــع کنید ؛ در مراحــل آیتم ها و 
قدرت هاى جادویى نیز قرار داده مى شود که مى توانید 
آن هــا را دریافت و با قدرت بیشــترى بــه جمع آورى 
میوه هاى خوشمزه بپردازید ؛ به طور کلى ممکن است 
در نگاه اول با دیدن محیط بازى فکر کنید با یک بازى 
کودکانه روبرو هستید اما چنین نیست و مى تواند براى 
هر سنى جالب باشــد و براى ساعت ها شما را به گوشى 

میخکوب نماید. 

رامین مشکاه

 نرم افــزار TeamViewer  در بین کاربران مک و ویندوز همــواره از محبوبیت باالیى 
برخوردار بوده است. متاسفانه چند روز پیش اســتفاده از این برنامه به دالیل نامعلومى 
براى کاربران ایرانى مسدود شــد. لذا در این گزارش قصد داریم چند برنامه جایگزین 
مناسب را به شما معرفى کنیم تا از این طریق بتوانید به دستگاه مورد نظرتان در هرجاى 
دنیا که هستید دسترسى نامحدود داشته باشید. این برنامه ها همچنین امکان کپى کردن 
فایل از سیستم  مبدا و یا ارسال فایل به آنها را براى کاربران ممکن ساخته اند. نکته جالبتر 
اینکه برخى از این برنامه ها قابلیت اجرا بر روى سیستم عامل هاى iOS و اندروید را نیز 

دارند و از این طریق دسترسى به کامپیوتر حتى با اسمارت فون ها نیز ممکن خواهد بود.
LogMeIn Pro-1

با استفاده از این برنامه قدرتمند مى توانید کامپیوترتان را هر زمان و هرجایى که هستید 
کنترل و مدیریت کنید. این برنامه براى ویندوز و سیســتم عامل مک قابل اجرا است و 
طبق گفته هاى تیم ســازنده این برنامه، حتى امکان تماشاى ویدیوهاى HD به شکل 
از راه دور از طریق ایــن برنامه نیز وجو د دارد. ضمنا دریافــت و یا انتقال فایل از طریق 

File Manager این برنامه نیز امکان پذیر است.

پروسه پرینت اسناد از کامپیوتر مبدا با اســتفاده از این برنامه بسیار آسان تر شده است. 
همچنین با اپلیکیشن اندروید و یا iOS این برنامه نیز مى توانید سیستم خود را از فواصل 
نزدیک و یا بسیار دور به راحتى کنترل کنید. قبل از پرداخت 70 دالر براى خرید این برنامه 

مى توانید از نسخه آزمایشى آن به شکل رایگان استفاده کنید.
Ammyy Admin-2

این نرم افزار یک راه  حل چند منظــوره براى کنترل و مدیریــت کامپیوترها از راه دور 
محسوب مى شود. با اســتفاده از این برنامه مى توانید کامپیوترهاى یک شبکه و حتى 
سرورها را از راه دور و بدون دردسر و پیچیدگى کنترل کنید. همچنین با استفاده از این 
برنامه و از طریق اینترنت مى توانید کامپیوتر خود را از هر نقطه اى از دنیا به راحتى کنترل 

کنید.
یکى دیگر از کاربردهاى ایــن برنامه، به کارگیرى در جهت ارائه مطالب در جلســات 
یا برگــزارى کالس هاى مجــازى و آمــوزش از راه دور اســت. برخــالف برخى از 
جایگزین هاى برنامه TeamViewer، این نرم افزار به شــکل کامــال رایگان عرضه 

مى شود.

Microsoft Remote Desktop Connection-3

اگر به  دنبال دسترسى به تمامى فایل ها، برنامه ها و منابع شبکه  ذخیره شده در کامپیوتر 
دفتر کارتان از داخل منزل هستید، این برنامه مى تواند یکى از بهترین اولویت هاى شما 
باشــد. این ابزار قدرتمند در حال حاضر به صورت پیش فرض در ویندوز وجود دارد اما 
درصورتى که از سیســتم عامل مکینتاش اســتفاده مى کنید و قصد دارید یک سیستم 
ویندوزى را از راه دور کنترل کنید، مى توانیــد این برنامه را از طریق باندل آفیس 2011 
که براى مک ارائه شــده و یا به صورت جداگانه دانلود کنید. کنترل و انتقال فایل ها از 
طریق این برنامه و بر روى سیســتم عامل مک به راحتى و بدون هیچ گونه دردســرى 

انجام مى شود.
UltraVNC-4

این برنامه هم یکى جایگزین خوب و مناســب براى برنامه TeamViewer محسوب 
مى شود چراکه قادر است صفحه نمایش سیستم مورد نظر را از طریق اینترنت بر روى 
سیستم دلخواه شما نمایش دهد. با اســتفاده از این برنامه دسترسى و کنترل از راه دور 

سیستم در هر نقطه اى از دنیا امکان پذیر خواهد بود.
CrossLoop-5

با استفاده از این سرویس مى توانید به سیستم دلخواهتان در هر نقطه اى از دنیا دسترسى 

داشته باشید. این برنامه عالوه بر دسترسى نامحدود به کامپیوتر مقصد، امکان ریبوت 
کردن کامپیوتر از راه دور و همچنین اتصال مجدد به همان سیستم را به  کاربران مى دهد 
و همچنین استفاده از این برنامه به صورت کامال رایگان خواهد بود. با استفاده از این برنامه 
مى توانید صفحه نمایش کامپیوتر دوستانتان در هرجاى دنیا که باشند را کنترل و مدیریت 

کنید. این برنامه براى سیستم عامل ویندوز و مک قابل دانلود و اجرا است.
ضمنا اگر برنامه را به نســخه غیر رایگان ارتقاء دهید، امکان انتقال نامحدود فایل بین 
سیستم مبدا و مقصد و همچنین کنترل سیستم با استفاده از اپلیکیشن اندروید نیز وجود 

خواهد داشت.
Radmin 3 -6

این برنامه که به عنوان یکى از نامزدهاى جایگزین نرم افــزار teamViewer انتخاب 
شده، به شکل اختصاصى براى سیستم عامل ویندوز طراحى شده است. طبق گفته هاى 
شرکت سازنده این برنامه، با استفاده از این نرم افزار مى توانید سیستم مبدا را با سرعت 
بسیار باال کنترل کنید. یکى از ویژگى هاى این برنامه، نمایش صفحه نمایشگر سیستم 
مبدا به شکل فول اسکرین و یا در یک پنجره جداگانه است. ضمنا امکان انتقال فایل بین 
هردو سیستم بدون هرگونه افت سرعت برنامه نیز وجود دارد. کاربران همچنین مى توانند 
به  شکل متنى و یا صوتى با سیستم مبدا ارتباط داشته باشند. از دیگر ویژگى هاى قابل 
 ،Intel AMT پشتیبانى از ،DirectScreenTransfer توجه این برنامه مى توان به فناورى
ریبوت و یا خاموش کردن از راه دور، رابط کاربرى ساده و پشتیبانى از چند مانیتور به طور 

همزمان اشاره نمود.
ISL Light-7

 TeamViewer ISL آخرین برنامه اى که در این گزارش قصد معرفى آن را داریم، نرم افزار
Light با رابط کاربرى دوست داشتنى است که قادر به کنترل از راه دور دستگاه هاى مجهز 

به سیستم عامل ویندوز، مک و لینوکس است. تنها کارى که الزم است انجام دهید، دانلود 
این برنامه و ذخیره آن بر روى صفحه دسکتاپ کامپیوترتان است. سپس با یک کلیک 

ساده مى توانید کامپیوتر مبدا را به  راحتى کنترل کنید.
نکتــه جالــب اینکــه مى توانیــد بــا اســتفاده از اپلیکیشــن iOS، اندرویــد و یا 
ویندوزفون ایــن برنامــه، بــه کامپیوترتان دسترســى از راه دور داشــته باشــید. 
شــرکت ســازنده این برنام ه را به صــورت رایــگان براى تمامــى پلتفرم هــا ارائه 

کرده است.

TeamViewer 7 جایگزین براى نرم افزار

با پلک زدن چراغ را خاموش کنید

ایالن ماســک بــا ارســال پیامــى در توییتــر و در 
واکنــش بــه تولید یک کشــتى خــودران تا ســال 
2020 از ســاخت اولیــن کشــتى خــودران جهــان 
توســط شــرکت اســپیس ایکــس متعلق بــه خود

 خبر داد.
این کشتى کوچک که براى مسیریابى نیازى به دخالت 
انسان ها ندارد، قابلیت حرکت در دریاها و اقیانوس ها را 

دارد و توسط شرکت اسپیس ایکس که ماسک مدیریت 
آن را بر عهده دارد کشتى پهپادى فضاپیماى خودکار نام 

گرفته است.
کشتى یاد شــده براى جمع آورى قطعات قابل بازیافت 
و قابل اســتفاده مجدد ســفینه فضایى ساخت اسپیس 
ایکس که به تازگى به فضا پرتاب شــده، آماده و تجهیز 
شده است. در واقع راکت پرتاب شــده اسپیس ایکس 

به فضــا در زمان بازگشــت بر روى این کشــتى فرود
 مى آید.

ابعاد کشتى یاد شده 91.5 متر در 30 متر است و بال هاى 
متصل به آن در صورت باز شدن عرض این کشتى را به 
51 متر افزایش مى دهند. کشتى یاد شده تا زمان بازگشت 
راکت اسپیس ایکس به زمین توسط خدمه انسانى هدایت 
مى شوند، اما پس از آن هدایتش به طور خودکار صورت 

مى گیرد.
قرار اســت اولین کشــتى کامال خودکار جهان که تنها 
براى حمل و نقل بار در جهان توسط نروژى هاى ساخته 
مى شــود، از جى پى اس، رادار، دوربین و حسگرهاى 
متعدد براى مسیریابى اســتفاده کند. میزان آالیندگى 
این کشتى صفر خواهد بود و قادر به حمل 100 کانتینر 

کود خواهد بود.

بازى پازل« میوه هاى خوشمزه»

MU-MIMO با پشتیبانى از بلندگوى الکسا و Nighthawk X6S روتر جدید 

AM4 AMD مادربوردى با پردازنده
ac802.11 و واى فاى 

تحول هوش مصنوعى در ابزارهاى امنیتى

فروش گوشى
« وى 30ال جى» 
از نیمه شهریور
 آغاز مى شود

یک اپلیکیشن ویرایشگر 
قدرتمند تصاویر

ایالن ماسک کشتى 
خودران تولید مى کند
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منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

ضیائى معروف به عمو پورنگ 
 واقعه تاسف بار مرگ بنیتا(دختر 8 ماهه) ، داریوش فر

پس از

ن فعالیت مى کنند به دیدار خانواده 
ى که در زمینه کودك و نوجوا

به نمایندگى از هنرمندان

بنیتا رفت. 

جشنواره «عرضه و طبخ آبزیان» با هدف معرفى 
غذاهاى ســالم به ویژه ماهى بــه عنوان غذاى 
سالمتى براى نخســتین بار در کشور در گیالن 

برگزار شد. 

دومین همایش 
بین المللى بانوان 

مروج فرهنگ 
رضوى- مشهد 

آخرین جلسه 
علنى شوراى 

شهر تهران! 

مانده است.صابون فروشى باقى از آن تنها دو مغازه محله اى که امروز مشهد بود. صابون سازى در کارخانه هاى کارگاه ها و مرکز فعالیت مصلى 3 در قدیم، 

بخش دوم موزه عروسک هاى 
ملل با نام «موزه عروسک 

و فرهنگ ایران» با معرفى، 
اقوام، لباس ها، قصه ها و 
افسانه ها افتتاح شد. این 

موزه در خیابان سعدى، کوچه 
فیات پایتخت (تهران)  قرار 

دارد.

کنسرت آواز پارسى، افسانه و مهر شهرام ناظرى و حافظ 
ناظرى  در تاالر وزارت کشور برگزار شد. استاد شهرام ناظرى 

و حافظ ناظرى، پس از "ناگفته" به عنوان پرمخاطب ترین 
کنسرت تاریخ موسیقى ایران، نخستین کنسرت شاهنامه 
خوانى ایران را در پروژه "آواز پارسى“ در راستاى حفظ و 

حراست از زبان پارسى، به دور از الحان عربى، برگزار کردند.

کالش و گستردگى کالش 

بافى و عشق و عالقه 

مردم روستاها و شهرهاى 

کردستان نمایندگان جهانى 

صنایع دستى را تحت تاثیر 

گذاشت و این امر زمینه ساز 

جهانى شدن این صنعت و 

هنر مردمان این مرز و بوم 
شد. 




