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افزایش جریمه هاى 
رانندگى 

قانونى اعالم شد

آماده پاسخگویى قاطع 
به هر تهدیدى هستیم

انتقال خودسرانه آب 
از استان اصفهان

باسونامى قیمت مسکن 
مواجهیم؟

اگر پیشنهاد خوبى باشد
 به تهران برمى گردم

14

قرار بود براى «بنیتا»
 آژانس بگیریم...  

برق اصفهان نمى رود

4040 دقیقه تا دومین قهرمانى گیتى پسند در آسیا دقیقه تا دومین قهرمانى گیتى پسند در آسیا
فینال فوتسال جام باشگاه هاى آسیا امروز برگزار مى شودفینال فوتسال جام باشگاه هاى آسیا امروز برگزار مى شود

12

پیک بار مصرف برق با همکارى مردم کنترل شد 

جهان نما

معادله بدون مجهــول

2

درحالى که بسیارى از چهره هاى سیاسى اصالح طلب و 
حامیان دولت خواستار تغییرات اساسى در وزارت کشور 

شده اند و مهمتر از آن حتى شخص رئیس جمهور نیز انتقادات 
اساسى به نحوه برگزارى انتخابات از سوى این وزارتخانه دارد 
و مکرر بر آن تأکید کرده است، شنیده ها از ابقاى عبدالرضا 

رحمانى فضلى حکایت دارد.
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سرمربى و مدیرعامل باشگاه استقالل در نشست خبرى 
و در تلویزیون عوامل باخت را ساکت و فدراسیون فوتبال 

معرفى کردند در حالى که در وهله اول باید نگاهى به 
عملکرد خود داشته باشند.

استقالل لیگ هفدهم را با شکست آغاز کرد و آبى پوشان 
در  اولین مسابقه در آبادان بدون امتیاز زمین بازى را ترك 

کردند. از ابعاد مختلف مى توان دالیل این شکست را 
بررسى کرد اگرچه اعتقاد داریم درمورد عملکرد فنى تیم 

استقالل قضاوت و نقد زود است اما نباید از ضعف فنى 
تیم استقالل غافل شد.

2 میلیون هکتار از زمین هاى کشورهاى جهان زیر کشت فراسرزمینى مى رود

  USBUSB سرعت سرعت
به به 22 برابر افزایش یافت برابر افزایش یافت

«فرار رو به جلو»
 بهترین روش در استقالل

13

روابط گرم 2 سیاستمدار معتدل در آستانه فصل تشکیل کابینه



0202جهان نماجهان نما 2998یک شنبه  8 مرداد  ماه   1396 سال چهاردهم

جانشین فرمانده کل ارتش گفت: ما توانسته ایم نسبت به 
حرکات وابستگان داعش در استان دیالى عراق و اخیراً 
سه استان افغانستان، اشراف اطالعاتى خوبى به دست 
بیاوریم. امیر احمدرضا پوردستان، با بیان اینکه وحدت 
کاملى میان ارتش و ســپاه در زمینه نظــارت و کنترل 
مرزها وجود دارد، اظهار داشت: جمهورى اسالمى ایران 
امروز به نقطه اى رسیده است که تهدیدکننده را از کرده 
خودش پشیمان مى کند. وى با بیان اینکه نیروهاى مسلح 
جمهورى اســالمى ایران، زمین، دریا و هواى مرزها و 
خارج از مرزها را کامًال تحت نظر دارند، عنوان کرد: تمامى 
پروازهایى که در اطراف مرزهاى جمهورى اسالمى ایران 

صورت مى گیرد، توسط کارشناسان اطالعاتى ما، رصد، 
کنترل و تحلیل مى شوند.

جانشــین فرمانده کل ارتش افزود: در عرصه آب ها نیز 
تمامى شناورهاى دریاهاى اطراف ما اعم از دریاى عمان، 
خلیج فارس، اقیانوس هند، دریاى سیاه و دریاى مدیترانه، 
رصد و کنترل مى شــوند.وى با بیان اینکه ظرفیت هاى 
دفاعى جمهورى اسالمى ایران، متناسب با تحلیل هاى 
اطالعاتى که در اختیار دارد اتخاذ مى شوند، تأکید کرد: 
به ملت عزیــز ایران اطمینان خاطــر مى دهم که جاى 
هیچگونه نگرانى نیست چراکه نیروهاى مسلح ما آماده 

پاسخگویى قاطع به هرگونه تهدیدى هستند.

ســخنگوى کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس شــوراى اســالمى با بیان اینکه ما بناى توقف 
برجام را نداریــم، گفت: این توطئه آمریکایى هاســت 
که مى خواهند مردم و دولت را تحت فشــار قرار دهند

 که از برجام خارج شــویم و ما هزینه توقــف برجام را 
بدهیم.

سید حسین نقوى حسینى در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه 
آمریکایى ها همچنان به دشمنى، کینه توزى و خصومت 
علیه ملت ما ادامــه مى دهند، اظهار داشــت: این روند 
دشمنى ها و خصومت ها 38 سال است که در حال انجام 
است و امروز نیز با شدت هرچه بیشتر پیگیر آن هستند. 

وى افزود: اگر فرد، گروه یا یک جریان سیاسى در کشور 
ما فکر کند که رفتار آمریکا بعد از 38 ســال تعدیل شده 
است یا دیگر با ما دشمنى ندارد، یا غفلت مى کند یا اینکه 

واقعاً خائن است.
ســخنگوى کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس شوراى اسالمى همچنین خاطرنشان کرد : بعد 
از انعقاد توافق برجام انتظــار این بود که آمریکایى ها به 
علت این توافق تا حدودى دشــمنى ها و خصومت هاى 
خود را تعدیل کنند اما شــما دیدید که نه تنها این اتفاق 
ُرخ نداد و دشمنى ها تعدیل نشد؛ بلکه به این دشمنى ها 

شدت هم دادند.

آماده پاسخگویى قاطع 
به هر تهدیدى هستیم

ایران اجراى برجام را 
متوقف نمى کند

پاسخ جالب رهبر انقالب 
  تابناك | محسن هاشمى به برنامه «دستخط» 
گفت:  بعد از فـوت ابوى، نزد مقام معظم رهبرى رسـیده 
بودیم و من خدمت ایشان گفتم ما پدر از دست دادیم و براى 
ما پدرى کنید و بچه ها هم قول مى دهند شما را به عنوان 
پدر بپذیرند و حرف شما را گوش دهند. ایشان گفت اینجور 
که من مى دانم اینها حرف پدر خود را هم گوش نمى دادند؛ 
البته به شوخى گفتند. اینکه بیایند و حرف مرا گوش بدهند 
یک مقدار سخت اسـت ولى من گفتم من سعى مى کنم 

این مسیر را ایجاد کنم که آنها حرف شما را گوش بدهند.

نظرسنجى دانشگاه مریلند
  فارس| نتایج یک نظرسـنجى توسـط دانشگاه 
مریلند نشان مى دهد فرمانده نیروى قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى محبوب ترین شخصیت از نگاه مردم ایران 
است. این نظرسنجى همچنین نشان مى دهد محبوبیت 
سـردار سـلیمانى بعد از حمله تروریسـتى گروه داعش به 
مجلس شـوراى اسـالمى ایران افزایش یافته است. این 
نظرسنجى نشان مى دهد که 61 درصد از ایرانى ها نظرشان 
درباره سردار سلیمانى را «بسیار مطلوب» توصیف کرده اند.

ترامپ امضا مى کند
  میزان | «سـارا هاکبى سـندرز»، سـخنگوى 
کاخ سفید، اواخر روز جمعه با انتشـار بیانیه اى اعالم کرد: 
«دونالد ترامپ» نسـخه نهایى طرح تحریم هاى ایران، 
روسـیه و کره شـمالى را بررسى و بر اسـاس لحاظ شدن 
موارد پیشـنهادى خود، آن را تأیید کـرده و قصد دارد این 

طرح را امضا کند. 
نمایندگان کنگره آمریکا در روز سه شنبه با 419 رأى موافق 
و تنها سه رأى مخالف بسته تحریمى علیه سه کشور ایران، 
روسیه و کره شمالى را تصویب کردند. در رأى گیرى سناى 
آمریکا نیز از صد عضو سـنا 98 نفر به طـرح تحریم هاى 
جامع ایران رأى مثبـت داده اند و فقط «برنى سـندرز» و 

«ران پال» رأى منفى دادند.

راز یک شعبده
   خبر آنالین | روزنامه جمهورى اسالمى درباره 
اظهارات حمید بقایى بعد از آزاد شدن از زندان نوشت: این 
جریان بهار چه شـعبده اى در اختیار دارد که هرچه بیشتر 
خطوط قرمز را در مى نوردد، آسوده تر نمایش قدرت مى دهد 
و راحت از رفتن کشور به سمت و سوى دیکتاتورى حرف 
مى زند؟ اگر این حرف ها و دعوت به آشوب ها، آزاد است، 
چرا دیگران با تنها اظهار یکى از اینگونه سخنان از همه چیز 
محروم مى شوند و تحت تعقیب و مجازات قرار مى گیرند 
ولى کسانى که با کمال جسارت اصل نظام و سالمت آن 
را مورد تهاجم قرار مى دهند براى خود آزاد و رها هستند؟

اخبار مأیوس کننده 
  ایلنا| عضو شـوراى مرکزى فراکسـیون امید 
مجلس شـوراى اسـالمى بـا «مأیوس کننـده» خواندن 
اخبار مربوط به کابینه دوازدهم، خواسـتار معرفى وزرایى 
با رویکرد گفتمانى مشـخص شـد و تأکید کرد نمى توان 
از وزراى غیرگفتمانى انتظار معرفى مدیران اصالح طلب 
داشت، همچنین احتمال دارد این افراد جذب جریان رقیب 
در انتخابات 1400 شوند. جالل میرزایى اعالم کرد: اگر به 
اخبارى که از ترکیب کابینه آینده منتشر مى شود، با نگاه 
اصالح طلبى و حامیان آقاى روحانى در انتخابات بنگریم، 

تا حدودى مأیوس کننده است.

تحریم باعث خیر است
  انتخاب| حجت االسـالم والمسـلمین سـید 
مجتبـى میردامـادى، امـام جمعـه موقـت اصفهـان در 
خطبه هاى نماز جمعه این شـهر با اشـاره به تحریم هاى 
جدید آمریکا علیه ایران، تحریم ها را موجب خیر دانست 
و تصریح کرد: نباید از وجود این تحریم ها ناراحت شـویم 
بلکه تحریم مى تواند موجب پیشرفت کشور شود، در دوران 
دفاع مقدس در صنایع نظامى به شـدت در تحریم بودیم 
و موشکى نداشتیم اما همین تحریم ها باعث شد تا امروز 
به خودکفایى در تولید موشک هاى مختلف براى دفاع از 
کشور برسیم و اگر کسـى به ما حمله کند به نحوى دفاع 

کنیم که دشمنان ما در خاورمیانه نابود شوند.

توئیتر

بنیانگذار کفــش ملى، هرچند از ایــران رفته و در لندن
 کســب و کار دیگرى راه اندازى کرده بــود اما تا هفت 
ماه پیش از مرگ درصدد آن بود دوبــاره کفش ملى را 

زنده کند.
«محمدرحیم متقى ایروانى» در زمستان 1384 خطاب 
به على سعید لو معاون اجرایى محمود احمدى نژاد نوشته 
بود: «سرور بزرگوارم، جناب آقاى على سعیدلو، با تقدیم 
مراتب ارادت و اخالص، بنده رحیم ایروانى مؤســس 
گروه صنعتى کفش ملى در اســماعیل آباد جاده قدیم 
کرج که در آنجا بیــش از 34 کارخانه و در ایران 430 

فروشگاه کفش ملى تأسیس کرده ام که حتمًا جنابعالى 
مسبوق هستید، اینک آواره در انگلیس هستم. اکنون که 
برنامه مهم جناب آقاى رئیس جمهور ایجاد کار اســت، 

پیشنهاد مى کنم طى تصویبنامه اى کارخانجات بنده را 
مرجوع دارند، در این صورت حداقل طى ســه سال ده 
هزار کارگر و کارمند اســتخدام خواهم کرد. از حضور 
جنابعالى که همیشه اهل حساب و کتاب بوده و هستید، 

استدعا دارم در این مورد با جناب آقاى وزیر صنایع مذاکره 
فرمایید و اطالع دهید که فوراً بــراى اداى توضیحات 
بیشتر به حضورتان شرفیاب شــوم. بنده فعًال در لندن 
انگلیس هســتم و چنانچه اوامرى باشد با کمال افتخار 
در اختیار جنابعالى خواهم بود. به حضور مبارك پیشنهاد 
مى کنم که اگر شــغل دولتى میل ندارید، ریاست گروه 
صنعتى ملى را قبول بفرمایید، خود بنده معاون سرکار 

خواهم شد.»
آقــاى ایروانــى این نامــه را براى على ســعیدلو

ارســال کرد اما هیچ ــگاه جوابــى دریافت نکرد 
و هفت مــاه پــس از آن، در روز دوازدهم اســفند 
سال 1384، در حسرت روشن کردن دوباره چراغ کفش 

ملى درگذشت.

یک کارشــناس علوم قرآنى به دلیل نذر کردن نمک 
براى امامــزاده صالح (ع) در تجریش تهران اشــاره

کرد.
على نورى  که به مناسبت 
هفتــم مــرداد ســالروز 
بزرگداشــت امامــزاده ها 
ســخن مى گفت،  افزود: 
حضرت صالح بن موســى 
الکاظم (ع) فرزند بزرگوار 
امــام هفتــم (ع) و برادر 
حضرت على بن موســى 
الرضا (ع) هســتند و وجود 
ایشان در خاك کشورمان براى ما موهبتى بزرگ است.

 نورى زاده خاطرنشــان کرد: نمک بیشترین ماده اى 
اســت که آن را نذر حضرت صالح بن موسى الکاظم 
(ع) مى کنند و دلیل آن هم این اســت که زائران در 
گذشــته هاى دور که آن بقعه متبرکه در تجریش به 
عنوان محلى صعب العبور قرار داشــت، با خود نمک 
مى آوردند و در مسیر مى پاشیدند تا یخ ها و برف هاى 
موجود در مسیر کمى از حالت اصلى خود خارج شود و 

مسیر هموارترى را براى عبور فراهم آورد.

دبیر کل جامعه اصنــاف و بازار با انتقــاد تلویحى از نامه 
قالیباف درباره حرکت به سمت نواصولگرایى مى گوید شاید 
بعضى ها به دلیل دستپاچگى مطالبى مانند ضرورت حرکت 

به ســمت نواصولگرایى را 
مطرح کنند ولى هر جناحى 
اصولى براى خودش دارد که 

باید به آن پایبند باشد. 
به گزارش خبرآنالین،  احمد 
کریمــى اصفهانى دبیر کل 
جامعه اصناف و بازار با بیان 
اینکــه در دنیاى سیاســت 
اینگونه نیســت که همیشه 

همه چیز در اختیار یک جناح باشــد، همانطور که از اول 
انقالب تا کنون همینگونه بوده اســت، گفت: البته این 
موضوع به انقالب ها هم مربوط نیســت. تغییر و تحول 
همیشه وجود داشــته و موضوع خوبى اســت اما شاید 
بعضى ها بــه دلیل دســتپاچگى بعضــى مطالب مانند 
ضرورت حرکت بــه ســمت نواصولگرایــى را مطرح 
کنند ولــى هر جناحى اصولــى براى خــودش دارد که 
باید به آن پایبند باشــد که البته بســیارى از این اصول 

تغییر ناپذیر است.

 ایلنا| درحالى که بسیارى از چهره هاى سیاسى 
اصالح طلب و حامیان دولت خواستار تغییرات اساسى 
در وزارت کشور شــده اند و مهمتر از آن حتى شخص 
رئیس جمهور نیز انتقادات اساســى به نحوه برگزارى 
انتخابات از سوى این وزارتخانه دارد و مکرر بر آن تأکید 
کرده است، شنیده ها از ابقاى عبدالرضا رحمانى فضلى 
حکایــت دارد. نکته اى که باتوجه بــه رابطه نزدیک و 
تنگاتنگ رحمانى فضلى و على الریجانى عموم ناظران 
و تحلیلگران را به این نتیجه رســانده است که این بار 
هم همچون چهار سال اخیر، مهمترین متحد سیاسى 
روحانى، رئیس مجلس شوراى اسالمى است. بماند که 
اثبات این ادعا صرفًا براساس تحلیل هاى سیاسى متکى 
به شواهد و قرائن میسر نشده است و مستنداتى نیز در 
این رابطه در دست هســت و على مطهرى این ادعا را 

تأیید کرده است.
نایب رئیس مجلس به تازگى در نشست مجمع عمومى 
فراکسیون امید که پیش از دیدار اعضاى هیئت رئیسه 
این فراکســیون با روحانى و به منظور استماع نظرات 
تمامى اعضا درباره کابینه برگزار شــد، نسبت به برخى 
معامله گرى ها در جریان تشــکیل کابینه یازدهم انتقاد 
کرده و دربــاره تکــرار آن در جریان تشــکیل دولت 
دوازدهم هشدار داد. مطهرى حتى بخشى از سخنانش 
در نشســت مجمع عمومى فراکسیون امید را رسانه اى 
کرده و به سایت این فراکسیون گفته است: دوره قبل به 
نوعى معامله صورت گرفت و به رئیس جمهور گفته شد 
که فالن فرد را به عنوان وزیر معرفى کن، تا ما کمک 
کنیم که آن ســه وزیر موردنظر شما هم رأى بیاورند و 
در همین راستا وزیر کشورى معرفى شد که ما واقعًا از 

عملکردش راضى نیستیم.

رابطه گرم الریجانى و رحمانى فضلى
فارغ از این اعالم علنــى، آنچه پیــش از این موجب 
گمانه زنى هاى رســانه اى شــده بود، رابطه نزدیک و 
بسیار دوســتانه رئیس مجلس و وزیر کشــور بود که 
قدمت این رابطه، بخش قابل توجهى از عمر سیاســى 
این دو سیاســتمدار را تشــکیل مى دهد. حداقل در دو 

دهه گذشــته، همواره این دو چهره اصولگراى معتدل 
درکنار هم بوده اند و درحالى که رحمانى فضلى در دوران 
ریاســت الریجانى در صداوســیما، در پست حساس 
معاونت سیاســى ســازمان و بعد هــا قائم مقام رئیس 
صداوســیما فعالیت مى کرد، پس از اتمام این دوره ده 
ساله، به همراه رئیسش به شورایعالى امنیت ملى رفت و 
جالب تر آنکه پس از ورود الریجانى به دوران نمایندگى 
مجلس و نشستن بر کرسى ریاســت قوه مقننه، او نیز 
راهى این قوه شد و ریاســت دیوان محاسبات مجلس 

را برعهده گرفت.
رحمانــى فضلــى اخیــراً در مصاحبه اى بــا روزنامه

 جام جم متعلق به صداوسیما به دفاع از على الریجانى 
پرداخته است و آنچه درباره نقش رئیس مجلس در مورد 

حضورش در کابینه عنوان شده را تکذیب کرده است.

نقش الریجانى در تشکیل کابینه
على الریجانى اما دوشــنبه هفته گذشــته در نشست 
هیئت امناى دانشــگاه هاى علوم پزشکى بدون اشاره 

به ماجراهاى مربوط به معرفى رحمانى فضلى به عنوان 
وزیر کشور دولت یازدهم و با محوریت صحبت درباره 
نحوه معرفى وزیر بهداشــت این دولت کــه از قضا او 
نیز جــزو اصولگرایان کابینه اســت، هرگونه رایزنى و 
«معامله گرى» در تشــکیل کابینه را بى اساس خوانده 

است.
اما به تازگى بهــروز نعمتى نماینــده نزدیک به رئیس 
مجلس که مسئولیت سخنگویى هیئت رئیسه پارلمان 
را نیز برعهده دارد، گفته است: شخص آقاى الریجانى 

در دو مورد به کسانى که قرار بود در کابینه حضور داشته 
باشند، توصیه منفى کرده و آنها را از حضور در دولت منع 
کرده است. فارغ از آنکه به نظر مى رسد هدف نعمتى از 
طرح این ادعا بیش از هرچیز، نوعى بازارگرمى براى خود 
و کاظم جاللى باشد و مى توان از فحواى سخنان نعمتى 
نیز متوجه شد که منظورش از این دو فرد منع شده، او 
و کاظم جاللى بوده است، نعمتى در پاسخ به پرسشى 
درخصوص صحت این برداشت، تلویحًا تأیید کرده که 
پیشــنهادهایى به این دو نماینده نزدیک به الریجانى 
ارائه شــده اما ممانعت الریجانى بر پیشــنهاد روحانى 

ارجحیت داشته است.
همزمــان عبدالرضا رحمانى فضلى نیــز باوجود اینکه 
همچون «رئیســش» تأکید دارد هیــچ معامله اى در 
تشــکیل کابینه انجام نشــده اســت و نمى شود، در 
مصاحبه اى تفصیلى با ایلنا که بــه زودى به طور کامل 
منتشر خواهد شــد، اعالم کرده که رئیس مجلس در 
ابقاى بیژن نامــدار زنگنه در وزارت نفــت و محمود 
حجتــى در وزارت جهــاد کشــاورزى توصیه هایــى 

داشته است.
با این حال بررســى نــوع رابطه جاللــى و نعمتى با 
الریجانى که در دوره دهم با درخواست رئیس مجلس و 
موافقت رئیس جمهورى وارد «لیست امید» شده و حال 
نماینده پایتخت  هستند، مى توان به نوع سیاست ورزى 
و اشل روابط سیاسى الریجانى و تا حدودى روحانى پى 
برد. ویژگى خاصى در سیاست ورزى این دو سیاستمدار 
معتدل که رابطه مساعدشان را گرم تر هم ساخته است 
و شاهد این مدعا به جز حضور رحمانى فضلى در وزارت 
کشــور دولت روحانى، حضور محمد نهاوندیان دیگر 
معاون سال هاى سال الریجانى در تیم روحانى و آن هم 
در پست کلیدى و حساس رئیس دفتر رئیس جمهورى 
است. شغلى که بنابر شنیده ها، حال به محمود واعظى 
دیگر سیاســتمدار اصولگــراى نزدیک بــه این حلقه 
پیشنهاد شده است و درعوض وزارت اقتصاد نیز تقدیم 
نهاوندیان خواهد شــد تــا بنابر قانون نانوشــته حلقه 
روحانى-الریجانى، هیچ گزینه اى هیچ گاه تمام نشود، 

تنها از پستى به پستى دیگر منتقل شود!

روزنامه جمهورى اسالمى نوشت: پرفسور فیروز نادرى، 
معاون ارشد ناســا و مدیر مطالعات منظومه شمسى در 
اعتراض به سیاست هاى ضد مهاجرتى «دونالد ترامپ» 
علیه کشورهاى مسلمان از جمله ایران گفت: آن زمان 
که ایرانیان صاحب مدرن ترین تمدن باستان بودند هنوز 

کالیفرنیا زیر آب هاى کارائیب مدفون بود!
وى خطاب به ترامپ افزود: کاش سناتورهاى متملق 
و مشاورانتان به شما مى گفتند 43 درصد مدیران ارشد 
ناسا ایرانى هستند، همینطور 21 درصد اعضاى انجمن 
ریاضیدانــان آمریکا، 14 درصد پزشــکان، 17 درصد
 برنامــه نویســان و 11 درصــد اســاتید معــروف

 دانشگاه  هاى آمریکا همگى ایرانى هستند! شما حاصل 

ده ها سال جنگ رسانه اى، هزاران میلیارد دالر هزینه 
و گردآورى بهترین نخبگان جهــان را به باد حماقت 
ســپرده اید. شــرافت خود را به قیمت دالرهاى رژیم 
کودك کش سعودى حراج کردید. شما آبروى ایاالت متحده 

را حتى در نزِد متحدان اروپایى خود به کلى برده اید.

روابط گرم 2 سیاستمدار معتدل در آستانه فصل تشکیل کابینه

معادله بدون مجهول

  جام نیوز | جنجال هایشــان تمامى ندارد، 
یک روز راهى زندان شدنشان سوژه خبرى مى شود 
و روزى دیگر کاندیداتورى شان در انتخابات ریاست 
جمهورى. براى حاشیه سازى حتى آزاد شدن از زندان 
را هم بهانه مى کنند تا با مظلوم نمایى خود را قربانى 

نشان دهند نه متهم و مجرم.
از احمدى نــژاد و یــاراِن غارش حرف مــى زنیم، 
دورى شان از پاســتور هرچقدر طوالنى تر مى شود 
جنجال هایشان هم رنگ و بویى متفاوت تر به خود 
مى گیرد. گویى این روزها قرار است اپوزیسیون نظام 

را در چهره احمدى نژاد و رفقایش ببینیم.
دوران پســاانتخاباتى براى احمدى نــژاد و یارانش 
متفاوت از روزهاى پســاانتخاباتى سال 92 درحال 
گذار اســت. آنها بعد از انتخابات به مثابه سال 92 به 
عزلت و سکوت روى نیاورده اند، در صحنه هستند و 
فعال. خصوصًا از آن روزى که حکم بازداشتى دیگر 
براى بقایى صادر شــد و او باز هم راهى اوین شد تا
تجربه اى دیگــر از زندان رفتــن را تجربه کند. به

فاصله اى کوتاه جنجال احمدى نژادى ها آغاز شد. 
از اعتصاب غذاى بقایى گفتند و از افشاگرى ها. خط 
و نشان کشیدن هایى که زمزمه وار شنیده مى شد.  
احمدى نژاد و مشایى باز هم وسط میدان آمدند. اما 
حاشیه اصلى زمانى شکل گرفت که بقایى بعد از 18 

روز از زندان آزاد شد و یکراست از اوین راهى ولنجک 
شد و با استقبال گرم مشــایى و احمدى نژاد روبه رو 
شد. داستان جدید مثلث احمدى نژادى ها از همانجا 

آغاز شد.
بقایــى کــه بعــد از زندان تــالش زیــادى براى 
مظلوم نمایى داشت، ســاعاتى بعد از آزادى از اوین 
اتهامات سنگین و عجیبى را متوجه قوه قضائیه کرد 
و حتى بدتر از آن آرزوى سرنگونى مى کند. آرزویى 
که با ان شاءا... گفتن جمعى که او را احاطه کرده اند 

همراه مى شود. بعد از او اسفندیار رحیم مشایى است 
که تهدید به افشــاگرى مى کند و خواستار تشکیل 
دادگاهى در محضر ملت ایران مى شــود، احمدى 
نژاد هم ساکت نمى ماند و چندبار در مقام تأ یید کننده 

دوقلوهاى مشایى – بقایى وارد میدان مى شود.
شب آزادى بقایى گویى فاز جدیدى از رویارویى این 
سه ضلعى با نظام کلید خورد. احمدى نژاد و یارانش 
آمده اند تا با اپوزیسیون شدن در فضاى سیاسى زنده 

بمانند.

احمدى نژاد و یارانش اپوزیسیون مى شوند؟

نامه اى که مؤسس کفش ملى به معاون احمدى نژاد نوشت

معاون ایرانى ناسا خطاب به ترامپ:

شما آبروى آمریکا را بردید 

دلیل نذر کردن نمک
 براى امامزاده صالح (ع)

عضو جبهه پیروان:
 قالیباف دستپاچه شده است
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سرپرست حجاج ایرانى گفت: تاکنون عربستان براى 30 
هزار حاجى ویزاى الکترونیکى صادر کرده است.

حجت االسالم والمسلمین على قاضى عسکر  در حاشیه 
کنگره بزرگ حج تمتع زائران اصفهانى، با اشاره به اینکه 
امسال 86 هزار و 500 نفر به عربســتان اعزام مى شوند، 
گفت: تاکنون ویزاى بیش از 30 هزار زائر ایرانى، الکترونیکى 
صادر شده است. نماینده ولى فقیه و سرپرست حجاج ایرانى 
افزود: طرح صدور الکترونیکى روادید زائران، براى نخستین 
بار امسال اجرا شده است و سال هاى قبل براى صدور روادید 
گذرنامه ها به سفارتخانه عربستان در تهران و کنسولگرى 
این کشور در مشهد ارسال مى شد که این مشکالت زیادى 

از جمله مفقود شدن گذرنامه ها را در پى داشت.
وى با اشاره به روند اقدامات صورت گرفته براى صدور ویزاى 
هیئت ده نفره کنسولى کشورمان افزود: صادر نشدن روادید 
این هیئت خللى در اعزام زائران ایجاد نمى کند و حضور آنها 
براى حل مشکالت احتمالى زائران در کشور عربستان است.

نماینده ولى فقیه و سرپرست حجاج ایرانى تأکید کرد:  البته 
وزیر حج عربستان براى حل این مشکل قول مساعد داده 

است.
وى گفت: نخستین گروه ستادى حج تمتع امسال در قالب 
کاروان 230 نفره با یک فروند هواپیمــاى ایران ایر عازم 

مدینه منوره شدند.

سخنگوى سازمان انتقال خون گفت: تنها 4/38 درصد 
از سهم اهداى خون در کشــور مربوط به بانوان است، 
بانــوان در اهداى خون مشــارکت مؤثرترى داشــته 

باشند.
بشیر حاجى بیگى اظهار داشت: بسیارى از کشورهاى 
پیشرفته جهان در حوزه طب انتقال خون نگاه ویژه اى 
به اهداى خون بانوان دارند به عنوان مثال در فرانســه 
آمار اهداى خــون بانوان همانند اهــداى خون آقایان 
50 درصد اســت. وى تأکید کرد: این در حالى اســت 
که در کشور ما در ســال 95 از دو میلیون و یکصدهزار 
و 914 واحد خــون اهدایى تنها 91 هــزار و 319 واحد 

سهم بانوان بوده است که نشــان مى دهد تنها 4/38 
درصد از سهم اهداى خون در کشــور مربوط به بانوان

 است.
سخنگوى سازمان انتقال خون افزود : در حال حاضر در 
ایران در تمامى استان هاى کشــور سهم اهداى خون 

بانوان زیر 10 درصد است.
وى گفت: با توجه بــه مطالعات گســترده در ایران و 
سایر کشورهاى جهان به دلیل گرایش کمتر بانوان به 
رفتارهاى پر خطر و توجه بیشتر به داشتن زندگى سالم، 
خون اهدایى توسط بانوان از سالم ترین منابع خونى به 

شمار مى رود.

زنان تنها 4 درصد در
 اهداى خون سهم دارند

صدور ویزا براى
 30 هزار حاجى ایرانى

پرواز تهران به بندرعباس 
به شکل عجیبى لغو شد!   

پرواز صبـح دیروز مسـیر تهران به بندرعباس شـرکت 
هواپیمایى آسمان به شماره پرواز 644 به شکل عجیبى 
لغو شـد! یکى از مسـافران این پرواز در گفتگو با ایسنا، 
 اظهار داشت: پرواز تهران به بندرعباس قرار بود ساعت 
5و30دقیقه صبح روز شـنبه انجام شـود کـه به دالیل 
نامعلومى با 90 دقیقه تأخیر صورت گرفت. کمتر از یک 
ساعت از پرواز گذشـته بود که از سوى خلبان اعالم شد 
به دلیل برخورد هواپیما با دسـته اى از پرندگان و ایجاد 
مشـکل احتمالى، پرواز به فـرودگاه مهرآبـاد باز خواهد 
گشت. وى خاطرنشان کرد: پس از بازگشت به فرودگاه 
مهرآباد در حدود 30 دقیقه مهندسین فنى بررسى هاى 
الزم را انجام دادند و اعالم کردند به دلیل نقص فنى در 
موتور هواپیما این پرواز لغو مى شود و انجام نخواهد شد.

بستنى هاى دنبه اى!
فرمانـده انتظامى شهرسـتان میامـى گفـت: مأموران 
انتظامى شهرسـتان میامى در اسـتان سـمنان ساعت 
7صبح روز جمعه در بازرسـى از یک دسـتگاه خودروى 
ایسـوزو یخچالدار در محل ایسـت و بازرسى مستقر در 
میاندشـت حدود یک تن دنبه قاچاق و غیر مجاز کشف 
و ضبط کردند. سرگرد حاج پروانه در ادامه، توجه و دقت 
نظـر مأمـوران را در خصوص مـدارك خـودرو از جمله 
بارنامه ، بسیار باال ذکر کرد و گفت: در بارنامه این خودرو 
که از تهران به سمت مشهد در حرکت بود حمل بستنى 

ذکر شده بود. 

هوا از امروز خنک مى شود
کارشناس سـازمان هواشناسى گفت: از شـدت گرما از 
عصر یک شنبه(امروز) کاسته مى شود. محمد اصغرى با 
اعالم اینکه شدت افزایش دما در روزهاى اخیر آنچنان 
نبوده که رکوردى را ثبت کند، گفت: آنچه مایه نگرانى 
شده تداوم روزهاى گرم اسـت که این تداوم نیز به طور 

میانگین از روز یک شنبه شکسته خواهد شد. 

افزایش نیم درجه اى دما 
در تیر ماه 

شـاهرخ فاتح رئیس مرکز ملى خشکسـالى و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسى کشور از تجربه افزایش نیم 
درجه اى دما در ماه گذشته نسبت به میانگین بلندمدت 
خبر داد و گفت: استان هاى آذربایجان شرقى، آذربایجان 
غربى و خوزسـتان در تیرماه 96، بیش از سایر استان ها 

افزایش دما را تجربه کردند.

بى سوادى 9 میلیون نفر 
على باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزى کشور با 
بیان اینکه بر اساس سرشمارى پارسال نزدیک به هشت 
میلیون و 800 هزار نفـر از افراد خود را بى سـواد مطلق 
معرفى کرده اند،گفت: 1/5میلیون نفر از شمار بى سوادان 

کشور کم شده است.

اعالم نتایج کنکور از 
هفته آینده

مشاور سـازمان سـنجش آموزش کشـور از اعالم نتایج 
آزمون سراسرى سال 96 به صورت کارنامه تنظیم شده 
تا قبل از 15 مرداد خبـر داد و گفت: متقاضیان دانشـگاه 
آزاد اسالمى باید براى انتخاب رشته بعد از اعالم نتایج و 
دریافت کارنامه به سایت مرکز آزمون این دانشگاه مراجعه 
کنند. حسین توکلى افزود: روز یک شنبه 8 مرداد(امروز) 
بعد از جلسه مسئوالن سازمان سنجش زمان دقیق اعالم 

نتایج، مشخص و اطالع رسانى خواهد شد.

افزایش خودکشى در تهران
آمار خودکشـى سـال 95 با افزایـش حـدوداً دو برابرى 
نسـبت به سـال 94 همراه بوده اسـت. به طورى که در 
سال گذشته 41 نفر در تهران خودکشى کرده اند که 31 
نفر از آنها مرد و ده نفر زن بوده اند اما آمارهاى سـال 94 
حکایت از خودکشى 22 نفر دارد که از این میان تنها دو 

نفر زن بوده اند.

چرك نویس

عضو کمیسیون بهداشت     خبرگزارى میزان |
مجلس تولید سوســیس و کالباس با گوشــت سگ یا 
دام مریض را رد کرد. منوچهر جمالى در رابطه با برخى 
اظهارات مبنى بر استفاده از گوشت سگ و گربه با بیان 
اینکه فرآیند و تولید سوســیس و کالباس مشکلى ندارد 
و تحت نظارت شــدید اســت، تصریح کرد: استفاده از 
فرآورده هاى گوشــتى براى ســالمتى مضر اســت و 
نمى توان افراد را به اســتفاده توصیه کرد اما مردم نباید 
نگرانى از بابت کیفیت محتوا و مواد اولیه سوســیس و 
کالباس داشته باشند زیرا نظارت مناسبى از سوى متولیان 

بر عملکرد کارخانجات تولیدکننده صورت مى گیرد.
جمالى با رد شــائبه استفاده از گوشــت دام هاى بیمار 
در تولید سوســیس و کالباس، افزود: نظارت بر کشتار 
دام ها بر عهده سازمان دامپزشکى است؛ گوشت هاى 
تولید شده پس از کشتار تحت نظارت اداره کل نظارت 
بر مواد غذایى وزارت بهداشت اســت و سپس از سوى 
سازمان استاندارد تأ یید مى شود؛ بنابراین هیچ نگرانى در 

این رابطه وجود ندارد.

میرهادى قره ســید رومیانى، معاون امور مجلس، 
حقوقى و اســتان هاى ســازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى، در بازدیــد از موزه 
مردم شناسى ارومیه، دستور عودت ناقوس کلیساى 

وان ترکیه را داد.
رومیانى گفت: روند استرداد اشیاى منقول فرهنگى 
و تاریخى کشور با شــتاب ویژه اى آغاز شده است. 
تمام سعى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى این است که تمام اشیا و اموال فرهنگى 
و تاریخى کشور را که در کشــورهاى دیگر موجود 

است استرداد کند.
وى تصریح کرد: براســاس این روند باید اشــیاى 
تاریخى ســایر کشــورها نیز که در ایران موجود 
اســت و به لحــاظ فنى تعلق اشــیاء بــه مناطق 
مختلف مورد تأیید کارشناســان مربوط است طى 
مراحــل قانونى به کشــورهاى خود عــودت داده 

شوند.
معاون امور مجلس، حقوقى و استان هاى سازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى تأکید 
کرد: در دولت تدبیر و امید این روند با قوت پیگیرى 

شده و اشــیاى فرهنگى تاریخى کشــور از چندین 
کشور اروپایى مانند ایتالیا و بلژیک و همچنین آمریکا 
و تعدادى دیگر از کشورهاى جهان عودت داده شده 
اســت و در حال حاضر پیگیر عودت الواح چغامیش 
و الواح گلى تخت جمشــید از مؤسسه شرق شناسى 

دانشگاه شیکاگو هستیم.
«آسغین پانوسیان پتانجولیانس»، ناقوس کلیساى 
وان را در تاریخ 7 جوالى 1388 میالدى، به کلیساى 
حضرت مریم(س) شهر وان به یادگار سپرده است 
 که هم اکنون در موزه مردم شناسى ارومیه نگهدارى 

مى شود.
وان، بزرگ ترین شهر در شرق ترکیه و مرکز استان 
وان بوده و یکى از شهرهاى تاریخى و زیباى ترکیه 
است با جمعیتى نزدیک به361هزارو163 نفر. مردم 
این شهر به زبان کردى کرمانجى سخن مى گویند. 
همچنین وان نام دریاچه اى اســت که شهر وان در 
شرق آن واقع است. از روســتاهاى قدیمى حومه 
شمالى وان که هم اینک بخشى از شهر شده مى توان 
به روستاى شهباغ اشاره کرد که منطقه اى با باغ هاى 

فراوان است.

ناقوس 630 ساله به خانه برمى گردد

رفتار خشونت آمیز با حیوانات که هر از گاه با انتشار تصاویر 
یا خبرى ناگوار مورد انتقاداتى گسترده قرار گرفته و حتى 
به برگزارى تجمعاتى منجر شــده، همچنان ادامه دارد 
بى آنکه در عمل اقدامى مؤثر براى برخوردى بازدارنده 

با مرتکبان آن صورت گرفته باشد.
یکى از مخاطبان خبرگزارى تســنیم، با ارائه تصویرى 
دلخراش گفت: «صبح روز جمعه در محور چالوس-کرج 
در نزدیکى گچسر متوجه سگى شدیم که از ناحیه گردن 
با طناب به پشت یک کامیون متصل شده بود و با سرعت 
40 کیلومتر در ساعت در جاده به دنبال کامیون کشیده 
مى شد. حیوان بخت برگشــته به سختى تالش مى کرد 
خود را ســرپا نگه دارد. پس از مدتى توانســتیم راننده 
کامیون را وادار به توقف کنیــم. هرچند رفتار هاى این 

سگ حکایت از عدم آشنایى وى با راننده داشت اما راننده 
مدعى بود صاحب این سگ اســت و از آنجا که سگ از 
ورود به داخل کامیون امتناع کرده، وى به ناچار مجبور 
شده حیوان را به دنبال کامیون بکشاند. سرانجام با کمک 
دو جوان دیگر و پس از مذاکراتى با راننده موفق شدیم، 
این ســگ را که نفس هاى آخرش را مى کشــید و ناى 
حرکت نداشت از مصیبتى که به آن گرفتار شده بود رها 

کنیم.» 
این در حالى اســت که پیگیرى هاى مکرر نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى درباره الیحه  حمایت از حیوانات 
که دولت ماه هاست وعده تدوین و ارائه آن را به مجلس 
مى دهد، نشــان از آمادگى مجلس بــراى تصویب این 

الیحه دارد.

در حاشیه نجات یک سگ از دست راننده کامیون

لزوم تسریع در ارائه الیحه حمایت از حیوانات به مجلس

هیئت تخصصى دیوان عدالت ادارى، شکایت 
دیوان محاسبات از مصوبه هیئت دولت مبنى بر 
افزایش نرخ جریمه هــاى رانندگى را رد کرد و 

مصوبه یاد شده را قانونى دانست.
طبق ماده22 قانون جدید رسیدگى به تخلفات 
رانندگــى دولت مى تواند میــزان جریمه هاى 
نقدى مقــرر در مواد این قانون را متناســب با 
افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به 
پیشنهاد نیروى انتظامى و تأیید وزارتخانه هاى 
دادگسترى، کشــور و راه و ترابرى و تصویب 

هیئت وزیران، تعدیل کند.
آخرین بارى که دولت نــرخ جرایم رانندگى را 
افزایش داد سال 90 بود؛ یعنى دولت باید طبق 
آنچه در قانون پیش بینى شده سال 93 نسبت به 
افزایش یا کاهش نرخ جرایم رانندگى متناسب 
با تورم اقدام مى کرد اما این کار را به ســال 94 

موکول کرد.
6 دى سال 94، هیئ ت وزیران پیشنهاد افزایش 
نرخ جرایم رانندگى را اصالح کرد که براساس 
آن، نرخ جرایمى همچون عبور از چراغ قرمز، 
ســبقت غیرمجاز در راه هاى دوطرفه و تجاوز 
از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) 
در کالنشهرها و مراکز اســتان ها و جاده هاى 
بین شــهرى و مناطق آزاد تجارى و صنعتى تا 

200 هزار تومان افزایش یافت.

افزایش جریمه هاى رانندگى 
قانونى اعالم شد

نایب رئیس کمیته کدکس شــیر ایران بــا اعالم خبر 
ثبت جهانى دوغ ایرانى گفــت: صادرات فرهنگ با غذا 
سال هاى سال است در ســطح جهانى دنبال مى شود، 
این روش بــراى ترویج فرهنگ ایرانــى حائز اهمیت

است.
ســیدامیرمرتضویان عضو هیئت علمى دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشــتى با اعالم خبر ثبت جهانى دوغ 
ایرانى گفــت: مراحل ثبت اســتانداردهاى جهانى این 
نوشیدنى شش هزارساله ایرانى هشت سال زمان برده 
است.  مرتضویان ادامه داد: براى ثبت جهانى دوغ ایرانى 
سازمان ملى اســتاندارد و وزارت جهاد کشاورزى بانى 
شدند و تیمى که به مدیریت خود وى بر روى این ایده و 

موضوع کار کرده است. 
وى با بیان اینکه در ارزیابى حســى فدراسیون جهانى 
شیر در سال 2010 بیش از 30 کشور طعم دوغ ایرانى را 
از خوب تا خیلى خوب تشخیص داده اند، گفت: هرچند 
در حال حاضــر هم صادرات دوغ به کشــورهاى دیگر 
انجام مى شــود اما برنامه ریزى هاى مدونى در این باره

نداریم. 
نایب رئیس کمیته کدکس شــیر ایــران در خصوص 
مزیت هاى این ثبت جهانى توضیح داد: تسهیل و توسعه 
تجارت جهانى دوغ ایرانــى و ثبت این میراث فرهنگى 
به نام ایران دو مزیت مهم و قابل توجه در پیشــبرد این 

موضوع است. 
به گفته وى تولید دوغ ایرانى در ده سال گذشته توسعه 
چشــمگیرى در سطح کشور داشته اســت و وقتى این 
فرآورده استاندارد داخلى، استانداردهاى جهانى را کسب 
کرد مى توانیم از مزیت گســترش صادرات و ترویج آن 
به عنوان نوشیدنى ایرانى در میان کشورهاى منطقه و 

جهان به راحتى اقدام کنیم.
مرتضویان با تأکید بر اینکه بسیارى از کشورهاى منطقه 
با اینگونه فرآورده ها آشنایى دارند و چیزى حدود 300 
نوع نوشیدنى شبیه دوغ در مناطق مختلف جهان مورد 
استفاده قرار مى گیرد، اظهار داشــت: با توجه به ذائقه 
موجود جهانى مى توانیم از ایــن فرصت تجارى خوب 

استفاده کنیم. 

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
با اشاره به اینکه این نوشــیدنى ایرانى به عنوان میراث 
است تأکید کرد: وجه ملى و هویت فرهنگى تنها مربوط 
به آثار باستانى نیست و بخش مهم و قابل توجهى از آن 
مربوط به غذاهاى بومى و ســنتى و فرهنگ غذایى ما 

است. 
وى خاطر نشان کرد: بســیارى از کشورهاى دنیا مانند 
فرانسه، هلند و دانمارك براى ثبت غذاهاى بومى خود و 
ترویج مصرف آن در جهان تالش مى کنند و محصوالت 
خود را ثبت کرده انــد، ما نیز مى توانیــم با جمع آورى 
فرمالیسیون هاى متعدد غذایى ایرانى و صنعتى کردن 

آنها براى جهانى شدنشان اقدام کنیم. 
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
روح و ذوق ایرانى در کنار توجه به ارزش هاى غذایى را 
حائز اهمیت برشــمرد و گفت: فرمالیسیون هاى سنتى 
ایرانى سنتى و بومى ما در کنار ارزش غذایى که دارند، 

بسیار خوشمزه و پرطرفدار هستند. 
مرتضویان با اشاره به اینکه صادرات فرهنگ، با استفاده 
از معرفى و ترویج غذا مثل ترویج پیتزا از ســوى کشور 
ایتالیا و ترویج ساندویچ هاى مک دونالد از سوى آمریکا 
سال هاى سال است در ســطح جهانى دنبال مى شود، 
بیان کرد: این روش براى ترویــج فرهنگ ایرانى حائز 

اهمیت است. 
به گفتــه مرتضویان بنابر تحقیقات انجام شــده اغلب 

غذاهاى ایرانى با ذائقه جهانى همخوانى دارد. 
الزم بــه یــادآورى اســت، اســتانداردهاى کدکس 
اســتانداردهایى جهانى عبارت اســت از جمع آورى و 
تطبیق بین المللى اســتاندارد هاى مواد غذایى و ارائه 
آن به شکل واحد است و وقتى اســتاندارد در آن تأیید 
شود، این محصول شکل جهانى خواهد گرفت. یکى از 
اهداف کمیسیون کدکس غذایى تسهیل روابط تجارى 
و هماهنگ شــدن اقدامات انجام شــده در زمینه مواد 

غذایى است.

 30 کشور، طعم نوشیدنى 6000ساله ایرانى را از خوب تا خیلى خوب تشخیص داده اند

دوغ ایران جهانى شد

تولید سوسیس با 
گوشت سگ و گربه؟

در حالى که داغ قتل «آتنا» هنــوز فروکش نکرده بود، 
دختر هشــت ماهه تهرانى به نام «بنیتا» نیز در حالى که 
در اتومبیل پدرش قرار داشت ربوده شد و به دلیل گرما، 
گرسنگى و تشنگى جان خود را از دست داد. به فاصله چند 
روز از این اتفاقات تلخ که احساسات عمومى را نیز جریحه 
دار کرده اکنون شاهد آن هستیم تا برخى از فجایع رخ داده 

به شکل بسیار زشت و ناپسندى سوءاستفاده مى کنند.
هم اکنون در اینستاگرام صفحات متعددى به نام بنیتا و 

آتنا ایجاد شده است و هر یک از این صفحات فالوئرهاى 
زیادى را به خود جلب کرده اند. ایجاد این صفحات قطعًا 
بدون رضایت والدین این دو کودك بیگناه و پرپر شــده 

بوده است. 
در مورد صفحات ایجاد شــده براى بنیتا اتفاق ناپســند 
دیگرى هم افتاده و آن هم سوء اســتفاده از نام مادر این 
کودك است به این ترتیب که صفحات ایجاد شده مدعى 

مى شوند که مادر بنیتا هستند.

 سوء استفاده از نام «آتنا» و «بنیتا» 

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى گفت: با توجه 
به فصل تابســتان و افزایش احتمال بروز بیمارى هایى 
مانند وبا، تاکنون موردى از این بیمارى در کشور گزارش 

نشده است.
سیدحسن قاضى زاده هاشــمى اظهار داشت: در فصل 
تابستان احتمال بروز بیمارى وبا وجود دارد و خوشحالیم 
که در دولت یازدهم به غیر از سال اول فعالیت آن بیمارى 

وبا در کشور شیوع نداشت.
به گفتــه وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکى، 

کارشناســان و متولیان بهداشــتى عالوه بر نظارت و 
مراقبت هاى بهداشتى براى پیشگیرى از بیمارى هاى 
گوارشى، آموزش هاى الزم را نیز به گروه هاى هدف و 

مردم ارائه مى کنند.
 وبا یک بیمارى میکروبى است که از طریق آب و غذاى 
آلوده فرد را مبتال مى کند و با اسهال شدید ممکن است 
حتى در مواردى موجب مرگ فرد شود، این بیمارى طى 
40 سال گذشــته در ایران وجود داشته است و به نوعى 

بیمارى بومى کشور محسوب مى شود.

موردى از وبا در ایران گزارش نشده است
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ساخت دستگاه مولد برق از 
امواج دریا

مبتکر اصفهانى موفق به طراحى و ساخت دستگاه مولد 
برق از امواج دریا شد.

مربى مرکز آموزش فنى وحرفه اى شهرســتان لنجان 
و سازنده این دستگاه، بیشترین تولید توان الکتریکى را 
در جهان از جمله ایران بر پایه اســتفاده از سوخت هاى 
فســیلى بیان کرد و افزود: به کارگیرى این سوخت ها 
مشــکالت متعددى همچون صرف هزینه هاى قابل 
توجه همچنین آلودگى هاى زیست محیطى دارد که با 
به کارگیرى انرژى خورشیدى دراین طرح این مشکل 

برطرف شده است.
حسن کیانى افزود: دستگاه مولد برق از امواج دریا بدون 
هیچ مشابه خارجى با به کارگیرى از منابع تجدیدپذیر 
بدون نیاز بــه تجهیزات پیچیــده اى ازجمله توربین و 
ژنراتور، لوله هاى انتقال آب، پمپ و... با دو بخش اصلى 
صفحه شناور و مولد انرژى الکتریکى از امواج طراحى و 
ساخته شده است. وى نوآورى و سادگى طرح، کم هزینه 
بودن و استفاده نا محدود از آن روى سطح دریا با بازدهى 
باال را از جمله مزیت هاى مهم این دســتگاه برشمرد و 
گفت: نمونه اولیه این دستگاه در ابعاد کوچک با تالطم 
اندك توانایى تولید حداقل سه ولت برق و تولید جریان 

متناوب تک و سه فاز را داراست.

دانشگاه آزاد کاشان
میزبان 2 همایش 

اولین جلسه هماهنگى دبیران علمى،  اجرایى و مسئوالن 
کمیته هاى همایش ملى ایمنــى در خودرو و همایش 
منطقه اى ایمنى در آسانسور درسالن اندیشه دانشگاه آزاد 

اسالمى کاشان با حضور اعضا برگزار شد.
دبیر اجرایى همایش هاى گروه مکانیک درباره اهداف 
برگزارى این همایش ها به میزبانى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد کاشان گفت: مهمترین هدف، محفل علمى مناسب 
و محیطى براى تبادل نظر علمــى و فنى و ارائه آخرین 
یافته هاى علمى و پژوهشــى از ســوى دانشگاهیان، 
سازمان ها و صنعتگران در زمینه ایمنى در خودروهاى 
سوارى ســبک و نیز ارتباط علمى مؤثر و عملى بیشتر 

صنعت با دانشگاه است.
عباس نامور محورهاى این همایش را ایمنى و استاندارد ها 
در: سیستم شاسى و بدنه، سیستم تعلیق و تایرها، سیستم 
ترمز، سیستم فرمان، سیستم برق و الکترونیک، سیستم 
کیسه هاى هوا، سیســتم کمربند، سیستم برق، اجزاى 
داخلى و کنترل هوشــمند مخازن خودروهاى دو گانه 

سوز اعالم کرد.
  این همایش ها در آذر و اسفند امســال در دانشگاه آزاد 

اسالمى کاشان برگزار خواهد شد.

اجراى «ترانه اى براى آیدا»
 در تاالر سعدى

 تئاتر «ترانه اى براى آیدا» به کارگردانى عباس فالحى 
در تاالر ســعدى حوزه هنرى در حال اجراست. نمایش 
کمدى «ترانه اى براى آیدا» نوشــته حمیدرضا نعیمى 
اســت که در قالب کتاب به چاپ رســیده اســت و به 
کارگردانى عباس فالحى از امروز  در تاالرسعدى حوزه 

هنرى به روى صحنه مى رود.
این تئاتر در ژانر دفاع مقدس و داستان خانواده جنگ زده 
آبادانى است که به خانه  زن و شوهرى تهرانى مى روند  و 
آنجا ساکن مى شوند.داستان این نمایش متن روانى دارد 
و فضاهاى مختلفى از ترس تا فضاهاى عاشــقانه را در 
برمى گیرد.نمایش «ترانه اى براى آیدا» تا 14 مردادماه 
در تاالر سعدى حوزه هنرى واقع در خیابان استاندارى 

اجرا مى شود.

248نفر جان خود را در 
جاده هاى اصفهان جا گذاشتند

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان گفت: در سه 
ماهه اول ســال جارى، 248 نفر در حوادث ترافیکى در 
استان اصفهان جان خود را از دست دادند که از این میان 

49 نفر زن و 199 نفر مرد بوده اند.
على سلیمانى پور اظهار داشت: بیشترین تلفات حوادث 
ترافیکى با 143 مورد در محور جاده هاى برون  شهرى 
و پس از آن با صد مورد در مســیرهاى درون  شــهرى، 
چهار مورد در جاده هاى  روستایى و  یک مورد مربوط به 

جاده هاى خارج استان گزارش شده است.

مدیر دفتر مطالعات و آینده پژوهى میراث فرهنگى استان 
اصفهان از برنامه ریزى براى پژوهش در راســتاى توسعه 
گردشگرى روســتایى در منطقه شرق شهرستان اصفهان 

خبر داد.
فرزین مرادى اظهار داشت: یکى از سیاست هاى اداره کل 
میراث فرهنگى استان اصفهان گسترش گردشگرى، ترویج 
صنایع دستى و حفاظت از میراث فرهنگى در تمامى پهنه 

استان بزرگ اصفهان است. 
وى در ادامه تصریح کرد: تالش داریم تا با توســعه متوازن 
گردشــگرى حتى در دورافتاده ترین نقاط استان اصفهان، 
تمامى مردم مناطق مختلف به یکسان همانند مردم مرکز 

استان از برکات توسعه گردشگرى بهره مند شوند.
مدیر دفتر مطالعات و آینده پژوهى میراث فرهنگى استان 
اصفهان اظهار داشت: با توجه به بروز خشکسالى هاى متعدد 
در منطقه شــرق اصفهان و لزوم جایگزین کردن اقتصاد 
گردشــگرى به جاى اقتصاد کشــاورزى در منطقه، طرح 
مطالعه و پژوهش در راستاى توسعه گردشگرى روستایى 
در منطقه شرق اصفهان آغاز شد. مرادى  بیان کرد: در این 
پژوهش، چگونگى توسعه زیرســاخت هاى گردشگرى و 
همچنین ایجاد کارگاه هاى تولید صنایع دســتى و انتخاب 
مسیرهاى گردشگرى در منطقه و امکان سنجى براى ایجاد 

اقامتگاه هاى بوم گردى در دستور کار این دفتر قرار گرفت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
پیش فروش پنج هزار موتورسیکلت برقى تولید داخل در 

مردادماه امسال انجام مى شود.
علیرضا صلواتى اظهارداشــت: در فــاز اول، پنج هزار 
موتورســیکلت برقى تولید داخل وارد شــهر اصفهان 
مى شود که پیش فروش این موتورسیکلت ها نیز در مرداد 

ماه انجام مى شود.
وى ادامه داد: شارژ موتورهاى برقى نیز در ایستگاه هاى 

دوچرخه شهر اصفهان تعبیه شده است.
معاون حمــل و نقل و ترافیک  شــهردارى اصفهان در 
بخش دیگر سخنان خود با اشــاره به احداث مسیرهاى 

عبور دوچرخه عنــوان کرد: هفته گذشــته ایجاد 100 
کیلومتر مسیر دوچرخه در شــهر اصفهان در شورایعالى 
ترافیک اســتان اصفهان مصوب شــد که تاکنون پنج 

کیلومتر از این مسیر نیز بهره بردارى شده است.
وى با اشاره به شرایط کرایه دوچرخه در ایستگاه هاى آن 
افزود: قرار است شــرایط کرایه دوچرخه آسان تر شود و 
افراد با داشتن اصفهان کارت شهروندى که هویت فرد در 
آن مشخص است، مى توانند از دوچرخه ها استفاده کنند.
صلواتى اضافه کرد: آمارها نشان مى دهد با اجراى این 
اقدامات استفاده از دوچرخه  25 درصد در شهر اصفهان 

افزایش یافته است.

توسعه گردشگرى روستایى 
در منطقه شرق اصفهان 

5000 موتورسیکلت برقى 
پیش فروش مى شود

پنجمین نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون هم اکنون 
در محل نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع 

در پل شهرستان دایر است.
این نمایشــگاه تا هشــتم مرداد(امروز) با حضور 120 
مشارکت کننده در 9 هزار مترمربع فضاى نمایشگاهى 

برپاست.
در این نمایشــگاه نمایندگانى از اســتان هاى تهران، 

اصفهان، چهارمحال و بختیارى، البرز، همدان، خراسان 
رضوى و فارس حضور دارند.

در این نمایشــگاه انواع تخت، کمد، مبلمان و سرویس 
خواب عرضه مى شود و طراحان و سازندگان دکوراسیون 

داخلى نیز در آن حضور دارند. 
پنجمین نمایشگاه  خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن از 

ساعت 17 تا 23 پذیراى بازدیدکنندگان است.

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: 
سارقى که با استفاده از سالح سرد اقدام 
به زورگیرى در منطقه مشتاق کرده بود، 
پس از عملیات ردیابى، توســط پلیس 

شناسایى و دستگیر شد.
سردار عبدالرضا آقاخانى درباره جزئیات 
زورگیرى خیابان مشتاق اصفهان اظهار 
داشت: ســه شنبه شــب هفته گذشته 
سارقى با استفاده از سالح سرد اقدام به 
زورگیرى از عابرى در منطقه مشــتاق 
مى کند و طى تمــاس مالباخته با مرکز 
فوریت هــاى پلیس و اعالم ســرقت 
گوشى تلفن همراه خود، عملیات ردیابى 

آغاز مى شود.
وى افــزود: با ردیابى هــاى پى درپى، 
ســرانجام با پیــدا کردن ســرنخى، 
دو باند که به وســیله موتورســیکلت 
اقــدام بــه زورگیــرى مى کردنــد، 
شناســایى شــدند و در نهایت متهم 

در کمتــر از 48 ســاعت دســتگیر 
شد.

فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان 
اینکه بازجویى همچنــان ادامه دارد، 
تصریح کرد: دو باند دســتگیر شده در 
بازجویى به 15 مورد دیگــر در زمینه 
زورگیرى اعتــراف کرده اند و بازجویى 
نیز همچنان ادامــه دارد.وى ادامه داد: 
زورگیر ســابقه دار خیابان مشتاق که 
تاکنون چندین فقره ســرقت مرتکب 
شــده، در اختیــار مقامــات قضائ ى

 قرار گرفته است.
وى پیرامون دســتگیرى باندى دیگر 
در اصفهان هم گفــت: باند دیگرى که 
اقدام به هشــت مورد سرقت در مقابل 
بانک و 80 مورد سرقت از منازل کرده 
بودند، توسط نیروهاى پلیس شناسایى 
و دستگیر شد و در اختیار مقامات قضائى 

قرار گرفتند.

مجموعه کلینیک هاى نخستین شهرك سالمت کشور 
حاصل همکارى بخش خصوصى و شهردارى اصفهان 
آماده بهره بردارى است.این شــهرك در پنج مرحله 
شامل 33 کلینیک تخصصى، 25 پارکلینیک، هتل 5 
ستاره 12طبقه، بیمارستان هزار تختخوابى و مجموعه

 پارکینگ هاست.
شهردار اصفهان گفت: شهرك سالمت طرحى منحصر 
به فرد در کشور اســت که با هدف ارائه خدمات ملى و 
منطقه اى و کاهش بار ترافیکى و سفرهاى شهرى مرکز 

اصفهان در بزرگراه آقابابایى در دست ساخت است. 
مهدى جمالى نژاد اظهار داشــت: پذیــرش بیماران 
کشــورهاى همســایه و دیگر شــهرهاى ایران، در 
قالب گردشــگرى ســالمت از دیگر اهداف ساخت 
این شــهرك اســت. وى افزود: ایــن مجموعه در 
نزدیک ترین مســیر به فرودگاه و متــرو در بزرگراه 

آقابابایى قرار دارد.
جمالى نژاد گفت: 600میلیارد تومان در این شــهرك 
سرمایه گذارى شده اســت و عالوه بر جذب سرمایه 
خارجى، چهار هزار و 500شغل مستقیم براى مجموعه 
پزشکى و پیراپزشــکى ایجاد مى کند. وى افزود: این 
طرح  در ســال 1392 کلنگزنى شده اســت و باید در 
مدت دو سال و نیم به پایان مى رسید اما به علت اینکه 
در کشــور قانون ایجاد و بهره بردارى شــهرك هاى 
سالمت را نداریم در ساخت و دریافت برخى مجوزها 

دچار مشکل شدیم.

نماینده مردم شهرســتان برخوار، میمه و شاهین شهر 
گفت: پروژه انتقــال آب به صورت مخفیانه از اســتان 
اصفهان در حال اجراســت که این کار کامًال غیرقانونى 

و خودسرانه است.
حسینعلى حاجى دلیگانى با اشاره به پروژه هاى انتقال آب 
به استان اصفهان اظهار داشت: هر دو پروژه بهشت آباد و 
تونل سوم کوهرنگ براى انتقال آب به اصفهان با موانعى 
روبه رو و متوقف شده است. وى افزود: این در حالى است 
که برخى از پروژه هاى آب مربوط به اســتان باالدست 
اصفهان در حال اجراست؛ در ســال 76 وزارت نیرو به 
کشاورزان بخش هایى از استان اصفهان از جمله برخوار و 

هسته مرکزى شاهین شهر آب فروخته است.
نماینده مردم شهرســتان برخوار، میمه و شاهین شهر 
گفت: حال پس از گذشت 20 سال، وزارت نیرو که هزینه 
احداث کانال را در آن سال ها از کشاورزان دریافت کرده 

است دیگر پاسخگوى آنها نیست.
وى تصریح کرد: وزارت نیرو در حال حاضر آب مورد نیاز 
کشاورزان را تأمین نمى کند، این در حالى است که طى 
سال هاى اخیر ده ها میلیون متر مکعب آب به متقاضیان 
جدید واگذار کرده که ایــن مصداق بارز تضییع حقوق و 

ظلم به کشاورزانى است که قبًال آب خریدارى کرده اند.
حاجى دلیگانى ادامه داد: پروژه انتقــال آب به صورت 
مخفیانه از روستاى درکان شهرستان چادگان به خارج 
اســتان در حال اجراســت که براى حفارى و اقدامات 
تأسیساتى در این پروژه هیچ مجوزى از استان اصفهان 

اخذ نشده و این کار کامًال غیرقانونى و خودسرانه است.
وى اذعان داشت: رفتارهاى غیر قانونى مسئوالن استان 
چهارمحال و بختیارى از یک طرف و از طرف دیگر عدم 
توجه برخى از مسئوالن شهرســتان و استان اصفهان 
به این موضوع، باعث شده اســت تا حقوق کشاورزان 

اصفهانى تضییع شود.

نماینده مردم شهرســتان برخوار، میمه و شاهین شهر با 
تأکید بر اینکه استاندار اصفهان باید جلوى بى قانونى ها 
را بگیرد، بیان کرد: از استاندار اصفهان انتظار مى رود به 
عنوان مقام عالى دولت در اصفهان از تخلفات و رفتارهاى 
غیر قانونى در حوزه انتقــال آب جلوگیرى کند و نگذارد 
پروژه انتقال آب از اســتان با حفارى هاى غیر قانونى و 

بدون مجوز در شهرستان چادگان اجرا شود.
وى عنوان کرد: اســتاندار اصفهان باید بــا ابالغیه اى 
به فرماندار چادگان دســتور دهد تا گزارشــى از انتقال 
غیر قانونى آب اســتان اصفهان به دستگاه قضائى ارائه 
شود تا از جرمى که در انظار عمومى مردم در حال انجام 

است، جلوگیرى به عمل آید.

حاجى دلیگانى خاطرنشــان کرد: برخى از مســئوالن 
استان چهارمحال و  بختیارى به صورت پنهانى مدیران 
زیردست خود را ترقیب مى کنند تا به هر نحوى مى توانند 
پروژه هاى مربوط به انتقال و آبرسانى از استان اصفهان 
را عملیاتى و تکمیل کنند تا استان اصفهان را در مقابل 

عمل انجام شده قرار دهند.

نماینده ولــى فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان 
گفت: اصفهان چیــزى کم نــدارد و آنچه نیــاز دارد، 
مدیرى مدبر و کاردان اســت که بــه دور از بازى هاى 
سیاسى براى پیشرفت شــهر و رفاه حال مردم تالش

 کند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد، اضافه کرد: مهمترین 
مشکل شــهر، مدیریت هاى ســلیقه اى و بدون فکر 

است. 
وى افزود: بــراى اینکه مســئوالن بتواننــد عملکرد 

مطلوبــى در حــوزه اداره شــهر داشــته باشــن د، از 
خطى و جناحى عمــل کردن بپرهیزنــد و تصمیماتى 
بگیریــد کــه رضایــت خداوند را بــه همراه داشــته 

باشد.
نماینده ولــى فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان، 
مدیریت معقــول و منطقــى را نیاز اساســى اصفهان 
دانســت و گفــت: آنچه مــى توانــد اصفهــان را از 
رکــود نجــات دهــد، مدیریتــى کاردان و مدبــر

 است.

اســتخر شــناى شــهر داران که در 
اسفندماه سال گذشــته به دلیل آنچه 
دالیــل بهداشــتى عنوان  شــده بود، 
به حالت تعطیلى درآمــد و تا امروز که 
حدود شــش ماه از آن تاریخ مى گذرد، 
با وجــود رفــع موانــع بهداشــتى و 
ایجــاد اســتانداردها، هنوز بــه روى 
ورزش دوستان فریدنى و عالقه مندان 
به ایــن رشــته بازگشــایى نشــده

 است.
در همین راســتا فرمانــدار فریدن طى 
نامه اى مراتب اعتراض خود را به تعطیلى 
چندین ماهه اســتخِر داران به مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان اعالم 

کرد.
در این نامه کمال رضایت با اشــاره به 
تعمیر و تجهیز استخر سرپوشیده شهر 

داران و نظــر به پیگیرى شــهروندان، 
به خصوص مطالبه گرى قشــر جوان و 
ورزشــکار در رابطه با بازگشایى مجدد 
آن تأکید کرده و خواستار اقدامات الزم 
از طرف آن اداره کل براى بازگشایى این 

استخر شده است.
فرماندار فریدن همچنیــن در این نامه 
قــرار گرفتن در فصل گرمــا  و عطش 
عالقه منــدان شــنا بــه ورزش ها و 
محیط هاى آبى را یادآور شده است و از 
اداره کل ورزش و جوانان استان خواسته 
با هدف استفاده بهینه از اموال بیت المال 
و امکانات عمومى و در راستاى افزایش 
شور و نشاط اجتماعى، ازسرگیرى فعالیت 
این مکان ورزشــى را بعد از گذشــت 
حدود شــش  ماه تعطیلى در دستور کار

 قرار دهد.

ساسان اکبرزاده

دوازدهمین جشنواره ملى صنایع دستى رضوى (صنایع دستى 
چوبى و فلزى) با حضور استاندار و با معرفى برگزیدگان در 
رشته هاى نازك کارى چوب، منبت کارى چوب، معرق کارى 
چوب، شبکه برى فلز و قلمزنى (ریزقلم و سیاه قلم) و تجلیل 

از آنان به کار خود پایان داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان در مراسم 
اختتامیه این جشنواره که با حضور مسئوالن و هنرمندان در 
تاالر اجتماعات کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان برگزار 
شده بود با تبریک هفته کرامت، ابتدا پیام وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمى به برنامه هاى موضوعى پانزدهمین دوره جشنواره 

بین المللى امام رضا (ع) را قرائت کرد. 
در بخشى از پیام رضا صالحى امیرى آمده است: «جشنواره 
رضوى بر آن است تا عشق به امام رضا (ع) را در پرتو آموزه ها و 
سیره فرهنگى و علمى آن حضرت به فرهنگى جهانى مبدل 
سازد. این رویداد مهم و ارزشمند، محملى است که ارادتمندان 
و عاشقان فرهنگ اهل بیت (ع)، از توده هاى مردم تا جامعه 

فرهنگى و هنرى و دانشگاهى و مدیران اجرایى کشور خرمن 
خرمن از گل هاى این بوستان معنوى را بچینند و از نفحات آن 

جان هاى تشنه و عاشق را سیراب نمایند.»
حجت االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانى در ادامه و پس 
از قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمى گفت: امسال 
دوازدهمین دوره جشنواره ملى جلوه هاى رضوى در استان
 بر پا مى شود و براساس تصمیم شوراى سیاستگذارى قرار شد 
این جشنواره به صورت دوساالنه برپا شود و ما نیز در مجموع 
قرار است این جشنواره را یکســال در رشته هاى سنتى و 

یکسال در رشته هاى صنایع دستى برگزار کنیم.
وى افزود: 108 اثر از 83 هنرمند در بخش صنایع دســتى 
چوبى رشته هاى نازك کارى چوب، معرق کارى و منبت کارى 
و در بخش صنایع دستى فلزى در رشته هاى شبکه برى فلز و 

قلمزنى به دبیرخانه جشنواره رسید.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان اصفهان 
اظهــار داشــت: هیئــت انتخاب پــس از بررســى آثار، 
45 اثــر را منتخب شــناخت و در نهایت 37 اثــر برگزیده

 شد. 
در ادامه این مراسم که با برنامه هاى متنوع همراه بود نفرات 
اول تا سوم در رشته هاى مختلف به شرح زیر معرفى شدند: 

رشته منبت کارى چوب:
رتبه اول: حسین فرامرزیان، رتبه دوم: سید فرهاد پاك نژاد و 

رتبه سوم: على ارفع.

رشته معرق کارى چوب: 
رتبه اول: حمیــده نافع بوســتان، رتبه دوم: مســلم زارع 

مهرجردى و رتبه سوم: زینب وهابى.

رشته قلمزنى (ریزقلم و سیاه قلم): 
رتبه اول: تنگ مشــبک برنجى اثر باقر نفرى از اصفهان، 
رتبه دوم: تابلوى مشــبک شمســه اثر داود جعفرى قلعه 
شورى و رتبه سوم: تابلوى مشبک شمسى برنجى اثر مجید 

فخارى.

رشته نازك کارى چوب:
رتبه اول: ناصر نهاوندیان پور، رتبه دوم: امین همتى و رتبه 

سوم: مریم گشتکاروندى.

رشته شبکه برى فلز: 
رتبه اول: تابلوى مشبک برنجى اثر فرزاد زارعى از اصفهان، 
رتبه دوم: هیچ اثرى حائز رتبه دوم نشد و رتبه سوم: تابلوى 

مشبک اثر سعید پرورش از اصفهان.
به نفرات اول تندیس، لوح و کارت هدیه سه میلیون تومانى، 
به نفرات دوم تندیس، لوح و کارت هدیه دو میلیون تومانى، 
به نفرات ســوم تندیس، لوح و کارت هدیــه یک میلیون و 
500 هزار تومانى و به نفرات شایسته تقدیر تندیس، لوح و 

کارت هدیه 500 هزار تومانى اهدا شد.
شایان ذکر است قبل از برگزارى مراسم اختتامیه، نمایشگاه 
آثار هنرمندان شــرکت کننده در دوازدهمین جشنواره ملى 
صنایع دستى رضوى در اصفهان در گالرى شماره 3 کتابخانه 
مرکزى شهردارى اصفهان از سوى مسئوالن افتتاح شد و 

تا یک هفته از پنجم مرداد، پذیراى بازدیدکنندگان است. 

انتقال خودسرانه آب از استان اصفهان

پایان کار جشنواره ملى صنایع دستى رضوى در اصفهان

نماینده شاهین شهر: استاندار از بى قانونى ها جلوگیرى کند

امام جمعه اصفهان: 
شهر به مدیرى مدّبر و کاردان نیاز دارد

برپایى نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون

جزئیات دستگیرى سارقان زورگیر 
خیابان مشتاق تعطیلى 6 ماهه تنها استخر 

فریدن، چادگان و بوئین میاندشت

شهرك سالمت
 آماده بهره بردارى است
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تکمیل محور موته – گلپایگان 
نیازمند 16 میلیارد 

مدیر ساخت وتوسعه راه هاى اداره کل راه وشهرسازى 
استان اصفهان گفت: پروژه راهسازى موته – گلپایگان 
در صورت تأمین اعتبار 160 میلیارد ریالى تا پایان آذر ماه 

سال جارى به بهره بردارى خواهد رسید.
حمیدرضا امیرخانى گفت: این پروژه مراحل تکمیل خود را 
پشت سر مى گذارد که امید است با تکمیل شش کیلومتر 
کمربندى روستاى موته و با امید به تأمین اعتبارات الزم و 
تزریق به پیمانکار فعال مستقر در منطقه بتوان تا پایان سه 
ماهه سوم سال جارى این مسیر را به بهره بردارى رساند.

وى از جمله دالیل به تعویق افتادن زمان بهره بردارى این 
پروژه را وجود لوله هاى خط توزیع و انتقال گاز در مسیر 
عنوان کرد وگفت: با احتســاب انجام الیه دوم آسفالت 
براى 35 کیلومتر این مسیر و 6 کیلومتر کمربندى موجود 
و احــداث دوربرگردان ها و پارکینگ هــا، بالغ بر 160 
میلیارد ریال براى تکمیل این پروژه اعتبار مورد نیاز است 
که درصورت تزریق اعتبار الزم کل این مسیر به بهره 

بردارى خواهد رسید.

امروز و فردا؛ وزش باد 
به نسبت شدید در استان

رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان از وزش 
باد به نسبت شدید در بیشتر نقاط به ویژه نواحى شرقى 

استان تا فرداخبر داد.
حسن خدابخش افزود: بررسى نقشه هاى هواشناسى 
بیانگر آن اســت که ناپایدارى هاى ضعیــف تا فردا در 
سطح اســتان اصفهان ادامه دارد و وزش باد به نسبت 
شدید موجب ایجاد گرد و خاك محلى در مناطق شرقى 

استان خواهد شد.
وى افزود: آسمان در اکثر مناطق استان تا فردا به صورت 
صاف تا قسمتى ابرى، گاهى افزایش ابر و همراه با وزش 

باد به نسبت شدید پیش بینى مى شود.

موتورالنس هاى 110 میلیونى 
به اصفهان مى آیند

مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
با اشــاره به رونمایى از 200 موتورالنــس در اورژانس 
تهران، گفت:در آینده این موتورالنس ها به اصفهان هم 

اضافه مى شوند. 
غفور راستین با بیان اینکه بر اساس تصمیمات گرفته 
شــده در وزارت بهداشــت قرار شــده تا در آینده این 
موتورالنس ها به کالنشــهرها هم اضافه شوند، افزود: 
یکى از کالنشهرهایى که به اورژانس آن موتورالنس 
تعلق مى گیرد، اصفهان خواهد بــود. وى تصریح کرد: 
بر اساس آمار اورژانس تهران خود این موتورها درحدود 
40 میلیون تومان، 70 میلیون تجهیزات تخصصى براى 
فوریت هاى پزشکى مانند وسایل احیاى قلبى و ریوى که 
به طور کلى هر کدام از این موتورالنس ها هزینه اى بالغ  

بر 110 میلیون تومان را به همراه خود داشته اند.

امروز؛ بهره بردارى از چند 
پروژه زیست محیطى شهر 

امروز در قالب شــصت و ششــمین برنامه از ســرى 
برنامه هاى «هر هفته، چند افتتــاح» با حضور مدیران 
شهرى پروژه هاى «زیست محیطى شهر» با اعتبار دو 

هزار و 470میلیارد ریال به بهره بردارى مى رسد.
در این راســتا امروز دو پروژه به بهره بردارى و عملیات 

اجرایى دوپروژه زیست محیطى آغاز مى شود.
پــروژه هایى که امروز بــا حضور مدیران شــهرى به 
بهره بردارى مى رسد شــامل  «تصفیه خانه تکمیلى 
پساب سپاهان شهر» براى آبیارى عرصه هاى فضاى 
سبز جنوب شــهر با اعتبار 30 میلیارد ریال و  «ایستگاه 
پمپاژ و خط انتقال پســاب تصفیه خانه شاهین شهر» 
براى آبیارى فضاى سبز شمال شهر اصفهان با اعتبار 20 

میلیارد ریال است.
در برنامه امروز عملیات اجرایــى تصفیه خانه تکمیلى 
پساب شاهین شهر به منظور آبیارى عرصه هاى فضاى 
سبز شمال شهر اصفهان با اعتبار 20 میلیارد ریال آغاز 

مى شود.
همچنیــن عملیــات تصفیه خانه فاضــالب کارخانه 
کمپوست شهر اصفهان با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون 

ریال اجرایى مى شود.

خبر

مدیر صنایع کشاورزى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: 26 طرح صنایــع تبدیلى و تکمیلى براى 
استفاده از تسهیالت ســرمایه ثابت و در گردش از محل 
اعتبارات صندوق توسعه ملى سال 96 از استان اصفهان 

معرفى شده اند.
منصور قماشــى با اشــاره به مهمترین فعالیت هاى این 
مدیریت در تیر ماه، اظهار داشت: این مدیریت در راستاى 
صدور جواز تأسیس، اقدام به بررســى و تأیید طرح هاى 
صنایع تبدیلى و تکمیلى کرده که از آن جمله مى توان به 
طرح سردخانه به ظرفیت 20 هزار تن در سال در شهرستان 
فریدن، طرح سردخانه به ظرفیت سه هزار تن در سال در 

شهرستان شهرضا، طرح بسته بندى عسل به ظرفیت 500 
تن در سال در شهرستان تیران و کرون، طرح بسته بندى 
میوه به ظرفیت 21 هزار و 800 تن در سال در شهرستان 
سمیرم و طرح بسته بندى سبزى وصیفى به ظرفیت هزار 

و 200تن در سال در شهرستان نجف آباد اشاره کرد.
وى با بیان اینکــه در این مدت تعــداد 28 فقره موافقت 
اولیه با ظرفیت 82 هزار و 285 تن در ســال در ســطح 
استان صادر شده است، افزود: مدیریت صنایع کشاورزى 
سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در جهت صدور 
پروانه بهره بردارى و توسعه، اقدام به بررسى و تأیید طرح 

مى کند.

مسئول کارگروه ویژه کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى 
اصفهــان از آمادگى کشــاورزان اصفهان براى کشــت 
فراسرزمینى در اوکراین خبر داد وگفت: براى کاهش واردات 
و حل مسائل داخلى کشــاورزى، تاکنون با 17 کشور دنیا 
در مســاحتى بیش از دو میلیون هکتار براى اجراى کشت 

فراسرزمینى تفاهمنامه امضا شده است.
احمدرضا همتى بیان داشت: افت کّمى و کیفى منابع آبى 
به همراه بازده پایین انتقال و مصرف آب باعث پدید آمدن 

مشکالت دربخش کشاورزى شده است.
وى تأکید کرد: کشت فراســرزمینى شامل  بهره بردارى از 
منابع، عوامل، ظرفیت ها و امکانات سایر کشورها براى تولید 
محصوالت کشاورزى مورد نیاز در راستاى ارتقاى امنیت 

غذایى و سایر نیازهاى صنعتى کشوراست.
وى مشکالت عمده براى کشت فراسرزمینى در کشور را 
شامل  نبود ساز و کار اجرایى و نظارتى براى هدایت کشت 
فراسرزمینى، عدم هماهنگى بین دستگاه هاى اجرایى و فنى 
ذیربط وزارتخانه هاى مسئول، تجربه کم اشخاص حقیقى و 
حقوقى متقاضى کشت فراسرزمینى و حرکت هاى انفرادى 

و بدون مطالعات دقیق عنوان کرد.
همتى خاطر نشان کرد: محصوالت دانه هاى روغنى شامل 
ســویا، کلزا، آفتابگردان و ذرت را وزارت جهاد کشاورزى 
در اولویت کشت فراســرزمینى قرار داده است. وى افزود: 
شــکر، برنج، گندم و جو در رده هاى بعدى اولویت کشت 

فراسرزمینى قرار گرفته است.

کشاورزى اصفهانى ها 
در 17 کشور 

دریافت تسهیالت
 براى 26 طرح صنایع تبدیلى

در مجمع عمومى سالیانه شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
پس از ارائه گزارش مقبول توسط حسابرس شرکت به 
صورت هاى مالى شرکت فوالد مبارکه، تقسیم هفت 

هزار و 500 میلیارد ریال سود نقدى به تصویب رسید.
معاون اقتصادى و مالى شرکت فوالد مبارکه در مجمع 
عمومى عادى سالیانه این شرکت که با حضور بیش 
از 90 درصد از سهامداران شــرکت برگزار شد، افزود: 
طبق قانون تجارت، شرکت هاى سهامى حداکثر چهار 
ماه پس از پایان ســال مالى باید مجمع سالیانه خود 
را برگزار کنند که در این راســتا شرکت فوالد مبارکه 
موفق شد با اخذ گزارش مقبول از حسابرس مستقل و 
بازرس قانونى، در خصوص صورت هاى مالى منتهى 
به 30 اسفند 95، مجمع سالیانه خود را در موعد مقرر 

برگزار کند.
امیرحسین نادرى افزود: در ادامه دستور جلسه، از جمع 
سود خالص شرکت به میزان 20 هزار و 770 میلیارد 
ریال (277 ریال به ازاى هر سهم)، مبلغ صد ریال به 
ازاى هر سهم و جمعاً به میزان هفت هزار و 500 میلیارد 

ریال سود تقسیم شد.

وى با اشاره به زمان پرداخت سود این شرکت، گفت: 
بر اساس جدول زمانبندى منتشرشده در سامانه کدال، 
زمان پرداخت سود ســهامداران حقیقى و ترجیحى از 
ابتداى شهریورماه ســال جارى و زمان پرداخت سود 
ســهامداران حقوقى با کمتر از صد میلیون ســهم از 

ابتداى دى ماه سال جارى پیش بینى شده است.
بهرام سبحانى، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه هم 
در این نشست گفت: این شرکت با ظرفیت 12 میلیون 
تن آهن اسفنجى در سال، بزرگ ترین تولیدکننده آهن 
اسفنجى در جهان محســوب مى شود که سهم یک 
درصدى در تولید ناخالص داخلى و در بخش صنعت 
سهم 5 درصدى در تولید ناخالص داخلى را در کارنامه 

خود دارد.
وى به زنجیره تأمین بیش از دو هــزار و 800 تأمین 
کننده کاال و خدمات و همینطور به شــبکه گسترده 
مشتریان اشاره کرد و گفت: شبکه گسترده مشتریان 
شامل بیش از هزار شــرکت و کارگاه است که عمده 
ترین مصارف آنهــا در صنعت خودروســازى، لوازم 
خانگى، خطوط انتقال گاز و نفت و پتروشیمى و صنایع 

لوله و پروفیل است.
سبحانى با اظهار خرســندى از روند صعودى سرمایه 
فوالد مبارکه در سنوات گذشــته بیان داشت: در حال 
حاضر آخرین سرمایه ثبتى شرکت، پس از چهار مرحله 
افزایش سرمایه به مبلغ 75 هزار میلیارد ریال (منقسم 
به 75 میلیارد ســهم عادى با نام) رســیده و در حال 
حاضر، بزرگ ترین شــرکت بورسى به لحاظ سرمایه 

است.
سبحانى خاطرنشــان کرد: درآمد فروش محصوالت 
در ســال 95 حدود 101 هزار و 83 میلیارد ریال بوده 
اســت که باتوجه به اولویت تأمین نیاز داخل کشور و 
افزایش تقاضاى داخلى، ســهم فروش داخل در سال 

95 افزایش یافت.

نشست بررســى فرصت هاى تجارى اصفهان و تایلند 
با حضور هیئت تجــارى فعال در زمینــه تولید و توزیع 
محصوالت غذایــى حالل در اتــاق بازرگانى اصفهان 

برگزار شد. 
رایزن بازرگانى سفارت تایلند در این نشست گفت: تایلند 
و اصفهان مى توانند در زمینه هاى مختلف ازجمله صنایع 

غذایى روابط نزدیک تعریف کنند.

«تاویپ راچاپاکدى» با اشاره به تولید محصوالت متنوع 
کشاورزى و غذایى در تایلند، بیان داشت: هیئت تجارى 
تایلند متشــکل از 17 تولیدکننده مواد غذایى حالل در 
این نشست به بررسى راه هاى تعامل تجارى با همتایان 

استان اصفهان مى پردازند.
مشاور امور بین الملل اتاق بازرگانى اصفهان هم در این  
نشست با اشاره به توانمندى اســتان اصفهان در تولید 

مواد غذایى گفت: اصفهان و تایلند مى توانند زمینه هاى 
مشترك همکارى در تولید محصوالت غذایى را فراهم 

کنند.
کمال سهل آبادى افزود: استان اصفهان با بیش از هشت 
هزار و 500 واحد صنعتى به عنوان صنعتى ترین اســتان 
ایران شناخته مى شود و تولیدکنندگان تایلندى مى توانند 

روابط نزدیک تجارى با این استان برقرار کنند.

رئیس شوراى شــهر زواره گفت: کشــتارگاه مشترك 
اردستان و زواره با فاصله اى در حدود 500 متر در نزدیکى 
چاه آب آشامیدنى شــهر زواره قرار دارد که این موضوع 
احتمال آلودگى آب شرب این شهر را در پى خواهد داشت.
حســن مختاریان پور، پیرامون  مشــکالت کشتارگاه 
مشترك اردستان و زواره اظهار داشت: کشتارگاه مشترك 
اردستان و زواره در نزدیکى چاه آب آشامیدنى شهر زواره 
قرار دارد که فاصله اى در حدود 500 متر بیشــتر ندارد، 
این موضوع احتمال  آلودگى بسیار زیادى عالوه بر بوى 

نامطبوع  این واحد کشتارگاه در پى خواهد داشت.
وى افزود: در حال حاضر هیچ واحد تولیدى در نزدیکى 
این کشتارگاه حاضر به سرمایه گذارى نیست و بهترین 
زمین هاى زواره بالاســتفاده مانده و ایــن اقدام باعث 

عقب افتادگى شهر زواره شده است.
رئیس شوراى شهر زواره تصریح کرد: شوراى شهر زواره 
بارها مخالفت خود را با وجود مکان این کشتارگاه اعالم 
کرده است و خواستار احداث کشــتارگاه مستقلى براى 
شــهر زواره شــده و طى مکاتباتى درخواست زمین در 

قسمت شمال زواره را داده است.
وى با اشــاره به هزینه ساخت کشــتارگاه یادآور شد: از 
قصابان شهر زواره درخواست داریم تا به  صورت مشارکتى 
در ساخت کشــتارگاه کمک کنند تا در عوارض کشتار 

هزینه اى که پرداخت مى کنند مستهلک شود.
مختاریان پور اضافه کرد: باید همه مســئوالن مربوطه 
یارى کنند تا کشتارگاهى مجزا براى زواره ساخته شود 
تا هم از خطر بحران  آلودگى احتمالى چاه آب زواره دور 

شویم و هم قصابان و مردم شهر زواره ذینفع باشند.

استاندار اصفهان گفت: براى سال 96، تکمیل و بهره 
بردارى از چهار هزارو 539 پروژه استانى با اعتبارى بالغ 

بر هفت هزار میلیارد ریال مصوب شده است.
رسول زرگرپور افزود: از اعتبارات مختلف تاکنون به دو 
صورت درحدود 40 و 30 درصد تخصیص یافته و باید 
تالش شود که این اعتبارات به صورت کامل تخصیص 
یابد تا این پروژه ها هر چه ســریع تر به بهره بردارى 

برسد و کارها با قوت ادامه یابد.
وى با بیان اینکه تشخیص بستر برنامه ریزى یکى از 
گام هاى مهمى است که باید برداشته شود، گفت: در 
ارتباط با استان اصفهان تقسیم بندى چهارگانه صورت 
گرفته است و بر همین اساس از بعد سیاسى اصفهان به 
24 منطقه تقسیم شده و بر اساس برنامه الگوى توسعه 

مناطق، اصفهان به شش منطقه تقسیم خواهد شد.

وى انتخاب نوع شــاخص ها در تقسیم بندى را مهم 
خواند و افزود: اصوًال تقسیم بندى هاى منطقه اى از 
منظر طبیعى، سیاسى اجتماعى، کارکردى، ساختارى، 
هم پیوندى و... صورت مــى گیرد و در اولین قدم باید 
شاخص هاى مربوط به تقســیم بندى ها مشخص

 شود.
اســتانداراصفهان با بیــان اینکه ایــن منطقه بندى 
براســاس یک کار علمى تدوین شــده است، گفت: 
اصل، اهمیت و اولویت این طــرح به عنوان یک کار 
مهم و اساسى مورد تأکید است و در همین راستا باید 
در کارگروه هاى تخصصــى مختلف همه جنبه هاى 
طرح را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و سپس نقطه 
نظر نهایى براى تصویب به شوراى برنامه ریزى ارائه

 شود.

همزمان با آغاز ثبت نام و پذیرش دوره کاردانى فنى، 
رشته هاى جدید در مقطع کاردانى در مراکز دانشگاه 

جامع علمى کاربردى استان اصفهان راه اندازى شد.
این رشــته ها در مقطــع کاردانى شــامل تجهیزات 
پزشــکى، مدیریت، بهره ورى واحد هــاى صنفى، 
دارویارى، امور موزه، مربیگرى تیراندازى، گردشگرى، 
هتلدارى، مربیگرى تیراندازى با تیر و کمان، مربیگرى 
شنا، انباردارى، امور بانکى، آشــپزى، پیرایش زنانه، 
دوخت و تکنولوژى لباس، معمــارى داخلى، صنایع 

غذایى گرایش شیرینى سازى و گزسازى است.
برخى دیگر از رشته هاى جدید دانشگاه جامع علمى 
کاربردى اســتان اصفهان در مقطع کاردانى عبارت 
اســت از آسانســور و پله برقى، فرآورى سنگ هاى 
تزیینى، مربیگرى تکواندو، مربیگرى والیبال، ساخت 

طال و جواهر با دست، بازیگرى، روابط عمومى، تدوین 
فیلم، عکاسى خبرى، کمک کارگردانى، آواز ایرانى، ساز 
ایرانى، ساز کالسیک، عکاسى، گرافیک، ویراستارى، 
زبان اسپانیولى، زبان فرانسه، امور بورس، امور گمرك 

و تاکسیرانى.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان گفت: مصرف برق اصفهان در مرکز کنترل است و 

با این روند خاموشى نخواهیم داشت.
محمد مهدى عسگرى اظهار داشت: پیک بار شبکه اصفهان 
هزار و 90 مگاوات بوده که رشد 2/2درصدى نسبت به سال 
گذشته داشته است. وى بیان داشت: البته رشد مصرف در 

خرداد ماه به حدود 10 درصد هم رسید.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان اعالم کرد: با توجه به همکارى خوب مشترکان در 

تیرماه و در پیک بار این رشد کنترل شد.
وى گفت: در حال حاضر و در صورت ادامه همکارى به همین 

شکل خاموشى در اثر کمبود نداریم.

عسگرى تصریح کرد: بهترین و اصلى ترین راهکار مدیریت 
مصرف، بهینه ســازى تجهیــزات برقى و عدم اســتفاده 

تجهیزات پر مصرف در زمان اوج است.
وى با اشاره به اینکه با افزایش درجه حرارت روزهاى اخیر در 
اصفهان میزان مصرف برق در بین مشترکان افزایش یافته 
است، بیان داشت: از ماه هاى قبل و حتى سال قبل برنامه هاى 

اصلى در این خصوص تدوین و برنامه ریزى شده است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان از افزایش میزان گرمــاى زودتر از موعد خبر داد و 
گفت: این امر باعث شد پیک بار مصرف برق در خردادماه 
رکورد زند و موجب رشد 10 درصدى پیک بار مصرف برق 
شود.وى اظهار داشت: با کاهش مصرف وسایل سرمایشى، 

استفاده نکردن از وســایل پر مصرف انرژى تأمین برق از 
دیزل ژنراتور در صنایع واحدهاى مسکونى بزرگ و صنایع 
وابسته به کشاورزى و خاموش کردن موتور چاه ها در بخش 
کشاورزى در ساعات 11 تا 15 مى توان درمدیریت مصرف 

انرژى گام هاى بلندى، برداریم.
عســگرى افزود: شــبکه بــرق اصفهــان نهایتــاً توان 
تأمیــن هــزار و 100 مــگاوات را دارد و حداکثــر توان 
تأمیــن برق کشــور نیــز 53 تــا 54 هــزار مــگاوات

 است.
 وى اظهار داشت: 70 هزار مشترکى که در تابستان گذشته 
مصرفشان از میانگین باالتر بوده است شناسایى شدند و در 

سیستم آموزش خانه فرهنگ مدیریت مصرف قرار گرفتند.

طرح «نســیم مهر» به منظور تقویت روحیه بیماران با 
حضور روحانیون در بیمارستان هاى استان اصفهان در 

حال اجراست.
مسئول نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان با اشــاره به اینکه زمانى یک انسان در 
سالمت کامل اســت که در هر دو بعد جسمى و معنوى 
سالمت کامل داشته باشد، گفت: دانشجویان عالوه بر 
شناخت بیمارى ها و راه هاى درمان بیمارى هاى جسمى، 
باید بیمارى هاى روحى را نیز به خوبى شناخته و بتوانند 

آنها را درمان کنند.

حجــت االســالم  والمســلمین علیرضــا جــوادى 
افــزود: پــس از موافقــت وزارت بهداشــت بــراى 
بررسى زوایاى شــناخت مســائل معنوى و راه درمان 
آن واحــدى بــراى تدریــس در دانشــگاه آمــاده

 شده است.
وى با بیان اینکه در دفاتر نسیم مهر روحانیون آقا و خانم 
پس از پذیرش در بیمارستان هاى استان اصفهان مشغول 
به فعالیت مى شوند، گفت: این طرح در همه بیمارستان هاى 
استان اصفهان که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکى است اجرا 

شده و در دیگر بیمارستان ها نیز اجرا مى شود.

حجت االسالم والمسلمین جوادى اهمیت روحیه دادن 
و آرامش دادن به بیمار براى ورود به اتاق عمل را بسیار با 
اهمیت دانست و افزود: تقویت روحیه بیمار، رفع شبهات 
اعتقادى و کنترل پرخاشــگرى بیمــار از دیگر وظایف 

روحانیون نسیم مهر است.
مسئول نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: درگیرى هاى همراهان بیماران 
با پرسنل بیمارستان ها به دالیل مختلف همچون مرگ 
بیماران در بیمارستان ها به وسیله روحانیون طرح نسیم 

مهر کنترل مى شود.

پیک بار مصرف برق با همکارى مردم کنترل شد 
تقسیم 7500 میلیارد ریال سود نقدى فوالد مبارکه

بهره بردارى و تکمیل 4500 پروژه استانى
 در سال جارى

راه اندازى رشته هاى جدید 
در مراکز علمى کاربردى استان

آب آشامیدنى شهر زواره در آستانه آلودگى

نسیم مهر، طرحى معنوى براى بیماران

زمینه هاى مشترك اصفهان و تایلند در تولید محصوالت غذایى

برق اصفهان نمى رود
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مزایده
شماره درخواســت: 9610462742300005 شــماره پرونده: 9109980354400619 شماره 
بایگانى شعبه: 920107 احتراما به استحضار مى رساند نظر به اینکه در پرونده کالسه 920107 
به موجب نیابت واصله به شماره 910582 از شــعبه 24 حقوقى دادگسترى شهرستان اصفهان 
محکوم علیه امید محمدى کرد عبدالهى فرزند جمشید به پرداخت مبلغ 5/867/173/489 ریال در 
حق بانک سینا و مبلغ 142/500/000 ریال بابت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت محکوم 
گردیده است و نظر به اینکه در این خصوص یک قطعه زمین به پالك ثبتى به شماره 1393 فرعى 
694/1 اصلى بخش 9 متعلق به آقاى امید محمدى کرد عبدالهى توقیف گردیده که مشخصات 
آن طبق نظر هیات کارشناس به شرح ذیل مى باشد: ملک موصوف یک قطعه زمین مى باشد که 
در خیابان پوریاى ولى روبروى ورزشگاه جنب مجتمع مسکونى جام 2 واقع مى باشد پالك مذکور 
دوبر، یکى از شمال که خیابان پوریاى ولى روبروى ورزشگاه و از جنوب به کوچه 8 مترى راه دارد. 
پالك مذکور خاکبردارى و داراى یک فنداسیون (میلگرد و بتون) و چندین ستون در حال تخریب 
و قابل بارگذارى روى آنها نمى باشــد و حتما باید تقویت شود و به مســاحت 250 متر مربع مى 
باشد این ملک طبق اقرارنامه شماره 91/20899213 مورخ 1391/10/19 از طرف آقاى رجبعلى 
مختارى کرچگانى به مالکیت آقاى امید محمدى کرد عبدالهى درآمده است ارزش این ملک طبق 
نظر هیئت کارشناسى 1/750/000/000 ریال معادل یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان مى باشد 
که همین قیمت پایه مزایده مى باشد. این اجرا در نظر دارد جهت فروش ملک فوق جلسه مزایده 
اى در تاریخ بیست و دوم مرداد ماه سال نود و شش برابر 1396/5/22 راس ساعت 9 صبح برگزار 
نماید طالبین مى توانند ســه روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از ملک مذکور به این اجرا 
مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که سه روز قبل از 
مزایده باالترین قیمت پیشنهادى را به همراه ده درصد از کل مبلغ ملک را به حساب سپرده دادگاه 

باغبهادران واریز نمایند. م الف: 338  اجراى احکام مدنى دادگسترى بخش باغ بهادران /5/244
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002003000055/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600117/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139603802003000095 آگهى ابالغیه پرونده کالسه 9600117 بدینوسیله 
به حسن طحانى، نام پدر: على، شماره شناسنامه: 9342، شماره/شناسه ملى: 1283795299 به 
نشانى: اصفهان خ جى غربى غربى 10 کوچه شهید جمالى کدپستى 8159179336 و غالمرضا 
عابدینى، نام پدر: حسن، شماره شناسنامه: 14488، شماره/شناسه ملى: 1283846632 به نشانى: 
خوراسگان پزوه کوى شهید امینى پالك 6 کدپستى 8159996551 ابالغ مى شود که مدیریت 
شعب بانک سپه اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 269413420 مورخ 94/10/17 جهت 
وصول مبلغ 274504460 ریال بابــت اصل طلب و مبلغ 38261434 ریال بابت ســود و مبلغ 
20627819 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 96/1/31 به انضمام خسارت تاخیر روزانه 
به میزان 231361 ریال از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه  9600117 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیــه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شــود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 13652 اسدى رییس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /5/246
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان یداله پورقاسمیان دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت مانده 
على مردانى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد واقع در امیرآباد شهردارى 
امیرآباد تســلیم نموده که پس از ثبت به شــماره 419/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/06/11 ساعت 8/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان و دستور شــورا برابر ماده 73 ق.آ.د.م 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 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:5261 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/247 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمود فاضل دادخواستى به خواسته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده محمدامین سلیمانى 
به شوراى حل اختالف شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
389/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/13 ساعت 5 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت 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 :5258  شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/248
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمود فاضل دادخواســتى به خواســته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده عبداله مهدیه 
به شوراى حل اختالف شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
388/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/13 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت 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 نم ود. م الف:5257 شعبه 7  حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/249
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان محمود فاضل دادخواســتى به خواســته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده امیدادریسى 
به شوراى حل اختالف شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
387/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/13 ساعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت 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: 5256 شعبه 7 حقوقى  شوراى حل اختالف نجف آباد5/250 
احضار

 شماره نامه: 9610113732101123 شــماره پرونده: 9609983732101004 شماره بایگانى 
شعبه: 961076 نظربه اینکه درپرونده کالسه 961076 دادیارى شعبه دوم دادسراى شهرستان 
نجف آباد باعنایت به شکایت شاکى خانم مریم رضایى، محتویات پرونده و شهادت شهود، آقاى 
علیرضا بویراحمدى فرزند محمدجواد متهم اســت به ترك انفاق، باتوجه به اینکه متهم مجهول 
المکان میباشــد لذا مراتب فوق وفق ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى یک نوبت آگهى 
دریکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج تا بدین وسیله به متهم ابالغ گردد درروز دوشنبه مورخ 
96/06/27 ساعت 8/30 جهت رسیدگى به اتهام خود درشعبه دوم دادیارى دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان نجف آباد حاضر شود. درصورت عدم حضور و ارائه الیحه اقدام به صدور تصمیم 

خواهد گردید. م الف:5264 دادیارى شعبه دوم دادسراى شهرستان نجف آباد5/253 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان محسن امیرى باوکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به 
طرفیت خوانده امیرحاج على عســگرى به شوراى حل اختالف شــعبه 11 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 329/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/11 
ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف :5251شعبه 11 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/255 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان علیرضاعادلنیا باوکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به 
طرفیت خوانده ناصرمجیرى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 327/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/11 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 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 است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود.م الف: 5250 شعبه 11 شوراى حل 

اختالف نجف آباد(مجتمع شماره یک) 5/256 
دعوت به افراز

 نظربه اینکه آقاى علیرضامحمدى فرزند فائض طى درخواســت وارده 951218641152529 
مورخ 95/09/24 تقاضاى افراز سهم مشــاعى خودرا از پالك 1398 واقع در قطعه یک بخش 
11 ثبت اصفهان را نموده و اقامتگاه خوانده حســین یزدانى نجف آبادى فرزند لطفعلى که طبق 
آدرس ارســالى ازدفترخانه به آدرس نجف آباد خیابان فردوسى شــمالى کوچه نشاط و به علت 
مشخص نبودن خواهان تقاضاى اخطاریه ازطریق صدور و انتشار آگهى به منزله ابالغ را نموده 
اســت لذا به اســتناد ماده 3 و قســمت اخیر ماده 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع 
مصوب آذرماه 1357 ازنامبردگان باال دعوت بعمل مى آید درتاریخ 96/06/05 درساعت 9 صبح 
جهت افراز ســهم مشــاعى خواهان فوق الذکر درمحل وقوع ملک مذکور حضور بهم رسانید. 
متذکر میگردد برابرنظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه بشماره 2454/7 مورخ 61/06/07 
که بدین شــرح اعالم میگردد و اصوًال عدم حضورشــرکاء و مالکیت هاى مشاعى مانع از انجام 
عملیات افراز نخواهد بود. لذا این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسنادرســمى الزم 
االجراء و به کلیه اشــخاص ذینفع ابالغ تادرصورتى که بین شــرکاء و مالکین مشاعى مهجور 
(صغیر،مجنون،غیررشید) و یا غائب یا مفقوداالثر وجود دارد به استناد ماده  313 قانون امورحسبى 
و طبق راى وحدت رویه بشماره 3530 مورخ 60/01/15 هیئت عمومى دیوان عالى کشور مراتب 
توســط نمایندگان آنان به اداره ثبت محل اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به شایستگى دادگاه 

محل وقوع ملک صادرشود این آگهى فقط یک نوبت منتشــر و درتاریخ مقرر درساعت 9 صبح 
عملیات افرازى انجام خواهد شــد.م الف :5246 زمانى رئیس اداره ثبت اسنادوامالك نجف آباد 

 5/258
اجراییه

 شــماره 1094/95 ش ح2 به موجب راى شــماره 1323 تاریخ 95/12/16 حوزه 2 شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمدپیام به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/890/000 
ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ دادخواست مورخ 95/09/28 لغایت 
اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 750/000/ تومان بعنوان نیم عشر 
دولتى مى باشد. محکوم له: اکرم شجاعى به نشــانى: نجف آباد-خ خوارزمى کوچه صدف پ7. 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحاً اعالم نمایدم الف:5262-شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد5/259 

اجراییه
اجرائیه شماره:9610423730400177 شماره پرونده: 9509983730400651 شماره بایگانى 
شعبه: 950658 مشخصات محکوم له: محمدعلى سلطانى فرزند حسین نشانى: اصفهان-نجف 
آباد-خ منتظرى جنوبى کوى شــهید کاظمى. مشــخصات محکوم علیهم:1.امیرابدالى 2.ایرج 
خسروى فرزند نجاتعلى. محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه 
غیابى شــماره 9509973730401294 محکوم علیهم بصورت تضامنى محکوم اند به پرداخت 
275/000/000 ریال بعنوان اصل خواســته و 8/290/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
ازسررسید لغایت زمان پرداخت درحق محکوم له و 13/750/000 ریال هزینه اجرا درحق صندوق 
دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحونزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 

1394) م الف:5230 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد 5/261 
اجراییه

 شماره 689/95 ش ح2 به موجب راى شماره 31 تاریخ 96/01/21 حوزه 2 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد قربانى به نشانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 28/100/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 670/000 ریال 
بابت هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر از تاریخ سررسید چکها بشماره 
24252389- 93/04/15 به مبلغ پنج میلیون و هفتصدهزارریال و 24252388-95/03/15 پنج 
میلیون و هفتصدهزارریال و 178166-93/02/15 پنج میلیون و هفتصدهزارریال و 24252393-

93/01/28 به مبلغ پنج میلیون و پانصدهزار ریال لغایت اجــراى حکم و همچنین محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ 1/405/000 ریال  بابت نیم عشر دولتى مى باشد. محکوم له: یاورچراغى 
به نشانى: یزدانشهر خ اول شرقى کوى ایراندوست پ83. 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 باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف :5229 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/262 
ابالغ وقت رسیدگى 

تاریخ 96/5/1 شماره 95/1043 ، نظر به اینکه خواهان آقاى وحید مختارى  دادخواستى مبنى بر 
الزام انتقال سند و حضور در دفتر خانه  به طرفیت خوانده آقاى علیرضا معلمى- على باز مختارى 
در این مرجع  به کالسه  95/1043 ش2 ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور 
طرفین به تاریخ 96/6/27 ســاعت 5:45 بعد از ظهرتعیین گردیده است، على هذا با توجه اینکه 
خوانده مجهول المکان میباشد وفق  ماده 73ق.آ.د.م از تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه 
منتشر تا چناچه خوانده مطلع گردید جهت دربافت دادخواست جهت دریافت دادخواست و ضمائم 
ثانى به این واحد مراجعه نمایند. م الف: 835 شعبه دوم شوراى حل اختالف حقوقى شاهین شهر 

 5/275
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759203609 شماره پرونده: 9509983759200791 شماره بایگانی 
شعبه: 950807  تاریخ حضور: 8/7/ 1396 ساعت حضور: 12:30 در خصوص دعوى فرشید کاظمى 
به طرفیت آرش قربانپور در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید.  م الف : 934 

شعبه  2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه 5/276 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت : 9610463759100021 شــماره پرونده: 9609983759100310 شماره 
بایگانی شــعبه: 960318  آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواســت به خوانده حمید  حسین پور 
کندرى دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک و مطالبه خســارت تاخیر تادیه مطالبه 
هزینه دادرسى و کارشناسى  به این شعبه تقدیم که به کالسه 960318 ح1 ثبت و براى روز مورخ  
1396/06/11 ساعت 9:30 صبح به طرفیت خواهان اکبر رضا عرفانى جزى تعیین وقت دادرسى 
گردیده اســت . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حمید حسین پور کندرى و به درخواست 
خواهان و به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج و به نامبرده ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت 
رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف : 939  شعبه 1 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه 5/277 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973759200172 شماره پرونده: 9409983759201159 شماره بایگانی 
شــعبه: 941205 خواهان: آقاى ولى اله مهدور موگوئى فرزند على اصغر به نشانى خمینى شهر، 
منظریه، خ فیض اسالم، مقابل مشاور امالك پویا منزل مسکونى خواندگان: 1- اصغر معمارزاده 
فرزند حسین 2-ابراهیم عبدالهى سیاهگورابى فرزند محمد على همگى به نشانى مجهول المکان    
، خواسته: مطالبه وجه بابت....  ، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى ولى اله مهدور فرزند على 
اصغر به طرفیت آقایان 1- اصغر معمارزاده فرزند حسین 2-ابراهیم عبدالهى سیاهگورابى  فرزند 
محمدعلى به خواسته مطالبه مبلغ 370/000/000 ریال به انضمام خسارات تادیه بدین توضیح از 
سوى خواهان به شرح دادخواست : طبق قرارداد خصوصى منعقده با خواندگان (در مقام کارفرما) 
پیمانکارى ساختمانى به خواهان محول و طبق بند 4 قرارداد شد تا ظرف مهلت 150 روز از تاریخ 
اتمام کار نسبت به تســویه و پرداخت حق االجرا اقدام گردد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
نظر به اینکه مطابق قرارداد مورخ 94/5/31 طرفین توافق نموده اند که دســتمزد و اجراى دیوار 
با بلوك ته بسته به ازاى هر متر مربع 100/000 هزار ریال باشد و مطابق صورت جلسه دیگر که 
بدون تاریخ میباشد و به امضاى خوانده رسیده کل متراژ دیوار بلوکى 4/234 متر مربع میباشد و از 
طرفى خوانده ردیف اول بابت قسمتى از مبلغ قرار دو فقره چک به شماره 0891/889202 مورخ 
94/9/14 و شماره 0891/889205 مورخ 22/ 9 /94 هرکدام به مبلغ سى میلیون ریال به عهده 
بانک صادرات تحویل خواهان نموده که منتهى به صدور گواهى عدم پرداخت شده است على هذا 
دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوى خواهان را حمل بر صحت تلقى و مستندا به مواد 249، 310 
و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى خوانده ردیف اول را بابت صدور دو فقره چک فوق الذکر به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال 
و نسبت به مابقى وجه قراردادخواندگان به طور تساوى به پرداخت مبلغ سیصدو ده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و همچنین خسارت تاخیر تادیه ( نسبت به دو فقره چک از تاریخ صدور چک هاو 
نسبت به مابقى محکوم به از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 94/11/28 لغایت اجراى حکم) قابل 
محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى بر اساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران در حق خواهان محکوم واعالم میگردد. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه  
محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشدم الف: 767 _اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه 5/283 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973759200534 شماره پرونده: 9509983759200818 شماره بایگانی 
شعبه: 950834 خواهان: آقاى ابراهیم قدیر زاده خرزوقى فرزند حسن به نشانى اصفهان- خورزوق 
خ شهید چمران پالك 51 ، خواندگان: 1-خانم ملک ایزدى فرزند احمد، 2-خانم مریم تحویلیان 
فرزند محمود همگى به نشانى مجهول المکان 3- کیومرث کیان ارثى فرزند درویش 4- مجتمع 
مسکونى گلهاى همت شاهین شهر  5- غالمرضا على اکبرى فرزند على اصغر همگى به نشانى 
شاهین شــهر خانه کارگر فلکه خلیج فارس دفتر مجتمع مسکونى گلها خواسته: الزام به تنظیم و 
انتقال سند رســمى ملک  ، ، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى ابراهیم قدیر زاده خرزوقى 
فرزند حســن به طرفیت آقایان و خانم ها 1- ملک ایزدى فرزند احمد 2- مریم تحویلیان فرزند 
محمود 3- کیومرث کیان ارثى فرزند درویش4- مجتمع مســکونى گلهاى همت شاهین شهر  
5- غالمرضا على اکبرى فرزند على اصغر به خواسته صدور حکم مبنى بر الزام به انتقال ششدانگ 
پالك ثبتى 73217 فرعى از 301 اصلى مجزا شــده از پالك 301/14670 به انضمام خسارت 
دادرسى بدین توضیح از سوى خواهان به شرح دادخواست به استحظار میرسددر سال 1379 و طى 
قرارداد واگذارى شماره 303 قطعه زمینى به شــماره 585 محله اول فاز سوم خانه کارگر شاهین 
شــهر از آقاى کیامرث کیان ارثى خریدارى نمودم که واقع در پالك 301/14670 بوده و پس از 
افراز سند شماره 73217/ 301 به آن تعلق گرفت. نظر به اینکه پالك ذکر شده در مالکیت مرحوم 
محمود تحویلیان بوده و در آن زمان همکار آقاى کیان ارثى به نام اقاى غالمرضا على اکبرى به 
عنوان وکیل آن مرحوم طى وکالت 21392 مورخ 87/7/6 آنرا به آقاى کیان ارثى واگذار نموده و 
مراتب را گواهى مینماید و از طرفى آقاى محمــود تحویلیان در مورخ 87/2/15 به رحمت ایزدى 

پیوســته و برابر گواهى حصر وراثت مورخ 87/11/10 شماره 5650 ورثه حین الفوت وى عبارتند 
از خواندگان ردیف اول و دوم و با عنایت به اینکه از ملزومــات بیع غیر منقول برابر مواد 22 ، 46، 
و 47 قانون ثبت تنظیم سند رسمى میباشد تقاضاى رســیدگى دارد. دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده نظر به اینکه مطابق رونوشــت وکالت نامه شماره 21392 مورخ 87/7/6 تنظیمى در دفتر 
اسناد رسمى شماره 104 حوزه ثبتى شاهین شهر و مطابقت وقوع بیع به خوانده ردیف پنجم آقاى 
غالمرضاى على اکبرى واگذار و حسب الیحه تقدیمى از ســوى نامبرده 1047----96 مورخ 
96/4/17 اظهار داشته که مورد معامله را با آقاى کیامرث کیان ارثى فرزند درویش واگذار نموده 
اســت و وى نیز مطابق برگ واگذارى مورخ 95/7/6 به خواهلن منتقل نموده است  مطابق پاسخ 
استعالم ثبتى مورخى 95/7/12 مضبوط در صفحه 13 پرونده 6دانگ پالك ثبتى 73217 /301 
واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان به مســاحت 85 متر مربع به نام مرحوم محمود تحویلیان 
میباشد و مطابق گواهى حصر وراثت شــماره 5650مورخ 87/11/10 صادره از شعبه اول شوراى 
حل اختالف حصر وراثت اصفهان وارث نامبرده خواندگان ردیف اول و دوم میباشد که على رغم 
استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه حضور ننموده اند و دفاعى در قبال دعوى مطروحه بع عمل 
نیاورده اند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوى خواهان را حمل به صحت تلقى و مستندا به مواد 
10، 219، 220، قانمون مدنى و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى راى بر حکم بر الزام خواندگان ردیف اول و دوم به عنوان وراث مرحوم محمود 
تحویلیان به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انلقال ششدانگ پالك ثبتى 73217 /301 واقع 
در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان به نام خواهان و از باب تســبیب به طور تساوى به پرداخت مبلغ 
710000 ریال بابت هزیده دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم میگردد و اما در خصوص دعوى 
مطروحه از ســوى خواهان به طرفیت خوادنگان ردیف سوم و پنجم نظر به اینکه این ادعا متوجه 
انان نمیباشد مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مینماید و اما در خصوص دعوى خواهان به 
طرفیت مجتمع مسکونى گلهاى همت شاهین شــهر نظر به اینکه خواهان این قسمت از دعوى 
خوایش را مسترد نموده است  مستندا به بند ب ماده 107 قانون فوق الذکر قرار رد دعواى خواهان 
را صادر و اعالم مینماید رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه و پس از آن و همچنین نسبت به سایر قسمت ها ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى 
در دادگاه  محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 930 _اسالمیان رئیس شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه 5/284 
ابالغ راي

شماره پرونده: 88/96 ش4ح شماره دادنامه: 211-96/4/3 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم شوراى 
حل اختالف شاهین شهر، خواهان: حجت اله رضایى رحیم آبادى فرد- حاجى آباد خ فتح المبیبن پ 
49، خواندگان : روح اله یخچالى و اسماعیل معصومى حسن آبادى هردو مجهل المکان، خواسته: 
تقاضاى صدور حکم  مبنى بر تنظیم و انتقال سند رسمى یکدستگاه خودرو به شماره انتظامى 49 
ه 726 ایران 13 و 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 اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شور 
و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: 
در خصوص دعوى خواهان: حجت اله رضایى رحیم آبــادى فرد- 0 حاجى آباد خ فتح المبیبن پ 
491 بطرفیت خواندگان :  روح اله یخچالى و اسماعیل معصومى حسن آبادى هردو مجهل المکان  
به خواســته تقاضاى صدور حکم  مبنى بر تنظیم و انتقال سند رسمى یکدستگاه خودرو به شماره 
انتظامى 49 ه 726 ایران 13 و هزینه دادرسى  با بررســى اوراق پرونده مال حظه مدرکیه پیوست 
(قولنامه)  که حاکى از وقوع بیع و انتقال خودرو فوق االشاره به خواهان است اینکه تعویض پالك 
نیز بنام خواهان انجام شده است شده است و کلیه مدارك خودرو مورد دعوى در ید خواهان میباشد 
ه مالکیت مورد معامله را به نام خوانده ردیف دوم اعالم نموده لذا شورا دعوى خواهان  را محمول 
بر صحت دانسته و به استناد به مواد 220-362 قانون مدنى خواندگان را محکوم به حضور در یکى 
از دفاتر اسناد رسمى جهت فراهم نمودن مقدمات و انتقال یک دستگاه خودرو به شماره انتظامى 
49 ه 726 ایران 13 و پرداخت هزینه دادرسى در حق خواهان را صادر واعالم میدارد. راي صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شــورا و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 957 طباطبایى- قاضى شعبه چهارم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 5/285 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973731002301 شماره پرونده: 9409983733000142 
شماره بایگانى شعبه: 951515 شاکى: میثم طاهرى نژاد فرزند محمد به نشانى 
نجف آباد-خ دانش کوى پاك نهاد-فرعى 2پ2 متهم: رضا درویشى به نشانى 
مجهول المکان. اتهام: سرقت مســتوجب تعزیر. دادگاه بااعالم ختم رسیدگى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. (راى دادگاه) درخصوص اتهام آقاى رضادرویش 
دایر بر سرقت موتورسیکلت باتوجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده 
ارتکاب بزه توسط متهم محرز اســت. لذا دادگاه بااســتناد به مواد 656 قانون 
مجازات اســالمى بخش تعزیرات مصوب 75 متهم رابه تحمل سه سال حبس 
و هفتاد و چهارضربه شالق و رد مال درحق شاکى محکوم مى کند. راى دادگاه 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادرکننده و سپس ظرف 
مهلت بیست روز پس ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد.م الف : 5199 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان نجف آباد 

(101 جزائى سابق) 5/270 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973731002436 شماره پرونده: 9409983733200536 
شماره بایگانى شعبه: 951240 شاکى: محمدحسین صالحى نجف آبادى فرزند 
مهدى به نشانى نجف آباد-خ مولوى شــمالى ك پوررحیم شرقى کوى شهید 
احمدى بن بست پردیس پ33 متهم: على قاسمى فرزند عبداله مجهول المکان. 
اتهام: ایرادجرح عمدى با چاقو دادگاه بااعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. (راى دادگاه) درخصوص اتهام آقاى على قاسمى فرزند عبداله دایر بر 
ایراد ضرب و جرح عمدى باچاقو باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات مطلعین 
و گواهى پزشکى قانونى ارتکاب بزه توسط متهم محرز است. لذا دادگاه بااستناد 
به مواد 614 قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات مصوب 75 و ماده 709 قانون 
مجازات اسالمى مصوب92 متهم رابه تحمل یکسال حبس و پرداخت یک و نیم 
درصد دیه کامل بابت جراحت متالحمه کف دست چپ درحق آقاى محمدحسین 
صالحى محکوم مى کند درخصوص دیه صدمات مازاد برمقدار فوق الذکر باتوجه 
به اینکه شاکى دراین خصوص دلیلى ارایه نکرده اســت بااستناد به ماده 120 
قانون مجازات اسالمى حکم به برائت متهم صادر و اعالم مى کند. راى دادگاه 
درمورد محکومیت متهم ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه 
صادرکننده و سپس ظرف مهلت بیست روز پس ابالغ قابل تجدید نظرخواهى 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف :5198شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهرستان نجف آباد (101جزایى سابق)5/269 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9409973731001512 شماره پرونده: 9309983733201365 
شماره بایگانى شعبه: 940948 شاکى: مجید محمدى فرزند عبدالرضا به نشانى 
ویالشــهر-بلوارباهنر بلوارمهدى خ 124 بن نشــاط درب روبرو متهم: عباس 
المکصوصى فرزند ریاض مجهول المکان. اتهام: مزاحمت تلفنى. دادگاه بااعالم 
ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. (راى دادگاه) درخصوص اتهام 
آقاى عباس المکصوصى فرزند ریاض، دایر بر مزاحمت تلفنى باتوجه به محتویات 
پرونده و نتیجه استعالم ازشرکت ارتباطات سیار مربوطه ارتکاب بزه توسط متهم 
محرز است. لذا بااســتناد به ماده 641 قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات 
مصوب 75 متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم مى کند. راى صادره غیابى 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادرکننده و سپس ظرف 
مهلت بیست روز پس ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف:5194 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان نجف آباد 

(101 جزائى سابق) 5/265 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973731002028 شماره پرونده: 9509983733100499 
شماره بایگانى شعبه: 951065 شکات: 1.خانم فرزانه خسروى فرد فرزند حسین 
کرم 2.خانم مریم خسروى فرد فرزند حسین همگى به نشانى نجف آباد-شهرك 
آزادگان فاز3 آخربلوار بســیج متهم: حامدخســروى فرد فرزند حسین مجهول 
المکان. اتهام ها: 1.انتشارتهمت،افترا،فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهاى توهین 
آمیز و ... 2.ایــراد جرح عمدى با چاقو 3.تخریب 4.تهدیــد. دادگاه بااعالم ختم 
رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. (راى دادگاه) درخصوص اتهام آقاى 
حامدخسروى فرد فرزند حسین (حسین کرم) دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدى 
باچاقو و تهدید و تخریب عمدى و فحاشى باتوجه به محتویات پرونده و تحقیقات 
انجام شده و گواهى پزشکى قانونى و اظهارات گواه ارتکاب بزه توسط متهم محرز 
است. لذا دادگاه بااستناد به مواد 669 و 677 و 614 و 608 قانون مجازات اسالمى 
بخش تعزیرات و مواد 134 قانون مجازات اسالمى مصوب92 متهم رابه پرداخت 
سه درصد دیه کامل بابت جراحات دامیه خلف سر و آرنج چپ درحق خانم مریم 
خسروى فرد و پرداخت نصف ازیک ســوم دیه کامل بابت جراحت جائفه سمت 
راست خلف قفسه ســینه و پنج درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه مچ دست 
راست و جراحات حارصه ساعد دست راست و پشت دست راست و ارش جراحت 
درحد دامیه ناحیه میانى کمر و ارش اقدام درمانى تعبیه لوله سینه اى درحق خانم 
فرزانه خســروى فرد و باتوجه به نوع صدمات ایجادشده متهم را به تحمل پانزده 
ماه حبس بعلت ایراد ضرب و جرح باچاقو و تحمل چهار سال حبس بعلت تخریب 
عمدى و تحمل دوســال و دوماه حبس بعلت تهدید و تحمل هفتادوچهارضربه 
شالق بعلت فحاشى محکوم مى کند. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادرکننده و سپس ظرف مهلت بیست روز پس ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد.م الف :5197 
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ابالغ راى
شماره دادنامه: 9409973731000926 شماره پرونده: 9409983733200100 
شماره بایگانى شعبه: 940460 شاکى: بیژن نامدار فرزند جعفرقلى به نشانى نجف 
آباد- خ قدس شرقى ك نساج بن بست شکوفه پ14 متهم: اصالن عیدى وندى 
فرزند تراب مجهول المکان. اتهام: مزاحمت تلفنى. دادگاه بااعالم ختم رسیدگى 
مبادرت به صدور راى مى نمایــد. (راى دادگاه) درخصوص اتهام آقاى اصالن 
عیدى وندى فرزند تراب، دایر بر مزاحمت تلفنى و توهین (فحاشــى) باتوجه به 
محتویات پرونده و پرینت مربوط به خروجى خط تلفن همراه متعلق به متهم و 
متن پیام هاى ارسال شده ازخط مذکور براى شاکى و اینکه متهم با وصف ابالغ 
قانونى ازطریق انتشار آگهى دردادسرا و دادگاه حضورنیافته و دفاعى ارایه نکرده 
است ارتکاب بزه توسط متهم محرز است، لذا با استناد به مواد 608 و 641 قانون 
مجازات اسالمى بخش تعزیرات مصوب 75 متهم را به تحمل 74 ضربه شالق 
بعلت فحاشى و تحمل شش ماه حبس بعلت مزاحمت تلفنى محکوم مى کند. راى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادرکننده 
و سپس ظرف مهلت بیســت روز پس ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد.م الف :5193  اسحاقیان رئیس شعبه 101 
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ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973731002111 شماره پرونده: 9409983733200480 
شماره بایگانى شعبه: 951239 شکات: 1.على عابدینى فرزند اسداله به نشانى 
نجف آباد-خ رضایى جنوبى کوى داود شــریعتى پ25. 2.افشین امیرى فرزند 
خداداد به نشانى هشت بهشت غربى- خیابان گلزار جنوبى کوچه شهیدافیونى 
زاده پ67. متهم: امین امینى زاده پور فرزند عباســعلى مجهول المکان. اتهام: 
کالهبردارى. دادگاه بااعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. (راى 
دادگاه) درخصوص اتهام آقاى امین امینى زاده پور فرزندعباسعلى دایر بر دوفقره 
کالهبردارى باتوجه به محتویات پرونده و نحوه ردگیرى و شناســایى متهم و 
اظهارات شاکیان ارتکاب بزه توسط متهم محرز است. لذا دادگاه بااستناد به ماده 
134 قانون مجازات اســالمى مصوب92 و توجه به موازین مربوط به تعدد جرم و 
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشــاء و اختالس و کالهبردارى متهم 
رابه تحمل  دو فقره مجازات هریک به میزان هفت ســال حبس و رد مال درحق 
مالباختگان محکوم مى کند. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در دادگاه صادرکننده و ســپس ظرف مهلت بیست روز پس ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 5196  
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ابالغ راى
دادنامه: شــماره پرونده: 9309983733200307 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو 
شهر نجف آباد (103 جزایى سابق) تصمیم نهایى شماره 9409973731200910 
شماره بایگانى شعبه: 940006 شاکى: فرهاد توکلى فرزند حسینعلى به نشانى 
نجف آباد- خ شــریعتى ك شاهد پ164 (شــاکى) متهم: رضا عطارد مجهول 
المکان. اتهام: ســرقت مســتوجب تعزیر. (راى دادگاه) درخصوص اتهام آقاى 
رضاعطارد مجهول المکان، دایر بر مشارکت درسرقت از منزل شاکى عبارتست 
از: چهل متر کابل برق، 6 عدد شمشــه بنایى، یک عدد کپسول گاز و یک عدد 
گاوصندوق، موضوع شــکایت آقاى فرهادتوکلى باتوجه بــه محتویات پرونده 
ازجمله، شکایت شاکى گزارش مرجع انتظامى درصفحه 24 و 25 پرونده، اقرار 
متهم جهانشاه عطارد مبنى براینکه سرقت از منزل شاکى مذکور به اتفاق متهم 
رضاعطارد بوده و کیفرخواست صادره، و عدم حضور متهم با وصف ابالغ قانونى 
و سایر قراین موجود درپرونده (ازجمله اینکه یکى ازاقالم مسروقه گاوصندوق 
بوده نمى تواند کاریک نفر باشد) بزه انتســابى ازناحیه نامبرده را محرز و مسلم 
تشــخیص داده لذا به اســتناد ماده 656 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمى 
«تعزیــرات و مجازات هاى بازدارنــده» مصــوب 2/3/1375 ناظربه ماده 19 
قانون مجازات اســالمى مصوب 11/2/1392 نامبرده را از حیث جنبه عمومى 
به مجازات درجه 5 و به تحمل دوسال حبس تعزیرى و تحمل 50 ضربه شالق 
تعزیرى محکوم مى نماید و از حیث جنبه خصوصى نیز مشترکا با متهم جهانشاه 
عطارد به رد مال اقالم یادشده درحق شاکى خصوصى محکوم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و بیست 
روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف :5192 قلى زاده دادرس محاکم عمومى نجف 

آباد 5/263 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973731000098 شماره پرونده: 9509983733000582 
شماره بایگانى شعبه: 951616 شاکى: حســین فرهادى فرزند احمد به نشانى 
ویالشهر-کبیرزاده-کوى ایثارچ46مقابل مسجد14معصوم متهم: رضابخشیانى 
مجهول المکان. اتهام: کالهبردارى. دادگاه بااعالم ختم رســیدگى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. (راى دادگاه) درخصوص اتهام آقاى رضابخشیانى دایر بر 
کالهبردارى موضوع شکایت آقاى حسین فرهادى باتوجه به محتویات پرونده و 
اظهارات مطلعین و صورتحساب اخذشده ازبانک مربوطه ارتکاب بزه محرز است. 
لذا دادگاه بااستناد به ماده 1 قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس 
و کالهبردارى متهم رابه تحمل  دوســال حبس و پانزده میلیون ودویست هزار 
ریال جزاى نقدى و رد مال به مبلغ پانزده میلیون و دویســت هزارریال درحق 
شاکى محکوم مى کند. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در دادگاه صادرکننده و سپس ظرف مهلت بیست روز پس ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشدم الف:5195 
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اقتصاداقتصاد 07072998 سال چهاردهمیک شنبه  8 مرداد  ماه   1396

بانک ها تصمیمى 
براى تغییر نرخ سود ندارند

دبیرکل کانـون بانک هـاى خصوصى با تأکیـد بر اینکه 
بانک ها این بار تصمیمى به تغییر نرخ سـود ندارند، گفت: 
دفعات قبل هـم بانک هـا به درخواسـت بانـک مرکزى 

نظرات شان را اعالم مى کردند.
محمدرضا جمشیدى درباره برنامه بانک ها براى تغییر نرخ 
سود بانکى اظهار داشت: اصًال بانک ها به دنبال آن نیستند 
که براى تغییر نرخ سود جلسه اى داشته باشند. وى با بیان 
اینکه هرگونه تصمیم براى تغییر نرخ سود بانکى با شوراى 
پول و اعتبار است، افزود: قصد بانک ها در حال حاضر عدم 
تغییر و مداخله در نرخ سود بانکى است.  جمشیدى همچنین 
درباره اینکه، این بار به خالف تجربه یکى دو سال گذشته 
بانک ها خودشان پیش قدم در تغییر نرخ سود نخواهند شد، 
گفت: دفعات قبل هم بانک ها به درخواست بانک مرکزى 
نظرات خود را اعالم مى کردند که البته از بین تمام نظرات 

فقط نرخ سود 15درصدى مورد توجه قرار گرفت.

گذر نقدینگى از 1264 تریلیون
در حالى حجم نقدینگى به بیش از هـزار و 264 تریلیون 
تومان رسیده که از سرعت رشد آن تا 6 درصد کاسته شده 
اسـت.میزان نقدینگى از هزار و 253هزار میلیارد تومان 
پایان سال قبل با رشـدى معادل 0/9درصد در فروردین 
ماه همراه شده است که البته این رشد در مقایسه با دوره 
فروردین ماه سال 1395 به اسـفند 1394 که 0/6 درصد 
گزارش شده بود اندکى رشد دارد اما در قیاس بازه زمانى 

طوالنى تر با کاهش همراه است.

ویترین

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به 
رونمایى «سامانه ثبت قراردادهاى کار» در مرداد ماه گفت: 
کارفرمایان مکلف هستند در این سامانه تمام نسخه هاى 
قرارداد کار اعم از دائم، موقت و شفاهى را بارگذارى کنند.

اسماعیل ظریفى گفت: در این ســامانه عالوه بر اینکه 
کارفرمایان مکلف مى شــوند تمام نســخه هاى قرارداد 
منعقده اعم از دائم و موقت را به روى ســامانه آپلود کنند، 
همچنین مکلف هســتند قراردادهاى شفاهى را هم درج 
کنند.وى ادامه داد: درباره قرارداد شفاهى باید مشخصات 
کارگر در این سامانه ثبت و درج شود. ظریفى آزاد گفت که 
«طرح امنیت شغلى» با «سامانه ثبت قراردادهاى کار» 

مرتبط است و در این ســامانه اطالعات کامل از کارگر 
و کارفرما و روابط کار آنها وجــود دارد.وى ادامه داد: این 
سامانه یک پروفایل از همه کارگران و کارفرمایان ایران 
براى وزارت کار ایجاد مى کند؛ همه کارگر و کارفرمایان  در 
این سامانه وارد کارتابل مى شوند و راه ارتباطى وزارت کار 
با همه کارگران خواهد بود. مشــخص بودن قراردادهاى 
کار در دادرسى هاى کارى بسیار کارگشاست. ظریفى آزاد 
با اشاره به ماده 192 قانون کار گفت: در راستاى این قانون 
کارفرمایان موظف هستند در مهلت مقرر، آمار و اطالعات 
مورد نیاز وزارت تعاون  را طبق آیین نامه اى که به تصویب 

وزیر کار و  امور اجتماعى مى رسد تهیه و تسلیم کنند.

معاون بازاریابى و فروش گروه خودروســازى ســایپا از 
افزایش قیمت محصوالت این گروه بر اســاس مجوز 

شوراى رقابت خبر داد.
رضا تقــى زاده گفت: با توجه به مجــوز افزایش قیمت 
خودروها از سوى شــوراى رقابت که در تیرماه امسال 
اعالم شده، محصوالت گروه سایپا نیز مشمول این مجوز 

و افزایش قیمت خواهند بود.
وى افزود: بر اســاس این مجوز خودروهاى پراید و تیبا 
حداکثر تا 1/5 درصد و تندر 90 تــا 2/5 درصد مجاز به 

افزایش قیمت هستند.
تقى زاده تأکید کرد: این مجوز هنوز از ســوى شوراى 

رقابت به سایپا ابالغ نشــده اما به محض دریافت آن، 
افزایش قیمت ها بر روى محصوالت ایکس 100، ایکس 

200 و تندر 90 اعمال خواهد شد.
معاون بازاریابى و فروش گروه ســایپا با اشاره به اینکه 
فروش پراید با قیمت هاى فعلى زیان ده است، افزود: البته 
استراتژى سایپا کاهش تدریجى تولید پراید و جایگزینى 
آن با محصول مناسب اســت، چراکه این خودرو نقش 
بســیار زیادى در اقتصاد خانواده ها دارد و به دنبال آن 
هستیم که بتوانیم بر اساس فاکتورهاى رضایت مشترى، 
افزایش کیفیت و قیمت اقتصادى، خودرویى را انتخاب و 

جایگزین پراید کنیم.

خودروهاى سایپا 
گران مى شود

افشاى قراردادهاى کارگران 
الزامى شد

ابالغ راي
شماره پرونده: 809/96 ش5  ح شــماره دادنامه: 184-96/3/27 ، خواهاناکبر اسماعیلى فرزند 
على به نشانى اصفهان خ کاوه بهارستان شرقى بهار آزادى بن بست آذر پالك 6 جنوبى ، خوانده: 
جهانگیر مراد خانى فرزند قربانعلى به نشانى تهران خ ولیعصر کوى روانمهر پالك 8 شرکت ایران 
ساز ،خوانده: احمد نساجان فرزند عباس به نشانى شاهین شهر خ مخابرات فرعى 13 غربى بن 
بست 1 شمالى پالك 3 موضوع: مطالبه وجه چک.گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق واجراى 
تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رســیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 
راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست اکبر اسماعیلى به طرفیت 1- جهانگیر 
مرادخانى 2- احمد نساجان به خواســته مطالبه 90/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به 
عهده بانک تجارت به شماره 381/689556 و مطالبه مطلق هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه، 
نظر به اینکه نامبردگان با وجود ابالغ قانونى و ابالغ نشر آگهى در جلسه مقرر حاضر نگردیده و 
دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ضمه خویش را ارائه ننموده . خواهان با تقدیم الیحه دعوى خویش 
به طرفیت جهانگیر مراد خانى را مسترد داشت. شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده 
با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با استحصاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر 
مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 198، 515، 519، و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 313 و 314  ناظر به ماده 249  قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور 
چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
خصوص خسارات دیرکرد حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت 90/000/000 ریال 
بات اصل خواسته و مبلغ 1/900/000 ریال بابت هزینه داردسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک ( 95/6/1) لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد. در حق خواهان صادر مینماید 
همچنین به استناد بند ب ماده 107 قانون ایین دادرســى مدنى قرار رد دعوى خواهان نسب به 
خوانده ردیف اول اعالم میگردد. راى صادره غیابى ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهى در این 
همین شعبه و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 

943 رضوانى- قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 5/286 
حصر وراثت

ابوالفضل کنعانى هرندى بشماره شناســنامه 5650002320 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت 
و رونوشت ورثه درخواستى به شــماره 243/96 تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته که 
شــادروان محمد کنعانى هرندى فرزند حسن بشماره شناســنامه 3561 درتاریخ 96/4/25 در 
اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حین الفوت وى عبارتند از: 1- ابوالفضل کنعانى هرندى 
فرزند محمد 2- زهره امینى هرندى فرزند ابراهیم (همسر) 3- امیرحسین کنعانى هرندى فرزند 
محمد 4- زینب کنعانى هرندى فرزنــد محمد 5- جواهر کنعانى هرنــدى فرزند حیدر (مادر) 
6- حسن کنعانى هرندى فرزند یداهللا (پدر) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دا رد و اال گواهى صادر خواهد شد. شوراى حل اختالف 

بخش جلگه /5/287
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان علیرضانادرى با وکالت خانم مرجان منتظرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده بابک بندرى گل نرگس به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 428/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/06/13 ســاعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 

خواهد نمود. م الف:5283 شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد 5/288 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان علیرضانادرى با وکالت خانم مرجان منتظرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده سیدمحمودموسوى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف 
آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 427/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/06/13 ساعت 9 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 دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خ واهد نمود. م 

الف:5284 شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد5/289
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالســه پرونده:73/96 ش ح 5 شماره دادنامه:.... 
مرجع رســیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: امین عزیزى به 
نشانى پلیس راه ســنگبرى فالمک جنب پلیس راه 8516835721 خوانده رحمن ابطحى به 
نشانى مجهول المکان بخواســته: .... گردشکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى امین 

عزیزى بطرفیت رحمن ابطحى بخواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال وجه یک فقره چک 
بشماره 413087 مورخ 90/12/05 عهده بانک صادرات بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه از زمان سررسید لغایت اجراى حکم. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم 
ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعــوى مطروحه مقرون به 
صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنــى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــصت میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و چهل و شش هزار و پانصد تومان بعنوان هزینه هاى 
دادرسى و نشر آگهى و خسارت تاخیرتادیه از زمان سررســید 90/12/05 لغایت اجراى حکم 
درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى 
شهرســتان نجف آباد  مى باشــد. م الف:5271  شــعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف

نجف آباد 5/292 
ابالغ راى

شــوراى حــل اختــالف شهرســتان نجــف آبــاد کالســه پرونــده:153/96 شــماره 
دادنامه:637-96/04/15 مرجع رسیدگى کننده: شــعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: امین عزیزى به نشانى پلیس راه ســنگبرى فالمک جنب پلیس راه 8516835721 
خوانده علیقلى شــمس معدنى به نشانى مجهول المکان بخواســته: مطالبه گردشکار: پس از 
ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا درخصوص دعوى آقاى امین عزیزى بطرفیت علیقلى شــمس معدنى بخواسته مطالبه 
وجه چک بشماره 892/10726664 مورخ 93/09/19 به مبلغ سه میلیون تومان بانضمام هزینه 
هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه. نظربه بقاء اصول مســتندات در ید خواهان که حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى 
مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  
مســتنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان بابت اصل 
خواسته و مبلغ دویست و نه هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى خسارت تاخیرتادیه از زمان 
سررســید 93/09/19 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگســترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف:5270-شعبه  

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/293 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1126/95 مرجع رسیدگى شعبه هشتم 
شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: حسین ابراهیم زاده نشانى: نجف آباد-پاساژشیخ بهایى 
طالى نرسه. وکیل خواهان: مرجان منتظرى به نشــانى نجف آباد خ امام مجتمع پرشیا طبقه 
5 واحد 26. خوانده: محمدقلى نوروزى نشــانى: نجف آباد خ شهداءغربى جنب م درسه عالمه 
طباطبائى خ مردانى خ منتظرى 8513618341. موضوع: مطالبه وجه .... فقره چک به شماره 
126293-126287 جمعا به مبلغ 33/250/000 ریال. گردشــکار: خواهان دادخواســتى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى حسین ابراهیم زاده به طرفیت محمدقلى نوروزى به خواسته 
مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون 
خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 
و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 33/250/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 720/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشد.4730م الف :/ 

قاضى شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد5/294
تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره: 1396/08/394507 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه پالك 
شماره 19/1017 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى بموجب 
رأى شماره 7000422- 1396/2/6 در اجراى قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد سند رسمى به 
نام آقاى ابراهیم ســعیدى فرزند احمدرضا در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 1396/6/7 ساعت 9 صبح در محل 
شروع 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 مابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 420 

اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /5/295 

آگهی تحدید حدود اختصاصى به صورت جمعى مربوط به قسمتی از 
بخش 9 و 10 ثبت اصفهان جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان لنجان
          بموجب قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت اسناد و امالك و در اجراى تبصره ذیل ماده 13 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى ، تحدید حدود ابنیه و امالك 
مشــروحه ذیل که قبًال به علل مختلف به عمل نیامده ، از ســاعت 8/30 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد ؛ لذا بموجب این آگهى به صاحبان امالك و مجاورین اعالم می شــود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها 
در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت، ملک آنها باحدود اظهارشده از طرف 
مجاورین تحدید حدود خواهد شد . اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا سی 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضى ثبتی 
، معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 

ذیصالح قضایی ، گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید . 
اول : بخش 9 ثبت اصفهان 

1 - ابنیه و امالك واقع در باباشیخعلى به شــماره 104/1 – اصلى (که به شماره 1943 - اصلى تبدیل 
شده) و فرعی ذیل :

134 فرعى - زهرا معتمدى فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207,30 مترمربع.
براى روز  شنبه مورخ 1396/06/04

2 - ابنیه و امالك واقع در زرین شهر به شماره 107 - اصلی و فرعی هاى ذیل :
4321 فرعى – رشید سلیمیان ریزى و ساالر ســلیمیان ریزى و الله سلیمیان ریزى فرزندان محمود 

بالسویه نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213,62 مترمربع .
4322 فرعى - مهدى کاردانى ریزى فرزند قدرت اله نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

246,01 مترمربع .
4323 فرعى - زهرا ســبکتکین ریزى فرزند احمد رضا نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

162,97 مترمربع .
4324 فرعى - مجید ســعید زاده ریزى فرزند محمد رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

128,06 مترمربع .
4325 فرعى - محمد تقى سلیمیان ریزى فرزند عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 71,20 مترمربع .
4326 فرعى - صدیقه قجه ریزى فرزند على نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 186,63 

مترمربع .
براى روز  یکشنبه مورخ 1396/06/05

4327 فرعى - احمد ســلیمیان فرزند ابراهیم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 139,90 
مترمربع .

4328 فرعى - زهرا عباس زاده ریزى فرزند حسن نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
137,69 مترمربع .

4329 فرعى - رضا موذنى ریزى فرزند ناصر نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 101,32 
مترمربع .

4330 فرعى - اعظم بیگى ریزى فرزند براتعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142,75 
مترمربع .

4331 فرعى - فاطمه نمازى فرزند عوضعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 457,74 
مترمربع .

براى روز  دوشنبه مورخ 1396/06/06
4332 فرعى - محمد قلعه تکى ریزى فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157,06 

مترمربع .
4333 فرعى - سید جلیل میرصفائى ریزى فرزند حسین نسبت به 4 دانگ مشاع و سید جمال میرصفائى 

ریزى فرزند حسین نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 36,43 مترمربع .
4334 فرعى - رسول اکبرى ریزى فرزند محمد حســین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

196,29 مترمربع .
4335 فرعى - حسن مختارى ریزى فرزند على و جواهر حصیرى ریزى فرزند بهمن بالسویه نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,30 مترمربع .
4336  فرعى - سید على اکبر میرصفائى فرزند سید عزیزاله و مریم سلیمان امیرى فرزند حسین بالسویه 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 240,90 مترمربع .
براى روز سه شنبه مورخ 1396/06/07

4337 فرعى - محمود خدامرادى ریزى فرزند حســین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
122,92 مترمربع .

4338 فرعى - روح اله مهدیان ریزى فرزند حسن نسبت به 4 دانگ مشاع و زهرا هادیان ریزى فرزند رضا 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 312,35 مترمربع .

4339 فرعى - مهدى خدابخشــى ریزى فرزند حسن نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
254,82 مترمربع .

4340 فرعى - عبدالرضا لطفى چم یوسفعلى فرزند حفیظ اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
96/58 مترمربع .

4341 فرعى - مجید عباسى فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 260 مترمربع.
براى روز  چهارشنبه مورخ 1396/06/08

تاریخ انتشار : روز  یکشنبه مورخ  1396/05/08  م الف:551  محمد رضا رئیسى زاده – رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالك لنجان/5/296

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 960155 خواهان: 1- احمد محمدحسینى 2- زهرا و على و حسین 
و تقى همگى محمدحسینى و فاطمه و زهرا  محمدحســینى و مهرى صفرى با وکالت مستقیم 
سکینه محمدى با وکالت آقاى محســنى دادخواســتى مبنى بر مطالبه اجور معوقه و تخلیه به 
طرفیت: وحید منتظرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخ: 96/6/11 ساعت 17/15 
عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این 
شعبه واقع در اصفهان- ابتداى چهارراه وکال- مجتمع مدافع حرم شوراى حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 12265 شــعبه 39حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /298 /5
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609970369800625 شــماره پرونده: 9409986837100178 شــماره 
بایگانى شــعبه: 951152 تجدیدنظر خواه: خدیجه احمدى فرزند حسین به نشانى اصفهان- خ 
مطهرى- پل فلزى- روبه رو هتل آســمان- بیمارســتان بهشــتى- درمانگاه- کدپســتى 
8184851153- شماره ملى 4840162093- شماره همراه 09131299004 تجدیدنظر خوانده: 
حسن حالج مفرد به نشانى مجهول المکان تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره 698-95 شعبه 
11 خانواده اصفهان گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگى 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأى مى نماید. رأى دادگاه: 
تجدیدنظر خواهى خدیجه احمدى فرزند حسین به طرفیت حسن حالج فرزند فرج اهللا مجهول 
المکان نسبت به دادنامه شماره 9509976837100698 مورخ 1395/5/2 صادره از شعبه 11 
دادگاه خانواده اصفهان متضمن صدور حکم به بطالن دعوى طالق وارد اســت زیرا 1- زوجه 
بیان داشته همسرش بخاطر کالهبردارى و جعل و فروش ساختمان به چند نفر متوارى است و از 
تاریخ 1393/7/20 منزل مشترك را ترك و دیگر به منزل مراجعت نداشته است همچنین علیرغم 
محکومیت وى به پرداخت نفقه تاکنون نفقه را پرداخت نکرده اســت و ادعاى خود را مستند به 
شهادت شهود و دادنامه هاى صادره نموده است 2- شهود تعرفه شده جملگى در جلسه دادرسى 
این دادگاه بیان داشته اند که زندگى مشترك زوجین در همین منزلى که زوجه و فرزندان مشترك 
در آن ساکن مى باشند سابقًا بوده است و بیش از سه سال است که زوج در این منزل رفت و آمد 
ندارد و اظهارات شهود تعرفه شده مؤید ادعاى زوجه است 3- زوج به موجب اجرائیه پیوست به 
شماره 1271/94 به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 93/7/20 لغایت 94/11/20 و نیز نفقه فرزندان 
مشترك به صورت مستمر و ماهانه محکوم گردیده اســت و برابر گواهى اجراى احکام شوراى 
حل اختالف پیوســت پرونده در تاریخ 95/1/31 اجرائیه ابالغ گردیده و تا تاریخ 96/4/26 نفقه 
مورد حکم پرداخت نشده است 4- دادگاه محترم بدوى با این استدالل که برابر گزارش مأموران 
کالنترى خواهان و فرزند وى بیان داشته اند خودشان خواسته اند که زوج به منزل مراجعه نکند 
دعوى زوجه را رد نموده اســت که زوجه در دفاع بیان داشته زمان مراجعه مأمور درب منزل من 
حضور نداشــتم و دخترم با یکى از همــکاران در منزل بوده اند و دخترم فکــر کرده که بخاطر 
طلبکاران و شاکیان پدرش درب منزل مراجعه کرده اند و بخاطر اینکه دیگر درب منزل مراجعه 
نکند دخترش گفته خودمان خواســته ایم که دیگر مراجعه نکند و هرچند مأمور گزارش نموده 
زوجه حضور داشته ولى امضاى زوجه ذیل صورتجلسه مأموران کالنترى نمى باشد 5- زوج از 
طریق انتشار آگهى به دادرسى دعوت که در جلسات دادرسى حاضر نشده است و الیحه دفاعیه 
هم ارائه نکرده است و همچنین داور خود را معرفى نکرده است و دادگاه براى وى داور تعیین و 
داوران نظریه خود را پیوســت نموده اند بنا به مراتب فوق تخلف زوج از بندهاى 1 و 8 از شق ب 
شروط ضمن عقد نکاح محرز اســت و دادنامه موصوف مخدوش است لذا با استناد به ماده 358 
قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 1119 و 1146 و 1151 قانون مدنى و مواد 36-33-31-29-26 
قانون حمایت خانواده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به احراز شرایط اعمال وکالت 
در طالق صادر و اعالم مى گردد و زوجه مى تواند پس از ابالغ دادنامه قطعیت یافته با مراجعه به 
دفتر رسمى طالق و با استفاده از وکالت در طالق صادر و اعالم مى گردد و زوجه مى تواند پس 
از ابالغ دادنامه قطعیت یافته بامراجعه به دفتر رسمى طالق و با استفاده از وکالت اعطایى ضمن 
عقد نکاح خود را مطلقه نماید نوع طالق با توجه به بذل کل مهریه توسط زوج خلع نوبت اول بوده 
و عده آن سه طهر مى باشد رعایت شــرایط صحت اجراى صیغه طالق به عهده مجرى صیغه 
خواهد بود اعتبار رأى صادره پس از ابالغ دادنامه قطعیت یافته به مدت شش ماه مى باشد زوجه 
ادعاى مالى در این پرونده نداشــته و فرزند صغیر هم وجود ندارد که در این امور دادگاه مواجه با 
تکلیف نمى باشد ارائه گواهى پزشک ذیصالح دائر بر باردارى یا عدم آن زمان اجراى صیغه طالق 
توسط زوجه ضرورى است. رأى صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
و واخواهى در این دادگاه و سپس بیست روز قابل فرجامخواهى در دیوان عالى کشور است./ م 

الف: 8315 شعبه 19  دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان /5/299
حصر وراثت

 شرف درج داراى شناسنامه شماره 343 به شرح دادخواســت به کالسه 417/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلى ترابى بشناسنامه 
14 در تاریخ 96/02/10 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-رمضانعلى ترابى ش ش 43، 2-محمدرضا ترابى ش ش 17،  3-علیرضا 
ترابــى ش ش 12، 4-محمدعلى ترابــى ش ش 36، 5-زهــرا ترابــى ش ش 26 (فرزندان 
متوفى)، 6-شرف درج ش ش 343 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کســى اعتراضــى دارد یا وصیتنامــه از متوفى نــزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 5315/م الف رئیس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 5/304 

در حالى که برخى کارشناسان از آینده اى خطرناك و مبهم براى 
بخش مسکن سخن مى گویند اما برخى کارشناسان نیز اعتقاد 
دارند که باید اجازه داد بازار به تدریج ثبات در عرضه و تقاضاى 
مســکن را تجربه کند.در طول بیش از چهار سالى که از رکود 
مسکن مى گذرد، یکى از موضوعاتى که این بازار با آن روبه رو 
بوده است، پیش بینى هاى متعدد، غیرحرفه اى و بعضاً آمیخته 
با تمایالت درونى کارشناسان بود که همواره در دو جبهه مقابل 

ادامه رکود و آغاز رونق با یکدیگر در رقابت بودند.
این پیش بینى ها که اکثراً با شکست روبه رو شده اند، یا همواره 
بر خروج از رکود با شیبى آرام در چند ماه آینده تأکید دارند یا بر 
ادامه رکود در سال هاى آینده و سپس رهاشدگى فنر تقاضاى 
انباشته شــده بخش مسکن که به ســونامى قیمت ها منجر 
مى شود. پیش بینى هایى که عمدتاً چندان علمى نیست و حتى 
ممکن است با اهدافى همچون جهت دهى به بازار مسکن با 

استفاده از ابزار رسانه طراحى شده باشد.

پیش بینى هاى غیر علمى
محمد سلطانى، کارشناس ارشد برنامه ریزى مسکن درباره علت 
شکست بســیارى از پیش بینى هاى بازار مسکن در چند سال 
گذشته، اظهار داشت: علت عدم تحقق بسیارى از پیش بینى هایى 
که به اصطالح کارشناسان اقتصاد مسکن در سال هاى گذشته 
ارائه داده بودند و حال در زمانى که آنها گفته بودند، با هیچگونه 
تغییرى در وضعیت سابق، در حال ادامه همان راه هستیم این 
است که این پیش بینى ها یا قائم به تجارب سابق بازار مسکن 
بود یا وابسته به آمار و ارقام اعالمى دستگاه هاى ارائه دهنده آمار 

اجتماعىـ  اقتصادى مانند مرکز آمار و بانک مرکزى.
وى ادامه داد: آنهایى که بر اساس تجارب دوره هاى رکود و رونق 
گذشته، مدعى اتمام یا امتداد دوره رکود فعلى بازار مسکن بودند، 
هرگز متوجه این قضیه نبودند که هر دوره را باید در شرایط همان 
زمانى بررسى کرد؛ ضمن اینکه اگرچه مسکن قرار است به عنوان 
یکى از اجزاى اقتصاد خرد بررسى شود، اما کامًال در شرایط کالن 
اقتصادى کشور هضم شــده و تأثیرات فراوانى از رکود سایر بخش 
هاى اقتصادى مى پذیرد. این کارشناس برنامه ریزى مسکن 
افزود: از ســوى دیگر آنهایى هم که بر اساس صرفاً آمارهاى 

اعالمى اقدام به پیش بینى بازار مسکن مى کردند نیز شرایط 
اجتماعى و فرهنگى کشــور را در نظر نمى گرفتند و درنتیجه 
پیش بینى هایشــان از بازار مســکن کامًال یک طرفه بود که 
شکست این پیش بینى ها در حال حاضر و در پایان دوره زمانى 

اعالم شده از سوى این کارشناسان، کامًال نمایان شده است.

اثــر تغییــر ســبک زندگى بر شکســت 
پیش بینى هاى بازار مسکن

سیدمهدى معتمدى،جامعه شناس  نیز معتقد است مسکن به 

عنوان یک پدیده اجتماعى «زنده» و پویا باید در نظر گرفته 
شود نه یک کاالى خشــک و بى روح اقتصادى که با چند 
ضرب و تقسیم و حساب و کتاب به این نتیجه رسید که مسکن 

در یک دوره زمانى مشخص از رکود خارج مى شود یا خیر.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مسکن با پدیده هایى چون 
ازدواج و حتى طالق، افزایش یا کاهش جمعیت، تغییرات نرخ 
رشد جمعیتى، تغییرات آمارى در تعداد اعضاى خانوارها، رشد 
افقى یا عمودى بعد خانوارها، تغییرات سبک زندگى مردم، 
تغییر دیدگاه مردم به مسکن به عنوان سکونتگاه موقت یک 
نفره و دو نفره یا محل زندگى خانوادگى طوالنى مدت و ... گره 
خورده، اظهار داشت: به هیچ عنوان نمى توان بازار مسکن را 
بدون در نظر گرفتن این چارچوب ها پیش بینى کرد. برخى 
مى گفتند بازار مسکن به قدرت خرید خانوارها وابسته است و 
چون در حال حاضر قدرت خرید مسکن خانوارها پایین است، 
باید سقف تسهیالت مسکن افزایش یابد؛ در حالى که دیدیم 
به رغم افزایش پنج برابرى سقف تسهیالت مسکن نسبت 
به دوره هاى رونق ســابق، مردم تمایلى به خرید مســکن 
از خود نشــان ندادند؛ در حالى که همین خانــواده ها خرید 
خودروهاى خاص که در جامعه رشــک برانگیز باشد را در 
اولویت برنامه هاى خود قرار مى دهند. حتى خانواده هایى هم 
که جزو اقشار متوسط هستند نیز برایشان خرید خودروهاى 
گرانقیمت در درجه اهمیت باالترى از مسکن قرار دارد و بسیار 
دیده شــده که تمام توان اقتصــادى خود را بــراى خرید 
خودروهایى هم قیمت با واحد مسکونى هم شأن زندگى خود 

مصروف داشته اند.

تیرماه امســال دور تازه رکود بازار مســکن 
ایران وارد پنجمین سال شد و از نظر تاریخى 
این یکــى از عمیق تریــن و طوالنى ترین 
دوره هاى رکود بازار مســکن طى دهه هاى 

گذشته است.
وقتــى درباره رکــود بازار مســکن صحبت 
مى کنیم به این معنى است که تقریباً از تیرماه 
سال 1392 تاکنون غیر از یک یا دو ماه در همه 
ماه ها تورم نقطه به نقطه سالیانه قیمت مسکن 
از تورم نقطه به نقطه عمومى کشور کمتر بوده 
است. عمق رکود در ماه هایى طى چهار سال 
اخیر به حدى بوده است که بازار مسکن تورم 
منفى را تجربه کرده و قیمت ها نه تنها به اندازه 
نرخ تورم عمومى یا بیشتر افزایش نیافته است 

حتى کاهش قیمت هم داشته ایم. 
این به این معنى اســت که هر کس با قصد 
سرمایه گذارى طى چهار سال اخیر وارد بازار 
مسکن شده است و خرید داشته به طور کلى 
زیان کرده است و این بازار نتوانسته است به 
طور عمومى ســودى حتى به اندازه نرخ تورم 

هم ایجاد کند.
اما واقعًا چرا بازار مسکن در این خواب عمیق 
رفته است و آیا این بازار دوباره در آینده شاهد 
رشدهاى قیمتى هماند ســال هاى 86 یا 91 
خواهد بود و یا این بــازار در یک نقطه تغییر 
ماهیت از نظر بازار ســرمایه گذارى در ایران 

قرار دارد؟ 

علت شکست پیش بینى هاى بازار مسکن

باسونامى قیمت مسکن مواجهیم؟
تداوم رکود مسکن
 تا اطالع ثانوى
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عدل بر چهار پایه برقرار است: فکرى ژرف اندیش، دانشى عمیق و 
به حقیقت رســیده، نیکو داورى کردن و استوار بودن در شکیبایى. 
پس کسى که درست اندیشید به ژرفاى دانش رسید و آن کس که به 
حقیقت دانش رسید، از چشمه زالل شریعت نوشید و کسى که شکیبا 
شــد در کارش زیاده روى نکرده بــا نیکنامى در میان مــردم زندگى 

موال على (ع)خواهد کرد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى برگزارى مناقصه عمومىنوبت دوم          
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1396/05/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1396/05/22

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-36680030-5

داخلى (337)
نام روزنامه: نصف جهان 

تاریخ انتشار: 1396/05/08

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

انجام عملیات حسابرسى داخلى در 133- 2- 96
3/489/750/000175/000/000جارىواحدهاى خودگردان آبفاى اصفهان

شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شماره 135 مورخ 1396/04/14 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى 2 پالك 
زمین کارگاهى با رعایت صرفه و صالح شهردارى، از طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت کارشناسى اقدام نماید.

الف) متقاضیان مى بایست برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانکى یا فیش نقدى 
به میزان 5٪ قیمت کارشناســى واریز نقدى به حساب 3100003486007 به نام شــهردارى ورنامخواست تا پایان وقت ادارى مورخ 

1396/05/22 در پاکت(الف) و قیمت پیشنهادى خود را در پاکت(ب) به دبیرخانه محرمانه(حراست) شهردارى تحویل نمایند.
ب) مهلت دریافت اسناد تا تاریخ چهارشنبه 96/05/18 مى باشد و پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 96/05/23 

در جلسه کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد.
ج) برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
ه) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و ... به عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
ى) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد.

و) شرکت کنندگان مى بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

شماره تماس شهردارى: 52251030

جالل ربیعى – شهردار ورنامخواست

آگهى مزایدهنوبت دوم          

شهردارى زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه شماره هاى 4/273/ش مورخ 94/6/23 
و شماره 4/288/ش مورخ 94/6/31 و شماره 4/149/ش مورخ 96/4/15 شوراى اسالمى 
شهر نسبت به فروش اقالم زیر از طریق مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان مى توانند 
جهت تهیه اسناد مزایده تا تاریخ 96/5/11 به شهردارى واقع در میدان امام حسین (ع) 

مراجعه نمایند.

فرهاد سلیمى- شهردار زیباشهر

آگهى مزایدهنوبت دوم          

قیمت پایه (ریال)دستگاهردیف
85/000/000اطاق کمپرسى رنو میدالم سفید1
85/000/000اطاق کمپرسى FM سفید2
35/000/000اطاق کمپرسى ایسوزو نارنجى3
23/000/000موتورسیکلت تریل سناتور 200 سى سى4
12/000/000موتورسیکلت اسرار 5125

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

آگهى مزایدهچاپ اول

مبلغ پایه هر آدرسمساحتکاربرىپالكردیف
مترمربع (ریال)

مبلغ 5٪ سپرده شرکت 
در مزایده (ریال)

بلوار شهید منتظرى- 192/69مسکونى15
6/500/00062/624/250کوى شهید عموسلطانى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/5/28 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 96/5/29

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 96/6/8
- اصالح، جایگزینى و پس گرفت ن پیشــنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام 

نمى شود.

موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى

بدون شرح
طرح: ایران کارتون 
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قرار بود براى «بنیتا» آژانس بگیریم...  

  USBUSB سرعت سرعت
به به 22 برابر افزایش  برابر افزایش 

یافتیافت

@chalipatravel

021031 0912 897836650200 958 1984 4751

آدرس: اصفهان  بلوار آیینه خانه 
 جنب خیابان جهانگیر خان قشقایى

چلیپا گشت سپاهانچلیپا گشت سپاهان
آژانس مس افرتىآژانس مس افرتى

اخذ ویزا و رزرو  هتل

 در داخـــــل و خــــــارج از کشور

تنها نماینده انحصارى شرکت 

هواپیمایى ایرعربیا 
و مرکز صدور
 ویزاى هند 
در استان اصفهان 

داخلى و خارجىکلیه خطوط هوایى نمایندگى فروش بلیط 

برگزار کننده تورهاى

لى، خارجى، نمایشگاهى، تخصصى
 داخ

-

شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى 2 پالك زمین مسکونى با مشخصات زیر با 
رعایت صرفه و صالح شهردارى، از طریق تجدید مزایده و بر اساس قیمت کارشناسى اقدام نماید.

الف) متقاضیان مى بایست برگ تجدید مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفا ضمانت نامه بانکى یا فیش 
نقدى به میزان 5٪ قیمت کارشناسى واریز نقدى به حساب 3100003486007 به نام شهردارى ورنامخواست تا پایان وقت ادارى روز
 یک شنبه مورخ 1396/05/22 در پاکت(الف) و قیمت پیشنهادى خود را در پاکت(ب) به دبیرخانه محرمانه(حراست) شهردارى تحویل 

نمایند.
ب) مهلت دریافت اسناد تا تاریخ چهارشنبه 96/05/18 مى باشد و پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 96/05/23 

در جلسه کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد.
ج) برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
ه) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و ... به عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
ى) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد.

و) شرکت کنندگان مى بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مزایده مندرج است.

شماره تماس شهردارى: 52251030
جالل ربیعى – شهردار ورنامخواست

آگهى تجدید مزایدهنوبت دوم          

متقاضیان شرکت در مناقصه با توجه به اطالعات زیر مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه 
 poshtibani.mui.ac.ir علوم پزشکى اصفهان به آدرس یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانى دانشگاه به آدرس

مراجعه نمایند.
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز یک شنبه مورخ 1396/5/8 لغایت روز پنج شنبه مورخ 1396/5/12 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى خرید و راه اندازى 6 دستگاه 
هواساز جهت کلینیک تخصصى  مرکز آموزشى درمانى امین
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با رضایت پاپىپاپى بود

40 دقیقه تا دومین قهرمانى گیتى پسند در آسیا
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هوشنگ توکلى، بازیگر پیشکسوت تلویزیون و سینما 
گفت: در حــال حاضر با توجه به وضعیــت گرماى هوا 
ترجیح می دهم در خانه بمانــم و وقتم را صرف مطالعه 

بکنم.
وى ادامه داد: کارهایى که در این مدت به من پیشنهاد 
شده است متن هاى راضى کننده اى نداشته اند. وقتى 
ساختار فنى و مقدمات اصلى زیر ساخت یک فیلم ضعیف 

باشد به طبع نمی توان نتیجه خوبى از کار گرفت.
توکلى گفت: تلویزیون در حال حاضر یک دوران بحرانی 
را پشت سر می گذارد. در گذشته شاید یک کار از بین همه 
کارها ضعیف بود و غیر قابل قبول اما در حال حاضر بیشتر 

کارها  فاقد کیفیت و ضعیف هستند.
وى تصریح کرد: مردم ما لیاقت بیشــتر از اینها را دارند 
و نباید پایین تر از شایســتگى آنها اثرى ساخته شود. به 
عنوان یک بازیگر معتقدم که تلویزیون به یک معجزه 
احتیاج دارد. امیدوارم تلویزیــون بتواند دوباره به دوران 

طالیى خود بازگردد.

رضا فیاضــى از دهه 50 تاکنون کارهاى بســیارى را 
در کارنامه کارى خود ثبت کرده اســت. «امیرکبیر»، 
«هادى و هــدى»، «قصه هاى کوچه مــا»، «ظلم 
شــاهان»، «مهر و ماه»، «آرایشــگاه زیبا»، «دنیاى 
شــیرین»، «پهلوانان نمــى میرند»، «خانــه ما»، 
«باغچه مینــو»، «تبریز در مــه»، «کاله پهلوى»، 
«بچه هاى نســبتًا بد» و «کیمیــا» از جمله برخى از
 مجموعه هاى تلویزیونى وى و «مینى بوس»، «روز 
واقعه»، «مجسمه»، «خنده در باران»و... از کارهاى 
سینمایى او محسوب مى شوند. عالوه بر اینها مجموعه 

«قصه هاى تا بــه تا» نیز از کارهاى بــه یادماندنى و 
خاطره برانگیزى است که خیلى ها آن را به یاد دارند.

فیاضى مدتى است که به دالیلى تهران را ترك کرده 
اســت و همچنان در شــهر دیگرى به فعالیت هاى 
فرهنگى و هنرى خــود در حوزه نویســندگى و تئاتر 
ادامه مى دهد. او در گفتگویــى پیرامون فعالیت هاى 
اخیرش عنوان کــرد: من بخاطر اوضاع نابســامانى 
که وجــود داشــت نزدیک بــه هفت ماه اســت که 
ساکن کیش شــده ام. در آنجا گروه تشــکیل داده ام
 و عده اى از کــودکان را دور هم جمع کــرده ام و از 

بچه هاى کوچک تا بزرگســاالن را آموزش مى دهم. 
عالوه بر اینها بیشــتر در حال و هواى نوشتن هستم. 
در مورد پیشنهادات هم باید بگویم که مواردى بودند، 
اما بسیار بد بودند و نتوانســتم آنها را به خود بقبوالنم، 
حتى تا پاى قرارداد هم رفتم، اما واقعًا نتوانســتم این 
همکارى ها را بپذیرم. واقعیت این اســت که حال من 
نسبت به شرایطى که وجود دارد خوب نیست و االن هم 

با بچه ها و آموزش خودم را سرگرم کرده ام.
وى ادامــه داد: مدتــى پیش هــم کتابى بــا عنوان 
«قصه هاى ملى» منتشــر کردم و یک رمان هم زیر 

چاپ دارم، به همین جهت بیشــتر مشــغله من این 
روزها در حوزه خواندن و نوشتن است اما اگر پیشنهاد 
خوبى وجود داشته باشد، باز هم به تهران برمى گردم، 
چرا که من با ایــن ذهنیت رفتم که اگــر کار خوب و
 آبرومندانه اى بود، بروم. امســال هم در حوزه سینما 
دو کار داشــتم، امــا در تلویزیون خیر. یکــى از این

 فیلم ها، سینمایى «نرگس مست» به کارگردانى آقاى 
درى بود که در آن بازیگرانى چون سعید پورصمیمى و 
میترا حجار و... حضور دارند و فیلم دیگرم نیز «یک کار 
کثیف» به کارگردانى خسرو معصومى بود. هر یک از 
این کارها در نوع خودشان جدید، نو و شریف بودند اما 

هیچکدام هنوز اکران نشده است.
فیاضى در خصوص عاملى که موجب شد وى تهران را 
ترك کند و از فضاى موجود فاصله بگیرد، گفت: وقتى 
که تولید نباشد آدم عاجز است. اینطور نبوده که بیکار 
نشسته باشم، چون خودم، هم نوشتم، هم کارگردانى 
کردم و در کل در این فضا تجربیاتى داشــتم اما هر جا 
که رفتم گفتند اسپانسر مى خواهند و مسائل دیگر، به 
همین جهت شد که اتفاقى بیافتد و این موضوع آدم را 
دلسرد و اذیت مى کند. در این شرایط اوضاع روحى من 
هم مناســب نبود که در این فضا ادامه دهم، به همین 
جهت ترجیح دادم که در این فضا نمانم. متأسفانه در این 
فضاى نابسامان تعداد محدودى از آدم ها مدام هستند، 
آنها هم نان بــه نرخ روز مى خورند و هــم کارها را به 
یکدیگر پاس مى دهند، این اتفاق شأن هنر و هنرمندان 
نیســت. در حال حاضر ما مگر به جــز «خندوانه» و 
«دورهمى» و سریال هایى که هر از گاهى مى آیند، چه 
تولیداتى داریم؟! به غیر از این تیم هر تولید کننده اى 
شخص است، مثًال آقاى مقدم گروه خودش را دارد و 
بقیه هم به همین منوال. حال آن بنده خدایى که کار و 

تحصیالتش این است در این مسیر مى ماند.
فیاضى خاطر نشــان کرد: در این شرایط خوب است 
که یکى پیدا شــود و بگوید که دیگر این اوضاع کافى 
است و خوب است که تغییراتى ایجاد شود. من هم دلم 
مى خواهد کار کنم اما نه هر کارى را، به همین جهت 
فعًال قلم، خوش خوشان من است و امیدوارم در آینده 

اتفاقات خوبى رخ دهد.

اگر پیشنهاد خوبى باشد به تهران برمى گردم
رضا فیاضى:

سهیل بیرقى کارگردان جوانى که در فیلم اولش «من» در فضایى انتزاعى ماجراى زندگى یک زن 
یاغى را با بازى لیال حاتمى تصویرسازى کرده بود در تازه ترین فیلمش «عرق سرد» به سراغ 
زندگى یک فوتسالیست زن رفته است.«عرق سرد» این روزها در مسیر فیلمبردارى است و 

کار فیلمبردارى آن تا اواخر مردادماه ادامه دارد.
باران کوثــرى بازیگر نقش اصلى «عرق ســرد» اســت و گویا نقــش او در این فیلم

 شباهت هایى به زندگى نیلوفر اردالن کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران دارد.
اردالن دو ســال قبــل بــه دلیــل مخالفت همســرش بــا خــروج او از کشــور 
و ضبط گذرنامه اش، نتوانســت تیم ملى فوتســال زنــان ایــران را در جام ملت هاى 
آســیا ســال 2015 همراهى کند و این ماجرا حواشــى زیادى را در فضاى رسانه اى

 ایجاد کرد.
سحر دولتشاهى، امیر جدیدى، لیلى رشــیدى و هدى زین العابدین دیگر بازیگران «عرق 
سرد» هستند. مهدى داورى تهیه کننده «اژدها وارد مى شــود» و «اروند» کار تولید «عرق 

سرد» را برعهده داشته است.

رررران کوثرى در نقش فوتبالیست  در نق فوت

مارال فرجاد بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر علت عدم حضور خود در تلویزیون را اینچنین بیان کرد: در حال حاضر 
مشغول بازى در دو تئاتر به صورت همزمان هستم که شدیداً دست و پایم را براي حضور در تلویزیون بسته 
است و مرا مجبور به رد کردن چند پیشنهاد تلویزیونى کرده است،  مانند حضور در سریال 

پنچرى برزو نیک نژاد که خیلى دوست داشتم که با نیک نژاد همکارى داشته باشم.
وى در پاســخ به این موضوع که بیشتر دوســت دارد در کدام مدیوم  سینما، تلویزیون 
و تئاتر دیده شــود نیز گفت: هر ســه برایم جذاب و دوست داشتنى اســت اما گاهی
 نمی توان زمان کارهــا را هماهنگ کرد و ایــن علت باعث مى شــود که در بعضى

 از مدیوم ها کمتر حضور داشته باشم. به تازگى در فیلم سینمایى «اینجا خانه من است» 
نیز حضور داشته ام.

وى در خصوص مشکالت فعلى تلویزیون نیز گفت: مشکل اصلى تلویزیون کمبود بودجه 
است. زمانى که بودجه تأمین باشد دیگر به سمت متن هاى ضعیف نمی روند و از نویسندگان 
کاربلد دعوت به همکارى مى شود ، تا داستان ها متفاوت باشند و مخاطب هاى بیشترى جذب 
شوند. وقتی که بودجه تأمین نباشد ناخودآگاه به سمت متن هایى می روند که ضعیف و شبیه به هم 

هستند. این ضعف بزرگى است.

ته است
ا بس  

ته است
 و پایم را بس

اتتتات

قهوه تلخ مجموعه ویدئویى طنزى به کارگردانى مهران 
مدیرى و فیلمنامه نویســى امیر مهدى ژوله و خشایار 
الوند است که به صورت هفتگى از 23 شهریور 1389 
در بسته بندى هاى سه قسمتى در شبکه نمایش 
خانگى توزیع مى شــد اما تنها دو مجموعه که 
حاوى شش قسمت پایانى این سریال است، به 

دالیل نامشخصى پخش نشد.
در آن مقطع زمانى اعالم شد که مهران مدیرى 
با برادران آقاگلیان بــه اختالف خورده و همین 
باعث شده است تا سریال پرمخاطب «قهوه تلخ» 
بى ســرانجام بماند. اما موضوع اختالف با مهران 
مدیرى پایان کار نبود و بــرادران آقاگلیان حتى تولید 
انیمیشن ســینمایى «بانویى از ماه» را هم نیمه کاره رها 

کردند و تا مدت ها خبرى از آنها نبود.
اما این غیبت چندساله سرانجام هفته گذشته به پایان رسید و این دو برادر در مراسم اکران خصوصى 
فیلم سینمایى «ساعت 5 عصر» پس از پنج سال رؤیت شدند. این حضور دوباره نشان دهنده این 
است که احتماًال دوران اختالف به پایان رسیده و شاید پس از شش سال سرانجام مخاطبان مجموعه 

«قهوه تلخ» بتوانند قسمت هاى پایانى این اثر را ببینند.
سریال «قهوه تلخ» 35 بازیگر اصلى دارد که از آنها مى توان به مهران مدیرى، سیامک انصارى، 

محمدرضا هدایتى، سحر جعفرى جوزانى، سحر زکریا و رضا فیض نوروزى اشاره کرد.
مهران مدیرى که پیش از این ســریال هاى موفقى چون «پاورچین»، «نقطه چین»، «شب هاى 
برره»، «باغ مظفر» و «مرد هزار چهره» را در کارنامه خود داشته، در این کمدى تاریخى (به گفته 

خود) بهترین کارش را به نمایش گذاشته است.
این سریال هر هفته در یک مجموعه شامل سه CD که هر CD حاوى یک قسمت و یا در قالب یک 
DVD منتشر مى شد و در 34 مجموعه که شامل 102 قسمت است پخش شد و تنها دو مجموعه که 

حاوى شش قسمت پایانى این سریال است،پخش نشد.

امه «قهوه تلخ» ساخته مى شوده تلخ» ساخته 

طوفان مهردادیان بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در خصوص آخرین 
فعالیت هاى خود در عرصه بازیگــرى گفت: به تازگى بــازى در فیلم کوتاهى به 
کارگردانى بنفشــه اعرابى را پشت سر گذاشــتم و عالوه بر آن مشغول بازى در سریال 

«گسل» به کارگردانى علیرضا بذرافشان هستم.
وى درباره چگونگى حضور خود در این سریال افزود: واقعیت امر اینکه من به سریال اضافه 
نشدم بلکه سریال به من اضافه شــده، چون از همان ابتداى نگارش فیلمنامه درباره بازى 

در این مجموعه با من صحبت شده بود و من به نوعى از قبل براى این نقش انتخاب شدم.
بازیگر سریال «دندون طال» با اشاره به مضمون اجتماعى سریال «گسل» تصریح کرد: این 
سریال اتفاقى کمدى با مضمونى اجتماعى است و من نقش متفاوتى را در آن ایفا مى کنم. 
در این اثر با بیژن امکانیان و سام درخشانى همبازى هستم و «گسل» به احتمال فراوان به 

زودى از شبکه 3 سیما روى آنتن خواهد رفت.
وى در مورد وضعیت کنونى ســینماى کمدى ایــران تأکید کــرد: فیلمنامه هاى کمدى 
زیادى به من مى رســد اما واقعیت امر نمى توانــم با آنها ارتباط برقرار کنــم. برخى مواقع 
هم آثارى در فیلمنامه 
قابل قبول هستند ولى 
وقتى به ماهیت اجرا 
مى رســند به کمدى 
اتوبوسى تبدیل شده 
و با کیفیتى نازل روى 

پرده مى روند.
ســریال  بازیگــر 
در  «شــاهگوش» 
همین راستا ادامه داد: 
مخاطب بایــد قبل و 
بعد دیــدن یک اثر در 
تفکــرش تغییر ایجاد 
شــده و جهان بینى 
اش تغییر کند. کارى 
که بــراى تماشــاگر 
ســئوال ایجاد نکند 
کارى نیســت که تأثیرگذار باشــد. این در قبال آثار کمدى دو چندان است. کمدى باید تأثیر 
گذار باشد و صرفاً خنداندن مخاطب هدف نیســت. اتفاقاً من معتقدم تأثیرى که آثار کمدى 
مى توانند در جامعه داشته باشند بسیار زیاد اســت، زیرا مخاطب امروز از آثار کمدى استقبال 
فراوانى مى کند. ســینماى کمدى ظرفیت هاى بســیار باالیى براى تغییر در تفکر مخاطب 
دارد، اما فیلم هاى حال حاضر متأســفانه این توانایى ندارند.وى با اشاره به سختى هاى بازى 
در یک کمدى اســتاندارد افزود: بازى در آثار کمدى بسیار سخت است. بازیگر در آثار کمدى 
به شدت مى تواند توانایى هاى خود را بروز دهد و من اعتقاد دارم سینماى کمدى بستر بسیار 
مناسبى براى بازیگران حرفه اى اســت تا بتوانند مخاطب را با ریزه کارى هاى بازیگرى آشنا 
کنند.طوفان  مهردادیان درباره حضور خود در جشــنواره فجر امسال خاطرنشان کرد: امسال 
قطعاً در جشنواره حاضر هســتم و با توجه به فیلمى که قرار اســت در آن بازى کنم مطمئنم 
سیمرغ بلورین جشــنواره را به خانه مى برم. من هم به عنوان یک بازیگر همواره دوست دارم
 بزرگ ترین جایزه بازیگرى کشــور را به خانه ببرم و امســال براى آن تمام تالشم را انجام

 خواهم داد.

زیبا بروفه بازیگر ســینما و تلویزیــون این روزها 
مشغول بازى در سریال «هاتف» است. او دراین باره 
گفت: سریال «هاتف» قرار اســت در ده شب اول 
ماه محرم به روى آنتن برود. در این سریال با حمید 
گودرزى، محمد حاتمى، شهرام قائدى، محمد فیلى، 
کاظم بلوچى، سید مهرداد ضیایى، بهزاد خداویسى، 
مریم بوبانى، کمند امیرســلیمانى، مریم کاویانى، 
الهه حســینى و... همبازى هســتم. از مناسبت آن 
معلوم اســت که کار حال و هــواى محرمى دارد 
و اتفاقات درباره زنى اســت که در تقابل با شــغل، 
زندگى و خانواده قرار مى گیرد. جزو معدود کارهایى 
اســت که همه چیز برجاى خودش قرار دارد و ما به 
ازاى بیرونى دارد و به واقعیت هاى جامعه نزدیک تر

 است.
بروفه درباره تفاوت نقش خود در این ســریال نیز 
اظهار داشت: در لیست کارهایى که براى تلویزیون 
بازى کرده ام، این نقش کامًال متفاوت اســت. من 
معموًال بــراى تلویزیون در نقــش زن هایى ایفاى 
نقش کردم که خیلى اهــل خانه و خانواده و زندگى 
هستند، اما این بار در نقشى حضور دارم که جسورتر 
اســت و خیلى درگیر زنانگى نیســت. «ریحانه» 
باوجودآنکه خانواده برایش اهمیت دارد اما بســیار 
مردصفت اســت. درواقع ریحانه سریال «هاتف» 
کامًال با سریال «ریحانه» ســیروس مقدم تفاوت

 دارد.
ایــن بازیگــر در ادامــه دربــاره 

ضرب االجلى کار کردن ســریال هاى مناســبتى 
نیز گفت: مــا دو ماه ونیم تا پخــش فاصله داریم و 
براى سریالى ده  قســمتى زمان متوسطى است اما 
چند ســال پیش که ســریال «رخنه» را براى ماه 
محرم کار کــردم یک ماه کار فیلمبــردارى طول 
کشید و فشار کار بسیار زیاد بود. خوشبختانه اینجا 
باوجوداینکه ساعت کار باالست اما بیشتر نیست و 
بهتر کار مى کنیم و امیدوارم کــه نتیجه نیز خوب

 باشــد. ما براى این ســریال از ابتدا بــا یک قصه 
کامــل و فیلمنامــه نوشته شــده روبــه رو بودیم 
که مى دانســتیم چــه اتفاقــى مى افتــد و کلیت 
ماجرا به نســبت ســال هاى قبل اتفــاق بهترى 

است.
وى همچنین افزود: مدتى از فضاى تلویزیون دور 
بودم که بخشــى از این دورى خودخواســته بود و 
بخشى ناخواســته. معتقدم وقتى قصه خوب وجود 
نداشته باشــد بهتر اســت کار نکنى تا هم خودت 
اذیت نشوى و هم اینکه مخاطب را ناراحت نکنى، 
خوشــبختانه اینجــا همه چیز خــوب پیش رفت. 
امیدوارم اتفاق خوبى بیافتد و مردم هم راضى باشند.

بروفــه در خاتمــه دربــاره حضــور در فصــل 
دوم ســریال «آســپرین» گفــت: قرار بــود در 
فصــل دوم آســپرین حضــور داشــته باشــم و 
صحبت هایى براى حضورم شــده بــود ولى هنوز 
چیزى مشــخص نیســت و خبرى از ایــن پروژه

 ندارم.

این نقش کامالً متفاوت است
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ارده یا طحینه، خوراکى  است که از دانه هاى کنجد تفت داده شده و کوبیده 
شده به دست مى آید. ارده به تنهایى به عنوان چاشنى یا به بخش اصلى 

حلوا ارده، حلواشکرى، بابا غنوج و حمص استفاده مى شود.
ارده خود به تنهایى یک ماده غذایى کامل براى هر وعده غذایى به ویژه 
صبحانه است. ارده را به طرق مختلفى مى توان مصرف کرد. مى توان آن 
را به صورت خالص و بدون هیچگونه افزودنى با نان مصرف کرد و یا مواد 
شیرینى از قبیل عسل، شیره اعم از شیره نبات، خرما، انگور و مربا به آن 

اضافه کرد. میزان افزودنى بسته به ذائقه افراد متفاوت است.

خواص ارده وعسل
تابستان داراى مزاج گرم و خشک است به همین دلیل افرادى که داراى 
طبع صفراوى هستند در این فصل شــدیداً دچار بحران جسمى و روحى 

مى شوند. 
صفراوى مزاج ها تحمل گرماى تابستان را ندارند و این افراد در تابستان 
نباید از مواد غذایى گرم و خشــک مانند ارده استفاده کنند و بهتر است از 

غذاهاى با طبع سرد و تر بیشتر مصرف کنند تا به اصطالح جگر مصرف 
کننده خنک شود.

فصل زمستان، فصل سرد و تر است و معموًال افرادى که بلغمى 
مزاج هســتند و داراى طبع ســرد و ترند در این فصل احساس 
سرماى بیشــترى مى کنند که باید از موادغذایى گرم مثل ارده 

وعسل استفاده کنند.

خواص ارده و شیره
ارده و شیره، چاق کننده و دیر هضم است. منضج دمل ها و زخم هاى 

چرکى و تسکین دهنده درد، گرمى و خشکى عضو مى باشد. مزاج گرم 
و تر دارد و مصلح آن سرکه و عسل است. ارده و شیره هر دو گرمى هستند 

و آب روى آتش براى خالص شدن از رطوبت سردى خوردن.
از کنجد و ارده در درمان اختالالت کبد و کلیه اســتفاده مى شود و براى 
درمان استخوان درد و درد مفاصل هم مفید است. به دلیل تحرك باالى 
کودکان، مصرف ارده و حلوا ارده در وعده صبحانه، عالوه بر رســاندن 
انرژى الزم به آنها، باعث تقویت حافظه شان هم مى شود. شیره انگور هم 
 «C» و«A»، «B» درست مانند خود انگور مقدار قابل توجهى ویتامین

دارد و در ضمن ضدنفخ هم هست.

آیا ارده چاق کننده است
ارده از کنجد تهیه شــده که حاوى چربى خیلى باالیى است. البته حاوى 
امالح زیادى است ولى در رژیم نباید مصرف شود. عسل در رژیم ممنوع 
است، زیرا هر قاشــق مرباخورى آن 60 کالرى انرژى دارد. خرما، هم اثر 
سیرکنندگى دارد و هم ویتامین A و دو عدد خرماى رطب و یا چهار عدد 

خرماى خشک براى یک روز در رژیم مجاز است.
خاصیت اصلى انواع شیره و ارده، انرژى زا بودن آنهاست 

و براى فصل زمستان که بدن به انرژى بیشترى 
براى گرم کردن خود احتیاج دارد، بهترین غذا 

محسوب مى شوند. اما حواستان باشد که هر 

دوى این مواد به غیر از انرژى زا بودن، درصد باالیى کالرى هم دارند و اگر 
شما فرد کم تحرکى هستید که روزانه بیش از 20دقیقه پیاده روى منظم 
ندارید یا ورزش نمى کنید، بدانید که بــا خوردن این دو ماده مغذى، حتمًا 

چاقى و عوارض آن انتظارتان را مى کشد.

گیر کردن تیغ ماهى، یکى از علت هایى که باعث 
مى شود ترجیح دهیم که ماهى نخوریم، این است 
که فکر مى کنیم شــاید تیغ ماهى در گلومان گیر 
کند یا ممکن اســت قبًال این مسئله براى ما اتفاق 
افتاده باشد. ماهى و مخصوصًا سبزى پلو با ماهى از 
غذاهایى هستند که بیشتر افراد آنها را دوست دارند 
ولى گاهى احتمال گیر کردن تیغش در گلومان باعث 
مى شود که خودمان را از لذت طعمش محروم مى 
کنیم.  اما در این مطلب مى خواهیم شما را با اقداماتى 
آشنا کنیم که اگر این اتفاق افتاد از آنها استفاده کنید. 
*اگر تیغ ماهى در گلوتــان گیر کرد چه 

کارهایى باید انجام دهیم؟ 
1) فرد را وادار به سرفه کردن کنید

براى در آوردن جسم خارجى از گلو باید از پشت دور 
کمرش را با دست چپ به شکل مشت جمع کرده و 
محکم بگیرید. انگشت شست باید به طرف داخل 

بازشده باشد و مرکز قفسه سینه را فشار دهد. اکنون 
دست راست را محکم روى دست چپ قرار داده و با 
قدرت به طرف باال و داخل فشار دهید تا او سرفه کند 

تا آن جسم خارجى به بیرون پرتاب شود.
2) از نان خشک، موز و یا سیب زمینى آبپز 

کمک بگیرید
باید لقمه هاى بزرگ نان خشــک ، یــک موز و یا 
تکه هایى از یک سیب زمینى پخته بخورید تا شاید 
تیغ ماهى هنگام بلع غذا از گلو جدا شده و به همراه 

غذا بلیعده شود.
3) از شربت آبلیمو و عسل استفاده کنید

یک راه دیگر نوشیدن شربت آبلیمو و عسل است. 
بهتر است شربت آبلیمو و عسل را  آهسته مزه مزه 
کنید و بنوشــید. همچنین مى توانید آن را غرغره 

کنید.
4) ترکیب دارچین و عسل غرغره کنید

غرغره کردن ترکیب دارچین و عسل کمک مى کند 
تا درد گلو کمتر شود.

5) آبلیمو و یا آب جوشیده همراه با سرکه 
غرغره کنید

غرغره کردن محلول رقیق آب جوشیده و سرکه یا 
آب جوشیده و آبلیمو هم مؤثر است.

6) از جوشانده زیتون استفاده کنید
یک راه خوب دیگر اســتفاده ازجوشــانده زیتون 
است. چند عدد زیتون را با یک لیوان آب چند دقیقه 
بجوشانید سپس صافش کنید و آرام به حالت قاشق 
قاشق آن را بخورید. اســتفاده از این جوشانده تیغ 

ماهى را نرم مى کند.
7ـ درد را با مکیدن لیموترش کاهش دهید

یک لیمو ترش را از نصف کرده و بعد آبش را بمکید. 
این کار تیغ را نرم کرده و ســریع احســاس راحتى 

مى کنید.

اقدامات الزم هنگام قورت دادن تیغ 
ماهى در کودکان

1) خونسردى خود را حفظ کنید
ابتدا مطمئن شوید کودك جســم را بلعیده و زیر 
پاها، بالش، تشــک یا دستش نیســت. در اغلب 
اوقات، بلعیدنش هیچ عالمتى ندارد و فقط شاهد 
توقف کوتاه مدت تنفس یا ســخت شدن بلع غذا
 هستیم که نشان مى دهد چیزى در گلو گیر کرده 

است.
2) به دنبال راه هاى خشن نباشید

وقتى فرزندتان به ســرفه افتاد یا دچار مشکالت 
تنفسى شد، باید سریع اقدام کنید ولى کارى نکنید 
که عواقب خطرناك داشته باشد. به دنبال راه هاى 
خشنى مانند محکم زدن پشت کمر کودك نباشید 

و یا او را مجبور به استفراغ نکنید.
 اگر موفق نشدید به به پزشک مراجعه کنید.

بررســى ها نشــان مى دهند اســتراحت و کبد ارتباط 
مســتقیمى با یکدیگر دارند و اگر فرد در صورت خواب 
و استراحت کافى پس از ســاعاتى کار کردن احساس 
کسالت و خستگى زیادى مى کند دچار نوعى نارسایى 

کبدى مى باشد.
70درصد کســانى که بعد از وعده غذایى ناهار احساس 
خواب آلودگى دارند دچار کبد چرب هستند.و حتما سونوى 
کبد انجام دهند.چون کبدشــان بیمار است. افرادى که 
زود احساس خســتگى مى کنند و با وجود خواب کافى

 صبح ها به سختى از خواب بیدار مى شود به احتمال زیاد 
دچار بیمارى هاى کبدى هستند.

بررســى ها نشــان مى دهند اســتراحت و کبد ارتباط 
مســتقیمى با یکدیگر دارند و اگر فرد در صورت خواب 
و استراحت کافى پس از ســاعاتى کار کردن احساس 
کسالت و خستگى زیادى مى کند دچار نوعى نارسایى 

کبدى مى باشد.
گفتنى است، شناخت نقش کبد در تولید انرژى مشخص 

مى کند که چگونه کبد ناســالم مى تواند سبب احساس 
خستگى شود. کبد نقش عمده اى در تولید انرژى براى 
بدن دارد. همانطور که مى دانید، کبد کلوگز را به کلیگوژن 
تبدیل مى کند و براى اســتفاده ى بعــدى بدن ذخیره 

مى کند.
نتایج مطالعات نشــان مى دهند اســتراحت ناکافى و 
خوابیدن در بازه کوتاهى در شب نیز باعث بروز کبد چرب 
مى شــود و میل افراد را به خورن مواد غذایى چرب و پر 

کالرى افزایش مى دهد.

رئیس انجمن اورولوژى ایران مهمترین عوامل 
بروز سنگ کلیه در کشــور را برشمرد و نسبت 
به رابطه مصرف نمک و ابتال به ســنگ کلیه 

هشدار داد.
بصیرى درباره عوامل خطر ابتال به بیمارى سنگ 
کلیه در افراد، گفت: اوًال بیمارى سنگ کلیه یک 
پایه خانوادگى و وراثتــى دارد و مردم باید براى 
عدم ابتال به آن نکاتــى را رعایت کنند و بدانند 
کسانى که در خانواده هایشان سابقه سنگ  کلیه 
وجود دارد، احتمال ابتالیشــان به این بیمارى 

بیش از سایرین است.

وى با بیان اینکه کســانى که در خانواده شان 
سابقه بروز ســنگ کلیه وجود داشته باشد باید 
مراقبت هــاى الزم را به عمل آورند و نســبت 
به عالیم این بیمارى حســاس باشــند، ادامه 
داد: موضوع مهم دیگر درباره بیمارى ســنگ 
کلیه وجود سنگ ســازى در اطفال است؛ چرا 
که کودکانى که کلیه سنگ ســاز دارند، عمدتًا 
زمینه هــاى متابولیک و غیر عــادى بودن در 

ترکیب ادرارشان وجود دارد.
بصیرى، شایع ترین سنگ کلیه در اطفال را سنگ 
سیستینى دانست و گفت: این نوع سنگ کلیه در 
اطفال بسیار شایع است و از طرفى قدرت 

تکرار زیادى دارد. بروز ســنگ کلیه یک عامل 
خطر براى آنهاست که به آسیب کلیه هاى آنها 

منجر مى شود.
وى با تأکید بر اهمیت سابقه خانوادگى در بروز 
ســنگ کلیه، گفت: توصیه عمومى ما به افراد 
جامعه براى پیشــگیرى از ابتال به سنگ کلیه 
کاهش مصرف نمک است؛ چرا که نمک دشمن 
کلیه محسوب مى شــود و یکى از عوامل بسیار 

مهم بروز سنگ کلیه در کشور ماست.
رئیس انجمــن اورولوژى ایران بــا بیان اینکه 
البته در کشــور ما نیازى بــه کاهش مصرف 
مواد کلسیم دار مانند شــیر، پنیر و ماست براى 
پیشــگیرى از بروز سنگ کلیه 
نیســت، گفت: در کشور 
ما علت سنگ سازى 
کلیه، کلســیم زیاد 
نیســت و در نتیجه 
نباید مصــرف این 
مواد را محدود کنیم، 
اما تأکیــد مى کنم که 
مصرف نمــک حتمًا باید در 

کشور کاهش یابد.
 بصیرى همچنین به مردم توصیه کرد که براى 
پیشگیرى از ســنگ کلیه به طور مرتب و زیاد 
مایعات بنوشــند و در این باره گفــت: آنچه در 
پیشگیرى از بروز سنگ کلیه مؤثر است، میزان 
آب مصرفى است نه نوع آن بنابراین هر چقدر 
مصرف آب بیشتر باشــد از ابتال به سنگ کلیه 

جلوگیرى مى شود.

سوســک براى برخى افــراد یکى از ترســناك ترین 
موجودات روى کره زمین اســت. سوســک ها بسیار 
ســریع و فرز هســتند. معموًال شــب ها به دنبال غذا
 مى روند و هر کجا که اثرى از آلودگى و کثیفى و زباله 
باشــد، آنجا محلى براى تجمع و زندگى سوســک ها 

خواهد بود. 
شب ها سوســک ها به دنبال غذاى مورد نیازشان در 
تمام خانه از قفســه هاى کمد تا لولــه هاى فاضالب 
مى روند. البته سوسک هاى سیرى ناپذیر بسیار سخت 
جان هســتند؛ آنقدر ســخت جان که تنها موجوداتى 
هســتند که در برابر تشعشــعات و انفجار هســته اى

 مقاوم اند.
آنها مى توانند ســاعت ها بدون اکسیژن، 90 روز بدون 
غــذا و 40 روز بــدون آب زندگى کنند. این حشــرات 

مى توانند اندام هاى بدنشان را از هم جدا کنند.
سر جدا شده سوسک مى تواند تا 12 ساعت زنده بماند. 
بدن بدون سر مى تواند تا 40 روز زنده بماند و از منافذى 
که روى بدن هســت تنفس کند و تنها بــه این دلیل

 مى میرد که دهان ندارد تا غذا و آب بخورد.
این حشره در هر جایى که انســان ها هستند مى تواند 
برود؛ حتى به فضا! سوسک ها معموًال به انسان نزدیک 
نمى شــوند ولى اگر این اتفاق بیافتد احتمال اینکه فرد 
را به میکروب یا ویروس یا باکترى بیمارى زایى آلوده 

کنند، بسیار باالست.
از طرفى تمــام قطعات بدن و مدفوع سوســک آلرژى 
زاســت و مى تواند موجب بروز مشــکالت پوستى و 
تنفســى شــود. حال چگونه مى توان از شر این حشره 

موذى در امان ماند؟
برگ بــو را در تمام نقاطى که محل ورود سوســک ها 
یا النه آنها یا نقاط مورد عالقه شــان اســت، بریزید.

مکان هــاى مرطــوب ماننـــــد ســـرویــــس 
بهــــداشتـــــى و زیرزمین از جمله مکان هایـــى 
اســــت که سوسک به آن عالقه زیادى دارد. بنابراین 
این مکان ها را از برگ بو بى نصیب نگذارید! با گذاشتن 
این گیاه در گوشه اى از خانه از شر سوسک براى همیشه 

خالص شوید.

چاى، نوشیدنى معطرى است که به طور معمول از ریختن آب داغ 
یا جوشیده روى برگ گیاهى بوته اى به نام «کاملیا سیننسیس» 
که همیشه سبز و بومى شرق آسیاست، به دست مى آید. چاى بعد 
از آب، پرمصرف ترین نوشیدنى دنیاست و در فرهنگ ایرانى نیز، 

اولین چیزى که به میهمان تعارف مى شود، چاى است.
چاى از جنوب غربى چین (منطقه سیچوان) و در نوار مرزى برمه- 
که در آنجا به عنوان یک گیاه دارویى اســتفاده مى شده- منشأ 
گرفته است.  دمنوش ها، عصاره میوه یا برگ سایر گیاهان به غیر 

از گیاه چاى هستند.
به طور عمده گیاه چاى در مناطق با آب و هواى گرمســیرى و 
زیرگرمســیرى رشــد مى کند و اندازه برگ آن، معیار مهمى در 
طبقه بندى گیاه آن است. چاى «آسام» بزرگ ترین برگ و چاى 
«چین» کوچک ترین برگ را دارد. اندازه برگ چاى «کامبوج» 

هم حد فاصل این دو نوع چاى است. هر چقدر برگ چاى ریزتر و 
لطیف تر باشد، مرغوب تر است. 

حدود 3 درصد از وزن خشــک چاى، بخاطر وجود کافئین است. 
به عبارتى اگر یــک لیوان بزرگ، چاى بنوشــیم، بین 30 تا 90 
میلى گرم، کافئین دریافت کرده ایم. مقدار کافئین چاى سبز، از 
چاى سیاه کمتر است. چاى همچنین داراى ترکیبات تئوبرومین 
و تئوفیلین است که محرك هســتند و همچنین داراى مقدارى 
زانتین است که مشــابه کافئین عمل مى کند. قابض بودن چاى 
به پلى فنول هاى آن برمى گردد که فراوان ترین ترکیب در برگ 

چاى هستند و حدود 30 تا 40 درصد از آن را تشکیل مى دهند. 
چاى به جز منگنز، (0/5میلى گرم در هر فنجان چاى که 26 درصد 
از نیاز روزانه را برطرف مى کند)، ماده مغذى اساسى دیگرى ندارد. 
در مورد اثرات ســودمند چاى هاى سبز و ســیاه در پیشگیرى از 
سرطان، چاقى، آلزایمر و تنظیم کلسترول خون، مطالبى عنوان 

شده است، اما هنوز مستندات کافى در این زمینه وجود ندارد. 

یک دندانپزشک گفت: در انتخاب خمیر دندان براى کودکان باید 
دقت شود، زیرا هر خمیر دندانى مناسب کودك نیست.

آرش بهشــتى افزود: والدیــن باید توجه داشــته باشــند که 
خمیردندان هایى که فلوراید زیادى دارند مى توانند براى کودکان 

مضر باشند.
وى با اشاره به اهمیت بهداشت دهان و دندان در سنین کودکى و 
نوجوانى تصریح کرد: آموزش درست مسواك زدن به کودکان از 
اهمیت باالیى برخوردار است، زیرا دندان ها باید از سنین کودکى 
سالم نگاه داشته شــوند تا افراد در ســنین بزرگسالى با مشکل 

مواجه نشوند.
بهشتى در خصوص بهترین نوع خمیردندان براى کودکان اظهار 
داشــت: خمیردندان هایى که حاوى فلوراید است، بهترین نوع 

است والدین از این نوع خمیردندان استفاده کنند.خمیردندان براى کودکان و نوجوانان به حســاب مى آید و بهتر 
وى در پاســخ به این پرســش که از چه ســنى باید مســواك 
زدن براى کودکان آغاز شــود خاطرنشــان کــرد: والدین باید 
از شــش ماهگى که نخســتین دندان هاى شــیرى نــوزادان 
شــروع به رشــد مى کنند مســواك زدن بــراى آنهــا را آغاز

کنند.این دندانپزشک ادامه داد: خانواده ها باید توجه داشته باشند 
که براى کودکان شش تا 18 ماه تنها کافى است که از آب استفاده 
شود و از 18 ماهگى باید استفاده از خمیر دندان براى کودکان آغاز 
شود. بهشتى استفاده از خمیردندان هاى حاوى سفید کننده را براى 
دندان ها مضر دانست و گفت: خمیردندان هایى که عبارت «سفید 
کننده» بر روى آنها درج شده حاوى مواد شیمیایى بوده و به میناى 

دندان آسیب وارد مى کند.

درباره فواید معجزه گر« ارده» بیشتر بدانید

اگر تیغ ماهى در گلویتان گیر کرد  باید چه کنید؟

ویژگى هاى چاى مرغوب

از این خمیردندان ها استفاده نکنید

چرا اکثر ایرانیان سنگ کلیه مى گیرند؟

ویژ ب یى و ر ى بر ل یى
ق مختلفى مى توان مصرف کرد. مى توان آن 
هیچگونه افزودنى با نان مصرف کرد و یا مواد 
ه اعم از شیره نبات، خرما، انگور و مربا به آن 

سته به ذائقه افراد متفاوت است.

ل
خشک است به همین دلیل افرادى که داراى 
ن فصل شــدیداً دچار بحران جسمى و روحى 

ماى تابستان را ندارند و این افراد در تابستان 
شــک مانند ارده استفاده کنند و بهتر است از 
فففصرف شتر مصرف کنند تا به اصطالح جگر م

ىغمىى و تر است و معموًال افرادى که بل
و ترند در این فصل احساس  ســرد
 که باید از موادغذایى گرم مثل ارده

ه
ر هضم است. منضج دمل ها و زخم هاى 

، گرمى و خشکى عضو مى باشد. مزاج گرم 
و عسل است. ارده و شیره هر دو گرمى هستند 

ص شدن از رطوبت سردى خوردن.
تالالت کبد و کلیه اســتفاده مى شود و براى 
مفید است. به دلیل تحرك باالى  مفاصل هم
وا ارده در وعده صبحانه، عالوه بر رســاندن 
ویت حافظه شان هم مى شود. شیره انگور هم 
 «C» و«A»، «B» ار قابل توجهى ویتامین

وى ب یى ىب ی وىچربى هی ج ز ر
امالح زیادى است ولى در رژیم نباید مصرف شود. عسل در رژیم ممنوع 
اثر 0است، زیرا هر قاشــقمرباخورى آن 60 کالرى انرژى دارد. خرما، هم

Aسیرکنندگى دارد و هم ویتامین A و دو عدد خرماى رطب و یا چهار عدد 
خرماى خشک براى یک روز در رژیم مجاز است.

تاست خاصیت اصلى انواع شیره و ارده، انرژى زا بودن آنه
و براى فصل زمستان که بدنبه انرژى بیشترى
احتیاج دارد، بهترینغذا براى گرم کردنخود
محسوب مى شوند. اما حواستان باشد که هر 

دوى این مواد به غیر از انرژى زا بودن، درصد باالیى کالرى هم دارند و اگر 
شما فرد کم تحرکى هستید که روزانه بیش از 20دقیقه پیاده روى منظم 
ندارید یا ورزش نمى کنید، بدانید که بــا خوردن این دو ماده مغذى، حتمًا 

سیستینى دانست و گفت: ایننوعسنگ کلیه دربیش از سایرین است.
اطفال بسیار شایع است و از طرفى قدرت 

البته در کشــور ما نیازى بــه
مواد کلسیم دار مانند شــیر، پنی
ب پپپپپیپیپیپیپیپیشپیشپیشپیشپیشــگیرى از
ننننننننننیییییســت،

مما علت
کلیه
نیسـ
نباید
ر مواد
اما تأکیـ
مصرف نمــ

کشور کاهش یابد.
 بصیرى همچنین به مردم توص
پیشگیرى از ســنگ کلیه به ط
گ مایعات بنوشــند و در این باره
پیشگیرى از بروز سنگ کلیه مؤ
آب مصرفى است نه نوع آن بنا
مصرف آب بیشتر باشــد از ابتال

جلوگیرى مى شود.

اگر زیاد مى خوابید، این مشکل را دارید!

سوسک ها را از خانه تان فرارى دهید
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هفته نخســت هفدهمین دوره رقابت هاى لیگ برتر با 
صدرنشــینى یک تیم تازه وارد به پایان رسید. شکست 
استقالل در آبادان با غایبان پرتعداد هم از اتفاقات مهم 

این هفته بود. 
نخســتین هفته از رقابت هاى لیگ برتر با انجام هشت 
بازى پنج شنبه و جمعه گذشــته پیگیرى شد. از ساعت 
عجیب و دیرهنگام برگزارى این مسابقات که بگذریم، 
از نکات عجیب دیگر این مسابقات نتیجه جالب توجه 
شاگردان مهدى تارتار و ایستادن این تیم در صدر جدول 

پس از پایان مسابقات هفته نخست بود. 
اســتقالل تهران هم کــه غایبان زیادى داشــت در 
نخســتین بازى لیگ جدید خود نتیجــه را به تیم 

صنعت نفت آبادان واگذار کرد.

 برانکو تنهــا خارجى برنده هفته 
اول

از 16 تیم حاضر در رقابت هاى لیگ برتر سه 
تیم پرسپولیس، سپاهان و گسترش فوالد تبریز 
از مربیان خارجى اســتفاده مى کنند و دست بر 
قضا هر ســه تیم از مربیانى کروات، نام آشنا و 
میانسال بهره مى برند. از جمع این سه تیم که از مربیان 
خارجى استفاده مى کنند تنها پرســپولیس با برانکو به 
پیروزى رسید تا وى تنها خارجى برنده در اولین هفته این 
مسابقات باشد. سپاهان با زالتکو کرانچار برابر شاگردان 
دایى متوقف شــد و لوکا بوناچیچ با شکســتى سنگین 
مقابل پارس جنوبى جم کار خود را در هفته نخســت به 

اتمام رساند.
نکته جالب این بود که هر سه تیمى که از مربى خارجى 
استفاده مى کردند هفته نخست در خانه خود بازى کرده 

و میزبان حریفانشان بودند.

 زودهنگام و دیرهنگام ترین گل
سریع ترین گلى که در هفته نخست این رقابت ها به ثمر 
رسید، گلى بود که امین قاســمى فر مهاجم تیم فوتبال 
پدیده خراســان در دقیقه ســوم بازى مقابل پیکان به 
این تیم زد. دیرهنگام ترین گل به ثمر رســیده در هفته 
نخســت نیز دو گلى بود که میثم دورقــى بازیکن تیم 
استقالل خوزستان در دقیقه 90 وارد دروازه تراکتورسازى 
کرد و همچنین گلى که حســین بادامکى بازیکن تیم 
ســیاه جامگان در دقیقــه 90 وارد دروازه تیم فوتبال 

ذوب آهن کرد.
گل دورقى براى اســتقالل خوزستان منجر به پیروزى 
تیمش شد و گلى 3 امتیازى بود اما گلى که بادامکى به 
ذوب آهن زد منجر به فرار تیم سیاه جامگان از شکست 

و کسب یک مســاوى خانگى براى شاگردان میثاقیان 
بود. هر دو گل دقیقه 90 باعث کســب  امتیازاتى براى

 تیم هاى سیاه جامگان و استقالل خوزستان شد.

  صدرنشین ناخوانده 
شاید کمتر کسى فکرش را مى کرد که صدرنشینى در 
هفته نخست این مسابقات به تیمى برسد که نخستین 
بازى خود را در تاریــخ رقابت هاى لیــگ برتر تجربه
مى کرد. اما تیم پارس جنوبى جم با نتیجه درخشــانى 
که در هفته نخست گرفت با عبور از پرسپولیس و دیگر

تیم هاى برنده به صدر جدول این مسابقات رسید.

  پرگل و کم گل ترین بازى
ویژگى بارز هفته نخست رقابت هاى لیگ برتر این بود 
که هیچ بازى بدون گل به پایان نرســید و در مجموع 
نیز در این هفته 20 بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد. 
پرگل ترین بازى هفته به دیدار پارس جم و گسترش باز 
مى گردد که پنج بار توپ از خطوط دروازه عبور کرد پس از 
آن ذوب آهن و سیاه جامگان با رد و بدل کردن چهارگل 

دومین بازى پر گل هفته را انجام دادند.
در مقابــل دیــدار تیم هاى اســتقالل خوزســتان- 
تراکتورسازى و همچنین استقالل تهران-صنعت نفت 
با داشتن تنها یک گل کم گل ترین بازى هاى هفته بود.

تیم هایى که گل نزدند و تیم هایى که گل 
نخوردند

از بین 16 تیم لیگ برترى سه تیم پرسپولیس، صنعت 
نفت و استقالل خوزســتان تیم هایى بودن که با کلین 
شیت کارشان را آغاز کردند و در مقابل این سه تیم، سه 
تیم استقالل تهران، تراکتورسازى و فوالد خوزستان هم 

تیم هایى بودند که موفق به گلزنى نشدند.

  2 گلزن خارجى
در هفته نخســت لیگ برتــر 20 بار تــوپ از خطوط 
دروازه عبور کــرد و 19 بازیکن زننده این 20 گل بودند. 
آلوز نانگ مهاجــم کامرونى تیم پــارس جنوبى جم با 
زدن دو گل بهتریــن گلزن هفته نخســت و در نتیجه 
بهترین گلزن لیگ تا به اینجــاى کار بود. به جز نانگ،

کرار جاســم عراقى هم براى صنعت نفت گلزنى کرد 
تا این بازیکــن در کنار نانــگ تنها گلزنــان خارجى 
لیگ برتر در هفته نخست باشــند.  همچنین مى توان
گفت محمد نصرتى مدافع 35 ساله تیم نفت تهران هم 
مسن ترین گلزن هفته نخســت رقابت هاى لیگ برتر 

بوده است. 

 بهترین پیروزى و بهترین تیم
تیم تازه لیگ برترى شده پارس جنوبى جم نه تنها با توجه 
به پیروزى چهار بر یکى که مقابل میزبان خود گسترش 
فوالد تبریز به دست آورد تهاجمى ترین تیم هفته شد و 
بهترین نتیجه را در این هفته گرفت، بلکه این تیم تنها 
تیمى بود که خارج از خانه به پیروزى رسید تا تنها میهمان 
برنده در هفته نخســت باشد. طبیعى است که گسترش 
فوالد هــم تنها میزبــان بازنده بود و تیمى اســت که

 ضعیف ترین نتیجه را در بین 16 تیم به دست آورد. 

 تیم هاى نفتى، شــگفتى آفرینان هفته 
نخست

در مجموع هم مى توان گفت سه تیم نفتى حاضر در لیگ 
برتر موفق شدند در عین ناباورى حریفان خود را مغلوب 
کرده تا با سه پیروزى موفق ترین تیم هاى هم خانواده 
باشند. تیم صنعت نفت در خانه موفق به شکست دادن 
تیم مدعى استقالل تهران شد، تیم نفت تهران که تنها 
چند روز از تشکیل آن مى گذرد موفق شد میهمان خود 
سپیدرود را در حالى مغلوب کند که با یک گل از این تیم 
عقب افتاده بود و در آخر هم تیم پارس جنوبى جم موفق 
شد در یک بازى خارج از خانه با نتیجه پرگل چهار بر یک 

میزبان خود را از پیش رو بردارد.

رســانه هاى چینى امیدوارند که تیم   ملى ایران بتواند 
با پیروزى در دو بازى خود شــانس صعود چین به جام 

جهانى را افزایش دهد.
تیم   ملى فوتبال چین شــانس ناچیزى براى صعود به 
جام جهانى دارد. با این حال آنها هنوز دست از تالش بر 
نداشته اند. مى توان این برداشت را داشت که سرنوشت 
صعود پرجمعیت ترین کشــور جهان در اختیار مردان 

کارلوس کى روش است.
چین در صورتى به جام جهانــى صعود خواهد کرد که 
ایران هر دو بازى خود را پیروز شــود و چین بتواند دو 

بازى پایانى خود را با برد به پایان برساند.
به همین خاطر روزنامه  «اســپورت چین» نوشــت: 
متأســفانه آنطور که شــنیده شده اســت، کارلوس 
کى روش قصد دارد با تیم دوم خود در دو بازى پایانى 
شــرکت کند و این خبرى ناگوار بــراى فوتبال چین 
اســت، چون در این صورت اگر ایران در دو بازى خود 
پیروز نشود، دیگر باید با جام جهانى وداع کرد که البته 
خود فوتبال چین مســئول این شکســت خواهد بود 
نه ســرمربى اى که مى خواهد تیم مورد نظرش را به 

زمین بفرستد.
تیم   ملى فوتبال ایران باید بعد از بازى با کره جنوبى در 

خانه به مصاف سوریه برود.

زالتکو کرانچار در اولین دیدار فصل از ترکیبى جدیدى 
در خط دفاعى زردها استفاده کرد.

کرانچار ترجیح داد تــا در افتتاحیه لیگ برتر از تمامى 
مدافعان جدید خود در ترکیب استفاده کند تا خط دفاع 

این تیم نسبت به فصل گذشته زیر و رو شود.
پورقاز و رودریگز برزیلى در این دیدار جانشــین خلیل 
زاده و کولى بالى در مرکز خط دفاعى شدند. همچنین 
حسن جعفرى و سعید آقایى دو مدافع کنارى این تیم 
که فصل گذشــته با پیراهن پدیده و تراکتورسازى در 
لیگ حضور داشتند، در این دیدار از ابتدا براى سپاهان 

به میدان رفتند.
کرانچار در ابتداى فصل نقــل و انتقاالت ترجیح داد 
تا خط دفاعى این تیم را متحول کند و با شــروع لیگ 
سپاهانى ها با ترکیبى زیر و رو شــده نسبت به فصل 

گذشته برابر سایپا قرار مى گیرند.

قلعه نویى
 ناراضى است

سرمربى ذوب آهن در مشهد اعالم کرد که خط حمله 
این تیم نیاز به تقویت دارد.

ذوب آهن در اولین دیدار فصل خــود با نتیجه دو بر دو 
برابر سیاه جامگان در مشــهد به تساوى رسید تا شروع 

امیر قلعه نویى با ذوب آهن با تساوى همراه باشد.
ذوبى ها در این بازى در خط حمله عملکرد بسیار خوبى 
داشتند و موفق شدند دو مرتبه دروازه حریف را باز کنند 
اما دو گل در خانه حریف امیر قلعه نویى را راضى نکرد تا 
سرمربى جدید این تیم در نشست خبرى بعد از بازى از 

ترمیم خط حمله ذوب آهن صحبت کند.
امیر قلعــه نویى بعد از تســاوى در مشــهد گفت که
ذوب آهن تا پایان نقل و انتقاالت یک مهاجم مرکزى 
جذب خواهد کرد و در این پست همچنان به تقویت نیاز 
دارند. صحبتهایى که نشان مى دهد مهاجمان ذوب آهن 
سرمربى این تیم را هنوز راضى نکردند و قلعه نویى به 

دنبال عملکردى مطلوب تر در خط حمله است.

  لطفاً 
پیروز شوید!

دفاعى متحول شده

فینال فوتسال جام باشــگاه هاى آسیا امروز یک شنبه 
میان چونبورى تایلند و گیتى پسند ایران(اصفهان) برگزار 
خواهد شد.تیم فوتسال گیتى پسند در مرحله نیمه نهایى 
جام باشگاه هاى آسیا به مصاف تیم چند ملیتى الریان قطر 
رفت که در پایان موفق به شکست این تیم با حساب 4 بر 
2 شد تا به فینال این مسابقات راه پیدا کند و براى رسیدن 
به دومین قهرمانى تنها دو نیمه 20 دقیقه اى فاصله داشته 
باشد.آب و آتش زد و در پنج دقیقه پایانى دست به بازى 

پاور پلى هم زد اما موقعیت هاى دو تیم به گل نرسید.

 پیروز دیدار نهایى خواهیم بود
سرمربى گیتى پسند با اشــاره به دیدار گیتى پسند با 

نماینده تایلند گفت: گیتى پسند در مقابل تیم هایى که 
با تاکتیک هستند خیلى راحت بازى مى کند و مطمئن 
باشید ما روز یک شنبه در دیدار فینال برابر چونبورى 

پیروز میدان خواهیم شد.
على افضل در پاسخ به این سئوال که در فینال باید به 
مصاف چونبورى که در سال 92 در ضربات پنالتى گیتى 
رو شکست داده بود بروند، گفت: همه بازیکنان عالقه 
داشتند که با چونبورى بازى کنند تا انتقام بگیرند، زیرا 
تیم چونبورى تیم خیلى خوبى است و دوتا از بازیکنانش 
از بازیکنان مــن در ایران بودند و شــناخت خوبى از 
بازیکنان تأثیرگذار این تیم دارم و مى دانم چگونه بازى 

مى کنند و تیمى هستند که بانظم کار مى کنند.

وى تصریح کرد: از سوى دیگر تیم گیتى پسند در مقابل 
تیم هایى که با تاکتیک هستند خیلى راحت بازى مى کند 
و مطمئن باشید ما در دیدار فینال برابر چونبورى پیروز 
میدان خواهیم شد. سرمربى گیتى پسند در مورد غایب 
بودن هوگو در دیدار نهایى گفــت: در نبود هوگو تمام 
بازیکنان ما خوب هستند و جبران نبود هوگو را خواهند 
کرد و مطمئن باشید خوب مى جنگند، خوب مى دوند و 

پیروز خواهند شد.

خاطره تلخى از چونبورى داریم
محمد کشاورز، کاپیتان گیتى پسند هم در خصوص 
بازى با چونبورى تایلند در فینال گفت: ســال 92 در 

فینال جام باشگاه هاى آســیا با چونبورى بازى 
داشــتیم و بازى برده را مســاوى کردیم و در 
ضربات پنالتى بازى را واگــذار کردیم و یک 
خاطره تلخ ماند؛ امیدوار هستیم بتوانیم این 

باخت را جبران کنیم.
گفتنى اســت برنامه بازى هاى رده بندى و 
فینال مسابقات جام باشگاه هاى آسیا که امروز 

برگزار مى شود به شرح زیر است:
رده بندى: تاى ســون نام ویتنــام - الریان قطر 

(ساعت 13:30 - به وقت ایران).
فینــال: گیتى پســند ایــران - چونبــورى تایلند 

(ساعت 16:30 - به وقت ایران).

40 دقیقه تا دومین قهرمانى گیتى پسند در آسیا

مدافع تیــم فوتبال ســپاهان گفت: اول قــرار بود پیراهن شــماره 23 را 
بپوشــم ولى پاپى من را شــرمنده کرد و شــماره پیراهنــش را به من 

داد.
سعید آقایى در جمع خبرنگاران در مورد تساوى تیمش با سایپا در هفته 
نخست لیگ برتر و اولین بازى رســمى خود در سپاهان اظهار داشت: 
خوب بازى کردیم و با حفظ توپ، موقعیت هاى خوبى ایجاد کردیم ولى 

از آنها استفاده نکردیم. امیدوارم با اضافه شدن بازیکنانى که امروز 
نبودند، شرایط بهترى پیدا کنیم. تیم خوبى داریم و 

کادرفنى تالش زیادى براى تیم انجام داده اند و 
امیدوارم بتوانیم بــا بردهاى پى در پى جواب 

زحمات آنها را بدهیم.
آقایى ادامه داد: از هواداران ســپاهان که 
واقعًا ما را شرمنده کردند تشکر مى کنم 
و ان شــاءا... بتوانیــم با پیــروزى در 
بازى هاى بعدى آنها را خوشحال کنیم.

وى در مورد تجربه بازى در ورزشــگاه 
نقش جهان افزود: اولین بازى  من خیلى 

خوب بود و هواداران هم به من خیلى لطف 
داشتند و دست تک تک آنها را مى بوسم.

آقایى در مورد اینکه شــماره 7 کــه در فصول 
قبلى شــماره پیراهن حســین پاپى بود را به تن 

مى کنــد گفت: اول قــرار بود 
پیراهن شماره 23 را بپوشم 
ولى پاپى من را شرمنده کرد 
و شماره پیراهنش را به من 

داد و ایــن موضوع با رضایت 
خود پاپى بود.

با رضایت پاپى بود

بازیکن تیم فوتبال سایپا گفت: امسال قصد داریم 
نتیجه تلخ فصل گذشــته را فرامــوش کنیم و با 
حضور على دایى بهترین نتایج را براى تیم سایپا 

به دست آوریم.
مهدى ترابى در مورد تساوى تیمش مقابل سپاهان  
اظهار داشت: بازى خوبى بود. بازى اول ما بود و به 
هر حال بازى اول شــرایط خاص خودش را دارد. 
خوشبختانه توانستیم دست پر از اصفهان برگردیم. 
تالشمان را مى کنیم و براى بازى مقابل تیم نفت 

آبادان آماده مى شویم. 

وى ادامه داد: زمین نقش جهان خیلى عالى است. 
شرایط مهیاست و توپ در آن نمى پرد و خوشبختانه 
توانســتم یک گل خوب هم وارد دروازه سپاهان 

کنم. 
ترابى در مورد جو ورزشگاه نقش جهان بیان کرد:  
ورزشگاه به صورت کامل پر نبود اما تیم سپاهان 
تماشــاگران خیلى خوبى دارد و امیــدوارم بتواند 
در ادامه راه موفق باشــد. ما هم تمام تالشمان را 
مى کنیم تا امســال با على دایى بهترین نتایج را 

براى سایپا کسب کنیم. 

ترابى: زمین نقش جهان عالى است  

هفته اول لیگ برتر در یک نگاه

  مهمان ناخوانده صدرنشین شد!

از 16 تیم حاضر در 
رقابت هاى لیگ برتر 
سه تیم پرسپولیس، 
سپاهان و گسترش 

فوالد تبریز از مربیان 
خارجى استفاده 

مى کنند و دست بر 
قضا هر سه تیم از 
مربیانى کروات، نام 

آشنا و میانسال 
بهره مى برند

فینال فوتسال جام باشگاه هاى آسیا امروز برگزار مى شود
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23 را  3ول قــرار بود پیراهنشــماره
رد و شــماره پیراهنــش را به من 

هفته در ه تساوى تیمش با سایپا رد
مى خود در سپاهان اظهار داشت:::
عیت هاى خوبى ایجاد کردیم ولى

زروز فه شدن بازیکنانى که ام
وم و  خوبى داری

م داده اند و 
ى جواب 

ن که 
نم 
ر 
.

اه 
لى 

لطف 
م.

در فصول
 بود را به تن 

چین تبال
 بازى خود 
د که البته 
خواهد بود 
رش را به 

 جنوبى در 

بود  مى کنــد گفت: اول قــرار
3پیراهن شماره 23 را بپوشم
ولى پاپى من را شرمنده کرد 
و شماره پیراهنش را به من 

داد و ایــن موضوع با رضایت 
خود پاپى بود.



ورزشورزش 13132998 سال چهاردهمیک شنبه  8 مرداد  ماه   1396

ســرمربى و مدیرعامــل 
باشــگاه اســتقالل در نشست 

خبرى و در تلویزیون عوامــل باخت را 
ساکت و فدراسیون فوتبال معرفى کردند در حالى که 

در وهله اول باید نگاهى به عملکرد خود داشته باشند.
استقالل لیگ هفدهم را با شکست آغاز کرد و آبى پوشان 
در  اولین مســابقه در آبادان بدون امتیاز زمین بازى را 
ترك کردند. از ابعاد مختلف مى توان دالیل این شکست 
را بررسى کرد اگرچه اعتقاد داریم درمورد عملکرد فنى 
تیم استقالل قضاوت و نقد زود است اما نباید از ضعف 
فنى تیم استقالل غافل شــد. درادامه کمى به دالیل 
شکست تیم استقالل و همچنین حواشى پیرامون این 

مسابقه مى پردازیم:
ســرمربى تیم اســتقالل در نشست خبرى 

حاشیه ساز  خود به ساکت و عوامل 
فدراسیون فوتبال تاخت و آنها 

را مقصر قلمــداد کرد، اما 
در بهترین حالت اگر به 
سرمربى تیم استقالل 
در ایــن زمینــه حق 
بدهیم باید از او سئوال 
کنیم کــه تیمش در 

این مسابقه از نظر فنى 
چه کارى انجام داد و 
او به عنوان سرمربى 
چــه چیــزى را به 

بازیکنانش تزریق کرد؟ آیا  استقالل 
جمعه شب حتى با وجود نداشتن نفرات زیاد، آن تیم 
مدعى بود که منصوریان چند هفته پیش در تمرین 

استقالل خبر از حضور آن در لیگ داده بود؟
در اینکه تیم استقالل در نبود چند بازیکن سرشناس 
خلع سالح شده بود هیچ شکى وجود ندارد اما واقعیت 

امر این اســت که تیمى مثل اســتقالل کــه یکى از 
گران ترین تیم هاى لیگ برتر اســت باید قبل از بازى 
از حریف خود پیش باشد نه اینکه همه چیز را به گردن 
فدراســیون و عوامل آن بیاندازد. منصوریانى که جمعه 
شب کنار خط مشاهده مى شــد همان مربى اى است 
که فصل گذشــته دیدیم، با همان حرکات همیشگى، 
ســوت هاى کنار زمین و خنده هایى که نشان مى داد از 

باخت ترس ندارد!
تا اینجا به بُعد فنى اشــاره شــد اما نباید از بزرگ ترین 
مشکل چند سال اخیر اســتقالل بى تفاوت 
گذشت، ســید رضا 
افتخــارى در حالى 
مدیرعامل باشــگاه 
استقالل شــده که 
در ماه هاى اول هنوز 
در گیر و  دار فوتســال 
و حضــورش در رأس 
این رشــته بود. او بعد 
از چند ماه متوجه شــد 
که  چه ســمت مهمى را 
برعهده دارد و حــاال هم با 
وجود آنکه بازیکنــان بزرگى را 
براى اســتقالل به خدمت گرفته است 
هنوز به این موضوع واقف نیست که حق یک باشگاه را 
چگونه بگیرد؟ افتخارى نهایت حساسیتى که در مورد 
محرومیت بازیکنان به خرج داد این بود که اعالم کرد 
ما منتظر بودیم تا فدراســیون بازیکنان ما را ببخشــد! 
او خیلى راحت بدون مشــورت با ســرمربى تیمش در 

اردوى ارمنســتان اعالم 
کرد که بازیکنان اســتقالل را 
به تیم ملى امید مى دهد غافل از اینکه  
منصوریان تصمیم نداشــت این کار را انجام بدهد و 
این درست اولین گاف مدیر باشگاه در ماجراى بازیکنان 
امید بود. از طرفى افتخارى نقش سخنگویى در استقالل 
را دارد اما مطمئنًا ســخنگویى بلد نیست. آیا سید رضا 
افتخارى مى داند ســخنگوى باشگاه استقالل در وهله 

اول باید روشن کننده ذهن هوادار این باشگاه باشد؟
بعد از مدیریت در اســتقالل به هیئت مدیره مى رسیم. 
هیئت  مدیره اى که نفرات خنثى خــود را عوض کرده 
و حاال نفراتــى آورده کــه تأثیرگذار باشــند اما جالب 
است همین نفرات تصمیم به سکوت گرفته و کار را به 
مدیرعاملى سپرده اند که خودش مدیریت در استقالل را 
تمرین مى کند! هیئت مدیره استقالل شاید این انتظار را 
از مدیرعامل  این باشگاه دارد که حق 30میلیون هوادار را 
بگیرد و حداقل در مقابل یک حکم فدراسیون اعتراضى 
کوچک داشته باشد اما نه تنها شــاهد چنین موضوعى 
نیست؛ بلکه شاهد باخت استقالل در ماجراى محرومیت 

بازیکنان مقابل فدراسیون فوتبال است.
و در پایان باید به این نکته اشاره کرد وقتى استقالل در 
هفته اول با این همه حواشى مواجه مى شود پایان کار را 
چگونه باید ترسیم و تصور کرد؟ به نظر مى رسد بهترین 
شیوه در اســتقالل «فرار رو به جلو» است، از مدیریت 
گرفته تا کادر فنى کار را  اینگونه پیش مى برند بدون آنکه 
احساس هواداران این تیم در نظر گرفته شود. آیا استقالل 
با این شیوه به سرمنزل مقصود مى رسد؟ به نظر مى رسد 
به جاى تغییرات در هیئت مدیره، اســتقالل باید به فکر 
تغییر مدیرعامل مى افتاد و این مشکل بزرگ چندسال 
اخیر را با تدبیر حل مى کرد اما ابقاى مدیرعاملى که از نظر 
هواداران  استقالل زیادى خونسرد است شاید به زودى 

مثل یک آتش زیر خاکستر خودش را نشان دهد.

هواداران سپاهان در اکثر دقایق بازى تیم محبوبشان با 
سایپا شعارهایى را علیه على دایى سر دادند.

بازگشت دایى به اصفهان و دیدار با سپاهان باعث شد تا 
هواداران تیم اصفهانى در اکثر دقایق بازى از ســرمربى 

سایپایى ها انتقاد کنند.
على دایى فصل گذشته با نفت تهران روز جنجالى برابر 
سپاهان داشت و حاشــیه هاى پنالتى اعالم شده به سود 
سپاهانى ها در دقایق پایانى بازى باعث شد تا دیدار نفت 
تهران و ســپاهان در فصل گذشته حواشى زیادى داشته 

باشد.
هواداران ســپاهان که اتفاقات فصل گذشته را فراموش 

نکــرده بودنــد، در دیدار 
هفته اول لیگ برتر 

با شــعارهاى پى 
در پــى خــود از 
على دایى انتقاد 
کردند تــا دیدار 
هفته اول لیگ 
برتــر همچنان 
تأثیر  تحــت 

نبــرد قبلى 
با  دایى 

سپاهانى ها باشد. 
البتــه در ایــن 
دیــدار هــم 
ن  ا د گر شــا
دایــى وقــت 
کشــى هــاى 
زیــادى را انجام 
دادنــد  و بــه

 دفاع اتوبوســى 
روى آوردنــد که 

این موضوع باعث 
شد شــعار «دایى 
ضد فوتبــال» در 
ورزشــگاه نقــش 
جهان زیاد شنیده 

شود. 

  پوشاندن تتو؟
محسن مسلمان در دیدار مقابل فوالد عملکرد چندان 
درخشــانى نداشــت و در پایان بازى مشــخص شد 
تمام فکر و ذکــرش، مصاحبه هایى بــوده که یکى 
از مدیران باشــگاه علیــه او انجام داده اســت. این 
هافبک طراح اما در همان بازى، ســعى کرد با بانداژ 
ســفیدرنگ و تیپ هــاى پزشــکى با رنــگ قرمز، 
تتــوى جدیدى کــه روى دســت چپ خــود حک 
کرده را بپوشــاند. این در حالى اســت که به تازگى و 
با توجه به شــرایط سیاســى و رفت و آمدهاى یک 
خواننده زیرزمینــى که بدنش با وجــود تتوهایى که 
دارد، شبیه به دفتر نقاشى اســت به محافل سیاسى، 
قبح تتو داشــتن براى افــراد مختلف شکســته اما 
مســلمان همچنان مى کوشــد تا تتوهایش را پنهان 
کنــد و یا فقط تتــوى شــماره 24 خود کــه بخاطر 
رفاقت با هــادى نــوروزى زده را در معرض نمایش 

بگذارد.

دایى ضد فوتبال!

بازیکن سابق گیتى پسند به شکلى غیرمنتظره 72 ساعت پس از انعقاد قرارداد رسمى با ذوب آهن 
سر از ترکیب اصلى این تیم درآورد. 

وقتى تنها ســه روز مانده به شــروع لیگ هفدهم پنج بازیکن ذوب آهن با حضور در باشگاه 
قراردادهاى خود را تمدید کردند یک بازیکن تازه وارد نیز به تیم اصفهانى پیوست. این بازیکن 
نه چندان شناخته شده محمد امینى بود که به مدت یک فصل با ذوب آهن قرارداد بست. براى 
این بازیکن چپ پاى اصفهانى که در آِن واحد توانایى بازى در سمت چپ خط دفاعى و هافبک 
را دارد کمتر کسى شانسى براى حضور در ترکیب اصلى ذوب آهن آن هم در اولین هفته از لیگ 
را متصور بود اما این اتفاق عجیب افتاد و امیر قلعه نویى در دیدار برابر ســیاه جامگان نام این 

مدافع- هافبک 21 ساله را در بین 11 نفر اصلى قرار داد.
 امینى که به نظر مى رسد جایگزین مهران درخشــان مهر مصدوم در سمت چپ خط دفاعى 
ذوب آهن شده باشد سابقه بازى در تیم هاى گیتى پسند اصفهان و مس کرمان را دارد. پیش از 
این تصور مى شد قلعه نویى در غیاب درخشان مهر از محمد ستارى در ُپست مدافع چپ استفاده 

کند اما با جدایى ستارى از جمع سبزپوشان، امینى به ترکیب اصلى تیم اصفهانى رسید. 

مهدى پاشازاده از پیشکسوتان باشگاه استقالل به عنوان کارشناس مهمان برنامه اى مربوط به 
لیگ برتر شبکه ورزش بود اما گویا او را مجبور کرده بودند در این برنامه شرکت کند؛ شاید هم اصرار 
از طرف خود مهدى پاشا بوده است که تحت هر شرایطى براى کارشناسى به تلویزیون بیاید و از 
استقالل و لیگ برتر و افت و خیز بازى برابر نفت آبادان حرف بزند. کارشناسى که قرار بوده برنامه را 
یک گام به سوى جلو ببرد و سودى براى بینندگان داشته باشد حتى دیدار هفته اول آبى هاى پایتخت 
را هم تماشا نکرده است و سراسر بازى را در جاده تهران-شمال بوده است. مدافع سال هاى نه چندان 
دور استقالل به اندازه اى از لیگ برتر و هفته ابتدایى آن دور بوده که حتى نمى دانست مدافعى به نام 
عظیم گوك در ترکیب ثابت استقالل به میدان رفته است. کارشناسى با این سطح آگاهى از مسائل 
بازى نوبرى است که شبکه ورزش از همان هفته ابتدایى مخاطبانش را مهمان آن کرده است. دریغ 
از تماشاى چند دقیقه از دیدار دو تیم، پیشکسوتى به دلیل حضور چندین و چند ساله در یک تیم 

مى تواند اوضاع امروز آن را تجزیه و تحلیل کند و تز موفقیت آینده را هم بدهد. 

اقدام خاص ژنرال

کارشناسى عجیب پاشازاده 

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: حق پخش، از حقوق شناخته شده فوتبال در دنیاست.
 مهدى تاج در گفتگو با پایگاه خبرى وزارت ورزش و جوانان در مورد روند پیگیرى موضوع حق 
پخش تلویزیونى ورزش اظهار داشت: قبًال صدا و سیما کًال مایل به برگزارى جلسه و نشست 
در مورد حق پخش با فدراسیون نبود ولى خوشبختانه با مذاکرات دکتر على عسگرى و سلطانى 
فر، وزیر ورزش و جوانان باب جلسه و گفتگو در این مورد باز شده است و به نتایج خوب و امیدوار 

کننده رسیده ایم.
تاج ادامه داد: این موضوع جاى خوشحالى دارد و از این بابت شخصاً از آقاى سلطانى فر براى ورود 
به مسئله حق پخش و گفتگو با رئیس سازمان صداو سیما براى کمک به حل این موضوع تشکر 

ویژه مى کنم.
رئیس فدراسیون اضافه کرد: رویه ما در موضوع حق پخش تلویزیونى راهبرد وزیر محترم ورزش 
و جوانان یعنى برد-برد است و تالش مى کنیم تا قبل از سال جدید میالدى این موضوع حل شود.
تاج گفت: البته مجلس هم در این مورد ورود کرده و قبًال جلساتى در مجلس شوراى اسالمى با 

مسئولیت آقاى مطهرى داشتیم اما این موضوع هنوز به  نتیجه جدى نرسیده است. 
رئیس فدراسیون فوتبال اضافه کرد: اگر حق پخش تلویزیونى براى فوتبال محقق نشود تیم هاى 

تراکتور سازى، پرسپولیس و استقالل  که تا 31 آگوست مهلت 
دارند دچار مشکل خواهند شد و بعد از آنها تیم هاى دیگر 

کشور نیز با مشکل مواجه خواهند شد. 
وى ادامه داد: کمک هاى دولت به ورزش به طور کلى 
از طریق صدا و ســیما و حق پخش تلویزیونى است. 

بعضى ها فکر مى  کنند ما پول مجــدد مى خواهیم در 
صورتى که اعتقادمان این است که حق پخش، از حقوق 

شناخته شده فوتبال در دنیاست و ما اگر  بتوانیم فقط همین 
موضوع را حل کنیم، بسیارى از مشکالت ورزش 

حل خواهد شد. 
تاج در مــورد میــزان حق پخش 

تلویزیونــى کنونــى و عدد 23 
میلیــارد تومانى کــه زمانى 

بــه فوتبال پرداخت شــده 
بود گفت: البتــه آن عدد 
23 میلیارد در مقایســه با 
نیازهاى فوتبال، زمانه اش
 به عهد باســتان بر مى 
گردد و صحبــت امروز 
حق پخــش تلویزیونى 
خیلــى باالتــر از ایــن 
بــراى  هاســت  رقــم 
اینکــه فوتبــال کشــور 

شــاداب و خودکفــا بتواند 
فعــال و ســرزنده باشــد و با 

موفقیت هاى خود دل مردم را 
شاد کند. 

براى سومین سال پیاپى مقطع آغازین لیگ براى ذوب آهن تحت تأثیر مصدومیت قاسم حدادى فر قرار گرفت.
سال گذشته در آستانه دیدار سوپرجام بود که خبر رسید قاسم حدادى فر رباط صلیبى پاره کرده است. این اتفاق 
که در آن مقطع به مثابه شوکى بزرگ بر اردوى ذوب آهن عمل کرد فصل فوتبالى کاپیتان دوم این تیم را هم 
کامًال تحت تأثیر قرار داد زیرا با اینکه حدادى فر چند ماه مانده به اتمام فصل بهبود پیدا کرد اما در بازگشت دوباره 

مصدوم شد و پس از آن دیگر به ندرت راهى به ترکیب پیدا مى کرد.
قاسم در فاصله بین دو فصل و پس از تغییرات در کادر فنى جایگاه از دست رفته خود در ترکیب اصلى ذوب آهن 
را به دست آورد اما در همان دقایق ابتدایى اولین بازى دوباره آسیب دید تا این نگرانى به وجود آید که مصدومیت 

امسال هم بر عملکرد او در طول فصل سایه خواهد افکند.
البته حدادى فر دو فصل پیش هم در اولین مســابقه از لیگ در دیدار برابر ملوان در ورزشگاه تختى بندر انزلى 
مصدوم شد اما در بازگشت از آن مصدومیت نسبتاً شــدید باز هم توانست در قامت یک ستاره براى ذوب آهن 

بدرخشد. باید دید ابعاد این مصدومیت جدید چه اندازه خواهد بود. 

تیم پانیونیوس یونان در بازى رفت مقدماتى لیگ اروپا در حالى بازى را به مکابى رژیم اشغالگر 
قدس واگذار کرد که در این دیدار که به میزبانى صهیونیست ها برگزار شد در یک امر طبیعى، 
دو لژیونر ایرانى پانیونیوس یعنى حاج صفى و شــجاعى تیم خود را همراهى نکردند. دیدار 
برگشت دو تیم پنج شنبه آینده برگزار مى شود و این در حالى است که دو بازیکن ایرانى براى 

همراهى تیم خود در این دیدار در وضعیت پیچیده اى قرار دارند.
بازى برگشت در یونان برگزار مى شود و مسعود شجاعى درباره بازى کردن یا نکردن در این 
مسابقه گفته است:  مسلمًا بخاطر احترام به قوانین کشورمان به تل آویو سفر نکردیم و با توجه 
به این مسئله و ارســال نامه اى به یوفا از طرف باشــگاه پانیونیوس با همین مضمون براى بازى 
رفت به مشکل نخوردیم. اما در بازى برگشت با توجه به قوانین موجود باید یک راه حل اساسى پیدا 
کنیم، در غیر این صورت یوفا ما را با محرومیت و جرائم سنگینى مواجه خواهد کرد که با تحقق این امر 
باشگاه این موضوع را متوجه و مربوط به ما مى داند. بنابراین این موضوع یک مقدار شرایط را براى مان 

پیچیده کرده است. 
 

بدبیارى هاى ناتمام یک کاپیتان

  سردرگمى مسعود و احسان

وقتى 
استقالل در هفته اول 

با این همه حواشى مواجه 
مى شود پایان کار را چگونه 

باید ترسیم و تصور کرد؟ به 
نظر مى رسد بهترین شیوه در 
استقالل «فرار رو به جلو» 

است
است

ل

هواداران ســپاهان
نکــرده بودنــد، در
هفته اول لیگ برت
با شــعارهاى پى 
در پــى خــود از 
على دایى انتقاد 
کردند تــا دیدار 
هفته اول لیگ 
برتــر همچنان 
تأثیر تحــت 
نبــرد قبلى 

با  دایى 

سپاهانى ها باشد. 
البتــه در ایــن 
دیــدار هــم 
ن  ا د گر شــا
دایــى وقــت 
کشــى هــاى 
زیــادى را انجام
دادنــد  و بــه

 دفاع اتوبوســى 
روى آوردنــد که 

این موضوع باعث 
شد شــعار «دایى 
ضد فوتبــال» در 
ورزشــگاه نقــش 
جهان زیاد شنیده 

شود.

تیم پانیونیوس یونان در بازى رفت مقدماتى لیگ اروپا در حالى بازى را به
قدس واگذار کرد که در این دیدار که به میزبانى صهیونیست ها برگزار ش
دو لژیونر ایرانى پانیونیوس یعنى حاج صفى و شــجاعى تیم خود را هم
برگشت دو تیم پنج شنبه آینده برگزار مى شود و این در حالى است که د

همراهى تیم خود در ایندیدار در وضعیت پیچیده اى قرار دارند.
بازى برگشت در یونان برگزار مى شود و مسعود شجاعى درباره بازى کر
مسابقه گفته است:  مسلمًا بخاطر احترام به قوانین کشورمان به تل آویو س
به این مسئله و ارســال نامه اى به یوفا از طرف باشــگاه پانیونیوس با همین
اما در بازىبرگشت با توجه به قوانینموجود باید یک رفت به مشکل نخوردیم.
کنیم، در غیر این صورت یوفا ما را با محرومیت و جرائم سنگینى مواجه خواهد کر
باشگاه این موضوع را متوجه و مربوط به ما مى داند. بنابراین این موضوع یک مقد

پیچیده کرده است. 

  سردرگمى مسعود و اح
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 بهترین روش در  بهترین روش در 

استقاللاستقالل

در اکثر دقایق بازى تیم محبوبشان با 
علیه على دایى سر دادند.

صفهان و دیدار با سپاهان باعث شد تا 
انى در اکثر دقایق بازى از ســرمربى 

ند.
شته با نفت تهران روز جنجالى برابر 
شــیه هاى پنالتى اعالم شده به سود 
ق پایانى بازى باعث شد تا دیدار نفت 
 در فصل گذشته حواشى زیادى داشته 

ضد فوتبال!

ى یم و ق ل ب و ىبرى ویزیو ش قپ ر ر ل ب و یون ر یس ر
1تراکتور سازى، پرسپولیس و استقالل  که تا 31 آگوست مهلت

دارند دچار مشکل خواهند شد و بعد از آنها تیم هاى دیگر 
کشور نیز با مشکل مواجه خواهند شد. 

وى ادامه داد: کمک هاى دولت به ورزش به طور کلى 
از طریق صدا و ســیما و حق پخش تلویزیونى است. 

بعضى ها فکر مى  کنند ما پول مجــدد مى خواهیم در 
صورتى که اعتقادمان این است که حق پخش، از حقوق 

شناخته شده فوتبال در دنیاست و ما اگر  بتوانیم فقط همین 
موضوع را حل کنیم، بسیارى از مشکالت ورزش 

حل خواهد شد. 
تاج در مــورد میــزان حق پخش 

3تلویزیونــى کنونــى و عدد 23
میلیــارد تومانى کــه زمانى 

بــه فوتبال پرداخت شــده 
عدد  گفت: البتــه آن بود
23 میلیارد در مقایســه با 
نیازهاى فوتبال، زمانه اش
 به عهد باســتان بر مى 
گردد و صحبــت امروز 
تلویزیون ش پخ حق

و ل یم
مسابقه مى پردازیم:

ســرمربى تیم اســتقالل
حاشیه ساز  خود به ساکت
فدراسیون فوتبال تاخت و
را مقصر قلمــداد کرد، ام
حالت اگر به  در بهترین
سرمربى تیم استقالل 
در ایــن زمینــه حق 
بدهیم باید از او سئوال

کنیم کــه تیمش در 
این مسابقه از نظر فنى 
چه کارى انجام داد و 
او به عنوان سرمربى 
چــه چیــزى را به 

بازیکنانش تزریق کرد
جمعه شب حتى با وجو
مدعى بود که منصوری
استقالل خبر از حضور
د در اینکه تیم استقالل
خلع سالح شده بود هیچ

بازیکن سابق گیتى پس
سر از ترکیب اصلى این
م وقتى تنها ســه روز
قراردادهاى خود را تم
نه چندان شناخته شد
ا ا ک ا ا

ن که اتفاقات فصل گذشته را فراموش 
ر دیدار 

تر

حق پخــش تلویزیونى
از ایــن  خیلــى باالتــر
بــراى  هاســت  رقــم 
اینکــه فوتبــال کشــور

خودکفــا بتواند  شــاداب و
فعــال و ســرزنده باشــد و با 

موفقیت هاى خود دل مردم را 
شاد کند. 

ند!
ده ا

 ش
یل
الً ما

فع
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چهل تکه

پلیس سوئیس پس از یک عملیات گسترده 36 ساعته، موفق به 
دستگیرى مظنون اصلى حمله با اره برقى در شهر «شفوزان» 

شد. 
«فرانتز روســیس»، یک مرد 51 ساله است که به اتهام حمله 
با اره برقى به دو کارمند بیمه و زخمى کردن پنج تن در شــهر 
شفوزان واقع در شمال سوئیس تحت تعقیب بود. وى در شهر 

«تالویل» در نزدیکى زوریخ شناسایى و بازداشت شد.
انتشار تصویر وى در رسانه ها روند شناسایى این مرد را تسریع 
کرد. روسیس حین بازداشــت اره برقى به دست نداشت. او در 
حالى که کیسه هاى پالستیکى در دست داشت بدون اعتراض 
و اعمال خشونت بازداشت شد.این مرد 51 ساله به اتهام چندین 
حمله با اره برقى و زخمى کردن اشخاص بازداشت شد. انگیزه 
وى از حمله به دفتر شرکت بیمهCSS هنوزاعالم نشده است.

باشگاه الشباب عربستان اعالم کرد که مقامات تونس، به سبب 
اتهام ارتکاب قتل، از خروج «فاروق مصطفى» دروازه بان این 

تیم از تونس جلوگیرى کرد.
در بیانیه اى که باشگاه الشباب در وبگاه رسمى خود منتشر کرد، 
آمده است: اقدام مقامات تونس در جلوگیرى از خروج فاروق 

مصطفى از این کشور، هواداران این باشگاه را غافلگیر کرد.
در این بیانیه آمده اســت: پلیس تونس، در استخِر ویالى این 
دروازه بان که در شهر «بنزرت» واقع شده است، یک جسد پیدا 
کرد. باشگاه الشباب پیش بینى کرد که این دروازه بان، تا پایان 

تحقیقات درباره این پرونده، نتواند به این باشگاه ملحق شود.
این دروازه بان 28 ساله تونســى، در فصل نقل و انتقاالت با 
باشگاه الشباب قرارداد بســت و قرار بود براى پیوستن به این 

تیم، به عربستان سعودى سفر کند.

هکر روس که تاکنون چهار میلیارد دالر در فضاى مجازى پولشویى 
کرده است، بازداشت شد.

«الکساندر وینیک» 38 ساله رسماً توسط مقامات قضائى آمریکا 
متهم به پولشــویى چهار میلیارد دالرى با ابزار پول مجازى بیت 
کوئین شده است. وى در دهکده اى در شمال یونان توسط نیروهاى 

ویژه به دام افتاده و بازداشت شد.
 BTC-e وینیک به نوشته وزارت دادگسترى آمریکا اپراتور اصلى
است که نوعى صرافى مجازى براى بیت کوئین از 2011 است و از 
این طریق چهار میلیارد دالر را که از راه هایى مانند قاچاق مواد مخدر 

و هک سیستم ها به دست آمده، پولشویى کرده است.
وى همچنین به داستان نابودى صرافى مجازى Mt Gox متعلق به 
ژاپنى ها در سال 2014 وصل شده است و گفته مى شود پول هاى 
مجازى این صرافى را با BTC-e و Tradehill به سرقت برده است.

هکر 4 میلیارد دالرى دستگیر شد جسد در ویالى دروازه بان تیم عربستانحمله به دفتر بیمه  با اره برقى    030201

قرار بود 
براى 

«بنیتا» 
آژانس 

بگیریم...  

عامالن قتل «بنیتا»، دختربچه هشــت ماهه،   ساعت 
9و30دقیقه صبح روز جمعه شش مرداد سال جارى به 
صحنه جرم بازگردانده شدند تا صحنه خشونت بارى را 

که 29 تیرماه رقم زده بودند، بار دیگر بازسازى کنند.
متهمان به طرف کوچه برومنــد غربى در ضلع جنوبى 
خانه پدرى بنیتا هدایت شدند تا صحنه حادثه از آن محل 
بازسازى شود. دو متهم شروع به بازسازى صحنه حادثه 

کردند و گام به گام صحنه را توضیح مى دادند. 
«محمد»، متهم ردیف اول گفت: «براى خرید مواد به 
مشیریه آمدیم. داخل کوچه برومند به طرف پارك خلیج 
فارس در حرکت بودیم و با تلفن همراهم سرگرم بودم 
که به انتهاى کوچه رسیدیم. راهمان را ادامه دادیم به 
طرف پارك و قصد داشتیم از خرده فروش مواد مخدر 
شیشه بخریم که در یک مترى خانه پدرى بنیتا همدستم 
متوجه خودروى پرایدى شــد که روشن بود. مشخص 
بود که راننده خودرویش را رها کرده و خودش به داخل 

خانه اش رفته اســت. به "مهــدى" گفتم جلو در 
مواظب باشد تا من خودرو را سرقت کنم. به سرعت 
خودم را به خودرو رســاندم و پشت فرمان نشستم 

و حرکت کردم که صاحب خــودرو خودش را روى 
کاپوت خودرویش انداخت تا مانع سرقت شود. او مدام 
داد مى زد دخترم اما من فقط به سرقت فکر مى کردم 
تا اینکه چند متر بعد متوجه نوزاد داخل خودرو شدم.» 

متهم در ادامه بازسازى صحنه پشت فرمان نشست و 
پدر بنیتا وارد صحنه شد. خودرو حرکت کرد و پدر مقتول 
خودش را روى کاپوت خودرو انداخت تا صحنه حادثه 
را بازســازى کند:« آن روز قرار بود با همسر و دخترم به 
شهرستان اراك برویم. خودرویم را روشن وکنار خانه ام 
پارك کردم و به سراغ همسرم رفتم تا به او بگویم زودتر 
از خانه بیرون بیاید که با شنیدن صداى در متوجه سرقت 
شدم . وقتى ســارق حرکت کرد، خودم را روى کاپوت 
انداختم و به ســارق گفتم دخترم داخل خودرو اســت. 
خودرو را سرقت کن دخترم را پس بده.»پدر بنیتا فریاد 
مى زد:«دخترم داخل خودرو اســت، ز ندگى ام داخل 
خودرو است.» و با مشت به شیشــه خودرو مى کوبید. 
آنقدر کوبید که شیشه خودرو شکست و خون از دستش 
مثل روز حادثه جارى شد. وى ادامه داد: «سارق چند متر 
آن طرف تر ترمز شدید زد به طورى که از روى کاپوت 
به روى زمین افتادم. او دنده عقب گرفت و به داخل بلوار 
مطلبى رفت و در ادامه بــه طرف پارك حرکت کرد. در 
حالى که دستم به شدت زخمى شده بود، خودم را دوباره 
به خودرویم رساندم و دوباره روى کاپوت انداختم. فریاد 
زدم ماشینم را ببر اما دخترم را نبر اما فایده اى نداشت. 
سارق شــروع به حرکات مارپیچ کرد تا اینکه دوباره از 
روى کاپوت به روى زمین پرتاب شدم. دیگر دستى برایم 
نمانده بود که به خودرویم آویزان و مانع ربودن دخترم 
شــوم. روى زمین در حالى که گریه مىکردم با صداى 
بلند از اهالى محل درخواست کمک کردم. یکى از اهالى 
محل با خودرویش به کمکم آمد و به دنبال آنها رفتیم، 
اما فایده اى نداشت و موفق به پیدا کردن آنها نشدیم.» 

پدر بنیتا در حاشیه بازسازى صحنه حادثه گفت: «من 
براى قاتالن دخترم درخواست اعدام دارم و از مسئوالن 

هم  ا مى خو
متهمان را در همین محل اعدام 
کنند تا هم خانواده من آرامش بگیرند و هم درس عبرتى 

براى متهمان دیگر شود.» 
پدر بنیتا در ادامه گفت: «چرا با یک فیش حقوقى اجازه 
دادند فردى که 130 فقره دزدى داشته است،  آزاد شود.» 
وى افزود: «دخترم بنیتا مأموریتى داشت تا مسئوالن را 

براى برخورد با دزدان سابقه دار مصمم کند.» 
وى در پایان با گالیه ازمسئوالن درباره عدم رسیدگى 
به مناطق پایین شهر گفت: «همه بدبختى ها از اعتیاد 
شروع مى شود. اگر این محل پاتوق مواد فروشان نبود، 
سارقان معتاد براى خرید مواد به این محل نمى آمدند و 
این اتفاق تلخ رخ نمى داد. متأسفانه در محله ما قاچاق 
فروشان به راحتى مواد مى فروشند و جوالن مى دهند و 

کسى هم در برابر آنها هیچ اقدامى نمى کند.»
رئیس پلیس آگاهى تهران بزرگ پس از بازسازى صحنه 
جرم درباره جزئیات وقوع قتل بنیتا گفت: « از لحظه اولیه 
که خبر به 110 و کالنترى محل اعالم مى شود، واحد 
تجسس وارد عمل مى شود و در خصوص این موضوع 
تشکیل پرونده انجام مى شود. از یک ساعت پس از روى 
دادن این جرم نیز مأموران کالنتــرى کار خود را آغاز 

همه  مى کنند. 
موارد از جمله اعالم پالك خودرو و 
کنترل دوربین ها به صورت همزمان انجام شده است.»  
سردار محمدیان ادامه داد: « متهمان مسیر کوتاهى را 
طى مىکنند تا به محدوده و محل سکونت خود برسند. 
متأسفانه کودك را در خودرویى که شیشه هاى آن باال 
و درها بسته بوده، اما قفل نبوده رها مى کنند، تحقیقات 
پلیس در این زمینه ادامه داشت تا اینکه تماسى از سوى 
فردى ناشــناس به عنوان یک گزارش داشتیم. البته 
این تماس همزمان با دستگیرى سارقان رخ داد. وقتى 
مأموران پلیس براى بازداشت اولین سارق وارد خانه اش 
شــدند، دیدند مقدارى پوشــک و شیرخشک توسط 
خانواده اى که در آن واحد بوده، خریدارى شده است ، این 
موضوع امیدهایى را براى سالم بودن کودك ایجاد کرد، 
اما بعداً مشخص شد که لوازم براى پسربچه اى 9 ماهه 

که برادرزاده متهم بوده ، خریدارى شده است.»
محمد، متهم ردیف اول در حاشیه بازسازى صحنه حادثه 
گفت: «من را اعدام کنید و اشد مجازات حق ماست.» 
مهدى، متهم ردیف دوم گفت: «بعد از اینکه محمد پراید 
را سرقت کرد، من به ســر خیابان رفتم و در قیامدشت 
خودم را به او رساندم. بعد از اینکه وسایل داخل خودرو 
را برداشتیم به محمد گفتم که آژانس بگیر و بچه را به 
خانه اش بفرست. بعد از هم جدا شدیم تا اینکه چند روز 

بعد متوجه شــدم بچه را برنگردانده است. بعد با پلیس 
تماس گرفتم و ماجرا را توضیح دادم تا اینکه مأموران من 
را بازداشت کردند.» محمد اما حرف هاى مهدى را انکار 
کرد و گفت: « او دروغ مى  گوید که گفته براى بازگرداندن 
بچه آژانس بگیرم. اگر راست مى گوید چرا خودش بچه 
را باز نگرداند.» دو متهم پس از بازسازى صحنه به اداره 

آگاهى منتقل شدند.
بشیر حسینى، جرم شناس و حقوقدان در خصوص پرونده 
مرگ دختر  هشت ماهه به نام بنیتا که پیکربىجانش در 
پاکدشــت و داخل یک خودرو کشف شده است،گفت: 
«ابتدا باید بدانیم که پیش از مطرح شدن تمام مباحث در 
پرونده و بررسى همه جوانب آن نمى توان به درستى به 

موضوع این پرونده دست یافت.»
وى گفت: «اما على ایحال با توجــه به چیزهایى که تا 
این لحظه به دست آمده، اوًال باید بدانیم براى آنکه به 
هر پرونده مرگى اطالق قتل عمد شود باید سه عنصر 
و ســه رکن قانونى، مادى و معنوى براى قاضى پرونده 

مسجل شود.»
این جرم شــناس افزود: «دوم  باید بدانیم در این پرونده 
کدامیک از این ســه عنصر وجود دارد که بر اساس آن 
چیزى که به دست آمده تاکنون فقط دو عنصر قانونى 
و مادى جرم براى ما مســجل شده است و هنوز عنصر 
معنوى کــه همان قصد و نیت قتل اســت مورد تردید 

است.»
بشیر حسینى تصریح کرد: «اینکه در مورد عنصر معنوى 
صحبت مى کنیم؛ یعنى اینکه قاتل بایــد از قبل نیت 
مجرمانه داشته باشــد و با این نیت مجرمانه یک فعلى 

انجام داده یا یک ترك فعلى کند.»
وى گفت: «اگر در ذهن متهمان این بوده که ما خودرو 
را در گوشه اى رها مى کنیم و اتفاقًا کودك در آن است 
و کسى از آنجا رد مى شود، او را مى بیند و کودك نجات 
پیدا مى کند، آن زمان دیگر نیت آن دو متهم قتل کودك 

نبوده است.»
این جرم شناس تصریح کرد: «با توجه به این موضوع 
و از آنجا که تنها دو رکن از ســه رکن در این پرونده به 
چشــم مى خورد مى توان به متهمان قتل شبه عمد را 
تفهیم اتهام کرد.» بشیر حســینى افزود: «البته قاضى 
با توجه به تأثیرى کــه این اتفاق در جامعه گذاشــته 
و همچنیــن از این جهت که موجب تشــویش اذهان 
عمومى شده است و ازســوى دیگر یک فعل مجرمانه 
دیگرى به نام ســرقت در این پرونده وجود دارد، اشد 
مجازات را براى متهمان در نظر گرفته و حتى مجازات 
سالب حیات و اعدام را براى آنها در نظر بگیرد، اما باید 
بدانیم این اعدام و مجازات ســالب حیات من باب قتل 
عمد نبوده و به دلیل تعدد جرائم و تأثیر آن بر جامعه بوده

 است!»

همه بدبختى ها از 
اعتیاد شروع مى شود. 

اگر این محل پاتوق 
مواد فروشان نبود، 
سارقان معتاد براى 
خرید مواد به این 

محل نمى آمدند و این 
اتفاق تلخ رخ نمى داد. 
متأسفانه در محله ما 

قاچاق فروشان به راحتى 
مواد مى فروشند و جوالن 
مى دهند و کسى هم در 
برابر آنها هیچ اقدامى 

نمى کند

«امیر» 30ســاله، بیســت و دوم دى ماه ســال 95 
دوســت 34ســاله اش به نام «کیوان» را با 12 ضربه 
چاقو کشــت و گریخت.وى که ردیابى و بازداشــت 
شده بود در تشــریح جزئیات ماجرا گفت: «براى پیدا 
کردن کار از شهرســتان به تهران آمده بودم و در یک 
مســافرخانه در جنوب تهران زندگى مى کردم. مبلغ 
دو میلیون و 700 هزار تومان پــول نقدى را که همراه 
داشتم به دوســتم کیوان ســپردم تا امانت برایم نگه 

دارد.»
امیر ادامه داد: «ده روز در تهران بودم اما کار مناســبى 
پیدا نکردم. به همین خاطر تصمیم گرفتم به شهرستان 

برگردم. با کیوان تماس گرفتم و از او خواســتم پولم را 
بدهد اما بهانه آورد. او چند روز به بهانه هاى مختلف مرا 
معطل کرد. من که از این وضعیت خســته شده بودم و 
دیگر پولى نداشــتم با کیوان تماس گرفتم و مقابل در 
خانه اش رفتم. به او گفتم بهتر اســت دست از بدقولى 
بردارد اما او با داد و فریاد مى خواســت آبرویم را ببرد 
که با هم درگیر شــدیم. کیوان به رویم چاقو کشید و 
من براى دفاع از خودم چاقو را از دســتش گرفتم. ولى 
نمى دانم لبه چاقو چطور با گردن او برخورد کرد. من از 
ترســم فرار کردم و دو روز بعد در مسافرخانه بازداشت 

شدم.»

قتل رفیق بدقول 
با گذشت زمان از قتل «آتنا» پارس آباد، بخشى دیگر از جنایت «اسماعیل 
رنگرز»، قاتل این دختر هفت ساله، توسط «شهال بداخشان»، خاله آتنا منتشر 

شده است. 
شهال  مى گوید: «قاتل آتنا براى اینکه جسد بوى تعفن نگیرد، او را در سرکه 
نگه داشته بود، براى همین تمام موهاى آتنا ریخته بود و براى اینکه بتواند آتنا 
را درون ساك پنهان کند پاها و کمر آتنا را مى شکند و درون ساك مى گذارد، 
براى همین مأموران آگاهى و پزشکى قانونى به ما گفتند اجازه ندهیم "پریناز" 
و "بهنام" جسد آتنا را ببینند. اگر خواهرم با آتنا خداحافظى مى کرد، االن کمى 

آرام مى شد.»
 وى مى افزاید: «آتنا خیلى دوســت داشت که برایش جشن تولد بگیریم اما 
هرسال یکى از اقوام مان فوت مى کرد و تولد آتنا لغو مى شد. امسال قرار بود که 
براى او جشن تولد بگیریم و حتى براى او لباس محلى نیز دوخته بودیم، اما روز تولدش هنوز خبرى از آتنا نداشتیم براى همین 
براى آرامش مادرش جشن تولدى را با حضور دوستانش در مدرسه برگزار کردیم. آتنا هیچ وقت جشن تولدى نداشت. آتنا به دایى 

کوچکش عالقه بسیارى داشت، طورى که در فضاى مجازى تصویر دایى او به عنوان پدر آتنا منتشر شد.»
«پیمان»، دایى آتنا نیز در ادامه مى گوید: «تحمل فراق آتنا را ندارم. نمى توانم در این شهر بمانم. من صبحم را با آتنا شروع مى کردم 
و تمام روز را در کنار او بودم. من و آتنا به شدت به هم عالقه داشتیم، طورى که او همه جا کنار من بود و همیشه لباس هایش را 

همرنگ من مى پوشید. داغ آتنا جوانى ام را سوزاند. نمى توانم تا آخر عمر این داغ را فراموش کنم.»
«بهنام اصالنى»، پدر آتنا  مى افزاید: «از قاتل آتنا نمى گذرم. باید او را در مألعام سنگسار کنند، زیرا صداى دخترم در گوشم است 
که مرا صدا مى زند و از من کمک مى خواهد. مى خواهم فریادهاى قاتل را بشنوم.» برخى مى گویند قاتل به وسوسه سرقت طالى 
آتنا او را ربوده است، اما بهنام مى گوید: « اسماعیل رنگرز وضع مالى مناسبى داشت، او احتیاجى به اندك طالى دختر من نداشت. 

او یک شیطان است که با وسوسه شیطانى دختر من را ربود و پس از 23 روز جسد دخترم را به من تحویل داد.»

حکایت دردناك
 از موهاى ریخته شده جنازه «آتنا» 

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى تبریز در مورد قصور 
اتفاق افتاده در مرکز آموزشــى درمانى ســینا توضیحاتى 

ارائه داد.
دکتر تقى زادیه در مــورد قصور اتفاق افتــاده در جریان 

مهار فیزیکى یکى از بیماران بســترى بخش 
مسمومیت مرکز آموزشى درمانى سینا 

گفت: «بیمار مذکور که با ســابقه 
مصرف داروهــاى روانگردان با 

تشخیص مســمومیت ناشى 
از مصرف دارو بســترى شده 
بود با تقالى فراوان سعى در 
بازکردن دســت و پاى خود 

داشته است.»
وى افــزود: «ایــن موضوع 

توســط پرســتار مربوطــه به 
همکار خدماتى بخش اطالع داده 

مى شــود که هنگام مداخله توسط 
همکار خدماتى بخش، بیمار بیقرار به وى 

حمله کرده و وى با اعمال خشونت دست و پاى بیمار 
را مى بندد.»

تقى زادیه گفت: «معاون درمان به همراه معاون توســعه 
دانشگاه، فیلم کامل شیفت عصر و شب را بررسى کرده و 

علیرغم نداشتن سوء نیت، چون قسمتى از اقدامات خارج از 
شأن خدمتگزاران سالمت تشخیص داده شد، کادر خدماتى 
مربوطه به دادگاه معرفى و از کار برکنار شده و پایان کار وى 

اعالم شد.»
وى افزود: «همچنین کادر درمانى مسئول 
ارائه خدمات مســتقیم بخش از کار 
تعلیق شده و جهت بررسى پرونده 
به هیئت تخلفــات کارکنان 

معرفى شد.
تقى زادیه گفت: «مسئول 
حراست، مدیر و رئیس مرکز 
نیز ضمن تذکــر به هیئت 
رسیدگى به تخلفات معرفى 

شدند.»
معاون درمان دانشــگاه علوم 
پزشکى تبریز تصریح کرد: «از 
خانواده بیمار عذر خواهى شــده و 
ضمن دلجویى به عمل آمــده، آمادگى 
دانشــگاه براى کمک به تداوم درمــان بیمار به 

منسوبین وى اطالع داده شد.»
وى گفت: «پرونده رسیدگى کامل به این موضوع در دادگاه 

و دانشگاه مفتوح و در حال پیگیرى است.»

کتک خوردن بیمار در بیمارستان تبریز
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لپ تاپ هاى مجهز به درگاه USB 3.2 و همچنین 
درایوهاى خارجى تا چند وقــت دیگر این توانایى را 
خواهند داشت تا اطالعات را با سرعت 20 گیگابیت بر 
ثانیه انتقال دهند. اما براى دستیابى به چنین فناورى 
و محصوالتى که بر پایه این فناورى عرضه خواهند 

شد باید تا سال 2019 صبر کنید.
بدون شــک این خبر براى آن گروه از کاربرانى که 
صدها یا هزاران عکس یا فایل ویدوئى را روى هارد 
دیســک هاى خارجى کپى مى کنند، خبر خوشحال 
کننده اى اســت. امروزه گوشــى هاى هوشــمند و 
کامپیوترها براى انتقال داده ها از درگاه USB استفاده 
مى کنند. درگاهى که امروزه بسیارى از کامپیوترها 
از آن اســتفاده مى کنند به پورت USB 3.1 تجهیز 
شده است که اطالعات را با سرعت 10 گیگابیت بر 
ثانیه انتقال مى دهد. اما فناورى جدید USB 3.2 قادر 
است این ســرعت را دو برابر کرده و به 20 گیگابیت 

بر ثانیه برساند.
اســتاندارد USB 3.2 بر مبناى یک به روزرســانى 
افزایشى در آینده از سوى تولیدکنندگان مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت. این فناورى قادر است از عملیات 

چند خطى موسوم به multi-lane میان دستگاه هاى 
میزبان و جانبى مبتنى بر USB 3.2 پشتیبانى کند. 
بنابر اعالم کارگروه مربوطه جزئیات بیشــتر مربوط 
به این فناورى در ارتباط با شــارژ ســریع تر و بهبود 
تأمین انرژى و... قرار اســت در جریــان کنفرانس 
USB امسال اعالم شــود. کابل هاى USB-C این 

توانایى را دارند تا در این زمینه مورد اســتفاده قرار 
 USB گیرند. عملیات چند خطى که براى اولین بار به
اضافه خواهد شــد یکى از مهمترین پیشرفت هاى 
فنــاورى USB 3.2 به شــمار مى رود. به واســطه 
اینکه تــا به امروز تمامــى USBھــا از تکنیک تک 
خطى اســتفاده مى کردند. البته گفته شده است که 
مصرف کنندگان در صورت داشتن کابل  هاى قدیمى 
USB 3.0 نیز قادر خواهند بود از این فناورى استفاده 

کنند.
 امــا در این حالــت کاربــران با حداکثر ســرعت 
2 گیگابیت بر ثانیه بــراى انتقــال داده ها محدود 
خواهند شــد. تولیدکنندگان از این پس قادر خواهند 
بود دســتگاه هاى مبتنى بر USB 3.2 را بر مبناى 
تکنیک چند خطــى طراحى کنند. دســتگاه هایى 

که در آنهــا از دو خــط 5 گیگابیتى یــا دو خط 10 
گیگابیتى مى توان اســتفاده کــرد. الزم به توضیح 
اســت که درگاه تاندربولت اینتل کــه امروزه روى 
لپ تاپ هاى گرانقیمت وجود دارد نیز به درگاه هاى 
USB-C تجهیز شده است که قادر هستند از سرعت 

40 گیگابیت بر ثانیه پشــتیبانى کنند. اما مشــکل 
لپ تاپ هاى فوق این اســت که مصرف کننده براى 
آنکه بتواند به چنین سرعتى دست پیدا کند نه تنها به 
کابل هاى تاندربولت بلکه به دستگاه هاى سازگار هم 

نیاز خواهد داشت.
 از مهمتریــن ویژگى هــاى USB 3.2 مى توان به 
 ،USB-C عملیات دو خطــى از طریق کابل هــاى
به روزرســانى جزئى در ویژگى هاى هاب به منظور 
حصول اطمینان از عملکرد و همچنین پشــتیبانى 
از حالت دو خطى و تک خطى اشــاره کرد. الزم به 
 USB 3.2 توضیح است براى آنکه بتوانید از فناورى
استفاده کنید باید هم دســتگاه میزبان و هم وسایل 
 USB جانبى که از آن استفاده مى کنید از استاندارد
3.2 پشــتیبانى کنند  و از طریــق کابل USB-C به 

یکدیگر متصل شوند.

 USB سرعت
به 2 برابر 
افزایش یافت

محققان مؤسسه فناورى ماساچوست MIT موفق 
به توسعه روباتى شدند که در لوله ها شناور مى شود 

و به دنبال محل نشتى مى گردد.
طبق گفته مؤسسه فناورى ماساچوست، به طور 
متوســط   20 درصد از جریان آب در سیستم هاى 
توزیع امروزى به دلیل وجود نشتى از بین مى رود.

بنابراین محققان به فکر توســعه یــک روبات 
کوچک افتادند که مى تواند از طریق یک شــیر 
آتش نشانى وارد لوله ها شده و نشتى ها را تشخیص 

مى دهد.
این روبات PipeGuard نامیده شــده و شباهت 

زیادى به توپ بدمینتون دارد.

 PipeGuard به یک بدنه الستیکى متصل بوده 
که براى پر کردن قطر لوله گسترش مى یابد. پس 
از ورود به لوله و با بررســى مداوم میزان کشش و 
تغییر در لبه هاى خود، تغییرات فشار ناشى از نشت 

را تشخیص مى دهد.
پس از اینکه مأموریت این روبات پایان یابد، مجدداً 
مى تواند از طریق یکى از شــیرهاى آتش نشانى 

بازیابى شده و اطالعات آن استخراج شود.
این تیــم تحقیقاتى فناورى جدید خــود را اوایل 
امســال در عربســتان آزمایش کرده و به نتایج 
موفقیت آمیزى دست یافتند. این روبات توانست 

نشتى ها را با موفقیت شناسایى کند.

شرکت ذخیره فضاي ابري باکس، به تازگی اعالم کرده 
است که طرح جدیدي در دست اجرا دارد و بر مبناي آن 
قصد دارد که این طرح را در اختیار توسعه دهندگان قرار 

دهد.
این طرح داراي ابزار هاي جدیدي است که با استفاده از 
آنها می توان اپلیکیشن هاي متنوع جدیدي ساخت و با به 
کار بردن آنها، از قابلیت هاي موجود در پلتفرم این شرکت 

استفاده کرد. 
این برنامه کــه «باکس المنتــس» نام دارد، شــامل 
کنترل هــاي رابط کاربــري، کد نمونه براي ســاخت 

اپلیکیشن ها، انجام کارهاي معمول و وظایف مشترك 
است.

به طور کلی، برنامه باکس المنتس براي کمک به کاربران 
باکس پلتفرم طراحی شده اســت تا این کاربران بتوانند 
به راحتی و بدون نگرانی از مشــکالت متداول در زمینه 
ساخت اپلیکیشن، روي این مسئله کار کنند و ایده هاي 

خود را عملی سازند.
گفتنی است شرکت باکس، سرمایه گذاري زیادي در زمینه 
پلتفرم دارد و قصد دارد که به توســعه دهندگان مستقل 
کمک کند تا بتوانند قابلیت هاي سرویس هاي محتواي 

این شرکت را در اپلیکیشن هاي خود یکپارچه سازي کنند؛ 
بدین معنا که براي توسعه دهنده شخص ثالث این امکان 
وجود دارد که اپلیکیشنی بسازد که از موضوعات مدیریت 

محتوا و سازگاري با حداقل کار برخوردار باشد.
بدین ترتیب با اســتفاده از قابلیت هاي جدید باکس، کار 
براي شــرکت هایی که تجربه کمتري در زمینه ساخت 
اپلیکیشــن هاي با کیفیت و کارآیی باال دارند، آسان تر 
می شود و این شرکت ها می توانند با درك و شناخت بیشتر 
از فضاي کاربري، اپلیکیشــن دلخواه خود را بسازند و از 

مزایاي آن بهره مند  شوند.

Tiny Tales: Heart of the Forest Full بازى جدید و خارق العاده با طراحى و ساخت بى نظیر در سبک 

بازى هاى ماجراجویانه و فکرى براى دستگاه هاى اندروید است. به پادشاهى Brie خوش آمدید؛ کوچک 
ترین سرزمین در جهان توسط پادشاه «الیور» اداره مى شود، آنها در میان چمن ها و قارچ ها پنهان مى شوند، 
اما «ماکس»، قهرمان کوچک، براى پیدا کردن پدرش به خانه مادرى اش مى رود، تنها امید او این است که 
برنده یک جایزه در مسابقات شود، اما این فقط آغاز یک ماجراجویى حماسى و شگفت انگیز است. آیا او مى 
تواند یک قهرمان باشد و دلیل خشکسالى که زندگى همه را به خطر انداخته است را کشف کند؟! در این سفر 
راهنماى او باشید و به او کمک کنید تا قهرمان داستان شود! با استفاده از تکنیک هاى خود معماها را حل 
کنید و کلیدها را براى باز کردن در ها و جعبه هاى مخفى به دست آورید! در 36 مکان مختلف به ماجراجویى 
بپردازید و معماها را حل کنید و یکى از زیباترین، متفاوت ترین و خاص ترین بازى هاى ماجراجویانه اندروید 

را تجربه کنید.
از ویژگى هاى کلى بازى مى توان به مواردى چون  داستان فوق العاده زیبا، صداگذارى هیجان آور، مالقات با 
شخصیت هاى مختلف و دوست داشتنى، پیدا کردن صدها شىء مخفى، حل ده ها معما و پازل هاى خاص، 

ماجراجویى در مکان ها و لوکیشین هاى خاص و به طور کلى ساخت عالى اش اشاره کرد. 

گوگل محصول جســتجوى خــود را بــا تفکرات 
و ایده هــاى جدیــدى که بــه تازگــى طراحى و 
راه اندازى کرده اســت، شــخصى تر و بهتر مى کند. 
این ایده هاى جدید ابتــدا روى آى.اُ.اس و اندروید 
و ســپس روى مابقــى پلتفرم هــا اجــرا خواهــد 

شد.
 ورودى کاربران، بر اســاس اســتفاده هر شخص از 
سرویس ها و خدمات گوگل صورت مى گیرد. عواملى 
که بر نمایش محتوا در ورودى تأثیر مى گذارد شامل 
تاریخچه هاى جســتجوى کاربران، عادات تماشاى 
یوتیــوب و فعالیت هاى گوگل مى باشــد. به عالوه 
کاربران مى توانند عناوینــى را دنبال کنند که به آنها 
عالقه دارند کــه از جمله آنها مى توان به سیاســت 

بهداشــت و درمان، دوچرخه حرفه اى و... اشــاره
 کرد.

منظور از ورودى هایــى که به روزرسانى شــده اند، 
مجموعــه اى از کارت هاســت کــه بــر اســاس 
عالیــق هریک از کابران، شخصى ســازى شــده

 است.
این کارت هــا، اطالعاتى را در اختیــار کاربران قرار 
مى دهد کــه شــامل فیلم هاى آینده مــورد عالقه 
فــرد، تریلرهاى جفــت در یوتیوب و مشــخصات 
بازیگرانــى اســت کــه در آن فیلم ایفــاى نقش 

مى کنند. 
همچنین اگر خبرى نزدیک به پخش باشــد، گوگل 
آن را در ورودى کاربر قرار مى دهد و مقاالت مختلفى 

را نیز در اختیار افراد مى گذارد تا دیدگاه هاى مختلف 
خود نسبت به رویدادى که اتفاق افتاده است را بیان 

کنند.
هدف دیگرى براى طراحى ایــن کارت ها نیز وجود 
دارد و آن، پیدا کــردن محتواى قدیمى  اســت که 
یک کاربر ندیده اســت و در صورتــى که به عالیق 
وى ارتباط داشــته باشــد، بــه وى نمایــش داده 

مى شود.
به عنــوان مثال، اگر کســى دارد در مورد شــهرى 
مانند «ســیاتل» مطلــب مى خواند یــا مطالبى را 
مى آموزد، ورودى مطالب مرتبط را نیز به وى نمایش

 مى دهد.
در مجمــوع، ایــن تغییــرات باید به یــک تجربه 

جدید تبدیل شــود و به افراد کمک کنــد تا بتوانند 
اطالعــات مرتبط بــا عالیقشــان را پیــدا کنند 
و نیازى بــه غربــال مطالــب روى وب نداشــته 

باشند.
ورودى گــوگل، جایگزین محتواهــاى مربوط به 
رســانه هاى اجتماعى ماننــد نیوز فید فیســبوك 
نیســت. در واقع، ورودى گوگل شــامل اطالعاتى 
نیســت کــه دوســتان کاربــر بــدان عالقه مند

 هستند.
البته، اگــر به چنیــن قابلیتــى مجهز بــود، افراد 
مى توانســتند بــه راحتــى اطالعاتى کــه براى 
بقیه مهــم بــود را ببیننــد و از این طریــق به روز 

بمانند.

  Whistle Camera HD Pro برنامه اى ساده 
و در عین حال حرفه اى براى ثبت تصاویر بدون 
 Ouadban Youssef لمس صفحه و با سوت از
براى سیستم عامل اندروید است. تنها کافى است 
ســوت بزنید تا تصاویرى با کیفیت فوق العاده را 
به ثبت برســانید! براى افزایش کیفیت تصاویر 
از سیستم شــمارش معکوس و تأخیر در عکس 
بهره ببرید تا پس از سوت و یا دست زدن بتوانید 
با ژست دلخواه خود و بدون هیچگونه عجله اى 
عکسى شفاف و زیبا داشته باشید. در این برنامه 

تمامى مشکالت تصویربردارى از راه دور و بدون 
لمس صفحه در نظر گرفته شده و براى هر کدام 
امکانات ویژه اى قرار داده شــده است؛ به عنوان 
مثال یکى از مشکالت عکسبردارى از راه دور و 
بدون لمس، فوکوس مى باشد که توجه نکردن به 
آن موجب افت شدید کیفیت در تصاویر مى شود  
اما Whistle Camera HD با سیستم هوشمند 
فوکوس خودکار این مشکل را به راحتى بر طرف 
مى کند و شما را قادر مى ســازد از هر فاصله اى 

با کیفیت ترین تصاویر را از خود به ثبت برسانید! 

بازى ماجراجویانه و جالب
«قلب جنگل» اندروید
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ورودى هوشمند گوگل 
بر اساس عالیق شما ایجاد مى شود

از این به بعد براي خلق موســیقی نیازي 
نیست در این زمینه تخصص و تحصیالت 
خاصی داشته باشــید؛ کافی است آن را در 
ذهنتان زمزمه کنید تا صدایش را در محیط 
واقعی بشنوید. محققان موفق به طراحی 
رابط کاربري الکتروانسفالوگرافی خاصی 
شده اند که به افراد امکان می دهد موسیقی 
محبوبشــان را در ذهن نت خوانی کنند و 
این رابط آنها را به موسیقی واقعی مبدل و 

پخش کند.
این رابط الکتروانسفالوگرافی قادر به برآورد 
و درك فعالیت الکتریکی بخش هاي مختلف 
مغز و ضبط این فعالیــت ها براي پخش و 
نمایش بر روي کاغذ یا بر روي نمایشــگر 
است. پیش از این از رابط هاي مذکور براي 
کنترل ذهنی پهپادها، اندام مصنوعی بدن 
و... استفاده شده است. متخصصان مغز و 
اعصاب در دانشگاه واشنگتن می گویند این 
دستاورد بسیار منحصربه فرد است،  زیرا 
از آن می توان براي کمک به رفع اختالالت 

عصبی افراد هم استفاده کرد.
براي استفاده از این فناوري پوشش خاصی 
روي ســر افراد نصب می شود که سیگنال 
هاي مغزي را به نوت هاي موسیقی مبدل 
می کند. این ابزار قادر به تحلیل دو دســته 
از ســیگنال هاي مغزي است که مربوط به 
قشري از مغز است که در حال تعامل با چشم 

و تفکرات ذهنی است.
صداي موسیقی پخش شده از این طریق 
به گونه اي است که حضار تصور می کنند 
چندین آلت موسیقی در حال نواختن است. 
در جریان استفاده آزمایشی از این فناوري 
15 انسان سالم و بالغ از ابزار یاد شده براي 
خلق نت هاي موسیقی استفاده کردند، بدون 
آنکه براي این کار هیچ آموزشی دیده باشند. 

 شــرکت HMD تصمیم دارد گوشى برند 
نوکیا خود را ماه دیگــر معرفى کند. این 
شــرکت ســازنده، در تاریخ شانزدهم 
آگوست مراســم ویژه معرفى در لندن 
تدارك دیده است و از حاال – درست بعد از 
انتشار عکس هاى لورفته مربوط به نوکیا 
8- ارسال دعوتنامه مخصوص این مراسم 

را آغاز کرده است.
نوکیا 8 قرار اســت در تاریخ شانزدهم 
آگوست معرفى شــود و به عنوان اولین 
گوشــى اندرویدى برند نوکیا شــناخته 
 Carl Zeiss خوهد شد که همراه با دوربین
عرضه خواهد شد. طبق شایعات، گوشى 
نوکیا 8 قرار است با سیستم دو دوربینه، 
سنسورهاى 13 مگاپیکسلى و همراه با لنز 
Carl Zeiss  عرضه شود. نوکیا 8 همچنین 
قرار اســت همراه با صفحه نمایش 5,3 
اینچى(2560*1440)، پردازنده کوالکام 
اسنپ دراگون 835، 4 یا 6 گیگابایت رم، 
64 گیگابایت حافظه و جایگاه قرار گیرى 

دو سیم کارت عرضه شود.
شرکت HMD خوشبختانه قرار است از این 
مدل گوشى، نسخه آبى و نقره اى رنگ را 
 HMD نیز معرفى کند. مراسم ویژه شرکت
قرار است روز شانزدهم آگوست و ساعت 

7و30 دقیقه به وقت محلى برگزار شود.

با فکرکردن 
موسیقی بسازید

 روباتى که در لوله ها به دنبال نشتى مى گردد

باکس و ارائه ابزارهاى رایگان براى ساخت اپلیکیشن

اپلیکیشن ثبت تصاویر از راه دور 
به وسیله سوت در اندروید

    شرکت Razer به تولید دستگاه هاى گیمینگ حرفه اى 
معروف است. این شرکت کامپیوترهاى دسکتاپ، لپ 
تاپ، کیبورد، موس، پاور بانک و حتى سیســتم هاى 
پروجکتور تولیــد مى کند که انحصــاراً براى مصرف 

گیمرها طراحى شده اند.
ژانویه گذشته، Razer شــرکت Nextbit و محصول 
«گوشــى ابرى» این شــرکت که Robin نام دارد را 
خریدارى کرد. طبق گزارش بلومبــرگ، این خرید به 
زودى نتیجه خواهد داد. یکى از منابع نزدیک به شرکت 
Razer اعالم کرده است که به زودى گوشى موبایلى 

مخصوص گیمرهــا نیز از طرف این شــرکت معرفى 
خواهد شد.

طبق گزارش بلومبرگ، شــرکت Razer که ارزشى 
معادل ســه تا پنج میلیارد دالر دارد، قصــد دارد اولین 
سهام خود را در ماه اکتبر در شــهر هنگ کنگ براى 

تبدیل شــدن به یک شــرکت عمومى(IPO) عرضه 
کنــد. این اقــدام مى تواند به این شــرکت ســازنده 

ســخت افزار کمــک کند تــا بتواند گوشــى 
انحصــارى خــود را طراحــى و تولیــد

 کند.
Razer  اخیراً عالوه بر تولید ســخت 

افــزار، بــه روى تولید دســتگاه هاى 
گیمینگ و پر رنگ تر کردن نقش خود در این 

بازار نیز تمرکز داشته است. این شرکت همچنین 
پلت فرم اختصاصى eSprots Platform و سیستم ارز 
مجازى خود(zVault)  انحصــارى را دارد. به عالوه، 
شــرکت Razer صاحب کمپانى تولید کنسول بازى 
اندرویدى Ouya اســت که مى تواند در تولید و توسعه 
پروژه ساخت گوشى موبایل این شرکت، نقش پررنگى 

داشته باشد.

Razer رونمایى از نوکیا 8ساخت گوشى مخصوص گیمرها توسط
 تا یک ماه دیگر

ـرکت عمومى(IPO) عرضه 
د به این شــرکت ســازنده 

ند تــا بتواند گوشــى 
راحــى و تولیــد

لید ســخت 
ســتگاه هاى 

ن نقش خود در این 
ت. این شرکت همچنین 

eSprotsPlat و سیستمارز 

حصــارى را دارد. به عالوه، 
 کمپانى تولید کنسول بازى 
که مى تواند در تولید و توسعه 
ل این شرکت، نقش پررنگى 
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 منبع:تسنیم

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

منبع: فارس

منبع: ایلنا

منبع: میزان

منبع: مهر

منبع: ایسنا 

منبع : مشرق

شدن دریاچه ارومیه در دریاچه هاى شور جهانى نظیر «گریت 
تغییراتى مانند قرمز رنگ 

سالت لیک» آمریکا و دریاچه هاى «یوتا» و «بحرالمیت» در اردن نیز دیده شده است. 

کارشناسان دلیل اصلى این تغییر رنگ را افزایش فعالیت «آرتمیا» و رشد جلبک در دریاچه 

ارومیه اعالم کرده اند. با کاهش دماى آب، شروع وزش بادهاى منطقه اى و کاهش شدت و 

زمان نور خورشید و افزایش آب هاى ورودى ، این وضعیت به تدریج از بین خواهد رفت.

نمایشگاه منتخب 
دوساالنه آثار چاپ دستى 

در شیراز 

آیین بزرگداشت روز 
اردبیل برگزار شد.

از آلودگى هوا و ریزگردها به بیمارستان ها و مراکز درمانى مراجعه مى کنند.شفا در سال هاى 1996 تا 2012 حدود 500 درصد افزایش داشته است. ساالنه بیش از 20 هزار نفر در خوزستان به دلیل مشکالت ناشى اهواز)، در سال 2013 آلودگى هوا و افزایش سرطان در خوزستان مرتبط بوده اند. بر اساس این گزارش، مراجعات بیماران سرطانى بیمارستان و ذرات معلق در آن را در گروه نخست مواد سرطان زا قرار داده است. طبق گزارشى از بیمارستان شفا (تنها مرکز درمان تخصصى سرطان در بیش از 20 استان در ایران را درگیر کرده است. مؤسسه بین المللى تحقیقات سرطان (IARC) در گزارش خود در سال 2013 رسماً آلودگى هوا وقوع پدیده گرد و غبار از سال 2001 در خوزستان آغاز شد و بعد از چهار سال، تمام شهرهاى این استان را فرا گرفت و اکنون این معضل 

زندگى در روستاهاى اطراف بیرجند

پنجم ذى القعده در تقویم ایرانى به 

عنوان روز تجلیل از امامزادگان و بقاع 

متبرکه نامگذارى شده است.

مراسم جشن آزادسازى موصل 
در سفارت عراق در تهران 

ت چیان، وزیر نیرو 
حمید چی

ر در استان کرمان 
با حضو

نیروگاه خورشیدى 
مجتمع 

ن با ظرفیتى بالغ بر 
مکرا

20 مگاوات را در شهر 

اهان کرمان افتتاح 
م

زرگ ترین نیروگاه 
و ب

ى خاورمیانه را نیز 
خورشید

کلنگزنى کرد. 




