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بازگشت ذوب آهن اصفهان به «ریل» 
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کمبود 
2/5 مترمکعبى

 آب اصفهان در تابستان

هیچ پرونده اى در مورد 
گم شدن کودك نداریم

62 شرکت
 سهـــام عدالت 
بالتکلیف هستند

تحمیل هزینه هاى گزاف 
با تصادف ساختگى

چرا کوروش تهامى در
 تلویزیون بازى نمى کند؟ 

11

تأثیر آسپرین 
براى بیماران دیابتى

امنیت، عزت، رفاه و امنیت، عزت، رفاه و 
آسایش حجاج باید محفوظ بماندآسایش حجاج باید محفوظ بماند

رهبر معظم انقالب در دیدار کارگزاران حج:رهبر معظم انقالب در دیدار کارگزاران حج:
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جهان نما

تهدید شهرهاى 
هوشمند با ایجاد 
انفجار از راه 
دور

2

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
گفت: شهر هوشمند در کنار همه 

کارکردهاى مثبت که تولید مى کند 
با تهدیدات جدیدى از طریق فضاى 

سایبر مواجه است که از فواصل 
خیلى دور مى توان باعث ایجاد 

آتش سوزى و انفجار ...

امیر یوسف قربانى، فرمانده کشتى گیر 
هوانیروز ارتش جمهورى اسالمى ایران 
که «ریاست ستاد مرکز آموزش هوانیروز 

اصفهان» از جمله سوابق خدمتى اوست،  در 
گفتگو با خبرگزارى میزان شرکت کرده و 
درباره مسائل مختلف مرتبط با هوانیروز 

صحبت کرده است که دو مورد از 
آن را...

2

پرواز بالگردهاى 
پیشرفته بر فراز 
اصفهان

چگونه کارت ملى هوشم به قوت خود باقى است اع ت ا

زالتکو کرانچار به شدت منتظر بازگشت مهاجم گلزن تیمش 
است و این انتظار را در همه 

مصاحبه هاى خود بیان کرده است.
سرمربى سپاهان امیدوار است با بازگشت ساسان انصارى 

مشکل گلزنى این تیم برطرف شود.
سپاهان یکى از مدعیان لیگ برتر به شمار 

مى رود اما در دیدار افتتاحیه با وجود حمایت پرشور هواداران 
خود برابر سایپا متوقف شد تا 2 امتیاز را در هفته ابتدایى از 

دست بدهد. شاگردان کرانچار در جریان دیدار با سایپا در خط 
میانى نمایش خوبى داشتند و موقعیت هاى قابل قبولى ایجاد 

کردند اما این تیم در گلزنى ناموفق بود...

معاون شرکت ذوب آهن: تا پایان امسال 100هزار تن ریل به وزارت راه تحویل داده مى شود

چشم انتظار 
ساسان

12

15

ظانتظ انتانتا

مدل نحوه مصرفمدل نحوه مصرف
 اینترنت نامحدود، مشخص شد اینترنت نامحدود، مشخص شد

ایران در وضعیت فوق بحرانى آبى 
قرار دارد

عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى اصفهان مطرح کرد:
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یک نماینده اصولگراى مجلس شــوراى اسالمى با تأکید 
بر ضرورت پرهیز جریانات سیاســى از اعمال فشــار به 
رئیس جمهور براى انتخاب وزرا، گفت که در انتخاب کابینه 
دوازدهم توانمندى و کارآمدى وزراى پیشنهادى باید مالك 

عمل قرار گیرد.
محمداسماعیل ســعیدى در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: 
کابینه دوازدهم باید یک کابینه کارى و با گرایش مدیریت 
انقالبى و جهادى در این مقطع کنونى باشــد. با توجه به 
مشکالت کشــور و گره هایى که از نظر اقتصادى داریم، 
موضوع اشتغال، حمایت از تولید و مسائل مختلف اجتماعى 

و فرهنگى باید در کابینه آینده دنبال شود.

وى با بیان اینکه کابینه آینده باید از حاشــیه هاى سیاسى 
دور باشد، گفت: حاشیه هاى سیاسى باعث ایجاد مشکالت 
جدید و یا تشدید مشکالت خواهد شد. لذا جریانات سیاسى 
نباید در این زمینه فشارى به رئیس جمهور وارد کنند بلکه 
در انتخاب وزراى پیشنهادى باید توجه به واقعیات کشور، 
مشــکالت فرارو و کارآمدى و توانمندى افراد مدنظر قرار 
گیرد. این نماینده مجلس خاطرنشــان کرد: به اعتقاد من 
گرایش سیاسى وزراى کابینه آینده مهم نیست بلکه مهم 
این است که کابینه توانمند و عملگرا متشکل از افراد کارآمد 
تشکیل شود و مشخص شود که فعالیت ها بر مبناى شایسته 

ساالرى خواهد بود.

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور گفت: شهر 
هوشمند در کنار همه کارکردهاى مثبت که تولید مى کند 
با تهدیدات جدیدى از طریق فضاى سایبر مواجه است 
که از فواصل خیلى دور مى توان باعث ایجاد آتش سوزى 

و انفجار در آن شد.
به گزارش تسنیم، سردار غالمرضا جاللى ضمن تعریف 
شهر هوشمند گفت: شهر هوشــمند تلفیقى از مباحث 
شهرى با فناورى اطالعات و ســایبرى است و امروزه 
مى توان با استفاده از فضاى سایبر، اشیاء را مانند هواساز، 
موتورخانه ها و... کنترل کرد فلــذا امروزه قابلیت هاى 
فضاى سایبر وارد حوزه مدیریت شهرى شده است که 

این قابلیت ها دو تهدید آسیب پذیرى هاى فضاى سایبر 
و تهدید سایبرى به ساختمان ها را به دنبال دارد که در 
کنار آنها آسیب پذیرى ها و تهدیدات فضاى سایبرى هم 

به این فضا اضافه مى شود.
وى ادامه داد: شهر هوشــمند در کنار همه کارکردهاى 
مثبت و خدمات و ســرویس ها و قابلیت هایى که براى 
شهر تولید مى کند با تهدیدات و آسیب هاى جدیدى از 
طریق فضاى سایبر مواجه است که از فواصل خیلى دور 
مى توان امورات یک شهر را متوقف کرد و باعث ایجاد بى 
نظمى، آتش سوزى، انفجار، تخریب و به هم ریختگى 

جمعیت شد.

جریانات سیاسى به 
رئیس جمهور فشار وارد نکنند

تهدید شهرهاى هوشمند 
با ایجاد انفجار از راه دور

نجفى شهردار شد
یکى از کاندیداهاى شــهردارى تهران    ایسنا|
اعالم کرد که محمدعلى نجفى این ســمت را پذیرفته 
است. حسین مرعشى در گفتگو با ایسنا، ضمن اعالم این 
خبر گفت: آقاى نجفى روز شنبه این سمت را پذیرفتند و 
اکنون در حال تنظیم برنامه خود براى ارائه هستند. این 
اعالم آمادگى در حالى است که پس از تشکیل شوراى 
پنجم شــهردار تهران با نظر اعضاى شورا انتخاب و به 

وزارت کشور معرفى خواهد شد.

شکایت از  دهباشی
  آریا| حسین دهباشـی سازنده مسـتند انتخاباتی 
حسـن روحانی در انتخابات 92 طـی مطلبی در صفحه 
اجتماعی خود، نوشت: «چهار سال قبل دقیقاً در همین 
ایام و در متن سخنرانی تحلیف رئیس جمهور نوشتم "پناه 
بر خدا از بستن دهان منتقدان"؛ امروز همان دولت بابت 
نقدهایم شکایت کرد.» دهباشی از حامیان حسن روحانی 
در انتخابات سال 92 بود که بعد از روي کار آمدن دولت از 

عملکرد دولت بارها انتقاد کرده بود.

مردم ناراضى هستند
حجت االسالم و المسلمین    جام جم آنالین |
منتظرى، دادسـتان کل کشـور گفت: گزارش ها نشان 
مى دهد که بسـیارى از مراجعه کننـدگان از رفتار برخى 
دستگاه ها شامل دولتى، قضائى و شوراها و شهردارى ها 
راضى نیستند. وى افزود: تجربه نشان داده است که اگر 
با مردم از در دوستى و محبت وارد شوید و با آنها به خوبى 
صحبـت کنید حتـى اگر ذیحق هم نباشـند بـا رضایت 

دادگاه ها و نهادهاى اجرایى را ترك مى کنند.

حرف واقعى بزنید!
  عصر ایران| محمود بهمنى، نماینده اصولگراى 
مجلس و رئیس سابق بانک مرکزى با بیان اینکه روحانى 
در انتخاب کابینه یازدهم جناحى و حزبى عمل کرد گفت: 
من معتقدم هر فردى چـه اصالح طلب و چـه اصولگرا 
باید آن حرفى که واقعى اسـت را بزند و دو دوتا را بگوید 
چهارتا. اما وقتى تیم او مى گوید دو دوتا مى شـود شـش 
تا، او هـم بگوید همین درسـت اسـت آن وقت مملکت 
را با مشـکل روبه رو مى کند. اینگونه رفتار، پدرمملکت 

را در آورده است.

خداحافظى با معاون زنان
  تسنیم| شـهیندخت مـوالوردى، معـاون 
رئیس جمهور در امور زنـان و خانواده دربـاره حضورش 
در دولـت آینده گفت: صحبت هایى با من شـده اسـت، 
اما حضورم به عنوان معاون در حـوزه زنان نخواهد بود، 
ولى در کابینه هستم. البته تصمیم نهایى را رئیس جمهور 
خواهند گرفت. وى افزود: تالش مـا، حضور خانم ها در 

کابینه آینده است.

واکنش آمریکا
  ایسنا| به نوشته روزنامه «گاردین»، فرماندهى 
مرکزى نیروى دریایى آمریکا در واکنش به اطالعیه سپاه 
پاسـداران که رفتار ناو آمریکایى را در قبـال قایق هاى 
ایرانى غیرحرفه اى نامیده بود،  ضمن تأیید خبر نیروى 
دریایى سپاه مدعى شد که اقدام آمریکایى ها حرفه اى و 
ایمن بوده است. نیروى دریایى آمریکا همچنین مدعى 
شد: نیروهاى آمریکایى تالش کردند تا با قایق هاى ایرانى 
تماس برقرار کنند، اما پاسـخى دریافت نکردند. پس از 
گذشـت فاصله کوتاهى از این بالگـرد آمریکایى از یک 
فاصله امن منور پرتاب کرد و پس از آن قایق هاى ایرانى 

دیگر به ناو «نیمیتز» نزدیک نشدند.

سخت ترین تحریم قرن 
  تسنیم| دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به تحریم هاى اخیر آمریکا واکنش نشـان داد. محسـن 
رضایى در واکنش به تحریم هاى اخیر آمریکا علیه ایران 
در صفحه شخصى خود نوشت: «سخت ترین تحریم طى 
صدسال اخیر علیه ما نوشته شده است. واکنش ما علیه 

آمریکا قطعى و یکصداست.»

توئیتر
 حضرت آیــت ا... خامنــه اى رهبر معظــم انقالب 
اسالمى صبح دیروز (یکشــنبه) در دیدار مسئوالن 
و دست اندرکاران حج امســال، حج را یک ظرفیت 
بى نظیر معنوى و اجتماعى و بهترین موقعیت براى 
ابراز عقیده و بیان موضع امت اسالمى دانستند و با 
تأکید بر اینکه ما حوادث فاجعه بار حج 94 را هیچگاه 
فراموش نخواهیم کــرد، گفتنــد: مطالبه جدى و 
همیشگى جمهورى اسالمى، حفظ امنیت و عزت و 
رفاه و آسایش همه حجاج بویژه حجاج ایرانى است و 
امنیت حج نیز برعهده آن کشورى است که حرمین 

شریفین در اختیار او قرار دارد.
حضرت آیت ا... خامنه اى، حج را فریضه اى بســیار 
مهم خواندند و با اشاره به ظرفیت هاى معنوى آن، 
گفتند: در همه اجزاء این فریضه، اعم از نماز، طواف، 
ســعى، وقوف و احرام، ظرفیت هاى عجیبى براى 
ارتباط معنوى با خداوند متعال وجود دارد که باید قدر 

این فرصت دانسته شود.
رهبر انقالب اســالمى، یکى دیگــر از ویژگیهاى 
ممتاز فریضه حــج را «ظرفیت بى نظیر اجتماعى» 
آن برشــمردند و تأکید کردند: حج مظهر «عظمت، 
وحدت و یکپارچگى و قدرت امت اســالمى» است 
که با اَعمال و شــرایط خاص، هر سال بى وقفه، در 

یک نقطه معین، انجام مى شود.
ایشــان، آشــنایى حجاج از ملیت هاى مختلف با 
یکدیگر و نزدیکى دلها و دراز شــدن دست کمک 
و یارى را از جملــه جنبه هاى درونــى و اجتماعى 
حج دانســتند و خاطرنشــان کردند: حــج با تمام 
این ویژگیهاى منحصر بفرد معنــوى و اجتماعى، 
بهترین زمان و مــکان براى اعــالم مواضع امت 
اســالمى درخصوص مســائل مهم جهان اسالم 

است.
رهبر انقالب اسالمى، موضوع «برائت از مشرکان» 
را که همواره مورد تأکید امام بزرگوار(ره) بود، فرصتى 
براى اعالم مواضــع در موضوعات مورد قبول امت 
اسالمى خواندند و افزودند: یکى از این موضوعات، 
قضیه مســجداالقصى و قدس است که این روزها 
به علت گســتاخى و وقاحت و خباثت رژیم غاصب 
و جعلى صهیونیستى، بیشــتر از قبل مطرح و مورد 
توجه است و دل امت اسالمى به یاد مسجداالقصى 

مى تپد.
حضرت آیت ا... خامنه اى با تأکید بر اینکه مســئله 
فلســطین نباید به هیچ وجه مورد غفلت قرار گیرد، 
آن را محور عمده مســائل جهان اســالم دانستند 
و گفتند: چه جایى بهتر از بیــت ا... الحرام و مکه و 
مدینه و عرفات و مشــعر و منا براى اظهار عقیده و 
بیان مواضع ملتهاى مسلمان درخصوص فلسطین و 

مسجداالقصى وجود دارد.
ایشــان، دخالتها و حضور شــرارت آمیز امریکا در 
کشــورهاى اســالمى و منطقه و ایجاد گروههاى 
تروریستى تکفیرى را یکى دیگر از موضوعات مهمى 
دانستند که باید ملتهاى مسلمان در حج، درخصوص 

آن اعالم موضع کنند.
رهبر انقالب اســالمى افزودند: شــرارت آمیزتر و 
خبیث تر از همه جریان هاى تروریستى، خوِد رژیم 

امریکا است.
حضرت آیت ا... خامنه اى در ادامه با اشاره به تصمیم 
مســئوالن براى اعزام حجاج خاطرنشــان کردند: 
نگرانى هایــى در این خصوص وجود داشــت، اما 
مسئوالن از قواى محترم در شوراى عالى امنیت ملى 
همه جوانب موضوع را ســنجیدند و به این تصمیم 

رسیدند که حج برگزار شود.
ایشــان افزودند: داغى که در دل ایرانى ها بواسطه 
حوادث تلخ حج 94 پیش آمد، فراموش نشدنى است، 
بنابراین امنیت و ایمنى حجاج بسیار مهم است و باید 

محفوظ بماند.
رهبر انقالب اســالمى با تأکید بر اهمیت آرامش و 
آسایش حجاج، خاطرنشان کردند: البته معناى امنیت 

و ایمنى، ایجاد محیط امنیتى نیست.

حضرت آیت ا... خامنه اى، اهتمام ملتهاى مسلمان به 
موضوع وحدت را نیز بسیار مهم و ضرورى خواندند 
و خاطرنشان کردند: در حالى که میلیاردها دالر خرج 
ایجاد تفرقه و اختالف و دشــمنى میان مسلمان  را

مى شود، مســلمانان باید مراقب باشــند تا به این 
اختالف افکنى کمک نکنند، زیــرا هریک از امت 
اسالمى که به این توطئه کمک کند، در تبعات این 

گناه بزرگ شریک خواهد بود.
رهبر انقالب همچنین حجاج ایرانى را به اهتمام به 
«نماز اول وقت و نمازهاى جماعت در مسجدالحرام 
و مسجدالنبى»، «تالوت قرآن در حرمین شریفین»، 
«توجه ویژه به اعمــال روز عرفــه»، و «پرهیز از 
بازارگردى» توصیه کردند و افزودند: حجاج محترم 
باید بیش از هر موضوع دیگر به فکر پاالیش روح و 
دل خود و بهره منــدى از فضائل بزرگ فریضه حج 
باشند، زیرا دستیابى به بهره هاى معنوى حج، مقدمه 

رسیدن به نتایج اجتماعى آن است.

حضرت آیت ا... خامنه اى در پایان تأکید کردند: همه 
باید مراقب باشــند و با دقت به مسئولیت هاى خود 

عمل کنند تا حجى با عظمت و با عزت برگزار شود.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــالب اســالمى، 
حجت االســالم قاضى عســکر نماینده ولى فقیه 
و سرپرســت زائران ایرانى با اشــاره به حادثه تلخ 
شهادت جمعى از حجاج ایرانى در حج 94، گفت: اگر 
چه تاکنون گزارش نهایى آن حوادث منتشر نشده و 
دیه و غرامت نیز به بازماندگان شهدا پرداخت نشده 
است ولى ما تا رســیدن به نتیجه نهایى، موضوع را 

دنبال خواهیم کرد.
قاضى عسکر با بیان اینکه جمهورى اسالمى هرگز 
به دنبال تعطیل کردن حج نبوده اســت، افزود: در 
سال جارى پس از چند دور مذاکره و پذیرش شروط 
جمهورى اســالمى، زمینه انجام حــج عزتمندانه 
فراهم شــد و اگر در سال گذشته نیز شــرایط ما را 

مى پذیرفتند، حج برگزار مى شد.

رهبر معظم انقالب در دیدار کارگزاران حج:

  امنیت، عزت، رفاه و
 آسایش حجاج باید محفوظ بماند

دکتر محسن رنانى، اســتاد اقتصاد دانشگاه اصفهان 
و پژوهشــگر و نویسنده حوزه توســعه در یادداشتى 
در ســایت اینترنتى اش به موضــوع مخالفت مردم 
دشتستان در اســتان بوشــهر با احداث پتروشیمى 
به دلیل مســائل زیســت محیطــى اشــاره کرد. 
بخش هایى از این یادداشــت را به نقل از عصر ایران 

درادامه مى خوانید:
...در 4 مرداد خبرگزارى ها نوشــتند که «مردم مانع 
کلنگزنى پتروشیمى دشتســتان توسط وزیر صنعت 
شدند». خالصه داســتان اینکه وقتى مقامات استان 
بوشــهر با برنامه ریزى قبلى و با ســالم و صلوات 
وزیر صنعت را براى کلنگزنى به محل احداث پروژه 
پتروشیمى دشتســتان مى برند با حدود دو هزار نفر 
از مردم منطقه مواجه مى شــوند کــه... آمده بودند 
تا خیلى مدنــى و محترمانه با نمایش نوشــته هایى، 
مخالفت خود را با احداث این پروژه در آن مکان اعالم 
کنند و علت آن را هم نداشــتن مجوزهاى زیســت 
محیطى، نامعلوم بودن محــل تأمین آب پروژه و نیز 
نامشخص بودن محل دفع پســاب صنعتى آن ذکر

 کرده اند.  
خاطرم هست که در نشســتى که چند سال پیش با 
فعاالن اقتصادى و مدنى در شــهر پارســیان داشتم 
در پاسخ به نگرانى آنان از احداث یک منطقه عظیم 
صنعتى براى تمرکز صنایع انرژى بَــر در حد فاصل 
عسلویه و پارســیان و اینکه  مى گفتند به زودى یک 
عســلویه دومى در این منطقه شــکل خواهد گرفت 
که محیط زیســت منطقه را نابود خواهد کرد، گفتم: 
هیچ راهکارى ندارید جز انســجام مدنى و گسترش 
شــبکه هاى اجتماعى براى تحمیل ضوابط قانونِى 
زیســت محیطى به این صنایــع؛ ضوابطى که طبق 
قانون باید رعایت کنند و بخاطر بى کفایتى دســتگاه 
هاى مسئول، عمًال رعایت نمى کنند که اگر بخواهند 
رعایت کنند بســیارى از آن پروژه هــا غیراقتصادى 

خواهند بود و اصوًال احداث نخواهند شد.
کوتاه ســخن: جوانه هاى بلوغ در کشــور ما در حال 
سرزدن اســت و این حرکت که در دشتستان انجام 
شــد به عنوان یک حرکت نمادین و نقطه عطفى در 
کنش گرى مدنى در کشور ما ثبت خواهد شد.  جامعه 
ما دارد ققنوس وار از میان آتش درگیرى هاى سیاسى 

و جناحى...  خود را باز مى یابد و پَر مى گشاید.

بلوغ

امیر یوسف قربانى، فرمانده کشــتى گیر هوانیروز ارتش 
جمهورى اسالمى ایران که «ریاست ستاد مرکز آموزش 
هوانیروز اصفهان» از جمله سوابق خدمتى اوست،  در گفتگو 
با خبرگزارى میزان شرکت کرده و درباره مسائل مختلف 
مرتبط با هوانیروز صحبت کرده است که دو مورد از آن را 

در ادامه مى خوانید:

■ در هر نقطه اى از جهان، براى بلند شدن یک بالگرد از 
روى زمین باید مجوز صادر شود. ستادکل نیروهاى مسلح 
نیز باید از طریق سلسله مراتب این مجوز را براى ما صادر 
کند. ما نمى توانیم بالگردى را از روى زمین بلند کنیم بدون 
آنکه پِلَن و دســتورالعملى براى آن داشته باشیم؛ ما پایانه 
مسافربرى نیستیم بلکه یک یگان نظامى هستیم؛ در یگان 
نظامى باید براى هر پرواز «امریه» صادر شود. مثًال کسى 
که درخواست انتقال کانکس به یک روستاى دورافتاده را 
داشته باشد، باید یک درخواست کتبى بنویسد و آن را به ستاد 
فرماندهى کل قوا بفرستد؛ ستاد فرماندهى امریه مى کند و ما 
نیز در کوتاه ترین زمان ممکن این دستور را انجام مى دهیم.

■ «سامانه دید در شب» ، از نان شب براى ما واجب تر است؛ 
با توجه به تجهیزات مدرن دشــمن، ما نیز باید تجهیزات 
نظامى قدرتمند و مدرنى بــراى خودمان پیش بینى کنیم؛ 
امروز دیگر آن زمان که ما جلوى دشــمن بایستیم و به او 
موشک «تاو» شلیک کنیم گذشته است؛ ما باید به صورت 
Fire and forget عمل کنیم، یعنى بزنیم و سریع از منطقه 
دور شویم و دشمن را بر سر جاى خودش میخکوب کنیم. به 
کارگیرى «سامانه دید در شب» بر روى بالگردهاى هوانیروز 
ارتش، تأکید مؤکد امیر حیدرى فرمانده نیروى زمینى ارتش 
است؛ تاکنون در این زمینه اقدامات بسیار ارزشمندى انجام 
شده است. نصب ســامانه دید در شب بر روى بالگردهاى 
هوانیروز ارتش به صورت کامًال بومى انجام مى شــود؛ با 
بالگردهاى مجهز به دوربین دید در شــب، نزدیک 40 تا 
50 ساعت در اصفهان پرواز داشــته ایم؛ براى نصب این 
سامانه بر روى تمام بالگردهاى مان، برنامه زمان بندى تهیه 
کرده و طبق آن به پیش مى رویم؛ در شهریور ماه و در ایام 
هفته دفاع مقدس، حرکت خوبــى در این عرصه خواهیم 

داشت.

پرواز 
بالگردهاى پیشرفته 
بر فراز اصفهان

على اکبر صالحى با اشاره به ناگفته هایى از ماجراى آزادى 
48 نفرى که درسال 91 یعنى زمانى که وى وزیرخارجه 
ایران بود در ســوریه گرفتار شده بودند گفت: قطر در آن 
ماجرا کمک بســیار مؤثرى به آزادى اســراى ایران در 

سوریه کرد. 
صالحى درمصاحبــه اى با روزنامه همشــهرى درباره 
مهمترین پرونده اى که در دوران وزارتش بود، گفت: یک 
روز برادر عزیزم سردار سلیمانى به من زنگ زدند و گفتند 
فردا مى خواهند اسرا را اعدام کنند. فکر کردم تنها کارى 
که مى توانم انجام دهم این است که با وزیر خارجه قطر 
که همزمان نخست وزیر هم بود صحبت کنم. با او تماس 
گرفتم وگفتم 48 نفر از عزیزان ما را مى خواهند فردا در 
سوریه اعدام کنند. از دید ما همه معارضین زیر چتر شما 

هستند و اگر اتفاقى براى اینها بیافتد ما آن را از چشم شما 
مى بینیم و شما را مســئول خواهیم دانست. وزیرخارجه 
قطر در جواب گفت همه معارضین زیر نفوذ ما نیســتند. 
گفتم به هر حال ما آن را از چشم شــما مى بینیم. وزیر 
خارجه قطر گفت من تنها کارى که االن از دستم برمى آید 
این است که در تلویزیون «الجزیره»  به صورت زنده پیام 
بدهم هر کسى که گروگان هاى ایرانى را در اختیار دارد 
باید از تعرض به آنان اجتناب کند و این کار را کرد و بعد 
تروریست ها اعالم کردند که اقدام به اعدام اسرا نخواهند 
کرد و از این مرحله به بعد مذاکرات جدى آغاز شد و امیر 
عبداللهیان و همتاى قطرى شان قرارگاهى در تهران دایر 
کردند که از آن طریق با معارضین در تماس دائم بودند تا 

زمانى که این 48 نفر آزاد شدند.

ماجراى 48 گروگان ایرانى در سوریه از زبان وزیر امور خارجه  احمدى نژاد:

به وزیرخارجه قطر گفتم از چشم شما مى بینیم
نماینده زنجان در مجلس از احتمال اعالم وصول سئوال از 

رئیس جمهور پس از تعطیالت قوه مقننه خبر داد.
على وقف چى با بیان اینکه سئوال از رئیس جمهور درباره 
عملکرد مؤسسات مالى و اعتبارى همچنان به قوت خود 
باقى است و منتفى نشده است، گفت: در جلسه غیر علنى 
که نمایندگان با ولى ا... ســیف داشتند، رئیس کل بانک 
مرکزى قول داد ظرف چند روز وضعیت ســپرده گذاران 
مؤسســات مالى را تعیین تکلیف کند. وى افزود: برخى 
از افرادى که براى دریافت سپرده هاى خود به مؤسسات 
مالى مراجعه مى کنند در ســال هایى که سود سپرده  به 
آنها پرداخت شــده به عنوان اصل سپرده  محاسبه شده 
است که خالف وعده هاى داده شده براى تعیین تکلیف 

سپرده گذاران است.
وى با بیان اینکه بــا فرمول هاى بانــک مرکزى براى 
پرداخت پول ســپرده گذاران، مردم راغــب به دریافت 
ســپرده هاى خود نیســتند، ادامه داد: تنهــا افرادى به 
مؤسسات مراجعه مى کنند که ناچار هستند. نماینده مردم 
زنجان در مجلس تصریح کرد: برخــى افراد نیز اینگونه 
به سپرده گذاران القا کرده  اند که اگر با فرمولى که بانک 
مرکزى تعبیه کرده پول خود را دریافت نکنند، مشخص 

نیست که چه زمانى به پول خود برسند.
وقف چى با تأ کید بر اینکه  نماینــدگان از راهى که براى 
احقاق حقوق ســپرده گذاران انتخــاب کرده اند، کوتاه 
نخواهند آمد، اظهار داشــت: احتمــاًال پس از تعطیالت 

مجلس سئوال از رئیس جمهور اعالم وصول شود.

سئوال از روحانى 
به قوت خود باقى است

محمدجواد ظریف در مصاحبه با روزنامه ایران مطالبى را درباره برجام بیان داشته است. او در این گفتگو از جمله توضیحات 
صریحى درباره شیوه اطالع رسانى به رهبرمعظم انقالب از جزئیات مذاکرات برجام ارائه داده است. این بخش از گفتگوى 

ایران با وزیر امورخارجه کشورمان را بخوانید:
«مخالفان برجام ادعا مى کنند، اطالع رهبر معظم انقالب از جزئیات مذاکرات صحت ندارد و دولت به دنبال آن است تا 
با مطرح کردن این موضوع، مسئولیت عدم موفقیت برجام را از دوش خود بردارد. ما همواره گفته ایم که همه قصورها و 
اشکاالت بر گردن ماست. هیچ کس در این موضوع تردیدى ندارد و رهبرى ما را هدایت مى کردند و ما مدیون این هدایت 
هستیم. ما گزارش هاى ریز کار را خدمت رهبرى انقالب ارائه مى کردیم، ایشان هرجا مصلحت مى دیدند وارد جزئیات 
مى شدند و هر جا مصلحت مى دیدند به هدایت کلى اکتفا مى کردند. ایشان نیز فرموده اند که ما خدمت ایشان گزارش ها را 

ارائه کرده ایم. ما تمام تالش خود را کرده ایم و هر جا اشکالى وارد است، از ماست.»

رهبرى از ریز مذاکرات برجام اطالع داشتند؟

گزارش یک پیشرفت نظامى
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رئیس پلیــس مبارزه با مــواد مخدر ناجــا از برخورد با 
خودروها و فروشندگان البسه  داراى استیکر و نمادهاى 

مواد مخدر همچون مارى جوانا و... خبر داد.
سردار مسعود زاهدیان درباره خودروهایى که رانندگانشان 
اقدام به چسباندن نمادهاى مواد مخدر در قسمت هاى 
مختلف آن مى کنند، گفت: تبلیغ و تشــویق به مصرف 
مواد مخدر جرم است، از این رو چنین اقداماتى هم جرم 
محســوب شــده و با خودروهایى که نمادهایى از مواد 
مخدر روى بدنه یا بخش هاى مختلفــى از آنان نصب 
شود برخورد خواهد شد.رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر 
ناجا همچنین با اشاره به البسه و اقالم تزیینى که چنین 

نمادهایى روى آن چاپ شده است نیز گفت: این موضوع 
نیز با اصناف و پلیس اماکن مطرح شــده است و قطعًا با 

چنین مواردى نیز برخورد خواهد شد.
ســردار زاهدایان با اشــاره به اینکه ممکن است برخى 
ناآگاهانه از چنین اقالمى اســتفاده کنند، اظهار داشت: 
برخورد با چنین افرادى در دفعات نخســت به شــکل 
ارشــادى اســت، اما قطعاً  میان چنین فردى با افرادى 
که با هدف ترویج و اشــاعه مصرف مواد مخدر دســت 
به چنین اقدامى مى زنند تفاوت وجود دارد، ضمن اینکه 
فروشــگاه ها نیز باید بدانند که عرضه چنین نمادهایى 

ممنوع و غیرقانونى است.

مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو 
گفت: کمبود 200 قلم داروى کمیاب در کشور، بیماران را 

در روند درمان، دچار مشکل کرده است.
اکبر عبداللهى اظهار داشت: در حال حاضر بزرگ ترین 
مشکل دارویى ما در کشــور، دارو هاى برند است که با 
وجود دارو هــاى تولید داخل، بیمار و پزشــک متقاضى 
برند خارجى هســتند؛ که اخیراً 200 قلــم دارو جزو پر 
طرفدار ترین اقالم دارویى بوده اســت که از این تعداد، 
120 قلم آن مربــوط به دارو هاى برند اســت و 50 قلم 
مابقى، دارو هایى است که مردم نمى دانند از کجا مى توان 
آن را تهیه کنند. وى خاطرنشان کرد: دارو هاى کمیاب 

در همه داروخانه ها قابل فروش نیســتند و بیماران باید 
براى تهیه آن به برخى داروخانه هاى خاص در ســطح 

شهر مراجعه کنند.
مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو 
افزود : از بین 200 داروى کمیاب، 30 قلم آن به دارو هایى 
تعلق دارد که در بازار جهانى با کمبود روبه رو اســت و یا 
شــرکت هاى تولید کننده آن در عرضه به موقع دارو ها 
کوتاهى کرده اند بنابراین عدم دسترسى به آن بسیارى 
از بیماران را در بحث درمان، دچار مشکل کرده است و 
باید این روند پیگیرى شود تا از مراجعه مردم به بازار سیاه 

جلوگیرى شود.

کمبود 200 قلم داروى کمیاب 
در کشور

برخورد پلیس با نمادهاى 
مواد مخدر روى لباس و خودروها

2030 در حاشیه دریا
دادسـتان نظامى اسـتان مازندران بـا ابـراز نگرانى از 
بعضى گزارش ها گفت: برخى ها سواحل دریاى خزر را 
که مکان امن و آرامش بخش روح و روان مردم اسـت 
تبدیل به مراکز فساد و فحشا کرده اند و مسئوالن هم 

سکوت اختیار کرده اند. 
حجت االسالم والمسـلمین محمد اسـماعیل زارعى 
تصریح کـرد: این افـراد اکثـراً غیربومى هسـتند و به 
عنوان مسافر وارد استان مى شوند و در ذهنشان تصور 
درستى از سواحل دریا ندارند و فکر مى کنند کامًال آزاد 
هسـتند و هیچ قید و بندى در میان نیست. وى ضمن 
اشاره به توافق 2030 گفت: متأسفانه در سواحل دریاى 
مازندران بخشـى از این توافق در حال اجراست. ما در 
قبال این بى بند و بارى و رهاسـازى سواحل مازندران 
چه جوابى به خانواده شـهداى خان طومان و مدافعان 

حرم داریم.

نصب شبرنگ روى شتر 
اسـتان هرمزگان داراى محور هاى مواصالتى بسـیار 
زیادى مى باشـد که محـور شهرسـتان هاى میناب به 
جاسک و بشـاگرد به دلیل تردد حیوانات اهلى به ویژه 
شتر هاى سرگردان و فاقدچوپان یکى از خطرناك ترین 
محور هاى مواصالتى به شمار مى آید که هرساله شاهد 
تصادفات مرگبار منجر به فوت رانندگان و سرنشینان 
وسایل نقلیه بوده ایم. حاال  نیروى انتظامى این استان 
درطرحى خالقانه نصب شبرنگ بر روى گردن وپا هاى 
شتر هاى سرگردان به منظور افزایش میزان دید درشب 

رانندگان وسایل را نقلیه اجرایى کرد.

بهترین و بدترین نان
در یک بررسـى با موضوع تشـریح بهتریـن و بدترین 
نان هـا در ایـران، 13 نان مورد بررسـى قـرار گرفت و 
مشخص شد که در این زمینه بهترین نان فقط به علت 
خوب پخته شدن آن مربوط به سنگک است. همچنین 
بدترین نان هـا نیز مربوط به نان هـاى باگت و با خمیر 

بسیار زیاد است.

رکورد گرما  شکسته شد
کارشناس سازمان هواشناسى گفت: گرماى روز شنبه 
در تهران رکورد زد و براى اولین بـه بیش از 41 درجه 
رسـید. مرتضى ضرابى با اشـاره به اینکه هـوا اندکى 
خنک شـده گفت: اگرچه اعالم شده اسـت از روز یک 
شنبه (دیروز) دماى هوا کاهش مى یابد اما قرار نیست 
معجزه اى رخ دهد و هوا بهارى شـود. براساس پیش 
بینى ها دما تنها تا 2 درجه خنک تر مى شـود. در حال 

حاضر در گرم ترین روزهاى سال هستیم. 

شاهزاده دشمن ببر!
7 مـرداد بـه عنـوان روز جهانى ببـر نامگذارى شـده 
بود. حمیدرضا میـرزاده، فعـال محیط زیسـت درباره 
علل انقراض ببر هیرکانى در ایران به یادداشـت هاى 
«ظـل السـلطان» اشـاره مى کنـد و مى گویـد: حاکم 
اصفهان یکبار در یادداشـت هایش به شکار دو قالده 
ببر اشاره کرده است و در سـفر دیگرى که به میانکاله 
مى رود این بار 35 الشه ببر جمع کردند که با احتساب 
ببرهاى مجروح احتماًال تعداد کشته ها بیش از این بوده 
است. او درباره این اتفاق مى گوید: اگر در نظر بگیریم 
که جمعیت این گونه در آن زمان 200 قالده بوده باشد، 
ظل السلطان در یک روز بیش از 10 درصد جمعیت این 

گونه را شکار کرده است.

بهترین کشور براي زنان
طبـق تحقیقات انجـام شـده در آمریکا ، سـوئد بهترین 
کشور براي زنان است. شـرکت کنندگان در نظرسنجی 
براي تعیین بهترین کشـورها براي زنان، انتخاب خود را 
بر اساس چند معیار، از جمله سطح زندگی، سطح پزشکی 
و میزان دسـتمزد براي زنان انجام دادند. پس از سـوئد، 
دانمارك، نروژ، فنالند، کانادا، اتریش، نیوزلند و استرالیا در 
مکان هاي بعدي جدول رده بندي بهترین کشورها براي 
زنان قرار دارند. بر اساس این نظرسنجی عراق، پاکستان، 

بولیوي و تونس بدترین کشورها براي زنان هستند.

چرك نویس

سخنگوى ســازمان ثبت احوال از امحاى کارت هاى ملى هوشــمند در صورت تعلل 
صاحبان کارت ها در تحویل کارت خود خبر داد.

سیف ا... ابوترابى در یک برنامه زنده تلویزیونى گفت: براى هوشمند کردن کارت هاى 
ملى دو مرحله در نظر گرفته شده و افراد در مرحله نخست پیش ثبت نام انجام مى دهند 

و پس از آن با مراجعه به دفاتر پیش خوان، ثبت نام خود را نهایى مى کنند. 
وى افزود: پیش ثبت نام به راحتى قابل انجام است و افراد مى توانند با رایانه شخصى 
خود نیز این کار را انجام دهند. پس از این مرحله، آدرس یک مرکز پیشخوان در اختیار 
افراد قرار مى گیرد که فرد درخواســت دهنده کارت ملى هوشــمند باید به این مرکز 

مراجعه کند.

سخنگوى سازمان ثبت احوال از راه اندازى ایستگاه هاى سیار به منظور ثبت نام هوشمند 
کارت ملى خبرداد و تصریح کرد: مقرر شده تا پایان مرداد ماه ایستگاه هاى سیار ثبت نام 
کارت ملى هوشمند نیز فعالیت خود را آغاز کنند. ابوترابى ادامه داد: به صورت پایلوت، 

فعالیت ایستگاه هاى سیار را آزمایش کرده ایم و نتیجه آن موفقیت آمیز بوده است.
وى در پاسخ به این پرسش که هزینه هوشمندسازى کارت هاى ملى چه میزان است؟ 
خاطرنشــان کرد: در مراحل تکمیل ثبت نام در مجموع 31 هــزار تومان از افراد اخذ 
مى شود که حداکثر 9 هزار تومان آن براى تکمیل ثبت نام، دو هزار تومان براى تحویل 

و 20 هزار تومان براى واریز به خزانه دولت اخذ مى شود.
ســخنگوى ســازمان ثبت احوال در خصوص نحوه فعالیت برخى افراد سودجو و اخذ 
مبالغــى از متقاضیان تعویض کارت ملى گفــت: برخى افراد زمــان مراجعه به دفاتر 
پیشــخوان جهت تعویض کارت ملى با افرادى ســودجو مواجه مى شوند که پیشنهاد 
مى دهند در قبال پرداخت مبالغى، مراحل رهگیرى کارت را به آنها اعالم کنند. در حالى 
که پیگیرى مراحل صدور کارت هاى ملى هوشمند از طریق سایت سازمان ثبت احوال 

ممکن بوده و نیازى به پرداخت هزینه نیست.
وى در رابطه با مباحث مطرح شده پیرامون تعویض شناسنامه ها اذعان کرد: در رابطه 
با تعویض شناسنامه ها هیچ فراخوانى صورت نگرفته و به هیچ وجه نیازى به تعویض 

شناسنامه نیست.
سخنگوى ســازمان ثبت احوال تأکید کرد: تعویض شناســنامه تنها در شرایطى که 
شناسنامه قدیمى مســتعمل شــده و یا تغییراتى در آن صورت گرفته باشد باید انجام

 شود.
ابوترابى با ارائه آمارى از تعداد کارت هاى هوشمند باقیمانده در دفاتر پیشخوان و پست 
اظهار داشت: در حال حاضر بیش از دو میلیون کارت هوشمند صادره در دفاتر هوشمند 

و پست موجود است که صاحبان آن ها نسبت به دریافت کارت خود اقدام نکرده اند. 
وى خاطرنشــان کــرد: در شــرایطى که مــدت زمانــى از تحویــل نگرفتن این 
کارت ها بگذرد، کارت هاى صادره امحا خواهد شد و شــهروندان باید به این موضوع 

توجه داشته باشند.

«هاوارد جیکوبسون» نویســنده معروف انگلیسى و 
برنده جایزه «بوکر» در یادداشتى در «گاردین» از مرگ 
«مریم میرزاخانى» نوشته است. به گزارش خبرآنالین؛ 

در این یادداشت آمده است:
«مریم میرزاخانى، ریاضیدان، دو هفته پیش در گذشت، 
او 40 ســاله بود. من قبل از اینکه خبر مــرگ او را در 
روزنامه ها بخوانم چیزى از او نشنیده بودم. داستانش 
غمگین است؛ میرزاخانى استاد ایرانى دانشگاه استفورد 
تنها زن برنده جایزه فیلدز است جایزه اى شبیه جایزه 
نوبل در ریاضیات و بر اساس صحبتى در یک روزنامه، 
دختر و شوهر او بازمانده  هاى میرزاخانى هستند. من 
همیشه اســتفاده از کلمه بازمانده را غمگین مى دانم؛ 
او رفته است و آنها تنها مانده اند، حتى در حالتى که این 

همسر و مادر، جوان بود.
این داســتان به دلیل دیگرى هم غمگین اســت، در 
عکس هایى که از میرزاخانى منتشر شد، قدرت عجیبى 
دیده مى شود؛ زیبایى اى در چهره او وجود دارد که تنها از 
آن مى توان به عنوان مهاجرت ذهن به صورت دانست. 
پس غم این مرگ دوبرابر مى شود: مرگ زودهنگام یک 
انسان و از دست دادن زود هنگام یک نابغه.یادم است، 
در دوران تحصیل تفاوت کیفى زیادى میان دانشجویان 
علوم و ریاضى و ما دانشجویان اهل شعر بود، آن زمان 

مى پنداشتیم که ما خالقیت بیشترى داریم.
گفته مى شود میرزاخانى قبل از اینکه یک ریاضیدان 
شود، یک نویسنده بود. شــاید انتخابى کرده است که 
در آن هنر کمترى وجــود دارد. او در همان زمانى که 
نویسنده ها با آن آشنا هستند، در ریاضیات غرق شد. 
«مثل این است که شــما در جنگلى گم شده باشید و 
شروع به یاد گرفتن هر دانشــى کنید تا شاید روزى با 

خوش شانسى بتوانید راه خروج را پیدا کنید.»
البته اقبال چیز مهمى نیست، معمایى است که برخى 
آن را قابلیت منفى مى دانند، اعتماد داشــته باشیم که 
اگر روزى جرأت داشته باشیم و بى آنکه مطمئن باشیم، 
بتوانیم خود را در تاریکى بیا ندازیم، کارها خودشــان 
پیش مى روند. بهترین متن ها اینگونه نوشته مى شوند؛ 
ناخواسته، ناشناخته و تعجب آور. چنین چشم پوشى اى 
از اراده چیزى اســت که مــا آن را خالقیت مى دانیم. 
پس هنرمنــدان و ریاضیدانان، در یــک تاریکى  کار 
مى کنند. افســوس از مرگ میرزاخانــى همانقدر که 
توسط ریاضیدانان حس مى شود، توسط شاعران هم 

حس مى شود.

بر اساس تازه ترین گزارش منتشرشده توسط هلدینگ 
«صباایده»، آپارات با 10/5 میلیون نمایش موفق روزانه 
ویدئو، توانست رکورد پیشــین خود یعنى 7/5 میلیون 
نمایش موفق را جابه جا کند و به آمارى کم سابقه در میان 
سرویس هاى ایرانى دست یابد. آپارات همچنین بر اساس 
تازه ترین آمار منتشرشــده توسط «الکسا»، رتبه یک را 
میان سایت هاى ایرانى به خود اختصاص داده و در جمع 

200 سایت برتر جهان حضور دارد.
بر اســاس این گزارش، آپارات 29 میلیون کاربر فعال 
ماهانه دارد که با توجه به آمار رسمى منتشرشده از سوى 
مرکز آمار ایران در اسفند ســال گذشته، 67/4 درصد از 

کاربران اینترنت کشور را تشکیل مى دهند.
یکى از اقدامات اساســى که آپــارات در طول یکى دو 
سال اخیر به آن پرداخته، موضوع حمایت از تولید محتوا 
توسط تیم هاى خالق وطنى بوده است. بر همین اساس 

امروزه بیش از صد برنامه جذاب ویدئویى در قالب چندین 
قسمت و توسط تیم هاى مختلف تولید مى شود و از طریق 
بســتر آپارات در اختیار مخاطبان ایرانى قرار مى گیرد. 
همین رویکرد حمایت آپارات از تولیدکنندگان محتواى 
ویدئویى، باعث اشتغالزایى براى بیش از هزار و 200 نفر از 

جوانان مستعد ایرانى شده است.
نسخه هاى مختلف نرم افزار آپارات با بیش از 5/5 میلیون 
نصب از محبوبیت باالیى میان کاربران برخوردار است. 
همچنین بیش از 76 درصد کاربران آپارات از طریق تلفن 

همراه به تماشاى محتواهاى آپارات مى نشینند.
یکى از ویژگى هاى اصلى آپارات کــه از وجوه تمایز و 
مزایاى آپارات نسبت به نمونه هاى مشابه خارجى است، 
«امکان دانلود ویدئو» است. با توجه به آمار 61/5 میلیون 
دانلود ویدئ و در ماه، به نظر مى رسد این ویژگى با استقبال 

کاربران ایرانى نیز همراه بوده است.

بعد از آنکه به دلیل حمالت پى در پى و بمبگذارى هاى 
متعــدد داعــش و گروه هــاى تروریســتى در ترکیه 
گردشگران خارجى از جمله ایرانیان با تهدیدات و ضرر 
و زیان هاى متعدد رو به رو شــدند، اخیــراً در رویدادى 
تازه که در حال تکرار اســت شــاهد به گروگان  گرفته 
شدن گردشگران خارجى به ویژه  ایرانیان در این کشور 

هستیم. 
مدتى پیش خانواده چهار نفره ایرانى در سفر به ترکیه به 
دنبال اقامت ارزان در دام آدم رباها و اخاذى آنها افتادند 
و در نهایت با آتش زدن محلى که در آن محبوس شده 
بودند موفق به فرار شــدند. اما در آخریــن مورد از این 
گروگان گیرى ها که در فضاى مجازى به آن پرداخته شد، 
سه مرد ایرانى به واسطه رفاقت و اعتمادى که در سفر به 

استانبول با آدم رباها پیدا کرده بودند در دام آنها افتادند.
رویدادهایى از این دســت که در حالى تکرار اســت، 
در وهله نخســت این هشــدار را به گردشگران و تجار 
کشورمان مى دهد که در سفر به ترکیه به هیچ وجه به 
کسى یا کسانى خارج از چارچوب هاى قانونى و رسمى 
اعتماد نکنند، زیرا آدم ربایان با شناســایى فرد یا افراد و 
نزدیک شــدن به آنها با انواع حیله ها و طراحى دوستى 
در موقعیت مناسب اقدام به ربایش طعمه خود یا اموال و 
دارایى آنها کرده ویا با شکنجه و تهدید به مرگ، طعمه  
خود را مجبور مى کنند تا از خانواده هاى شان درخواست 

پول کنند و براى آنها بفرستند.
طعمه گذاران با شناسایى طعمه و نزدیک شدن به آنها 
(ایرانیان) از قصد آنها در مورد حضــور در ترکیه مطلع 

مى شــوند و با طرح ایده هاى فریبنــده از جمله امکان 
اســکان ارزان قیمت، مراکز فروش ارزان، رساندن به 
مراکز دیدنى و... مســافران را با خود همراه مى کنند و 
با تهدید سالح آنها را به دخمه هاى از پیش تعیین شده 
مى برند و پس از شــکنجه و به دست آوردن اطالعات 
شــخصى با خانواده قربانى تماس مــى گیرند و از آنها 
درخواســت وجوه قابل توجهى را مى کنند و سفرى که 
قرار بود بــه آرامش و تفریح فرد ختم شــود به خطرى 

جدى براى جان و مال او و خانواده اش منتهى مى شود.
متأسفانه برخى از هموطنان مان به قصد مهاجرت یا سفر 
به خارج از کشور به مراکز تجمع عناصر خالفکار مراجعه 
مى کنند و خود را گرفتار ماجراهاى پیچیده اى مى کنند 
که حداقل خســارتى که مى بینند از دســت رفتن همه 

سرمایه زندگى آنهاست.
از دیگر زمینه هایى که فضاى باج خواهى از گردشگران 
به ویژه ایرانیان را در ترکیه فراهم کرده آشنا نبودن آنها 

به قوانین داخلى این کشور است.
برخى از ایرانیان کــه با قوانین ترکیه آشــنایى ندارند 
با انجام رفتارهاى هنجارشــکنانه با شــکایت هایى رو 
به رو مى شــوند که نه تنها باید براى گذراندن مراحل 
قانونى در بازداشــت گاه هاى ترکیه بماننــد بلکه امکان 
دارد با حکم دادگاه به زندان هاى طوالنى مدت محکوم 
شــوند. براى مثال اگر از روى عمد یا غیرعمد در ترکیه 
دست شما با بدن فردى برخورد کند در صورت شکایت 
شاکى، امکان دارد در معرض ده ســال زندان به اتهام 
تعرض قرار بگیرید. دانســتن این نکات عالوه بر اینکه 
براى رعایت قوانین کشــورى که به آن سفر مى کنید 
ضرورى است به حفظ امنیت جان و مال گردشگران و 
تجار ایرانى که آشنایى کافى با این کشور ندارند کمک 

خواهد کرد.

هشدارى تازه  براى ایرانیان مسافر ترکیه

مراقب باشید گروگان گرفته نشوید!

 برخى از 
هموطنان مان به قصد 

مهاجرت یا سفر به 
خارج از کشور به 

مراکز تجمع عناصر 
خالفکار مراجعه 

مى کنند و خود را 
گرفتار ماجراهاى 

پیچیده اى مى کنند 
که حداقل خسارتى 

که مى بینند از دست 
رفتن همه سرمایه 
زندگى آنهاست

یادداشت نویسنده انگلیسى 
درباره نابغه ایرانى ریاضى

 رکورد تازه بزرگ ترین سرویس اشتراك ویدئوى ایران

آپارات، پر بازدیدترین سایت  ایرانى شد

چگونه کارت ملى هوشمند بگیریم؟

عبدالرضا نوروزى، متخصص تغذیــه و عضو هیئت علمى 
دانشگاه علوم پزشکى تهران گفت: طى بررسى جهانى چاقى 
در 195 کشور دنیا، کشــور ما در سنین بزرگساالن وضعیت 
خوبى دارد ولى در سنین زیر 20 سال وضعیت خوبى نداریم، 
به طورى که 19 درصد دختران و پســران ما چاق هســتند، 
البته برخى اســتان ها مانند تهران و شهرهاى شمالى دچار 
چاقى بیشترى هســتند، مثًال آمار تهران 35 درصد چاقى در 
بین ســنین زیر 20 سال اســت، البته چاقى در این سنین در

استان هاى جنوب شرقى شیوع کمترى دارد. نوروزى تصریح 
کرد: بنابراین، با این آمار چاقى بین سنین زیر 20 سال ایرانى 
برآورد مى شود طى ده سال آینده بمب ساعتى چاقى در کشور 

ما منفجر شود.
نوروزى گفت: هم اکنون در کشور ما ویزیت، دارو و درمان چاقى 
آزاد حساب مى شود و فردى که اقدام به درمان چاقى و گرفتن 
رژیم غذایى سالم کند، باید براى یک دوره پنج ماهه 800 تا یک 
میلیون تومان پول خرج کند. این پول شامل رژیم هاى کاهش 

وزن، دارو، ویزیت و آنالیز مى شــود. حتى براى درمان چاقى، 
بیمارستان هاى دولتى پول را به صورت نقدى دریافت مى کنند.  

نوروزى اضافه کرد: مؤسسه اى در دنیا وجود دارد که بیمارى ها 
را طبقه بندى مى کند و این مؤسسه هر ده سال یکبار کتابى را 
منتشر مى کند و بیمارى هاى مهم را در آن نام مى برد. از سال 
2012 چاقى به عنوان یک بیمارى محسوب شده است اما ما 
تنها کشورى هستیم که درمان چاقى شامل خدمات درمان 

پوشش بیمه اى نمى شود.

بمب ساعتى چاقى 
10 سال دیگر 
منفجر مى شود
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آمادگى دانشگاه اصفهان 
براى تقویت زبان ارمنى

همـکارى علمى دو طرفه بـراى تقویت گـروه زبان 
ارمنى بین دانشـگاه اصفهـان و مجمـع نمایندگان 

ارامنه جنوب اصفهان فراهم شد.
مشاور رئیس دانشـگاه اصفهان در امور بین الملل و 
مدیر دفتر همکارى هاى علمى بین المللى دانشگاه 
اصفهان در دیدار با مجمع نماینـدگان ارامنه جنوب 
اصفهـان بـر حمایـت وتقویت زبـان ارمنـى در این 
دانشـگاه تأکیـد کـرد و گفـت: ایـن دانشـگاه آماده 
توسـعه همکارى هـاى علمـى دو طرفه بیـن گروه 
زبان ارمنى و کتابخانه کلیساى وانک با منابع واسناد 
ارزشمند و ارتباط مستقیم با کتابخانه ملى ارمنستان

 است.
کمیـل طیبى افـزود: درایـن دیـدار مقرر شـد براى 
پیشـبرد همـکارى هـاى دو جانبـه کارگروهـى 

متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل شود.
«اوهانیـان»، رئیـس مجمـع نماینـدگان ارامنـه 
جنوب کشـور هـم دراین دیـدار گفت: دانشـجویان 
و اسـتادان دانشـگاه اصفهـان مـى تواننـد ارتبـاط 
مسـتمر بـا کتابخانـه ملـى ارمنسـتان داشـته 

باشند.

اصفهان؛ پنجمین 
اهدا کننده خون در کشور

مدیرکل انتقال خون اسـتان اصفهان گفت: اسـتان 
اصفهان رتبه پنجم را در حوزه اهداى خون در کشور 

به خود اختصاص داده است.
مجید زینعلى با بیان اینکه  97درصد از اهدا کنندگان 
خون در اصفهان مـرد و 3درصد زن هسـتند، اظهار 
داشت: در سه ماهه نخست امسال، مراکز انتقال خون 
استان اصفهان شاهد حضور 43هزار نفر از مردم این 
استان براى اهداى خون بودند که از این تعداد 9هزار 

نفر موفق به اهداى خون نشدند.
وى بیان کـرد: اسـتان اصفهـان رتبـه پنجـم 
را در حـوزه اهـداى خـون در کشـور بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت و کاشـان نیـز بیشـترین 
اصفهـان اسـتان  را  خـون  اهـداى  آمـار 

دارد.

فراهم شدن زمینه برگزارى 
10 نماز جمعه جدید در استان

مسئول دفتر شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه استان 
اصفهان گفت: اقـدام هاى الزم بـراى برگزارى 10 
نمازجمعـه جدیـد در 10شـهر دیگـر اسـتان فراهم 

شده است.
حجت االسـالم و المسـلمین محمد رضا صالحیان 
اظهار داشت: هم اکنون 88نمازجمعه در سطح استان 
برگزار مى شود که در آینده نزدیک به 98 نمازجمعه 

مى رسد.
مسئول دفتر شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه استان 
اصفهان با بیان اینکه در سطح کشور 900 نمازجمعه 
برگزارمى شـود، تصریح کرد: 20 هزار نفر در کشور 
و دوهـزار نفر در اسـتان اصفهـان عضو سـتاد اقامه 

نمازجمعه هستند که فى سبیل ا... کار  مى کنند.

کسب 22 رتبه کشورى توسط 
دانش آموزان اصفهانى 

مدیـرکل آموزش و پـرورش اسـتان اصفهان گفت: 
در سى و پنجمین دوره مسـابقات کشورى فرهنگى 
و هنرى بخـش پسـران، اسـتان اصفهـان 22 رتبه 

کشورى را کسب کرد. 
محمدحسـن  قائدیها اظهار داشـت: از ایـن 22 رتبه 
کسب شده، 10 رتبه  شامل 10رتبه اول در رشته هاى 
بازى رایانه اى، نشـریه الکترونیک، تصویرسـازى، 
تکنوازى نى، تنبک، هم نوازى، خاتمکارى، نقاشـى 

خط و نقد ادبى است.
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان اصفهان،  
هفت رتبه دوم سى و پنجمین دوره مسابقات کشورى 
فرهنگى و هنرى بخش پسران رشته هاى نمایشنامه 
خوانى، مقاله پژوهشـى، شـعر، کارگردانـى نمایش 

صحنه اى و پاستل را  در بر مى گیرد.

معاون آموزش و پژوهش دانشگاه جامع علمى کاربردى 
استان اصفهان گفت: 18 رشته جدید از مهر سال جارى در 
دانشگاه هاى علمى- کاربردى استان تدریس خواهد شد.

مجید وفادار اظهار داشت: در مجموع 227 کد رشته  محل 
در دانشگاه هاى علمى کاربردى اصفهان تدریس مى شود 
که دانشجویان بعد از فارغ التحصیلى 100 درصد براى بازار 

کار آماده هستند.
وى ادامه داد: در حال حاضر کد رشته  محل هاى تجهیزات 
پزشکى گرایش کنترل عفونى، بهداشت یارى دام، تولیدات 
گلخانه اى، کشت زعفران، امور موزه، زیورآالت دست ساز، 
هتلدارى، امور گمرکى، امور بورس، امور بانکى، آشپزى، 

طراحى لباس، پیرایشگرى زنانه، بازیگرى، آواز ایرانى، 
مترجمى زبان اســپانیایى و مترجمى زبان فرانسوى به 

دانشگاه هاى علمى کاربردى اضافه شده است.
معاون آموزش و پژوهش دانشگاه جامع علمى کاربردى 
استان اصفهان افزود: 40 مرکز آموزشى علمى کاربردى 
در استان توانسته اند 15 هزار ظرفیت ایجاد کنند و با توجه 
به اینکه دانشــگاه هاى علمى کاربردى از ظرفیت هاى 
سازمان ها، نهادها و بخش خصوصى استفاده مى کند یک 
تحصیل برد برد است و توانسته فضاى تحصیل مناسبى 
را با شهریه به نســبت پایین به خصوص براى شاغالن 

فراهم کند.

رئیس کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد استان اصفهان با 
اشاره به راه اندازى 265 باب کانون تا پایان سال جارى گفت: 
استان اصفهان همچنان داراى رتبه نخست کّمى و کیفى 

کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد است. 
حجت االسالم  والمسلمین رمضانعلى معتمدى به فعالیت 
کارگروه گفتمان سازى اقتصاد مقاومتى کانون هاى فرهنگى 
هنرى مساجد اســتان اشــاره کرد و اظهار داشت: استان 
اصفهان در این زمینه حائز رتبه نخست کشورى است. وى به 
شناسنامه دار شدن مساجد استان تأکید کرد و گفت: پیرامون 
داده هاى اولیه فعالیت هاى ارزشمندى صورت گرفته است 
اما براى ورود به پرتال و تعیین دسترســى ها باید با سرعت 

بیشترى این کار صورت پذیرد. حجت االسالم  والمسلمین 
معتمدى بــه فعالیت هزار و 300 پایــگاه اوقات فراغت در 
مساجد استان اصفهان اشاره کرد و افزود: تالش کرده ایم این 
پایگاه ها در مناطق کمتر برخوردار و محروم استان فعالیت 
انجام دهند. وى جذب و ساماندهى، آموزش و توانمندسازى 
و ارتقاى مربیان را از اهداف فعالیت هاى تابستانه کانون هاى 
فرهنگى هنرى برشمرد. وى با بیان اینکه تا پایان سال 96 
تعداد 265 باب کانون فرهنگى هنرى دیگر به مساجد استان 
اضافه مى شوند، اظهار داشت: تا پایان سال جارى تعداد کل 
کانون هاى فرهنگى هنرى فعال در مساجد استان به دو هزار 

و 52خواهد رسید.

افزایش 18 کد  رشته  جدید در 
دانشگاه علمى کاربردى

265 کانون فرهنگى در مساجد 
استان تأسیس مى شود

معاون بازاریابى و فروش شــرکت ســهامى ذوب آهن 
اصفهان از تحویل 100 هزار تن ریل ملى به وزارت راه تا 

پایان امسال خبر داد.
احســان دشــتیانه دلیل تأخیر در تحویل ریل ملى به 
راه آهن را مشــکالت ضمانتنامه ها عنوان کرد و اظهار 
داشت: قرارداد ذوب آهن با شــرکت راه آهن به صورت 
ارزى بود که آن را به ریالى تبدیل کرده ایم، همچنین در 
ضمانتنامه ها هم مشکالتى به وجود آمد که براى حل آن 

احتیاج به زمان داشتیم.

وى با اشــاره به اینکه در ماه جارى بازرسان راه آهن به 
ذوب آهن آمده و روند تولید ریل ملى آغاز خواهد شــد، 
افزود: البته پیش از این نیز ذوب آهن به صورت آزمایشى 
ســه هزار تن ریل براى مصارف داخلى خود تولید کرده 

بود. 
معاون بازاریابى و فروش ذوب آهــن اصفهان با تأکید 
بر اینکه تا پایان ســال جارى 40 هزار تن ریل مورد نیاز 
راه آهن را تحویل خواهیم داد، تصریح کرد: قرار است 40 
هزار تن ریل نیز براى شرکت ساخت و توسعه زیربنایى 

تولید کنیم که در مجموع بایــد گفت ذوب آهن تا پایان 
امســال 100 هزار تن ریل تولید و در اختیار وزارت راه 

قرار خواهد داد. 
دشــتیانه تصریح کرد: از دولت درخواست مى کنیم در 
قراردادهاى بعدى بودجه نقدى را براى وزارت راه در نظر 
بگیرد تا خرید ریل ها به صورت نقدى انجام شــود. وى 
ادامه داد: در حال حاضر ما براى گشایش فاینانس داخلى 
با مشکالت متعددى روبه رو هستیم که در این رابطه نیز 

باید اقدامات الزم انجام شود.

نماینده مردم فریدن، فریدونشــهر، چــادگان و بوئین 
میاندشت در مجلس شوراى اسالمى گفت: غیر از پروژه 
درکان،37 پروژه غیرمجاز برداشت آب از سوى استان 

باالدست در حال اجراست .
اکبر ترکى با اشاره به برداشت هاى غیرمجاز باالدست 
از آب زاینده رود خاطرنشــان کرد: هم اکنون 38 پروژه  
برداشت آب از رودخانه زاینده رود به  صورت غیرقانونى 

در حال انجام است.
وى تصریح کرد: این موضوع به اطالع رئیس جمهور، 
معاون اول و وزیر نیرو هم رســیده و آنها در جریان این 
برداشت هاى غیرمجاز استان چهارمحال و بختیارى از 

زاینده رود هستند.
نماینده مردم فریدن، فریدونشــهر، چــادگان و بوئین 
میاندشت در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: استاندار 
اصفهــان و مدیر عامل آب منطقــه اى اصفهان هم از 
این موضوع اطالع کامل دارنــد و حتى مدیر عامل آب 
منطقــه اى اصفهان حدود برخى از این برداشــت ها را 

مشخص کرده است.
وى با اشاره به موضوع برداشت آب از روستاى درکان از 
توابع شهرستان چادگان، اظهار داشت: این تنها نمونه 
کوچکى از موضوع برداشــت هاى غیرمجاز از موضوع 

آب زاینده رود است و همانطور که عنوان شد تعداد این 
پروژه ها به 38 مورد مى رسد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشــهر، چــادگان و بوئین 
میاندشــت در مجلس شوراى اســالمى با بیان اینکه 
در باالدســت نه  تنها از مرزهاى مشترك رودخانه آب 
برداشت مى شــود، بلکه از مناطقى که رودخانه داخل 
اســتان چهارمحال و بختیارى هم هست نیز برداشت 

آب ادامه دارد.
ترکى با اشاره به صحبت یکى از نمایندگان استان مبنى 
بر دســتور اســتاندار به فرماندار چادگان مبنى بر ارائه 
گزارش و توقف طرح برداشت آب از درکان گفت: این 
موضوع یک بحث ملى اســت و فرماندار چادگان یقینًا 

توانایى توقف این پروژه را نخواهد داشت.
وى با اشاره به ورود کمیســیون امنیت ملى مجلس به 
موضوع آب زاینده رود، گفت: بر اساس برخى تحریکات 
و جریان ســازى هایى که در حال انجام بود، کمیسیون 
امنیت ملى مجلس وارد موضوع آب زاینده رود شد؛ پس 
از بازدید میدانى از شــرایط فعلى و جلسه با نمایندگان 
اســتان، صورت جلســه اى با چندین ماده تنظیم شد و 
درنهایت مقرر شد که بر اساس همان مصوبه 9 ماده اى 

شورایعالى آب اقدامات انجام شود.

 نماینده مردم فریدن، فریدونشــهر، چــادگان و بوئین 
میاندشت در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به پروژه 
بن-بروجن که از کنار پل روستاى على آباد شهرستان 
چادگان در حال اجراســت، اظهار داشــت: این پروژه 
بســیار عظیم تر از پروژه درکان اســت و ما به همراه 
مجمع نمایندگان اســتان هاى اصفهان و چهارمحال 
و بختیارى و مدیرعامل آب منطقه اى دو استان از این 
پروژه بازدید کردیم و در حال حاضر آن متوقف  شــده 

است.
ترکى بــا بیان اینکه همــه به دنبال حل مشــکل آب 
زاینده رود هستند، اظهار داشت: در این مسیر تنش نباید 
ایجاد شــود و دولت باید نهایت درایت خود را براى حل 

این موضوع به خرج دهد.
وى با بیان اینکه حقابه همه مشــخص اســت، اظهار 
داشت: در این راستا کشاورزان اصفهان به این موضوع 
کامًال پایبند بوده اند ولى مشکالتى در استان چهارمحال 

و بختیارى وجود دارد که باید مرتفع شود.
 نماینده مردم فریدن، فریدونشــهر، چــادگان و بوئین 
میاندشت در مجلس شوراى اسالمى گفت: اولویت اول 
ما موضوع تأمین آب شرب مردم است که در همین راستا 
نیز ما با مشکالتى در شــهرهاى داران، دامنه و بوئین 
میاندشت و 30 روستاى چهار شهرستان حوزه انتخابیه 
بنده که سرچشــمه هاى زاینده رود و قم رود محسوب 
مى شــوند وجود دارد کــه واقعًا موضــوع قابل تأملى 
اســت و باید از ســوى مســئوالن مربوطه سریع حل

شود.
ترکى در پایان با اشاره به برخى جا به جایى ها در مرزهاى 
تقسیمات کشورى در شهرستان چادگان و پیوستن برخى 
مناطق این شهرستان به استان چهارمحال و بختیارى 
گفت: این موضوع پیگیرى شــده و مراتب اعتراض ما 
به وزارت کشور اعالم  شده است و این مرزها به حالت 
سابق خود باز خواهد گشت اما آنچه مشخص است اینکه 
استان باالدســت حتى با وجود این مرزهاى جدید حق 
برداشت آب نداشــته و به  صورت غیرقانونى این اقدام 

انجام  شده است.

بازگشت ذوب آهن اصفهان به « ریل»
معاون شرکت ذوب آهن: تا پایان امسال 100هزار تن ریل به وزارت راه تحویل داده مى شود

38پروژه غیرمجاز آب در باالدست زاینده رود در حال اجراست
رئیس جمهور و وزیر نیرو از جزئیات برداشت ها باخبرند
مناطقى در سرچشمه زاینده رود از آب شرب محروم هستند

دولت یازدهم در ماه هاى پایانى کار خود، تکمیل 
و بهره بردارى از چهار هزار و 539 طرح اســتانى 
را در سال 96 با اعتبار بیش از 700 میلیارد تومان 

براى اصفهان تصویب کرد.
در طول فعالیت چهار ســاله دولــت تدبیر و امید 
از ســال 92 تا کنــون درحدود 13 هــزار طرح 
مختلف صنعتى، کشــاورزى، شهرى، زیربنایى، 
ســرمایه گذارى، فرهنگى و گردشگرى با اعتبار 
10/5 هزارمیلیــارد تومــان در اصفهــان اجرا 
شــده که گویاى عزم این دولت براى توســعه و 
پیشرفت هرچه بیشــتر و ســریع تر این استان

 است.
برخى از این طرح  ها ســابقه ده، 15 یا 20 ساله 
داشتند و با همت دولت یازدهم در طول چهار سال 

گذشته به بهره بردارى رسید.
از جمله این طرح ها مى توان به ورزشــگاه نقش 
جهان، مصالى اصفهان ومرحله یک و دو مرحله 
نخست قطار شهرى اصفهان اشاره کرد که پس 
از سال ها انتظار، افتتاح شد و اکنون مورد استفاده 

قرار مى گیرند.
همچنین طرح هاى جدیدى مانند حمایت و رفع 
موانع تولید با بیشترین عملکرد در سطح کشورى 

در این استان اجرا شد به طورى که با حمایت دولت 
و اجراى طرح هاى اقتصادى بیش از هزار و 200 
واحد تولیدى کوچک و متوسط در استان اصفهان 
از رکود خارج شدند و در حدود هزار میلیارد تومان 

تسهیالت به واحدها اعطا شد.
دولت براى سال 96 نیز چهار هزار و 539 پروژه 
استانى با اعتبار بیش از 700 میلیارد تومان براى 
استان اصفهان را به تصویب رســانده است که 
به گفته رسول زرگرپور، اســتاندار اصفهان، این 
طرح ها باید تا پایان سال جارى به بهره بردارى

 برسد.
میزان تخصیص منابع اعتبــارى این طرح ها از 
دو محل « نفت و گاز» و «ســایر منابع استانى» 

تاکنون به ترتیب 40 و 30 درصد بوده است.
اعتبــارات نفــت و گاز براى مناطــق محروم و 
اعتبارات سایر منابع استانى براى مناطق محروم و 

سایر مناطق هزینه مى شود.
اســتاندار اصفهــان تأکیــد کــرده اســت 
کــه بایــد تالش شــود تــا ایــن اعتبــارات 
بــه صــورت کامــل تخصیــص یابــد و 
طرح هاى سال جارى هر چه ســریع تر به بهره 

بردارى برسد.

تصویب 4539 طرح براى اصفهان  

مدیــر اجتماعــى اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان گفت: 76 نفر بهبان 
(همیار کارکنان) به جامعــه کار و تولید اصفهان 
سبک زندگى سالم را آموزش مى دهند و وضعیت 
ســالمت جامعه کارگــرى این اســتان را رصد 

مى کنند.
احمد رضا پرنده افزود: طــرح بهبان ها یا همیار 
کارکنان به منظور توجه ویژه به سالمتى کارگران 

در واحدهاى کار و تولید استان در حال اجراست.
وى اظهارداشت: در راســتاى اجراى این طرح، 
کارگران در گروه هاى 20 نفره آموزش هاى الزم 
را در رابطه با سبک زندگى سالم در قالب پنج بسته 

آموزشى فرا مى گیرند.
مدیر اجتماعى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان افزود: این بسته ها شامل «سالمت 
و زندگــى و ایمنى در زندگى»، «تغذیه ســالم و 
فعالیت جسمانى»، «دورى جستن از مصرف مواد 
مخدر، الکل، سیگار و قلیان»، «سالمت روان و 
سالمت معنوى» و «ســالمت اجتماعى و مؤلفه 

هاى اجتماعى» است.
وى خاطرنشــان کرد: بهبان ها از کارشناســان 
بهداشت حرفه اى شاغل در خانه هاى بهداشت 

کارگرى و مراکز بهداشت کار استان هستند.

پرنده با بیان اینکه در راســتاى اجراى این طرح، 
وضعیت روحى و جسمى کارگران بررسى و براى 
آنها کارت سالمت صادر مى شود، گفت: کارگرانى 
که در وضعیت سالم هســتند کارت سبز، افرادى 
که نیازمند اقدام هاى پیشــگیرانه هستند کارت 
نارنجى و کارگرانى که در وضعیت خطر قرار دارند 

کارت قرمز رنگ دریافت مى کنند.
وى همچنیــن به اجراى طــرح کاج (مداخالت 
پیشــگیرانه از مصرف مواد مخدر در جامعه کار 
و تولید)با هماهنگى ســتاد مبارزه با مواد مخدر و 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى طى دو ســال 
گذشته در استان اصفهان هم اشاره کرد و گفت: 
در راســتاى اجراى این طرح، استان اصفهان به 
عنوان قطب مرکزى کشور میزبان دوره آموزش 
کارشناسانى از استان هاى تهران، قم، مرکزى، 

قزوین و البرز بود.
مدیــر اجتماعــى اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــى اصفهان افــزود: شــرکت کنندگان 
در ایــن دوره، آمــوزش هــاى الزم در زمینه 
کاهــش و پیشــگیرى از اعتیاد به مــواد مخدر 
در محیــط هــاى صنعتــى را جهــت ارائه به 
جامعــه کارگــرى در اســتان هاى یاد شــده

 فرا گرفتند.

آموزش سبک زندگى سالم به کارگران  
با کمک 76 بهبان

یکــى از گروه هاى تئاتــر شهرســتان مبارکه 
مجبور شــده اســت به دلیل نبود ســالن براى 
تمرین به قبرســتان متوســل شــود و از مرده 
شــوخانه قبرســتان به عنــوان ســن نمایش 
اســتفاده کند! این امــر، بغرنج بــودن وضعیت 
هنر در این شهرســتان را بیش از پیش آشــکار 

مى کند. 
عوامــل نمایــش «قیمــت بگــذار» همــان 
گروهــى هســتند که بــه دلیــل نبود ســالن 
مناســب دســت از فعالیتشــان نکشــیده اند 
بــراى  را  قبرســتان  شــوخانه  مــرده  و 

تمریناتشان انتخاب کرده اند.
نظریان، کارگردان این نمایش مى گوید: ما حتى از 
همین لوکیشن فیلم مى گیریم و براى جشنواره ها 

ارسال مى کنیم.
وى با بیان اینکه به هنرمندان بومى در شهرستان 
مبارکه بها داده نمى شود، افزود: تمام این مشکالت 
تنها مربوط به هنرمندان بومى شهرستان مبارکه 
مى شــود اما وقتى برنامه اى برگزار مى شــود و 

هنرمنــدى را از بیرون از شهرســتان براى اجرا 
دعوت مى کنند، چندین میلیــون تومان براى او 

هزینه مى شود.
■■■ 

صادق احمدیان پور، یکى از فعاالن تئاتر در مبارکه 
نیز گفت: چیزى به نام ســالن تئاتر در شهرستان 
مبارکه وجود ندارد. شــاید ارگانى براى خودشان 
ســالن آمفى تئاتر داشته باشــند اما آن سالن ها 
مخصوص برگزارى جلسات و همایش هاست و 

نمى توان در آن تئاتر اجرا و یا تمرین کرد.
وى گفت: مبارکه حدود هفت هشت سال گذشته 
یک سالن سینما داشت که به صورت خصوصى 
اداره مى شد و به دلیل اینکه همکارى با آن صورت 

نگرفت، تعطیل شد.
وى گفــت: در قســمت غســالخانه، جایى را 
براى نماز میت مســقف کرده اند کــه در اطراف 
آن زمین هاى کشــاورزى وجود دارد که فعاالن 
تئاتــر خیابانــى معموًال بــراى تمریــن آنجا 

مى روند.

غسالخانه؛  
سالن تئاتر مبارکه شده است!
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برپایى جشن میالد 
امام رضا(ع) در اصفهان

جشـن بزرگى به مناسـبت میـالد فرخنـده حضرت 
على بن موسى الرضا(ع) ویژه شـهروندان اصفهانى 

برگزار مى شود.
شهردار منطقه 7 شهردارى اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: این مراسـم همزمان با شـب میالد باسعادت 
حضرت على بن موسـى الرضـا(ع) از سـوى هیئت 
جوانان معاونت فرهنگى اجتماعى شهردارى منطقه 

7 اصفهان برگزار مى شود.
على اصغر شاطورى افزود: قرائت قرآن، اهداى جوایز 
مسـابقه نقاشـى امام رضا(ع) و آتش بـازى از جمله 

بخش هاى این برنامه است.
وى از حضور تعـدادى از خادمان حرم رضوى در این 
مراسـم خبر داد و گفت: خادمان حـرم رضوى براى 
حاضرین در جشن سخنرانى مى کنند و سپس پرچم 
حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) به اهتزاز درمى آید.

وى خاطرنشـان کـرد: کلیـه شـهروندان اصفهانى 
مـى توانند بـراى حضـور در ایـن برنامه، پنج شـنبه 
12 مردادماه مصادف با شـب میالد امـام رضا(ع)، از 
سـاعت 20 و 30 دقیقه به خیابان الله، خیابان شاهد 

مراجعه کنند.

سرویس هاى هوشمند 
مخابرات غیرفعال  شد

سرویس هاى هوشـمند مخابرات (IN) غیرفعال  شد.
شـبکه  مشـتریان؛  رضایتمنـدى  راسـتاى  در 
هوشـمند کشـورى(IN)  بـراى تمامـى مشـترکین 
تلفـن ثابـت در سـطح اسـتان اصفهـان غیـر فعال 

شد.
الزم به ذکر اسـت مشـترکین عالقه مند به استفاده 
از این سـرویس مى توانند با مراجعه به یکى از دفاتر 
امور مشترکین در سطح استان نسبت به فعال سازى 

آن اقدام کنند.
متقاضیان جهت اطالعات بیشتر مى توانید به سایت 
مخابرات منطقه اصفهـان بـه آدرس tce.ir مراجعه 

کنند.

هواى اصفهان خنک مى شود
کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت:دماى هواى این اسـتان تا روز سـه شنبه هفته 
جارى(فـردا) بیـن 2 تـا 3 درجـه سـانتیگراد کاهش 

مى یابد.
فاطمه زهـرا سـیدان اظهار داشـت: تا ظهر روز سـه 
شنبه هوا 2 تا 3 درجه خنک تر خواهد شد. وى افزود: 
پدیده جوى خاصى در اسـتان پیش بینى نمى شود و 
گاهى افزایش ابر در سـطح آسمان استان پیش بینى 

مى شود.
سیدان گفت: براى روز دوشنبه(امروز) پدیده خاصى 

در سطح استان نخواهیم داشت.

  توزیع گوشت هاى وارداتى 
در استان

روابـط عمومـى شـرکت پشـتیبانى اموردام اسـتان 
اصفهـان اعالم کرد: این شـرکت سـازمان تعزیرات 
حکومتى پیگیر هستند تا به میزان کافى گوشت وارد 
کشور شود و به مصرف عموم مردم برسد و به همین 
منظـور، واردات گوشـت گوسـفندى از کشـورهاى 
استرالیا،آسـیاى میانه، ارمنستان و گرجسـتان ادامه 
دارد و تا رسـیدن بازار بـه تعادل منطقـى این واردات 

ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، سـاالنه بین 900 تا 920 هزار 
تن گوشت قرمز در داخل مورداستفاده قرار مى گیرد 
که 800 هزارتن از این میزان از منابع داخلى و بقیه باید 

ازطریق واردات تأمین شود.
همچنیـن طـى روزهـاى اخیـر شـرکت پشـتیبانى 
امـوردام اسـتان اصفهـان بـا هماهنگى زیـر کمیته 
تنظیم بازار اسـتان اصفهـان اقدام به توزیع گوشـت 
درچنـد مرحلـه بـه قیمـت 32 هـزار تومـان کـرده 
اسـت کـه بـا اسـتقبال صنـف گوشـت قرمـز، این 
توزیع شـدت الزم و کافـى را درجهت ارائـه به مردم 

دارد.

خبر

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: با اجراى 
پروژه تصفیه خانه سپاهان شهر براى 20 سال آینده هر سال 
12/5 میلیون مترمکعب آب قابل اســتفاده در فضاى سبز 

خواهیم داشت.
احمدرضا مصور گفت: در حوزه فضاى ســبز به رغم اینکه 
56 میلیون مترمکعب آب در ســال براى  آبیارى پنج هزار 
و 300 هکتار فضاى ســبز شــهر اصفهان نیاز اســت اما 
اکنون با 36 میلیون مترمکعب آبیارى انجام مى شــود و 
پروژه هایى که به بهره بردارى مى رســد، نیز در راستاى 
کمک به فضاى سبز انجام شده اســت. وى افزود: احداث 
تصفیه خانه هاى سپاهانشهر و شاهین شهر با همدلى همه 

مجموعه شــهردارى مناطق 5، 6، 12 و 2 و شرکت آب و 
فاضالب و سپاه پاسداران و شهردارى شاهین شهر انجام 

شده است.
مصور تأکید کرد: اکنون در آغاز یــک تالش بزرگ براى 

رفع دغدغه 20 سال آینده شهر در تأمین منابع آب هستیم.
وى توضیح داد: تصفیه خانه تکمیلى پساب سپاهان شهر 
آبیارى فضاى سبز سپاهان شهرتا کوه صفه، مناطق 13، 6 
و کمربند شرق با 140 لیتر درثانیه را تأمین مى کند. معاون 
خدمات شهرى شهردارى اصفهان عنوان کرد: در این تصفیه 
خانه پساب با بهترین و به روزترین روش ها تصفیه مى شود تا 

مشکل تأمین آب فضاى سبز جنوب شهر حل شود.

 معــاون فرهنگــى اداره کل اوقــاف و امــور خیریه 
اســتان اصفهان گفت: همزمان با دهــه کرامت آیین 
بزرگداشت 40 امامزاده شاخص استان اصفهان برگزار

 مى شود.
حجت االسالم والمسلمین حسن امیرى با اشاره به وجود 
بیش از 700 امامزاده در اســتان اصفهان اظهار داشت: 
با نظر شــورایعالى انقالب فرهنگى پنجم ذى القعده به 
نام روز تجلیل ازامامزادگان نامیده شــده است و از این 
رو در اســتان اصفهان نیز برگزارى این آیین در دستور 

کار قرار دارد.
وى با بیان اینکه در برنامه ریزى هاى صورت گرفته در 

سطح استان اصفهان آیین تجلیل از 40 امامزاده استان 
برگزار مى شود، افزود: این اقدام با هدف ارتقاى معرفت 
دینى و بصیرت افزایى مردم، برنامه ریزى هاى الزم را در 
سالروز تکریم و بزرگداشت امامزادگان براى ترویج سیره 
اهل بیت(ع) و جایگاه این بقاع متبرکه به عنوان قطب 

فرهنگى در میان مردم انجام داده است.
وى با اشــاره به اینکه آیین تجلیل از امامزادگان استان 
اصفهان به مدت ده روز برگزار مى شود، افزود: در حاشیه 
اجراى این برنامــه خادمان حرم مطهــر رضوى (ع) و 
حضرت معصومه (س) نیز در 11 امامزاده استان اصفهان 

حضور مى یابند و ویژه برنامه هایى را اجرایى مى کنند.

برگزارى آیین بزرگداشت
 40 امامزاده استان اصفهان 

تأمین 12/5 میلیون مترمکعب 
پساب ساالنه براى شهر 

مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: طرح هاى 
انتقال بخشى از ســنگ نگاره هاى تاریخى گلپایگان به 
باالدست و کاهش سطح آبگیرى ســد کوچرى براى 

حفاظت از مابقى این آثار مطرح شده است.
فریدون اللهیارى در ارتباط با تصمیم هاى اتخاذ شده براى 
جلوگیرى از آسیب هاى ناشــى از آبگیرى سد کوچرى 
به ســنگ نگاره هاى تاریخى گلپایگان اظهار داشت: در 
ارتباط با حفاظت، نگهدارى و نجات بخشــى اشــیاء و 
ابنیه تاریخى که در حوزه ســد کوچرى قرار دارد بخش 
پژوهشکده باستان شناسى پژوهشگاه میراث فرهنگى 

قراردادى با سازمان آب منطقه اى کشور داشته است.
وى افزود: تاکنون مطالعات خوبى توســط پژوهشگاه 
میراث فرهنگى در این ارتباط انجام شده است و دو فصل 
کاوش را نیز پشــت سر گذاشــتیم و مستندسازى تمام 
آثار، ســنگ نگاره ها و ســنگ هاى تاریخ منطقه انجام 

شده است.
مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان با بیان اینکه در 

ادامه کار پژوهشگاه قرار بود به جز مستندسازى، اقداماتى 
براى حفاظت و نجات بخشــى در قالب قــراداد با آب 
منطقه اى انجام شود که به دلیل عمل نکردن به تعهدات 

در موعد مقرر توسط این سازمان محقق نشده است.

طرح دعوى میراث فرهنگى در دادستانى 
گلپایگان

اللهیارى اضافه کــرد: در نهایت این موضوع توســط 
پژوهشکده باستان شناسى به استان اصفهان منتقل شد و 
از طریق فرماندارى و مکاتبه و طرح دعوى در دادستانى 
شهرستان گلپایگان موضوع پیگیرى شد و هم اکنون این 

پرونده در دادگسترى مفتوح است.

تعیین میزان مجاز آبگیرى سد کوچرى 
براى عدم آسیب به سنگ نگاره ها

مدیر کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان ادامه داد: در 
گذشته بحث برش، جابه جایى و استقرار سنگ نگاره ها 

در دیگر نقاط مطرح بود اما اکنون به این نتیجه رسیده ایم 
که براى نجات بخشى این آثار نمى توان اقدامات خاصى 

در خارج از منطقه انجام داد.
وى تصریح کرد: قرار است شوراى فنى میراث فرهنگى 
در این خصوص تشکیل شود تا میزان مجاز آبگیرى سد 

براى عدم آسیب به این سنگ نگاره ها مشخص شود.

تشکیل پایگاه میراثى در منطقه کوچرى
اللهیارى در ادامه اظهار داشت: پس از آن پیگیرى براى 
تشــکیل پایگاه میراثى در منطقه کوچــرى را خواهیم 
داشت که سازمان آب منطقه اى به عنوان مجرى طرح 

سد کوچرى باید منابع آن را تأمین کند.
وى گفت: در این پایگاه بخشــى از  آثار داراى شــرایط 
خاص که زیر آب قرار دارد به باالدسِت سد انتقال خواهد 
یافت و در خصوص سایر آثار و عناصر فرهنگى و باستانى 
این منطقه مدیریت و پایش و برنامه ریزى هاى الزم را 
داشته باشد که همه اینها منوط به تصمیم شوراى فنى 
سازمان و تفاهم با ســازمان آب منطقه اى و وزارت نیرو 

است.
اللهیارى در پاسخ به این سئوال که تا زمان تصمیم شوراى 
فنى سازمان میراث فرهنگى وضعیت این سنگ نگاره ها 
به چه صورت خواهد بود و آیا اقدام ممانعتى در راستاى 
آبگیرى سد انجام مى شود یا خیر؟ تصریح کرد :در شرایط 
موجود با توجه به اینکه اقدامات حفاظتى انجام نشده است 
آبگیرى سد از ســطحى که با آثار برخورد مى کند از نظر 

قانونى داراى اشکال است و پیگیر آن هستیم.
مدیر کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان تأکید کرد: با 
توجه به طرح دعوى در داگسترى تا حدودى آبگیرى سد 
کاهش یافته است و امیدواریم سریع تر با نهادهاى مذکور 

به تفاهم برسیم.

 طرح دعوى در دادگاه

سنگ نگاره هاى «کوچرى» به باالدست منتقل مى شود

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با تأکید بر اینکه در تابستان سال جارى 
شرکت آبفاى استان اصفهان با کمبود 2/5 مترمکعبى 
آب در زمان پیک مصرف مواجه است، گفت: مشترکین 
براى جلوگیرى از قطعى آب در ســاعات پیک مصرف 
حداقــل باید 15 تــا 20 درصد در مصــرف آب صرفه 

جویى کنند.
رضا رضایى با اشــاره به اینکه در حال حاضر 14 درصد 
مردم بین 20 تا 40 مترمکعــب آب مصرف مى کنند، 
افزود: تنها یک درصد مشترکین بیش از 40 مترمکعب 

آب را در ماه مصرف مى کنند.
وى بیان داشت: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در سال هاى اخیر با اقدامات فنى و مهندسى، فرهنگى 
و تعرفه اى که در دســتور کار قرار داد منجر شــد که 
هم اکنــون 85 درصد مردم الگوى مصــرف را رعایت

 کنند.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان، کمبود منابع آبى را یکى از معضالت 
تأمین آب شــرب مردم دانســت و خاطرنشان کرد: در 
تابستان سال جارى شرکت آبفا استان اصفهان با کمبود 
2/5مترمکعبى آب در زمان پیک مصرف مواجه است. 
پس مى طلبد مردم آب را بهینه مصرف کنند تا آب شرب 

مورد نیاز مردم در تمام نقاط استان تأمین شود.
وى با بیان اینکه مشــترکین توجه ویژه اى به پیام ها و 
اخطارهاى الصاقى بر روى قبوض الصاق داشته باشند، 
گفت: بعضًا مشترکینى هســتند که الگوى مصرف را 
رعایت نمى کنند بنابراین اخطاریه هایى همراه با قبوض 
آب بها براى آنها ارسال مى شود. این دسته از مشترکین 
باید به اخطارها و پیام هایى که براى آنها ارسال مى شود 

توجه کافى داشته باشند.
رضایى به فعالیت هاى گروه مروجین در ســطح شهر 

اشاره کرد و بیان داشت: گروه مروجین مصرف بهینه آب 
با پرسه زدن در سطح شهر الگوهاى رفتارى صحیحى 
که مصرف بهینه آب را به مردم یــادآورى مى کنند تا 
اقشــار گوناگون مصرف صحیح آب را بیاموزند و این 
درحالى است که پیمایش باغات، استخرها، کارواش ها، 
مراکز درمانى، مراکز آموزشى، مراکز تفریحى و ... مانند 

سال هاى گذشته به قوت ادامه دارد.
وى نصب مخــازن اســتراتژیک را در ادارات و مناطق 
غیرمســکونى ضرورى دانســت و اظهار داشت: همه 
ادارات و مراکز غیرمســکونى ملزم بــه نصب مخازن 
استراتژیک براى ذخیره آب شرب حداقل تا 24 ساعت 

هستند.

به گفته معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان، مشترکین باید در ساعات پیک 
مصرف حداقل  15 تــا 20 درصد در مصرف آب صرفه 
جویى کنند تا مردم با افت فشار و بعضًا قطعى آب مواجه 
نشــوند هرچند که قطعى آب، خط قرمز شرکت آب و 

فاضالب استان اصفهان است.

کمبود 2/5 مترمکعبى آب اصفهان در تابستان

مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 10 
کشــور گفت: میزان خرید تضمینى گندم در اســتان از 
ابتداى فصل برداشــت این محصول تاکنــون بیش از 
168هزار ُتن به ارزش ریالى دو هزار و 184 میلیارد ریال 

بوده است.
رضا نیک نداف افزود: همزمان بــا خرید این محصول، 
خرید تضمینى دانه روغنى ُکلــزا نیز با تحویل هزار و 65 

ُتن ادامه دارد.
وى اضافه کرد: با توجه به مراحل اولیه تحویل گلرنگ، 

میزان خرید این محصول نیز متعاقبًا اعالم مى شود. 
وى تصریح کرد: مشــکلى در تحویل و خرید محصول 

گندم، کلزا و گلرنگ در استان وجود ندارد.
نیک نداف اظهارداشــت: امســال گندم معمولى به نرخ 
تضمینى 13 هزار ریال و گندم «دوروم» 13 هزار و 300 
ریال ، کلزا با رطوبت 10 درصــد و ناخالصى 2 درصد با 
قیمت تضمینى 27 هزار و 830 ریال و گلرنگ با رطوبت 
9درصد و ناخالصى 2 درصد با قیمت 26 هزار و 186 ریال 

از کشاورزان خریدارى مى شود.

168 هزار ُتن گندم 
در استان  
خریدارى شد

معاون شرکت ساخت و توســعه زیربناهاى حمل و نقل 
کشــور گفت: راه آهن ســاختار الزم براى انجام پروژه 
احداث راه آهن سریع السیر تهرانـ  قمـ  اصفهان را ندارد 

ولى در حال ایجاد ساختارهاى آن است.
جبارعلى ذاکرى درباره ورود شــرکت راه آهن به حوزه 
زیرســاخت و احداث خط آهن اظهارداشــت: شرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهــاى حمل و نقل کشــور 
پروژه هاى راه آهن کرمانـ  زاهدان، اصفهانـ  شیراز، 
دوخطه کردن تهرانـ   میانه و آستاراـ  آستارا را تکمیل 
کرد و پس از اتمام زیرسازى و ریل گذارى، این پروژه ها 

را به شرکت راه آهن واگذار کرد.
وى با بیان اینکه همواره شــرکت ســاخت و توســعه 
زیربناهاى حمل و نقــل، همه پروژه هــاى ریلى را در 

پایان مرحله ریــل گذارى به راه آهــن واگذار مى کند، 
افزود: پس از آن نیز شرکت راه آهن فعالیت نصب عالئم 
ارتباطى و ســیگنالینگ مســیر را براى بهره مندى از
 تکنولوژى هاى نویــن ارتباطى آغاز مى کند و هیچگاه 
نصب عالیم ســیگنالینگ در اختیار شــرکت ساخت و 

توسعه نبوده است.
ذاکرى تأکید کرد: البته در حال حاضر فعالیت زیربنایى و 
احداث راه آهن تهرانـ  قمـ  اصفهان طى مصوبه اى در 
هیئت دولت از شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى حمل 
و نقل، منفک و به شرکت راه آهن واگذار شده و  شرکت

 راه آهن ســاختارهاى الزم براى انجــام فعالیت هاى 
زیربنایى و ســاخت و ســاز را ندارد ولى در حال ایجاد 

زیرساخت هاى انجام این پروژه است.

مرکــز مدیریــت راه هــاى کشــور در اطالعیه اى، 
محدودیت هاى ترافیکى محورهاى مواصالتى استان 

اصفهان را اعالم کرد.
براســاس این گزارش، محورهــاى  زیر در اســتان 
اصفهان داراى محدودیت هــاى ترددى در زمان هاى 
مشخص شــده هســتند و بقیه محورهاى مواصالتى 
اســتان باز و تردد در آنهــا به  روال عــادى در جریان 

است.
■ محور کاشان– مشــهد اردهال (تقاطع چنار) تا 17 
مرداد 96، ســاعت 7 الى 17، به  دلیل اجراى عملیات 
احداث تقاطع غیر همسطح مسدود بوده و تردد از مسیر 

کنار گذر امکانپذیر مى باشد.
■ محور داران – اصفهان، تاهفتم آبان از ســاعت 8 تا 
19، به  دلیل اجراى عملیات لکه گیرى هندسى و روکش 
آسفالت تردد همزمان با اجراى عملیات، بامحدودیت و 

رعایت احتیاط انجام مى شود.
■ محور خور – طبس تا هفتم  آبان از ســاعت 8 تا19، 
به  دلیل اجراى عملیات لکه گیرى هندســى و روکش 
آسفالت، تردد همزمان با اجراى عملیات، بامحدودیت 

و رعایت احتیاط انجام مى شود.
■ محور اصفهان – داران، تا هفتم آبان از ســاعت 8 تا 
19، به  دلیل اجراى عملیات لکه گیرى هندسى و روکش 

آسفالت، تردد بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام  شود.
■ محور زرین شهر – سفید دشت تا15 مرداد ازساعت 
8 تا 18، به  دلیل اجراى عملیــات لکه گیرى و روکش 
آســفالت، ترددبامحدودیت و رعایت احتیــاط انجام 

مى شود.
■  محور نجف آباد – تیران ، از 9 مرداد(امروز)تا9 آبان 
ازساعت 7 تا 19، به  دلیل اجراى عملیات تعریض محور، 

تردد با محدودیت و رعایت احتیاط انجام مى شود.

ساختار احداث خط آهن سریع السیر
 تهران-اصفهان را نداریم

محدودیت هاى ترافیکى 
محورهاى مواصالتى استان  

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: گم 
شدن کودك شش ساله در میدان انقالب که به 
صورت فیلم در شبکه هاى مجازى پخش شده، 

صحت ندارد.
سرهنگ ســتار خســروى اظهار داشت: اگر 
کودکى دزدیده شــود به پلیس آگاهى اطالع 
داده مى شــود، در صورتى که مــا هیچگونه 
گزارشــى مبنى بــر دزدیده شــدن کودك 

نداشته ایم.
وى با بیان اینکه گم شــدن کودك شش ساله 
در میدان انقــالب اصفهان که فضاى مجازى 
را پر کرده، صحت ندارد، افزود: در پلیس آگاهى 
اســتان اصفهان پرونده اى پیرامون گم شدن 
کودك وجود ندارد، این تصاویر شایعه ســازى 
است و در چند ماه اخیر هیچ پرونده اى در مورد 
گم شدن کودك نداشــته ایم و این خبر کذب 

محض است.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه در شبکه هاى مجازى به شدت به شایعات 
دامن زده مى شود، گفت: شایعه پراکنى یکى از 
ویژگى هاى بارز شــبکه هاى اجتماعى است و 
خبر گم شــدن کودکى در میدان انقالب نیز از 

این دسته است.
وى با اشاره به اینکه مردم باید اخبار را از منابع 
رســمى دنبال کنند، بیان کرد: مردم باید سواد 
رسانه  اى داشته باشند و این را باید بدانند که هر 
خبرى در فضاى مجازى منتشر مى شود دلیلى 

بر صحت آن وجود ندارد.

هیچ پرونده اى در مورد 
گم شدن کودك نداریم

پلیس اصفهان تکذیب کرد
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ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان حمید مهدیه دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ 20/000/000 ریال به طرفیت خوانده حمیدرضا 
مرادیان به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
1400/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/14 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا 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:5285 شعبه 2 شوراى حل اختالف 

نجف آباد 5/290 
مزایده

شماره نامه:9610113730600456 شماره پرونده: 9509983730200311 در پرونده کالسه 950484 اجرایى 
و به موجب دستورفروش 9509973730200800 صادره از شعبه دوم عمومى نجف آباد حسب درخواست آقاى 
محمود رجایى بطرفیت خواندگان ملک مشاعى 1.خانم خورشیدکاظمى 2.خانم عفت کاظمى 3.آقاى حشمت 
اله جوزى مبنى بر فروش پالك ثبتى بشماره 52 واقع در قطعه 5 نجف آباد ازبخش 11 ثبت اصفهان ملک فوق 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهدى کتانى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: پالك ثبتى 
52 واقع در قطعه 5 بمساحت 191/2 مترمربع شــامل 110/72 مترمربع منزل مخروبه و 21/67 مترمربع که 
ضمیمه پالك ثبتى 52/5 و 58/72 مترمربع که درمسیر خیابان قدس قرارگرفته بالغ بر چهارمیلیارد و پنجاه 
میلیون ریال ارزیابى شده الزم به ذکر است که 21/67 مترمربع ازپالك 52 که عمال ضمیمه پالك ثبتى 52/5 
مى باشد هم اکنون بصورت یک ســاختمان نیمه تمام و درحد سفت کارى شده و امکان جداسازى و تفکیک 
آن وجود ندارد که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/05/29 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به 
فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف :5303 مدیراجراى 

احکام 2 حقوقى دادگسترى نجف آباد 5/300 
مزایده

 شماره نامه:9610113730600466 شماره پرونده: 9409983730200939 در پرونده کالسه 950520 اجرایى 
و به موجب دادنامه 9409973730201601 صادره از شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى شرکت 
فنى مهندسى مرات صنعت سپاهان با مدیریت کیوان غالمیان محکوم است به پرداخت یکصدوشصت و چهار 
میلیون و نهصد و شصت هزارریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له فاطمه عیدى 
وندى فرزند صفقلى با وکالت اسماعیل عیدى وندى و مبلغ شش میلیون و ششصد هزار ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب آقاى على صابرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک دستگاه کامیون جرثقیل 
مدل 1976 میالدى مارك تى 652 و شماره موتور 085597 و شماره شهربانى 48 ع 538 ایران 23 به رنگ آبى 
بظرفیت اسمى 9 تن و کارکرد 40 سال و واحد جرثقیل بظرفیت 5 تن شامل سیستم و اجزایى هیدرولیک مرتبط 
با دکل دو کشابه بطول 4/5 متر جکها و چهار عدد جک تثبیت کننده کامیون به ارزش دویست میلیون ریال 
ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/05/30 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به 
فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف :5305مدیراجراى 

احکام 2 حقوقى دادگسترى نجف آباد 5/301 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مهدى خانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به پرداخت یک فقره چک به طرفیت خوانده ابراهیم 
حسنى به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 397/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/15 ساعت 4/45 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 رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5301 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/302 

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان مهدى خانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به پرداخت یک فقره چک به طرفیت خوانده مهدى 
عالمى به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 398/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/15 ساعت 4/45 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 رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5302 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/303 

فقدان سند مالکیت
 شــماره: 1396/12/393807 آقاى مرتضى محمودیان بموجب وکالتنامه شــماره 1396/03/21-93991 
دفترخانه 25 اصفهان از سید مصطفى کرباسى زاده باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین شماره پالك 395/275 واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان که درصفحه 563 دفتر 89 فالورجان ذیل ثبت 8224 سندمالکیت شماره 573855 بنام غالمعلى 
نصراصفهانى فرزند احمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال شماره 59269 مورخ 1374/03/07 
دفترخانه 53 به سید مصطفى کرباسى زاده انتقال گردیده که بموجب نامه شماره 4399 مورخ 1380/04/06 
اجراى ثبت فالورجان درقبال مبلغ 16000800 ریال بابت اصل و مبلغ 800000 ریال بابت نیم عشر بازداشت 
و همچنین بموجب نامه شماره 4448 مورخ 1380/04/07 اجراى ثبت فالورجان مازاد اول بازداشت مى باشد 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/05/09 م الف:5306- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك نجف آباد 5/305 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 115/96 دادنامه 381-96/04/21 مرجع رسیدگى 
شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: احمدنادعلى نشانى: نجف آباد-خ 17شهریور-پاساژ شیخ 
بهایى طالى مبعث وکیل خوانده: ناهید ایران نژاد به نشــانى: نجف آباد خ 17شهریور-نبش کوى لعل طبقه 
دوم پ21 خوانده: امراله یادگار صالحى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 
829475/19-95/11/15 جمعا به مبلغ 8/500/000 ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى احمدنادعلى به طرفیت امراله 
یادگارصالحى 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 نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 695/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 
95/11/15 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء 
مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى 

باشد. م الف: 5300-قاضى شعبه 2  شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 5/309
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 116/96 دادنامه 358-96/04/21 مرجع رسیدگى شعبه 
دوم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: احمدنادعلى نشانى: نجف آباد-خ 17شهریور-پاساژ شیخ بهایى 
طالى مبعث وکیل خوانده: ناهید ایران نژاد به نشانى: نجف آباد خ 17شهریور-نبش کوى لعل طبقه دوم پ21 
خوانده: سعیدصالحى نژاد نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 3 فقره چک به شماره 449062945-
93/10/03-449062929-93/10/16-443919462-93/08/20 جمعــا به مبلــغ 27/000/000 ریال. 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى احمدنادعلى به طرفیت ســعیدصالحى نژاد به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/045/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکها مورخ 93/10/03 و 93/10/16 و 93/08/20 لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:5299-قاضى شعبه 2 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 5/310 
ابالغ راى

ابالغیه: شماره ابالغنامه: 9610103730303728 شــماره پرونده: 9509983730302471 شماره بایگانى 
شعبه: 952491 ابالغ شونده حقیقى: على احمد محمدى فرزند جانمحمد به نشانى: اصفهان-خ کهندژ ایستگاه 
امامزاده ابراهیم محله سودان ك رهبرى راهنمایى رانندگى آموزشگاه پویا سمت راست اولین بن بست (مجهول 
المکان). به پیوست یک نسخه دادنامه بشماره 9609973730300503. خواهان فاطمه اصغرى فرزند صفرعلى 
به نشانى اصفهان نجف آباد یزدانشهر-30مترى منتظرى غربى چهارراه اول سمت راست پ58. خوانده على 
احمد محمدى فرزند جانمحمد به نشانى اصفهان-خ کهندژ ایستگاه امامزاده ابراهیم محله سودان ك رهبرى 
راهنمایى رانندگى آموزشگاه پویا سمت راست اولین بن بست. خواسته: طالق به درخواست زوجه. دادگاه بااعالم 
ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. (راى دادگاه) درخصوص دادخواست فاطمه اصغرى بطرفیت 
على احمد محمدى بخواسته احرازشرایط اعمال وکالت درطالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد سندنکاحیه 
باعنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ازجمله فتوکپى مصدق سندنکاحیه ضمیمه نکاح دائم فى مابین زوجین 
مترافعین محرز و ازطرفى مساعى دادگاه و داوران و مشاورقضایى دادگاه دراصالح ذات البین موثر واقع نگردیده 
و باتوجه به اینکه تحقق شروط ضمن عقد حسب عدم پرداخت نفقه و ترك زندگى مشترك که حسب دادنامه 
ضمیمه تحقیقات معموله ثابت است محرز است و مستندا به قانون مدنى افغانستان به لحاظ سنى بودن و تبعه 
افغانستان بودن زوج احراز شرایط اعمال وکالت درطالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر ثبت 
رسمى طالق مراجعه و باتوجه به اینکه وى طالق خلع راانتخاب نموده و میزان یک جلد کالم ا.. مجید و آینه و 
شمعدان و صدعدد سکه رابذل نموده و به وکالت ازشوهرش قبول مابذل نماید و پس از اجراى صیغه طالق به 
وکالت از زوج بااعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمى آن اقدام کند و اسناد و دفاتر 
مربوطه رااصالتا و نیزبه وکالت از شوهرش امضاء نماید. طالق مزبور خلع نوبت اول است و عده آن ازتاریخ وقوع 
آن سه طهر مى باشد رعایت وجودشــرایط صحت اجراى صیغه طالق ازجمله مراعات مواد 1134 و 1135 و 
1140 و 1141 قانون مدنى حسب مورد بعهده مجرى صیغه خواهد بود. اعتبار اجرایى این گواهى ازتاریخ ابالغ 
دادنامه قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه به دفتر ثبت طالق شش ماه خواهد بود. درخصوص مسائل مالى 
زوجه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شد مهریه،نفقه معوقه، شرط تنصیف، نحله، اجرت المثل،جهیزیه، حضانت 
و مالقات فرزندان و نفقه ایشــان باتوجه به اینکه زوجین داراى فرزند مشترك نیستند و زوجه نیز درخصوص 

امورمالى خودش ادعایى مطرح نکرده است دادگاه مواجه با تکلیف نیست راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز ازتاریخ قابل واخواهى دراین شعبه و ظرف مهلت بیست روز قابل فرجام خواهى درمحاکم دیوان عالى کشور 

است. م الف :5295 گرامى دادرس شعبه سوم حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد 5/311 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 141/96 دادنامه 430-96/04/31 مرجع رسیدگى 
شعبه یازده شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: سیددانیال حسینى فرزند سیدمرتضى شغل آزاد نشانى: نجف 
آباد-خ قدس کوچه خواجه نصیر کوچه شهیدجاللى پ20کدپ8581765861 وکیل خوانده: محمدرضا پاینده 
به نشانى: نجف آباد خ قدس مرکزى جنب هواپیمائى هما خوانده: حمیدتوکلى نشانى: مجهول المکان موضوع: 
مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره 483236 سرى/ب جمعا به مبلغ پنجاه میلیون ریال. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و 
جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى سیددانیال 
حسینى به وکالت محمدرضا پاینده به طرفیت حمیدتوکلى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را 
دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 26/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 890/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 96/02/17 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد.م الف : 5287شعبه یازده حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 5/312 

ابالغ راى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 58/96 دادنامه 429-96/04/31 مرجع رسیدگى شعبه 
یازده شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: ســیددانیال حسینى فرزند سیدمرتضى شغل آزاد نشانى: نجف 
آباد-خ قدس کوچه خواجه نصیر کوچه شهیدجاللى پ20کدپ8581765861 وکیل خوانده: محمدرضا پاینده 
به نشانى: نجف آباد خ قدس مرکزى جنب هواپیمائى هما خوانده: علیرضا قادرى فرزند صفرعلى شغل آزاد نشانى: 
مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 2477/525534 جمعا به مبلغ یکصدوبیست و نه 
میلیون ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا درخصوص دعواى سیددانیال حسینى به وکالت محمدرضا پاینده به طرفیت علیرضاقادرى به خواسته 
مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 470/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 92/11/20 لغایت اجراى حکم که 
توسط اجراى احکام محاسبه  و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:5288-مقیمى قاضى 

شعبه یازده حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 5/313
اجراییه

 شماره 821/95 به موجب راى شماره 1148 تاریخ 95/12/22 حوزه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه عیدى خونســارى به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/215/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و 
مبلغ 250/000 ریال هزینه نشرآگهى و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/09/18 لغایت 
زمان پرداخت محکوم به که درهنگام اجراى حکم محاســبه میگردد وصول و ایصال میگردد درحق خواهان 
مجیدناظمى فرزندایرج شغل آزاد به نشانى: نجف آباد خ آیت جنوبى کوى شهیدروشنانیان پ65 و نیم عشر 
دولتى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:5298 شعبه 3 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد5/314 
اجراییه

 شــماره 67/95 ش ح8 به موجب راى شــماره 134 تاریخ 96/02/23 حوزه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها 1.رضادهدشتى2.یوسف صالحى به نشانى 1.مجهول 
المکان2.خیابان سعدى کوى مشاوریه-کانال سازى سعدى. محکوم اند به حضور در دفترخانه اسنادرسمى و 
انتقال سند یک دستگاه خودرو پیکان بشماره 96524 س49 به نام خواهان 2.پرداخت مبلغ 550/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و ابطال تمبر درحق خواهان محسن صالحى به نشانى منتظرى شمالى مجتمع سعیدفر کوچه 
موحدى کوى یاسر و نیم عشر دولتى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحاً اعالم نماید.م الف: 5291 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/315 
حصر وراثت

رسول ایمانى چم طاقى داراى شناسنامه شماره 452 به شرح دادخواست به کالسه 65/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حکیمه افتاده بشناسنامه 12 در تاریخ 96/3/17 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به رسول ایمانى چمطاقى فرزند 
محمود به شناسنامه شماره 452 نسبت فرزند متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یکماه به شــورا تقدیم داردو اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 546 شعبه 2 حقوقى شوراى حل 

اختالف  باغبهادران /5/316
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973640700633 شماره پرونده: 9609983640700091 شماره بایگانى شعبه: 960092 
خواهان: حیدر رنجبر اســماعیل ترخانى فرزند عباس به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر 
دیزیچه- روستاى اسماعیل ترخان خیابان شیخ صدوق کوچه مهر پالك 50 خوانده: احمد دادور فرزند علیمراد 
به نشانى چمگردان خ اصلى ك 41 قرآن منزل شخصى خواسته: الزام به فک پالك خوردو گردشکار: دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: 
درخصوص دادخواست خواهان حیدر رنجبر اسماعیل ترخانى به طرفیت خوانده احمد دادور فرزند علیمراد مبنى 
بر فک پالك به شماره انتظامى ایران 43- 565 ج 52 که به نام خواهان مى باشد و بر سوارى پیکان الصاق مى 
باشد، دادگاه با بررسى محتویات پرونده، از توجه به اینکه بر اساس پاسخ استعالم از پلیس راهور پالك مذکور به 
نام خواهان است ولیکن پس از فروش خودرو پالك آن فک نگردیده است و پالك خوردو قایم به شخص است 
از این روى دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشیخص داده و به استناد ماده 198 از قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 
29 از قانون رسیدگى به تخلفات رانندگان مصوب 1390 حکم به فک پالك انتظامى ایران 43- 565 ج 52 که به 
نام خواهان مى باشد را صادر مى کند. رأى دادگاه غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این 
مرجع و پس از انقضاى مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان است. م الف: 556 قاسمى دادرس  شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان لنجان /5/317

حصر وراثت
گل طال رحیمى کله مسلمانى داراى شناسنامه سماره 4 به شــرح دادخواست به کالسه 209/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان موسى محمدرضائى نوگورانى بشناسنامه 
30 در تاریخ 1395/06/06 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- گل طال رحیمى کله مسلمانى فرزند عیســى ش.ش 4 ت.ت 1336 صادره از لنجان (همسر متوفى) 
2- احترام رحیمى کله مسلمانى فرزند خداداد ش.ش 13 ت.ت 1342 صادره از لنجان (همسر متوفى) 3- سلمان 
محمدرضایى نوگورانى فرزند موسى ش.ش 1160161658 ت.ت 1369 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- على 
محمدرضائى فرزند موســى ش.ش 95 ت.ت 1364 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- عباس محمدرضائى 
نوگورانى فرزند موسى ش.ش 366 ت.ت 1366 صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- زهرا محمدرضائى نوگورانى 
فرزند موسى ش.ش 6200065535 ت.ت 1377 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 554 شعبه 

پنجم  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /5/318
فقدان سند مالکیت

شماره:1396/18/394766نظر به اینکه خانم بنفشه شمسى چم یوســفعلى فرزند درعلى به استناد 2 برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسماً گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه پالك 240 فرعى از 296- اصلى واقع در چم یوسفعلى بخش 9 ثبت اصفهان که در 
صفحه 217 دفتر 24 امالك این اداره ذیل شماره 3918 به نام وى، ثبت و سند مالکیت دفترچه اى به شماره 
چاپى 165658 سرى الف/83 صادر وتسلیم گردیده و معامله دیگرى انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده 
است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آ ئین نامه قانون 
ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارك 
مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله 
ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 549 

واحد ثبتى لنجان /5/319
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرایى 960040 ح اجرایى موضوع علیه محمود 
رهنما و فرشته  درخشان و له فاطمه صادقى در تاریخ 96/5/23 به منظور فروش شش دانگ ملک مشاع منزل 
مســکونى واقع در فالورجان خیابان امام کوچه مهران- پالك 23- با عرصه حدود 94 مترمربع در دو طبقه 
ساختمان با دیوارهاى آجر و حدود 154 مترمربع زیربنا- داراى انشعابات آب و برق و گاز ملکى فاطمه صادقى، 
فرشته درخشان، محمود رهنما واقع در فالورجان- خیابان امام- کوچه مهران- پالك 32 که داراى سابقه ثبتى 
به شماره 15 اصلى بخش 9 ثبت اصفهان مى باشد/ نمى باشد و ملک مذکور مشاع/ مفروز مى باشد و متعلق 
حق غیر مى باشد/ نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان 
اطاق 318 برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 960/000/000 ریال 
ارزیابى شده است. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال 
مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا 
کلیه هزینه هاى مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 
ده درصد قیمت ارزیابى شده را به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 ایداع و فیش آن را 
ارائه و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 434 اجراى احکام حقوقى 

شعبه اول شهرستان فالورجان /5/320
ابالغ رأى

شــماره: 191/95 و 215- 96/5/1 درخصوص دعوى مطروحه از ناحیه عبداهللا بابایى ســاکن فالورجان- 
تبارك- خ ش ابراهیم بابایى- بن بست میثم- پالك 243 به طرفیت پژمان زمانى ساکن شهرستان اقلید- خ 
مطهرى- کوى شقایق 3 بخواسته مطالبه مبلغ سى و ســه میلیون ریال بابت 33/000/000 فقره چک سند 
عادى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه بشرح دادخواست و ضمائم تقدیمى نظر به اینکه با ابالغ اخط اریه و اطالع 
خوانده از جریان دادرسى در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوى مطروحه و مستندات ابرازى از ناحیه خواهان 
هیچگونه دفاعى بعمل نیاورده و نسبت به مستندات ابرازى خواهان هیچگونه ایراد و تکذیبى نیز به عمل نیاورده 
و منکر اصالت مستند نشده و دلیل و مدرکى که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و مستندات 
ابرازى خواهان حاکى از اشتغال ذمه خوانده را بمیزان اصل خواسته دارد بنابراین شورا با اتفاق نظر مستنداً به 
مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 310 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ سى و سه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته/ 
چک یا یا تقدیم دادخواست بمبلغ مطابق شاخص لغایت اجراى حکم در حق خواهان محکوم مى نماید و اجراى 
احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را بمیزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب و از خوانده اخذ 
و بخواهان پرداخت نماید رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا است و 
20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى فالورجان مى باشد. م الف: 423 شعبه 5 حقوقى 

شوراى حل اختالف فالورجان /5/321
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 62/96 شــماره دادنامه: 226- 96/5/3 مرجع رسیدگى: شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 
فالورجان خواهان: مصطفى محمدى افجدى نشانى: کلیشاد- افجد- خیابان ابوریحان- کوى شهید عباس 
نسبى خوانده: شرکت تولیدى و مواد غذایى اصفهان به نمایندگى مرتضى عسکریان نشانى: مجهول المکان 
خواسته: انتقال سند خودرو، پالك 799هـ 99/ ایران 23 مدل 1382 به انضمام کلیۀ خسارات قانونى و دادرسى 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: 
درخصوص دعواى مصطفى محمدى افجدى به طرفیت شــرکت تولیدى مواد غذایى اصفهان به نمایندگى 
مرتضى عسکریان به خواستۀ انتقال ســند خودرو به پالك 799هـ 99 مدل 1382 ایران 23 به انضمام کلیۀ 
خسارات قانونى و دادرسى، با توجه به بررسى محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى و با توجه 
به مدارك موجود در پرونده سند و مدارك ماشین به نام خوانده مى باشد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسۀ شورا حضور پیدا ننموده است و دفاعى که مؤید برائت ذمۀ خویش باشد ارائه نکرده است، لذا شورا خواستۀ 
خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده است و به استناد ماده 237 و 362 ق.م راى به محکومیت خوانده به حضور 
در دفترخانۀ اسناد رسمى و انتقال سند خودرو وانت مزدا به شماره انتظامى 799هـ 99/ ایران 23 مدل 1382 به 
انضمام هزینه هاى دادرسى به نام خواهان صادر و اعالم مى نماید، راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا مى باشد و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 

فالورجان مى باشد. م الف: 452  شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان /5/322
ابالغ

دادخواست به دادگاه نخستین-مشخصات طرفین خواهان: حسن قنبرى فرزند یوسف سن 1363، شغل آزاد 
کدملى 1091408130 به نشانى:یزدانشهر-خ6غربى پ22، خوانده: فاطمه کالنترى گورتانى فرزند منصور سن 
1370 شغل خاندار کدملى 1271016516 به نشانى مجهول المکان، خواسته و بهاى آن:تقاضاى الزام خوانده 
به انتقال سندقطعى و حضور دردفترخانه اسنادرسمى بابت یکدستگاه خودروى وانت پیکان بشماره انتظامى 
797ج41/ایران23 مقوم به چهل میلیون ریال، بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر درانتقال سند. 
دالیل و منضمات دادخواست: 1.برگ سبز خودرو 2.سندقطعى خودرو. شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه 
نجف آباد-باسالم، احتراما اینجانب خواهان فوق یکدستگاه خودروى وانت پیکان بشماره انتظامى 797ج23/41 
را از خوانده فوق خریدارى نمودم و مقرر شد اقدام به انتقال سند خودرو نماید اما متاسفانه تاکنون مبادرت به انتقال 
سند ننموده است و اخیرا متوجه شده ام محل سکونت نامبرده تغییر نموده و وى مجهول المکان است. لذا حسب 
مراتب تقاضاى الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسنادرسمى و انتقال سندقطعى و رسمى خودروى مذکور بشرح 

ستون خواسته مدنظر است.م الف:5304شعبه 4 حل اختالف نجف آباد (یزدانشهر) 5/323 
ابالغ نظریه کارشناسى

شماره: 000090 احتراماً درخصوص قرار کارشناسى صادره مضبوط در پرونده شماره 950612 موضوع دعوى 
مهین حیدرى باغبادرانى بطرفیت محمدعلى کاجى، الزام به تنظیم سند رسمى و تحویل پالکهاى خریدارى 
شده، بدینوسیله پس از مطالعه پرونده قضائى و بررسى سوابق و نقشه هاى ثبتى و معاینه محل اعالم میدارد ملک 
معرفى شده توسط خواهان بصورت بایر غیرمحصور در گلدشت خیابان کشاورز غربى کوچه ماکارون واقع شده 
که محدوده اش از این قرار است: شماًال بطول 20 متر به ملک مجاور، شرقاً بطول 10 متر به ملک مجاور، جنوبًا 
بطول 20 متر به ملک مجاور و غرباً بطول 10 مترپى است به کوچه به مساحت 200 مترمربع. بموجب مبایعه 
نامه عادى 89/6/21 معادل 200 مترمربع از ملک مزروعى فروشنده واقع در گلدشت نجف آباد بلوار ابوذر خیابان 
کشاورز غربى کوچه ماکارونى بحدود اربعه و بدون قید طول ابعاد: حدى به شارع عام، حدى به ملک رضاقلى 
افالکیان، حدى بملک خود فروشــنده و حدى به باغهاى گلدشت توسط محمدعلى کاجى به مهین حیدرى 
باغبادرانى فروخته شده است. با پیاده نمودن سوابق ونقشه هاى ثبتى بر محل، محرز شد از کل 200 متر مربع 
ملک موضوع خواسته، میزان 150/5 مترمربع در محدوده پالك ثبتى 391/3624 و تتمه 48/5 مترمربع آن در 
محدوده پالك ثبتى 391/3625 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان قرار گرفته است. لذا بر مبناى مساحت /1813/1 
مربع ششدانگ پالك ثبتى 391/3624 میزان 151/5 مترمربع معادل 5/976 حبه و بر مبناى مساحت 565/25 
مترمربع مساحت ششدانگ پالك ثبتى 391/3625 میزان 49/5 مترمربع معادل 6/305 حبه از 72 پالکهاى 
ثبتى 391/3624 و 391/3625 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان محاسبه میگردد. ضمناً در تصویر هوایى ضمیمه 
موقعیت و محدوده ملک معرفى شده توسط خواهان مشخص شده است./ م الف: 5276 شعبه 5 دادگاه عمومى 

(حقوقى) نجف آباد  /5/324
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960292 خواهان امیر حبیبى دادخواستى مبنى بر الزام به طرفیت محسن دیهیم 
تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز دوشنبه مورخ 96/6/27 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبه روى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 
کدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور  وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 13469 شعبه 28 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/5/325
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960429ش11 خواهان شرکت پگاه پیشتاز سپاهان به مدیرعاملى عباس کاظمى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت سید قاسم آقاپور تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/6/20 
ساعت 12 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 خ شیخ صدوق شمالى نبش چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور، وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 13497 شعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو )/5/326
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 380/96 خواهان مسلم قصاب نژاد دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت حسین 
قاسمى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخ 96/6/15 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاى خواهان  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به 
این شعبه به نشانى کنار گذر اتوبان شهید خرازى حد فاصل خ آتشگاه و خ میرزا طاهر- مجتمع شماره 3 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور، وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 13494 شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/5/327
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه: 960290 خواهان: رضا صراف دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت: امین فتحى 
کاهیدانى تقدیم نموده و وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 96/6/11 ساعت 18 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 چهارراه سپهساالر ابتداى خیابان حاج 
رحیم ارباب مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور، وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 13493 

شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/328 /5 
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه: 960149 خواهان: صندوق قرض الحسنه خلیل الرحمن دادخواستى مبنى بر مط البه 
وجه چک به طرفیت: فرشاد بدرى زاده تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخ 96/7/3 ساعت 8/30 
صبح 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 
خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 13491 شعبه 45 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/5/329
اخطاریه

شماره:960311 جاسم فراتى نشانى: مجهول المکان محل حضور شعبه 3 شوراى حل اختالف اصفهان واقع در 
خ حاج رحیم ارباب وقت حضور 96/6/11 ساعت 8/30 صبح علت حضور درخصوص دعوى حکیمه فراتى مبنى 
بر نفقه در وقت فوق در جلسه رسیدگى تعیین شده در جلسه حضور یابید. م الف: 13495 شعبه 3 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/330
اخطاریه

درخصوص اجراى 960168 ح5 محکوم علیه اجرائى ایرج قهرمانى ملزم است به حضور در دفترخانه 179 واقع 
در خ 17 شهریور سه راه فرهنگ و انتقال تمامت ششدانگ پالك ثبتى 129/790 در مورخه 96/05/28 ساعت 

10 صبح مى باشد.م الف: 5322 اجراى احکام شعبه پنجم حقوقى نجف آباد 5/332 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان شرکت تعاونى اعتبار حسنات دادخواستى به خواسته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده مریم صالحى به 
شوراى حل اختالف شعبه 8 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 96/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/22 ساعت 4/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در 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 رسیدگى نموده 

و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود.م الف: 5313 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد5/334 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان شرکت تعاونى اعتبار حسنات دادخواستى به خواســته الزام خوانده .... به طرفیت خواندگان 1.بهمن 
یزدانیان 2.عماریزدانیان به شوراى حل اختالف شعبه 8 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 99/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/06/22 ساعت 4/15 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 دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود.م الف:5314 شعبه هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد 5/335 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 41/96 دادنامه 399-96/04/29 مرجع رسیدگى شعبه 
دوم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: سعیدتوبیها نشانى: نجف آباد خ سعدى کوچه شکیب پ42 خوانده: 
سعید قاسم زاده نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه شش فقره چک به شماره 95/09/30-3863230-
-95/04/30-3863228-95/07/05-3863226-95/08/30-3863229-95/10/20-3863231

3863227-95/06/30 جمعا به مبلغ یکصد و شــصت و هشت میلیون ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى سعیدتوبیها 
به طرفیت سعیدقاسم زاده به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 168/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/855/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ 
سررسید چکها لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد 

مى باشد. م الف:5326-قاضى شعبه 2حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 5/336 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 196/96 دادنامه 432-96/04/31 مرجع رسیدگى 
شعبه یازده شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: بانک مهراقتصاد به مدیریت آقاى علیرضا زمانى نشانى: 
اصفهان-ابتداى خیابان توحید وکیل خواهان: خانم مرضیه امیرنیرومند خواندگان: 1.اصغرباقرى حسین آبادى2.

زمان رضائى حسین آبادى نشانى: هردو مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 266700 
جمعا به مبلغ یکصدوسى میلیون ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى بانک مهراقتصاد به مدیریت آقاى علیرضا زمانى با 
وکالت مرضیه امیرنیرومند به طرفیت 1.اصغرباقرى حسین آبادى2.زمان رضائى حسین آبادى به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته 
در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر 
برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 
مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان 
بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/555/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیرتادیه 
از تاریخ سررسید 1395/10/20 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 بیســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:5327-محمدامین مقیمى زند-قاضى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف 

نجف آباد5/337 
اجراییه

 شماره 164/95 ش ح11 به موجب راى شماره 20 تاریخ 96/01/05 حوزه ... شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه نیما اسماعیلى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ هفتصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 95/10/28 (سى میلیون 
ریال): 95/10/28 (سى میلیون ریال) لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه اجرایى نیز محکوم است به 
پرداخت مبلغ سیصدهزار تومان بابت نیم عشر دولتى. محکوم له: مریم فدایى با وکالت مهدى سوادکوهى به 
نشانى: نجف آباد-باغملى- مطب سرکارخانم مژگان معینى. 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 نماید.م الف:5316محمدامین مقیمى زند- قاضى شعبه 11 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد 5/338 
مزایده

 کالسه شماره 960104 بنابه دســتور فروش صادره ازشعبه چهارم حقوقى و بنابه درخواست مالکین مشاعى 
پالك 1154/2 قطعه 2 یکباب منزل مســکونى واقع در نجف آباد- خ قدس خ خواجه نصیرالدین طوسى و 
داراى عرصه حدود 71/5 مترمربع به ابعاد 14/4*5 و اعیانى با قدمت بیش از 30 سال دریک و نیم طبقه جمعا 
بمتراژ 79 مترمربع که جمعا بارزش 1/496/500/000ریال تعیین گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/05/23 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/
ملک موردنظر بازدید به عمل آورد.م الف : 5297/ مدیراجراى احکام شعبه 4حقوقى دادگسترى نجف آباد 5/339 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه 9610113732101108 شــماره پرونده 9409983732100387 
نظربه اینکه درپرونده کالسه 940421 دادیارى شعبه دوم دادسراى شهرستان 
نجف آباد با عنایت به شکایت شــاکى خانم نگارســپیدکار، محتویات پرونده 
استعالم از شرکت ایرانســل و لیســت پیامک هاى خارج نویسى شده ارسالى 
آقاى مجیدجعفرى فرزندمصطفى متهم است به مزاحمت تلفنى باشماره همراه 
09380782867 باتوجه به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا مراتب فوق 
وفق ماده 174قانون آیین دادرســى کیفرى یک نوبت آگهى دریکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشــار درج تا بدین وســیله به متهم ابالغ گردد روز دوشنبه مورخ 
96/06/27 ساعت 8/30 جهت رســیدگى به اتهام خود در شعبه دوم دادیارى 
دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان نجف آباد حاضر شود. درصورت عدم 
حضور و ارائه الیحه اقدام به صدور تصمیم خواهد گردید. م الف:5307محمدى 

فرد-دادیارى شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد 5/333 

 ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه:9610113757300919 شماره پرونده: 9609983757300696 
شماره بایگانى شعبه: 960719  احترامًا مقرر است متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 
96/05/20 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج و یک نســخه از 
آن جهت بهره بردارى در پرونده کالســه 960719 به این دادگاه ارسال گردد. 
موضوع: وقت رســیدگى مورخه 96/06/26 ســاعت 10 صبح شاکى: صغرى 
کریمى علویجه متشــاکى عنهما: 1.حســین عموچى فرزند محمد 2.حسین 
عسگرى فرزند احمد به نشانى مجهول المکان محل حضور دادگاه عمومى بخش 
مهردشت اتهام: سرقت تعزیرى دو کارت بانکى و برداشت مبلغ ششصدوپنجاه 
هزارتومان  بدین وسیله به شــما ابالغ میگردد درخصوص شکایت اولیه خانم 
صغرى کریمى علویجه فرزند حســین اتهامى دائر بر سرقت تعزیرى دوکارت 
بانکى و برداشت مبلغ ششصدوپنجاه هزارتومان علیه آقایان 1.حسین عموچى 
فرزند محمد 2.حسین عســگرى فرزند احمد مطرح نمودند که در شعبه دادگاه 
بخش مهردشت تحت کالسه 960719 تحت رســیدگى میباشد بنابه اعالم و 
درخواست شاکى و به لحاظ مجهول المکان بودن متشاکى عنهما به استناد ماده 
344 ق آ د ك مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت 
رسیدگى به شکایت در مورخه 96/06/26 ساعت 10 صبح در این دادگاه حضور 
یابید درصورت عدم حضور به پرونده شما غیابى رسیدگى خواهدشد. م الف 5294 

دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت 5/308

احضار
شماره نامه:9610113757300921 شماره پرونده: 9609983757300333 
شماره بایگانى شعبه: 960347  احترامًا مقرر است متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 
96/05/20 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج و یک نسخه از آن 
جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 960347 به این دادگاه ارسال گردد. موضوع: 
احضاریه شاکى: گزارش مرجع انتظامى متشاکى عنه: آقاى حمیدرسولى به نشانى 
مجهول المکان محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشــت اتهام: کاوش و 
حفارى غیرمجاز به قصد کشف اموال تاریخى بدین وسیله به شما ابالغ میگردد 
مرجع انتظامى (کالنترى 15دهق) اتهامى دائر بر کاوش و حفارى غیرمجاز به 
قصدکشف اموال تاریخى علیه آقاى حمیدرســولى مطرح نمودند که در شعبه 
دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 960347 تحت رسیدگى میباشد به لحاظ 
مجهول المکان بودن متشاکى عنه به اســتناد ماده 344 ق آ د ك مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به اتهام ظرف 5 
روز ازتاریخ نشرآگهى که به منزله ابالغ تلقى میگردد در این دادگاه حضور یابند 
درصورت عدم حضور به پرونده شما غیابى رســیدگى خواهدشد.م الف : 5293 

مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت 5/307 

احضار
شماره نامه:9610113757300915 شماره پرونده: 9509983757301446 
شماره بایگانى شعبه: 951543  احترامًا مقرر است متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 
96/05/20 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج و یک نســخه از 
آن جهت بهره بردارى در پرونده کالســه 951543 به این دادگاه ارسال گردد. 
موضوع: وقت رسیدگى مورخه 96/06/26 ساعت 9 صبح شاکى: گزارش مرجع 
انتظامى متشــاکى عنه: آقاى داود آقابابایى فرزند ســیف اله به نشانى مجهول 
المکان محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشت اتهام: شرب خمرواخالل 
درنظم عمومى بدین وســیله به شــما ابالغ میگردد مرجع انتظامى (کالنترى 
15دهق) اتهامى دائر بر شــرب خمر واخالل درنظم عمومــى علیه آقاى داود 
آقابابایى فرزند سیف اله مطرح نمودند که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت 
کالسه 951543 تحت رسیدگى میباشد بنابه اعالم و درخواست شاکى و به لحاظ 
مجهول المکان بودن متشاکى عنه به استناد ماده 344 ق آ د ك مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به شکایت در مورخه 
96/06/26 ســاعت 9 صبح در این دادگاه حضور یابید درصورت عدم حضور به 
پرونده شما غیابى رسیدگى خواهدشــد. م الف:5292 مدیر دفتر دادگاه عمومى 

بخش مهردشت  5/306 



اقتصاداقتصاد 07072999 سال چهاردهمدوشنبه  9 مرداد  ماه   1396

وزیر اقتصاد با بیان اینکه 26 درصد واگذارى شرکت ها، 
به سهام عدالت اختصاص داشت که با ریخت و پاش هاى 
فراوان همراه بود، گفت: 62 شرکت واگذار شده به سبد 
سهام عدالت باید از بالتکلیفى خارج شده و به نحو کارآمد 

اداره شوند.
على طیب نیا با بیان اینکه پایش چگونگى اجراى برنامه ها 
از اجزاى اصلى مدیریت خردمندانه است، اظهار داشت: 
میزان توسعه یافتگى هر کشــور در چگونگى مواجهه 
با مشکالت مشخص مى شــود،این موضوع به ظرفیت 
آماده سازى کشور در طول سالیان گذشته در برخورد با 
مشکالت مشابه وابسته اســت و در واقع توسعه یافتگى 

چیزى جز ایجاد این ظرفیت نیست.
وى افزود:  62 شرکت واگذار شده به سبد سهام عدالت 
باید از بالتکیفى خارج شده و به نحو کارآمد اداره شوند و 
50 میلیون نفر سهامداران واقعى این بنگاه ها بتوانند بر 

آنها اعمال مالکیت کنند.
وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکه جــزء مهــم برنامه 
خصوصى سازى، اصالح محیط کسب و کار است، گفت: 
باید رویکرد محیط کســب و کار را بر واگذارى مالکیت 
بنگاه هاى اقتصادى مقدم بدانیم؛ از سوى دیگر نظارت بر 
بازارها، مقابله با انحصارهاى دولتى موجود اجزاى دیگر 

رقابتى و مردمى کردن اقتصاد است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجــارت با بیان اینکه در حال 
حاضر تنها 30درصد ظرفیت صنعت کشور فعال است، گفت: 
بانکى که 23درصد سود مى دهد به یقین تسهیالت ارزان به 

تولید پرداخت نمى کند.
عبدالوهاب سهل آبادى با تأکید بر اینکه تنها توقع ما از دولت 
این است که سنگ جلوى پاى ما قرار ندهند،  اضافه کرد: 
اگر داعش مى خواست با بمب این 20 تا 30 هزار کارخانه را 
منفجر کند، این انفجار به شدتى که امروز با رکود منفجر شده،  
پیش نمى آمد.وى با انتقاد از بهره هاى سنگین بانکى، گفت: 
آقایان مى گویند سود بهره بانکى درحدود 18 درصد است 
اما در عمل 23 تا 24 درصد است، نکته قابل توجه اینکه اگر 

تولیدکننده اى نتواند بدهى خود را به بانک پرداخت کند باید 
بهره مرکب 40درصدى را بپردازد. سهل آبادى با ابراز اینکه 
عمده تسهیالت 16 هزار میلیارد تومانى دولت براى کمک 
به تولید صرف به روزرسانى دیون تولیدکنندگان به سیستم 
بانکى شده است، افزود: سهم صنعتگران از درآمد حاصله از 
هدفمندى یارانه ها هنوز پرداخت نشده، اما منتظریم دولت 
بگوید صنعتگران چه تقصیرى در اتفاقات کشور مانند رکود،  
هدفمندى یارانه ها و تحریم ها دارند، چرا باید تمام تبعات آن 
را جامعه صنعتى و معدنى بپردازد؟ در رابطه با مالیات بر ارزش 
افزوده نیز شرایط وصول دولت با وضع تولید تناقض دارد و 

تولید را دچار ضرر مى کند.

داعش هم نمى توانست 
اینگونه تولید را منفجر کند 

62 شرکت سهام عدالت 
بالتکلیف هستند

خدمات پرداخت موبایلى
 در راه است

وزیر ارتباطات و فنــاورى اطالعــات از برگزارى 
جلســاتى با رئیس کل بانک مرکزى در راســتاى 
خدمات پرداخت هــاى الکترونیــک روى موبایل 

خبر داد.
محمود واعظى گفت: جلسه بســیار خوبى با آقاى 
ســیف، رئیس کل بانک مرکزى و همکاران ایشان 
براى همکارى بیشتر، ترغیب و تسریع پرداخت هاى 

الکترونیک روى تلفن همراه داشتم.
وى ضمن تأکید بر همکارى بانــک مرکزى براى 
تحقق ســریع تر خدمات پرداخت موبایل بیان کرد: 
تحقق بسیارى از خدمات دولت الکترونیک و دولت 
همراه، منوط به اجرایى شــدن این موضوع است. 
همکاران بانک مرکزى قول دادند هرچه ســریع تر 
خدمات پرداخت موبایل را به طور کامل برقرار کنند.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات همچنین در ادامه 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امروز، مردم بیشتر 
امور خود را با تلفن همراه انجــام مى دهند، ایجاد و 
راه اندازى دولت همراه مورد نظر است و  با همکارى 
همه بخش هاى دولت، به زودى شاهد راه اندازى فاز 

اولیه آن خواهیم بود.

اجراى طرح رتبه بندى 
قطارهاى مسافرى از نوروز 97

مدیــرکل برنامه ریــزى راه آهن با اعــالم اینکه 
درخواستى براى افزایش قیمت بلیت قطار براى پاییز 
امسال نداشته ایم، از اجراى طرح رتبه بندى قطارهاى 
مسافرى در نوروز 97 خبر داد و گفت: هیچ شرکت 
حمل ونقل ریلى نمى تواند بگوید قطار 5 ستاره داریم.
على کاظمى منش با بیان اینکه در چهار ماه امسال 
و قبل از ســفرهاى تابســتانى 71  واگن مسافرى 
بازسازى و بهســازى شــد، از افزایش دو واحدى 
رضایت مردم از حمل ونقل ریلى خبــر داد و اظهار 
داشت: نوروز سال گذشته شــاخص میزان رضایت 

مردم 69 بود که نوروز امسال به 71 ارتقا یافت.
وى با بیــان اینکــه از دو ماه قبــل کار رتبه بندى 
قطارهاى مسافرى آغاز شده است، افزود: رتبه بندى 
قطارهاى مسافرى توسط یک شرکت در حال انجام 
است و این شرکت از شرکت هاى حمل ونقل ریلى 
براى این کار دعوت و جلساتى را برگزار کرده است.

تقویت اقتصاد شهرى
محور فعالیت هاى بانک شهر

مدیرعامل بانک شهر، تقویت اقتصاد شهرى را محور 
فعالیت هاى این بانک دانســت و گفــت: حمایت از 
مدیریت شهرى کالنشهرها در تأمین مالى پروژ ه هاى 
عمرانى و استراتژیک و به منظور ارتقاى سطح کیفى 
زندگى شــهروندان، از مهمترین برنامه هاى بانک 

شهر است. 
حسین محمد پورزرندى اظهار داشــت: با توجه به 
محدودیت ها و مشــکالت مدیران شــهرى براى 
تأمین منابع مالى جهت اجراى پروژه هاى خدماتى، 
عمرانى و زیرساختى، بانک شهر همراهى و مساعدت 
با کالنشــهرها را در اولویت کارى خــود قرار داده 
اســت.وى افزود: تقویت اقتصاد شهرى تنها یکى از 
برنامه هاى بانک شــهر اســت و این بانک تاکنون 
توانسته است عالوه بر تأمین مالى پروژه هاى عمرانى 
در ابعادى دیگر نظیر توســعه نــاوگان حمل و نقل 
عمومى نیز مشارکت چشمگیرى را با مدیریت شهرى 

در سراسر کشور داشته باشد.
پورزرندى با بیان اینکه رویکرد بانک شهر، بانکدارى 
الکترونیک است، گفت: راه اندازى 360 شعبه شهرنت 
در سراسر کشور، رتبه نخست کشــور در بانکدارى 
الکترونیکى، رونمایى از دستگاه صراف الکترونیک و 
استفاده از سیستم NFC، تنها گوشه اى از فعالیت هاى 

این بانک در زمینه بانکدارى الکترونیکى است.
مدیرعامل بانک شهر با اشــاره به اینکه سرمایه این 
بانک در سال جارى به 20 هزار میلیارد ریال خواهد 
رســید و پیش بینى مى شود که این ســرمایه در دو 
سال آینده نیز به 30 هزار میلیارد ریال افزایش یابد، 
افزود: در حال حاضر 5 درصد از منابع بانک شهر به 
شهردارى ها و 95 درصد باقیمانده به مردم تعلق دارد.

ویترین

در حالى که اقتصاد جهانى با بحران بدهى 217 تریلیون 
دالرى روبه رو است، به نظر مى رسد سرمایه گذارى در 

بازار طال بهترین گزینه خواهد بود.
کشورهاى جهان با بدهى سنگین 217 تریلیون دالرى 
روبه رو هستند و خطر ناشى از ترکیدن حباب بدهى ها 
مى تواند تبعات سختى را براى بازارهاى بین المللى به 

همراه داشته باشد.
تشدید بحران بدهى جهان مى تواند چشم انداز سرمایه 
گذارى میان مدت و بلندمدت در بازار طال را منطقى کند. 
ترکیدن حباب بدهى هاى جهان مى تواند زیان سنگینى 
را به سرمایه گذارانى وارد کند که براى حفظ ارزش دارایى 
و سرمایه هاى خود، در بازارهاى مطمئن سرمایه گذارى 
نکرده اند. بر اساس اعالم مؤسسه مالیه بین الملل موسوم 
به IIF، میزان بدهى هاى جهان در ســه ماه نخســت 
امسال از مرز 217 تریلیون دالر گذشته که این رقم 327 

درصد تولید ناخالص داخلى جهان است. 
برخى از کارشناسان اقتصادى بر این باورند که این کوه 
بدهى «مادر همه حباب هــا» خواهد بود و ترکیدن این 
حباب تبعات سختى براى اقتصاد جهانى و سرمایه گذاران 

بین المللى خواهد داشت.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادى، کاهش دادن این بدهى 
سنگین اصًال کار آســانى نخواهد بود. با باال رفتن نرخ 
بهره، بازپرداخــت این بدهى ها به مراتب ســنگین تر 

خواهد شد.
از ســوى دیگر رشــد جمعیت و باال رفتن هزینه هاى 
بازنشســتگى هم فشــار زیادى را بر صنــدوق هاى 
بازنشستگى و مستمرى در سراسر جهان وارد کرده است. 
این مســئله نیز عامل مهمى بر تشدید بحران بدهى در 

جهان بوده است. 

  صنعت بیمه هر ســال زیــان قابل توجهــى از محل 
«خسارت هاى ســاختگى» متحمل مى شود که براى 
جلوگیرى از آن نیاز به همکارى بیشتر مردم با صنعت 
بیمه است.بیمه مرکزى جمهورى اسالمى ایران اعالم 
کرد: متأسفانه برخى سودجویان با استفاده از روش هاى 
غیرانسانى، به دنبال سوء استفاده از شرکت هاى بیمه 
هســتند.آنها با ایجاد تصادف هاى ساختگى که همه 
جوانب قانونى در آن رعایت شده، شرکت هاى بیمه را به 

پرداخت خسارت هایى ملزم مى کنند که اصوًال در یک 
سانحه غیرواقعى ایجاد شده اند.

در نمونه اخیر که از سوى پلیس آگاهى استان قم اعالم 
شده، پنج نفر از اعضاى یک باند ایجاد تصادف ساختگى 

دستگیر شده اند.
متهمان ابتدا جوانان معتاد و بیکار را شناسایى مى کردند و 
طعمه قرار مى دادند. شکستن دندان با انبردست، شکستن 
بینى با میله آهنى، بریدن لب ها با تیغ، تزریق خون به 

نواحى گونه و زیر چشم براى ایجاد کبودى و ایجاد خراش 
توسط سمباده بر روى پوست از جمله اقدامات آنها براى 

مصدوم کردن سوژه بوده است.
متهمان پس از این اقدام، سوژه را به شهرستان همجوار 
برده و در محلى خلوت، تصادفى را صحنه سازى و سپس 
طى فرآیندى قانونى، به دریافت دیه از شرکت هاى بیمه 

اقدام مى کنند.
به نظر مى رســد براى حــل این معضــل، پیگیرى 
روش هاى قانونى و همکارى بیشتر میان قوه قضائیه، 

نیروى انتظامى و صنعت بیمه با مورد نیاز است.

اگرچه هدفمند کردن یارانه ها و حــذف یارانه نقدى از 
چالش هاى دولت به شــمار مى رود، اما در سویى دیگر 
طرح ها و ابالغیه هایى دیده مى شــود که بیانگر ورود 
پررنگ تر یارانه ها به زندگى مردم است. موضوعى که 
برخى کارشناسان معتقدند سیاستى متناقض و در عین 

حال تشدیدکننده انتظارات از یارانه  خواهد بود.
در حال حاضر نزدیک به 75 میلیون نفر در هر ماه یارانه 
45 هزار و 500 تومانى دریافت کــرده اند و هزینه اى 
نزدیک به ســه هزار و 400 میلیارد تومــان را به دولت 
تحمیل مى کند. افرادى که به طــور یقین در بین آنها 
غیرنیازمند به این رقم به وفور وجود دارد و دلیلى براى 

پرداخت یارانه هاى نقدى به آنها وجود ندارد.
با این حال، روند بیش از شش ســاله پرداخت یارانه به 
دریافت کنندگان، آن را بــه توقع و عادتى در بین یارانه 
بگیران تبدیل کرده است و با وجود ورود دولت  به حذف 
پردرآمدها تاکنون اقدام قابل توجهى در این باره انجام 
نشده است، چرا که از سویى بانک هاى اطالعاتى دولت 
براى شناســایى و حذف پردرآمدها پاسخگو نبوده و از 
سویى دیگر و براساس اذعان مدیران اقتصادى دولت از 
بروز اشتباه و حذف افراد نیازمند به یارانه، نگرانى وجود 

خواهد داشت.
در حالى طى سال هاى اخیر کارشناسان همواره تأکید 
داشتند که باید دولت به سمت کنار گذاشتن پرداخت هاى 
نقدى براى عموم جامعه و فرهنگسازى در رابطه با عدم 
پرداخت نقدى پیش برود که به تازگى شــرایطى براى 
اســتفاده از یارانه هاى نقدى و کارت هایى که در دست 
یارانه بگیران وجود دارد، تعریف شده است، نمونه بارز 
آن وجود یارا کارت در شــبکه بانکى اســت و یا وقتى 
کارت هاى یارانه ضامن وام هایــى از قبیل وام ازدواج 

مى شود.
چندى پیش بانک مرکزى در ابالغیــه اى به بانک ها 
اعالم کرد که مى توانند با اســتفاده از کارت هاى یارانه 
مردم به عنوان تضمین نســبت به صــدور کارت هاى 
اعتبارى اقدام کنند که مى تواند تســهیالتى تا ســقف 
پنج میلیون تومان را در بر بگیــرد، اما براى اختصاص 
این کارت هاى اعتبارى باید یارانه هاى نقدى به عنوان 

وثیقه در اختیار بانک قرار گیرد و اقساط تسهیالت از این 
طریق پرداخت شود.

از سویى دیگر اخیراً در طرح ضربتى اعطاى وام ازدواج 
موضوع تأمین ضمانت  وام پرداختى مورد توجه بود که 
از یارانه هاى نقدى به عنــوان یکى از تضمین هاى آن 
یاد شده اســت و متقاضى که داراى کارت یارانه باشد، 

مى تواند آن را به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار دهد.
درباره ورود کارت هــاى یارانه به امــور بانکى نظرات 
بعضًا متفاوتى وجود دارد. برخــى معتقدند که تا زمانى 
که کارت هاى یارانه وجود دارد و یارانه نقدى پرداخت 
مى شــود ایرادى نیست که بتوان در شــبکه بانکى به 
عنوان تضمین استفاده کرده و براساس آن وام پرداخت 

شــود، هرچند که این موضوع را نیز مــورد توجه قرار 
مى دهند کــه اگر قرار اســت کارت یارانــه به عنوان 
تضمین قرار گیــرد آنگاه حذف این افــراد اگر نیازمند 
یارانه نباشــند، خود تا حدى این تضمیــن را پیچیده

مى کند.
اما در مقابل برخى کارشناسان براین اعتقادند که استفاده 

از یارانه هاى نقدى در امور بانکى و یا موارد مشابه خود 
مى تواند توقعات از یارانه را افزایش دهد.

وحید شــقاقى شــهرى، اقتصاددان در این باره تأکید 
دارد که چرا از طرفى دائم مى گوییم که باید یارانه هاى 
نقدى را حذف کرده و نســبت به عواقــب منفى چنین 
پرداخت هایى به مردم هشــدار مى دهیم، اما در سویى 
دیگر آن را به ابــزارى براى اســتفاده تبدیل مى کنیم 
که خــود در مجمــوع انتظــارات براى مانــدگارى 
یارانه هاى نقــدى را افزایش مى دهــد. در این حالت 
چگونه مى توان به یکباره یارانه طرف متقاضى را حذف 

کرد؟
این اقتصاددان البته وجود چنین سیاست هایى را ناشى 
از عــدم هماهنگى هاى الزم در اعمال سیاســت هاى 
اقتصادى مى داند و عنوان مى کند که وقتى هماهنگ 
ســازى و تصمیم گیرى براســاس برنامه اى مدون و 
مشخص نباشــد، چنین نتایجى را در بر خواهد داشت، 
به طورى که در جایى از منفى بودن پرداخت هاى نقدى 
سخن مى گوییم و در سویى دیگر از همین یارانه ها براى 

مردم انتظار ایجاد مى کنیم.
وى گفت: در مجمــوع ضعف اصلى بر این اســت که 
سیاســت تحریک تقاضا در پیش گرفته مى شــود، در 
حالى که این سیاســت در دولت تاکنون موفق نبوده و 
موضوع اصلــى عرضه مورد توجه قرار نگرفته اســت. 
وجود سیاســت هایى مانند اعطاى کارت هاى اعتبارى 
با تضمیــن یارانه هاى نقدى و یــا پیش تر کارت خرید 
کاالى ایرانى و همچنین اختصاص تســهیالت براى 
فروش قابل توجه خودرو همگى از سیاست هاى کوتاه 
مدتى است که هیچ کدام نمى تواند اثر مثبت و پایدارى 
بر شــرایط اقتصادى و رشــد اقتصادى ایران داشــته 

باشد.
این اقتصاددان معتقد اســت که براى هماهنگ شدن 
سیاســت هاى اقتصادى و تصمیم گیرى در حوزه هاى 
اصلى مناســب اســت که وزارت اقتصاد مســئولیت 
هماهنگى برنامه هاى ادارى را برعهده بگیرد و تصمیم 
گیر نهایى باشد تا همواره شاهد سیاست هاى متناقض 

نباشیم.

بازى یارانه در بانک ها

هشدار بیمه مرکزى؛

معامله طال، بهترین سرمایه گذارىتحمیل هزینه هاى گزاف با تصادف ساختگى

عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى اصفهان گفت: با توجه به میزان مصرف آب و شرایطى که بر کشور حاکم است مى توان گفت 
در وضعیت فوق بحرانى در حوزه آبى کشور هستیم .

صفوى افزود: توسعه پایدار، احتیاجات نســل کنونى را بدون اینکه براى نسل آینده مشکلى ایجاد شود، برآورده مى کند.وى 
خاطرنشان کرد: تا چند دهه قبل شعار «آب محور توسعه است» مطرح 
بود، از دهه قبل شعار «آب کلید توسعه اســت» بیان شد و از ده سال 

گذشته موضوع «آب محدودیت توسعه است» مطرح شد.
وى با اشــاره به اینکه هم اکنون شــاهد 240 درصــد کاهش روان 
آب ها هستیم، توضیح داد: اگر از منابع آب 20 درصد استفاده کنیم، پایدار 
هستیم اگر 20 تا 40 درصد استفاده کنیم، وضعیت قابل تحمل خواهد 
بود و استفاده بیش از 60 درصد نشان از وجود وضعیت بحرانى آب است.
وى اعــالم کــرد: اکنــون از منابــع آب 86 درصــد اســتفاده

 مى کنیم و این وضعیت فوق بحرانى است. عضو هیئت علمى دانشگاه 
صنعتى اصفهان عنوان کرد: کسرى مخازن آب زیرزمینى از 120 میلیون 
مترمکعب آب به 130 میلیارد مترمکعب کســرى در کشور رسیده و 
نشست هاى زمین در خیابان ها، معابر و ساختمان ها ناشى از این کسرى 

آب هاى زیرزمینى است.
وى  گفت: با این وضعیــت بحرانى، نحوه زندگى مــردم باید عوض 

شود؛ در واقع مردم باید متوجه شوند دیگر آبى در اختیار نیســت.این عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى اصفهان بیان کرد: 
آب کاالیى یکبار مصرف نیست و مى توان به صورت مجدد از آن اســتفاده کرد و با این وضعیت راهى به جز تصفیه پساب

 نداریم.

عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى اصفهان مطرح کرد:

ایران در وضعیت فوق بحرانى آبى قرار دارد

1. دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان
2. موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3. تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 2 روز کارى از تاریخ انتشار آگهى از تاریخ 96/5/9 لغایت پایان وقت ادارى مورخ 96/5/10

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ 96/5/19
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز شنبه مورخ 96/5/21 در محل سالن جلسات
د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار مطابقت دا شته باشد.

4. نشانى دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقى بازار هنر- اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان 
(تلفن تماس: 32222889) (امور قراردادها جهت دریافت اسناد مناقصه و دبیرخانه جهت تحویل پاکات مناقصه)   

5. نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: الف) سپرده (واریز به حساب شماره 2173060202008 بانک ملى)  
ب) ضمانتنامه معتبر بانکى

6. مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.
ضمناً شرکت هایى مى توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارك پرونده ارزیابى آنان تکمیل شده باشد.

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى
 یک مرحله اى شماره  یک مرحله اى شماره 16231623 مورخ  مورخ 88//55//9696

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

م الف: 68092

مدت عنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه (ریال)

مبلغ برآورد اولیه به ریال
 (براساس فهرست بها سال 96)

نوبت 
مناقصه

اول6382/000/0007/637/185/334 ماهمدرسه 6 کالسه بنیاد برکت سیبک فریدونشهر1
اول2306/500/0006/120/754/798 ماهتکمیل مدرسه 9 کالسه بنیاد برکت سگزى کوهپایه2
اول9607/500/00012/147/464/242 ماهمدرسه 9 کالسه بنیاد برکت تیران و کرون3
اول11825/000/00016/499/270/840 ماهمدرسه 12 کالسه بنیاد برکت جوجیل فالورجان4
اول2243/000/0004/858/787/155 ماهتکمیل دبستان 6 کالسه بنیاد برکت بوئین و میاندشت5
اول6409/000/0008/176/454/056 ماهمدرسه 6 کالسه بنیاد برکت دولت آباد دهاقان6
اول6404/000/0008/078/223/841 ماهمدرسه بنیاد برکت دزج دهاقان7
اول6432/500/0008/642/232/567 ماهتکمیل مدرسه بنیاد برکت نوش آباد آران و بیدگل8
اول6388/500/0007/761/900/406 ماهمدرسه 6 کالسه بنیاد برکت خویگان فریدونشهر9

اول6139/000/0002/770/867/419 ماهمدرسه 3 کالسه بنیاد برکت داشکسن بوئین و میاندشت10
اول6193/500/0003/863/019/167 ماهمدرسه 3 کالسه بنیاد برکت آغچه بوئین و میاندشت11
اول5168/000/0003/355/067/223 ماهمدرسه ابتدایى 6 کالسه مسکن مهر ورزنه بن رود12
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مردم! از مثل هاى قرآن درباره کسانى که عذاب و کیفر شدند و روزهاى 
سخت آنان و آسیب هاى شدیدى که دیدند آگاهید؛ پس وعده عذاب خدا 
را دور مپندارید، و به عذر اینکه آگاهى ندارید خود را گرفتار نسازید 
و انتقام خدا را سبک و خود را از کیفر الهى ایمن مپندارید، زیرا که خداى 
ســبحان، مردم روزگاران گذشــته را از رحمت خود دور نساخت مگر 

موال على (ع)براى ترك امر به معروف و نهى از منکر. 

 شهردارى گلدشت در نظر دارد اجاره یکباب کیوسک اغذیه فروشى واقع 
در ورودى بازار روز را مطابق نظر کارشناس دادگسترى از طریق مزایده به 
افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند تا تاریخ 96/5/25 
جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به شهردارى گلدشت مراجعه و 
پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 96/5/26 

به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. 
تلفن تماس: 42232006-7

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس شهرى 
از طریق مزایده عمومى و براساس قیمت کارشناسى انجام شده 

اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شــود جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از 

انتشار آگهى نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مرا جعه نمایند.

شهردارى حبیب آباد به اســتناد مجوز 51/د/4 مورخه 
95/3/20 شــوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد 
نســبت به فروش تعدادى پالك با کاربرى مسکونى را 
از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان 
دعوت مى شود جهت شــرکت در مزایده فوق و خرید 
اســناد تا تاریخ 96/5/18 به شــهردارى مراجعه و یا با

 شماره تلفن 03145482321 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایدهآگهى مزایده

آگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایدهآگهى مزایدهآگهى مزایده

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

سید محمد معین الدینى- شهردار حبیب آباد مهدى دوستى- شهردار پیربکران

گ

چاپ اولچاپ اول

نوبت دومنوبت دوم(نوبت اول)(نوبت اول)

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4/420 مورخه 96/3/27 
شور اى اسالمى شهر، نسبت به فروش قطعه زمینى به شماره 3431 فرعى، مجزا شده از پالك 
2952 فرعى از 35 اصلى به متراژ 358/1 مترمربع در منطقه تاالر نیاســر بر اساس قیمت پایه 
کارشناسى شده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف 
مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى(امور پیمان ها) مراجعه نمایند. ضمناً هزینه 

آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 96/5/2

آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارك مزایده: 96/5/16
محل تحویل اسناد و مدارك مزایده: دبیر خانه محرمانه شهردارى

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى
 مرحله سوم مرحله سوم

سبحان نظرى – شهردار نیاسر

نوبت  دومنوبت  دوم
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چرا کورش تهامى چرا کورش تهامى 
در تلویزیوندر تلویزیون

 بازى  نمى کند؟  بازى  نمى کند؟ 

اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در اجراى ماده 88 قانون تنظیم بخشــى از مقررات مالى دولت در نظر دارد 
ســالن 6000 نفره 25 آبان واقع در ورزشــگاه بزرگ اصفهان و زمین پینت بال ورزشــگاه امیریه را از طریق مزایده به 
مستأجر واجد شرایط براى مدت یکســال واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اطالع بیشتر از شرایط به سایت

 (www.isfahan.msy.gov.ir) و براى دریافت اسناد شرکت در مزایده تا تاریخ 96/05/17 به امور قراردادهاى اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه مدارك اعالم شده تا 
ساعت 12:00 ظهر روز شنبه 96/05/28 به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد 
از پل غدیر تحویل داده و رسید دریافت دارند. ضمنًا زمان بازگشایى پاکت هاى متقاضیان مورخ96/05/29 رأس ساعت 9 
صبح در محل اداره کل مى باشد. متقاضیان مى توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده از مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند.

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت هاى الف:
آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- تلفن 03136308212

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ 
مناقصه گزار موجود است.

آگهى مزایدهآگهى مزایده

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

انا زش کککککلللللللل ادا

نوبت اولنوبت اول

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

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

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

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

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

 تسهیالت خرید کاال و خدمات منزل با اقساط  تسهیالت خرید کاال و خدمات منزل با اقساط 3636 ماهه با کمترین پیش پرداخت ماهه با کمترین پیش پرداخت

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

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

انواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیلانواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیل

خیابان هاتف جنب بانک ملى مجتمع زرنگار واحد 58

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

ذ اب  فاوت و  ید  ذذذذذذا  فا

سیسمونى کاملسیسمونى کامل
 جهیزیه کامل جهیزیه کامل

   تلفن:    تلفن: 3220652532206525  __    3221083432210834__  0913325039809133250398

د ز
م الف: 65621

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى این که بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 

دمنوش گل سرخ و خخخ
خواص آنخواص آن

15

قصد کشتن نداشتم
مى خواستم با شیلنگ تنبیه اش کنم

آخر فصل، دوباره شعار مافیاى اصفهانى راه نیاندازید!



10فرهنگ 2999 سال چهاردهمدوشنبه  9 مرداد  ماه   1396

نین پایانى نام برده و گفته 
ل مالى به عنوان عوامل چ

مانند زمان، سانسور و مسائ
مهناز افشار از محدویت هایى 

 فرار از سانسور مجبور به «خودسانسورى» شدند.
گان سریال «عاشقانه» براى

که سازند

وامل این سریال معتقد است که پایان بندى کار مناسب نبوده 
ش هم به عنوان یکى از ع

مهناز افشــار گفت خود
است.

ى با اشاره به اینکه پایان بندى بسیارى از سریال ها و فیلم هاى ایرانى دچار ضعف تعلیق است گفت:عوامل متعددى 
و

: در مورد «عاشقانه» هم 
ل دخیل هستند. بازیگر نقش «گیسو» ادامه داد

در چگونگى تمام شدن یک فیلم یا سریا

ن سریال اینگونه تمام شود.
، سانسور و مسائل مالى باعث شد که ای

محدودیت هایى مانند زمان

این ستاره ســینماى ایران که قبًال هم تجربه بازى در سریال هاى شبکه نمایش خانگى دارد، در ادامه 

ب ساخته شده به کسى که 
انتقاد خود گفته است: تغییر تصویر گیسو از چیزى که در ذهن مخاط

مأموریت دارد فســاد را در فعالیت هاى حاج یونس و پسرش کشف و برمال کند، در یک 

قسمت آن هم بعد از 16 قسمت، نتیجه مطلوب ندارد.

صه روز و در ارتباط با طبقه اى است که 
فشــار بیان کرد: طبیعتاً قصه، ق

مهنازا

ن طبقه هم قرار بود مطرح 
این لوکس بودن را الزم دارد. دغدغه هــاى ای

افقم. به همین دلیل ما در 
 با اینکه گریم زیاد بوده مو

بشود، اما من هم

قسمت هاى پایانى سریال، هم براى بهتر شدن و هم براى فرار 

از سانسورها، خودسانسورى کردیم.

 به کارگردانى منوچهر هادى 
سریال «عاشــقانه»

طى ماه هاى توزیعش با حاشیه هاى دیگرى 

م مواجه بــود که به اختــالف میان 
ه

ســرمایه گذران ربط داشــت. این 

سریال در نهایت با پخش 17 
قسمت به پایان رسید.

کوروش تهامى کــه این روزها در مجموعــه تلویزیونى 
«گمشدگان» که در حال تولید است، ایفاى نقش مى کند 
و با فیلم سینمایى «رگ خواب» روى پرده سینماهاست، 
در پاســخ به این پرســش که چرا این روزها کمتر شاهد 
بازى او در تلویزیون هستیم، اظهار داشت: یک زمانى در 
تلویزیون کارهایى ساخته مى شد که با کارهاى امروز کامًال 
متفاوت بود، شاید دغدغه ها بیشتر بود و زمانى که آدم ها 
دور هم جمع مى شدند از تهیه کننده، بازیگران، کارگردان 
و همچنین نویســندگان انگیزه هاى باالیى براى ساختن 
یک اثر خوب و تأثیرگذار داشتند. آثارى مثل «زیرتیغ» و 
خیلى از کارهاى دیگر. آن زمان فعالیت بیشترى داشتیم و 
نقش هایى که نوشته مى شد بسیار چالش برانگیز بود. دغدغه 
فیلمنامه نویس ها به گونه اى بود که مــن به عنوان یک 
بازیگر تازه کار وقتى کارى را مى خواندم اول به شدت متأثر 
مى شدم و پس از آن احساس مى کردم که نقش جاى این را 
دارد که طورى بازى کنم که بر روى مخاطبم تأثیر بگذارم.

تهامى یکــى از ضعف هاى آثــار تلویزیونى را ســاخت 
تله فیلم هایى عنوان کرد که با شکســت مواجه شــدند و 
گفت: پس از اینکه تله فیلم ها وارد شدند متأسفانه یکسرى 
از کیفیت هاى کارها از بین رفت و همه در ساخت آثار دچار 
سهل انگارى شدند. از بازى ها، فیلمنامه ها و عوامل دیگر 
هیچکدام ســر جاى خود قرار نگرفتند در حالى که یک 
بازیگر درجه 3 نمى تواند جاى بازیگر درجه یک را بگیرد. 
یک دستیار درجه 3 نمى تواند به عنوان طراح خود را نشان 
دهد. تلویزیون در این سال ها بخاطر تولیدات انبوهى که 
برایش پیش آمد که به نظرم هم بایــد مى افتاد اما بدون 
برنامه ریزى بود، دچار ضعف و فرار مخاطب شد. هر چند 
تلویزیون آن ســال ها مى بایست با شــبکه هاى ماهواره  
اى مقابله مى کرد اما باید فکر شــده عمل مى شد که این 

اتفاق نیافتاد.
این بازیگر در ادامه بــا تأکید بر اینکــه تلویزیون باید به 
متن هاى قوى، کارگردانان قــوى و بازیگران قوى کار را 
بسپارد، اظهار داشت: تلویزیون باید دیگر کار را به کاردان ها 
بسپارد. اصًال فرقى بین سینما و تلویزیون هم وجود ندارد. 
االن در ســطح جهانى ســریال هایى تولید مى شوند که 
حیرت انگیزند. بنابراین حضور در تلویزیون و ســینما چه 
تفاوتى مى تواند داشته باشد. وقتى مى تواند در هر دو حوزه 

کار حرفه اى انجام داد.
تهامى در ادامه با اشاره به مسائلى که تلویزیون با آن دست و 

پنجه نرم مى کند، یادآور شد:  در این سال ها با توجه به اینکه 
این مســائل در تلویزیون جدى گرفته نشد، ترجیح دادم 
علیرغم پیشــنهادات زیاد، کمى گزیده کار باشم. تصمیم 
گرفتم به تجدید قوا بپردازم. کمى بیشتر یاد بگیرم و کمى 
بیشتر حواسم به بعضى چیزها باشد. هر چند این اتفاق براى 
من به عنوان بازیگر، مى تواند تبعاتى هم داشــته باشد اما 
گاه باید این مســائل را به جان خرید و به کارى که انجام 
مى دهى، اهمیت داد. به عنوان فردى که در کارهاى ممتاز 
تلویزیون حضور داشته ام، مجبور هستم کمى دست به عصا 
حرکت کنم، امیدوارم مجبور نباشم سراغ انتخاب هایى بروم 
که دلم نمى خواهد. اما به هر حال بازیگران هم امرار معاش 

دارند و گاهى در انتخاب هایشان مجبور هستند.
او در پاسخ به این پرســش که آیا در حال حاضر سینما را 
به تلویزیون ترجیح مى دهد؟ اظهار داشت: نه سینما را به 
تلویزیون و نه تلویزیون را به سینما ترجیح مى دهم؛ چراکه 
هر کدام از اینها در جاى خودش براى یک بازیگر الزم است. 
منتها شرایط طورى اســت که آن اتفاق خوب باید بیافتد. 
براى بازیگرى مثل من که ســختگیرى هایش کمى زیاد 
است، حاضر نیستم در هر کارى حاضر شوم و معتقدم براى 
کارى که انجام مى دهم فارغ از تمام کلیشه ها و شعارهایى 
که داده مى شود، به نوعى به یک کالس درس مى ماند. کار 
باید آنقدر ارزش این را داشته باشد که وقتى پخش مى شود 
خود بازیگر هم دست به سینه بنشیند و آن اثر را نگاه کند؛ 
بنابراین تفاوتى نمى کند که این اتفاق در سینما یا تلویزیون 
بیافتد. هر کدام از اینها در جاى خود باید خوب، درجه یک 

و تأثیرگذار باشد.
این بازیگر که آخرین حضورش در تلویزیون در سال 92 
و به مجموعه «عصر پاییزى» برمى گردد درباره ســریال 
«گمشدگان» که این روزها در حال تولید براى تلویزیون 
است، اظهار داشت: این مجموعه اولین همکارى ام با رضا 
کریمى به عنوان کارگردان است. این مجموعه یکسرى 
بازیگر اصلى دارد و بقیه بازیگــران به صورت مهمان در 
قسمت هاى مختلف وارد و یا خارج مى شوند، اما اپیزودیک 
نیست من نیز قرار است حدود هشت قسمت با این مجموعه 

همکارى کنم.
تهامى درباره اکــران فیلم هایى که بر روى پرده ســینما 
هســتند، به «رگ خواب» اشــاره و اظهار کرد: در حال 

فرهنگفرهنگ

 توجه به اینکه 
د، ترجیح دادم 
باشم. تصمیم

بگیرم و کمى 
 ین اتفاق براى 
شــته باشد اما 
کارى که انجام

 کارهاى ممتاز 
ى دست به عصا 
خاب هایى بروم 
هم امرار معاش 

تند.
حاضر سینما را 
 نه سینما را به 
ى دهم؛ چراکه 
یگر الزم است. 
وب باید بیافتد. 
یش کمى زیاد 
 ومعتقدم براى 
ها و شعارهایى 
س مى ماند. کار 
پخش مى شود

ثر را نگاه کند؛ 
یا تلویزیون نما

درجه یک  ب،

2ن در سال 92
رباره ســریال 
راى تلویزیون 
کارى ام با رضا 
موعه یکسرى 
رت مهمان در 
اما اپیزودیک  ،
 با این مجموعه 

ى پرده ســینما 
کرد: در حال  ر

چرا کورش تهامى در
 تلویزیون بازى نمى کند؟ 

حاضــر فیلم 
«آشــوب» و 
«رگ خواب» 
حــال  در  را 
اکران دارم که 
خوشــبختانه 
 ، ن طبــا مخا
«رگ خواب» 
را دوست داشتند 
و از آن استقبال 
هم کردنــد. دو 

سه فیلم دیگر در 
نوبت اکران دارم که 

از جمله آنها «تنها در 
چند دقیقه سکوت»، 

«گام هاى شــیدایى» و 
«نفس هاى آرام» هستند.

این بازیگر درباره  تفاوت ایفاى 
نقش در سینما و تلویزیون تأکید 

کرد: سینما شرایط خودش را دارد. اتفاقاتى 
که در آن مى افتد از نظر اکران، زمان اکران، 
ارتباط برقرار کردن با مخاطب، داســتان، 
نوع ژانر و همه و همه مهم اســت. حال در 
تلویزیون کمتر به این فکر هستند که چه 
زمانى ســریالى را پخش کنند. سریال ها 
کنداکتور پخش و زمــان پخش دارند و 
به هر حال اگر کار خوب باشد مخاطبان 
خودش را پیدا مى کند و مردم براى آن 
آثار وقت مى گذارند و مى بینند، اما اگر 
کار معمولى باشــد مخاطبان خودش 
را نمى تواند پیدا کند و متأسفانه زمان و 
بودجه اى که صرف این آثار شده است، 

از بین مى رود.

نعیمه نظام دوســت، بازیگرعرصه 
تلویزیون و ســینما گفت: من مطمئن 
هستم همه افرادى که درگیر بیمارى 
چاقى هستند ذهنشان درگیر الغر شدن 
و رهایى پیدا کردن از این بیمارى است.

وى ادامه داد: ذهنیت رهایى از بیمارى 
چاقى براى افراد چاق به علت شکل و 
شمایل آن نیست بلکه به دلیل پا درد، 
کمردرد و سایر بیمارى هایى است که 

چاقى بر جاى مى گذارد.
بازیگر ســریال خاطره انگیز «پلیس 
جوان» تصریح کــرد: افراد چاق یک 
مرتبه به نقطه اى مى رسند که سوخت 
و ساز بدنشان کم مى شود و به چنین 
وضعیتى که براى خــود من هم وجود 

دارد دچار مى شوند.
وى در ادامــه صحبت هاى خود اظهار 
داشت: درباره انواع رژیم هاى الغرى 
مطالعه داشته ام و تحقیق کرده ام و هر 
راهى را که به نظرم تأثیرگذار بوده را 

تجربه کرده ام.
بازیگر سریال تلویزیونى «زیر هشت» 
افزود: یک مرتبه براى کاهش وزن از 
بالن معده استفاده کردم اما پس از این 
اقدام به طور ناخواسته 35 کیلو گرم 
وزن اضافه کــردم چون درباره انجام 

این کار درست تحقیق نکرده بودم.
وى همچنین یادآور شــد: خیلى کم 
پیش مى آید که براى ایفاى یک نقش 
از بازیگر درخواستى مبنى بر کاهش 
وزن صورت بگیرد اما اگر شاید چنین 
پیشنهادى به من صورت مى گرفت، 
براى تحقق آن خیلى تالش مى  کردم 
و کاهش وزن باید در شرایطى صورت 
بگیرد که باعث بیمارى و بدحالى فرد 

نشود.
نظام دوســت اظهار داشت: براى هر 
کدام از افرادى که چاق هستند وشرایط 
ســخت دارند، به معناى واقعى غصه 
مى خورم چــون دردشــان را خودم 
مى  فهمم و این وضعیت دشــوار در 
صورتى است که مردم تصور مى کنند 
فرد موردنظر وضعیــت خیلى راحتى 

دارد.
وى تصریح کــرد: در فضاى مجازى 
کامنت هایى دریافت مى کنم که باعث 
تأسف است و افرادى که این پیام ها 
را منتشر مى کنند شــخصیت افراد را 
هدف مى گیرند. متأســفانه بسیارى 
ازاین افراد پدر و مادرهایى هستند که 
فرزندى را تربیت مى کنند ونمى دانم 
با این وضعیت، بچه ها چگونه تربیت 

خواهند شد.
بازیگر فیلم سینمایى «آذر ، شهدخت، 
پرویز و دیگران» توضیــح داد: براى 
افرادى که بدون هیچ ابایى به دیگران 
توهین مى کنند متأسف هستم از این 
جهت که بچه دار مى شوند، به عنوان 
نمونه فردى که درباره من و وضعیت 
جسمى من کامنت مى گذارد، چه چیزى 
را به دست مى آورد؟! البته دراین راستا 
یکســرى از نوجوان ها هم کامنت مى 
گذارند که به طور یقین چنین بچه هایى، 
فرزندان همان پدر و مادرها هستند چرا 
که معیار انسانیت را در فیزیک و شکل 

و شمایل انسان ها مى بینند.
وى یادآور شــد: همه ما بــه خاك باز 
مى گردیم به همین دلیل فکر مى کنم 
شایسته نیســت خود را اسیر دنیایى 
کنیم که روحمان در آن اســیر است. 
نکته جالب این است که برخى افراد از 
من درخواست مى کنند که خود را الغر 
کنم و این درحالى است که هیچکسى 
نسبت به من دلسوزتر از خودم نیست.

بازیگــر ســریال «روز حســرت» 
خاطرنشان کرد: من از اول چاق نبودم 
بلکه یک مرتبه چاق شدم اما در همان 
زمان هم هیچگاه با این دیدگاه به افراد 
چاق نگاه نمى  کردم. با اینکه ســعى 
مى کنم در چهره ام نشان ندهم اما خیلى 
وقت ها دلگیر مى شوم از اینکه تصور 

مى کنم گویا دغدغــه امروزهمه 
افراد این است که چرا من چاق 

هســتم چون هر جایى که 
مى روم درباره این 
صحبت  موضوع 

مى کنند.

از اول چاق نبودم!

ند زمان، سانسور و مسائل
ن یى

اینستاره ســینماى ایران که قبًال هم

انتقاد خود گفته است: تغییر تصویر

مأموریت دارد فســاد را در فعال

6قسمت آن هم بعد از 16 قسم
مهنازافشــار بیان کرد: طب

این لوکس بودن را الزم

بشود، اما من هم با اینک
قسمت هاى پایانى س
از سانسورها، خود
سریال «عاشـ
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ســرم
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گیر مى شوم از اینکه تصوروقت ها دلگی
ا دغدغــه امروزهمه مى کنم گویا

ت که چرا من چاقافراد این است
ن هر جایى که هســتم چون

اینمى روم درباره ای
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فیلم سینمایى «ساعت 5 عصر» که از صبح روز جمعه 30 تیرماه اکران خود را 
آغاز کرد، در روزهاى نمایش با اقبال از سوى مخاطبان روبه رو شد  و توانست 

رکورد فروش فیلم در یک هفته را در سینماى ایران جا به جا کند . 
براســاس اعالم روابط عمومى دفتر پخش فیلمیران، فروش فیلم ظرف یک 
هفته به سه میلیارد و 45 میلیون تومان در تهران و شهرستان ها رسید. این فیلم 
در تهران و شهرستان 58 سالن در اختیار دارد که به مرور تعداد سالن این فیلم با 

توجه به اقبال مخاطب افزایش خواهد یافت. 
بنابراین گزارش، پیش از این، فیلم «ســاعت 5 عصر» رکوردهاى بیشترین 
تماشاگر، بیشترین سانس در یک سینما، بیشترین سانس در کشور، بیشترین 
سانس فوق العاده بامدادى، بیشترین فروش اینترنتى و بیشترین فروش روز اول 
اکران یک فیلم در سینماى ایران را شکست. در ادامه رکوردشکنى هاى فیلم 
مهران مدیرى، رکورد فروش یک هفته اى را نیز جابه جا کرد. رکورد فروش فیلم 
ظرف یک هفته در اختیار فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادى بود. این فیلم 
ظرف یک هفته به فروش دو میلیارد و 700 میلیون تومان رسیده بود که با فروش 
بیش از سه میلیاردى فیلم «ساعت 5 عصر» ساخته مهران مدیرى این رکورد در 

سینماى ایران جابه جا شد و به مهران مدیرى تعلق گرفت. 
در خالصه داستان فیلم آمده است: «داستان فیلم از 7 صبح تا 5 بعدازظهر یک 
فرد را در تهران روایت مى کند که آن روز آخرین فرصت آن فرد اســت که باید 

کارى را انجام دهد.» 

رکورد مهران مدیرى در «ساعت 5 عصر» 

سایت «متاکریتیک» با انتشار فهرستى 25 نفره، کارگردانان برتر قرن 21 را معرفى کرده است. در این میان نام کارگردانانى از سینماى ایران نیز به چشم مى خورد. آنچه 
رده بندى ها در این فهرست را تعیین کرده، ساخت بیش از چهار فیلم از سوى کارگردانان بعد از سال 2000 و در ادامه نگارش بیش از هفت نقد از سوى منتقدان سرشناس 

در مورد آثار این فیلمسازان بوده است.
با مالك قرار دادن این موارد، نام جعفر پناهى در مقام پنجم قرار دارد و در ادامه اصغر فرهادى برنده دو جایزه اسکار در رتبه هشتم قرار مى گیرد. فیلمساز سرشناس سینماى 

ایران عباس کیارستمى در مقام بیستم قرار دارد و رتبه آخر به بهمن قبادى دیگر کارگردان ایرانى تعلق گرفته است.
در رتبه نخست «آلفونسو کوارون» کارگردان مکزیکى و سازنده «جاذبه» دیده مى شود و در میان این فهرست اسامى کارگردانان مطرحى چون «هایائو میازاکى»، 

برادران «داردن»، «پل توماس اندرسون» و «نورى بیلگه جیالن»  دیده مى شود.

فیلمسازان ایرانى در فهرست برترین هاى قرن 21
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رئیس دانشکده تغذیه و علوم غذایى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: مصرف قهوه و چــاى غلیظ منجر به کم 
خونى مى شود و توصیه مى شــود که به صورت رقیق و با 

احتیاط استفاده شوند.
دکترمحمد حسن انتظارى با اشاره به مصرف نوشیدنى هاى 
حاوى کافئین مانند قهوه، چاى و شیر کاکائو، اظهار داشت: 
مصرف قهوه، چاى و کاکائو براى بیمارى هاى مزمن مانند 
دیابت یا بیمارى هاى قلبى مفید است؛ به شرطى که در حد 

متوسط مصرف شود و زیاده روى صورت نگیرد.
وى با بیان اینکه مصــرف غلیظ قهوه و چاى منجر به کم 
خونى مى شود، افزود: مصرف این نوشیدنى ها در افرادى 
که مبتال به زخم معده بوده یا مستعد ابتال به این بیمارى 
هستند، موجب تشدید آن مى شود و عالوه بر این ضربان 

قلب و فشــارخون را نیز افزایش مى دهد. به همین دلیل 
توصیه مى شود که با احتیاط و به صورت رقیق مصرف شود 

تا فواید آن به حداکثر و عوارض آن به حداقل رسد.
این متخصص تغذیه با اشاره به اینکه مصرف مواد غذایى 
حاوى آنتى اکسیدان مانند قهوه و چاى از سرطان ها، دیابت 
و آلزایمر به صورت مستقیم جلوگیرى مى کند، اضافه کرد: 
میزان مصرف این دسته نوشیدنى ها در تمام افراد به یک 

اندازه نیست و باید با احتیاط نوشیده شوند.
انتظارى پوکى اســتخوان و بى خوابى را از جمله عوارض 
مصرف بیش از اندازه قهوه دانست و افزود: قهوه به دلیل 
اینکه حاوى کافئین است موجب نشاط مى شود و بسیارى 
از افراد با مصرف قهوه و چاى خســتگى خود را برطرف 

مى کنند. 

سیر با نام علمى آلیوم ساتیوم، فواید بسیارى براى بدن دارد. 
همچنین هزاران سال است که از فواید دارویى این گیاه عالوه 

بر کاربردش در آشپزى استفاده مى شود.

محافظت در برابر سرطان مغز
ترکیب موجود در ســیر به نام DATS ممکن است نقش 
مهمى در کاهش رشد تومور در بیماران مبتال به گلیوبالستوما 

که نوعى تومور مغز بسیار کشنده است داشته باشد. 
براساس مطالعه منتشر شده در مجله مغز و اعصاب انکولوژى، 
DATS ممکن است یک عامل درمانى مؤثر در آپوپتوز(مرگ 
برنامه ریزى شده ســلول) و جلوگیرى از پیشرفت تومور در 

بیماران مبتال به گلیوبالستوما باشد.

بهبود حافظه و یادگیرى
با افزایش سن ممکن اســت تغییراتى در عملکرد شناختى و 

حافظه روى دهد. 
قســمتى از مغز با یادگیرى، حافظه، برنامه ریزى و ســایر 
عملکردهاى شــناختى در ارتباط اســت که با افزایش سن 

ممکن اســت این بخش کوچک شــود. همچنین کاهش 
جریان خون به مغز به دالیلى مانند باریک شدن عروق، آسیب 
رادیکال هاى آزاد به سلول ها و افزایش التهاب در مغز روى 
مى دهد که همه این عوامل بر عملکرد شناختى تأثیرگذار است. 
سیر باعث کاهش التهاب مى شود و ممکن است براى مغز مفید 
باشد. براساس مطالعه منتشر شده در انجمن آمریکایى علوم 
تغذیه، عصاره ســیر کهنه معروف به AGE ممکن است با 
توانایى در افزایش حافظه، عملکرد شناختى و طول عمر مانع از 

فقدان عملکرد مغز شود.

تنظیم جریان خون
ساخته شدن کلسترول مى تواند موجب باریک شدن عروق 
شود که ممکن اســت با تغییر یا کاهش جریان خون و لخته 
شدن بیشتر خون همراه باشــد. لخته شدن خون نیز ممکن 
است با انسداد عروق در قلب و تأثیر بر گردن یا مغز منجر به 
سکته شود. سیر یک رقیق کننده مؤثر خون بوده، به طورى که 
عملکرد آن شبیه آسپیرین است و مى تواند به تثبیت جریان 

خون در بدن کمک کند.

جلوگیرى از بیمارى آلزایمر
بیمارى آلزایمر زمانى روى مى دهد که سلول هاى مغزى مى 
میرند. با پیشرفت این بیمارى، بیماران از مشکالت شناختى از 
جمله فقدان حافظه رنج مى برند، همچنین مشکالتى در زمینه 
صحبت کردن، تصمیم گیرى و شناخت فامیل و دوستان را 
تجربه مى کنند. براساس مطالعات، سیر به عنوان یک درمان 

جایگزین براى بیمارى آلزایمر کاربرد دارد.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى  و 
متخصص داروسازى بالینى، درباره مشکالت قلبى بیماران 
دیابتى بیان کرد: امروزه اختالالت قلبــى عروقى یکى از 

مهمترین علل مرگ و میر در جوامع بشرى محسوب
پ مى شود.

هادى اســماعیلى افزود: احتمال وقوع سکته قلبى در افراد 
بدون ســابقه این بیمارى نیز در پنج ســال آینده بیش از 
10 درصد اســت که با مصرف آســپرین مى توانند از بروز 
ناراحتى هاى قلبى عروقى پیشگیرى کنند. وى اظهار داشت: 
بیماران با ســابقه گرفتگى موقت عــروق قلبى با مصرف 

آسپرین مى توانند مانع از پیشرفت بیمارى خود شوند.
این متخصص داروسازى بالینى عنوان کرد: در سال هاى 

اخیر با تغییر دیدگاه پزشکان نسبت به آسپرین مصرف این 
دارو در مبتالیان به دیابت که داراى سنى کمتر از 50 سال 
(به خصوص کمتر از 35) هستند، توصیه نمى شود. وى بیان 
کرد: مبتالیان به دیابت با سابقه حمله قلبى و سن کمتر از 50 

سال نیز منعى براى مصرف آسپرین ندارند.
اســماعیلى با بیان اینکه خونریزى گوارشى از شایع ترین 
عوارض مصرف آسپرین به شمار مى آید؛ توصیه کرد: افرادى 
که از زخم هاى گوارشــى رنج مى برند، همراه با آسپرین از 
داروهاى افزایش دهنده محافظت مخاط معده نســبت به 

عوارض آسپرین مانند داروى امپرازول استفاده کنند.
این متخصص داروسازى بالینى با اشاره به باور رایج تأثیر مصرف 
خودسرانه آسپرین در کاهش غلظت خون اظهار داشت: مصرف 

خودسرانه آسپرین مى تواند سبب خونریزى هاى گوارشى شود 
که مصرف هفته اى حداقل سه بار ماهى و مکمل هاى امگا 
3 جایگزین هاى مناسبى براى این دارو به شمار مى آیند. وى 
گفت: داروى «کلوپیدوگرل» جایگزین مناسبى براى افرادى که 
با مصرف آسپرین دچار عوارضى مانند حمالت تنفسى، تنگى 
نفس یا ضایعات جلدى (حساســیت هاى پوستى) مى شوند، 

محسوب مى شود.
اسماعیلى با تأکید بر اینکه دوزهاى پایین آسپرین (بین 75 
تا 325 میلى گرم) از نظر عوارض و اثربخشى مشابه هستند؛ 
بیان کرد: آسپرین هایى که داراى پوشش روده اى هستند 
نیز با وجود جذب کمتر، همانند آسپرین هاى فاقد پوشش

 روده اى تأثیرگذار هستند.

محققان عنوان مى کنند یافته هاى اخیر به تشخیص 
گونه هاى خاص باکترى و پیشگیرى یا درمان شروع 

چاقى کمک مى کند.
محققان باکترى هــاى روده و وزن 84 فرد هفت تا 
20 ساله را بررســى کردند. از بین این کودکان، 27 
نفر چاق، 35 نفر به شدت چاق، هفت 
نفر داراى اضافه وزن و 
15 نفر با 

وزن عادى بودند.  
این کودکان و نوجوانان به منظور ارزیابى توزیع چربى 
بدن شان تحت اســکن MRI قرار گرفتند. از آنان 
نمونه خون گرفته شــد و مواد خوراکى مصرف شده 

توسط آنان به مدت سه روز تحت نظر بود.
محققان دریافتند هشت گروه باکترى روده با میزان 
چربى در بدن مرتبط هستند. چهار گروه آنها بیشتر در 

افراد چاق وجود داشتند.

محققان تأکید دارند کــه باکترى روده کودکان چاق 
معموًال بر هضم کربوهیدرات ها تأثیر بیشترى دارد.

همچنین محققان دریافتند کودکان چاق در مقایسه با 
کودکان داراى وزن نرمال، میزان باالترى اسید چرب 
با زنجیره کوتاه دارند. این اسیدهاى چرب با زنجیره 
کوتاه که توسط برخى انواع باکترى هاى روده تولید 

مى شوند، با تولید چربى در کبد مرتبط هستند.

اگر ابزار الکترونیکى به شــبکه واى فاى متصل باشد 
به این معنى اســت که امواج الکترومغناطیس منتشر 
مى کند. درواقع یکى از خطرناك ترین جنبه هاى استفاده 

از لپ تاپ ، انتشار امواج مضر الکترومغناطیس است.
تحقیقات سال هاى اخیر نشــان داده حتى قرار گرفتن 
در معرض ســطح پایین انتشــار این امــواج مى تواند 
ضررهاى جدى به ویــژه براى کودکان دربر داشــته

باشد.
سرطان، تومورهاى مغزى، بیمارى هاى قلبى و عروقى، 
دیابت، ام  اس یا فلج چندگانه بخشــى از بیمارى هایى 
هســتند که این امواج مى توانند ایجاد کنند. بررســى 
محققــان نشــان مى دهد امــواج ابــزار الکترونیکى 
مى توانــد اختــالالت شــناختى و روانى نیــز ایجاد

کند.
ســردرد، خســتگى، بى خوابى و برخى دردهاى شایع، 
از عالئمى هســتند که افراد آنها را تجربه مى کنند، اما 
تمایلى به پذیرش ارتباط آنها با قرار داشتن در معرض 

این امواج ندارند.
کارشناســان توصیه مى کنند لپ تاپ هــا و دیگر ابزار 
الکترونیکى از این دست، تا 20 ســانتیمتر دور از بدن 
قرار داشته باشند و از لپ تاپ به جاى تبلت استفاده شود.

بهتر اســت ابزار الکترونیکى مثل لپ تــاپ از طریق 
کابل شــبکه به اینترنت متصل باشــد و از قرار دادن 
لپ تاپ ها روى پا خوددارى شــود. مطالعات مى گویند 
زیان هاى استفاده از رایانه در شب بیشتر است. توصیه 
کارشناسان خوددارى از کار با این ابزار دو ساعت قبل از 

خواب است.

چاى یا دمنوش گل سرخ یک نوشیدنى معطر و فوق العاده با خواص مثال زدنى 
و پرخاصیت براى آنهایى است که عالقه مند به نوشیدنى هاى گرم هستند. گل 
سرخ یا همان گل محمدى نوعى گل رز است که در ایران به صورت گسترده 
کشت و استفاده مى شود. از این گل معطر و پرخاصیت در تهیه گالب، مربا، عطر، 

به صورت پودر داخل ادویه ها، در ترکیب شیرینى جات و... استفاده مى شود.

چاى گل سرخ براى سم زدایى از بدن
مصرف منظم چاى گل سرخ در گام اول به سم زدایى و 

پاکسازى بدن کمک مى کند. چون روى کبد و 
صفرا تأثیر داشته و باعث تمیزى آنها مى 

شود. این نوشــیدنى معطر ادرارآور 
است و به کنترل حالت احتباس 

آب در بدن کمک 

مى کند. البته باید گفت که با یک گل بهار نمى شــود. یعنى با نوشیدن یک 
فنجان چاى گل سرخ نمى توانید از این خواص بى نظیر بهره مند شوید، باید 

این نوشیدنى را به صورت منظم و یک دوره درمانى میل کنید.

C گل سرخ سرشار از ویتامین
گل محمدى طبیعت گرم دارد و براى تسکین اعصاب فوق العاده است. شما 
مى توانید از ایــن گلبرگ هاى خوش رنگ و معطر چــاى تهیه کرده و یک 
نوشیدنى 100 درصد شرقى و 

آرامبخش تهیه کنید.
گل ســرخ یا 

همان گل محمدى خواص زیادى براى ســالمتى دارد. این گل خوشرنگ 
سرشار از ویتامین C است. بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو، گلبرگ ها و ساقه 
این گل (به ویژه به صورت خام) منبع غنى ویتامین C محسوب مى شود. باید 
بدانید که در روند خشک شدن گل، 25 تا 60 درصد ویتامین C موجود در آن از 
بین مى رود. بنابراین توصیه مى شود در تهیه چاى تا حد امکان از گل سرخ تازه 
استفاده کنید. یادتان باشد که ویتامین C براى دستگاه ایمنى، حفظ سالمت 
پوست و استخوان ها از اهمیت باالیى برخوردار است. این ویتامین در جذب هر 

چه بیشتر آهن نقش مؤثرى دارد.

گل سرخ منبع آنتى اکسیدان و ضد سرطان است
چاى تهیه شــده از گل ســرخ فواید دیگرى نیــز دارد. این گل سرشــار از

 آنتى اکســیدان ها و به ویژه پولیفنول هاى موســوم به کاتچین است. آنتى 
اکسیدان ها از بدن در برابر اثرات مضر رادیکال هاى آزاد محافظت کرده و به 
این ترتیب از بروز سرطان ها پیشگیرى مى کند. ترکیبات آنتى اکسیدانى نه تنها 
از آسیب هاى رادیکال هاى آزاد جلوگیرى مى کنند بلکه بدون آسیب رساندن 
به سلول هاى سالم اطراف، باعث نابودى سلول هاى سرطانى مى شود. در 

واقع این گل باعث بهبود سالمت درون و بیرون بدن و حفظ جوانى آن مى شود.

چاى گل سرخ بهترین نوشیدنى براى روزهاى سرد
چاى گل سرخ براى مقابله با انواع مشکالت تنفسى ناشى از سرماخوردگى و 

آنفلوآنزا مفید است. 

چاى گل سرخ تب بر است
اگر تب دارید مى توانید به این چاى اعتماد کنید. چاى گل سرخ باعث کاهش 
دماى بدن شــده و تب را کاهش مى دهد. این چاى براى پاکســازى بدن و 
کاهش التهاب و همچنین برطرف کردن ضایعات پوســتى نیز مؤثر است. 
نتایج بررسى ها نشــان مى دهد که گل سرخ از تشــدید عفونت جلوگیرى 

مى کند.

چاى گل سرخ براى آرامش اعصاب
چاى گل ســرخ باعث تسکین دستگاه عصبى مى شــود. اگر به طور منظم 
از این چــاى میل کنید از مشــکالتى مانند بى خوابى و خســتگى خالص 
خواهید شــد. این نوشــیدنى، مفرح اعصاب بعد از یک روز کارى طوالنى 
مدت و همراه با استرس است و باعث رفع خســتگى و کسب انرژى دوباره

 مى شود.

چگونه چاى تهیه کنیم؟
تهیه این چاى بسیار ساده است. اگر حوصله تهیه چاى گل محمدى را ندارید 
مى توانید داخل قورى چاى معمولى تان کمى گلبرگ گل محمدى بریزید تا 

معطر شود.
اما براى تهیــه چاى گل محمدى بــراى هر فنجان آب به شــش تا هفت 
گلبرگ گل ســرخ نیاز دارید. براى شــیرین کردن آن نیز مى توانید از عسل 
یا عصاره استویا استفاده کنید که یک شــیرین کننده طبیعى و فاقد کالرى

 است.
براى تهیــه این چــاى کافى اســت گلبرگ هــا را به آب جــوش اضافه 
کنیــد و اجــازه دهید به مــدت 5 تــا 10 دقیقه اســتراحت کند. ســپس

 مى توانید چــاى را صاف کرده و کمى عســل یــا عصاره اســتویا به آن 
بزنید.

مى توانید از گلبرگ هاى خشک نیز در تهیه دمنوش استفاده کنید. مى توانید 
یک قاشق غذاخورى گل سرخ را به همراه یک قاشق غذاخورى  چاى سیاه 
یا سبز به مدت 15 الى 20 دقیقه دم کنید. این دمنوش براى از بین بردن بوى 

بد دهان و کاهش نفخ مؤثر است.

در پیرسینگ عمومًا قســمت نرمه گوش سوراخ مى 
شــود اما در چند ســال اخیر برخى از خانم ها بیش 
از یک ســوراخ روى گوش ایجاد مــى کنند و این 
سوراخ ها را در قسمت هاى باالیى گوش هم انجام

 مى دهند. 
بافت باالى لبه گوش بســیار نازك است و به دنبال 
کوچک ترین تماس ممکن است پاره شود و یا سبب 

خونریزى و آسیب بافت غضروفى شود.
همچنین بافت استخوانى پشــت گوش نیز ممکن 
اســت با ضربه به واســطه گوشواره شــما  صدمه

 ببیند.
پیرسینگ یا سوراخ کردن گوش اگر توسط پزشک 

ماهر و در شــرایط مناســب انجام شــود، عوارض 
خاصى نــدارد اما در غیــر این صــورت، عوارض 
بســیارى دارد که شــایع ترین آنها عفونت اســت 
که تنهــا در یک ســوم بیمــاران مالیــم خواهد 

بود. 
دومین مشــکل مربوط به تشــکیل شــدن بافت 
جوشگاهى و یا اسکار و یا گوشت اضافه است که در 
افراد مستعد تشکیل مى شود و زیبایى آنها را پس از 

پیرسینگ مختل مى کند.
کلویید ها که در واقع همان گوشت اضافه هستند به 
سختى درمان مى شــوند وحتى ممکن است درمان 

کردن آنها سبب تشدید کلویید شود.

خطرات سوراخ کردن قسمت باالیى 
گوش

مشکل ســومى که ممکن اســت به دنبال سوراخ 
کردن گوش ایجاد شود، مربوط به افرادى است که 
پوست آنها به فلزاتى مثل نیکل، مس، کبالت یا کروم 
حساسیت دارد. گوشواره هایى که در ترکیب آنها از 
این مواد استفاده شده است، به دلیل تماس مداوم با 
پوست مى توانند عکس العمل آلرژیک و حساسیت 
ایجاد کنند. از آنجا که سوراخ کردن گوش در سنین 
کمتر از 11 سال ممکن اســت باعث ایجاد کلویید یا 
گوشت اضافه در محل سوراخ شود، بهتر است این کار 

را به سنین بعد از 11 سالگى موکول کرد.

دمنوش گل سرخ و خواص آن

خطرات سوراخ 
کردن قسمت 
باالیى گوش

یىو مز ولب م ر رخ ل ى مچ ر
مپاکسازى بدن کمکمى کند. چون روى کبد و 

صفرا تأثیر داشته و باعث تمیزى آنها مى 
رآور ایننوشــیدنى معطر ادرار شود.

است و به کنترل حالت احتباس 
آب در بدن کمک 

100 درصد شرقى و نوشیدنى
رآرامبخش تهیه کنید.

گل ســرخ یا 

چه بیشتر آهن نقش مؤثرى دارد.

گل سرخ منبع آنتى اکسیدان و ضد سرطان است
چاى تهیه شــده از گل ســرخ فواید دیگرى نیــز دارد. این گل سرشــار از
 آنتىاکســیدان ها و به ویژه پولیفنولهاىموســومبه کاتچین است. آنتى

اکسیدان ها از بدن در برابر اثرات مضر رادیکال هاى آزاد محافظت کرده و به 
این ترتیب از بروز سرطان ها پیشگیرى مى کند. ترکیبات آنتى اکسیدانى نه تنها 
از آسیب هاى رادیکال هاى آزاد جلوگیرى مى کنند بلکه بدون آسیب رساندن 
بهسلول هاى سالم اطراف، باعث نابودى سلول هاى سرطانى مىشود. در

اگرتب
دماى

کاهش
نتایجب
مىکن

چاىگ
این از
خواهی
مدتو
 مى ش

چ
تهیه ای
مى تو
معطر

اما براى
گلبرگ
یا عص
 است.
براىت
کنیــ
 مى ت
بزنید
مىت
یک
یا س
بدد

در مصرف کدام نوشیدنى ها احتیاط کنیم

یک غذاى فوق العاده براى سالمت مغز

تأثیر آسپرین براى بیماران دیابتى

کودکان چاق میکروب ها را جدى بگیرند

مراقب آسیب هاى 
ابزار الکترونیکى باشیم

نفر داراى اضافه وزن و 
15 نفر با 

چربى در بدن مرتبط هستند. چهار گروه آنها بیشتر در 
افراد چاق وجود داشتند.

مى شوند، با تولید چربى در کبد مرتبط هستند.
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سپاهانى ها 
عاشق تیمشان 

هستند

قاسم حدادى فر، هافبک تیم فوتبال ذوب 
آهن مى گوید که مشــکلى 

ندارد و بــه زودى در 
تمرینــات حاضر 

مى شود.
هافبک تدافعى 
فوتبال  تیــم 
آهــن  ذوب 
کــه در دقایق 

ابتدایــى مقابل 
ســیاه جامگان دچار 

مصدومیت شــد، در مورد 
شــرایط خود  گفت: خدا را شکر به خیر 
گذشت و اتفاقى برایم پیش نیامد. شرایط 
خوبى دارم و به زودى به تمرینات اضافه 

مى شوم.
حــدادى فــر در خصــوص اینکــه 
آیا ناحیــه آســیب دیــده ارتباطى با 
مصدومیــت ســال گذشــته او دارد، 
مى گوید: نه ربطى به مصدومیت قبلى ام 

ندارد.
هافبک تیم ذوب آهن در مورد شــرایط 
بازى عنوان کرد: ما بازى را خیلى خوب 
شــروع کردیم ولى روى یک اتفاق گل 
خوردیم. در ادامه هم موقعیت هاى زیادى 
داشتیم و مى توانستیم برنده بازى باشیم 
ولى به هر حال فوتبال است و ما باید در 
بازى هاى آینده نتایج بهترى کســب 

کنیم.
حدادى فــر در پایــان درباره ســطح 
مســابقات لیگ پس از اتمام هفته اول 
اینگونه صحبت هاى خــود را به پایان 
مى رساند: لیگ امســال لیگ سختى 
است؛ چرا که ســال جام جهانى است و 
همه تیم ها با آمادگى به مسابقات وارد 
شده اند و بازیکنان خوبى هم دارند. تیم 
ما هم خیلى خوب است و در ادامه نتایج 

بهترى خواهیم گرفت. 

مهــدى ترابى لیــگ هفدهــم را هم 
مثل لیگ شــانزدهم، درخشان شروع 

کرد. 
تک گل نارنجى پوشان در نقش جهان 
اصفهان را جوان موردعالقه کى روش 
به ثمر رساند. ستاره ســایپا فصل قبل 
با گلزنى هاى پى در پى اســم خود را به 
عنوان ستاره لیگ روى زبان ها انداخت 
اما مصدومیت بدموقع باعث شد تا ماه ها 

از فوتبال دور باشد. 
ترابى در بازگشــت هم تحت فشــار و 
اســترس مصدومیت بود و نتوانســت 
آنطور که باید و شــاید درخشش اش را 
تکرار کند. حاال او دوباره فصل تازه اى 
را با گل شروع کرده و این بار نمى خواهد 
تحت هیچ شــرایطى از ایــن آمادگى 
فاصلــه بگیرد. اتفاقــات پیش فصل و 
سوءاستفاده ســایپایى ها از اعتماد او؛ 
و البته مخالفت با ترانســفرش به اروپا 
باعث شده بود اردوهاى پیش فصل را 
با آشــفتگى روانى و ناراحتى ذهنى و تا 
حدودى هم بى انگیزگى دنبال کند اما 
در نهایت با قطعى شدن ماندگارى اش 
در سایپا راهى ندید جز اینکه با درخش 
دوبــاره اش، بیش از پیــش جاى پاى 
خود را در فهرســت کى روش محکم 

کند. 
شرایط ترابى براى ترانســفر شدن به 
اروپا هم در تابســتان بعدى مساعدتر 
خواهد بود، به شرطى که درخشش وى 
ادامه داشته باشد و او را به روسیه 2018 

برساند. 

بازگشت سریع 
حدادى فر   

  ترابى 
در سوداى روسیه

به نظر مى رســد فروش اینترنتى بلیــت بازى هاى 
سپاهان در ورزشــگاه نقش جهان با توجه به ازدحام 
و بى نظمى در باجه هاى بلیت فروشى و ورودى هاى 
ورزشگاه امرى ضرورى براى برگزارى بازى در نقش 

جهان باشد.
به گزارش ایمنا ورزشــگاه نقش جهان جمعه شــب 
میزبان اولین بازى سپاهان در فصل جدید بود. عملکرد 
قابل قبول سپاهان در فصل نقل و انتقاالت و همچنین 
رونمایــى از بازیکنان جدید به اضافه ســاعت و روز 
مناســب برگزارى بازى باعث شــده بود استقبال به 

نسبت خوبى از این بازى به عمل بیاید.
از ترافیک و شلوغى ورودى  پارکینگ ها به دلیل وجود 
تنها یک راه از خیابان اصلى به ورزشگاه که بگذریم 
به نحوه بلیت فروشى و ورود تماشاگران به ورزشگاه 
مى رســیم که  در دیدار با ســایپا وضعیت اسفبارى 

داشت. از یک ساعت مانده به بازى ازدحام عجیبى در 
باجه هاى بلیت فروشى که به نظر تعداد آنها کافى به 
نظر نمى رسید به وجود آمد و هواداران براى تهیه بلیت 
یا در صف هاى طوالنى قرار داشتند یا به شکل هاى نه 
چندان مناسب در تالش براى رسیدن به پنجره باجه 

بلیت فروشى بودند!
عالوه بر این، کم بودن تعداد ورودى هاى تماشاگران 
به ورزشــگاه و یا مدیریت نامناسب ســبب شده بود 
تماشــاگران براى ورود به ورزشگاه هم در صف هاى 
طوالنى بایستند. شاید همین موضوع دلیلى باشد بر 
اینکه در بازى هاى سپاهان در نقش جهان تازه پس از 
شروع بازى جمعیت قابل توجهى به تعداد تماشاگران 

اضافه مى شود.
البته در فصل گذشته براى کم کردن چنین مشکالتى 
اســتفاده از «اصفهان کارت» براى ورود به ورزشگاه 

در دســتور کار قرار گرفت و  در این دیــدار نیز تعداد 
زیادى از هواداران از این طریق مرحله دشــوار تهیه 
بلیت را گذراندنــد اما به نظر مى رســد براى کاهش 
شلوغى و ازدحام قبل از مسابقه باید فروش اینترنتى 
بلیت ها نیز در دستور کار قرار بگیرد، موضوعى که در 
تهران براى ورزشــگاه  آزادى و بازى هاى استقالل 
و پرســپولیس انجــام مى شــود و جواب هــم داده

 است.
در هر صورت وقتى تماشــاگر سپاهان براى تماشاى 
یک بازى با هزار و یک مشــکل از جمله معطلى در 
ترافیک در زمان رفت و برگشــت و تهیه بلیت و ورود 
به ورزشگاه رو به رو مى شود، شاید ترجیح دهد براى 
بازى هاى بعدى از همان خانــه و از طریق تلویزیون 
بازى تیمش را تماشــا کند که چنین اتفاقى به ضرر 

باشگاه سپاهان خواهد بود. 

براى ازدحام هاى نقش جهان 
فکرى کنید

شاید تماشاگران، تلویزیون را به ورزشگاه ترجیح دهند

ســرمربى روبین کازان بعد از نمایش 
درخشان ســتاره ایرانى در نیمه دوم بازى 
با آرســنال از هواداران کازانى خواست به این 
بازیکن فرصت بدهند تا بیشتر تأثیرگذارى خود 

را نشان بدهد.
هیاهوى چند هفته گذشته پیرامون انتقال سردار 
آزمون به التزیو با رقم وسوسه کننده 20 میلیون 
یورو باعث شد تا این ســتاره ایرانى بیش از پیش 
در بازگشــت به کازان در دید قرار بگیرد و 
انتظارات از او براى درخشش در ترکیب 

روبین باال برود. ســردار کــه در دو هفته ابتدایى 
نتوانســته بود مانع شکســت این تیم شود بعد از 
فشــارهاى کاذب روحى و روانى در هفته سوم با 
ورود به زمیــن در نیمه دوم پایه گــذار اولین برد 

کازانى ها شد.
نمایش درخشــانى که تعریف و تمجید سرمربى 
روبین کازان از سردار را در پى داشت. «قربان بردى 
اف» در گفتگوى بعد از بازى با آرسنال توال اظهار 
داشت:  تیم ما در این فصل با دگرگونى گسترده اى 
چه در ترکیب و چه در افکار تاکتیکى روبه رو شده 

است و نیاز به زمان دارد تا خودش را پیدا کند درست 
مثل بازیکنان جدید. من مى دانــم که انتظارات 
از خریدهاى جدید باالست به خصوص از سردار 
آزمون اما باید این واقعیت که آنها نیاز به زمان دارند 

تا با تغییرات کنار بیایند را فراموش نکنیم.
 سرمربى روبین کازان در ادامه همه شایعات اخیر 
پیرامون فروش آزمون را تکذیب کرد و افزود: ما در 
این هفته ها تنها در حد حدس و گمان از پیشنهاد 
التزیو شنیدیم و در عمل با هیچ پیشنهاد رسمى 
از باشــگاه ایتالیایى براى مذاکره پیرامون فروش 

آزمون روبه رو نشدیم. بنابراین وقتى چیزى جدى 
نیست نباید در خصوص شایعات تمرکز خودمان را 

از دست بدهیم.
ســردار آزمون در حضور یک نیمه اى خود براى 
روبین کازان عالوه بر اینکه روى گل اول تیمش با 
حرکت بدون توپ تأثیرگذار بود بلکه با گرفتن یک 
پنالتى در دقیقه 74 توانست زمینه گل دوم و برترى 
کازانى ها را نیز فراهم کند تــا با دریافت نمره7 از 
سوى رسانه هاى روسى جزو بهترین نفرات این 

تیم در راه کسب اولین برد فصل قرار بگیرد. 

کاشف سردار، پیشنهاد التزیو را تکذیب کرد

چشم  انتظار ساسان
نصف جهان  زالتکو کرانچار به شدت منتظر بازگشت 
مهاجم گلزن تیمش اســت و این انتظــار را در همه 

مصاحبه هاى خود بیان کرده است.
سرمربى سپاهان امیدوار اســت با بازگشت ساسان 

انصارى مشکل گلزنى این تیم برطرف شود.
سپاهان یکى از مدعیان لیگ برتر به شمار مى رود اما 
در دیدار افتتاحیه با وجود حمایت پرشور هواداران خود 
برابر سایپا متوقف شد تا 2 امتیاز را در هفته ابتدایى از 

دست بدهد.
شاگردان کرانچار در جریان دیدار با سایپا در خط میانى 
نمایش خوبى داشــتند و موقعیت هــاى قابل قبولى 

ایجاد کردند اما این تیم در گلزنى ناموفق بود. سپاهان 
براى لیگ هفدهم روى ساســان انصارى حســاب 
ویژه اى باز کرده اما غیبت ســه هفته اى این بازیکن 
کار را براى کرانچار در افتتاحیه لیگ ســخت کرد و 
فرصت هاى بازیکنان ســپاهان در غیاب یک گلزن 

به هدر رفت.
انصارى با حکم کمیته انضباطى شانس حضور در سه 
بازى لیگ برتر را از دست داده است و جانشینان او در 
پست مهاجم نوك فعًال عملکرد چشمگیرى نداشتند 
تا کرانچار و سپاهان براى اوج گیرى در لیگ برتر چشم 

انتظار بازگشت انصارى باشد.

مدافع تیم سپاهان اعتقاد دارد هواداران ســپاهان مثل تراکتورى ها 
تیمشان را عاشقانه دوست دارند. سعید آقایى در گفتگو یى درباره تساوى 
سپاهان مقابل سایپا، اولین حضورش در ترکیب تیم اصفهانى، حمایت 
هواداران سپاهان و برخى مسائل دیگر صحبت هایى را انجام داد که 

ماحصل آن را در ادامه مى خوانید:
■ واقعًا خوشحالم که در تیم ســپاهان بازى مى کنم. هواداران 
ســپاهان در اولین حضورم حمایت خوبى از من انجام دادند و 
واقعًا این حمایت ها لذت بخش بــود. از نظر فنى نیز عملکرد 
بدى نداشتم اما بازى به بازى بهتر مى شوم و خودم را به شرایط 

آرمانى مى رسانم.
■ جو ورزشــگاه هاى نقش جهان و یادگار امــام(ره) با 
هم متفاوت اســت. به هر حال هر هوادارى ســبک 
خودش را دارد و نمى توان میان هواداران سپاهان 
و تراکتورسازى مقایســه اى انجام داد. موضوع 
مشترك بین تراکتورى ها و ســپاهانى  ها این 

است که آنها تیمشان را عاشقانه دوست دارند.
■ در صحنه اى که رضا اســدى بازیکن سایپا 
عصبانى شد، من روى پایش تکل زدم اما اصًال 
برخوردى نکــردم که بخواهم اخطــار بگیرم. 
داور هم به صحنه نزدیک بود ولــى واقعًا هیچ 

برخوردى با پایش نداشتم.
■ خوشبختانه در ترکیب ســپاهان جا افتاده ام. 
روز هاى اول شرایط برایم سخت بود اما رفته رفته 
اوضاع بهتر شده است و االن هم شرایط خوبى دارم. 
ان شــاءا... در آینده بتوانم بازى هاى بهترى براى 

سپاهان انجام و جواب محبت هواداران را بدهم.
■ 2 امتیازى که مقابل سایپا از دســت دادیم، واقعًا 
حیف شد. ما هدفمان قهرمانى است و براى این منظور باید از 
ابتداى لیگ امتیاز جمع کنیم. البته تیم ما هم ناقص بود و چند 
بازیکن را نداشتیم اما باید از همین اوایل لیگ امتیاز بگیریم تا 

آخر فصل افسوس نخوریم.
■ روزى که به ســپاهان آمدم، قرار بود پیراهن شــماره 23 را 
بپوشم ولى حسین پاپى من را شرمنده کرد و شماره 7 را به من 
داد و این موضوع با رضایت خود پاپى بود. او مى خواست امسال 

به همین خاطر 7 را به 47 بر تن کند و 
من داد. 

سعید آقایى:

معین عباسیان وینگر چپ تیم پدیده درباره نتیجه اى که در هفته اول مقابل پیکان کسب 
کردند مى گوید پدیده براى آنکه امسال در جمع مدعیان حضور پیدا کند، نباید امتیازى را 

از دست بدهد.
عباسیان درباره شرایط پدیده و اینکه امســال آنها را مى توان مدعى دانست مى افزاید: ما 
سال گذشته مقابل حریفانمان خوب ظاهر شدیم منتها در بیشتر مواقع با بدشانسى مواجه 
مى شدیم و نتوانستیم آنطور که باید امتیازات کامل دیدارهایمان را جمع کنیم اما امسال با 
تفکرات و روحیه مضاعفى که آقاى مهاجرى به تیم داده اند مطمئناً تمام تالشمان را براى 

کسب رتبه اى خوب خواهیم کرد. 
وى  ادامه مى دهد: امسال پدیده بازیکنان خوبى چون قاضى، خلعتبرى و... را به تیم اضافه 
کرده اســت که همین موضوع وزنه اى مؤثر براى نتیجه گیرى مان خواهد بود، به جز آن 
شرایط و اوضاع مالى نسبت به سال گذشته بهتر شده است و مى توان امیدوار بود. ما این 
هفته با سپاهان بازى داریم و مطمئناً براى شکست زردپوشان به میدان خواهیم رفت، ما 

نباید هیچ امتیازى در رقابت هاى امسالمان از دست بدهیم.

عباسیان:  براى شکست سپاهان آماده ایم

 نصــف جهــان  ســرمربى ذوب آهنى ول کــن حضور  تیمــش در ورزشــگاه مدرن 
اصفهان نیســت و دوســت دارد تا هر طور شــده تیمش در نقش جهان از رقبا میزبانى

کند.
فصل گذشته ورزشگاه نقش جهان پس از بازسازى مورد بهره بردارى قرار گرفت و سپاهان 
پس از نزدیک به ده سال از ورزشگاه فوالدشهر که به صورت اجاره و توسط باشگاه ذوب 

آهن به این تیم داده شده بود، به ورزشگاه مدرن خود کوچ کرد. 
امیرقلعه نویى که از مزایاى بازى در زمین با کیفیت نقش جهان با اطالع است، از مدیران 
باشگاه ذوب آهن درخواست کرده تا با مسئوالن شرکت فوالد مبارکه سپاهان که مالکیت 

ورزشگاه نقش جهان در حال حاضر در اختیار آنهاست، وارد مذاکره شوند.
 صحبت هایى نیز در این خصوص میان مدیران دو باشگاه صورت گرفته و تصمیم نهایى 
در این خصوص طى این هفته اتخاذ خواهد شد؛ با وجود این استفاده از ورزشگاه فوالدشهر 
به عنوان میزبان دیدارهاى خانگى ذوب آهن در شرایط فعلى از احتمال بیشترى نسبت به 

نقش جهان برخوردار است.

 تمایل شدید ژنرال به ورزشگاه مدرن

امیرقلعه نویى در شرایطى اولین دیدار خود در لیگ هفدهم را انجام داد که با مصدومیت 
چند بازیکن کلیدى تیم مواجه بود.

تیم ذوب آهن اصفهان هفدهمین دوره لیگ برتر فوتبال کشور را درحالى آغاز کرد که محمد 
ستارى را به علت مصدومیت از ناحیه عضله پا و مهدى مهدى پور و مهران درخشان مهر 

را به دلیل آسیب دیدگى مچ پا در اختیار نداشت.
همچنین قاسم حدادى فر با آسیب دیدگى در دقایق ابتدایى دیدار با سیاه جامگان مشهد در 
چارچوب هفته نخست این رقابت ها به جمع مصدومان سبزپوشان اصفهانى اضافه شد. 
مصدومیت حدادى فر مصاف بر مصدومیت سه بازیکن اصلى این تیم منجر به تعویض 
هاى اجبارى از سوى امیر قلعه نویى در دیدار با سیاه جامگان شد و براى ذوب آهن در اولین 

دیدار شرایط دشوارى رقم زد.
کادر پزشکى تیم ذوب آهن در ارتباط با وضعیت مصدومان این تیم اعالم کرد خوشبختانه 
مصدومیت بازیکنان این تیم رو به بهبودى است و این چهار بازیکن طى روزهاى آتى به 

تمرینات گروهى ملحق مى شوند.

  گذر از بحران مصدومیت  

ن ی ق
هستند

ی و ى ر نر ل
ًواقعًا خوشحالم که در تیم ســپاهان بازى مى کنم. هواداران  و■
ســپاهان در اولین حضورم حمایت خوبى از من انجام دادند و 
واقعًا این حمایت ها لذت بخش بــود. از نظر فنى نیز عملکرد 
بدى نداشتم اما بازى به بازى بهتر مى شوم و خودم را به شرایط 

آرمانى مى رسانم.
ج■جو ورزشــگاه هاىنقشجهان و یادگار امــام(ره) با

هم متفاوت اســت. به هر حال هر هوادارى ســبک 
خودش را دارد و نمى توان میان هواداران سپاهان 
و تراکتورسازى مقایســه اى انجام داد. موضوع 
مشترك بین تراکتورى ها و ســپاهانى  ها این 

است که آنها تیمشان را عاشقانه دوست دارند.
د■در صحنه اى که رضا اســدى بازیکن سایپا 
عصبانى شد، من روى پایش تکل زدم اما اصًال 
برخوردى نکــردم که بخواهم اخطــار بگیرم.

داور هم به صحنه نزدیک بود ولــى واقعًا هیچ 
پایش نداشتم. برخوردى با

خ■خوشبختانه در ترکیب ســپاهان جا افتاده ام. 
روز هاى اول شرایط برایم سخت بود اما رفته رفته 
اوضاع بهتر شده است و االن هم شرایط خوبى دارم. 
ان شــاءا... در آینده بتوانم بازى هاى بهترى براى 

سپاهان انجام و جواب محبت هواداران را بدهم.
2 امتیازى که مقابل سایپا از دســت دادیم، واقعًا  ■2
حیف شد. ما هدفمان قهرمانى است و براى این منظور باید از 
ابتداىلیگامتیاز جمع کنیم. البته تیم ما هم ناقص بود وچند

همین اوایل لیگ امتیاز بگیریم تا  اما باید از نداشتیم بازیکن را
آخر فصل افسوس نخوریم.

3روزى که به ســپاهان آمدم، قرار بود پیراهن شــماره 23 را ر■
7بپوشم ولى حسین پاپى من را شرمنده کرد و شماره 7 را به من 
داد و این موضوع با رضایت خود پاپى بود. او مى خواست امسال 

7به همین خاطر 7 را به 47 بر تن کند و 
من داد. 
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نصف جهــان  ظاهراً همچنان قرار است 
تا  فردى با فامیلى نویدکیا بازوبند 

کاپیتانى در ســپاهان به 
بازو داشــته باشد. 

و ایــن بازوبند 
دوست ندارد از 
این فامیل جدا 

شود! 
 امسال حسین 

پاپى کــه مثل 
ســال قبــل در 

ابتداى نقل و انتقاالت 
امســال هــم ماندنــش در 

سپاهان براى مدت کوتاهى در هاله اى 
از ابهام بود در تیم اصفهانى ماندگار شد 
تا همچنان قدیمى تریــن بازیکن این 

تیم باشد.
حتى تا پیش از جدایى احسان حاج صفى 
از ســپاهان هم پاپى به واسطه سابقه 
طوالنى تر کاپیتان اول طالیى پوشــان 
به حساب مى آمد اما پس از آنکه ستاره 
ملى پــوش ســپاهان، اصفهــان را به 
مقصد آتن ترك کرد پاپى از این حیث 

بى رقیب تر شد.
پاپى اما به شــکل جالبــى از کاپیتانى 
ســپاهان انصراف داد و همزمان با آن 
شماره 7 همیشگى خود را هم به سعید 
آقایى واگذار کرد تــا در فصل جدید با 
شــماره 47 به میدان برود. این همان 
شــماره اى اســت که اولین بار هادى 
عقیلى بــراى حمایــت از مبتالیان به 

سندروم داون به تن کرد.
در شبى که عزت پورقاز شماره 5 قدیمى 
عقیلى را به تن داشــت پاپى هم شماره 
نمادین کاپیتان پیشین طالیى پوشان را 
در اختیار گرفت اما ترجیح داد تا از بازوبند 
او صرف نظر کند تا این رسول نویدکیا 
باشد که نقش ســال هاى گذشته برادر 
بزرگ ترش را به عهده مى گیرد و وارث 
بازوبند محرم مى شــود. به این ترتیب 
همچنان بازوبند کاپیتانى ســپاهان بر 
بازوى کسى خواهد بود که فامیل نودکیا 

را با خود به یدك مى کشد.

ذوب آهنى ها باالخره در اولین هفته لیگ 
برتر بازنده نبودند.

 تیــم خوب لیــگ برتر در ســال هاى 
مختلف، در اولین بازى خود با تیم سیاه 
جامگان 2-2 مساوى کرد این در حالى 
بود که در ادوار گذشــته آنهــا در اولین 

مسابقه لیگ بازنده شده بودند.
ذوب آهن در سال 91 مسابقات لیگ را با 
شکست 2بر صفر آغاز کردند. آغاز سال 
92  همراه  با باخت 3بر صفر سبزها برابر 
شهید سپاســى بود. ذوبى ها باخت ها را 
ادامه دادند و در سال 93 باخت 2 بر یک 
و در سال 94 باخت یک بر صفر را تجربه 
کردند و البته در ســال گذشته هم برابر 
همین تیم یعنى سیاه جامگان در اولین 
بازى 2 بر یک  بــازى را واگذار کردند 
و باالخره امسال برابر تیم فوتبال سیاه 
جامگان مساوى گرفتند. ذوب آهن برابر 
تیم فوتبال سیاه جامگان با نتیجه 2-2 
مســاوى کرد تا یکى از تیم هاى پر گل 

هفته اول مسابقات فوتبال لیگ باشد.

 

بازوبندى که 
نویدکیاها را 
دوست دارد!

  ذوب آهن در 
هفته اول نباخت 

در کنار همه نــکات مثبت 
و منفى، ضــرر میلیــاردى به 
باشــگاه ها بابــت نبــودن تبلیغات 
محیطــى در ورزشــگاه هاى محــل 
برگــزارى رقابت هــاى هفتــه اول، 
سیاه ترین نقطه کارنامه سازمان لیگ 
و فدراســیون فوتبال در شروع فصل 

جدید بود.
رقابت هاى هفتــه اول در حالى 

بسته شد که سطح فنى مسابقات تقریبًا 
مورد قبول بود و دستکم از حیث تعداد 
گل هاى رد و بدل شده یک رکورد براى 

لیگ برتر به ثبت رساند.
با اینکه مسابقات هفته اول طبق برنامه 
برگزار شــد اما وضعیت دو مســابقه تا 
ساعاتى مانده به شروع بازى نامشخص 
بــود. نفت که بــه دلیــل بدهى هاى 
انباشته شده این باشگاه از سال هاى قبل 

اجازه شرکت در مسابقات را نداشت به 
درست یا غلط در آخرین لحظه از سوى 
فدراسیون مجوز گرفت تا نظم رقابت ها 

به هم نخورد.
نامشــخص بــودن ورزشــگاه محل 
برگزارى دیدار تیم هاى ســیاه جامگان 
و ذوب آهن تا آستانه شروع این دیدار نیز 
یکى دیگر از نکات منفى هفته اول بود.

با همــه اینها بدون تردید ســیاه ترین 

لکه اى که در کارنامه رقابت هاى هفته 
اول به ثبت رســید مربوط بــه نبودن 
تبلیغــات محیطى بود. ســازمان لیگ 
که براى حفظ نظم مســابقات تالش 
زیادى کرد اما با شروع مسابقات هنوز 
خود تکلیف این موضوع بسیار مهم را 
مشخص نکرده اســت تا با این اهمال 
نابخشودنى باشگاه ها را از منبع اصلى 

درآمدشان در هفته اول محروم کند. 

  ضرر هنگفت

مرتضى رمضانى راد

آزاده زارعى هنرمند محبوب شــهرمان و بازیگر نقش «باران» در سریال 
«آواى باران» که قبًال هم چندین بار در گفتگو با نصف جهان از عشــق و 
عالقه خود به تیم هاى فوتبال اصفهانى سخن گفته  این بار هم در گپى با ما  
در مورد عملکرد  سپاهان و ذوب آهن در هفته اول لیگ هفدهم و موضوعات 

دیگر صحبت کرده است. این گفتگو را از دست ندهید.
خانم زارعى! لیگ هفدهم شــروع شد و شما هم 
خودتان را براى کرى خوانى با دوستان تهرانى تان 

باید آماده کنید.
بله. واقعاً دلمان براى مســابقات فوتبال تنگ شــده بــود و خیلى خوب 
شــد که دوباره لیگ به جریان افتاده اســت. ُخب دوســتان استقاللى و 
پرسپولیســى فکر مى کنند که امســال آنهــا قهرمان مى شــوند، اما 
خبر ندارنــد که ســپاهان و ذوب آهــن این فصــل خــود را قدرتمند 
کرده انــد و قرار اســت کــه دوباره جــام به اصفهــان بیایــد. از حاال 
دارم مى گویم کــه قهرمانى مال اصفهانى هاســت کــه آخر فصل که 
تیم هایشان قهرمان نمى شود اشک نریزند و مرتباً  شعار مافیاى اصفهانى راه 

نیاندازند. البته این شعار دیگر نخ نما شده ولى گفتم که بدانند!
حاال قبل از اینکه در مورد هفته اول مســابقات با 
یکدیگر صحبت کنیم، در مورد  عملکرد سپاهان و 
ذوب آهن بحث کنیم. پیگیر عملکرد دو تیم در فصل 

نقل و انتقاالت بودید؟
بله، کامًال و خیلى هم نگران بودم که نکند در فصل نقل و انتقاالت دو تیم 
عملکرد خوبى نداشته باشند که البته خدا را شکر اینطور نشد. مخصوصاً در 
مقطعى  ذوب آهن خیلى روى اعصاب بود و هنوز سرمربى خود را مشخص 
نکرده بود و چند بازیکن هم از این تیم جدا شده بودند که واقعاً همه نگران 
این تیم بودیم. اما با حضور امیرقلعه نویى ورق برگشت و در ادامه هم این تیم 
خریدهاى خوبى داشت. شما ببینید این تیم همه دیدارهاى تدارکاتى خود را با 
پیروزى پشت سر گذاشت و  همین که مربى بزرگى مثل قلعه نویى را آوردند 
نشان مى دهد که انگیزه هاى باالیى براى موفقیت در این فصل وجود دارد.
شاید قلعه نویى در چند سال اخیر موفق به کســب جامى نشده باشد، اما 
همیشه روحیه کســب قهرمانى براى او وجود دارد و حضور در اصفهان و 
تیمى سازمان یافته مثل ذوب آهن مى تواند استارتى براى یک موفقیت 
بزرگ باشد. به نظرم وصال قلعه نویى- ذوب آهن وصال خوبى بود. البته 
من دوست داشتم قلعه نویى را باز هم در سپاهان ببینم ولى ُخب ما امسال 

خودمان یک مربى بزرگ داشتیم و مجالى نبود که امیرخان به تیم ما بیاید.
و ارزیابى تان از سپاهان امسال و عملکردى که در نقل 

و انتقاالت داشت؟
سپاهان از همان ابتدا قرارداد آقاى زالتکو کرانچار را تمدید کرد و حسابى 
خیالمان بابت  اینکه امســال تیم محبوبمان یک مربى بزرگ و اروپایى 

دارد راحت شد. کرانچار فصل پیش شــش بازى آخر را در تیم مان حاضر 
شد و حسابى آبرودارى کرد. امســال که تیم توسط خود او بسته شده قطعًا 
مى تواند  دوباره سپاهان را به دوران خاطره انگیز باز گرداند. در مورد خریدهاى 
سپاهان هم فکر مى کنم شاخص ترین خریدمان  ساسان انصارى است که 
در جدول گلزنان لیگ برتر در فصل پیش رده دوم را از آن خود کرد و شاید 
اگر در تیمى قدرتمندتر از فوالد خوزستان حضور داشت مى توانست حتى 

آقاى گل شود. خریدهاى دیگرى مثل سعید آقایى و عزت ا... پورقاز 
هم خریدهاى خوبى هستند که حتى در تیم ملى هم حضور 

دارند و مورد اعتماد آقاى کارلوس کى روش هم قرار گرفته 
اند. بقیه بازیکنان ایرانى جذب شده که بازیکنان خوبى 
هستند اما در مورد خریدهاى خارجى با توجه به اینکه 
عمده هواداران آنها را نمى شناسند باید صبر کنیم و 
تا دیدارهاى آینده عملکرد آنها را در زمین ببینیم . 
فیلم هایى که از بازى هاى گذشــته آنان منتشر

 شده است نشان مى دهد که آنها بازیکنان قدرتمندى 
هستند، ولى خوب مهم عملکرد آنها در سپاهان است 

که امیدوارم آن هم خوب باشد.
خیلى ُخب! کامًال مشخص است 

که حسابى پیگیر وضعیت 
دو تیم بــه ویژه 

ن  ها ســپا

بوده اید و اطالعات تان در مورد نقل و انتقاالت جالب 
توجه بود. حاال در مورد اولین دیدار دو تیم در لیگ 
جدید صحبت کنید. بازى دو تیم را دیدید؟ ارزیابى 

تان چه بود؟
بازى ها را دیدم. من اگر بازى هاى دو تیم را  هم موفق نشوم از تلویزیون 
ببینم، ویدئوى خالصه آنها را  عموماً در اینترنت مشاهده مى کنم. ذوب آهن 
در مشهد خوب بازى کرد و اگر اشتباه نکنم یکى از گل هایى که 
دریافت کرد گل به خودى بود و با اینکه مهمان بود حسابى 
تیم سیاه جامگان را تحت فشار قرارد داده بود و چیزى 
نمانده بود برنده شود که متأسفانه در نهایت بازى 
به تساوى کشیده شــد. ولى به نظرم در اولین 
دیدار این تیم ، بازیکنان ذوب آهن تا حد زیادى 
امیدوارکننده نشان دادند و قطعاً وضعیت این 
تیم در هفته هاى آتى بهتر و بهتر خواهد شد. 
سپاهان هم که در ورزشگاه زیباى خودش 
میزبان سایپا بود. من البته احترام زیادى براى 
آقاى على دایى قائل هستم ولى در این دیدار 
خیلى دوست داشتم سپاهان ببرد و آقاى دایى 
ببازد که متأسفانه اینگونه نشــد! در تلویزیون 
دیدم که در اولین دیدار تیمم، هواداران زیادى 
به نقش جهان آمــده بودند و  

واقعا حیف شد که این بازى را نبردیم. ســپاهان این همه حمله کرد ولى
نمــى دانــم چــرا در ضربــات نهایــى اینقــدر بــى دقتــى

 مى کردند. آن گلى که سایپا در دقایق پایانى زد واقعاً آب سردى بر پیکره ما 
بود که خدا را شکر با آن ضربه سر زیبا جبران شد. یادم نیست کدام بازیکن 
گل ما را به ثمر رساند ولى خیلى گل زیبایى بود.   واقعاً ما  در دیدار با سایپا باید 
برنده مى شدیم و حقمان برد بود و على دایى خیلى خوش شانس بود که با 
یک امتیاز از شهر ما رفت. ولى در کل نمایش دو تیم سپاهان و ذوب آهن در 
هفته اول خوب بود و در هفته هاى بعد این  دو تیم عالى تر هم خواهند شد. 

این را مطمئنم که مى گویم.
در جریان هستید که دو تیم سپاهان و ذوب آهن هم 
در هفته چهارم، شهرآورد اصفهان را برگزار مى کنند.
بله در جریانم. اجازه بدهید در مورد آن دیدار  به طور  مفصل در آستانه بازى 
با هم صحبت کنیم. به نظر من براى هر اصفهانى مهمترین دیدار باشگاهى 

ایران باید شهرآورد نصف جهان باشد.
 چه خبر از کرى  خوانى هایتان با رفقاى پرسپولیسى 

و استقاللى؟
در دو سال اخیر که سپاهان افت کرده بود رفقاى آبى و قرمز کرى خوانى 
هایشان را خیلى زیاد کرده بودند ولى ما اصفهانى هستیم و قرار نیست که کم 
بیاوریم! تا آنجا که مى شد با حربه هاى مختلف جوابشان را مى دادیم و اجازه 
نمى دادیم که کوچک ترین جسارتى به تیم هاى شهرمان شود اما وقتى 
هر دو تیم در کورس باشند و شخصیت قهرمانى داشته باشند بهتر مى شود 
کرى خواند. امیدوارم همیشه شرایط اینگونه باشد و بتوانیم به پرسپولیسى ها 
و استقاللى ها  دوباره نشان دهیم که فوتبال اصفهان، قدرت برتر ایران است. 
البته من درك مى کنم که فوتبال است و همیشه نباید یک تیم در آن قهرمان 
شود. مثًال من نباید انتظار داشته باشم که همیشه سپاهان قهرمان شود، اما 
دوست دارم همیشه دو تیم شهرم حتى اگر قهرمان هم نمى شوند تا هفته 
هاى پایانى مدعى باشند و چهره اى ترسناك تا پایان هر رقابتى داشته باشند.

ممنون خانم زارعى! پس گفتگوى بعدى ما باشــد 
براى شهرآورد اصفهان.

 بله حتماً، البته نمى دانم کدام تیم در بازى رفت  میزبان است.
ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر.

اى کاش این دیدار در نقش جهان بود. چون واقعاً نقش جهان ابهت زیادى 
دارد. البته ورزشگاه فوالدشــهر هم خوب است ولى شما ببینید وقتى خود 
امیر قلعه نویى اصرار دارد که دیدارهاى ذوب آهن هم در نقش جهان برگزار 
شود این نشــان مى دهد که  بازى در این استادیوم حرفه اى چیز دیگرى 
است. ولى به هر حال ما بى صبرانه منتظر  فرا رسیدن شهرآورد اصفهان 
هستیم و براى آن بازى هم حرف هایى دارم که مى گذارم به وقتش به شما 

مى گویم. منتظر باشید!

یکى از سه گلزن برتر فصل گذشته سپاهان از اولین بازى 
لیگ جدید روند گلزنى هاى خود را آغاز کرد تا مثل پارسال 

مدعى کسب این عنوان باشد.
جالل الدین على محمــدى با مجموع هفــت گلى که در 
بازى هاى رسمى سپاهان شامل دیدارهاى لیگ برتر و جام 
حذفى به ثمر رساند مشترکًا با مسعود حسن زاده و مهرداد 
محمدى بهتریــن گلزن تیم اصفهانــى در فصل 95-96 

لقب گرفت.
در شبى که حسن زاده به دلیل سپرى کردن دوران نقاهت 
پس از عمل جراحى رباط صلیبى و مینیسک خود در زمین 

حضور نداشت و مهرداد محمدى هم موفق به گلزنى نشد 
على محمدى دروازه سایپا را روى پاس حسین پاپى باز کرد 

تا روند گلزنى خود در فصل 97-96 را از هفته ابتدایى لیگ 
هفدهم آغاز کرده باشد.

البته این بازیکن 27 ساله اصفهانى که از معدود خریدهاى به 
جا مانده از دوران ویسى در تیم کرانچار به حساب مى آید به 
عنوان هافبک بیشتر وظیفه گلسازى را به عهده دارد تا گلزنى.

با توجه به اینکه على محمدى در دیدار برابر تراکتورسازى از 
هفته ماقبل پایانى لیگ شــانزدهم هم دروازه حریف را باز 
کرده بود این بازیکن براى دومین بار پیاپى در یک مسابقه 
رسمى در ورزشگاه نقش جهان موفق به گلزنى براى سپاهان 

شد. 

تیم ملى دوچرخه سوارى کشــورمان با دو ورزشکار در 
مسابقات قهرمانى جهان شرکت مى کند.

 در این مسابقات که در ایتالیا برگزار خواهد شد، با تصمیم 
کادرفنى امیرحسن جمشیدیان دوچرخه سوار ملى پوش 
اصفهانى و بازیکن باشگاه سپاهان در ماده نیمه استقامت 
و کسرى باقرپور در بخش سرعت انفرادى با حریفان خود 

رقابت خواهند کرد.
مســابقات دوچرخه سوارى پیســت قهرمانى جهان از 
تاریخ 31 مردادماه تا 5 شــهریورماه در شــهر رم ایتالیا 

برگزار مى شود.

 آزاده زارعى در گفتگو با نصف جهان: 

آخر فصل، دوباره شعار مافیاى اصفهانى راه نیاندازید!

نصف جهــان  در جریان برگزارى دیدار سپاهان- ســایپا اتفاقات عجیبى در 
ورزشگاه نقش جهان رخ داد.

ساعاتى قبل از مســابقه، یگان ویژه به طرز عجیبى اجازه ورود برخى عوامل 
برگزارى بازى، دست اندرکاران تیم سپاهان و مهمانان ویژه این دیدار را نداد.

 برخى عوامل تیم پزشکى نقش جهان، مسئوالن ادارى باشگاه سپاهان که 
براى انجام امور اجرایى دیدار، از ورزشــگاه خارج شده بودند براى بازگشت 
دوباره دچار مشکل شدند و یگان ویژه به این افراد با اینکه داراى آى دى کارت 
و کارت ویژه پارکینگ بودند اجازه ورود نداد و آنها مجبور شدند ماشین خود را 

بیرون از ورزشگاه پارك کنند.
همچنین طبق مشاهدات خبرنگاران، نیروهاى یگان ویژه به مدیرعامل سایپا 
نیز اجازه ورود به ورزشــگاه ندادند و حتى یکى از عوامل یگان ویژه به دست 
اندرکاران سایپا گفت اگر مدیرعامل تان مى خواهد به ورزشگاه برود ماشینش 

را بیرون ورزشگاه پارك کند و پیاده  به استادیوم برود!
هر چند ساعتى بعد یگان ویژه از  این موضع خود کوتاه آمد، اما این رفتارهاى 

عجیب باعث شد تا هم عوامل برگزارى مســابقه دچار مشکالت عدیده اى 
شوند و هم اینکه تمام تالش هاى سپاهانى ها براى انجام یک میزبانى خوب 
از سایپا، با رفتارهاى ناشایســتى که براى ورود مدیرعامل نارنجى پوشان به 

استادیوم انجام شد، مخدوش شود.
نکته اى دیگر که از اتفاقات حاشیه اى دیدار جمعه شب در اصفهان بود، تحریم 

نشست خبرى دایى پس از انجام بازى بود.  
خبرنگاران اصفهانى پس از توضیحات دایى در مورد بازى، در اعتراض به اینکه 
وى روز پنج شنبه و همچنین در فصل گذشته در نشست هاى خبرى قبل از 
بازى در اصفهان حاضر نمى شد سئوالى را نپرسیدند. موضوعى که در نهایت 
منجر به تنش شد و الفاظ رکیک و زشــتى بین عکاس باشگاه سایپا و برخى 
عوامل روابط عمومى این باشــگاه و خبرنگاران رد و بدل شد که البته بیشتر 

توهین ها از جانب سایپایى ها بود.
شاید بهتر بود که خبرنگاران  از راهکارى مثل تحریم در ابتداى نشست استفاده 
نمى کردند و در کنار طرح سئواالت خود، از عدم حضور دایى در نشست هاى 

خبرى اصفهان انتقاد  مى کردند و ابتدا پاسخ دایى را مى شنیدند و بعد اگر این 
پاسخ ها برایشان قانع کننده نبود، اقدام دیگرى را انجام مى دادند.

 رفتارهاى عجیب در نقش جهان

اگر در تیمى قدرتمندتر از فوالد خوزستان حضور داشت مى توانست حتى 
زقاز آقاى گل شود. خریدهاى دیگرى مثل سعید آقایى و عزت ا... پور

رضور هم خریدهاى خوبىهستند که حتى در تیمملىهم ح
دارند و مورد اعتماد آقاى کارلوس کى روش هم قرار گرفته 

اند. بقیه بازیکنان ایرانى جذب شده که بازیکنان خوبى 
هستند اما در مورد خریدهاى خارجى با توجه به اینکه 
عمده هواداران آنها را نمى شناسند باید صبر کنیم و 
را در زمین ببینیم. تا دیدارهاى آینده عملکرد آنها
فیلم هایى که از بازى هاى گذشــته آنان منتشر

 شده است نشان مى دهد که آنها بازیکنان قدرتمندى 
هستند، ولى خوب مهم عملکرد آنها در سپاهان است 

که امیدوارم آنهم خوب باشد.
خیلى ُخب! کامًال مشخص است 

و م ن م

که حسابى پیگیر وضعیت 
دو تیم بــه ویژه

ن ها ســپا

ن وب م ى ر ی ر و ر ه وى وی م ببی
در مشهد خوب بازى کرد و اگر اشتباه نکنم یکى از گل هایى که
دریافت کرد گل بهخودى بود و با اینکه مهمان بود حسابى
تیم سیاه جامگان را تحت فشار قرارد داده بود و چیزى
نمانده بود برنده شود که متأسفانه در نهایت بازى
به تساوى کشیده شــد. ولى به نظرم در اولین
دیدار این تیم ، بازیکنان ذوب آهن تا حد زیادى
امیدوارکننده نشان دادند و قطعاً وضعیت این
تیم در هفته هاى آتى بهتر و بهتر خواهد شد.
سپاهان هم که در ورزشگاه زیباى خودش
میزبان سایپا بود. من البته احترام زیادى براى
آآآآآقاىعلى دایى قائل هستم ولى در این دیدار
خیلى دوست داشتم سپاهان ببرد و آقاى دایى
ببازد که متأسفانه اینگونه نشــد! در تلویزیون
دیدم که در اولین دیدار تیمم، هواداران زیادى
ببه نقش جهان آمــده بودند و

نصف جهان  ســعید آقایى امیدوار اســت در دیدارهاى 
آتى بتواند عملکــردى به مراتب بهتــر از هفته اول را 
براى ســپاهان به نمایش بگذارد. مدافع چپ تازه وارد 
سپاهان در اولین دیدار فصل نمایش متوسطى را ارائه

 کرد. 
سعید آقایى با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت خود 
موفق شد در اولین دیدار فصل ســپاهان براى این تیم 
با پیراهن شــماره 7 به میدان برود و 90 دقیقه در زمین 

مسابقه حضور داشت.
آقایى کــه فصل گذشــته در تراکتورســازى به دلیل 
مصدومیت روزهاى سختى را تجربه کرد، باید درسپاهان 
کار سختى انجام دهد. هواداران سپاهان در سال هاى 
گذشته احسان حاج صفى را در سمت چپ خط دفاعى 
در اختیار داشتند که یکى از محبوب ترین و البته بهترین 
بازیکنان این تیم به شمار مى رفت و حاال انتظار دارند تا 
سعید آقایى نیز جاى خالى این بازیکن محبوب را پر کند.

مدافع تازه وارد سپاهانى ها در اولین دیدار این تیم برابر 
سایپا عملکردى متوسط را پیش رو داشت. آقایى هرچند 
در کارهاى دفاعى نمره قبولى گرفــت اما در حمالت 
سپاهان حضور چشمگیرى نداشــت و کمتر نفوذ کرد 
تا مشخص شود براى جانشین حاج صفى، کار سختى 

پیش روى این بازیکن است.

 مأموریت سخت 
جانشین حاج صفى

استارت گلزنى هاى جالل جمشیدیان در ایتالیا
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چهل تکه

زنده شدن و بیرون آمدن یک مرده از قبر خود در منطقه «پونتیاناك» 
اندونزى موجب ترس مردم محلى شد. مردم محلى در حالى با جسد 
پیچیده شده در کفن این زن روبه رو شدند که در ابتدا یکى از آنها با 
دیدن این صحنه، آن را یک روح دانسته بود. اما کشف جسد این زن 
زمانى صورت گرفت که یکى از ساکنان محلى که در آن حوالى در 
یک کارخانه مشغول به کار بود، با استشمام بوى بد ناگهان با جنازه 
پیچیده در کفن این زن روبه رو شد.گفته مى شود جنازه متعلق به یک 
پزشک زن بوده که در بیمارستان دکتر « سوهارسو» پونتیاناك فوت 

کرده وطى چند روز گذشته به خاك سپرده شده بود.
هیچ اطالعاتى درباره هویت این پزشک وجود ندارد. تحقیقات پلیس 

اندونزى در این خصوص ادامه دارد. 

یک کوهنورد موفق شد بقایاى مسافران هواپیماى خطوط هوایى 
هند را که 50 سال پیش سقوط کرده بود در کوهى در فرانسه پیدا 
کند.بقایاى پیدا شده متعلق به دست و پاى مسافرانى بوده که در 

گذر زمان بخش هاى زیادى از بدنشان از بین رفته است.
به عقیده کارشناســان بقایاى پیدا شــده متعلق بــه یکى از دو 
هواپیمایى است که در سال هاى 1950 و 1966 میالدى در این 
منطقه سقوط کرده است.گزارش هاى موجود نشان مى دهد که 
در سال 1966 میالدى بوئینگ 707 خطوط هوایى هند از بمبئى 
به مقصد نیویورك در حال پرواز بوده که به دلیل نقص فنى سقوط 

کرد ه است و 117 مسافر آن نیز جانشان را از دست داده اند.
هواپیماى دیگرى که در این منطقه دچار سانحه شده متعلق به 
خطوط هوایى ایرلند بوده که در زمان حادثه 48 مسافر داشته است.

 پلیس پاکستان20 تن از ریش سفیدان را بخاطر دستور انتقام جویانه 
تجاوز گروهى به یک دختر بازداشت کرد.

این افراد پس از تجاوز یک پسر جوان به دخترى در پاکستان دستور 
داده بودند که به تالفى و براى انتقام، گروهى از جوانان اجازه دارند تا 
به خواهر این پسر به صورت گروهى تجاوز کنند تا به این جوان درس 

عبرت بدهند.
در پى این تصمیم غیر معمول ریش ســفیدان، پلیس پاکستان این 

افراد را دستگیر کرد.
اخبار منتشر شده نشان مى دهد که جوانان پس از ربودن خواهر 16 
ساله این جوان در روستاى «رجارام » در مظفرآباد وى را مورد آزار و 
اذیت قرار داده اند و ادعا کرده اند که به دستور ریش سفیدان دست به 

چنین کارى زده اند.

وحشت از بیرون آمدن 
زن مرده از قبر 

پیدا شدن مسافران هواپیما
 پس از 50 سال 

آزار گروهى یک دختر در
030201 پاکستان 

سوم اردیبهشت ماه ســال 94 مردى خودش را به اداره 
پلیس در تهران رســاند و مأموران را از قتل همسر 35  
ســاله اش «مریم» باخبر کرد. او گفت: «هفته گذشته 
به دلیل ارتباط همسرم با مردى غریبه با او درگیر شدم 
و قصد داشتم او را با شیلنگ تنبیه کنم که منجر به قتل او 
شد. هنوز جسد او در منزل  است.» لحظاتى بعد مأموران 
همراه آن مرد به خانه اش رفتند و با جسد زن جوان روبه رو 
شدند. بعد از انتقال جسد به  پزشکى قانونى متهم جزئیات 
بیشترى از زندگى اش را شرح داد و گفت: «مدتى قبل، از 
رابطه همسرم با مردى که زن و بچه داشت، باخبر شدم. از 
آنها، هم عکس داشتم و هم فیلم، اما هر بار از مریم سئوال 
مى کردم، طفره مى رفت و مى گفت اشتباه مى کنى، آن 
مرد را نمى شناســم. تا اینکه روزحادثه بــه بهانه کار از 
خانه بیرون رفتم و در کوچه خلوتى کمین کردم. ناگهان 
همسرم را دیدم که سوار موتور آن مرد شد و رفت. دنبالش 
رفتم و با  گوشى ام از آنها فیلم گرفتم. او در راه متوجه شده 

بود آنها را تعقیب مى کنم، به همین دلیل وقتى به خانه 
برگشــت به من اعتراض کرد. عصبانى شدم و خواستم 
توضیح دهد که با هم درگیر شــدیم. از عصبانیت او را 

با شیلنگ تنبیه کردم، اما او طاقت نیاورد و فوت کرد.»
بعد از این توضیحــات، مرد غریبه که «محســن» نام 
داشت و 30 ساله بود، شناسایى و بازداشت شد اما هر گونه 
ارتباط با مقتول را انکار کرد. با توجه به شــواهد موجود 
«محمد» به اتهام مباشــرت در قتل و محسن به اتهام 
رابطه نامشروع روانه زندان شدند و پرونده به شعبه دوم 

دادگاه کیفرى یک استان تهران  فرستاده شد. 
پرونده روى میز هیئت قضائى به ریاست قاضى زالى و 
مستشار اسالمى قرار گرفت. ابتداى جلسه اولیاى دم که 
دو فرزند مقتول بودند در جایگاه قرار گرفتند و با پرداخت 
دیه اعالم گذشــت کردند. در ادامه مــادر مقتول براى 
دامادش درخواســت قصاص کــرد. او در جواب هیئت 
قضائى براى پرداخت تفاضل دیه گفت: «حاضرم تفاضل 

دیه و ســهم فرزندان مقتول را پرداخــت کنم، اما فقط 
قصاص مى خواهم.» 

سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و در شرح ماجرا گفت: 
«چند سالى از زندگى مشترکم با مریم گذشت تا اینکه 
یکى از دوستانش را به نام "پرى" صیغه کردم. خانواده ام 
در جریان بودند و مخالفتى نداشــتند. مدتى که گذشت 
بین پرى و همسرم اختالف پیش آمد و بعد از آن بود که 
پرى ماجراى ارتباط همســرم را با مرد غریبه اى لو داد. 
باور نکردم و فکر کردم حسادت زنانه است تا اینکه فیلم 
آنها را دیدم.» متهم ادامه داد: «یک روز پرى، محسن و 
همسرم را به منزلش دعوت کرده بود. او گوشى اش را در 
قاب عکس روى دیوار گذاشته بود و از این طریق از آنها 
در حالى که کنار هم نشسته بودند، فیلم گرفته بود. بعد از 
آن کنجکاو و متوجه شدم چند بار بیرون رفته اند. در این 
رابطه از همسرم توضیح خواســتم و گفتم من براى تو 
چیزى کم نگذاشته ام. دو کارت بانکى دارى که همیشه 

پر از پول است و کلى طال و جواهر دارى چه نیازى است 
تا با این مرد ارتباط داشته باشى؟ اما او طفره رفت و منکر 

رابطه با آن مرد شد.» 
او در خصوص روز حادثه گفت: «همیشــه ســر همان 
ســاعتى که قول مى دادم، به خانه برمى گشتم، آن روز 
هم بنا به عادت به همســرم زنگ زدم و گفتم ســاعت 
11 شب برمى گردم. به ذهنم رسید جلوى در خانه بروم 
و کمین کنم. با موتور در حالى که کاله سرم بود در کوچه 
منتظر شدم تا همسرم از خانه بیرون آمد. او سوار موتور 
محسن شد. آنها را تعقیب کردم. دیدم به میدان قیام رفتند 
و ناگهان ناپدید شدند. به خانه برگشتم که همسرم آمد. 
گویا متوجه شده بود آنها را تعقیب کرده ام. به همین دلیل 
با هم درگیر شدیم و از عصبانیت با چاقو یک تکه شیلنگ 
بریدم و سراغش رفتم. بعد از تنبیه او روى زمین افتاد و 
غش کرد. کمى آب دادم خورد اما حرف نمى زد. بالفاصله 
با اورژانس تماس گرفتم، اما زمانى رسیدند که کار از کار 
گذشته بود.» محمد در ادامه افزود: «بعد از آنکه متوجه 
شدم او فوت کرده اســت از ترس پیش یکى از دوستانم 
رفتم و چند روزى پیش او ماندم، اما عذاب وجدان گرفتم 

و خودم را معرفى کردم.» 
متهم در آخرین دفاعش گفت: «قصد کشــتن نداشتم 
وگرنه با همــان چاقو به او ضربه مى زدم. مى خواســتم 

تنبیه اش کنم تا به زندگى اش برگردد و خیانت نکند.»
در پایان هیئت قضایى وارد شور شد. 

15 روز پیــش، کودکى هشــت ســاله بــه نام 
«امیرعلى» در مقابل خانه خود در نجف شــهر 

سیرجان توسط سرنشینان یک سمند ربوده شد.
پس از چندى تماس هایى با خانــواده امیرعلى 
صورت گرفت و در ازاى آزادى امیرعلى مبلغ صد 

میلیون طلب کردند.
پدر و مادر امیرعلى که از همه جا بى خبر بودند با 
گروگانگیرهایى مواجه شدند که چیزى جز پول 
نمى فهمیدند، این در حالى بود که گروگانگیرها 
در یک اشــتباه بزرگى به ســر مى بردند، آنها با 

همسایه خانواده امیرعلى اختالف داشتند و براى 
اینکه از همســایه آنها انتقام بگیرند نقشه ربودن 
فرزند آنها را کشــیدند اما به جــاى ربودن فرزند 
همســایه خانواده امیرعلى، به اشتباه امیرعلى را 

ربودند.
در نهایت پس از اقدامات اطالعاتى توسط پلیس، 
رد آدم ربایان زده شــد و در یک عملیات پلیسى 
گروگانگیران در چنگال قانون گرفتار شــدند و 
امیرعلى هشــت ســاله به آغوش خانواده خود 

بازگشت.

 دختر بچه پنج ساله ساوجى به  علت جراحات شدید 
به کما رفت.

سرهنگ پرویز اســدى، رئیس پلیس شهرستان 
ساوه دراین خصوص گفت: صبح روزشنبه گذشته 
دختر بچه اى پنج ساله اى به علت وخامت وضعیت 
جسمانى توسط مادرش به یکى از بیمارستان هاى 
شهرستان ساوه انتقال یافت که در معاینات اولیه 
کادر درمانى، آثار جراحت بر روى بدن این کودك 
مشاهده که بالفاصله موضوع به پلیس اعالم شد 
و مأموران انتظامى براى بررسى موضوع به محل 

اعزام شدند.
رئیس پلیس شهرستان ســاوه خاطرنشان کرد: 
با هماهنگى انجام شــده با مرجع قضائى بررسى 
موضوع آغاز شــد و در تحقیقات اولیه، مادر این 
کودك به عنوان مطلع براى ارائه توضیحات الزم 

در اختیار پلیس قرار گرفت.
وى اضافه کرد: در حال حاضر دختر بچه به علت 
شدت جراحات وارده در کما به سر مى برد و تالش 
پزشکان براى نجات وى ادامه دارد و بررسى ابعاد 

وقوع این موضوع، در حال پیگیرى است.

سرقت نافرجام دزدان پژو سوار در محدود کالنترى 141 گلستان اولین سرنخى شد که موجب دستگیرى آنها شد.
رئیس کالنترى 141 گلستان در تشریح این خبر گفت: در پى وقوع دو سرقت نافرجام خانه، محدوده شهرك به صورت 

محسوس و غیر محسوس تحت رصد مأموران قرار گرفت. 
سرهنگ رسول بهرامى ارشد،  افزود: مالک یکى از خانه ها که مورد سرقت نافرجام خانه قرار گرفته بود به واحد مراجعه 
کرد و اعالم داشت که در خانه در حال 
استراحت بود که متوجه شد سارقان 
قصــد ورود به خانــه وى را دارند که 
وقتى متوجه وى شــدند اقدام به فرار 

کردند. 
وى با اشــاره به اینکه این شــخص 
مشــخصات ظاهرى ســارقان را در 
اختیار عوامل تجسس قرار داد، بیان 
کرد: مأموران هنگام گشتزنى به یک 
پژو 405 نقره اى رنگ که به صورت 

مشکوك کنار خیابان پارك شده بود مظنون شدند و آن را تحت نظر گرفتند. 
سرهنگ بهرامى ارشد با اشاره به اینکه بعد از دقایقى سه نفر از داخل خودروى مربوطه پیاده شدند و خانه مردم را دید 
مى زدند، افزود: از آنجایى که مشــخصات آنها با مشخصاتى که شــاکى اعالم کرده بود مطابقت داشت، عوامل طى 
هماهنگى با مرکز ابتدا به سمت خودرو رفتند که راننده خودرو درها را قفل کرده و قصد فرار داشته که با اقدامات صورت 

گرفته راننده دستگیر و خودروى او متوقف شد. 
رئیس کالنترى 141 گلستان در ادامه با اشاره به دستگیرى سه سارق دیگر، اظهار داشت: از داخل خودروى سارقان، 
آالت و ادوات سرقت از قبیل کلنگ، دیلم، دستکش و پیچ گوشتى هاى بزرگ، کشفشد  و زیر پالك هاى سرقتى نیز 

پالك اصلى خودرو که به نام یکى از سارقان بود وجود داشت. 
وى افزود: سارقان در بازجویى باصراحت به سرقت اعتراف کردندکه در این خصوص پرونده اى تشکیل و جهت سیر 

مراحل بعدى به پایگاه دوم پلیس آگاهى ارسال شد. 

رئیس پلیس شهرستان اسفراین از دستگیرى عامل فرارى حادثه آدم ربایى ناموفق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ جاوید مهرى درخصوص این حادثه گفت: حادثه آدم ربایى ناموفق نیمه هاى تیرماه در میدان الله شهر اسفراین 

اتفاق افتاد. وى افزود: عامل آدم ربایى که توانسته بود از صحنه متوارى شود، با تالش نیروى انتظامى، دستگیر شد. 
رئیس پلیس شهرستان اسفراین با بیان اینکه این فرد در این مدت متوارى بوده است و مأموران با تالش شبانه روزى 

و ردزنى هاى تخصصى و شگردهاى 
پلیسى او را دســتگیر کردند، افزود: 
عامل آدم ربایى، با خودروى زانتیا در 
یکى از جایگاه هاى سوخت اسفراین 
در حال سوختگیرى بود که دستگیر 

شد. 
ســرهنگ مهرى درباره شب حادثه 
زورگیرى و اقدام به آدم ربایى در میدان 
الله در اسفراین خاطرنشان کرد: عامل 
زورگیرى و آدم ربایى، شرورى است 

که نیروى انتظامى، حکم جلب او را داشته است و مأموران در شب حادثه او را در تالش براى آدم ربایى مشاهده کردند. 
وى اذعان کرد: این فرد، با مشاهده مأموران پلیس، با یک دستگاه 405 از محل متوارى شده که هنگام فرار در خروجى 

میدان الله به سمت بلوار کشاورزى با یک موتورسیکلت برخورد کرد. 
سرهنگ مهرى اظهار داشت: واحد گشت به خودرو یاد شده دستور ایست را صادر مى کند اما راننده خودرو 405 به دستور 
ایست مأموران توجه نمى کند و اقدام به فرار مى کند و مأموران براى شناسایى پالك خودروى ضارب اقدام به تعقیب 
و گریز مى کنند. وى خاطرنشان کرد: تعقیب و گریز پلیس و عامل آدم ربایى و زورگیرى در شب حادثه، منجر به کشته 

شدن یک عابر پیاده و مصدوم شدن دو عابر دیگر شد.
به گفته شاهدان عینى، نیمه هاى تیرماه در تعقیب خودروى پلیس با خودروى 405 در خیابان شاهد اسفراین به علت باال 
بودن سرعت خودروى پلیس و عدم کنترل مناسب، خودرو وارد پیاده رو مى شود و با سه نوجوان برخورد مى کند که یک 

نفر در دم جان باخت و دو نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند. 

رئیس پلیس شهرستان نورآباد ازدستگیرى عامالن برداشت غیرمجاز از حساب بانکى افراد 
توسط پلیس فتا در آن خبر داد.

ســرهنگ محمد عبادى نژاد دراین خصوص گفت: در پى شــکایت پنج نفر از اهالى مبنى 
بر برداشــت غیرمجاز از حســاب بانکى آنها، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا 

شهرستان نورآباد قرار گرفت.
وى اظهار داشت: پس از تشــکیل پرونده و طى یکســرى اقدامات فنى و تخصصى توسط 
کارشناسان پلیس فتا، سه نفر متهم به هویت معلوم شناسایى و با اخذ دستور مقام قضائى در یک 

عملیات منسجم و ضربتى دستگیر شدند.
رئیس پلیس شهرستان نورآباد افزود: متهمان با وجود اینکه حرفه اى بودند چاره اى جز بیان 
حقیقت نداشتند و با توجه به مدارك و اسناد موجود به پنج فقره برداشت غیر مجاز وجه به مقدار 

25 میلیون ریال از حساب شخصى شهروندان اعتراف کردند.

قصد کشتن نداشتم
چند سالى از مى خواستم با شیلنگ تنبیه اش کنم

زندگى مشترکم با 
مریم گذشت تا اینکه 
یکى از دوستانش را 
به نام «پرى» صیغه 

کردم. خانواده ام 
در جریان بودند و 
مخالفتى نداشتند. 

مدتى که گذشت بین 
پرى و همسرم اختالف 
پیش آمد و بعد از آن 

بود که پرى ماجراى 
ارتباط همسرم را با 
مرد غریبه اى لو داد

گروگانگیرى اشتباهى در سیرجان 

جدال دختر 5 ساله با مرگ در ساوه 

دستگیرى عامل فرارى حادثه آدم ربایى در اسفراینپایان سرقت ها در شهرك گلستان 

سرقت میلیونى 3 مرد از حساب نورآبادى ها 
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معاون وزیر ارتباطات جزئیات نحوه مصرف مدل جدید 
اینترنت نامحدود را تشــریح کرد و گفت: اپراتورهاى

 ارائه دهنده خدمات اینترنت، طبــق این مصوبه، باید 
براى ارائه سرعت واقعى به کاربران تضمین دهند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اول مردادماه مدل 
جدید مصرف اینترنت پرســرعت که بــه معنى توقف 
فروش اینترنت حجمى است را به تصویب رساند. این 
مصوبه قرار اســت تا یک ماه آینده از سوى اپراتورها 

اعمال شود.
على اصغر عمیدیان، دبیر کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطــات و معاون وزیــر ارتباطــات، جزئیات مدل 
مصــرف این مصوبــه را تشــریح کرد و گفــت: این 
مصوبه در دو بخش کاربران کــم مصرف و پرمصرف 
دسته بندى شده اســت. به نحوى که ما براى کاربران 
کم مصرف اینترنت نیز ســعى کردیــم مدلى تعریف 
کنیم که نســبت به مصرف فعلى شــان، سرعتشان 
باالتــر رود امــا مجبــور نباشــند هزینه بیشــترى

 بپردازند.
وى با تأکید براینکه این مصوبه به معناى ارائه اینترنت 
نامحدود نیســت، گفت: در این مصوبــه مدل فروش 
اینترنت را از مصرف حجمى به مصرف سرعت و اتصال 

تغییر داده ایم.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: کلمه نامحدود در فناورى 
معنایى ندارد و سرعت اینترنت و حجم آن نیز تابع فناورى 
است. براى مثال کاربر نسبت به مودم و فناورى که انتخاب 
مى کند مى تواند سقف سرعت  2 ، 4 ، 6 مگابیت برثانیه را 

در اختیار داشته باشد.
رئیس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویى 

گفت: اینترنت نامحدود نسبى است. به 
این معنى که نسبت به فناورى 

که در کشور مورد استفاده 
اســت، براى آن سقف 

تعیین مى شود.
تأکیــد  بــا  وى 
براینکه باید از نظر 
ادبیات رسانه اى 
به این کلمه توجه 
شود، افزود: اینکه 
گفتــه مى شــود 
اینترنت نامحدود، 
کاربر فکر مى کند 
تا سقف بى نهایت 

مى توانــد از حجم 
اینترنت استفاده کند اما اینچنین نیست. 

در ارائه این ســرویس، ســرعت و اتصال (کانکشن) 
مطرح است. در همه دنیا نیز همین مدل به کار گرفته

 مى شود.
عمیدیان با اشاره 
به اینکــه در این 
ســرعت  مصوبه 
اتصال به اینترنت 
نسبت به فناورى 
موجــود، نامحدود 
شــده  عنــوان 
اســت، ادامه داد: 
یعنى این ســرعت، 
ســقف فنــاورى را

 مــى تواند پوشــش 
از  نــى  نگرا و  دهــد 
بابت حجم مصرفى نخواهد 

داشت.
معاون وزیــر ارتباطات گفت: بــراى مثال 

کاربرى که تا پیش از این سرعت 512 کیلوبیت برثانیه 
را با مودم هاى قدیمى اســتفاده مى کــرد هم اکنون 
ســرعت دسترســى به اینترنتش بین 3 تا 6 مگابیت 
برثانیــه قابــل افزایش اســت و از نظر مــا نامحدود

 است.
وى افزود: در جدولى که در این مصوبه تعریف شــده 
اســت، براى مثال کاربران براى اینترنــت بین الملل 
تا 3 مگابیت ســرعت و 6 مگابیت ســرعت داخلى در 
شــبکه ملى اطالعات، رقمى حدود ده هزار تومان در 
ماه باید بپردازند. دســته بعدى کاربرانى هستند که 6 
مگابیت ســرعت بین الملل خواهند داشت و همینطور 
تا ســرعت 16 مگابیتى نیز در این رده بندى دیده شده

 است.
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
رادیویى با اشــاره به اینکه این مصوبه بــراى کاربرا 
ADSL ، فیبرنــورى و VDSL بــه عنــوان کاربران 
اینترنت ثابت درنظر گرفته شــده اســت، تأکید کرد: 
برآورد ما این اســت که بــا مصوبه فــوق، کاربران با 

پرداخت مبلغى حــدود 30 تا 35 هــزار تومان در ماه 
ِمى توانند به راحتى هر میزان فیلــم و ویدئو در داخل 
شبکه را مشــاهده کنند و محدودیت حجمى نخواهند

 داشت.
وى بــا تأکید براینکــه رقم هاى اعالم شــده در این 
مصوبه که بــه زودى بــه اپراتورها ابالغ مى شــود، 
نشــان مى دهد که قیمت ها پایین آمده است، گفت: 
مشــترك با پرداخت آبونمان ثابت ماهانه و براساس 
انتخاب ســرعت مدنظر، مى تواند ســرویس خود را 
انتخــاب کند و دیگر نیــازى به تغییر مــودم نخواهد 

بود.
دبیر کمیســیون تنظیم مقــررات ارتباطــات اضافه 
کــرد: در این مصوبــه بــه اپراتورهاى ارائــه دهنده 
خدمــات اینترنت پرســرعت، بــراى ارائه ســرعت 
واقعى به مشــترکان الزام شــده اســت و رقم هاى 
درنظر گرفته شــده ســقف پیشــنهادى اســت که 
اپراتورها مــى توانند زیر این مبالغ بــا یکدیگر رقابت

 کنند.

 آر اِس اِس هــا یکــى از بهتریــن و 
ســریع تریــن راه هــا در زمینه 

مطلع ســازى کاربر از انتشــار 
اخبار در ســایت هاى مختلف 
اســت. به گونه اى که پس از 
انتشــار هر مطلبى در سایت 
مورد نظر شما، بالفاصله لینک 
آن در rss ســایت ثبت شده و 

مى توانیــد از جدید ترین مطالب 
 RSS Reader .مطلع شــوید

Pro Unlocked عنــوان یــک 
فید خوان ســاده و ســریع اندرویدى است 

که توســط Svyatoslav Vasilev توسعه و 
منتشر شده است. به راحتى ســایت هاى مورد نظر خود را در زمینه هاى گوناگون به برنامه معرفى کرده تا 
بتوانید در کوتاه ترین زمان ممکن به جدیدترین مطالب منتشر شده دسترسى کامل داشته باشید. مى توان 
گفت که بیشترین کاربرد این نرم افزار در اتصال به سایت هاى خبرى مى باشد زیرا در لحظه انتشار خبر به 
شما اطالع داده و دانش سیاســى و اقتصادى کاربر را در هر زمینه اى به روز نگه مى دارد. یکى از برترین 
قابلیت هاى به کار برده شده در آر اس اس ریدر سیستم هوشــمند استفاده به صورت آفالین مى باشد؛ به 
گونه اى اپلیکیشن در زمان اتصال به اینترنت تصاویر و مطالب را در حافظه َکش دستگاه ذخیره کرده تا در 

صورت نبود اینترنت بتوانید به آنها دسترسى کاملى داشته باشید. 

 نسخه جدید اپلیکیشن «همراه کارت» با امکانات تازه رونمایى 
شــد که مى توان مهمترین آنها را امکان انتقــال وجه از مبدأ 

بانک هاى مختلف به همه کارت هاى عضو شتاب دانست.
دارندگان اپلیکیشن «همراه کارت» با استفاده از نسخه جدید 
مى توانند از مبدأ بانک هاى آینده، ملی، کشاورزي، انصار، پست 
بانک و سرمایه به کلیه کارت هاى بانکى عضو شتاب عملیات 
انتقال وجــه را انجام دهند. بدین ترتیب بیــش از 67 میلیون 
کارت عضو شتاب اکنون مى توانند در شبکه «همراه کارت» 

ثبت شوند.
یکى دیگر از امکانات این نسخه جدید، امکان ورود به قسمت 
تنظیمات اپلیکیشن با اســتفاده از اثرانگشت است که ضمن 
افزایش ایمنى، سرعت در کار را بســیار ارتقا مى دهد. تجربه 

کاربرى باالى این 

اپلیکیشن و عدم نیاز به مراجعه به شعبه براى استفاده از آن، از 
اصلى ترین مزیت هاى رقابتى «همراه کارت» است.

تراکنش هاى انتقال وجه انجام شــده در اپلیکشین «همراه 
کارت» پس از ارائه نسخه جدید به زودى به 25 میلیون تراکنش 
خواهد رسید. شرکت تجارت الکترونیکى ارتباط فردا به زودى 
نسخه دیگرى از «همراه کارت» ارائه خواهد کرد که خدمات 
کیف پول الکترونیکى، به آن اضافه شده و به گونه اى خواهد بود 

که با شرایط جدید پرداخت الکترونیکى کشور سازگار باشد.
« همــراه کارت»، جدیدترین محصول خدمــات بانکدارى 
الکترونیکى است که از آن مى توان در گوشى هاى تلفن همراه 
 iOS و Android و تبلت هاى هوشمند با سیستم عامل هاى
استفاده کرد. این اپلیکیشن را مى توانید از گوگل پلى یا کافه 

بازار دانلود کنید.

امروزه، تلفن هاى همراه شاید انتخاب خیلى ها نباشند اما بدون شک یکى از ضرورى ترین ها 
هستند. گوشى ها روز به روز هوشمند تر مى شوند اما خیلى از آنها باترى چندان قدرتمندى 
ندارند. همه ما تجربه تمام شدن شارژ گوشى را داریم و بسیارى اوقات مجبوریم سراسیمه 
به دنبال سیم شارژ بدویم. حاال محققان دستگاهى تولید کرده اند که به کاربر امکان مى دهد 
تنها با دویدن یا راه رفتن و یا حتى حرکت کردن گوشى هوشمند و یا هر دستگاه الکتریکى 

دیگر آن را شارژ کند.
محققان دانشگاه US’s Vanderbilt، وســیه اى فوق نازك طراحى کرده اند که مى تواند 
از طریق حرکات انســان ها مانند راه رفتن و یا حتى دست تکان دادن، الکتریسیته دریافت 
کند. این وسیله از نوع خاصى از باترى شامل فسفر استفاده مى کند که تنها به اندازه چند اتم 
ضخامت دارد و حتى حرکات با فرکانس هاى بسیار پایین را تبدیل به شارژ الکتریکى مى کند. 
Cary Pint، یکى از پروفســورهاى دانشــگاه Vanderbilt گفت: «در آینده، ما انسان ها 
خودمان تبدیل به انبارهاى انرژى براى شارژ دستگاه هاى خود خواهیم شد و قادر خواهیم 
بود با استفاده از حرکات خود و یا از محیط اطراف، شارژ مورد نیاز دستگاه ها را دریافت کنیم.»

دانشمندان براى طراحى این دستگاه شیوه متفاوتى از آنچه تاکنون شاهد آن بوده ایم اعمال 
کرده اند. نسبت به دیگر دستگاه ها و مدل هاى مشابه، اختراع این محققان دو مزیت ویژه 

دارد.
1)مواد استفاده شده در باترى این دستگاه به اندازه اى کوچک و باریک است که مى تواند در 

آینده حتى داخل لباس ها آن را تعبیه کرد.
2) این دستگاه مى تواند از حرکات با فرکانس خیلى پایین (کمتر از HZ 10 )شارژ دریافت 

کند.
Pint در ادامه ســخنان خود افزود: «هنگامى که الکترودهاى مثبت و منفى اتصالى پیدا 
مى کنند، ممکن اســت باترى دســتگاه آتش بگیرد. محصولى که ما طراحى کرده ایم دو 

الکترود مشابه دارد و هیچ نوع خطر آتش سوزى آن را تهدید نمى کند.»
دیگر دانشمندان و گروه هاى تحقیقاتى در سرتاسر دنیا نیز به روى توسعه دستگاه هاى تبدیل 
کننده انرژى مکانیکى به الکتریسیته فعالیت مى کنند. اما دست یافته هاى آنان تنها در موارد 
حرکات باالى HZ 100 فرکانس کاربرد دارد و حرکات کوچک انسان را دریافت نمى کنند.

 Pin اشاره مى کند: «یکى از مهمترین کاربردهاى این فناورى مى تواند تلفیق آن با لباس 
باشد. مثًال  لباس ها با استفاده از این شــیوه، تنها با اشاره کاربر روى گوشى هوشمند تغییر 

رنگ یا طرح بدهند.

مدل نحوه مصرف اینترنت نامحدود، مشخص شد

استرس تمام شدن باترى 
به تاریخ مى پیوندد 

دانشــمندان مؤسســه MIT در حــال آزمایش 
سامانه اى هستند که قادر اســت امواج واى فاى 
را دریافت کند،  ایــن امــواج را در اختیار هوش 
مصنوعى قرار دهد و در ادامه به تحلیل احساسات 
انسان ها بپردازد. دانشــمندان MIT گفته اند که 
این ســامانه به دنبال آن اســت تا احساسات و 
روحیــات کاربــر را تشــخیص دهــد و درك 

کند.
ایــن گــروه از پژوهشــگران در حــال طراحى 
الگوریتمى هســتند که مى توانــد ضربان قلب 
کاربر را تشــخیص دهــد و اندازه گیــرى کند. 
براى انجام ایــن کار از فرکانس هــاى رادیویى 
انکعاس یافته از بدن انســان اســتفاده مى شود. 
در این مکانیزم یک فرســتنده امــواج رادیویى 
در تعامل بــا الگوریتم هوشــمندى عملکردى 
شبیه به دســتگاه الکتروکاردیوگرام (دستگاهى 
که براى اندازه گیــرى نوار قلب مورد اســتفاده 
قــرار مى گیــرد) خواهد داشــت. اما ســامانه 
طراحى شــده از ســوى MIT بدون آنکــه نیاز 
داشــته باشــد به بدن انسان متصل شــود قادر 
اســت همان کار را به شیوه هوشــمندانه انجام 

دهد.
جالب آنکه فرســتنده  امــواج رادیویــى که این 
گروه آن را طراحى کرده انــد از همان فناورى که 
روترهاى خانگى ما از آن اســتفاده مى کنند بهره 
مى برد. دانشمندان این پروژه گفته اند: «مهمترین 
بخش طراحى این ســامانه الگوریتــم یادگیرى 
ماشینى است که ما آن را هوش هیجانى رادیویى 
موســوم به EQ Radio نامگذارى کرده ایم. ما 
براى پردازش امواج منعکس شده از بدن انسان از 
رویکردى متفاوت از دستگاه هاى نوار قلب استفاده 
کرده ایم. در حالت عــادى زمانى که نوارهایى به 

بدن انسان متصل مى شــوند و یک انسان به طور 
فیزیکى به دستگاهى متصل مى شود به کامپیوتر 
اجازه مى دهد تا اندازه و شکل طول موج ضربان 
قلب را پیش بینــى کند و کامپیوتــر نیز در اغلب 
موارد به درســتى این کار را انجــام مى دهد، اما 
زمانى که در نظــر دارید این کار را بدون ســیم 
انجام دهید در این حالت هوش هیجانى رادیویى 
قادر نیست به شیوه مرسوم ضربان قلب انسان را 

پیش بینى کند.»
 در این مکانیــزم نحوه قرار گرفتــن بدن، اندازه 
اتــاق و پارامترهــاى مختلــف به دقــت مورد 
بررســى قرار مى گیرند، به واســطه آنکه عوامل 
محیطى ممکن اســت باعث محو شدن صداى 
تپش قلب شــود و آن را غیر قابل شناسایى کنند. 
الگوریتم مى توانــد آنچه در حــال اتفاق افتادن 
اســت را از طریــق داده هــاى به دســت آمده 
از وضعیت ضربــان و تپش قلــب تحلیل کند و 
در ادامــه بــه پیش بینــى احساســات یک فرد 

بپردازد.
در حالى که این فنــاورى در نوع خود جالب توجه 
است، اما گروهى از کارشناسان بر این باور هستند 
براى چنین ســامانه اى که قادر اســت از طریق 
ضربان قلب یک انســان حاالت احساســى او را 
تشخیص دهد کارکردهاى دیگرى را نیز متصور 
شد. به طورى که امکان تشــخیص بیمارى ها و 
همچنین عواملى که ســالمت انسان ها را تهدید 
مى کنــد دور از انتظار نیســت. در شــرایطى که 
این پــروژه یک فناورى غیر تهاجمى اســت، اما 
گروهى از کارشناسان بر این باور هستند که این 
فناورى ممکن است در زمینه هاى غیراخالقى و 
ورود به حریم خصوصى انســان ها مورد استفاده 

قرار گیرد.

روترها احساسات و
 ضـربـان قلب انسـان هـا را مى خوانند
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اپلیکیشن فید خوان سا

نسخه جدید اپلیکیشن «همراه کارت» عرضه شد

شــرکت مایکروترند به تازگى تهدید امنیتى جدیدى را کشــف کرده است. این 
تهدید که GhostCtrl نام دارد، یک تروجان با دسترســى از راه دور (RAT) براى 
نرم افزارهاى اندرویدى اســت و همچون ســایر تهدیدات تمام عیار، روزگار را بر 

کاربران تیره وتار مى کند.
گفتنى است GhostCtrl شکل دیگرى از OmniRAT بوده و بخشى از بدافزارى 

اســت که مى تواند بر اندروید، ویندوز، لینوکس و مک، اثرگذار باشد. ترندمایکرو 
مى گوید سه شکل از گوست وجود دارد و سومین نسخه آن نیز ترکیبى از «بهترین» 

حمالت پیشین است.
شایان ذکر اســت که وجود این حمله، رسماً به اثبات رســیده است. پژوهشگران 
ترندمایکرو مى گویند کرم دزد اطالعات با نام RETADUP که بر بیمارستان هایى 
در برخى از کشــورهاى اروپایى اثرگذار بوده، در واقع بخشى از حمله اى است که 
مشخص شده از آنچه ما پیش تر فکر مى کردیم، دستکم از لحاظ اثر و شدت تخریب، 

گسترده تر بوده است.
این حمله همچنین با تهدید خطرناك ترى همراه بــود: یک بدافزار اندرویدى که 

مى توانست به تمام یک دستگاه نفوذ کند.
این GhostCtrl درب پشــتى اندرویدى که توســط ترندمایکرو کشــف شده، 
ANDROIDOS_GHOSTCTRL.OPS / ANDROIDOS_

GHOSTCTRL.OPSA نامیده مى شود؛ چرا که مى تواند به طور پنهانى کنترل 
بسیارى از بخش هاى دستگاه آلوده را در دست بگیرد.

این بدافزار به شــکل یــک برنامــه قانونى یا محبــوب، از نام هایــى همچون 
App، MMS و نیــز واتــس آپ اســتفاده کــرده و ســپس حمله خــود را آغاز 

مى کند.
شایان ذکر اســت، هنگامى که این برنامه اجرا مى شود، رشــته اى از فایل منبع 
رمزگشایى و ثبت مى شود که همان بســته نرم افزارى اندرویدى (APK) مخرب 

است. سپس APK مخرب از کاربر مى خواهد که آن را نصب کند.
 ask for install اما سر باز زدن از این کار بسیار ترفندآلود است. حتى اگر کاربر پیام

را کنسل هم بکند، این پیام باز هم پدیدار مى شود.
گفتنى است APK آلوده و مخرب آیکون ندارد و پس از نصب، سرویسى اجرا شده 

که باعث مى شود APK مخرب اصلى، در پس زمینه اجرا شود.

بدافزار جدید اندرویدى

 اینترنت نامحدود 
نسبى است. به این معنى 
که نسبت به فناورى که در 
کشور مورد استفاده است، 

براى آن سقف تعیین 
مى شود
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ى زباله در استان مازندران. 
دفن غیر قانون

افغان در حال تفکیک زباله. 
جوان 

تمام کارگران سایت دفع پسماند شاهزید، افغانستانی هستند. 

به مناســبت دهه کرامت مراســم افتتاح صحن 
حضرت معصومه(س)  در حرم مطهر شاهچراغ(ع) 

برگزار شد.

با شروع فصل داغ 
تابستان مسافران 

زیادى در تعطیالت به 
سواحل دریاى خزر سفر 

کرده و کنار ساحل به 
تفریح مشغول هستند 
یا در دریا شنا مى کنند. 

مرکز توانبخشى معلوالن ذهنى«عمل» 
یک درمانگاه خیریه است که براى 
سرویس دهى به معلوالن تأسیس 

شده است. بخشى از این مرکز، 70 
نفر فرزند معلول را نگهدارى مى کند 
که به صورت cp زندگى نباتى دارند 
و قادر به تحرك نیستند. بخش هاى 

دیگر شامل کار درمانى، گفتار درمانى، 
شنوایى سنجى وهمینطور روان 

شناسى مى باشد که به مددجویان 
تحرك،تکلم و مهارت را آموزش 

مى دهد. 

خراب کرد. زلزله همان موقع سقف خانه خاله بتول را و پى شان گذشت و تا سقف باال رفت؛ زیر پوست دیوار خیلى از خانه ها، از رگ مشهد- کالت؛ زلزله که آمد ترس دوید روستاى محمدیه، در 30 کیلومترى جاده همان زلزله از اینجا هم گذشت، از و خیلى ها را به کوچه و خیابان کشاند. ریشترى که در مشهد هم احساس شد اطرافش را لرزاند؛ همان زلزله 6 16 فروردین، سفیدسنگ و روستاهاى و 21 روز از زلزله. همان زلزله اى که کف اتاق است؛ بعد از گذشت سه ماه آوار شده و ریخته پایین...آوارها هنوز خواسته آدم ها را ببلعد، سقف خانه سقِف خانه هیوال شده، دهان باز کرده، 

«سى تیر» از خیابان هاى قدیمى تهران است که بخش عمده آن را موزه ها و بنا هاى تاریخى تشکیل مى دهند.از چندى پیش 
با راه اندازى جشنواره خیابانى غذا در ابتداى این خیابان و در جوار موزه ایران باستان، طعم این خیابان تغییر کرده است.

اگرچه راه اندازى فست فود هاى سیار مورد استقبال مردم قرار گرفته است، اما به ذائقه دوستداران هویت تاریخى تهران 
خوش نیامده است و اعتقاد بر این دارند که راه اندازى چنین بازارچه اى در کنار موزه ملى ایران جدا از خطرات استفاده از 

کپسول هاى گاز و اختالل در رفت و آمد خودروها، به هویت گردشگرپذیر این خیابان آسیب مى زند. 

ساالنه حدود 30 تا 40 تن گل گاوزبان 
از 130هکتار مزارع روستاى جنت رودبار 

رامسر، پایتخت گل گاوزبان ایران برداشت 
مى شود. گل گاوزبان به  صورت دمنوش، مربا 

و ترشى تولید و مصرف مى شود.

یروگاه بادى بینالود 
ن

ى از بزرگ ترین و 
یک

مجهزترین نیروگاه هاى بادى 

شوراست که با پره هاى 43 
ک

بین غول آساى خویش 
تور

رخند. این نیروگاه 
مى چ

ر زمینى به وسعت 700 
د

ش قابل توجهى از 
هکتار بخ

که کشور را تأمین 
برق شب

مى کند. 


