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مترو پایان سال به صفه مى رسد

سیگار،  عامل خستگى و ضعف جسمىاصفهان در دریافت بودجه در ردیف آخر  خزانه قرار داردشگفتى «گاردین» از کشف کبوترهاى حامل مواد مخدر در ایران واردات تخمه آفتابگردان از آمریکا! سالمتاستان اقتصاد
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واکنش «جوان» 
به تبلیغ توهین آمیز 

«خندوانه»

مردم باید نتیجه کاهش 
تورم را در سفره ها ببینند

کشف توله شیر
 در اصفهان

تأخیر چند روزه در بازگشت 
پیکر شهید حججى

سوداگرى ویزا 
زیر سایه«برون سپارى»

14

خواب آلودگى راننده 
نخبه ها را به کشتن داد

فشار براى تبدیل حساب روز شمار 
به بلندمدت

1010 درصد سهام هتل کوثر اصفهان امروز عرضه مى شود درصد سهام هتل کوثر اصفهان امروز عرضه مى شود
4

بانک ها همچنان براى مشتریانشان پیامک مى فرستند

جهان نما

از باز شدن 
پرونده

انفجار 8 شهریور 
استقبال
 مى کنم

2

آن پرونده مختومه شد. حال اگر دوباره قوه 
قضائیه آن را باز کرد که من خود از آن 

استقبال مى کنم، بار دیگر به آن
 مى پردازم. یادمان نرود در کشور ما با 

مسائل، سیاسى برخورد مى شود و 
اگر غیر از آن بود چرا آنقدر که بر 

پرونده نخست وزیرى مانور 
داده شد با پرونده انفجار ...

معاون پارلمانى رئیس جمهور تأکید کرد: 
مسائلى که در رسانه ها درخصوص معرفى 

وزراى پیشنهادى علوم و نیرو مطرح 
مى شود، گمانه زنى رسانه اى است.

حسینعلى امیرى در پاسخ به سئوالى درباره 
معرفى وزراى پیشنهادى علوم 

و نیرو به مجلس گفت: بنابر 
قانون ...
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گزینه هایى 
که مطرح 
مى شوند 
گمانه زنى 
است

155

 موضوع  جدایى رسول نوید کیا  از سپاهان که 
مى رفت این تیم را دچار تنش کند، ظاهرا ختم به خیر 
شده است.
رسول بعد از چند روز کشمکش براى جدایى از 
سپاهان باالخره به تمرین طالیى پوشان اصفهانى 
رفت و همراه با دیگر بازیکنان زیرنظر کرانچار 
مشغول آماده سازى شد.نویدکیا به 
دلیل انتقادات شدید هواداران 
سپاهان با ناراحتى از 
تمرینات قهر کرده بود و 
قصد داشت با دریافت 
رضایتنامه از این تیم 
جدا شود.

در حال حاضر متروى اصفهان از ساعت 7 تا 15 در مسیر قدس تا آزادى خدمت رسانى مى کند

به جاى گلکسى نوت به جاى گلکسى نوت 88  
چه گوشى بخریم؟چه گوشى بخریم؟

آرامش به 
ســـپاهان ســـپاهان 

بازگشت

12

شهردارى قهجاورستان در نظر دارد باستناد مجوز شماره 96/331 مورخ 96/05/28 شوراى محترم 
اسالمى شهر قهجاورستان عملیات اجرایى تکمیل ساختمان آتش نشانى شهر قهجاورستان را با اعتبارى 
معادل 3/200/000/000 ریال از محل اعتبارات بودجه مصوب سال 1396 شهردارى از طریق مناقصه به 
پیمانکار واجد شرایط و داراى رتبه بندى از سازمان مدیریت و برنامه ریزى استاندارى اصفهان واگذار 
نماید. پیمانکاران و شرکت هاى محترم مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و دریافت مدارك 
شرکت در مناقصه، همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ در ج آگهى تا پایان وقت ادارى مورخ 1396/07/04 

به شهردارى قهجاورستان مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 35214411- 35249910

تاریخ قبول پیشنهادات: 1396/07/05
تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادات: 1396/07/06

آگهى مناقصه نوبت اول

حبیب رضوانى -سرپرست شهردارى قهجاورستان حبیب رضوانى -سرپرست شهردارى قهجاورستان 

شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان در نظر دارد انجام امور خدمات فنی و عمومی مورد نیاز خود را 
مطابق با شرح مندرج در اسناد مناقصه به مدت یکسال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه 
شرکتهاي خدماتی معتبر که داراي توانائی مالی و اجرائی کافی و سابقه کار مرتبط و همچنین داراي رتبه 
بندي و طرح طبقه بندي مشاغل کارگري مورد تائید اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان در سال 
96 می باشند دعوت می شود با همراه داشتن مدارك کامل و سوابق اجرائی شرکت خود و تائیدیه وزارت 
کار و امور اجتماعی ظرف مدت 5 (پنج) روز کاري از تاریخ انتشار این آگهی به اداره تدارکات این شرکت 
واقع در اصفهان ، ابتداي اتوبان ذوب آهن ، انتهاي بلوار شفق ، نیروگاه برق اصفهان مراجعه و نسبت به 
 www.isfahanps.ir دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. ضمناجهت اطالع بیشتر میتوانید به سایت

(بخش مناقصات)مراجعه نمایید.
تلفن تماس: 5080و37895083-031 ( اداره تدارکات و کاال) 

آگهی مناقصه عمومی شماره96-6

شرکت مدیریت تولید برق اصفهانشرکت مدیریت تولید برق اصفهان
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مرجع تقلید شــیعیان گفت: مردم باید نتیجه پایین آمدن 
تورم و رشد اقتصادى کشور را بر سر سفره هاى خود ببینند.
آیت ا... مکارم شیرازى عنوان کرد: مملکت نباید به صورت 
جزیره اى اداره شود و هر اداره و سازمانى براى خود تصمیم 
بگیرد، اگر منطق اداره اقتصاد کشــور، جزیره اى باشــد 
مشکالت حل نخواهد شد و این از وظایف رئیس جمهور 
اســت که بخش هاى مختلف اقتصادى کشور را به هم 

مرتبط کند.
وى با بیان اینکه مردم باید نتیجه پایین آمدن تورم و رشد 
اقتصادى کشور را بر سر ســفره هاى خود ببینند، اظهار 
داشت: مشکالت اقتصادى و تولید کار براى جوانان نباید 

سبب غفلت از رسیدگى به مســائل فرهنگى، اخالقى و 
دینى شده و یا تحت الشعاع قرار گیرد و باید در کنار مسائل 
اقتصادى، مســائل فرهنگى را نیز پررنگ تعقیب کرد و 

تحت تأثیر فرهنگ هاى خارجى قرار نگیریم.
آیت ا... مکارم شیرازى در پایان به مسئله فضاى مجازى 
اشــاره و ابراز کرد: به رئیس جمهور بگویید که مســئله 
فضاى مجــازى را فراموش نکند که مســئله اى حیاتى 
است و در اصالح فرهنگ ما خیلى مؤثر است، شبکه ملى 
را باید جدى بگیرند که اگر جدى نگیرند دشــمن از این 
فضا خیلى استفاده مى کند و این کار راه حل دارد که قبًال 

عرض کرده ام.

معاون پارلمانى رئیس جمهور تأکید کرد: مســائلى که در 
رسانه ها درخصوص معرفى وزراى پیشنهادى علوم و نیرو 

مطرح مى شود، گمانه زنى رسانه اى است.
حسینعلى امیرى در پاسخ به سئوالى درباره معرفى وزراى 
پیشنهادى علوم و نیرو به مجلس گفت: بنابر قانون، اگر هر 
وزارتخانه اى به هر دلیلى داراى وزیر نباشد، رئیس جمهور 
مى تواند به مدت 90 روز براى اداره آن وزارتخانه سرپرست 
معرفى کند. وى با بیان اینکــه رئیس جمهور براى انتخاب 
وزراى پیشــنهادى علوم و نیرو در حال رایزنى و بررســى 
برنامه هاست، اظهار داشت: آقاى رئیس جمهور در مدت زمان 
قانونى گزینه پیشنهادى خود را براى تصدى این دو وزارتخانه 

به مجلس معرفى مى کند. معــاون پارلمانى رئیس جمهور 
با اشاره به برخى مطالب رسانه ها تصریح کرد: مسائلى که 
در رســانه ها درخصوص معرفى وزراى پیشنهادى علوم و 
نیرو مطرح مى شود، گمانه زنى رسانه اى است زیرا تا زمانى 
که آقاى رئیس جمهور لیست گزینه هاى خود را به مجلس 
ندهد، نمى توان گفت گزینه هاى نهایى مدنظر ایشان چه 
کسانى هستند. امیرى در رابطه با وضعیت الیحه تفکیک 
وزارتخانه ها خاطرنشان کرد: دو فوریت الیحه رئیس جمهور 
در مجلس رأى نیاورد و یک فوریتى شد. این الیحه هم اینک 
در کمیسیون هاى مجلس در دســت بررسى است و تا این 

لحظه نیز دولت هم بناى استرداد این الیحه را ندارد.

مردم باید نتیجه کاهش 
تورم را در سفره ها ببینند

گزینه هایى که مطرح مى شوند 
گمانه زنى است

البغدادي زنده است!
  آریا |  ژنرال «استفان تاونسند»، فرمانده ائتالف 
آمریکایـی در عراق و سـوریه  گفـت: به احتمـال زیاد 
«ابوبکر البغدادي»، سـرکرده گروه تروریستی داعش 
هنوز زنده اسـت و در منطقـه اي در وادي الفرات واقع 
در  بین سـوریه و عراق مخفی شـده اسـت. این ژنرال 
آمریکایـی گفت: ما هـر روز به دنبال ابوبکـر البغدادي 

هستیم و گمان نمی کنم او کشته شده باشد. 

این مهره ها را عزل کنید
  عصر ایران| روزنامه جمهورى اسالمى نوشت: 
دولت دوازدهم براى توفیق یافتن در تحقق وعده هایى 
که داده اسـت بایـد به عنـوان مقدمه حداقـل دو اقدام 
مقدماتى انجام دهد. اول انتخاب استانداران و فرمانداران 
قوى و همفکر بـا رئیس جمهور و دوم پاکسـازى بدنه 
دولت از عناصرى که رئیس دولت هاى نهم و دهم آنها 
را مهره چینى کرد و آنها با حضور در بدنه اجرایى کشور 
در چهار سـال گذشـته همچون سـدى در برابر انجام 
کارهاى مورد نظر دولت یازدهـم مقاومت کردند و اگر 
این پاکسازى صورت نگیرد، دولت دوازدهم نیز نخواهد 

توانست کارى از پیش ببرد.

اجراى تئاتر همجنس بازانه؟!
  عصر ایران|  روزنامـه کیهان نوشـت:چندى 
پیش دو نمایش روى صحنه رفتند که رویکرد محتوایى 
آنها همجنس بازى بـود. در یکى از این نمایش ها یکى 
از محورهاى مضمونـى آن، تخطئه زندگى زناشـویى 
و حمایـت غیرمسـتقیم از همجنس بـازى بـود. حتى 
کارگردان نمایش که خودش هم در آن بازى مى کرد، 
یکى از نشانه هاى همجنس گرایى را روى سینه داشت. 
هنوز اجراى این نمایش به پایان نرسیده بود که اجراى 
یک نمایش دیگر با همین محتوا آغاز شد. این نمایش، 
هم دقیقاً زندگى زناشـویى و ازدواج را تخریب مى کرد 
و هم به طور غیرمستقیم، به ستایش از همجنس بازى 

مى پرداخت.

تکذیب اقدام انتحارى در زرقان
  میزان | در پـى انتشـار برخـى شـایعات در 
شـبکه هاى اجتماعى مبنى بر حضـور عامل انتحارى 
داعشى در دادسراى شهرستان زرقان، معاون اجتماعى 
پلیس فارس ضمن تکذیب هرگونه عملیات تروریستى 
و برقرارى امنیت کامل در این شهرسـتان توضیحاتى 
ارائه کرد. سـرهنگ محمدى گفت: فـردى که داراى 
اختالفـات ملکـى بوده اسـت قصد داشـته بـا ورود به 
دادسـراى شـهر زرقـان و ضمن همـراه داشـتن مواد 
محترقه طرف دعوا را تهدید و واداربه رضایت کند که به 

محض مراجعه به دادسرا دستگیر شده است.

روى خوش امیر مکه 
  مهر |  امیر مکه در یک نشسـت خبرى ایرانیان 
را برادران دینى عربستانى ها دانست. «خالد الفیصل»  
اعالم کرد که حجاج ایرانى برادران دینى ما هستند که 
ما از ورود آنها به این سـرزمین مقدس استقبال کرده و 
به آنها خوش آمد گفتیم. وى همچنیـن تأکید کرد که 
حجاج ایرانى تا کنون هیچ مشکلى در طول مراسم حج 
نداشته اند و گفت امیدوار است حجاج ایرانى به راحتى 
و با آسایش حج خود را به جاى بیاورند و از عربستان به 
نیکى یاد کنند و عربستانى ها هم از ایرانى ها به نیکى 

یاد کنند.

حال موسى صدر«خوب» است
قاضى «حسـن الشـامى» گزارشـگر    ایسنا |
ویژه کمیته پیگیرى رسمى قضیه «امام موسى صدر» 
و دو همراهش، روایاتى که هر از چندگاهى درباره وفات 
امام صدر  منتشـر مى شـود را با قاطعیت تکذیب کرده 
و مغرضانه مى خواند و معتقد اسـت کـه چنین روایاتى 
مستند و برگرفته از هیچ مدرك و شـواهدى نیست. او 
تأکید مـى کند که معیـار و دلیلـى دال بر وفـات امام و 
یارانش نیسـت بلکه روایت هایى وجود دارد که نشان 
مى دهد حال امام خوب است و به چندین زندان منتقل 
شده که آخرین آنها در سال 2011 میالدى بوده است. 

در تاریخ انقالب اســالمى هیچ ســالى مانند ســال 60 توئیتر
پر چالش نبود. هنوز مردم از شوك انفجار هفتم تیر در دفتر 
حزب جمهورى اسالمى و شــهادت آیت ا... بهشتى و 72 
نفر از یارانش خارج نشــده بودند که هشتم شهریور بمبى 
در دفتر نخست وزیرى منفجر شــد و  محمدعلى رجایى، 
رئیس جمهور وقت و محمدجواد باهنر، نخســت وزیر به 
شهادت رسیدند. هرچند پرونده مربوط به این انفجار تا سال 
65 پیگیرى شد اما بعد از آن پیگیرى این پرونده متوقف شد. 
در آن مقطع بســیارى در مظان اتهام قرار گرفتند از جمله 
حسن کامران که در معاونت اطالعات دفتر نخست وزیرى 
بود. او که امروز نماینده اصفهان است در گفتگو با خبرآنالین 
از چند و چون این اتفاق گفت؛ آنچه مى خوانید بخش هایى 

از این گفتگو است.                                                      
چرا پرونده واقعه هشــتم شهریور 
تا ســال 65 پیگیرى شد اما بعد از آن 

بررسى اش متوقف شد؟
آن پرونده به عرض امام(ره) مى رسد و بعد از آن مختومه 

اعالم مى شود.
شــما اطالعاتى درباره جزئیات این 

تصمیم امام(ره) دارید؟
چون برخى با این پرونده سیاسى برخورد کردند و نکته دیگر 
این بود که امام (ره) تشخیص دادند این پرونده مختومه شود، 
البته من نمى دانم چرا ایشان این تشخیص را دادند فقط این 
را مى دانم که پرونده در دست اندازهاى سیاسى افتاد و به 

علت همین سیاسى کارى ها مختومه شد.
چه کسانى برخورد سیاسى داشتند؟

باالخره جریانات سیاسى وجود داشت مانند مسئله اى که 
همین امروز وجود دارد براى مثال برخى با یک طرح تحقیق 
و تفحص یا یک سئوال سیاسى برخورد مى کنند یا گاهى 
چنین موضوعاتى را براى باج خواهى مطرح مى کنند لذا 
وقتى امضا شود فرد باید مسئولیت امضاى خود را به عهده 
بگیرد بنابراین فرد یا نباید امضا کند یا اگر امضا کرد باید تا 

آخر پاى آن بایستد.
یعنى سیستم قضائى آن مقطع سیاسى 

کارى مى کرد؟
نه اما باالخره فشارهاى سیاسى وجود داشت کما اینکه امروز 

هم برخى دنبال این موضوع هستند.
یکى از افرادى که اتهاماتى متوجه آن 

شد شما بودید؛ ماجرا چه بود؟
ببینید! ما آن زمان مسئولیتمان حراست کل بود و نه حفاظت 
نخست وزیرى چرا که آن زمان وزارت اطالعات نداشتیم 
و یک اطالعات سپاه بود و یک اطالعات نخست وزیرى؛ 
اطالعات نخست وزیرى که یکى از برادران مسئولیت آن 
را به عهده داشت و  حراســت ما هم حراست وزارتخانه ها 
بود. مسئولیت حفاظت نخســت وزیرى با پلیس بود که 
ابتدا مسئولیتش با سرهنگ گلچین بود و پس از آن سرگرد 
پرویزنژاد این ســمت  را به عهده گرفت. من در آن مقطع 
در معاونت اطالعات بودم که عمر آن سیســتم هم زیاد 
نبود یعنى از عید تا شهریور همان سال  بود و بیشتر در حد 
راه اندازى بود. حتى کشمیرى که خدا لعنتش کند از ما حکم 

نداشت و حکمش از اطالعات نخست وزیرى بود. لذا در آن 
زمان جوى علیه حراست ها درست کردند درحالى که باید 
حراست ها تشویق مى شــدند چراکه بعد از انفجار حزب، 
حراســت تذکرات الزم را به اطالعات نخســت وزیرى 
داد. براى مثال گفته شــد باید کدام خیابان بســته شود و 
نگهبانى ها در کدام بخش بیشتر شود. لذا در حوزه حراست 

یک مظلومیت ایجاد شد.
این جوسازى علیه حراست از سوى چه 

کسانى صورت گرفت؟
در خود نخست وزیرى برخى مسئوالن ذیربط این کار را 
انجام دادند اما حراست شــفاف عمل کرد. البته تا حدودى 
طبیعى بود که توجهات به سمت حراست برود براى مثال 
همین اتفاقى که در مجلس رخ داد اولین ســئوال این بود 
که حفاظت چه کرد؟ لذا مانند امروز که مسئولیت حفاظت با 
سپاه است در آن زمان با پلیس بود. البته این دفاع را از پلیس 
داشته باشم که پلیس با بهترین عملکرد هم باز نمى توانست 

در مقابل نفوذ کار خاصى انجام بدهد.

چطور از شما رفع ابهام شد؟
آن پرونده مختومه شــد. حال اگر دوباره قوه قضائیه آن را 
باز کرد که من خود از آن استقبال مى کنم، بار دیگر به آن 
مى پردازم. یادمان نرود در کشور ما با مسائل، سیاسى برخورد 
مى شود و اگر غیر از آن بود چرا آنقدر که بر پرونده نخست 
وزیرى مانور داده شد با پرونده انفجار حزب برخورد نکردند؟!  
یا در داســتانى هم این اتفاق رخ داد اما مى بینیم بیشترین 
هجمه متوجه نخست وزیرى شد. آن زمان شهید رجایى با 
یک تیمى آمد و آن تیم همردیف آقایان بهشتى و... بودند لذا 
یک سیاسى کارى وجود داشت و خوشبختانه تیم ما بسیار 

شفاف عمل کرد و هیچ نقطه تاریکى ندارد.
شما به کشــمیرى که حداقل در این 
جریان به جعبه ســیاه واقعه معروف 
است اشاره اى داشتید، چطور این فرد 
وارد سیستم شد؟ چرا منافقین بعد از 
این واقعه مسئولیت ترور را رسماً به 
عهده نگرفتند ضمن آنکه گفته مى شود 

بمبى که کار گذاشــته شده بود بمبى 
پیشرفته و ساخت روسیه بوده است؟

زمانى که پادگان اشرف به دســت ما افتاد اسنادى از این 
پادگان به دست آمد که نشان مى داد کشــمیرى از ابتدا 
اطالعاتى منافقین بوده است و مربوط به حوزه اطالعات 
بوده است در اداره دوم نیز با یک تیمى در ارتباط بودند که 
بعد به اطالعات نخست وزیرى آمدند و لذا این دو مجموعه 
باهم بودند. من نمى خواهم بگویم آن مجموعه ایراد داشت 
اما به هر صــورت از این طریق کشــمیرى به اطالعات 
نخست وزیرى رسید. الزم است بگویم ما در سال هاى 60 
گزینش خیلى دقیقى نداشتیم. ریز موضوعات دیگر در حوزه 

اطالعات است که من از آن خبر ندارم.
چرا هیچگاه نتوانســتند کشمیرى را 

دستگیر کنند؟
این را باید از اطالعاتى ها پرسید ما دعا مى کنیم پیدا شود 
البته یک بار گفتند پیدا شد که بعد یک زنى را دستگیر کردند 

که هیچ ارتباطى به این ماجرا نداشتند.

روایت حسن کامران از بازجویى شدنش بعد از شهادت رجایى و باهنر

از باز شدن پرونده
انفجار 8 شهریور استقبال مى کنم 

مشتریان یک بانک دیروز در اولین روز اجراى بخشنامه بانک مرکزى براى کاهش نرخ سود، پیامکى را دریافت کردند که بر مبناى 
آن،مبالغ موجود در حساب آنها به سپرده یکساله غیرقابل دریافت و پرداخت تبدیل شد.

مشتریان این بانک صبح دیروز که براى برداشت وجه به خودپردازهاى بانک مذکور مراجعه کردند، با پیام «حساب شما خالى است»، 
مواجه شدند و تصور کردند حسابشان مورد دستبرد اینترنتى قرار گرفته است؛ اما واقعیت آن است که به دلیل انتقال سپرده در گردش 
آنها به حساب سپرده یکساله، وجوه آنها غیرقابل برداشت شده است و این مسئله به ویژه براى کسانى که براى امور روزانه و گذران 

معیشت به برداشت این وجوه نیاز دارند، مشکالت متعددى را ایجاد خواهد کرد.
با این حال، به نظر مى رسد که باید منتظر سناریوهاى جدید نظام بانکى براى دور زدن بخشنامه بانک مرکزى و اجراى نرخ هاى سود 
سپرده بود. اما سئوال اینجاست که نظارت بانک مرکزى چقدر بر این موضوع قوى خواهد بود و آیا این بخشنامه، صرفاً یک بخشن امه 

نمایشى است؟

اقدام عجیب 
یک بانک در قبال 
مشتریانش

پس از حــدود 10 روز از آغاز عملیات آزادســازى تلعفر، 
نیروهاى ارتش عراق موفق شدند شــهر تلعفر را به طور 
کامل از اشغال تروریست هاى داعش آزاد کنند و نخست 
وزیر عراق روز پنج شنبه 31 آگوست آزادى کامل این شهر 

را اعالم کرد.
نیروهاى ارتش عراق با همــکارى و همیارى نیروهاى 
مردمى با حمالت گسترده خود توانستند شهر تلعفر واقع 
در شــمال و غرب این کشور را از اشــغال نیروهاى گروه 
تروریستى داعش آزاد کنند و بدین ترتیب بعد از آزادسازى 
موصل، به نظر مى رســد که کار داعش در عراق یکسره 
شده است. «سرتیپ یحیى رسول»، سخنگوى عملیات 
مشترك ارتش عراق،  در بیانیه اى با تأکید بر اینکه نیروهاى 
عراقى مى توانند چندین عملیات را به صورت همزمان آغاز 
کنند، گفت: پس از تلعفر، دو گزینه وجود دارد، نخســت 

«الحویجه» و دوم «بخش میانه فرات» است.
وى با بیان اینکــه تالش مى کنیم تا تــوان داعش را در 
مراکزى که مستقر هستند، ضعیف کنیم، یادآور شد: هرگز 

اجازه بازگشت تروریست ها به مناطق آزاد شده را نخواهیم 
داد و مى کوشیم تا تلعفر را از مین ها و بسته هاى انفجارى 
پاکسازى کنیم که از سوى تروریست ها در این مناطق کار 

گذاشته شده است.
سخنگوى عملیات مشــترك ارتش عراق با اظهار اینکه 
ائتالف ضد داعش به ســرکردگى آمریکا بیش از یکهزار 
داعشى را در تلعفر از بین برده اســت، افزود: از همه زوایا، 

مى توان نقشه آزادسازى تلعفر را نمونه ارزیابى کرد.
از ســوى دیگر، گروه تبلیغات جنگ عــراق اعالم کرد: 
همزمان با اعالم پیروزى ارتش عراق در آزادسازى کامل 
استان نینوا، هواپیماهاى عراقى با پخش اعالمیه هایى بر 
فراز شهرستان «الحویجه» به آنان وعده زود هنگام آزادى 

از اشغال گروهک تروریستى داعش را دادند.
در این بیانیه همچنین از شهروندان عراقى خواسته شده 
است تا از محل اســتقرار داعش دورى کنند، چرا که این 
اماکن هدف حمالت جنگنده هاى عراقــى قرار خواهد 

گرفت.

نفس داعش در عراق به شماره  افتاد؛

 مقصد بعدى تروریست ها کجاست؟

روزنامه بریتانیایى «گاردین» با انتشار گزارشى اشاره مى کند که پلیس ایران افرادى را 
بازداشت کرده است که به پرندگان آموزش مى دادند تا مواد موجود در کیسه هاى کوچک 
که متصل به پاهاى شان بوده اند را به دست افراد مورد نظر برسانند. در این کیسه ها مواد 

مخدر جاسازى شده بود. پلیس صد کبوتر را کشف کرده است. 
به گزارش آفتاب نیوز، این روزنامه مى نویسد: پلیس ایران در غرب آن کشور این عملیات 
را انجام داده است. بخش مبارزه با مواد مخدر نیروى انتظامى یک کشف کم سابقه را 
انجام داده است. جمعیت جوان ایران زیاد هستند و مواد مخدر نیز ارزان است. عمده مواد 
مخدر وارد شده به ایران از مسیر افغانستان مى آیند. تقریبًا سه میلیون ایرانى از جمعیت 
80 میلیون نفرى ایران گرفتار اعتیاد هستند. مقام هاى قضائى محلى در کرمانشاه اعالم 

کرده اند فردى که در فروش مواد مخدر نقش داشته است مواد را به این کبوترها وصل 
مى کرده و از آنها براى انتقال مواد به محل دیگرى در کرمانشاه استفاده مى کرده است. 
گاردین افزوده است: کبوتر در فرهنگ و شــعر ایران اهمیت دارد. کبوتربازى در ایران 
از دیرباز محبوب بوده و در مناطق روستایى و حتى در شهرهاى کوچک در حال حاضر 
نیز در جریان است و کبوتربازها تعداد زیادى کبوتر را در پشــت بام ها و یا در باغ خود 

نگهدارى مى کنند. 
گاردین با بیان اینکه حمل مواد از طریق کبوترها توســط قاچاقچیان و موادفروش ها 
امرى بى سابقه در جهان نبوده است، مى نویســد: در ماه مى گذشته مقام هاى کویتى 
اعالم کردند که کبوترى که 178 قرص غیر قانونى در پشــت آن جاسازى شده بود را 
کشف کرده اند. تصاویرى که توسط روزنامه کویتى «الرأى» منتشر شد نشان مى دهد 
که این کبوتر حامل قرص هاى حاوى ماده کتامین بوده اســت. در رویدادى مشابه در 
سال 2011 میالدى نیز پلیس در کلمبیا کبوترى را کشف کرد که 40 گرم مارى جوانا و 

5 گرم کوکائین حمل کرده بود و  به زندانى در شهر بوکارامانگا برده بود.

شگفتى «گاردین»
 از کشف کبوترهاى 

حامل مواد مخدر در ایران

بر اساس آخرین رتبه بندى وبســایت «گلوبال فایر 
پاور»، نیروهاى نظامى ایران بیســت و یکمین ارتش 

قوى جهان را تشکیل مى دهند.
در رده بندى سال 2017 وبســایت نظامى «گلوبال 
فایرپاور» از بین ارتش هاى 133 کشور جهان، نیروهاى 
نظامى ایران در رده بیست و یکمین ارتش قوى جهان 
طبقه بندى شــده اند. این رده بندى با در نظر داشتن 
شاخص هاى متنوع 50 گانه تنظیم شده است که نیروى 
انسانى و عوامل جغرافیایى و ژئوپلتیک از جمله آنهاست.
همچنین در این رده بندى ســالح هاى هسته اى در 

اختیار کشورها مورد لحاظ قرار نگرفته است.
20 کشور نخست این رده بندى به ترتیب عبارتند از:

ایاالت متحده آمریکا، روســیه، چین،هند، فرانســه، 
بریتانیا،ژاپــن، ترکیــه، آلمــان، مصــر، ایتالیا، کره 
جنوبى،پاکستان، اندونزى، اســرائیل،ویتنام، برزیل، 

تایوان، لهستان و تایلند.
ایران در جایگاه21 این رده بنــدى قرار گرفته و پس 
از ایران به ترتیب ارتش هاى سه کشور استرالیا، کره 
شمالى و عربستان ســعودى در رده هاى بعدى قرار 

گرفته اند.
10 کشور آخر این رده بندى نیز به ترتیب عبارتند از:

السالوادور، پاناما،نامیبیا، سومالى،جمهورى آفریقاى 
مرکزى،موریتانى،سیئرالئون،سورینام و بوتان.

در این رده بندى عــراق در جایگاه 59، ســوریه 44، 
قطر 91، کویت 80، افغانستان 69 و یمن 64 و امارات 
متحده عربى با وجود خریدهاى کالن تسلیحاتى در 
جایگاه 60 و یک پله پایین تر از عراق قرار گرفته است.  از 
بین کشورهاى منطقه خاورمیانه دو کشور ترکیه و مصر 
به ترتیب با کسب جایگاه هشــتم و دهم در رده بندى 

قوى ترین ارتش هاى منطقه قرار گرفته اند.

رده بندى جدید اعالم شد؛ 

ایران
 بیست و یکمین 
ارتش قوى جهان
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رئیس پلیس راه کشور درباره افزایش تلفات حوادث رانندگى 
در ماه شهریور هشدار داد و گفت: بررسى ها نشان مى دهد 40 
درصد تصادف ها به دلیل خستگى و خواب آلودگى رانندگان 

رخ مى دهد. 
سردار محمدحسین حمیدى با بیان اینکه شهریور پرترددترین 
و در عین حال پرتلفات ترین ماه ســال است، اظهار داشت: 
در سال هاى گذشته همواره شــهریور داراى بیشترین آمار 
تصادفات و تلفات حوادث رانندگى بوده و گرچه این آمار از 
چند سال قبل تاکنون داراى کاهش نسبى بوده اما همچنان 
بیشترین آمار در میان ماه هاى سال متعلق به شهریور است.

وى با بیان اینکه در شهریورماه سال 95، هزارو 254 نفر در 

جاده ها جان خود را از دست دادند، افزود: این آمار نسبت به 
مدت مشابه سال قبل کاهش داشته اما همچنان رقم قابل 

توجهى است.
رئیس پلیس راه کشــور با بیان اینکه حــدود 40 درصد از 
تصادفات در شهریورماه به دلیل خستگى و خواب آلودگى 
رانندگان رخ مى دهد گفت: این موضوع نشان مى دهد که 
برنامه ریزى براى سفر و همچنین استراحت کافى پیش از آغاز 
حرکت مى تواند سهم زیادى در کاهش تصادفات رانندگى 
شهریورماه داشته باشد. ســردارحمیدى، انحراف به چپ و 
سبقت غیرمجاز در مســیرهاى دو طرفه را دو عامل دیگر 

وقوع تصادفات مرگبار رانندگى در شهریورماه اعالم کرد.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کل 
کشــور درباره  موانع بر ســر راه اجراى طرح استفاده از 
پابندهاى الکترونیک، گفت: زندانى براى اینکه مشمول 
این طرح شود باید رضایت شــاکى را جلب کند و بتواند 

تأمین الزم را بسپارد.
اصغر جهانگیر، در تشریح آخرین وضعیت طرح پابند هاى 
الکترونیک اظهار داشت: پایلوت این طرح در حال حاضر 
با همکارى مرکز انفورماتیک قوه قضائیه آغاز شده است؛ 

اما در این مسیر یکسرى موانع وجود دارد.
وى با اشاره به موانع بر ســر راه اجراى این طرح گفت: 
بخشــى از این موارد موانع قانونى است؛ چراکه شروط 

زیادى در قانون براى اجراى این طرح پیش بینى شــده 
است.

رئیس ســازمان زندان ها و اقدامات تأمینــى و تربیتى 
کشــور با احصاى شــروط اجراى این طرح در قانون، 
افزود: یکى از مهمترین شروط، رضایت زندانى و شاکى 
او اســت. زندانى براى اینکه مشــمول این طرح شود 
باید رضایت شــاکى را جلب کند و بتواند تأمین الزم را 

بسپارد.
جهانگیر تصریح کــرد: از طرف دیگر ایــن طرح براى 
زندانیان درجه5 تا 8 پیش بینى شده و با این شرایط ویژه 

تعداد کمى از زندانیان را شامل مى شود.

موانع بر سر راه اجراى
 طرح پابند هاى الکترونیک

شهریور
 ماهِ بیشترین آمار تصادفات

چند بازمانده از تحصیل 
داریم؟

رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایى وزارت آموزش 
و پرورش گفت: تا مهلت هاى تمدید شده و قانونى ثبت نام 
دانش آموزان به طور کامل تمام نشود، نمى توانیم درباره 
آمار بازماندگان از تحصیل و کودکانى که ثبت نام نشده اند 
آمارى را اعالم کنیم. بنابراین آمارهاى اعالم شده در این 
رابطه قابل تأیید نیست. وى افزود: البته باید در نظر گرفت 
وضعیت اتباع متفاوت است و شرایط اقامت آنها معموًال 

در نوسان است.

ورود جریانات خنک از امروز
مدیرکل پیش بینى و هشدار سازمان هواشناسى کشور 
گفت: از روز یک شــنبه(امروز) جریانات خنک شمالى 
وارد کشــور خواهد شد که دســتاورد آن بارش باران و 
ناپایدارى هاى جوى در هشت استان کشور خواهد بود. 
احد وظیفه افزود: از روز یک شنبه رشد ابر، کاهش دما، 
باران پراکنده و رعد و برق در بخش هایى از استان هاى 
گیالن، مازندران، گلستان و مناطقى از اردبیل به وجود 
مى آید. به گفته وظیفه، از همیــن روز در ارتفاعات البرز 
یعنى استان هاى سمنان، تهران، البرز و قزوین نیز رشد 

ابر، بارش پراکنده و وزش باد پیش بینى مى شود.

در رستوران 
جشن ازدواج بگیرید

مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه دانشجویان اظهار 
داشت: صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سال 94 
به صورت پایلوت در دانشگاه هاى یزد، تبریز،اصفهان، 
فردوسى مشــهد وتهران درکنار ســلف دانشجویى، 
رستوران هایى به عنوان رســتوران هاى مکمل ایجاد 
کرد و اکنون در بسیارى از این ســلف ها روزانه بیش از 
14 هزار پرس غذا طبخ مى شود. ذوالفقار یزدان مهر با 
تأکید بر اینکه روزانه بیش از 30 نوع غذا در رستوران هاى 
مکمل دانشگاه ها طبخ مى شود گفت: برخى از دانشگاه ها 
نظیر دانشگاه اصفهان رســتوران هایى  را با عنوان گل 
یاس ایجاد کرده اند که دانشجویان مى توانند جشن هاى 
فارغ التحصیلى، ازدواج و ســایر مراسم  خود را با قیمت 

حداقلى در این رستوران ها برگزار کنند.

کنسرت با شرط چادر
امیر حسین مقصودلو معروف به امیرتتلو در جدیدترین 
پست اینستاگرامى اش اعالم کرد که اگر روزى در ایران 
کنسرت برگزار کند شرط حضور بانوان در آن پوشیدن 
چادر است. تتلو نوشته: «وقتى نمى تونى بخاطر کنسرت 
یک ساعت چادر رو تحمل کنى چطور من یک ساعت 

برات هنجرمو جر بدم؟!»

آمار تکان دهنده
ایرج حریرچى، قائم مقام وزیر بهداشــت  با بیان اینکه 
تصادفات جاده اى ســومین عامل مرگ و میر در میان 
ایرانیان اســت، گفت: هر 30 دقیقه یک نفر در ایران بر 
اثر تصادف جان خود را از دست مى دهد و براساس آمار 
ســاالنه بیش از 768 هزار مصدوم ناشى از تصادف یا 
حوادث ترافیکى در بیمارستان ها بسترى مى شوند.  وى 
گفت: تعداد قابل توجهى از مصدومان به دلیل شــدت 
جراحــات وارده جان خود را از دســت مى دهند یا قطع 

عضو مى شوند.

پیازهاى سرخ کرده را 
تأیید نمى کنیم!

محمدحسین عزیزى، رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى 
ایران گفت: فروش برخى مواد غذایى تهیه شده در داخل 
منازل به شدت رونق گرفته است. این در حالى است که 
این گونه مواد از جمله پیاز سرخ کرده، سبزى آماده، انواع 
غذاها و... تحت کنترل و نظارت هیچ سازمانى نبوده و 
سالمت این گونه مواد غذایى تأیید نمى شود. وى افزود: 
مصرف اینگونه مواد تحت هیچ شــرایطى مورد تأیید 
وزارت بهداشت و سازمان هاى بهداشتى نیست. بنابراین 
مصرف آن و عوارض ناشى از اعتماد بیش از حد به مواد 

غذایى موجود، برعهده خود مصرف کنندگان است.

چرك نویس

انیمیشــن هاى صنعتى پرطرفدار در همه جاى جهان 
هســتند و همه افراد با هر ســنى طرفدار آنها هستند و 
به تماشاى انیمیشن هاى ســاخته شده مى نشینند. این 
صنعت پرطرفدار در حال حاضر در همه کشورهاى جهان 
ساخته مى شود ولى نقطه اولى که این انیمیشن ها ساخته 
شده اند، ایران بوده است. سفال حدوداً پنج هزار ساله اى 
در «شهر سوخته » سیستان و بلوچستان کشف شده و 
روى آن نقاشى یک بز است که در پنج حرکت برگى را 

مى خورد.

شــاید برایتان جالب باشــد که آب هاى جنوبى ایران، 
سکونتگاه یکى از حیوانات عظیم الجثه در حال انقراض 
اســت، حیواناتى که دلیل اصلى انقراضشان خودکشى 

محسوب مى شود.
با سفر به جنوب کشور همچون خلیج فارس و دریاى عمان 
گونه هایى را مشاهده مى کنیم که شاید برایمان جذاب 

باشند، اما به نظر مى رسد بعضى از این گونه ها در تمام نقاط 
بسیار کم و یا کامًال نابود شده اند که از جمله این گونه ها

مى توان به وال ها اشاره کرد.
در خلیج فارس و دریاى عمان به کمک مشاهده صیادان 
تاکنون 19 گونه وال ایرانى  به ثبت رسیده که زیستگاه هاى 
اصلى این گونه ها در چهار ایســتگاه جنوبى کشور یعنى 

خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است.
وال هاى «گوژپشــت» در اطراف جزایر قشــم و جزایر 
چهارگانه استان بوشهر، «پروپویزها» در منطقه حفاظت 
شده حراى قشم و دلفین «بینى بطرى» بین جزایر قشم 
وهنگام،  جمعیت هایى هستند که به صورت ثابت درتمام 

طول سال مشاهده مى شوند.

اخیراً برخى سفارتخانه هاى کشورهاى مقیم ایران مانند 
آفریقاى جنوبى، قبرس، انگلیس، فرانســه، هلند، نروژ، 
سوئد و اتریش با هدف تسهیل خدمات کنسولى و افزایش 
شمار ویزاهاى صادره، امورى چون پذیرش پرونده هاى 
بخش ویزا (گذرنامه)، بررســى و جمع آورى مدارك و 
همچنین خدمات مربوط به بیومتریک (ثبت اثر انگشت و 
تصویر چهره) را به شرکت خصوصى وى.اف.اس گلوبال

VFS واگذار کرده اند.
این شرکت نخستین بار در ســال 2001 در هندوستان 
فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون در 129 کشور شعبه 
دارد. هرچند که فعالیتش در این سال ها چندان بى حاشیه 
نبوده است. در ســال 2007 به دلیل نقص امنیتى این 
شرکت،  داده هاى برخى متقاضیان ویزا از وزارت خارجه 
انگلستان در دســترس عموم قرار گرفت و رسانه هاى 
انگلیس در نقد این شــرکت خصوصى، این پرسش را 
مطرح کردند که «چرا چیزى که در وظیفه  امنیتى و حریم 
خصوصى قرار دارد به یک نهاد ســودآور برون سپارى 

شده است؟»
فعالیت VFS در ایران اما کمى دیرتر انجام شــد و در 
سال 1394، پس از بازگشایى سفارت بریتانیا در تهران 
کلید خورد. هرچند این پرســش همــواره مطرح بوده؛ 
VFS چگونه در ایران جواز کسب و کار گرفته، چرا که 
به موجب ماده واحده  قانون، اجازه ثبت شعبه یا نمایندگى 
شرکت هاى خارجى مصوب هیئت وزیران در سال 1378، 
اگر در کشور متبوع شرکت خارجى، شعب یا شرکت هاى 
ایرانى به ثبت برسند، آن شرکت ها نیز مى توانند نسبت 

به شعبه یا نمایندگى شرکت خود در ایران اقدام کنند.
با این حال، این شــرکت خصوصى تنها پیمانکار مورد 
تأیید برخى از سفارتخانه هاى مقیم ایران است که اگرچه 
اعالم شده «فقط VFS صالحیت آن را دارد از طریق 
فرآیندى مطمئن، به متقاضیان ویزا، وقت مصاحبه بدهد 
و پرونده شــان را در ازاى دریافت هزینه ثابت (25 یورو) 
عالوه بر مبلغ ویزا، براى ارائه خدمات تعریف شده، تحویل 
بگیرد»، اما مؤکداً این موضوع هم یادآورى شده که این 
شرکت خصوصى هیچ نقشــى در پیامد درخواست ویزا 
ندارد و صدور آن صرفًا در صالحیت مقامات سفارتخانه 

است. یعنى VFS  در تأیید یا رد ویزا هیچ نقشى ندارد.
براى همین سفارت انگلیس هشدار داده، اگر کارمندان 
VFS Global ادعا کنند توانایى تأثیر بر درخواست 

ویزا را دارند، باید رئیس خدمات ویزا در این سفارتخانه را 
به شکل نوشتارى آگاه کنند.

سفارت فرانسه نیز که به تازگى امور مربوط به روادید را 
برون سپارى کرده، در واکنش به حاشیه هایى که اطراف 
این شرکت به وجود آمده، نسبت به هرگونه کالهبردارى 
 VFS یا اخاذى در این مورد که در اینترنت یا حوالى مرکز
پیشنهاد مى شــود و دایر بر امکان دریافت وقت سفارت 
خارج از چارچوب فرآیند فوق یا تسهیل در صدور آن در 
قبال پرداخت مبالغ اضافى هنگفت است، به متقاضیان 

ایرانى ویزا هشدار داده است.
با وجود این، ســوداگران ویزا که تا چندى پیش، پشت 
درهاى همین ســفارتخانه ها مشــغول معامله بودند، 
اکنون مأموریت خود را به حاشــیه  دفتر VFS شیفت 
داده اند. در یکى از پاســاژهاى شــمال تهران که این 

شرکت شعبه اى دارد، اشخاصى مدام در تردد هستند و 
به متقاضیانى که پرونده شان رد شــده و یا نوبتى براى 
مصاحبه پیدا نمى کنند، در ازاى مبالغى هنگفت پیشنهاد 
«ویزاى فورى» مى دهند، ظاهراً این سیستم در شرایطى 
برون سپارى شده که حاشیه  آن هنوز امن و پاك سازى 

نشده است.  
محمدحســن کرمانى، رئیــس هیئت مدیره  پیشــین 
انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى که چندى پیش 
آژانس هاى گردشگرى را از هرگونه اتهامى مبنى بر ایجاد 
بازار سیاه و یا تشکیل شبکه مافیاى ویزا مبرا دانسته بود، 
اکنون درباره  نقش دفاتر VFS در حذف واسطه گرى ها 
و داللى ها به ایســنا مى گوید: برون سپارى اقدام خوبى 
است و مى تواند سبب تسریع و سهولت در مراجعه شود. 
ضمن اینکه سالم سازى محیط پیرامونى وظیفه سفارت 

و وزارت خارجه است. او نامتوازن بودن عرضه و تقاضا را 
عامل بروز پدیده اى ناهنجار در صدور ویزا مى داند و بیان 
مى کند: به هر حال نظام ادارى ما بر همین منوال است، 
بنابراین امر عجیبى نیست. قطعاً آنچه ما امروز مى دانیم، 
مســئوالن امر در همه ســطوح از آن مطلع هستند، اما 
جلوگیرى نمى کننــد، پس علتى دارد کــه یکى از آنها 

انتفاع است.
با وجود چنین اعتقاداتى، اما برون ســپارى امور ویزا به 
یک پیمانکار، آن هم در شــرایطى که بازار سیاه در این 
بخش هربار چالش هاى تازه اى را بــه  وجود مى آورد و 
وزارت خارجه ایران و گاه سفارتخانه ها را به واکنش هاى 
تند وامى دارد، ســبب نارضایتى برخى واســطه گران و 
آژانس هاى گردشگرى که زمانى از صاحبان امتیاز ویزا 

در سفارتخانه ها بودند، شده است.

معاون شــورایعالى وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
برخى نمایندگان مجلس به وزارتخانه براى استخدام، نیرو 
تحمیل مى کنند، گفت: 280 هزار نفر بدون آموزش جذب 

وزارتخانه شدند.
احمد عابدینى در گفتگو با مهر اظهار داشــت: طى ده سال 
گذشــته 330 هزار نیرو از طریق برخى نمایندگان مجلس 
جذب وزارت آموزش و پرورش شده اند که حدود 280 هزار 
نفر از این نیروها حتى یک روز هم دوره هاى آموزشــى را 
نگذرانده بودند. وى افزود: این نیروها 30 سال به سرنوشت 
آینده فرزندان کشور حاکم هستند. یعنى آموزشى که خود 

ندارند را مى خواهند به دیگران انتقال دهند.
معاون شورایعالى وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: از 

سوى دیگر پرسش نمایندگان مجلس شوراى اسالمى از  
وزیر آموزش و پرورش، کیفیت پایین آموزش اســت. یک 
سوم نیروهاى ما بدون شرایط وارد آموزش و پرورش شده اند 

چگونه مى توانند کیفیت را افزایش دهند. 
عابدینى در ادامه گفت: درخواست هاى اجتماعى که وارد 
مى شود، برخى نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، وزارت 
آموزش و پرورش را ملزم مى کنند تا این نیروها را استخدام 
کند. در حالى که هیچ وزارتخانه اى را پیدا نخواهیم کرد که 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى براى جذب نیروى آن 

ورود کند. این موضوع با مسئولیت هاى وزیر، تعارض دارد.
وى خاطرنشــان کــرد: نهادهــاى فرهنگــى یکــى از 
رقیب هاى پنهان وزارت آموزش و پرورش هستند. ممکن 

اســت یک ســریال، تمام آموزش هاى یک معلم را بر باد
 بدهد.

معاون شــورایعالى وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: 
هرکسى مى خواهد وارد وزارت آموزش و پرورش شود باید 
دوره مهارتى و علمى را بگذراند. این فرد مى تواند نیروى حق 
التدریس، نهضتى و نیروى آزاد باشــد. فقط باید دوره هاى 

علمى و آموزشى وزارتخانه را بگذراند.
وى بیان کــرد: مجلــس از نظر بنــده شــأنیت ورود به 
مصداق هاى جذب نیــروى انســانى در وزارت آموزش و 
پرورش را ندارد. مجلس باید سیاســت ها را تعیین کند در 
صورتى که اینگونه نیست و تعیین مى کند اشخاص بدون 

توجه به صالحیت آنان باید جذب شوند.

VFSمافیاى ویزا را دور مى زند؟

سوداگرى ویزا زیر سایه «برون سپارى»

جذب بدون ضابطه 280 هزار معلم در آموزش و پرورش
مى خواهند  آموزشى که خودشان ندارند را به دیگران انتقال دهند!

  عصر ایران| اتوبوس، دانش آموز، ســرباز، مردم 
عادى، تصادف. شنیدن این کلمات براى ما عادى شده است. 
اصًال گویى هر سال ســهمیه اى اینچنین داریم. اتوبوس 

نباشد، بخارى مدرسه است، بخارى نباشد قطار است و...
اول شوکه مى شویم، بعد کمى غمگین و در نهایت فراموش 
مى کنیم تا حادثه بعدى. تا حاال از خود پرسیده اید چرا در اروپا 
یا کشورهاى پیشرفته اى مثل ژاپن یا آمریکا شاهد چنین 
حوادثى نیستیم؟ چرا در این کشورها اتوبوس دانش آموزان 
چپ نمى کند؟ چرا در این کشورها وقتى دانش آموزان را به 
اردو مى برند در حوضچه پارك شهرشان غرق نمى شوند؟ 
یعنى در آن کشــورها تصادف نداریم؟ حادثه وجود ندارد؟ 

حادثه فقط براى ماست؟
حادثه براى همه است. شــاید در اروپا و آمریکا هم دانش 
آموزان دچار حادثه شوند اما این حادثه به علت سهل انگارى 
نیست. بسیارى از حوادث در ایران دقیقاً به دلیل سهل انگارى 

و عدم مدیریت مسئوالن و البته خانواده هاست.
در بسیارى از کشــورها هیچگاه اتوبوس حامل نخبگان 
یک کشور ساعت 3 صبح در جاده  ها حرکت نمى کند. آنهم 
جاده هاى ناامن حادثه خیز. آنها مى دانند که در آن ساعت 
احتمال خطر بیشتر از ساعات روز است. آنها مى دانند در آن 
ساعت احتمال خواب آلودگى راننده وجود دارد. آنها مى دانند 
در آن ساعت دید راننده نسبت به جاده کم است و احتمال 

حادثه وجود دارد. ما هم مى دانیم اما...
در بسیارى از کشورها جان مســافر به ویژه دانش آموزان 
براى راننده ها اهمیت دارد. آنها معموًال از راننده هاى کامًال 
مطمئن استفاده مى کنند. راننده هایى که تخصص سفرهاى 
اینچنینى دارند. احیانًا اگر راننده دچار خواب آلودگى شود، 
به مسیر ادامه نمى دهد و براى لحظاتى استراحت مى کند 

تا دچار حادثه نشود.
پیشگیرى از حوادثى اینچنین سخت نیست. کمى مدیریت 
مى خواهد و احساس مسئولیت. اگر مدیران آموزش و پرورش 
منطقه، مدیران مدرســه، راننده اتوبوس، کمى، تنها کمى 
احساس مسئولیت داشــتند این دانش آموزان االن در اردو 

در حال لذت بردن از لحظات خود بودند و ایران داغدار نبود.
اینقدر ســاده از این مسائل گذشــته ایم که حاال حوادث 
اینچنین براى ما عادى شــده اســت. اگر در حوادث قبلى 
برخورد سختى با افراد مسئول مى شــد شاید امروز شاهد 
چنین حوادثى به مراتب کمتر و کمترى باشــیم. کشــته 
شــدن این هفت دانش آموز کمتر از قتل «بنیتا» و «آتنا» 

نیست.

این سهل انگارى
کمتر از قتل

 بنیتا و آتنا نیست

هیوالهاى ایرانى در خطر انقراض هستند

اولین انیمیشن جهان در ایران ساخته شده است!
ســعید نعیمى رتبه 5 کنکور 96 در رشته ریاضى است. 
او در دبیرســتان عالمه حلى 9 تهــران و در منطقه 14 
پایتخت تحصیل کرده است. در حاشیه جشن تجلیل از
 رتبه هاى برتر کنکور که در برج میالد برگزار شد، نعیمى 
با خبرآنالین گفتگو کرده که بخش هایــى از آن را در 

ادامه مى خوانید:

قرار است در دانشگاه چه کنید؟
مهندسى شیمى دانشگاه شریف مى روم. از قدیم عالقه 
داشتم. اهدافى که دارم در این مسیر است تا بتوانم وارد 

صنایع پتروشیمى و پاالیشگاه بشوم.
هدفتان چیست؟

کشور روى نفت خوابیده اســت. اگر بشود خام فروشى 
نکنیم مى شود به اقتصاد کشور کمک کرد.

چطور مى شود جلوى خام فروشى 
نفت را گرفت؟

در دانشگاه شریف به دلیل ارتباطى که دارد، زمینه براى 
وارد شــدن به صنعت نفت زیاد است. از مهندسى ساده 
مى شود شــروع کرد، کم کم پیشرفت کرد و به ریاست 
پاالیشگاه و ریاست شرکت نفت رسید و آنجا درباره خام 

فروشى فکرى کرد.
مــى خواهید رئیس شــرکت نفت 

شوید؟
حاال اگر بشود!

اگر نشود؟
همانجایى که هستم، به همان مقامى که برسم در همان 

زمینه خدمت مى کنم.
مثالً بگویند بیا در پاالیشگاه جنوب در 

گرما کار کن، مشکلى ندارید؟
البته پاالیشگاه در تهران هم هست. شهرهاى متفاوت 
دیگرى جز شهرهاى جنوب هم پاالیشگاه دارند. ولى اگر 

نیاز باشد باید برویم.
مــى گویید اگر خام فروشــى نفت 
نباشــد، وضع زندگى مــردم بهتر 

مى شود؟
همه به هم مربوط است. همه باید با هم کار کنند. یکى از 
چرخ دنده هاى اصلى نظام اقتصادى صنعت نفت است. 

اگر این صنعت راه بیافتد، بقیه هم راه مى افتند.
االن پول نفت کجا مى رود؟

67 درصد دســت دولت اســت و 33 درصد به صندوق 
توسعه ملى مى رود. اینکه صندوق و دولت چطور خرج 

مى کند، اطالعى ندارم.
مگر االن توزیع پول نفت چه ایرادى 

دارد؟
پول مى آید توى خزانه، االن به جاى اینکه یکسان پخش 
شود، رشد همگانى باشد، به قشر باال مى رود و آنها چاق تر 
مى شوند و فقرا فقیرتر مى شوند. نظام اقتصادى هم باید 

در کنار این درست شود.
با توزیع پول بین همه مردم مشکلى 

ندارید؟
اینقدر هم ساده نمى شود گفت. اقتصاد دان ها باید نظام 
اقتصادى را درســت کنند و به استحکام نظام اقتصادى 

برسیم تا سطح کلى جامعه، باال برود.

آرزوهاى جالب رتبه برتر کنکور ریاضى: 

مى خواهم رئیس شرکت نفت شوم
 و پول نفت را به همه بدهم
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مردم مبارکه خواستار ادامه 
فعالیت امام جمعه فعلى شدند 

مردم مبارکه خواسـتار ادامه فعالیت امـام جمعه فعلى 
شدند و با امضاى طومارى بر این موضوع تأکید کردند.
در حاشیه برپایى نماز عید سعید قربان مردم شهرستان 
مبارکه بـا امضـاى طومـارى خواسـتار ادامـه حضور 
حجت االسالم والمسلمین محمد جواد محمدى، امام 

جمعه مبارکه در این شهرستان شدند.

در آینده اى نزدیک؛ آغاز عملیات 
عمرانى جاده اردستان- اصفهان 
مدیر اداره راه و شهرسـازى شهرستان اردستان گفت: 
عملیات عمرانى احداث 17 کیلومتـر از باند دوم جاده 
اردستان به اصفهان با اعتبارى بالغ بر 150 میلیارد ریال 

به زودى آغاز خواهد شد.
مجتبى پورشفیع ادامه داد: عملیات عمرانى احداث 17 
کیلومتر از باند دوم جاده اردستان به اصفهان با اعتبارى 
بالغ بر 150 میلیارد ریال بعـد از برگزارى مناقصه آغاز 

خواهد شد. 

راه اندازى از سامانه 122 
آبفاى کاشان

سـامانه متمرکـز ارتباط مردمـى 122 شـرکت آبفاى 
کاشـان بـا هـدف مدیریـت واحـد امـداد و حـوادث 
شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل به بهره بردارى 

رسید.
محمدرضـا اسـدى،  مدیرشـرکت آبفاى شهرسـتان 
کاشان گفت: سامانه 122 کاشان با تغییرات ساختارى، 
نرم افـزارى و سـخت افـزارى ارتقـا پیدا کـرده و این 
امکان فراهم شده است تا اطالعات حوادث شهرهاى 
شهرستان هاى کاشـان و آران و بیدگل در کوتاه ترین 
زمان ممکن دریافت شـده و تمـام فرآیندهـا تا زمان 

برطرف شدن آن پیگیرى شود.

بهره بردارى از معدن سنجده 
موته پس از7 سال وقفه

پس از هفت سـال وقفه، اسـتخراج از معدن سـنجده 
مجتمع طالى موته از سر گرفته شد.

مدیر مجتمـع طالى موتـه، معدن طالى سـنجده را 
یکى از دو معـدن بهره بـردارى شـده مجتمع طالى 
موته دانست و گفت: هفت سـال پیش به سبب پایان 
ذخیره ماده معدنى، برداشت از این معدن متوقف شد و 
امسال پس از مراحل اکتشاف، این معدن طال به بهره 

بردارى رسید.
علیرضا طاالرى افـزود: همزمان با اکتشـافات جدید 
در این معدن و کشـف ذخیره حدود 850هزار تن ماده 
معدنى، پروانـه بهره بردارى معدن سـنجده براى پنج 
سـال تمدید و عملیات باطله بردارى و استخراج ماده 

معدنى مجدد آغاز شد.
وى گفت: با ذخیره ایجاد شـده به طـول عمر مجتمع 

حدود چهار سال افزوده شد.
گفتنى است؛ معدن طالى موته نخستین کارخانه تولید 

شمش طال در کشور است که در شهر میمه  قرار دارد.

تعطیلى 12درصدى 
چاپخانه هاى استان 

امسـال 12درصـد از چاپخانه هـاى اسـتان اصفهان 
تعطیل شدند.

رئیس اتحادیـه چاپخانه داران اسـتان اصفهان گفت: 
از 480واحد چاپخانه در استان  اصفهان،تنها 10واحد  
فعالیت مى کنند که ایـن واحدها هم باحداقل ظرفیت 

مشغول به کار هستند.
محمدعلـى انصـارى پور، فرسـودگى ماشـین آالت، 
مالیات هاى سنگین و واردات بى رویه را از مشکالت 
چاپخانه داران استان اعالم کرد و افزود: با ادامه رکود 
صنعت چاپ در این استان، شاهد بیکارى 15هزار نفر 

از فعاالن این صنعت خواهیم بود.
وى گفت: بى توجهى و حمایت نکردن وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسـالمى به عنوان متولى این صنعت،   یکى از 
عوامل رکود و تعطیلى واحد هاى چاپخانه در کشور و 

این استان است.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان خواهان 
ساماندهى شبکه بانکى، افزایش نظارت بانک مرکزى بر 

بانک هاى خصوصى و کاهش شمار بانک ها شد.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى  نژاد اظهار داشت: شبکه 
بانکى باید از نظم و انضباط خاصى برخوردار باشد و بى 

 قانونى و بى  نظمى از این شبکه برطرف و حذف شود.
وى که در دیدار با جمعى از مدیران بانک تجارت استان 
اصفهان ســخن مى گفت، خواستار تشــدید نظارت بر 
بانک هاى خصوصى شــد و افزود: باید بــا بانک هاى 
متخلف و بانک هایى که خارج از نرخ تعیین شده توسط 
بانک مرکزى سود پرداخت مى کنند، برخورد شود و این 

بى  قانونى نباید وجود داشته باشد.
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
بنده از ابتدا با اصل فعالیت بانک هاى خصوصى و کثرت 
بانک ها مخالف بودم چرا که در گذشته، نظامى طراحى 
شده و اختیاراتى به بانک هاى خصوصى داده شده اما در 
ادامه راه مشاهده مى شود که بانک مرکزى نمى تواند بر 

روى بانک هاى خصوصى نظارت کافى را داشته باشد.
آیت ا...طباطبایى  نژاد با بیان اینکه تجربه نشــان داده 
که تعدد بانک ها درسایر کشــورها نیزمشکل ساز شده 
است، افزود: بانک مرکزى توانایى کنترل پرداخت ها در 

بانک هاى خصوصى را ندارد.

مدیر کل حج و زیارت استان اصفهان گفت: ثبت نام براى 
اعزام به عتبات عالیات از یکم شهریور ماه آغاز شده است 

و اعزام ها از 19 آبان تا 19 آذر ماه انجام خواهد شد.
غالمرضا زاهدى با اشاره به نحوه ثبت نام متقاضیان سفر 
به عتبات عالیات اظهار داشت: براساس روال سال هاى 
گذشــته، متقاضیان ثبت نام مى توانند به ســامانه سما 
مراجعه و نحوه سفر خود را به شیوه هاى هوایى و یا زمینى 
انتخاب  کنند و ســامانه نیز مرز مورد نظر را براى انجام 

سفرشان به آنها معرفى مى کند.
وى با اشاره به اینکه نحوه واریزى ها به صورت استفاده 
از درگاه هاى اینترنتى اســت، افزود: در مرحله دوم باید 

متقاضیان هزینه هاى سفرشــان را پرداخت کنند که در 
حال حاضر تنها هزینه ویزاى آن به طور دقیق مشخص 

شده است.
مدیر کل حج و زیارت استان اصفهان بیان کرد: هزینه 
براى دریافت ویزا 40 دالر است اما هنوز هزینه هاى بیمه 
و کارگزارى مشخص نشده اســت و در روزهاى آینده 

مشخص خواهد شد.
وى تصریح کرد: اعزام ها از 19 آبان تا 19 آذر ماه انجام 
مى شود و تنها سامانه رسمى کشور در زمینه دریافت ویزا، 
سامانه سماست و فقط افرادى مى توانند به زیارت بروند 

که در این سامانه ثبت نام کرده باشند.

نظارت بیشترى بر 
بانک هاى خصوصى شود

اعزام  به عتبات
 از 19 آبان تا 19 آذر 

عرضه 10 درصد از سهام هتل پارسیان کوثر اصفهان به 
عنوان دومین عرضه اولیه امسال فرابورس روز یک شنبه 

انجام مى شود.
تعداد 16 میلیون و 500 هزار سهم شرکت «هتل پارسیان 
کوثر اصفهــان» به عنوان دومین عرضه اولیه امســال 
فرابــورس ایران، امــروز در بازار دوم فرابــورس انجام 

مى شود.
بر این اســاس عرضه این میزان سهام در حالى امروز به 
عنوان دومین عرضه اولیه امســال فرابورس و سومین 
عرضه اولیه بازار ســرمایه صورت مى گیرد که حداکثر 

ســهمیه براى هر کد حقیقى و حقوقى 300 سهم تعیین 
شده است.

همچنین حداقل و حداکثر قیمت سفارش براى این عرضه 
اولیه 11 هزار و 100 تا 12 هزار و 200 تومان و شــرکت 

کارگزارى بورس بهگزین متعهد خرید اعالم شده  است.
بر اساس این گزارش، این هتل 5 ستاره که از سال 1347 
تأسیس و سال 1358 به بنیاد مستضعفان واگذار شده، با 
نماد «گکوثر» و به عنوان پنجاه و هشــتمین شرکت در 

بازار دوم فرابورس حضور خواهد داشت.
همچنین هتل پارســیان کوثر اصفهان برخوردار از 190 

نیروى انســانى، داراى دو ســهامدار اصلى به نام هاى 
شــرکت هلدینگ سیاحتى و تفریحى پارســیان و بنیاد 
مستضعفان با مالکیت 51 و 49 درصدى بوده و کارگزار 

مشاور پذیرش آن نیز بورس بهگزین است.
گفتنى است 10 درصد از سهام هتل پارسیان کوثر اصفهان 
با نماد «گکوثر» در حالى امروز به عنوان نخستین هتل 
وارد بازار سرمایه مى شود که پیش تر عرضه اولیه شرکت 
«به پرداخت ملت» در تیرماه در بــورس اوراق بهادار و 
شرکت «مبین وان کیش» در مردادماه در فرابورس ایران 

انجام شده است.

10 درصد سهام هتل کوثر اصفهان 
امروزعرضه مى شود

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از انهدام باند 
بزرگ ســارقان منازل اصفهان، طــى دو عملیات 
همزمان کارآگاهان این پلیس در استان هاى گیالن 
و قزوین خبر داد و گفت: از مخفیگاه این ســارقان 
بیش از 20 میلیارد ریال اموال مســروقه کشــف 

شده است.
سرهنگ ستار خســروى اظهار داشت: در پى وقوع 
سرقت هایى از خانه هاى اهالى در شهرستان هاى 
اصفهان، فالورجان، نجف آباد، خمینى شهر و مبارکه، 
تحقیقات براى دستگیرى عوامل این سرقت ها در 
دســتور کار ویژه کارآگاهان این پلیس قرار گرفت. 
وى افزود: در بررسى هاى صورت گرفته مشخص 
شد سارقان از افراد غیر بومى و حرفه اى هستند که 
در قالب یک باند تبهکارى عمل کرده و با استفاده از 
خودروهاى داراى پالك جعلى به محل هاى سرقت 
مراجعه و با اطالع از عدم حضور ســاکنان به روش 
دیوار روى و تراس روى اقدام به سرقت وجوه نقد و 

اموال با ارزش داخل منازل مى کنند.
وى بیان کرد: با شناســایى هویت متهمان، اقدامات 
کارآگاهان جهت دستگیرى آنها متمرکز شد و سرانجام 
با انجام یکسرى فعالیت هاى تخصصى، محل اختفاى 
تعدادى از این ســارقان در شهرستان هاى اصفهان 
و فالورجان شناسایى و بالفاصله طى یک عملیات 

ضربتى این افراد دستگیر شدند.
این مقام انتظامى بیان داشت: با دستگیرى سارقان 
و اعترافات آنها، بقیه اعضاى ایــن باند نیز طى دو 
عملیات همزمان در اســتان هاى گیالن و قزوین 

دستگیر و به پلیس آگاهى استان منتقل شدند.
سرهنگ خسروى افزود: در بازرسى از مخفیگاه این 
سارقان 120 میلیون ریال وجه نقد و اموال مسروقه 
بــه ارزش 20 میلیارد ریال شــامل طالجات، نقره 
جات، LCD و LED، لپ تاپ، ساعت مچى، گوشى 
تلفن همراه، لوازم صوتى و تصویرى و دیگر لوازم و 
اثاثیه منازل به همراه دو دستگاه خودروى مسروقه 

کشف شد.
وى اظهار داشــت: در مجموع ایــن عملیات چهار 
نفر مالخر و هشت ســارق حرفه اى و سابقه دار که 
اغلب آنها معتاد به مواد مخــدر و روانگردان بودند 

دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهى اســتان با اشــاره بــه انهدام 
باندهاى مختلف سرقت منزل در پنج ماهه امسال 
از کاهش 3 درصدى سرقت منزل در سطح استان 
خبر داد و گفت: بیشــتر باندهاى ســارقان منازل 
غیر بومى هســتند که در زمینه تعقیــب و کنترل 
آنها اقدامــات تخصصى خوبى توســط این پلیس

 انجام شده است.

فرمانده انتظامى استان اصفهان از شناسایى 188 
انبار ذخیره کاالى وارداتى بــه ارزش صد میلیارد 
ریال کاالى خارجــى در طرح بازرســى و کنترل 

انبارها خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگى گفــت: این کاال ها 
که شــامل لوازم یدکى خــودرو، لــوازم خانگى، 
مواد خوراکــى، تجهیزات پزشــکى، لوازم صوتى 
و تصویرى، دارو، گوشــى تلفن همراه، خشکبار، 
پوشــاك و پتــو بــود بــه اداره امــوال تملیکى

 تحویل شد.
وى افزود: در جریان این عملیات، اعضاى دو باندى 
که در زمینه تهیه، ذخیره و توزیع کاالهاى خارچى 
قاچاق فعالیت مــى کردند نیز دســتگیر و همراه 
پرونده جهت ســیر مراحل قانونى تحویل مراجع 

قضائى شدند. 
به گفته ســردار معصوم بیگى، شناسایى و بازرسى 

توســط کارشناســان پلیس آگاهى بــا همکارى 
مسئوالن قضائى و بازرســان اصناف انجام شده 

است.
فرمانده انتظامى اســتان با هشــدار به کســانى 
که انبارهاى خــود را در اختیــار قاچاقچیان کاال 
قرار مى دهند، اظهارداشــت: این افــراد در قبال 
محموله هاى قاچاقى کــه در انبارهاى آنها ذخیره 
مى شود باید پاســخگو باشــند و پلیس براساس 
قانون بــا آنهــا برخوردهــاى الزم را بــه عمل 

مى آورد.
این مقام انتظامى با اشــاره به اینکه طرح کنترل و 
شناســایى انبارهاى ذخیره کاالى قاچاق با قوت 
در سطح اســتان اجرا مى شــود، گفت: طرح ها و 
برنامه هاى جدیدى نیز در دســت اقدام اســت تا 
محموله هاى قاچاق قبل از ورود به استان شناسایى 

و برخوردهاى الزم با آنان صورت گیرد. 

با حضور مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد 633 پروژه 
مخابراتى اســتان اصفهان با اعتبارى بالغ بر 221 

میلیارد ریال به بهره بردارى رسید.
تجهیز شــهرك علمــى و تحقیقاتــى اصفهان و 
شهرك سیمرغ به تکنولوژىFTTH، بهره بردارى 
از اینترنت شــبکه همراه در اکثر نقاط روســتایى 
 G5/4 و اینترنت نســل LTE و تکمیل پوشــش
در ســطح اســتان اصفهان از جمله این طرح ها 

است.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان در این مراسم با اشاره 
به اینکه این پروژه ها در راستاى توسعه اکوسیستم 
دیجیتال کشور به بهره بردارى رسیده است، اظهار 
داشت: اکوسیستم مجموعه اى از سازمان ها، افراد و 
اشیا هستند که به واسطه اشتراك گذارى دیجیتال 

با یکدیگر ارتباط مى گیرند.

مهدى حیدرزاده بسترســازى زیرساخت و توسعه 
باند پهن در حــوزه تلفن همراه و فیبــر نورى را از 
اهداف راه اندازى اکوسیســتم دیجیتال دانست و 
گفت: تفکیک ترافیک داخلى و خارجى و توسعه زیر 
ساخت دیتا از دیگر اهداف راه اندازى این اکوسیستم 

است.
وى با بیان اینکه در 78 پروژه شــبکه FTTH در 
این برنامه بهره بردارى شد، افزود: 168 پروژه نیز 
در حوزه نصب تجهیزات و سوئیچ به بهره بردارى 

رسیده است.
مدیر مخابرات منطقه  اصفهان با اشاره به راه اندازى 
40 پروژه نصب سیستم تلفن همراه در سطح استان 
اصفهان گفت: 150 پروژه نصب زیرســاخت هاى 
شبکه دیتا نیز در هفته دولت امسال در اصفهان به 

بهره بردارى رسید.

نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: اجراى طرح هاى انتقال آب 
از حوضه آبخیز چهارمحال و بختیارى که هم اینک 
یا متوقف شده و یا به کندى در حال تکمیل است، 
مى تواند تنش هــاى آبى زاینــده رود را به حداقل 

برساند.
حســینعلى حاجى دلیگانى از وزیر امور اقتصادى 

و دارایى به عنوان وزیر ناظــر بر طرح هاى اقتصاد 
مقاومتى در اســتان اصفهان خواست، مشکل حاد 
خشــکى زاینده رود را در هیئت دولت مطرح کند و 
افزود: اجراى طرح هاى انتقال آب از حوضه آبخیز 
چهارمحال و بختیارى که هم اینک یا متوقف شده و 
یا به کندى در حال تکمیل است، مى تواند تنش هاى 

آبى زاینده رود را به حداقل برساند.

دزدان خانه هاى اصفهان،  مسافرانى از شمال بودند

توقیف 10 میلیارد کاالى وارداتى از
 188 انبار در اصفهان

633 طرح مخابراتى به بهره بردارى رسید

 پایان تنش هاى آبى زاینده رود 
با انتقال آب از حوضه آبریز باالدست

با حضور وزیر امور اقتصادى و امور دارایى، هشــت طرح 
شــرکت برق منطقه اى اصفهان با اعتبــارى بالغ بر 53 
میلیارد تومان به بهره بردارى رسید. مدیرعامل شرکت برق 
منطقه اى اصفهان در مراسم افتتاح همزمان هشت طرح 
تولید و انتقال برق در نیروگاه شهید محمد منتظرى اصفهان، 
گفت: توسعه قطر پست 63/20 کیلوولت اسالم آباد، افزایش 
ظرفیت پســت 400/63 کیلوولت شهید محمد منتظرى، 
احداث و نصب دستگاه ســیار سنگیران، ورود و خروج خط 
چهلستون- تیران، احداث خط پســت کهندژ، خرید یک 
مجموعه فیدرخانه و جابه جایى و نصب ترانسفورماتور در 
پست صنایع دفاع، طرح هایى هســتند که به بهره بردارى 
رســیدند. رســول موســى الرضایى با تأکید بر اینکه این 
شرکت70 درصد از برنامه هاى ده ساله خود را اجرایى کرده 
است، بیان داشت: از دو هزار و 500میلیارد تومان در برنامه ده 
ساله شرکت برق منطقه اى اصفهان، دو هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذارى شده است. به گفته وى، بروکراسى موجود بر 
سر راه دریافت تسهیالت خارجى، مشکل مهم این شرکت 

براى توسعه صنعت برق در استان اصفهان است. 

8 طرح برق منطقه اى 
به بهره بردارى رسید

فوالدمبارکه، مصرف کننده 1/5درصد برق کشور
مدیر ارشد خدمات فنى و پشتیبانى شــرکت فوالد مبارکه گفت: در حال حاضر بخش عمده خرید برق فوالد مبارکه 
از شــبکه، به صورت مســتقیم از بخش خصوصى صورت مى گیرد که فوالد مبارکه در این امر، نخســتین شرکت

 بوده است.
جواد نیلى اظهارداشــت: فــوالد مبارکه 
با احتســاب هزار مــگاوات مصرف برق 
شبکه، به طور متوسط 1/5درصد از برق 

کل شبکه کشور را مصرف مى کند.
وى افــزود: این نیــاز از دو طریق تأمین 
مى شود که یک قســمت 300 مگاواتى 
آن از نیروگاه داخلى شرکت است و بخش 
دیگر نیز از شــبکه سراســرى دریافت 

مى شود.
مدیر ارشد خدمات فنى و پشتیبانى فوالد 
مبارکه اظهار داشت: در حال حاضر بخش 
عمده خرید برق فوالد مبارکه از شبکه، به 
صورت مستقیم از بخش خصوصى صورت مى گیرد و به جاى اینکه معامله اى با توانیر صورت بگیرد، برق مستقیمًا از 

نیروگاه هاى خصوصى خرید مى شود و فوالد مبارکه در این امر نخستین شرکت بوده است.
وى خاطرنشــان کرد: خرید خصوصــى برق مزایــاى فراوانى دارد که مهمترین آن، قیمت مناســب تر نســبت به 
خرید از شــبکه و ایجاد صرفه در پرداخت هاســت که براى صاحبان نیروگاه نیز کاهش ریســک وصول مطالبات را 

به همراه دارد.

استاندار اصفهان گفت: این استان با پرداخت ساالنه 380 
هزار میلیارد ریال، بیشترین مالیات را پرداخت مى کند اما 
براى دریافت بودجه و منابع مالى در آخرین ردیف خزانه 

دولت قرار دارد.
رسول زرگرپور افزود: اگر بر اساس طرحى که در مجلس 
مطرح شده اســت، درصدى از مالیات هاى اخذ شده از 
اصفهان به این اســتان باز گردد، بخشى از منابع براى 

توسعه استان تأمین خواهد شد.
وى خاطرنشــان کرد: به رغم اینکــه اصفهان به یک 
استان توسعه یافته معروف شده ولى در برخى شاخص ها
از برخى استان هاى کمتر توســعه یافته نیز محروم تر 

است.
اســتاندار اصفهان به حجم منابع سیستم بانکى در این 
استان اشاره کرد و گفت: در سال 92 حجم منابع سیستم 

بانکى 360 هزار میلیارد ریال و مصارف آن 50 درصد 
بود در حالى که امسال به رغم اینکه حجم منابع سیستم 
بانکى در استان 820 هزار میلیارد ریال شد، مصارف آن 
92 درصد شده است که با اختصاص تسهیالت کشورى 

این مبلغ به 100 درصد مى رسد.
وى اضافه کرد: به رغم محدودیــت منابع مالى دولت، 
استان اصفهان طى چهار سال گذشته از کمترین منابع 

دولتى استفاده کرده است.
وى ادامه داد: در طول سه سال گذشته 12هزار و 500 
پروژه با اعتبــارى بیش از 105 هزار میلیــارد ریال در 
اصفهان سرمایه گذارى شده است که سهم 70 درصدى 
این ســرمایه گذارى را بخش خصوصى، 20 درصد را 
بخش عمومى مانند شــهردارى ها و تنها 10 درصد را 

دولت بر عهده داشته است.
استاندار اصفهان با اشاره به حجم سرمایه گذارى هاى 
انجام شده در ســال جارى در این استان، اظهار داشت: 
تالش شده تا توسعه اســتان اصفهان روند قابل قبولى 

داشته باشد.

استاندار اصفهان: 

اصفهان در دریافت بودجه در ردیف آخر  خزانه قرار دارد
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حذف کاالهاى خارجى 
در بازارهاى کوثر

مدیرعامـل سـازمان میادین و سـاماندهى مشـاغل 
شـهرى شـهردارى اصفهـان گفت: حذف بسـیارى 
از محصـوالت خارجـى ارائه شـده در بازارهـاى روز 
کوثر که مشـابه داخلى آنها در کشـور موجود اسـت، 
به منظور حمایت از کاالى ایرانى در دسـتور کار قرار 

گرفته است.
اصغر کشـاورز راد اظهارداشـت: از شـهریورماه سال 
گذشته حذف کاالهاى خارجى که مشابه داخلى آنها

در کشور موجود است در دسـتور کار قرار گرفت البته 
برخى از محصوالت همچون مواد آرایشى و بهداشتى 
چون با استقبال مردمى روبه رو بود را نمى شد حذف 
کرد، گرچه اولویت با عرضه محصوالت داخلى است.

وى ادامه داد: در هر بازار روز کوثر بین پنج تا 15 هزار 
نوع کاال وجود دارد که عمده محصوالت آنها در داخل 
کشور تولید مى شوند که با برگزارى جشنواره کاالى 
ایرانى در سال گذشته سعى در اشاعه  فرهنگ استفاده 

از همین کاالها کردیم.
وى اضافه کرد: جشـنواره لوازم التحریر نیز باتوجه به 
بازگشایى مدارس در همین راسـتا طراحى و در حال 
اجراسـت و تا 15 مهرماه در بازارهاى روز کوثر ادامه  
دارد؛ در این جشنواره، عرضه لوازم التحریر به صورت 

مستقیم از کارخانه و با قیمت عمده عرضه مى شود.

احیاى 
گلیم تمام ابریشم صفوى

هنرمند کاشـانى، هنر بافت گلیم تمام ابریشم سبک 
صفوى را احیا کرد.

عضو هیئت علمى دانشگاه کاشـان و باز تولید کننده 
این گلیم تاریخى، تبریـز، اصفهان، کاشـان و یزد را 
مهمترین کانون هاى نسـاجى ایران در دوره صفوى 
بیان کرد و افزود: در این دوره هنر گلیم بافى از معدود 
هنرهاى غیر شهرى مورد توجه شاهان بوده و با وارد 
شدن در کارگاه هاى شاهى از لحاظ مواد اولیه، روش، 

طرح و کاربرد متحول شد.
فتحعلى قشـقایى، مدت زمان پژوهـش و تولید این 
این اثر فاخر صفوى را چهار سـال بیان کـرد و افزود: 
این گلیم تمام ابریشـمى هفت رنگ با عرض150 و 
طول250 سانتیمتر داراى طرح لچک و ترنج با نقش 
سیمرغ و اژدها و قاب هاى کتیبه بدون نوشته و نقوش 

ختایى و حیوانى است.

ایجاد شهر خالق 
در گروى اراده عمومى است

معاون صنایع دسـتى و هنرهاى سـنتى کشور گفت: 
امروزه رشته هاى هنرى نظیر سینما و موسیقى بسیار 
مورد توجه قرار گرفته و باید از آنها در راسـتاى بهبود 
احوال مردم اسـتفاده کنیم اما این مسئله مشروط به 

خواست همه مردم است.
بهمن نامورمطلـق در آیین افتتاح جشـنواره چلچراغ 
هنر شـهرضا که در محل کارخانه تاریخى نوین این 
شهر برگزار شد، عنوان کرد: شـهرضا در سال جارى 
به عنوان شـهر ملى صنایع دسـتى در حوزه سـفال و 
سـرامیک انتخاب شـد که این مسئله نشـان دهنده 

دیرینه باشکوه و پیشینیان فرهیخته این شهر است.
 وى، خالقیت را به معنى توانمندى و اقدام براى حل 
مشـکل دانسـت و افزود: سـازمان جهانى یونسکو با 
معرفى هفت رشـته، به عنـوان رشـته هاى خالق از 
اصطالحى تحت عنوان شـهر خالق سخن مى گوید 
که بیانگر شـهرهایى هسـتند که شـهروندان آنها با 
استفاده از خالقیت هاى موجود براى رفع مشکالت 

خود اقدام کنند.
معاون صنایع دستى و هنرهاى سنتى کشور در ادامه 
افزود: صنایع دستى یکى از رشته هاى خالق شناخته 
شده است، زیرا وجود این رشـته هاى هنرى و دستى 
زمینه اى را براى رفع نیازهاى اساسـى جوامع فراهم 

مى کند.
نامورمطلـق یکى از ویژگـى هاى شـهرهاى خالق 
را اوضـاع و احـوال ظاهـرى آنهـا دانسـت و تصریح 
کرد: گذشـته شـهرضا در انتخاب آن به عنوان شهر 
خالق مؤثر نیست بلکه الزم اسـت شرایط فعلى آنها 
به گونه اى باشـد کـه حکایـت از عزم راسـخ مردم و 
مسئوالن آن براى حل مشکالت موجود با استفاده از 

خالقیت هاى موجود باشد.

خبر

وزیر امور اقتصادى و دارایى گفت: بــه دو هزار و 250 
طرح اقتصادى و کشــاورزى استان اصفهان تسهیالت 

پرداخت شده است.
مسعود کرباسیان اظهارداشــت: به دو هزار و 250 طرح 
اقتصادى و کشاورزى استان اصفهان افزون بر 17 هزار و
500 میلیارد تومان تســهیالت بانکى در قالب اقتصاد 
مقاومتى پرداخت شده اســت. وى افزود: این وزارتخانه 
به عنوان مســئول پیگیرى اقتصاد مقاومتى در استان 
اصفهان، پیگیر درخواست هاى مسئوالن و کارآفرینان 
به خصوص در بخش تأمین آب بخش هاى کشاورزى و 

صنعت خواهد بود.

وى تصریــح کرد: دولــت دوازدهم قصــد دارد کمبود 
اعتبارات را از طریق اوراق خزانه اسالمى تأمین کند.

وزیر امور اقتصادى و دارایى خاطرنشان کرد: با کاهش 
نرخ سود ســپرده هاى بانکى، نرخ ســود تسهیالت به 
ســرمایه گذاران کاهش مى یابد و رشد اقتصادى بیشتر 
خواهد شد.کرباسیان ادامه داد: اوضاع اقتصادى کشور 
به سمت بهتر شــدن به پیش مى رود و سهم درآمدهاى 

غیرنفتى و به ویژه تولیدات کشاورزى بیشتر شده است.
کرباسیان اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه متوسط 
نرخ رشد کشــور 6 درصد پیش بینى شده است و در این 

برنامه متوسط نرخ بهره ورى 2/5درصد خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: بر اساس توافقاتى که با فدراسیون چوگان 
و هیئت چوگان اصفهان صــورت گرفته، موزه چوگان در 
یکــى از گالرى هاى موزه هنرهاى تزیینــى اصفهان راه 

اندازى مى شود. 
فریدون اللهیارى با اشــاره به بازى ایرانى چوگان اظهار 
داشــت:  میدان امام(ره) از تاریخى تریــن و قدیمى ترین 
میدان هاى چوگان دنیاست و امسال ثبت جهانى چوگان 
انجام مى شــود. وى در ادامه افزود: اصفهــان به عنوان 
پشتیبان ثبت چوگان اســت حتى در این مدت نیز بازى 
چوگان به صورت نمادین در میدان امام(ره) نیز اجرا شده 

است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان بیان کرد: اجراى بازى چوگان در میدان امام(ره) 
افزایش پیدا مى کند تا صرفًا بسته به مناسبت هاى خاص 

محدود نباشد. 
اللهیارى خاطرنشــان کرد: اگر کاربــرى تاریخى میدان 
امام(ره) را به صورت ثابت و پایــدار احیا کنیم یک اتفاق 
خوب است اما این موضوع زمانبر است زیرا در حال حاضر 
در میدان یکسرى کاربرى هاى دیگرى نیز وجود دارد و اگر 
بخواهیم به زمان سابق برگردیم نیاز به یک پروسه زمانى 

و سیاستگذارى داریم.

ایجاد موزه چوگان 
در موزه هنرهاى تزئینى

پرداخت تسهیالت اقتصاد 
مقاومتى به2250طرح در استان

کانال تلگرامى پاسدار شهید محسن حججى در خبرى اعالم 
کرد: با وجود تحویل و شناسایى اولیه پیکر این شهید، ارائه 
نظر قطعى در این خصوص مستلزم انجام آزمایشات تکمیلى 

DNA در این زمینه است.
در خبر کانال تلگرامى شــهید حججى آمــده که نتیجه 
آزمایشات اولیه با درصدى خطا مواجه شده و باید منتظر ماند 
تا چند روز آینده با تکرار آزمایشات، امکان ارائه نتیجه قطعى 

در این خصوص فراهم شود.
این کانال فرآیند نتیجه آزمایش DNA  را یک ماهه دانسته 
ولى در عین حــال تأکید کرده که براى این شــهید، کار با 
قید فوریت انجام شده و مســئوالن در نظر دارند از صحت 
آزمایشات نیز مطمئن شوند. همچنین در این گزارش بیان 
شده است خانواده شهید حججى در سوریه حضور داشته و از 

نزدیک بر امور شناسایى و تأیید پیکر نظارت دارند.

نیاز باشد در ایران هم آزمایش DNA مجدد 
انجام مى دهیم

مسئول مرکز ژنتیک نور دانشگاه علوم پزشکى بقیه ا...(عج) 
گفت: از روزى که موضوع تبادل مطرح شد، مرکز ژنتیک نور 

از خانواده شهید حججى نمونه گیرى کرد و پروفایل آن را به 
لبنان فرستاد تا اگر در آنجا امکان نمونه گیرى از پیکر شهید 
وجود داشت، این کار صورت گیرد و با نمونه ارسالى از تهران 

تطابق داده شود.
محمد توالیى با بیان اینکه کار اصلى «مرکز ژنتیک نور»، 
شناسایى شهداى گمنام هشت ســال دفاع مقدس است، 
اظهارداشت: نیمى از اطالعات ژنتیک هر فرزند با پدر و نیم 
دیگر با مادر منطبق است و گذشت زمان نیز نمى تواند در 

اصل ماده ژنتیکى تغییرى ایجاد کند.
وى با بیان اینکه ممکن اســت بافت و عضله پس از مدتى 
از بین بروند ولى بافت هاى اســتخوانى و محافظت شده 
تغییرى نخواهند داشت، گفت: بدین ترتیب تشخیص هویت 
پیکر شهید حججى که مربوط به یک ماه پیش است، قطعًا 

امکانپذیر است.
وى افزود: در حال حاضر من از اقداماتى که در آن سمت انجام 
شده بى اطالع هستم ولى قرار است نتایج آزمایش هاى آنجا 
به همراه پیکر شهید به ایران ارسال شود و ما هم آن آزمایش 
ها را مورد مطالعه و بررسى قرار دهیم و اگر نیاز به تکرار، وجود 
داشت، در اولین فرصت آزمایش مجدد را انجام دهیم و نتایج 

را در اختیار سازمان پزشــکى قانونى یا سایر دستگاه هاى 
مسئول قرار دهیم.

مسیر تشییع شــهید حججى در نجف آباد 
اعالم شد

رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران نجف آباد با بیان اینکه 
مسیر تشییع شهید حججى در نجف آباد اعالم شد، گفت: در 
حال حاضر کمیته هاى مختلفى براى برگزارى مراسم تشییع 
شهید حججى برنامه ریزى شده و فعالیت خود را آغاز کرده اند.
عطاءا... شریعتى نیا در ارتباط با برگزارى مراسم تشییع شهید 
محسن حججى اظهار داشت: به دلیل اینکه هنوز زمان ورود 
پیکر شهید حججى به نجف آباد مشــخص نیست زمان 

برگزارى مراسم تشییع هم قطعى نیست.
وى با اشاره به جزئیات برنامه ها افزود: هر روزى که مراسم 
تشییع شهید برگزار شود فرداى آن روز مراسمى در حسینیه 

فاطمه الزهرا(س) نجف آباد برگزار مى شود.
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران نجف آباد با بیان اینکه 
محل خاکسپارى شــهید در یادمان شهداى گلزار شهداى 
نجف آباد است، گفت: در حال حاضر کمیته هاى مختلفى 

براى برگزارى مراسم برنامه ریزى شده و فعالیت خود را آغاز 
کرده اند. وى با تأکید بر این مســئله که تمامى کمیته ها در 
آماده باش کامل به سر مى برند، ادامه داد: برنامه هاى تشییع 
و خاکسپارى مشخص شده و به محض اینکه خبر قطعى 
ورود شهید به شهرستان نجف آباد اعالم شود فعالیت اجرایى 

کمیته ها تشریح مى شود.
شریعتى نیا با اشــاره به محل اســتراحت تشییع کنندگان 
تصریح کرد: براى اســکان و اســتراحت تشییع کنندگان 
آموزش و پرورش، لشکر 8 نجف اشرف و شهردارى، آماده و 
در مسیر مراسم تشییع هم موکب هاى استقبال از مردم توسط 

هیئت هاى مردمى راه اندازى شده است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نجف آباد با بیان اینکه در 
حال حاضر برنامه اى براى تشییع شهید در اصفهان نداریم، 
گفت: هم اکنون تنها برگزارى مراسم تشییع در تهران و نجف 

آباد قطعى است.
وى با اشاره به مسیر تشییع شهید اظهار داشت: مسیر تشییع 
پیکر شهید حججى از میدان بسیج به سمت میدان آزادگان 
و گلزار شــهدا از ســاعت 8و30دقیقه  روز ورود شهید به 

شهرستان خواهد بود.

تأخیر چند روزه در بازگشت پیکر شهید حججى

یک قالده توله شــیر ماده که در باغــى در اطراف شــهر اصفهان نگهدارى مى شــد ، کشــف و ضبط 
شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان  به ایرنا گفت: این توله شیر سه ماهه در باغى در حاشیه 
اصفهان نگاهدارى مى شد که این محل توســط محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

شناسایى شد. 
مرتضى جمشیدیان اضافه کرد: پس 
از شناسایى محل، محیط بانان محیط 
زیســت با هماهنگى مرجع قضایى و 
همکارى نیروى انتظامى به باغ مورد 
نظر وارد شده وتوله شــیر یادشده را 

ضبط و ازمحل خارج کردند.
وى گفت: فرد نگهدارنده توله شیر به 
اتهام نگهدارى غیــر قانونى حیوانات 
وحشــى به مراجع قضایــى معرفى و 
حیــوان نیز تحویل بــاغ وحش صفه 

اصفهان شد.
جمشیدیان افزود: توله شیر یاد شده به صورت غیر مجاز وارد کشور شده و از گونه هاى حفاظت شده اتحادیه 

جهانى حفاظت از حیات وحش به شمار مى رود.
بر اســاس قانون قاچاق و نگهــدارى هرگونه حیوان وحشــى خارج از بــاغ وحش جرم اســت و پیگرد

 قانونى دارد.

مشــاور عالى شــهردار اصفهان گفت: بر اساس 
برنامه ریزى صــورت گرفته، قرار اســت که خط 
یک متروى اصفهان تا پایان امســال تکمیل شده 
و به ایســتگاه دفاع مقدس واقع در ترمینال صفه 

اصفهان برسد.
رئیس شــوراى شهر اصفهان با اشــاره به اهمیت 
تکمیل بخش هاى باقیمانده خط یک قطار شهرى 
اصفهــان اظهار داشــت: وضعیــت کارگاه هاى 
ایســتگاه هاى باقیمانده و ایستگاه کوى امام جعفر 
صادق(ع) به گونه اى است که با تقویت کارکنان، 
افزایــش جبهه هــاى کارى و حمایت هاى الزم، 

مى توان به بهبود شرایط آن امیدوار بود.
فتح ا... معین بابیان اینکــه همه باید تالش کنند تا 
بخش هاى باقیمانده ایستگاه هاى در حال ساخت، 
تکمیل شــوند، ادامه داد: در حال حاضر جبهه هاى 
کارى قابل توجهى در ایستگاه ها وجود دارند و باید 
تالش کرد که حرکت هاى جدى ترى در این حوزه 

صورت گیرد.
وى با بیان اینکه شــوراى پنجم به صورت جدى 

به موضوع حمل و نقل عمومى و متروى اصفهان 
توجه نشــان مى دهد، تصریح کرد: در حال حاضر 
باید تالش کرد که تکمیــل بخش هاى باقیمانده 
از خط یک و چهــار ایســتگاه باقیمانــده انجام 

شود.
وى با بیــان اینکــه برنامه ریزى بــراى کاهش 
سرفاصله زمانى مترو تا 10 دقیقه و افزایش مدت 
زمان بهره بردارى تا ســاعت 20 صورت مى گیرد، 
تصریح کــرد: در حال حاضر متــروى اصفهان از 
ساعت 7 صبح تا 15 در مســیر قدس تا آزادى به 
شهروندان خدمت رسانى مى کند و تالش مجموعه 
بر این اســت که این زمان به ساعت 6 صبح تا 20 

برسد.
وى با اشــاره به برنامه هاى صــورت گرفته براى 
تکمیل خط یک متروى اصفهان گفت: بر اســاس 
برنامه ریزى صــورت گرفته، قرار اســت که خط 
یک متروى اصفهان تا پایان امســال تکمیل شده 
و به ایســتگاه دفاع مقدس واقع در ترمینال صفه 

اصفهان برسد.

کشف توله شیر در اصفهان

مترو پایان سال به صفه مى رسد

استاندار اصفهان گفت: آمادگى داریم که مؤسسه هاى 
خیریه امنیت ســاز را به عنوان پایلوت کشورى در این 

استان راه اندازى کنیم.
رسول زرگرپور اظهار داشــت: به دلیل وجود 10 درصد 
صنایع بزرگ کشــور در اصفهان، این اســتان یکى از 
اقتصادى ترین استان هاى کشــور محسوب مى شود و 
مسلم است که سرمایه گذاران در جایى هزینه مى کنند 

که در باالترین سطح امنیتى قرار داشته باشد.
وى اصفهان را دومین استان دانشــگاهى کشور بعد از 
تهران عنوان کرد و افزود: امنیت دانشجویانى که از دیگر 

اســتان هاى ایران براى تحصیل به این نقطه مى آیند، 
داراى اهمیت خاص و ویژه اى است.

اســتاندار اصفهــان موضــوع امنیت گردشــگرى را 
از موضوعات بســیار مهم و حائز اهمیت براى اســتان 
اصفهان دانست و بیان داشت: با توجه به حضور بى شمار 
گردشگران داخلى و خارجى در این استان، نیازمند ارتقاى 
هرچه بیشتر امنیت هســتیم، چرا که گردشگر درجایى 

حضور پیدا مى کند که امنیت داشته باشد.
وى اصفهان را یک شــهر بین المللــى توصیف کرد و 
گفت: اصفهان قلب تپنده ایران اســت و هر اتفاقى که 

در این شــهر رخ دهد بالفاصله خبر آن در رســانه هاى 
بین المللى منعکس مى شــود، به طورى که رسانه هاى 
خارجــى در راهپیمایى هاى روز قــدس و 22 بهمن دو 
میدان را به صورت گســترده پوشش مى دهند که یکى 
از آنها میدان آزادى و دیگــرى میدان امام(ره) اصفهان

است.
زرگرپور وجود مشکالت کارگرى، خشکسالى و مسائل 
قومیتى را از دیگر دالیل جایگاه ویژه امنیت در اســتان 
اصفهان ذکر کرد و افزود: نیروى انتظامى به عنوان مظهر 

اقتدار کشور باید این جایگاه را حفظ کند و ارتقا بدهد.

آمادگى اصفهان براى راه اندازى 
مؤسسه هاى خیریه امنیت ساز 

عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلس شــوراى 
اســالمى پیرامون عدم فروش شــمش فوالد توسط 
تولیدکنندگان داخلى به شرکت ســهامى ذوب آهن و 
نورد، گفت: با صادرات موافق هستیم اما باید نیاز داخلى 
کشور تأمین شــود و با توجه به باال بودن تعرفه واردات 
شمش، تولیدکنندگان توانا رقابت پذیرى خود را از دست 

مى دهند.
حمید رضا فوالدگر بیان داشــت: در گذشته مسئوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، فوالدســازان و انجمن 
تولید کنندگان فوالد دعوت شــدند و در این خصوص 
مذاکراتى صــورت گرفت و جمع بندى هایــى را انجام 

دادیم.
وى با بیان اینکه کارخانجات تولیدکننده تیرآهن، میلگرد 
و دیگر کارخانجات نیازمند شمش فوالدى معتقد هستند 

هنوز مواردى که در جلســات بر ســر آنها توافق شده 
اجرایى نشده اســت، گفت: به همین دلیل خود وزیر در 
بحث مس و فوالد دعوت شــد تا تکلیف این موضوع 

مشخص شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى با 
اشــاره به اینکه با بحث صادرات موافق هستیم، ادامه 
داد: در بحث صادرات ابتدا باید نیاز داخلى کشور تأمین 
شود و اگر این نیاز تأمین نشود مجبور به واردات شمش 
مى شــویم و با توجه به باال بودن تعرفه واردات شمش، 
تولیدکننــدگان توانایى رقابت پذیرى خود را از دســت 

مى دهند.
وى با تأکید بــر اینکه اگــر تعرفه واردات شــمش را 
کاهش دهیم در خالف مســیر حمایــت از تولید داخل 
حرکت کرده ایم، خاطرنشــان کرد: بهتر این است که 
تولیدکنندگان در کنار صادرات خود، نیاز تولید داخل را با 
قیمت صادراتى در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند و یا 
اینکه بخشى از سهمیه تولید خود را براى تولید کنندگان 

داخلى قراردهند.

ممانعت تولیدکنندگان داخلى براى فروش شمش  فوالد به ذوب آهن
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مزایده
شــماره آگهى: 139603902004000077 شــماره پرونده: 9100400200400523 
مزایده امــوال غیرمنقول (اســناد رهنى) آگهى مزایــده پرونده هاى اجرایى به شــماره 
بایگانى 9101372 و 9101374 و 9101375 و 9101376 و 9101377 و 9101379 و 
9101380 شش دانگ قطعه شــماره 27 از محله کیهان پالك شماره 11987 فرعى از 
پالك 2267/67 به مساحت 440 مترمربع واقع در بخش 6 اصفهان به آدرس: بهارستان 
فاز یک بلوار فرشته فرعى فرشــته 2 جنب مجتمع تجارى امام رضا کلینیک دندانپزشکى 
حضرت فاطمه زهرا (ع) پالك 27 که ســند مالکیت آن در صفحه 137 دفتر 293 امالك 
ذیل ثبت 60906 و شماره چاپى 0159346/الف/87 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال 
بطول 22 متر پى است به گذر 10 مترى سواره شــرقًا بطول 20 متر پى است به پى پالك 
11988 فرعى جنوبًا بطول 22 متر پى است به پالکهاى تجمیعى 10637 و 10638 فرعى 
باقیمانده غربًا اول بطول 14 متر پى اســت به محوطه فضاى ســبز دوم بطول 6 متر پى 
اســت به محوطه پارکینگ و حقوق ارتفلقى ندارد که طبق نظر کارشناسان رسمى پالك 
فوق عبارتست از یکدستگاه ساختمان ســه طبقه تحت نام کلینیک دندانپزشکى حضرت 
فاطمه زهرا (ع) محصور با دیوارهائى از ســنگ و آجر 5 ســانتى و نرده فلزى داراى 440 
مترمربع عرصه (طبق صورتمجلس تفکیکى شماره 1/25314 مورخ 1389/9/8 اداره ثبت 
اصفهان و نقشه تفکیکى منضم به آن) و داراى حدود 950 مترمربع اعیانى (شامل قسمت 
رادیولوژى، پارکینگ و انبارى و موتورخانه، سرویس بهداشتى در طبقه زیرزمین، کلینیک 
و قسمتهاى درمانى در طبقات همکف و اول و خرپشته در پشت بام) مى باشد که با مصالح 
اســکلت بتنى، دیوارهائى از آجر که بعضا با سرب ایزوله شده، ســقف تیرچه بلوك، کف 
فرش سنگ و سرامیک، سطوح داخلى اندود گچ و سفیدکارى و رنگ آمیزى شده و سنگ 
و سرامیک، نماى خارج آجر 5 سانتى و سنگ، دربهاى داخلى چوبى که بعضا ایزوله شده، 
پنجره هاى خارج آلومینیوم دوجداره، سیستمهاى گرمایش با شوفاژ و سرمایش با کولر و 
داراى سرویس بهداشتى و آبدارخانه اى با کابینت فلزى و همچنین داراى مشترکات آب و 
برق و گاز مى باشد، ملکى آقاى سید اکبر امامى که طبق اسناد رهنى شماره 26599 مورخ 
86/6/27، 27092 مورخ 86/8/12 ، 28255 مورخ 86/11/20، 30257 مورخ 87/8/7، 
31521 مورخ 88/3/27، 30932 مورخ 88/11/30 و 32835 مورخ 88/12/5 تنظیمى در 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 110 اصفهان در رهن بانک صادرات اصفهان واقع مى باشد 
و طبق اعالم بانک بستانکار مورد وثیقه تا تاریخ 96/06/13 بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 
12 روز چهارشنبه مورخ 96/07/05 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى- چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ 
پایه 16/500/000/000 ریال (شانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال) شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه 
چاپ اصفهان مورخ 96/06/12 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به 
روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى یک 
فقره چک تضمین شــده بانک ملى ایران در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان بابت 
پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است ضمنًا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 16267 اسدى- رئیس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /5/910
مزایده

شماره آگهى: 139603902004000075 شــماره پرونده: 139504002004000412 
آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى 9501214 ششــدانگ آپارتمان پالك 
31/1549 مفروز و مجزى شــده از فرعى 606 طبقه دوم ضلع شــمالى به انضمام بالکن 
به مساحت 82/70 مترمربع به انضمام ششــدانگ انبارى شماره  5 واقع در سرپله مشاعى 
به مساحت 6/6 مترمربع ششــدانگ پارکینگ شــماره 4 فرعى واقع در طبقه همکف به 
مســاحت 14 مترمربع واقع دربخش 16 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهــان خیابان کاوه 
شهرك میالد نیلوفر یک انتهاى بن بســت واحد 3 که اسناد مالکیت در دفتر 10 صفحات 
332 و 335 ذیل ثبت شماره 1908 و 1909 با شماره هاى چاپى 097469 و 097470 ثبت 
و صادر شده است با حدود: شــماًال به طول 11/05 متر به فضاى پالك 598 فرعى شرقًا 
اول در دو قسمت به طول 3/05 متر دیواریست کوتاه و دوم به طول 1/13 متر دیواریست 
به فضاى بن بست دوم به طول 5/75 متر دیواریســت به فضاى پالك 607 فرعى جنوبًا 
اول به طول 2/80 متر دیواریست اشــتراکى با آپارتمان 1550 فرعى دوم در سه قسمت 
به طول هاى 0/30 و 1/50 و 0/30 متر دیوار و پنجره به نورگیر مشــاعى ســوم به طول 
2/65 متر دیواریست اشتراکى با آپارتمان مزبور و چهارم در دو قسمت به طول هاى 3/40 
و 4/20 متر دیوار به راه پله مشــاعى غربًا به طول 5/40 متر دیواریست به فضاى پالك 
81 فرعى، حدود انبارى: شماًال به طول 4/40 متر دیواریســت به راه پله مشاعى شرقًا به 
طول 1/50 درب و دیواریست به پشت بام اشــتراکى جنوبا به طول 4/40 متر دیواریست 
به پشت بام اشتراکى غربًا به طول 1/50 متر دیواریست به فضاى پالك 81 فرعى حدود 
پارکینگ: شماًال به طول 5 متر در امتداد خط مفروض محدود است به پارکینگ شماره 3 
شرقًا به طول 2/80 در امتداد خط مفروض است به محوطه مشاعى جنوبًا به طول 5 متر در 
امتداد خط خط مفروض محدود به محوطه مشاعى غربًا به طول 2/80 متر دیوار به دیوار 
پالك 81 فرعى. حقوق ارتفاعى لــه و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاســت. که طبق 
گزارش کارشناس یک آپارتمان داراى 82/70 مســاحت درطبقه دوم داراى سقف تیرچه 
بلوك،کف ســرامیک، ســطوح داخلى کــچ و خاك و گــچ و رویه رنــگ روغنى،درب 
هاى داخلــى چوبى، ســرویس و حمام و آشــپزخانه با کاشــى درجه یــک ایرانى دارد 
با کابینــت MDF، نماى خارجــى آجرنما و کف حیــاط موزاییک و اشــتراکات برق، 
آب، گاز دارد بــا قدمت حدود 9 ســال مى باشــد. ملکى آقــاى محمــد ابراهیمیان که 
طبــق ســند رهنــى شــماره 23934-94/8/14 تنظیمــى در دفترخانــه اســناد 
رســمى شــماره 189 اصفهان در رهــن بانک صادرات واقــع مى باشــد و طبق اعالم 
بســتانکار مــورد وثیقه تــا تاریــخ 97/04/18 بیمــه مى باشــد از ســاعت 9 الى 12

 روز دوشــنبه مورخ 96/7/3 دراداره اجراى اســناد رســمى اصفهان طبقه سوم واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه شــهید صداقتى اول خیابان الهور به مزایده گذارده 
مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 1/300/000/000 ریال شــروع و به هرکس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم ازحق انشــعاب و یا حق اشــتراك و مصــرف در صورتیکه 
مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهــى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده 
اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد. ضمنًا ایــن آگهى در یک نوبت در 
روزنامه  چاپ اصفهان مورخ 96/6/12 درج ومنتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز
 مزایده بــه روز بعد موکول مى گــردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلســه مزایده مبلغ 
پایــه مزایده طى چــک تضمین شــده بانک ملــى ایران در وجــه اداره اجراى اســناد 
رســمى اصفهان بابت پرونده کالســه فوق بــه همراه تقاضــاى کتبــى و ارائه کارت 
شناســایى معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایــده بایــد کل مبلغ خریــد را تا پایان 
وقــت ادارى همــان روز طى فیش مخصــوص درحســاب اداره ثبت اســناد و امالك 

سپرده نماید. م الف: 16262 اسدى  رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/911
مزایده

شماره آگهى: 139603902004000076 شــماره پرونده: 139504002004000413 
آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى 9501215 تمامت ششدانگ پالك اصلى 
14874 پالك فرعى 1109 مفروز و مجزى شده از فرعى 26 واقع در بخش 5 اصفهان به 
مساحت 250 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان کاوه خیابان ابن سینا شهرك کاوه کوچه 
یاسمن 2 پالك 303 منزل مسکونى دو طبقه که اسناد مالکیت آن در صفحه 242 دفتر 84 
ذیل ثبت شماره 135624 با شماره چاپى 411068 د 93 و صفحه 586 دفتر 510 ذیل ثبت 
شماره 101364 با شماره چاپى 411069 واقع در بخش 5 اصفهان ثبت و صادر شده است 
با حدود: شماًال غیره به طول 10 متر به کوچه به عرض 8 متر شرقًا غیره به طول 25 متر به 
شماره 1110 فرعى جنوبا: غیره به طول 10 متر به شماره 1099 فرعى غربًا به طول 25 متر 
به شماره 1180 فرعى که طبق گزارش کارشناس پالك موردنظر منزل مسکونى ویالیى 
با عرصه 250 مترمربع و داراى اعیانى حدود 330 مترمربع و در دو طبقه شــامل زیرزمین 
مسکونى، پارکینگ و همکف با مشخصات اسکلت ســتون و دیوار باربر، سقف تیرآهن و 
آجر، پوشش بدنه رنگ، سیستم گرمایش بخارى و آبگرمکن و سیستم سرمایش کولر آبى و 
داراى انشعابات شهرى مى باشد ملکى آقایان سید احمد معصومى سرشار و سید صفر صالح 
کوتاه (بالسویه) که طبق سند رهنى شماره 23935- 94/8/14 تنظیمى در دفترخانه اسناد 
رسمى شــماره 189 اصفهان در رهن بانک صادرات واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار 
مورد وثیقه تا تاریخ 97/4/18 بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 96/7/4 
در اداره اجراى اســناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشــت بهشت شرقى چهارراه اول 
سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 5/759/000/000 ریال شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنــا این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 96/6/12 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده 
طى چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان بابت پرونده 
کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده 
مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب 

اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید. م الف: 16264 اسدى- رئیس ادا ره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان /5/912

ابالغ نظریه کارشناسى
آگهى ابالغ منتشــره نظریه کارشناسى موضوع ابالغ وقت رســیدگى به خوانده مجهول 
المکان آقاى على رضا تواهن در پرونده کالسه 960597ح6 نیابت موضوع دعوى خواهان 
خانم مرضیه رضای ى به خواســته مطالبه نظر به اینکه در پرونده قرار ارجاع به کارشناسى 
صادر لذا مراتب یک نوبــت در یکى از جراید کثیراالنتشــار اصفهــان درج و آگهى و به 
خواندگان مجهول المکان مذکور ابالغ مى گردد ظرف یک هفته از تاریخ نشــر آگهى با 
مراجعه به دفتر شــعبه اجراى 6 نیابت دادگاه حقوقى اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت و 
مالحظه نظریه کارشناسى چنانچه اظهارى دارند کتبا در فرجه مرقوم ارائه نمایند. م الف: 

17504 شعبه ششم اجراى احکام مدنى اصفهان/6/248
 احضار

شماره نامه: 9610113641701409 شــماره پرونده: 9609983641701344 شماره 
بایگانى شعبه: 961399 آگهى احضار متهم آقاى سید ابراهیم حسینى بدینوسیله به جناب 
عالى ابالغ مى گردد آقاى احمدرضا رضوانى فرزند رمضان شــکایتى علیه شــما مبنى بر 
خیانت در امانت مطرح نموده که پس از ارجاع در شــعبه اول دادیارى دادسراى عمومى و 
انقالب لنجان به کالسه 961399 ثبت و تحت رســیدگى است بنا به اعالن و درخواست 
شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 115 قانون آئین دادرسى در امور 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به 
اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید، 
ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت، بطور مطلع شوید در صورت عدم حضور 
به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 732 حسینى- دادیار شعبه اول دادیارى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) /6/292 
ابالغ راى

کالســه پرونده: 960095 شــماره دادنامه: 9609976794100762- 96/3/30 مرجع 
رســیدگى: شــعبه 11 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عزیزاله غالمى به نشانى 
اصفهان خوراسگان محله سورچى خوانده: اکرم نجمى به نشانى مجهول المکان شورا با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى 
آقاى عزیزاله غالمى به طرفیت خانم اکرم نجمى به خواسته مطالبه مبلغ 170/000/000 
ریال وجه دو فقره چــک به شــماره 488283-91/7/13 و 310371/25-95/3/28 به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهى 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حضور 
نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام دفاع نسبت به 
دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
مى رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 170/000/00 ریال بابت 
اصل خواسته و 4/360/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 120/000 ریال هزینه نشر آگهى 
طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (91/7/13 
و 92/3/28) تا تاریخ اجــراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مــى نماید راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد. م الف: 10244  شعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/6/296
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973730200676 شماره پرونده: 9609983730200276 شماره 
بایگانى شعبه: 960281 خواهان: وحید یوســفى نجف آبادى فرزند محمدحسن با وکالت 
خانم عظیمه صادقى فرزند رضا به نشــانى اصفهان- نجف آباد-خ شیخ بهایى جنوبى ك 
سلطانیان پ50/1 و آقاى محمدلطفى جالل آبادى فرزند فتح اله به نشانى اصفهان-نجف 
آباد خ امام خمینى بعدازچهارراه شهردارى-نبش کوچه شهامت-ط فوقانى خواندگان:1. 
اصغر کشــتکار ریزى فرزند على محمد به نشــانى اصفهان-نجف آباد خ رضایى جنوبى 
کوى امام صادق 19. 2. محمدعلى قاسمى خاوه فرزند محمود به نشانى مجهول المکان. 
خواســته ها: مطالبه خسارت دادرســى.2.الزام به تنظیم سندرســمى ملک. راى دادگاه 
درخصوص دادخواست وحیدیوسفى فرزند محمدحسن باوکالت آقاى محمدلطفى و خانم 
عظیمه صادقى بطرفیت اصغرکشتکارریزى 2.محمدقاسمى خاوه فرزند محمود بخواسته 
الزام خواندگان به تنظیم سندرسمى خودرو بشماره 827 س 74-ایران 55 ازنوع بنز 350 
اس ال سى مدل 2008، بانضمام خسارات دادرسى و حق الوکاله، بدین توضیح که وکیل 
خواهان دردادخواست تقدیمى اظهار داشته است؛ خودرو مزبور به انضمام کلیه مدارك آن 
در ید موکلش مى باشــد و قرارداد عادى فى مابین موکلش و خوانده ردیف اول رانیز ابراز 
نموده است، خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلســه حاضر نشده و نسبت به مستندات 
ابرازى خواهان دفاعى معمول نداشــته اند، دادگاه با عنایت به اماره یــد و بااحراز رابطه 
معاملى بین متداعیین و اســتعالم مذکور دعواى مطروحه را ثابت و صحیح دانسته، ضمن 
رد دعوى خواهان به استناد بند 4 ماده 84 و 89 ازقانون آئین دادرسى مدنى به لحاظ عدم 
توجه دعوى نسبت به خوانده ردیف اول و به اســتنادمواد 219 و 220 و 221 قانون مدنى 
خوانده ردیف دوم رابه تنظیم سندرسمى خودرو مذکور با حضور دریکى ازدفاتر اسنادرسمى 
درحق خواهان محکوم مى نماید و به استناد قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 از قانون آئین 
دادرسى مدنى خوانده ردیف دوم رابه پرداخت هزینه دادرسى و حق الوکاله برابر تعرفه که 
محاسبه آن بااجراى احکام اســت درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره نسبت به 
خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و پس 
از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مى باشد. م الف: 5711 قلى 

زاده رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقى نجف آباد/6/297  
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609973730400537 شــماره پرونــده: 9509983730401028 
شماره بایگانى شــعبه: 951043 خواهان: محمد شــیرازى تیرانى فرزند عباس با وکالت 
خانم عظیمه صادقى فرزند رضا به نشــانى اصفهان- نجف آباد-خ شــیخ بهایى جنوبى 
ك ســلطانیان پ50/1 و آقــاى محمدلطفــى جالل آبــادى فرزند فتح اله به نشــانى 
اصفهان-نجف آباد خ امام خمینى بعدازچهارراه شــهردارى-نبش کوچه شــهامت-ط 
فوقانى خواندگان:1. لطیــف بابائیان 2. على بابائیان چم علیشــاهى فرزند لطیف همگى 
به نشــانى مجهول المکان. خواســته: مطالبه وجه چک. دادگاه با اعالم ختم رســیدگى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دعوى محمدشــیرازى باوکالت 
آقاى محمدلطفى و خانم عظیمه صادقى بطرفیت آقایان على و لطیف بابائیان بخواســته 
مطالبه مبلــغ 300/000/000 ریال وجه چــک شــماره 6183/12-93/06/11 عهده 
بانک ملت و خســارات وارده نظربــه اینکه وجود چــک در ید دارنده ظهور دراشــتغال 
ذمه مســئولین آن داللت داشــته و خواندگان با وصــف ابالغ دردادگاه حاضر نشــده
 و دفاعى نیز مطــرح ننموده، لــذا دادگاه ضمن اســتصحاب بقاءدین دعــوى خواهان 
را ثابت دانســته و با اســتناد بــه مــواد 198و 515 و 522 قانون آئین دادرســى مدنى 
و مــواد 314 و 249 قانــون تجــارت حکــم بــه محکومیــت خوانــدگان بصــورت 
تضامنى بــه پرداخت ســیصد میلیون ریــال بابت اصــل خواســته و 9/65/000 ریال 
بابــت هزینه دادرســى و حــق الوکالــه وکیل طبــق تعرفــه و خســارت تاخیرتادیه 
درپرداخت از سررســید لغایــت پرداخت درحــق خواهان صــادر و اعالم مــى نماید. 
ایــن راى غیابى و ظرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهى در ایــن دادگاه

 و پس از آن  ظرف همین مــدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مســتقر در مرکز 
استان است. م الف: 5727 مسیبى رئیس شعبه 4 دادگاه عمومى نجف آباد/ 6/298 

ابالغ  
شــماره نامه: 9610113730500547 شــماره پرونده:9509983730101132 شماره 
بایگانى شعبه:960348 جناب آقاى حسینعلى سلیمانى درخصوص اجراى پرونده کالسه 
960348 صادره از شعبه اول حقوقى مقتضى اســت در مورخ 1396/06/25 ساعت 10 
صبح در دفترخانه 42 نجف آباد جهت انتقال خودرو پژو بشماره 33 م 917 ایران 43 حاضر 

شوید. م الف: 5735-اجراى احکام حقوقى شعبه اول نجف آباد/ 6/299
اجراییه

 شماره 28/96 ش ح2 به موجب راى شماره 339 تاریخ 96/04/21 حوزه دوم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهران مکاریان به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 820/000 بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ رسید 94/09/15 
لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیــه محکوم به پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال 
بابت نیم عشــر دولتى. محکوم له: مریم ابراهیم زاده به نشــانى: نجف آباد خ شریعتى خ 
فرخى کوچه رز-پالك40. 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 باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. م الف: 5739-شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/300 
اجرائیه

شماره اجراییه :9610423730400228 شماره پرونده: 9509983730400704 شماره 
بایگانى شــعبه: 950712 مشــخصات محکوم له:محمد على ادریس ارانى فرزند حسین 
نشانى:اصفهان-نجف آباد-چهارباغ خ سپهرى ك ادریسى مشخصات محکوم علیهم:1.

جلیل شبانیان به نشــانى مجهول المکان 2.احمد تاجمیرى فرزند فرج اله به نشانى: اهواز 
اتوبان آیت اله بهبهانى جنب ترمینال قدیم آبادان مجتمع رفاهى ورزشى طالئیه شرکت 
برین کاران فردوس. محکوم به: بســمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به 
دادنامه غیابى شماره 9609973730400094-9609973730400140 محکوم علیهم 
بصورت تضامنى محکوم اند بــه پرداخت 350/000/000 ریال بعنوان اصل خواســته، 
10/915/000 ریال هزینه دادرسى، خسارت تاخیر از سررسید لغایت زمان پرداخت درحق 

محکوم له و 17/500/000 ریال هزینه اجرا در حق صنــدوق دولت. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف:5738-شعبه4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد/6/301 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان على مقصودى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ 150/000/000 ریال 
به طرفیت خواندگان 1.شرکت فناورى اطالعات پردیس هوشمند ایرانیان2.محمدحسین 
باستانى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 1050/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/15 ساعت 11 
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 کثیراالنتشــار 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 :5710 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/302 
حصر وراثت

آقاى محسن دهقانى قمشــانى به شناسنامه شماره 332 به استناد شــهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت شناســنامه ورثه، درخواستى به شــماره 320/96 تقدیم این شورا نموده 
چنین اظهار داشته که شادروان حسین دهقانى قمشانى به شناسنامه شماره 6 درتاریخ پنج 
شنبه 22 اسفند 1392 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- خورشید 
محسنى اژیه فرزند اسداله شماره شناسنامه 43 نسبت با متوفى: زوجه 2- محسن دهقانى 
قمشانى فرزند حسین شماره شناسنامه 332 نســبت با متوفى: فرزند 3- علیرضا دهقانى 
قمشانى فرزند حسین شماره شناسنامه 2 نسبت با متوفى: فرزند 4- امید دهقانى قمشانى 
فرزند حسین شماره شناسنامه 5650010102 نســبت با متوفى: فرزند 5- مریم دهقانى 
قمشانى فرزند حسین شماره شناسنامه 1270310807 نسبت با متوفى: فرزند 6- طاهره 
دهقانى قمشانى فرزند حسین شماره شناسنامه 2 نسبت با متوفى: فرزند 7- طیبه دهقانى 
قمشانى فرزند حسین شماره شناسنامه 195 نسبت با متوفى: فرزند. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت 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. شعبه اول حقوقى  شوراى حل اختالف جلگه/6/303
ابالغ راى

کالسه پرونده:635/96 ش ح 5 شماره دادنامه:1141-96/06/08 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: اســماعیل سوارى به نشانى امیرآباد 
ســه راه طالقانى بنگاه اتومبیل یاس خواندگان:1.پرویز عسگرى سوادجانى 2.اکبرجوزى 
به نشانى هردومجهول المکان خواسته: انتقال سند. گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه 
و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا 
درخصوص دعوى آقاى اسماعیل ســوارى بطرفیت آقایان 1.پرویز عسگرى سوادجانى 
2.اکبرجوزى بخواســته الزام به انتقال ســند رسمى یکدســتگاه خودرو مزدا 76 بشماره 
انتظامى ایران 71-283ب87 بانضمام هزینه هاى دادرسى و انتقال سند، شورا از توجه به 
محتویات پرونده و اظهارات خواهان و مدارك ارائه شده ایشان قولنامه مورخ 95/07/13 
فى مابین خواهان و خوانده ردیف دوم و استعالم واصله از اداره راهور که داللت بر مالکیت 
خوانده ردیف اول مى نماید و نظربه این که خواندگان على رغم ابالغ قانونى درجلسه حاضر 
نگردیده اند و الیحه اى که برى الذمه بودن خویش را حکایت نماید به شورا ارائه نداده اند، 
لذا شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 219 و 220 و 221 قانون 
مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول بحضور در دفترخانه اسنادرسمى و انتقال قطعى 
و رســمى اتومبیل فوق الذکر رابنام خواهان مى نمایــد و درخصوص خوانده ردیف دوم و 
هزینه هاى دادرسى و انتقال سند باتوجه به استرداد خواهان نسبت به ایشان درصورتجلسه 
مورخ  96/05/29 شورا مســتنداً به بند 107 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به رد دعوى 
خواهان صــادر و اعالم مى گــردد. راى صادره غیابــى و ظرف مدت بیســت روز قابل
 واخواهى و ظرف همین مدت مشــابه قابــل تجدیدنظر درمحاکم حقوقى دادگســترى 
شهرستان نجف آباد مى باشــد. م الف:5763-  شوراى حل اختالف شــعبه پنجم حوزه 

قضائى نجف آباد/ 6/304 
ابالغ راى

شــوراى حل اختــالف شهرســتان نجف آبــاد کالســه پرونــده:501/96 شــماره 
دادنامه:962-96/05/24 مرجع رسیدگى کننده: شــعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف 
آباد خواهان: حمیدرضا رحیمى به نشانى ویالشهر خ اصلى 106 پالك7. وکیل خواهان: 
جعفر چرغان به نشــانى نجف آباد خ امام چهارراه شــهردارى جنــب بانک ملى مرکزى 
مجتمع نخل طبقه 2 واحد 2 خواندگان 1.محمدرضا رحیمى اسفیدواجانى4.لیالعاشقى به 
نشانى نجف آباد پلیس راه جنب رســتوران آزادى انتهاى خ تیر سنگبرى مهدیه کدپستى 
8516944886 2.حامد مددى ورزقانى به نشانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه چک 
گردشــکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و 
اخذنظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعــوى حمیدرضا با وکالت آقاى 
جعفرچرغان بطرفیت خواندگان محمدرضا رحیمى اســفیدواجانى و حامد مددى ورزقانى 
به خواسته مطالبه یک فقره چک به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال بشماره 94874 مورخ 
94/09/30 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. نظربه 
بقاء اصول مســتندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم 
حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان 
یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مســتنداً به مواد 198و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم 
به محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ صدوپنجاه و شــش هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى 
و خسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید مورخ 94/09/30 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
درمحاکم عمومى دادگسترى شهرســتان نجف آباد  مى باشد. م الف:5758-شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/305 
ابالغ راى

شــوراى حل اختــالف شهرســتان نجف آبــاد کالســه پرونــده:537/96 شــماره 
دادنامه:975-96/05/24 مرجع رســیدگى کننده: شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: حمیدرضا رحیمى به نشــانى ویالشــهر خ اصلى 106 پالك7. وکیل 
خواهان: جعفر چرغان به نشــانى نجف آباد خ امام چهارراه شــهردارى جنب بانک ملى 
مرکزى مجتمع نخل طبقه 2 واحد 2 خوانده: نعمت اله براتى به نشــانى مجهول المکان 
بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذنظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى حمیدرضا با وکالت 
آقاى جعفرچرغان بطرفیت نعمت اله براتى به خواســته محکومیــت خوانده به پرداخت 
مبلغ ســیزده میلیون و پانصد هزارتومان وجه یک فقره چک بشماره 05070528 مورخ 
95/08/30 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. نظربه 
بقاء اصول مســتندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم 
حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان 
یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مســتنداً به مواد 198و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته 
و مبلغ ســیصد و چهل و ســه هزار و هفتصد و پنجاه تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و 
خسارت تاخیرتادیه از زمان سررســید 95/08/03 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل 
درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى دراین شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى 
دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف:5759- شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 6/306 
ابالغ راى

کالسه پرونده:616/95 شــماره دادنامه:558-96/06/06 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مرتضى نیکفر به نشانى نجف آباد 
خ فردوسى شــمالى-کوى شــهید لطفعلیان کوى نرگس خوانده:زهرا عزیزى به نشانى 

مجهول المکان خواسته: ... گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص درخواست آقاى 
مرتضى نیکفر بموجب الیحه شماره 287 مورخ 96/05/22 درخصوص مطالبه خسارات 
دادرسى نظربه اینکه هزینه کارشناسى تعیین در دادنامه فوق ازقلم افتاده است شورا مستنداً 
به مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامور مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناسى درحق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد.و درخصوص مطالبه سایر خســارات اعالمى به لحاظ عدم ارائه 
دلیل حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره ظرف مدت بیست روز 
قابل واخواهى درهمین شعبه و ظرف همین مدت مشابه قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى 
شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف:5756-  شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى حوزه 

قضائى نجف آباد /6/307 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان محمودفاضل دادخواستى به خواسته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده سعید و 
مرتضى شریف پور به شوراى حل اختالف شــعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 548/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/17 ساعت 4 
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 کثیراالنتشــار 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 :5748 شعبه هفتم شوراى حل اختالف نجف آباد /6/308 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمودفاضل دادخواستى به خواســته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده علیرضا 
ایران پور به شوراى حل اختالف شــعبه 7 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 550/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/17 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 کثیراالنتشــار 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:5747 شعبه هفتم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/309 
اجرائیه

شماره اجراییه:9510423731500422 شماره پرونده: 9409983731500712 شماره 
بایگانى شعبه: 940728 مشــخصات محکوم له:امیرفخارى نجف آبادى فرزند مرتضى 
نشــانى:اصفهان-نجف آباد-خ 15خردادجنوبى ك ش چمین پ4 کدپ8518753551 
مشــخصات محکوم علیه: عنایت نکویى به نشــانى مجهول المــکان وکیل محکوم له: 
فاطمه انتشارى فرزند مهدى به نشــانى: اصفهان-نجف آباد خ امام خمینى بعدازچهارراه 
شهردارى- مجتمع پارسیان ط دوم. محکوم به: بســمه تعالى بموجب درخواست اجراى 
حکم غیابى مربوطه به شــماره دادنامه مربوطــه 9509973731500016 محکوم علیه 
محکوم است به (به نحو تضامنى بهمراه محکوم علیه ردیف اول آقاى امین خاموشى که 
قبًال درخصوص نامبرده اجرائیه صادر شده اســت) پرداخت 195/000/000 ریال بعنوان 
اصل خواسته،و خسارت تاخیرتادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى ازتاریخ چکهاى مذکور 
(753275-22/10/9494/10/22 و 753274-94/11/05 و 753255-94/10/03) تا 
زمان وصول آنکه محاســبه آن با اجراى احکام اســت و پرداخت هزینه دادرسى درحق 
محکوم له اجرایى و پرداخت مبلغ نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزارریال بابت نیم عشــر 
دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالــى و اعتبارى ایرانى یا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد 
اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394) م الف:5746 -شعبه5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/ 6/310 
ابالغ راى

کالسه پرونده:451/96 ش ح 5 شماره دادنامه:1036-96/05/28 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: اسماعیل مطلبى به نشانى نجف آباد 
پلیس راه خ شهریور 21 سنگبرى کبیر کدپســتى 8516945448 وکیل جعفرچرغان به 
نشانى: نجف آباد خ امام چهارراه شهردارى جنب بانک ملى مجتمع نخل طبقه دوم واحد 
2. خواندگان:1.مسعود یزدانى 2.على یزدانى به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه. 
گردشــکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و 
اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى اسماعیل مطلبى با وکالت 
آقاى جعفرچرغان بطرفیت خواندگان آقایان 1.مســعود یزدانى 2.على یزدانى بخواســته 
1-محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ پنج میلیــون و پانصدهزارتومان وجه 
دو فقره چک بشماره هاى 191983-95/08/30 و 191984-95/07/30 2-محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 140/057/600 ریال 3-خسارت تاخیرتادیه و هزینه 
هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل مجموعًا به مبلغ 195/057/600 ریال، شورا از توجه 
به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمى و اظهارات وکیل مدافــع خواهان و نظربه بقاء 
اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان مى نماید ونظربه اینکه 
خواندگان على رغم ابالغ قانونى درجلســه حاضر نگردیده اند و الیحه اى که برائت ذمه 
ایشان را حکایت نماید به شورا ارائه ندادند على هذا شورا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 
قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خوانــدگان به پرداخت مبلغ پنج 
میلیون و پانصد هزار تومان بابت بخشى از خواسته (وجه دو فقره چک موصوف) و پرداخت 
مبلغ سیصد و نوزده هزارتومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه اززمان سررســید چکها 95/08/30 و 95/07/30 لغایت اجراى حکم صادر و 
اعالم مى نماید و درخصوص الباقى خواســته مبلغ 140/057/600 ریال بابت فاکتورها 
شورا باتوجه به اظهارات وکیل خواهان و همچنین خواهان و فاکتورهاى مورخ 95/05/06 
و 95/06/24 و 95/03/22 کــه بنام خوانده ردیف اول صادر گردیده و باتوجه به شــهود 
تعرفه شده خواهان و نظربه اینکه احدى از شاهدها مونث مى باشد و کافى در اثبات ادعاى 
خواهان نیست على هذا خواهان جهت اثبات ادعا استناد به اتیان سوگند تکمیلى نمود که 
باتوجه به اتیان سوگند تکمیلى خواهان درجلســه مورخ 96/05/08 شورا مستنداً به ماده 
198 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 
140/057/600 ریال بابت الباقى خواسته (فاکتورها) و خسارت تاخیر تادیه اززمان اقامه 
دعوى 96/03/17 لغایت اجراى حکم صادر و اعالم مى نماید و درخصوص خوانده ردیف 
دوم نســبت به فاکتورها باتوجه به عدم کفایت ادله خواهان دراین قسمت شورا مستنداً به 
ماده 197 قانون آیین دادرســى حکم به رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز قابل واخواهى و ظرف همین مدت مشــابه قابل 
تجدیدنظر درمحاکم حقوقى دادگسترى شهرســتان نجف آباد مى باشد. م الف:5757-  

شوراى حل اختالف شعبه پنجم حوزه قضائى نجف آباد/ 6/311 
 مزایده

 مزایده اموال منقول اجراي احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرایى 
950412موضوع علیه آقاي حسینعلى شفیع زاده قهدریجانى وله نساءموسوى آغچه بدى 
در تاریخ 96/6/26 به منظور فروش ملکى یک باب منزل مســکونى دونیم طبقه داراى 
95متر عرصه و180متر اعیانى (زیرزمین +همکف+یک اطاق روى پارکینگ)داراى لوله 
کشى آب وگاز وکانال کشى کولر مى باشد ولى امتیازات آب وبرق وگاز ندارد ملکى آقاى 
حسینعلى شفیع زاده واقع در قهدریجان خ امام خمینى ك جنب دبیرستان عرفان ك شهید 
قربانعلى کریمى که داراى سابقه ثبتى به شماره ....مى باشد وملک مذکور مشاع/مفروز مى 
باشد ومتعلق حق غیر مى باشد /نمى باشد از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده دردفتر 
اجراى احکام حقوقى  محل دادگستري فالورجان اطاق 8 31برگزار نماید . اموال موضوع 
مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستري به مبلغ 1/420/000/000 ریال ارزیابی شده 
است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در اجراي احکام از موقعیت 
اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را 
پیشــنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه هاي مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند 
در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به همراه داشته 

باشد. م الف :539 اجراي احکام  شعبه اول حقوقى  فالورجان/ 6/328
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بیشترین مصرف کنندگان 
اینترنت نسل 4

 مدیرعامـل اپراتور اول تلفـن همراه گفت: اسـتان هاى 
کهگیلویه و بویراحمد، تهران و خوزستان پر مصرف ترین 

استان ها در استفاده از نسل 4 اینترنت هستند.
وحید صدوقـى افزود: میـزان ترافیـک مصرفى این 

استان ها بیش از 41 درصد است .

جمع شهرهاى میزبان
 بنزین یورو4 جمع مى شود

طبق آخرین آمار اعالم شـده، هشت کالنشهر تحت 
پوشش بنزین یورو قرار دارند که به زودى هفت شهر 

دیگر به جمع این شهرها مى پیوندند.
در حـال حاضر هشـت کالنشـهر اصلى کشـور زیر 
پوشـش بنزین با اسـتاندارد یورو4 قرار دارند. این در 
شرایطى است که با احتساب مصارف هشت کالنشهر 
مزبـور، در مجمـوع بیـش از 26 میلیون لیتـر بنزین 
مصرفى از مجموع متوسط مصرف روزانه 70 میلیون 
لیتر بنزین کشور در شرایط کنونى داراى کیفیت یورو4 
است. در فاز دوم این طرح، هفت شهر دیگر در برنامه 

توزیع بنزین یورو4 قرار گرفته اند.

اداره وزارت نیرو تا 
پایان تابستان با سرپرست!

باوجود حیاتى بـودن نقش وزارت نیـرو در تأمین آب 
و بـرق و قـرار گرفتـن در حسـاس ترین زمان سـال 
براى انجام این وظیفه، تاکنون بـراى این وزارتخانه 
وزیرى تعیین نشده است و این سـاختمان شیشه اى 
روزگار خود را بدون وزیر سـپرى مى کند و آنطور که 
رئیس جمهور اعالم کرده، قرار شده که تا مهرماه نیز 

وضعیت این وزارتخانه به همین روال باشد.

افزایش تولید نفت
روزانه 10 هزار بشکه 

ایران که از توافق کاهش تولید معاف است تولید نفت 
خود را از 3/78 میلیون بشکه در روز در ماه جوالى به 

3/79 میلیون بشکه در ماه اوت افزایش داده است.

رونمایى از بدهى 
بابک زنجانى به وزارت نفت

مشـاور حقوقى بابک زنجانـى در امور بیـن الملل در 
یادداشـتى به اظهارات اخیر هندى از مشـاوران وزیر 

نفت پاسخ گفت.
زهره رضایى گفت: بـه نظر من مصاحبـه هاى اخیر 
مسـئوالن وزارت نفت حاکى از نوعى اسـتیصال در 
مدیریت بارى اسـت که در پرونـده زنجانى به مقصد 
دلخواه وزارت نفت نرسـیده اسـت وگرنـه الزم نبود 
وى براى اثبات حقانیت وزارت نفت در پیشگاه نظام و 
قوه قضائیه دست به عوام فریبى و فرار به جلو و بازى 
با اعداد بزنند. وى ادامه داد:رقم بدهى زنجانى کامًال 
شـفاف در دادنامه قطعى صادره از دیوان عالى کشور 
آمده اسـت و طرفین باید بـه آن تمکیـن کنند، حتى 
اسـتعالمى دوباره در این خصوص از مقـام عالى قوه 
قضائیه صـورت گرفته که همان مبلـغ یک میلیارد و 
967 میلیون و 500 هزار یورو به عنوان دین زنجانى 
تعیین شده است اما متأسـفانه کماکان وزارت نفت با 
ارقام سـه چهار میلیارد دالرى بازى مـى کند و حتى 
سهواً و یا عمداً ارقام سه چهار هزار میلیارد دالرى را در 

مصاحبه ها ذکر مى کنند.

آب معدنى کوه هاى آلپ 
به قیمت 70 هزار تومان  

بنابر ایـن گـزارش، در تبلیغ اسـپرى آب فرانسـوى 
عنوان ضد حساسـیت  قیدشـده و در کمال ناباورى 
به قیمت 70 هـزار تومان بـراى هـر 300 میلى لیتر 
فروخته مى شود، هرچند که این چند میلى لیتر آب، در 
مکان هاى دیگرى به قیمت 40 تا 50 هزار تومان نیز 

به فروش مى رسد.

ویترین

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعى از اجراى طرح رسته هاى 
پرکشش منطقه اى در طول چهار ســال آینده خبر داد و 
گفت: این طرح، زمینه ایجاد 400 هزار شــغل در کشور را 

فراهم مى کند.
على ربیعى اظهارداشــت: اقتصاد ایران در بهترین حالت 
ممکن مى تواند 500 هزار شــغل در سال ایجاد کند و باید 
سیاست هاى مبتنى بر مدیریت بازار کار را در پیش بگیریم. 
وى تصریح کرد: این تفکر که باید اول تولید شکل بگیرد 
تا اشتغال ایجاد شود، تفکر غلطى است چون کشورهاى 
دیگر ابتدا به سمت جذب سرمایه ها رفته اند و بعد به رشد 
اقتصادى و رونق تولید و اشتغال رسیده اند. ربیعى بر ضرورت 

جلب و جذب سرمایه هاى خارجى براى رشد اقتصاد تأکید 
دارد و افزود: باید سرمایه هاى خارجى را وارد کشور کنیم 
و 10 برابر سرمایه اى که در ده سال گذشته وارد کرده ایم، 

سرمایه جذب کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى تأکید کرد: خوشــبختانه 
امروز در مرحله اى هستیم که بتوانیم با مدیریت بازار کار، 

ظرفیت هایمان را بزرگ تر کنیم.
ربیعى متذکر شد: ما ناچاریم امروز به طور علمى و با توجه به 
دستاوردهاى کشورهاى مختلف در مورد سیاست هاى بازار 
کار و کیفیت بازار کار حرف بزنیم و ببینیم کدام ظرفیت هاى 

خالى در اقتصاد است تا اشتغال را به آن سمت ببریم.

آهن به عنوان یکى از مواد اولیه مورد استفاده در ساخت لوازم 
خانگى مطرح اســت و این محصول از ابتداى تیرماه سال 
جارى تاکنون با افزایشى بالغ بر 40 درصد روبه رو بوده است؛ 
افزایشى که به موجب آن شاهد رشد قیمت لوازم خانگى در 

سطح بازار هستیم.
هرچنــد افزایش قیمت لــوازم خانگى به دلیــل افزایش 
قیمت آهن تأثیر مستقیم خود را بر روى قیمت تعیین شده 
توسط تولیدکنندگان نگذاشته اما این افزایش 40 درصدى 
تأثیر 5 درصــدى بر کاهش تخفیف هاى مــورد اعمال در 
جشنواره هاى لوازم خانگى داشته است، بنابراین 10 تا 20 
درصد تخفیف هایى که فروشــندگان لوازم خانگى براى 

مشتریان  در نظر مى گرفتند به 5 تا 15 درصد کاهش یافته 
است.به گفته فروشندگان لوازم خانگى، افزایش قیمت آهن 
موجب شــد تا زمزمه هاى افزایش قیمت لوازم خانگى تا 
اوایل مردادماه سال جارى عنوان شود، اما در نهایت با آغاز 
شهریورماه شاهد کاهش پنج تخفیف  اعمال شده در فروش 
لوازم خانگى هستیم و مى توان این مسئله را به عنوان افزایش 
5 درصدى قیمت لوازم خانگى پس از افزایش 40 درصدى 
قیمت آهن تلقى کرد. گفتنى است؛قیمت آهن در سطح بازار 
به دلیل گرانى مواد اولیه و نوســانات قیمت هاى جهانى از 
ابتداى تیرماه تا نیمه مردادماه ســال جارى با افزایش 40 

درصدى روبه رو شده است.

گرانى آهن، تخفیف هاى 
لوازم خانگى را کم کرد

ظرفیت اقتصاد ایران 
سالى 500 هزار شغل است

در فاصله تنها دو روز عبور از اجرایى شدن دستورالعمل 
بانک مرکزى در رابطه با الزام شــبکه بانکى به رعایت 
سودهاى مصوب شوراى پول و اعتبار، برخى از بانک ها 
همچنان با ارسال پیامک هایى که از ابتداى هفته جارى 
نسبت به آن اقدام کرده اند، مشتریان خود را نگران کرده 
و براى تعیین تکلیف حســاب هاى ســپرده به بانک ها 
فرامى خوانند، رفتارى که از نگاه مدیران ارشــد بانکى 

غیرحرفه اى و غیراخالقى است.
بعد از آنکه در هفته گذشــته بانــک مرکزى اعالم کرد 
که از روز شــنبه همزمان بــا 11 شــهریورماه(دیروز) 
بانک هــا براســاس دســتورالعملى که به آنهــا ابالغ 
شــده، مکلف هســتند نرخ هــاى ســود متفاوتى که 
اکنون بــه حســاب هاى ســپرده پرداخــت مى کنند 
را براساس سود ســپرده شــوراى پول و اعتبار کاهش 
دهند، برخى از بانک هــا طى اقدامــى پیامک هایى را 
براى مشــتریان خود ارســال کرده و آنها را به شــعب

 فراخوانده اند.
براســاس دســتورالعمل بانک مرکزى، بانک ها مکلف 
هســتند ســودهاى ســاالنه را حداکثر تــا 15 درصد 
على الحساب و کوتاه مدت را تا حداکثر 10 درصد کاهش 
دهند. این در شــرایطى اســت که برخى از بانک ها به 
مشــتریان خود پیام داده اند که با این شــرایط به شعب 
مراجعه کرده و حساب هاى روزشمار خود را به بلندمدت 

منتقل کنند.
این رفتار برخى از بانک هاى خصوصى با واکنش تند سایر 
مدیران بانکى مواجه شــده، به گونه اى که حسین زاده، 
رئیس شــوراى هماهنگى بانک هاى دولتى  منتقدانه 
عنوان کرد: برخــى بانک ها در اقدامــى غیرحرفه اى و 
غیراخالقــى در فراخوان هایى از مردم خواســته اند تا 
نسبت به افتتاح حســاب بلندمدت و دریافت سود بیشتر 
اقدام کنند؛ این رفتار به هیچ عنوان قابل تأیید نیســت 
و بانک مرکزى نیز نســبت به این موضوع حساســیت 

خواهد داشت.
با این حال، گرچه انتظار مى رفت بانک مرکزى به عنوان 
نهاد ناظر بر بازار پول واکنشــى نســبت به رفتار چنین 
بانک هایى داشته باشد، اما مشاهده مى شود برخى از آنها 

پیامک هایى پیاپى را براى مشتریان خود ارسال کرده و 
براى آنها ضرب االجل تعیین کرده انــد، به گونه اى که 
یکى از آنها اعالم کرده از 11 شــهریورماه(دیروز) سود 
کلیه حساب هاى روزشــمار به 10 درصد تغییر کرده و از 

این تاریخ تمام حساب ها یکساله تلقى شده و قابل دریافت 
و پرداخت ندارند، از این رو مشترى باید با ارسال پیامک، 

موافقت یا عدم موافقت خود را با این موضوع اعالم کند.
این در شــرایطى اســت که نه تنهابرخى بانک ها هنوز 

دســتورالعمل ســود بانکى که به اجرا در نیامده را دور 
مى زنند، بلکه موجب نگرانى سپرده گذاران شده اند.

فقط کافى است از مقابل شــعب این بانک ها عبور کرد 
تا مشاهده شود که ازدحام بســیارى در نتیجه فراخوان 

مشتریان در آنها ایجاد شده است. حال اینکه چرا مقامات 
نظارت نسبت به این موضوع هنوز واکنشى نشان نداده اند، 
جاى ســئوال دارد(!) این در حالى است که این بانک ها 
اغلب بانک هایى هســتند که پیش از این نیز سودهایى 
بیش از 20 درصد به سپرده گذاران خود پرداخت مى کردند 

و خالف جریان نظام بانکى در حرکت بودند.
جالب اینجاســت که این چند مورد بانــک متخلف به 
مشــتریان اعالم مى کنند که گرچه از روز شنبه(دیروز) 
همه بانک ها موظف به کاهش نرخ سود بودند، اما چندان 
هم بعید نیست که ســودهاى بالغ بر 20 تا 22 درصد در 
آنها همچنان جریان داشته باشد؛ البته این موضوع خاص 
سپرده هاى کوتاه مدت آنها بوده و سپرده هاى بلندمدت 

همچنان نرخ هاى قابل توجهى دارند.

بانک ها همچنان براى مشتریانشان پیامک مى فرستند

فشار براى تبدیل حساب روز شمار 
به بلندمدت

براساس دستورالعمل 
بانک مرکزى، بانک ها 

مکلف هستند سودهاى 
ساالنه را حداکثر تا 

15 درصد على الحساب 
و کوتاه مدت را تا 
حداکثر 10 درصد 

کاهش دهند اما برخى 
از بانک ها به مشتریان 
خود پیام داده اند که 
حساب هاى روزشمار 
خود را به بلندمدت 

منتقل کنند

درحالى که تولید خودروهاى برقى و خورشــیدى با توجه 
به شرایط جغرافیایى کشــور و همچنین زیرساخت هاى 
مناسب براى توسعه ظرفیت ها در این بخش، پتانسیل هاى

بالقوه اى را براى جایگزینى این نوع ســوخت ها با بنزین 
فراهم کرده، از این ظرفیت ها استفاده اى نشده است.

خودروهاى الکتریکى و خورشیدى نیز از این پیشرفت بى 
بهره نبوده اند. اگرچه اولین خودروهاى برقى در قرن نوزدهم 
تولید شدند اما تولید اینگونه خودروها، با تولید انبوه اتومبیل 
احتراقى دچار افت شدید شد. در دهه هاى 1970 و 1980 
میالدى با وقوع بحران انرژى مجدداً خودروى برقى مورد 
توجه قرار گرفت ولى این عالقه مندى سبب تولید انبوه و 
ایجاد بازار رقابتى نشد تا اینکه از سال 2008 میالدى با توجه 
به افزایش طوالنى مدت قیمت نفت، پیشــرفت فناورى 
باترى ها و مدیریت شــبکه برق، تحول اساسى در تولید 

خودروهاى برقى صورت گرفته  است .
خودروهاى الکتریکى و خورشیدى در ایران نیز بعضاً مورد 
توجه دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان بوده است اما بدیهى 
است که بعد از گذشت این همه سال، دیگر زمان آن رسیده 
که شاهد دستاوردهایى واقعى و صنعتى از این فعالیت ها 
باشیم و رونمایى هاى متعدد و شرکت در مسابقات متفاوت 
بدون آنکه تغییر محسوسى در صنعتى بودن، اعتماد پذیرى 
و کاربردى بودن نمونه هاى متعدد ساخته شده به وجود بیاید، 
بى شک نشــانه متوقف بودن در حالتى است که هیچگاه 
منجر به تولید خودروى هاى قابل عرضه به بازار نخواهد 
شد و چنانچه یک دهه دیگر نیز با همین رویه بگذرد، شانس 
حضور در بازار خودروى هاى برقى و خورشیدى براى همیشه 

از دست خواهد رفت.
از ســویى دیگر، مســئله آلودگى خودروهاى شهرى در 
کشورمان حل نشده باقى مانده است ومسئوالن امر اگرچه 

در برنامه ششم توسعه براى حل مشکل آلودگى کالنشهرها 
راهکارهایى ارائه داده اند اما هیچ سیاســتى براى توسعه 
خودرو هاى برقى و خورشیدى اتخاذ نکرده اند. در الیحه 
هواى پاك نیز که مســئوالن قدرى عمیق تر به مســئله 
پرداخته اند، راه حل را حذف تعرفه واردات خودرو هاى برقى 
و خورشیدى دانسته اند که نشان مى دهد سازمان ها و مراکز 
مسئول که مى بایست راه درســتى براى توسعه فناورى و 
صنعتى این خودروها در پیش مى گرفتند، در انجام مأموریت 

خود کوتاهى کرده اند.
این در حالى است که تولید این خودرو ها در داخل کشور به 
سبب بازار مصرف گسترده در داخل کشور و منطقه، توجیه 
اقتصادى الزم را براى حرکت به ســمت صنعتى ســازى 

داشته باشد .
آنچه مشهود  اســت  علت عدم موفقیت در حوزه توسعه 
دانش و تولیــد خودروهاى برقى و خورشــیدى را باید در 
سیاستگذارى هاى غلط دانشگاه ها و عدم حمایت جدى 
مسئولین این حوزه دانست که حجم فعالیت هاى خود را به 
صرف شرکت در مسابقات و رونمایى بدون حصول نتیجه 
ملموس و عنوان کردن وعده هاى بدون پشتوانه محدود 
کرده اند .انتظار مى رود هرچه سریع تر با همگرایى در میان 
دانشگاهیان و صنایع و حمایت جدى مسئولین، حرکت به 
سمت عبور از مرحله فعلى به سمت تجارى سازى و ورود 
خودروهاى برقى و خورشیدى ساخت داخل به بازار کشور 
و منطقه فراهم شود . در اینصورت مى توان امیدوار بود تا در 
سال هاى آتى در صنعت خودروهاى برقى و خورشیدى که 
نسل آینده خودروهاى شهرى خواهند بود، کشورمان ایران 
نیز به عنوان یکى از تولید کنندگان فعال ، در این بازار سهمى 
مطلوب داشته باشد و مانند تجربه تلخ صنعت خودروهاى 

بنزینى، به وارد کننده صرف تبدیل نشویم.

براساس آمار گمرك در چهار ماهه نخست سال 96 بیش برق، جایگزین مصرف بنزین در ایران مى شود؟
از 46 هزار تن تخمه آفتابگردان وارد کشور شده که از 
این میزان بیش از سه هزار و 816 تن از ایاالت متحده 

آمریکا خریدارى شده است.
در همین راستا،رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار  در رابطه 
با واردات تخمه آفتابگردان خاطرنشــان کرد: باوجود 
تولید باالى تخمه آفتابگردان در کشور، این محصول 
پرطرفدار در حجم باالیى وارد کشور مى شود که نسبت 
به نمونه داخلى از ارزش غذایــى پایین ترى برخوردار 

است.
وى افزود:  این محصول که امکان تولید آن درکشــور 
وجود دارد و هرساله ارز قابل توجهى صرف واردات آن 
مى شود همچنان وارد کشور مى شود اما واردات محصول 
پرطرفدارى چون بادام هندى که توان تولید آن در کشور 

موجود نیست، ممنوع است.
احمدى بــا بیــان ارزش غذایى بــاالى نمونه داخلى 
تخمه هاى آفتابگردان گفت: کشــاورزان در پى ورود 
تخمه آفتابگردان خارجى به کشور دیگر رغبتى به کشت 
آفتابگردان ندارند و از قیمت پایین نمونه خارجى در کنار 
ارزش غذایى پایین تر باعث متضرر شــدن کشاورزان 

شده است.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار از میزان مصرف دقیق 
این محصول در کشور اظهار بى اطالعى کرد و افزود: 
مصرف تخمه آفتابگردان در کشور باالست و در صنعت 
روغن کشــى نیز ارزش باالیى دارد که با برنامه ریزى و 
تولید 100 درصدى در داخل کشور مى توان از واردات 

آن بى نیاز شد.

براســاس آمار مقدماتى گمرك از تجارت خارجى چهار 
ماهه نخست سال جارى، در این مدت بیش از 46 هزار 
و 998 تن دانه آفتابگردان از کشور هاى مختلف جهان 

وارد ایران شده است.
براساس واردات این حجم تخمه آفتابگردان به کشور، 
44 میلیون و 784 هزار و 673 دالر ارز از کشور خارج شد 
که بالغ بر 154 میلیارد و 340 میلیون و 552 هزار و 955 

تومان در آمار گمرك به ثبت رسیده است.
گفتنى اســت تخمه آفتابگردان از 9 کشور جهان وارد 
ایران شده اســت که در این میان اولین و بزرگ ترین 
صادرکننده تخمه آفتابگردان به ایران چین با صادرات 
بیش از 28 هزار تن بوده است که توانسته در مدت ذکر 

شده درآمد، 32 میلیون دالرى را نصیب خود کند.
بعــد از چین، کشــور امــارات متحده عربــى دومین 
صادرکننده تخمه آفتابگردان به کشور بوده است که در 
چهار ماهه نخست سال جارى با صادرات 4 هزار و 553 
تن درآمد بیش از پنج میلیون دالرى را به خود اختصاص 
داده اســت.در این میان ایاالت متحده آمریکا به عنوان 
سومین کشــور صادر کننده تخمه آفتابگردان به ایران 
دیده مى شود که با صادرات 3 هزار و 816 تنى، درآمد یک 

میلیون و 844 هزار و 471 دالرى را کسب کرده است.

آمار 4 ماه نخست ام سال نشان مى دهد؛

واردات تخمه آفتابگردان
 از آمریکا!

حال بازار IT  کشور 
خوب نیست

معــاون وزیــر راه و شهرســازى گفــت: وزیــر راه 
دســتور داده تــا صــدور دســتورالعمل ممنوعیــت 
رانندگــى رانندگان اتوبــوس و وســایل حمل و نقل 
عمومى بیــن جاده اى در شــب، مورد بررســى قرار 

گیرد.
داوود کشاورزیان درباره نتایج بررسى حادثه واژگونى 
اتوبوس حامل دانش آموزان نخبــه هرمزگانى گفت: 
آنچه بــه من اعالم شــده، گزارش هاى غیررســمى 
اســت و نمى توانم به آنها اعتماد کنم؛ قرار اســت به 
زودى گزارش نهایى علت این حادثه ارســال شــود 
و پس از آن، مى تــوان درباره این حادثــه اظهار نظر 

کرد.
رئیس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى درباره 
صدور مجوز رانندگى در شب به رانندگان اظهار داشت: 
اصل رانندگى در شب ممنوع نیست اما به دستور وزیر 
راه و شهرسازى قرار اســت صدور ابالغیه ممنوعیت 
رانندگى رانندگان خودروهاى حمل و نقل عمومى بین 
جاده اى سبک و سنگین (اتوبوس و مینى بوس) بررسى 
شود تا در صورت قابل اجرا بودن آن، به رانندگان ابالغ 

شود.

به گفته معــاون وزیــر راه و شهرســازى، باید براى 
اجــراى این موضوع، عالوه بر بررســى امــکان اجرا 
شــدن آن بر اســاس قوانین راهنمایى و رانندگى، با 
پلیس راهــور ناجــا نیــز هماهنگى هایــى صورت 

گیرد.
کشــاورزیان اعــالم کرد: بر اســاس اعــالم پلیس 
راهنمایــى و رانندگى، 42 درصــد تصادفات جاده اى 
در اثر خواب آلودگى و عدم توجه به جلوى راننده بوده

 است.

احتمال ممنوعیت حرکت اتوبوس بین شهرى در شب
رئیس اتحادیه فنــاوران رایانه گفت: وضعیت بازار 
کاالهاى IT در کشور رو به راه نبوده، و در شرایط 

بسیار بدى به سر مى برد.
مهدى میر مهدى افزود: انتظار مى رفت در دوران 
پسابرجام بازار کاالهاى IT در مسیر رونق قرار گیرد 
و به تبع سهمى در سبد خانوارها به خود اختصاص 
دهد که متأسفانه چنین نشد. وى با اشاره به اینکه 
هم اکنون کسب و کار در بازار IT  بى رمق تر از هر 
زمان دیگرى است، بر لزوم رونق بخشى به کسب و 

کار در این حوزه تأکید کرد.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه در پاســخ به سئوالى 
مبنى بر اینکه چه میزان از کاالهاى IT موجود در 
بازار مربوط به تولید داخلى است، گفت: کاالهاى 
مورد نظر به سبب تغییراتى که طى روز، هفته یا ماه 
در دنیا اتفاق مى افتد شاید سرمایه گذارى در ایران 
مقرون به صرفه نباشد به جز اینکه زمینه صادرات 
کاال در مملکت فراهم شود و شرکت هاى خارجى 

بتوانند در کشور سرمایه گذارى کنند.
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در بخشش بخل نورزید که خداى ســبحان فرمود: «اگر خدا 
را یارى کنید، شــما را پیروز مــى گرداند و قدم هاى شــما را 
اســتوار مى دارد» و فرمود: «کیســت که به خدا قرض نیکو 
دهد؟» تــا خداوند چنــد برابر عطــا فرماید و بــراى او پاداش

 بى عیب و نقصى قرار دهد؟»
موال على (ع)

م دیرعامل بانک شهر با اشاره به تصمیم شوراى پول و اعتبار مبنى بر 
رعایت نرخ سود بانکى، مصوبه اخیر بانک مرکزى را در راستاى رونق 
تولید و ایجاد اشــتغال با کاهش هزینه هاى تامین مالى بخش مولد 
اقتصاد کشــور، حائز اهمیت و الزم االجرا دانست. به گزارش مرکز 
ارتباطات و روابط عمومى بانک شهر، دکتر حسین محمد پورزرندى با 
بیان این مطلب گفت: رعایت نرخ هاى اعالم شده از سوى بانک مرکزى 
از تاریخ یازدهم شهریورماه امسال، به صورت على الحساب الزم االجرا 
بوده و به طور حتم، این بانک نیز بر اجراى آن متعهد است. وى افزود: 
قطعا بر اســاس ضوابط بانک مرکزى، نحوه پیش بینى و محاسبات 
مربوط به تعیین نرخ سود على الحساب و تفاوت آن با نرخ سود قطعى 
در پایان دوره مالى، به عنوان شاخص مهم در ارزیابى عملکرد صحیح 

و حرفه اى، در برنامه هاى این بانک مد نظر قــرار خواهد گرفت. وى 
با تأکید بر این که تمامى اقدامات بانک شــهر مطابق با سیاست هاى 
ابالغى دولت، شوراى پول و اعتبار و بانک مرکزى بوده و خواهد بود و با 
تمام توان بر اجراى آن تأکید دارد، خاطر نشان کرد: امیدواریم که سایر 
بانک هاى کشور نیز تابع سیاســت هاى ابالغى باشند و بر اساس آن 
حرکت کنند. مدیر عامل بانک شهر تصریح کرد: این مصوبات، قطعا در 
راستاى رونق اقتصاد کشور است و امیدواریم اجراى آن مربوط به یک 
دوره کوتاه مدت نبوده و تداوم داشته باشد. پورزرندى در ادامه خاطر 
نشان کرد: با اقدامات بانک مرکزى در ساماندهى و برخورد با موسسات 
غیر مجاز، هم اکنون شاهد هســتیم که یکى از مشکالت اصلى در راه 

کاهش نرخ سود پول در کشور برطرف شده است.

مدیرعامل بانک شهر تصریح کرد:

 اقدامات بانک شهر مطابق با سیاست هاى بانک مرکزى

تأکید بر اهمیت مصوبه بانک مرکزى
 مبنى بر رعایت نرخ سود بانکى

معارفه رئیس جدید واحد حراست و امور محرمانه آبفا منطقه چهار با حضور  
مسئولین ستادى و منطقه برگزار شد. در این جلسه محمود قضاوى به عنوان 
مسئول جدید واحد حراست آبفا منطقه 4 منصوب گردید و از خدمات آقاى على 

فرهادى در مدت زمان تصدى این مسئولیت تشکر و قدردانى بعمل آمد.

 به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه چهار ، عملیات توسعه لوله گذارى شبکه 
دفع فاضالب بن بست شقایق خیابان طالقانى واقع در محله حصه با اعتبارى 
بالغ بر 298 میلیون ریال به پایان رسید. این عملیات با هدف دفع بهداشتى 
فاضالب و خدمات رسانى به اهالى این محل با استفاده از جنس لوله پلى اتیلن 
به قطر 200 میلیمتر و با طول حفارى ، لوله گذارى 149 متر به پایان رسید و در 

مسیر بهره بردارى قرار گرفت.

معارفه
 مسئول جدید 
واحد حراست

 و امور محرمانه 
آبفا منطقه چهار

عملیات توسعه 
لوله گذارى شبکه 

دفع فاضالب به 
طول 149 متر 
بن بست شقایق 

خیابان طالقانى 
محله حصه شمالى

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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م کرده بود فیلم 
حالى که على عطشــانى پیش از این اعال

در 

واهد بود و از بازى 
ران و هالیوود خ

جدیدش محصول مشترك ای

«ورایتى» در خبرى اختصاصى اعالم 
ن خبر داده بود، 

«وال کیلمر» در آ

ز زندان» به این 
ت نپر» بازیگر نقش «تى بگ» در سریال «فرار ا

کرده که «رابر

فیلم پیوسته است.

ویلیام بالدوین» 
» در کنار کیلمر، «

ته که نپر و «آرما ن امیرى
ورایتى نوش

ى خواهد کرد و این فیلم 
ى ابدو» در کمدى «اولین تولد» باز

و «ج

الیوود ماه آینده 
قرار است به عنوان محصول مشترك ایران و ه

کلید بخورد.

 را اینطور توصیف 
ن «اولین تولد»

 همچنین داستا
این نشریه

یرانى االصل است و «کیت» که یک 
کرده است: «بن» که یک ا

 که در کالیفرنیا 
زه ازدواج کرده اى هستند

آمریکایى است، زوج تا

ن باردارى دچار 
ى کنند. وقتى اولی

یى خود زندگى م
در رؤیاى آمریکا

کنار هم مى آیند.
ود، کل خانواده 

پیچیدگى مى ش

 و جى ابدو در نقش 
آرمان امیرى نقش بن را بــازى مى کند

ه ورایتى، نپر نقش 
مى رود. به نوشت

و مقابل دوربین 
پدر ا

هد کرد که دوست 
باز عراقى را بازى خوا

یک کهنه سر

پدر بن است.

که نپر بعد از مدت ها با نقشى 
نکته جالب آن است 

مورد توجه قرار 
ـوم «تویین پیکس» 

در فصل سـ
گرفته است.
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تبلیغ اسپانسر «خندوانه» این بار با طعم تمسخر دخترانى همراه بود که در سن ازدواج هستند.
پنج شنبه شب، در بخشی از برنامه «خندوانه» که به تبلیغ شرکت اسنوا، یکی از اسپانسرهاى این 
برنامه تلویزیونى اختصاص داشت، «دانیال» یکی از همکاران رامبد در اجراي برنامه، سراغ رامبد 
جوان می آید و از وى مى خواهد تا دخترش را شوهر بدهد و به رغم اینکه رامبد می گوید که دختر 
ندارد، دانیال تأکید می کند که دختر را شوهر بدهد تا پیردختر نشــود و براي جهیزیه اش از لوازم 
خانگی اسنوا خرید کند. برنامه «خندوانه» دو اسپانسر دارد که یکى از آنها تولید کننده لوازم خانگى 

است که اتفاقاً تبلیغات پررنگ ترى نیز در برنامه دارد.
مدیران شبکه نسیم سیما یکى از دالیل ادامه تولید و پخش برنامه «خندوانه» را تمایل اسپانسر ها 

عنوان کرده اند و قاعدتًا دست اندرکاران برنامه تالش می کنند با راضى نگهداشتن اسپانسرها زمینه 
حضور طوالنی تر خود را در شبکه تضمین کنند، براى همین در مقاطع مشخصی از برنامه، رامبد جوان 

و همکارانش شروع به تعریف و تمجید از اسپانسر کرده و از کیفیت کاال و شرایط شگفت انگیز فروش این 
محصوالت می گویند. در این بین بعضًا رامبد و همکارانش خودشان را سوژه کرده و درباره اینکه حتمًا باید 

اسنوا بخرند می گویند! با این همه، هیچکدام از این روش هاي تبلیغاتی که گاهی خیلی گل درشت و غیر مؤثر است، 
نمى تواند مجوزي باشد تا بخشی از جامعه براي اینکه محصوالت لوازم خانگى فروش بیشترى داشته باشد، مورد تمسخر 
قرار گیرند. باال رفتن سن ازدواج و اینکه بخشی از دختران جامعه به دلیل نبود تمایل به ازدواج شانس زندگی متأهلی را از 
دست می دهند، واقعیتی است که با آن روبه رو هستیم، اما اطالق واژه «پیردختر» براي دخترانی که نتوانسته اند همسر 
مناسب پیدا کنند، آن هم براى اینکه یک برند تولید لوازم خانگى بتواند فروش بهترى داشته باشد، کارى اخالقى است؟
اجراي تبلیغ توهین آمیز حامى مالی برنامه «خندوانه» توسط رامبد جوان و همکارش دانیال، بازتاب هاى منفی زیادي 
در شبکه هاى اجتماعی داشته اســت. «حتی اگه یه دختر هم امشب پیش خونواده اش از شنیدن "دخترتو بده بره" و 
"پیردختر" تو "خندوانه" خجالت کشیده باشه مسئولی آقاي رامبد جوان»، «تو "خندوانه" براي تبلیغ خرید محصوالت 
اســنوا رو آوردن به تحقیر دختراى تو خونه، لطف کردن نگفتن ترشیده گفتن می خواى دخترتو نگه دارى پیردختر 
بشه؟» اینها دو نمونه از این واکنش هاى اعتراضى به «خندوانه» است، آیا مدیر و ناظر پخش شبکه نسیم، نسبت به 

این موارد حساسیت ندارند؟!
روز جمعه رامبد جوان با انتشار متنى در اینستاگرامش توضیحاتى درباره این اتفاق داد و عذرخواهى کرد.

تمسخر دخترانى که در سن ازدواج هستندتمسخر دخترانى که در سن ازدواج هستند

واکنش «جوان» 
به تبلیغ توهین آمیز 

«خندوانه»

کمتر از یک ماه تا آغــاز ماه محرم زمــان باقى مانده 
اســت اما برخــى از ســریال هایى که بــراى پخش 
در این ماه در نظر گرفته شده اند مشخص و برخى دیگر 
هنوز در هاله اى از ابهام قرار دارند و هنوز مشخص نیست 
کدامیک از کارگردانان تلویزیونى در محرم امسال شاهد 
پخش سریالشــان خواهد بود. در میان ســریال هایى 
که از آنها بــه عنوان گزینه هاى پخــش در ماه محرم 
نام برده شــده، مى توان به «هاتف»،«نفس شیرین» 

و«علمدار»اشاره کرد.

سریال «هاتف»  
سریال تلویزیونى «هاتف» به کارگردانى داریوش یارى 
با مضمون عاشورایى هم اکنون در مرحله تصویربردارى 
قرار دارد. این سریال در لوکیشن هاى تهران، گیالن و 

عراق جلوى دوربین مى رود.
ســریال «هاتف» داســتان یک دبیر ریاضــى پایه 
ابتدایــى به نام «علیرضا حقگو» که 43 ســال ســن 
دارد را روایــت مى کنــد. علیرضــا به اصــرار پدرش 
راهى ســفر زیارتى کربال مى شــود در کربال پدرش
 بر اثر یــک ســکته قلبــى فــوت مى کنــد و او را 
بــا یــک وصیتنامــه نصفــه و نیمــه رهــا 
مى کند. وصیتنامه اى که زندگى علیرضا و 
خانواده اش را وارد چالش هاى جدیدى 
مى کند. مفهوم مرز حق طلبى و پایبندى 
به آن با به خطر افتادن منافع شخصى، 
مضمون داســتان و جســتجوهاى 
علیرضا براى افشاى حقیقت در این 

مجموعه است.

سریال «نفس شیرین»
ســریال تلویزیونى «نفس شــیرین» بــه کارگردانى 
سیامک خواجه وند و تهیه کنندگى کیان بابائیان از جمله 
سریال هایى است که از پخش آن در ماه محرم سخن 
گفته شده اما هنوز شــبکه پخش کننده این مجموعه 

مشخص نشده است.
سریال «نفس شــیرین» در 13 قســمت ساخته شده 
و قرار اســت از شــب اول ماه محرم مهمان مخاطبان 

تلویزیون بشود.

سریال «علمدار»
سال گذشته سریالى با عنوان «علمدار» به کارگردانى 
شهرزاد ســالمى براى تلویزیون تولید شــد و قرار بود 
در محرم روى آنتن برود اما به دلیــل آماده نبودن این 

مجموعه، سریال «علمدار» در آن زمان پخش نشد.
«علمدار» داستان یکى از شهیدان مدافع حرم، خانواده 
او و چند خانواده دیگر که با این افراد مرتبط هســتند را 
به تصویر مى کشد. در ســریال «علمدار» هنرمندانى 
همچون مرتضى اکبرى، فلور نظرى، میرطاهر مظلومى، 
سید جواد هاشمى و فرج ا...  گل سفیدى به ایفاى نقش 

پرداخته اند.

تدارك تلویزیون براى پخش سریال در ماه محرم

 رقابت بازیگران تلویزیونى در مناسبتى دیگر
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و«علمدار»اشاره کرد.
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بازیگر سینما و تلویزیون گفت: حال این روزهایم خوب 
است اما مشکلى که تمام ذهنم را به هم ریخته و زندگى ام 

را تحت تأثیر قرار داده، هزینه هاى درمانم است.
حسین محب اهرى، بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص 
آخرین وضعیت درمان بیمارى اش گفت: امروز(دیروز) 
براى ادامه درمان بیمارى ام به بیمارستان مراجعه کردم 

تا تحت درمان باشم.
او ادامه داد: به احتمال زیــاد امروز(دیروز) پس از انجام 
مراحل آزمایش هایم تا سه ماه در بیمارستان بسترى شوم 
و براى آزمایش هاى مختلف به بیمارستان هاى مختلف 

منتقل و سپس به بیمارستان اولم باز مى گردم.
محب اهرى افزود: حال این روزهایم خوب اســت اما 
مشکلى که تمام ذهنم را بر هم ریخته و زندگى ام را تحت 

تأثیر قرار داده، هزینه هاى درمانم است.
این هنرمند پیشکســوت بیان کرد: من هر چند ماه یک 
بار، یک کار مى کنم و ســپس باید فوراً براى درمانم به 
بیمارستان مراجعه کنم و در این صورت هیچ پولى برایم 

نمى ماند که بخواهم آن را پس انداز کنم.
بازیگر سریال «معماى شــاه» ادامه داد: در حال حاضر 
مشکل اقتصادى زیادى دارم و نمى دانم هزینه سه ماه 
درمانم را چگونه تهیه کنم و از طرفى هیچ ارگانى نیست 
که من را حمایت کند، در حال حاضر نمى توانم کارى کنم 

جز توکل بر خدا.
محب اهرى در خصوص برنامه کارى اش خاطرنشــان 
کرد: در حال حاضــر نمایش «خســیس» را به پایان 
رساندم و تا پایان دورا ن درمانم در هیچ کارى نمى توانم 

بازى کنم.

مشکالت بازیگر مشکالت بازیگر 
«معماى شاه» «معماى شاه» 
براى تأمین براى تأمین 

هزینه هاى بیمارستانهزینه هاى بیمارستان

مهراب قاسم خانى با اشاره به حذف نام او و برادرش از تیتراژ یک سریال نوشت: «خداوند هیچکسى رو به این حد از حقارت نرسونه که مجبور بشه از این 
کاراى چرك بکنه.»

مهراب قاسم خانى درباره حذف نام خود و برادرش از تیتراژ سریال «گسل» در اینستاگرام نوشت: «دیروز به من و پیمان خبر دادن که یکى دو شبه اسممون 
رو از تیتراژ سریال "گسل" که داره از تلویزیون پخش میشه در آوردن. بانمکش اینه که جفتمون تا همین دیروز که این خبر رو دادن نمی دونستیم توى تیتراژ 
پایانى ازمون تشکر شده بوده است. ممنونم از دوستان تلویزیون که این کار رو انجام دادن که اقًال ما خبردار بشیم و یه تشکر از همکارامون بکنیم که این لطف 
رو بهمون داشتن. متأسفانه اسم ما هنوز توى تیتراژ سریال هاى "پاورچین" و "ساختمان پزشکان" و... که هر کدوم رو 400 بار بازپخش می کنین، هست. 
گفتم یادآورى کنم که یه وقت از دستتون در نرفته باشه که خداى نکرده مردم به گناه بیافتن. حاال این خسارات روحى ناشى از حذف اسممون از تشکرهاى 

تیتراژ پایانى رو کى جبران می کنه؟ هان؟ کى پاسخگوئه؟ خداوند هیچ کسى رو به این حد از حقارت نرسونه که مجبور بشه از این کاراى چرك بکنه.»

کنایه مهراب قاسم خانى به تلویزیون 

بازیگر سینما و تلویزیون، مــادر بهــاره رهنما 
که انتشــار تصاویر ازدواجــش در فضاى مجازى، 
بحث برانگیز شده است یادداشتى در این باره منتشر 
کرد. یادداشــت پروین قائم مقامــى که خطاب به 

دخترش نوشته شده را بخوانید:
«بهاره عزیزم، دختر خــوب و مهربانم، 
دخترى که همیشــه به وجودت افتخار 
کرده و مــى کنم. عزیزم تــو از بچگى 
همیشه خاص بودى و کارهاى قشنگى 
انجام مى دادى و اما اکنون که ســالیانى از 
زندگى قشــنگ و  پر بارت مى گذرد، باز هم 
باعث شگفتى خانواده و زنان دنیاى خودت شدى. 
عزیزم، دختر قشنگم. یادم هســت چند روز قبل از 
اینکه با امیر خســروى عزیزم ازدواج کنى، ما هم 
مثل پدر و مادرهاى دیگه دغدغــه هاى خودمان 
را داشــتیم. حرفى که تو به ما زدى آنقدر پر معنى و 
پر محتوا بود که تا دو ســه روز بهش فکر مى کردم 
و کامًال ذهن مــرا درگیر کرده بود. درســت یادم 

نیست من چه گفتم که تو در جواب من جمله اى به 
کار بردى که براى من خیلى جالــب بود. تو گفتى: 
"مامان من خانواده مــى خواهم" و مرا کامًال مجاب 
کردى. یعنى تو زنى هستى در کمال سالمت روح و 
روان. آفرین و صد آفرین به تــو که به زنان دیار خود 
جرأت و شهامت دادى. و دوباره عشــق و امید را در 
زندگیشان به وجود آوردى. آفرین عزیزم که به ما هم 
عشق و امید دادى. و در تمام اجراهایت بر مى خیزم و
 مى گویم و خواهم گفت که مــن به وجود تو افتخار 
مى کنم. تو دختر قشنگم سرشــار از عشق و محبت 
هستى و زنى مقاوم و اســتوار. هرگز حرف هاى یاوه 
گویان تو را آزرده نخواهد کرد و از خدا براى این انسان ها 
شفا بخواهیم زیرا اینها به سرطان بخل و حسادت دچار 

شده اند. دخترم، تو خوبى، خوب باش و خوب بمان.» 

یادداشت مادر بهاره رهنما، درباره ازدواج دخترش

مامان! من خانواده مى خواهم
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ادر نوزاد را بخواباند زیرا خواب به هضم بهتر کمک 
علوى خاطرنشان کرد: بعد از شیردهى توصیه مى شود م

ود، در نتیجه خون متوجه احشا شده و اعمال 
مى کند در هنگام خواب، حرارت غریزى به درون متوجه مى ش

دستگاه گوارشى مثل هضم و جذب به بهترین وجه انجام مى شود.

خوارانى که دســتگاه گوارش هنوز تکامل نیافته و هضم ضعیف است، خواب بعد از 
وى یادآور شد: در شیر

مادر باید دوباره به نوزاد خود شیر دهد.
شیردهى به هضم شیر کمک مى کند، بعد از خواب و سبک شدن معده 

تأثیر ماساژ در افزایش شیر مادران
یک کارشناس طب ســنتى گفت: مادر شیرده بهتر است 
هرروز صبح بــدن خود را با آب گرم شستشــو دهــد، بعد از 
استحمام، ماساژ معتدل دست و پا و ســینه را انجام دهد چرا 

که ماســاژ ســینه ها به افزایش تولید و کیفیت شــیر کمک 
مى کند.

ســید جواد علوى در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران پویا درباره 

اصول صحیح شیردهى از دیدگاه طب سنتى اظهار داشت: 
مادران بهتر است در دوران شیردهى نکاتى را رعایت کنند.

یرده بهتر اســت هر روز صبح بدن خود را با آب گرم شستشو 
علوى گفت: مادر ش

ه را انجام دهد چرا که 
اژ معتدل دســت و پا و ســین

ستحمام، ماســ
دهد، بعد از ا

کند و توصیه مى شود که 
ماساژ ســینه ها به افزایش تولید و کیفیت شــیر کمک مى 

ید مى کند مانند 
خوبى در بدن تول

از ماســاژ، غذاى مقوى که خون 
مادر شیرده پس 

 کند.زرده تخم مرغ عســلى، نان و شــیره انگور، سیب رنده شــده با عسل و... مصرف

شــیرده در ابتداى صبح بهتر است 
صریح کرد: مادر 

این کارشناس طب ســنتى ت

س از آن به کودك خود شیر 
د و دور بریزد و پ

ابتدا دو سه بار شــیر خود را بدوشــ

شــته و از غذاهاى 
ه خود توجــه دا

ـواره به تغذیــ
ــیرده باید همـ

دهــد؛ مادر ش

د تا مــزاج کودك از ابتدا قوى شــکل
مقوى و حافظ ســالمتى کودك مصرف کن

 بگیرد.

کمک ماساژ به افزایش شیر مادران

سالمتسالمت

توصیه هاى بعد از هر وعده شیردهى

توصیه هاى بعد از هر وعده شیردهى

کارشناســان ســالمت معتقدند افراد مســنى که سیگار 
 مى کشند نسبت به همساالن غیرســیگارِى خود بیشتر به 

لحاظ جسمى ضعیف و کم بنیه هستند.
به گزارش ایســنا، پزشــکان انگلیسى اظهار داشــتند: افراد 
مسنى که سیگارى هســتند در مقایسه با همســاالن خود که 
در گذشته ســیگار مى کشــیده و اکنون آن را ترك کرده یا هرگز 
از محصوالت دخانى اســتفاده نکرده اند از نظر جســمى ضعیف تر 

هستند.
در این بررسى پزشــکان انگلیســى به مطالعه روى افراد 60 سال به 
باال پرداختند که پس از مدت چهار سال مشخص شد سیگارى ها 60 درصد 

ضعیف تر از افرادى هستند که سیگار نمى کشند.
به گفته متخصصان دانشــگاه کالج لندن افرادى که در گذشته سیگار را ترك 
کرده اند با افزایش مشابه خطر ضعف و سســتى روبه رو نیستند و این یافته نشان 

مى دهد ترك سیگار حتى در اواخر دوران زندگى هم مفید است.
آنها تأکید کردند: ترك سیگار به طور بالقوه مى تواند از میزان ضعف و سستى در سنین 

باالتر بکاهد.
به گزارش خبرگــزارى «رویترز»، ضعــف و کم بنیه شــدن با باال رفتن ســن همراه 
بوده و اجتناب ناپذیر اســت. عالیم آن نیز شــامل کاهش وزن، خســتگى، کاهش 
ســرعت راه رفتن و پایین آمدن ســطح فعالیت جســمى مى شــود. همچنین 
افراد مســن کم بنیه بیشــتر احتمال دارد با مشــکالتى چون شکستگى 
استخوان، افت شناختى و بســترى شدن در بیمارســتان دچار شوند 
که البته ســیگار کشــیدن به این مشکالت دامن

 مى زند.

متخصص اورولوژى و مجارى ادرارى گفت: آب با 
امالح زیاد براى سنگ کلیه مضر نیست و رسوباتى که 
زمان جوشیدن آب رسوب مى کند، مشکل ساز نیست.

به گزارش مهر، دکتر فرزاد عالمه متخصص اورولوژى 
و مجارى ادرارى با بیان این مطلب، گفت: آب بهترین 
نوشیدنى است. مصرف چاى کمرنگ و نوشابه هاى 
گازدار در صورتى که مشکل انرژى و یا قند نداشته 
باشد، بالمانع است.عالمه افزود: مصرف آب مرکبات 
به عنوان آمب میوه براى مبتالیان به سنگ کلیه مفید 
است.
وى با اشاره به اینکه نمک و سدیم منجر به تشکیل 
سنگ کلیه مى شود، افزود: در صورت رسوب سدیم 
یا اسید اوریک، سنگ کلیه تشکیل مى شود. بنابراین، 
افرادى که از این مشکل رنج مى برند بایستى مصرف 
نمک را کاهش دهند. عالمه در پاسخ به سئوالى مبنى بر 
اینکه آیا مصرف گوشت قرمز هم موجب تشکیل سنگ 
کلیه مى شود، خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات انجام 
شده، مصرف این ماده غذایى مى تواند ایجاد مشکل 
کند. مبتالیان به نقرس و افرادى که مستعد سنگ هاى 
اوریک هستند، حتماً تحت نظر پزشک باشند تا ادرار 
از حالت اسیدى خارج شده و ریسک این مشکل براى 
آنها کاهش یابد.

این اورولوژیست همچنین متذکر شد: تا چند سال پیش 
این باور غلط وجود داشت که مصرف آب هایى که 
امالح زیادى دارند، سنگ کلیه را افزایش مى دهد که 
درست نیست. زمانى که گفته مى شود رسوبات آب زیاد 
است، منظور آهک موجود در آب است که اصطالحًا 
آهک سخت مى گویند. به بیان دیگر، هر اندازه میزان 
کربنات کلسیم در آب بیشتر باشد، سختى آب افزایش 
مى یابد. عالمه تأکید کرد: رسوباتى که در زمان 
جوشیدن آب رسوب مى کند، مشکل ساز نیست.

آب با امالح زیاد براى 
سنگ کلیه مضر نیست

برخى از مواد غذایى باعث کاهش سطح قند خون مى شوند که در ادامه به بررسى این مواد غذایى مى پردازیم.
پیاز و سیر باعث افزایش میزان انسولین خون مى شوند، هرچقدر مصرف این مواد بیشتر باشد، قند خون 

بیشتر کاهش پیدا مى کند.
شنبلیله باعث تحریک لوزالمعده براى ترشح انسولین مى شود؛ با برگ هاى آن سوپ 

بپزید و با آبغوره میل کنید.
هر روز 25 گرم اسفرزه را در آب سرد بریزید و خوب به هم بزنید و آن را دائم به جاى آب 

خوردن، بنوشید.
عرق شنبلیله، عرق گردو و عرق بوقناق (روزى دو قاشــق غذاخورى به طور اختصاصى) براى کاهش قند 

خون مفیدند.
براى صبحانه از سیب و خیار و کاهو استفاده کنید.

بیماران مى توانند از دم کرده دارچین به جاى چاى استفاده کنند که مفید است.

با 11 ماده غذایى پایین آورنده «قند خون» آشنا شوید
برخى از مواد غذایى باعث کاهش سطح
پیاز و سیر باعث افزایش م
بیشتر
ششششششششششششنبلیل
بپزید و
5هر روز 25
خوردن، بنوشید
عرق شنبلیله، عرق گردو و ع

خون مفیدند.
ا براى صبحانه از سیب و خیار و کاهو
بیماران مى توانند از دم کرده دارچین به

بببببببببببببببببببا 11 ماده غذایى پایین آورنده «

یک کارشــناس نظارت بر مــواد غذایى، آرایشــى و 
بهداشتى بر لزوم توجه به مضرات مواد آرایشى مو تأکید 
کرد و نسبت به چرایى امتحان رنگ مو در پشت گوش 

یا داخل آرنج توضیح داد.
 مریم قیاسى با بیان اینکه رنگ هاى تدریجى مو، تغییر 
رنگ را براى دو 
سه  یا 

هفته ایجاد مى  کنند، اظهار داشت: این رنگ ها معموًال 
باعث ایجاد مشکل نمى  شوند.

وى افزود: رنــگ موهاى نیمه دائمى بعــد از 4 تا 6 بار 
شستشــو از بین مى روند و رنگ هاى دائمى که شسته 

نمى  شوند، باعث ایجاد حساسیت مى  شوند.
قیاســى بیان داشــت: این محصوالت بهتر است قبل 
از رنگ کردن مــو، بر روى بخش کوچکى از پوســت 
امتحان شود (24 ســاعت قبل از مصرف، پشت گوش 

یا داخل آرنج)
وى با اشــاره به اینکه عواملى که براى روشن 
کردن مو به کار برده مى  شــود مى  تواند 
باعث contact dermatitis شــود، 
اظهار داشت: این ماده ممکن است 
باعث حساســیت ناگهانى مثل 

سرگیجه و سر درد شود.
کارشــناس نظارت بــر مواد 
غذایى، آرایشــى و بهداشتى 
دانشــگاه همدان با بیان اینکه 
ماده فر، پیوندهاى شیمیایى را 

در موهاى صاف مى  شــکند 
و باعث ایجاد فر در مو مى  شود، 

افزود: این عمل مــى  تواند مو را 
تخریب کند. موها نباید بیش از هر 
ســه ماه یک بار در معرض محلول فر 
قرار گیرند. اگر مایع فر براى مدت طوالنى  

تر روى مو بماند، بسیار قوى  تر عمل مى 
 کند و موها را خشک و بى رنگ مى  سازد و 

باعث شکنندگى مو مى  شود. تخریب پوست سر 
هم مى  تواند اتفاق بیافتد.

چرا رنگ مو را
 پشت گوش و داخل آرنج امتحان مى کنند

یا داخل آرنج توضیح داد.
ی اینکه رکه رنگنگ هاى تدریجى مو، تغییر  نبیان  مریم قیاسى با 
ررررنرنرنگرنگرنگرنگرنگرنگرنگ را براى دو 
سهسه ییییییایایایایایایایایاا

شستشــو از بین مى روند و ر
نمى  شوند، باعث ایجاد حساس
قیاســى بیان داشــت: این م

از رنگ کردن مــو، بر روى بخ
امامتحمتحانان شود (24 ســاعت قب

یی داا داخل آخل آرنرنج)
با اشــاره به اینک ووى
ککردن مو به کار
atitisببااعثs
داش اظظههار
بااعث ح
سسرگیج
ککارش
غغذایى
داددددددانشنشـ
ف ممممممااااااداده
دردردردردر مر موها
ایج ووو بو باعاعث
ااافزفزود: این عم
تخریب کند. مو
ســه ماه یک بار در
بر مایع فر قرار گیرند. اگر

بماند، بسیار قوى تترترتر روى روى مو مو
خشکو بى رن را را ک کند و موها
باباعباعباعباعباععثث شکنندگى مو مى  شود.

همهم مى مى مى مى ت تواند اتفاق بیافتد.

ویتامین هاى ب-کمپلکس براى سالمت پوســت، مو، چشــم ها و کبد ضرورى هستند. افزون بر 
ویتامین B2، تخم مرغ حاوى ویتامین هاى B5 و B12 نیز است. این ویتامین ها به عملکرد 
درست سیســتم عصبى نیز کمک مى کنند. مصرف تخم مرغ یکى از ساده ترین و کم 
هزینه ترین روش ها براى دریافت پروتئین مورد نیاز بدن محســوب مى شود. هر 
تخم مرغ حدود 85 کالرى و 7 گرم پروتئین دارد و افزون بر تأمین پروتئین روزانه 

مى تواند به بهبود سالمت انسان نیز کمک کند.
به گزارش گروه سالمت عصر ایران به نقل از «ایت دیس»، تخم مرغ منبع 
خوبى براى اسید آمینه ها، آنتى اکسیدان ها و آهن است. سفیده تخم مرغ 
بیشــترین میزان پروتئین را در خود دارد اما زرده تخم مرغ نیز داراى یک 
ماده مغذى به نام کولین است که مبارزى توانمند در برابر چربى محسوب 
مى شــود و از این رو، مصرف تخم مرغ مى تواند گزینه اى خوب براى کمک 

به کاهش وزن باشد.

تقویت سیستم ایمنى
براى تقویت سیستم ایمنى بدن خود مى توانید یک یا دو تخم مرغ را به رژیم غذایى روزانه خود اضافه 
کنید. یک تخم مرغ بزرگ مى تواند 22 درصد از مقدار توصیه شده مصرف روزانه سلنیوم را تأمین کند. 
این ماده مغذى از سیستم ایمنى حمایت کرده و هورمون هاى تیروئید را تنظیم مى کند. اگر کودکان و 
بزرگساالن به میزان کافى سلنیوم دریافت نکنند، امکان ابتال به بیمارى کشان و بیمارى کاشین بک، دو 

بیمارى که قلب، استخوان ها و مفاصل را تحت تأثیر قرار مى دهند، افزایش مى یابد.

بهبود شرایط پوست و مو
ویتامین هاى ب-کمپلکس براى ســالمت پوســت، مو، چشم ها و کبد ضرورى هســتند. افزون بر 
ویتامین B2، تخم مرغ حاوى ویتامین هاى B5 و B12 نیز اســت. این ویتامین ها به عملکرد درست 

سیستم عصبى نیز کمک مى کنند.

نجات زندگى
بدن توانایى تولید 11 اسید آمینه اساسى را دارد، که براى حفظ حیات ضرورى هستند. اما بدن نیازمند 
20 اسید آمینه اساسى است. حدس بزنید 9 اسید آمینه باقیمانده را از کجا مى توان تأمین کرد؟ بله، درست 
حدس زده اید. کمبود این 9 اسید آمینه مى تواند به انحطاط عضالنى، افت واکنش سیستم ایمنى، ضعف، 

خستگى و تغییر در بافت پوست و مو منجر شود.

کاهش استرس و اضطراب
اگر با کمبود 9 اسید امینه که در تخم مرغ یافت مى شوند، مواجه شوید، این شرایط مى تواند 

اثرات روانى نیز به همراه داشته باشــد. مطالعه اى که در سال 2004 انجام شد، نشان داد که گنجاندن 
لیزین در رژیم غذایى افراد به طور قابل توجهى سطوح اضطراب و استرس را کاهش مى دهد، که تعدیل 

سروتونین در سیستم عصبى مى تواند دلیل آن باشد.

محافظت از چشم ها
2 آنتى اکســیدان موجود در تخم مرغ به نام هاى لوتئین و زاکســنتین اثــرات محافظتى قوى روى 
چشم ها دارند. این آنتى اکسیدان ها تنها در زرده تخم مرغ یافت مى شوند. لوتئین و زاکسنتین به طور 
قابل توجهى خطر ابتال به انحطاط ماکوال و آب مروارید را کاهش مى دهند، که از دالیل اصلى اختالل 

بینایى و نابینایى در میان افراد مسن محسوب مى شود.

تقویت استخوان ها و دندان ها
تخم مرغ از جمله معدود منابع طبیعى ویتامین D است، که این ماده مغذى براى سالمت استخوان ها 
و دندان ها ضرورى محسوب مى شود. ویتامین D براى جذب کلســیم ضرورى است و از این طریق 

به تقویت اســتخوان ها و دندان ها کمک مى کند. کلسیم براى ســالمت قلب، روده بزرگ و 
سوخت و ساز نیز اهمیت دارد.

کمک به کاهش وزن
به واسطه قدرت سیرکنندگى خود، تخم مرغ با کاهش چربى 
بدن پیوند خورده است. طى مطالعه اى که در یک بازه زمانى 

هشت هفته اى برگزار شد، شــرکت کنندگان به دو دسته تقسیم 
شــده و یک گروه براى صبحانه دو عدد تخم مــرغ و گروه دیگر 

نان شــیرینى حلقوى که حاوى میزان کالرى مشــابه با دو عدد تخم 
مرغ بود را مصــرف کردند. کاهــش وزن در گروهى کــه تخم مرغ 

مصرف کــرده بودند 65 درصد بیشــتر بود و همچنیــن آنها 16 درصد 
چربى بیشتر از دست دادند، 61 درصد کاهش بیشــتر در شاخص توده بدنى 

خود را تجربه کردند و 34 درصد کاهش بیشــتر در اندازه دور کمر خود را شــاهد 
بودند.

اىســالمت قلب، روده بزرگ و 
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اینکه انسان به خواب کافى نیاز دارد تا سالم 
بماند بر کسى پوشیده نیست آنچه تا کنون کمتر 
از آن سخن رفته وضعیت بدن به هنگام خواب 
است به کدام پهلو باید خوابید؟ آیا وضعیت بدن 
بر آرامش بخشى خواب تأثیر خواهد گذاشت؟

به گزارش  جام جم آنالین، طبق یک بررسى که 
نتایج آن در مجله «کلینیکال گاستروانترولوژى» 
چاپ شده، پزشکان دریافته اند که خوابیدن 
روى پهلوى چپ سالم تر است. طبق گزارش 
منتشــره در پایگاه اینترنتى فوکوس، دالیل 
زیادى براى این ادعا وجــود دارد. خواب روى 
پهلوى چپ جریان خون را آسان تر مى سازد. 
شریان آئورت که سرخرگ اصلى خون رساننده 
به بدن است در قسمت فوقانى و اتصال به قلب 
به سمت چپ انحنا مى یابد. بنابراین وقتى به 
پهلوى راست خود مى خوابیم خون را مجبور 
مى کنیم در این قسمت بر خالف جاذبه زمین 
جریان یافته و به باال برود. همچنین طبق این 
مطالعه، کسى که از مشکالت گوارشى مثل 
سوزش سر معده رنج مى برد نیز بهتر است بر 

پهلوى چپ بخوابد.
به گزارش دویچه وله، علت هم این اســت 

که چون مرى از سمت راســت به معده 
وصل مى شود وقتى روى پهلوى چپمان 

مى خوابیم اسید معده نمى تواند به 
مرى برگردد.

ککککککااارارشنشناســان ســالمت معتقدند
 مى کشى کشند نسبت به همساالن غیرس
لحلحلحااظ جظ جسمى ضعیف و کم بنیه هستند
گزه گزارشارشایســنا، پزشــکان انگلیس بببببه گزههه
مسنى که سیگارى هســتند در مقایسه
آ در گذشته ســیگار مى کشــیده و اکنون
از محصوالت دخانى اســتفاده نکرده اند از

هستند.
در این بررسى پزشــکان انگلیســى به مطال
باالاال پرداختند که پس از مدت چهار سال مشخص ش

ضعیف تر از افرادى هستند که سیگار نمى کشند.
به گفته متخصصان دانشــگاه کالج لندن افرادى که
کرده اند با افزایش مشابه خطر ضعف و سســتى روبه رو
زن زندگى هم مفید اس مى دهد ترك سیگار حتى در اواخر دورا
آنها تأکید کردند: ترك سیگار به طور بالقوه مى تواند از میزان

باالتر بکاهد.
ب گزارش خبرگــزارى «رویترز»، ضعــف و کم بنیه شــدن به
اجتناب ناپذیر اســت. عالیم آن نیز شــاملکاهشو بوده و
پایین آمدن ســطح فعالیت جســم ســرعت راه رفتن و
افراد مســن کم بنیه بیشــتر احتمال دارد با مشــ
ووخوان، افت شناختى و بســترى شدن در است

که البته ســیگار کشــیدن
 مى زند.

ب کافى نیاز دارد تا سالم 
 نیست آنچه تا کنون کمتر 
عیت بدن به هنگام خواب 
د خوابید؟ آیا وضعیت بدن 
ب تأثیر خواهد گذاشت؟

الین، طبق یک بررسى که 
نیکال گاستروانترولوژى»
 دریافته اند که خوابیدن 
م تر است. طبق گزارش 
 اینترنتىفوکوس، دالیل 
 وجــود دارد. خوابروى

خون را آسان تر مى سازد. 
خرگ اصلى خون رساننده 
ت فوقانى و اتصال به قلب 
ى یابد. بنابراین وقتى به 
ى خوابیم خون را مجبور 
ت بر خالف جاذبه زمین 
رود. همچنینطبقاین

مشکالت گوارشىمثل 
 مى بردنیزبهتر است بر

ه، علت هم این اســت 
ت راســت به معده

وى پهلوى چپمان 
 نمى تواند به 

نباید روى
 پهلوى راست  خوابید

سیگار،  عامل خستگى و 
ضعف جسمى
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 ماجراهاى خسته کننده 
شکارى و ذوب آهن

نصف جهان کشــمکش هاى بین باشــگاه ذوب آهن و رضا شــکارى به یک 
موضوع تکرارى و خســته کننده تبدیل  شده است. رضا شــکارى با قراردادى 
پنج ســاله به لیگ روســیه رفت تــا فوتبالش را در تیــم روبیــن کازان ادامه 

دهد.
 اما مسئوالن ذوب آهن اصفهان بالفاصله پس از عقد قرارداد این بازیکن با باشگاه 
روبین کازان روسیه واکنش نشان داده و قرارداد شکارى را غیر قانونى دانستند. 
آنها معتقدند این بازیکن طبق حکم کمیته انضباطى فدراســیون فوتبال ایران، 
بازیکن این تیم محسوب مى شود و بدون اجازه این باشگاه، حق امضاى قرارداد 

با هیچ باشگاهى را ندارد.
مسئوالن ذوب آهن قصد دارند از شــکارى بابت عدم توجه به قوانین حرفه اى 
شکایت کنند تا مجوز حضورش در لیگ روسیه تأیید نشود. سعید آذرى مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن اصفهان ضمن تأیید این خبر اعالم کرد موضع رسمى باشگاه، 
شکایت از شکارى، مدیربرنامه هایش و باشگاه روبین کازان است:  ما ابتدا رأى 
کمیته انضباطى را براى باشگاه روسى مى فرستیم اما اگر ببینیم ترتیب اثر ندادند 

اقدامات مؤثر بعدى را انجام مى دهیم. 
باشگاه ذوب آهن قبًال هم از شکارى به دلیل عقد قرارداد با تیم روستوف روسیه 
شکایت کرده بود. باید دید این ماجراى خسته کننده در نهایت چه فرجامى خواهد 

داشت.

 کریمى 
به زودى سپاهانى مى شود

نصف جهان  همه شــرایط براى پایان  ناز 
و اداهاى على کریمى براى پیوســتن به 
ســپاهان مهیا شده اســت.پنجره نقل و 
انتقاالت اروپا بسته شــد و بعید است که  
کریمى بتواند براى حضور در فوتبال اروپا 
تیمى تازه پیدا کند. هافبک سابق سپاهان و 
دیناموزاگرب کرواسى که همچنان به دنبال 
بازى در اروپاست تا آخرین لحظه ها منتظر 
آخرین شانس ها مى ماند و  چون بازیکن آزاد 
است بعید نیست که هنوز هم چشم به راه باز 

شدن مسیرى براى ادامه حضورش در اروپا باشد. البته او از سپاهان پیشنهادى جدى دارد 
و با توجه به حضور «زالتکو کرانچار» روى نیمکت اصفهانى ها شاید تصمیم گیرى براى 
کریمى راحت تر شود. هافبک تیم ملى از بازیکنان موردعالقه کرانچار است و توانایى هاى 
این مربى حرفه اى هم خیال او را بابت آمادگى روانى، بدنى و فنى اش راحت مى کند. البته 
این انتظارها چندان براى سرمربى سپاهان خوشایند نبوده و در آخرین کنفرانس طعنه هایى 
هم به رفتار کریمى زده بود اما همچنان مهمترین گزینه براى ُپر شدن لیست سپاهان، 
هافبک سابق این تیم است و کرانچار هم تصمیمى براى بستن درها به روى او ندارد. بعد از 

دیدار ایران- سوریه باید منتظر بود تا کریمى دوباره به خانه اش بازگردد.

عددى که 
ترمز سپاهان را کشید

نصف جهــان  اشکان باید هر چه سریع تر با باشگاهى قرارداد ببندد. این خواسته 
عمده رسانه ها و کارشناسان از بازیکن شاخص تیم ملى ایران است که باید هرچه 
زودتر عملى شود. شاید اگر مبلغ  فوق العاده گران و یا وسواس او براى حضور در 
لیگ برتر ایران نبود، وى هم اکنون در یکى از دو تیم ســپاهان و یا پرسپولیس 

عضویت داشت. 
اشــکان دژآگه ســتاره تیم ملى ایران در این فصل هنوز نتوانســته با هیچ تیم 

باشگاهى به توافق برسد و این روزها را بدون تیم سپرى مى کند.
دژآگه با وجود آنکه امســال در هیچ تیمى عضویت ندارد، کماکان مورد اعتماد 
کارلوس کى روش اســت و در ترکیب ثابت تیم ملى ایران به عنوان کاپیتان به 
میدان مى رود.  با این حال و با وجود اخبــارى که پیرامون تیم آینده دژآگه وجود 

دارد، این بازیکن هنوز با هیچ تیم باشگاهى قرارداد نبسته است.
ســپاهانى ها که این روزها  مى توانند یک بازیکن ایرانى را جذب کنند در اظهار 
نظرهایى غیر رسمى اعالم کرده اند که اگر مبلغ بسیار گران اشکان در کار نبود 
قطعًا براى جذب او همه کار مى کردند. ظاهراً دو باشــگاه پرسپولیس و سپاهان 
براى جذب دژآگه با پیشــنهادى در حدود شش میلیارد تومان مواجه شده اند که 
باعث شد تا همان ابتدا ترمزشــان براى این قرارداد بزرگ کشیده شود. البته در 
کنار مبلغ باال خود اشکان نیز خیلى تمایل ندارد در این مقطع به لیگ برتر ایران 

بیاید.

 تیم ملى فوتبال ایــران در حالى سه شــنبه در ورزشــگاه آزادى به 
ملى ســوریه مى رود که بســته مصــاف تیم 

نگهداشــتن دروازه و پیروزى 
دیدار دو اتفــاق مهم براى در ایــن 

ملى پوشــان و «کارلــوس 
کى روش» به شمار مى رود.

تیــم ملــى موفق شــده در 
بازى هاى مرحلــه انتخابى جام 
جهانى 2018 روسیه 12 بازى بدون 
شکســت و هزار و 108 دقیقه بدون گل خورده 
به مســابقات ادامه بدهد. در صورتى که تیم ایران 
موفق شود مقابل سوریه هم دروازه اش را بسته نگه 
دارد، به رکــوردى تاریخى خواهد رســید. به این 
شکل که تیم ایران در مرحله نهایى انتخابى جام 
جهانى بدون گل خورده راهى مرحله اصلى 
مسابقات شده و به رکورد نیز به هزار و 198 

دقیقه بدون گل خورده مى رسد.
این موضوع از نظــر حفظ رکورد 
اهمیت باالیى براى ملى پوشان 
و کى روش خواهد داشت. از 
سوى دیگر تیم ملى در 
دیدار مقابل سوریه که 
اتفاقًا انگیزه باالیى 
پیــروزى  براى 
مقابل ایــران و 
صعــود احتمالى 

بــه جام 
جهانى دارد، به پیروزى نیازمند است. به این دلیل 
که 10 آذرماه قرعه کشــى مســابقات 
جام جهانى 2018 روســیه در مسکو 
انجام خواهد شد. هدف بعدى کارلوس 

کى روش در تیم ملى صعود این تیم به مرحله دوم جام جهانى است که 
در صورت قرار گرفتن ایران در سید سوم قرعه کشى جام جهانى، مسیر 

تیم ملى براى رقم زدن چنین اتفاقى هموارتر خواهد شد.
سیدبندى قرعه کشى رقابت هاى جام جهانى براساس آخرین رنکینگ 
فیفاســت و با توجه به اینکه دیدار ایران و سوریه آخرین بازى رسمى 
تیم ملى پیش از جام جهانى خواهد بود، مى تواند نقشــى تعیین کننده 
در رتبه ایران داشته باشد. از همین رو برترى پرگل نیز مى تواند شانس 
ایران را براى صعود بیشتر در رنکینگ فیفا و قرار گرفتن در سید سوم 

قرعه کشى جام جهانى بیشتر کند.

  مهمترین بازى تاریخ سورى
تیم   ملى فوتبال سوریه را مى توان شگفتى ســاز مرحله انتخابى جام 
جهانى 2018 روســیه دانســت. با وجود جنگ و ناامنى که در کشور 
ســوریه وجود دارد تیم ملى فوتبال این کشور در انتخابى جام جهانى 
2018 روسیه عملکرد بســیار خوبى از خود نشان داد و با 12 امتیاز در 
رده سوم جدول رده بندى جاى دارد. سوریه در بازى پایانى خود باید در 
ورزشگاه آزادى برابر ایران به میدان برود و اگر جدال ازبکستان برابر 
کره جنوبى با تساوى به پایان برسد این تیم مى تواند با پیروزى برابر 
ایران دست به شگفتى بزرگى بزند و براى نخستین بار در تاریخ خود 

به جام جهانى راه پیدا کند.
«ایمن الحکیم»، سرمربى ســوریه، بازى برابر ایران را حساس ترین 
بازى تاریخ فوتبال این کشور دانست. او گفت: «براى پیروزى و صعود 
مستقیم به جام جهانى به ایران مى رویم. رویارویى با ایران، مهمترین 

بازى تاریخ فوتبال سوریه است.» 
 سوریه در دیدار قبلى خود توانســت با درخشش «خربین» 3 بر یک 
قطر را شکست دهد. زوج خط حمله سوریه که از «عمر السومه» 
و خربین تشکیل شده بسیار زهردار است و مى تواند آزمون 
سختى براى خط دفاعى مستحکم ایران باشد. جدال 
رفت دو تیم در مالزى با تســاوى بدون گل به پایان 

رسید.

نصف جهان  هواداران فوتبال ایران با داشتن «کارلوس کى روش» و نسل طالیى 
که توسط او آماده شد روزهاى خوبى را پشت سر مى گذرانند  و روى ابرها هستند.
 روز هاى بى شکستى ایران حاال به ماه و سال رسیده تا هواداران تیم ملى با خیالى 
آسوده بازى هاى تیم ملى را دنبال کنند. شاگردان کى روش با عملکردى بى نقص 
مجوز حضور در جام جهانى را کسب کردند و بى آنکه گلى دریافت کنند، بلیت خود 
براى حضور در روسیه 2018 را نهایى کردند تا هواداران تیم ملى با خیالى آسوده 
در دیدار با کره جنوبى همیشه مدعى، در میان هواداران پر استرس کره اى حاضر 

شوند و نمایش شاگردان کى روش را با لذت ادامه بى شکستى ایران نظاره کنند.
هواداران تیم ملى که با شروع مسابقات مقدماتى جام جهانى در دیدارهاى خانگى 
تیم ملى حضور پر رنگى در ورزشگاه آزادى داشــتند، روز سه شنبه نیز با خیالى 
آسوده و براى لذت بردن از جشن صعود به جام جهانى در ورزشگاه آزادى حاضر 
خواهند شد تا تیم ملى در آخرین دیدار مقدماتى جام جهانى با خیالى آسوده جشن 

خود را برگزار کند.
تیم ایران با صالبتى مثال زدنى مجوز حضور در جام جهانى را کسب کرد و حاال 

براى تدارکات الزم پیش از اعزام به مسابقات جام جهانى کمتر از ده ماه فرصت 
دارد. مدت زمانى که کارلوس کى روش و وزارت ورزش به همراه فدراسیون فوتبال 
برنامه ریزى دقیقى براى آن انجام دادند تا شاید با صعود از مرحله گروهى جام 

جهانى عملکرد درخشان ایران ادامه پیدا کند.
وقتى به سال هاى قبل از کى روش و دغدغه ها و دلهره هاى آن روزها فکر مى 
کنیم خوشحال مى شویم که حاال این مربى بزرگ متعلق به ایران است. با کارلوس 

کى روش خیالمان حسابى راحت است.

با کى روش خیالمان راحت است

نصف جهان در شرایطى که دیدار تیم ملى مقابل 
سوریه براى حریف کشورمان اهمیت فوق العاده 
زیادى دارد، شــایعاتى مطرح شده مبنى بر اینکه 
به دلیل رابطه خوب دو کشور شاید ایران جلوى 
ســوریه از تمام قدرتش اســتفاده نکند یا بهتر 
بگوییم به تیم حریف راه دهد. شایعه اى که رئیس 
فدراسیون فوتبال آن را شدیداً تکذیب کرده است. 
تاج که متوجه نگرانى کــره اى ها از این موضوع 
شده به همتاى کره اى اش تضمین داده که ایران 
با تمام توان و غیرتش و همانطور که جلوى کره 
بازى کرده است در برابر سوریه حاضر خواهد شد.

باشــگاه المپیاکوس نام مهاجم ایرانــى خود را در 
فهرست بازیکنانش براى بازى در لیگ قهرمانان 

اروپا قرار نداد.
به  گزارش  خبرگزارى ها  و  به نقل از اسپورت یونان، 
باشگاه المپیاکوس در آستانه شروع مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان اروپا فهرست نفرات خود را براى این 
رقابت ها اعالم کرد که نامى از کریم انصارى فرد در 
آن دیده نمى شــود. این تصمیم سرمربى آلبانیایى 
المپیاکوس یک بار دیگر بیانگر این موضوع است 
که او اعتقاد زیادى به مهاجــم ایرانى اش ندارد و 
انصارى فرد گزینه اول او در خط حمله محســوب 
نمى شود.  به  این  ترتیب رؤیاى بازى کریم انصارى 
فرد در لیگ قهرمانان اروپا در این فصل بر باد رفت و 
بازى این بازیکن ایرانى را در رقابت هاى این فصل 

از لیگ قهرمانان اروپا نخواهیم دید.
 المپیاکــوس در لیگ قهرمانان اروپــا با تیم هاى 

بارسلونا، یوونتوس و اسپورتینگ همگروه است.
با خروج نام انصارى فرد از لیست اروپایى المپیاکوس 
یونان، ایران هیچ بازیکنــى در بین 32 تیم حاضر 
در فصل 18-2017 لیــگ قهرمانان اروپا نخواهد 

داشت.

تبانى نمى کنیم!

رؤیاهاى انصارى فرد
 پر پر شد

نصف جهــان  موضوع  جدایى رسول نویدکیا  از سپاهان که مى رفت 
این تیم را دچار تنش کند، ظاهراً ختم به خیر شده است.

رســول بعد از چند روز کشــمکش براى جدایى از سپاهان باالخره 
به تمرین طالیى پوشــان اصفهانى رفت و همراه با دیگر بازیکنان 
زیرنظر کرانچار مشغول آماده سازى شــد.نویدکیا به دلیل انتقادات 
شدید هواداران سپاهان با ناراحتى از تمرینات قهر کرده بود و قصد 
داشــت با دریافت رضایتنامه از این تیم جدا شــود. اما همانطور که 
مسئوالن سپاهان گفته بودند در نهایت به کاپیتانشان اجازه جدایى 
ندادند. حتى در یکى دو هفته گذشته «زالتکوکرانچار» هم از رسول 
نویدکیا انتقاداتى کرده بود که البته سرمربى تیم حاال با توجه نیازى 
که به نویدکیا دارد کمى از موضع انتقادش عقب نشینى کرده و اعالم 
کرده است که به او نیاز دارد.  حاال رســول هم به تمرینات بازگشته 
تا ظاهراً حاشــیه هاى ایجاد شده حوالى ســپاهان کمرنگ تر شود. 

نویدکیا در زمان بازى تدارکاتى سپاهان با تیم منتخب دانشجویان 
در ورزشگاه حاضر شد و به طور انفرادى بدنسازى کرد. گویا درادامه 
هم باید منتظر کمرنگ تر شــدن اعتراض هواداران باشیم. البته اگر 
سپاهان به مسیر نتیجه گیرى برگردد و نویدکیا هم بتواند در ترکیب 
طالیى پوشــان، متفاوت حاضر شود. ســپاهان در آخرین بازى که 
میزبان هم بود برابر ســپیدرود بدون گل متوقف شد و اعتراض هاى 
جدى به نویدکیا هم از التهاب روى ســکوهاى همان دیدار شــکل 

گرفت.
سپاهانى ها هم دیروز(شــنبه) در اطالعیه اى که توسط مسئوالن 
رسانه اى این باشــگاه منتشر شــد اعالم کردند: جدایى  نویدکیا از 
جمع سپاهانى ها کامًال منتفى شده و این  موضوع با تدبیر طاهرى و 
کرانچار و همچنین درخواست هایى که هواداران از وى براى ماندن 

داشتند ختم به خیر شد.

 در این اطالعیه همچنین تأکید شده اســت: از هر اقدامى که باعث 
شــود تا روحیه و انرژى یک بازیکن براى مبارزه دچار خدشــه شود 
باید اجتناب کرد. شــاید در دیدار ســپاهان- ســپید رود در برخى 
دقایق رســول نویدکیا در حد و اندازه هاى واقعى خــود نبود، ولى 
هواداران باید بــه او به عنوان یکــى از بزرگان تیم بیــش از اینها 
فرصت دهنــد و نگذارند که ناراحتى آنها تبدیل به شــعارى شــود 
که بخواهد براى تیمشــان بحران ساز شــود. فراموش نمى کنیم 
در ســال هایى که رســول در تیم هــاى دیگر بازى مــى کرد و 
نمایش هاى درخشــانى را از خــود ارائه مى داد همیشــه یکى از 
درخواست هاى هواداران جذب او و حضورش در سپاهان بود. حاال 
که او در جمع ماست باید قدرش را بدانیم و  اطمینان داشته باشید که 
رسول نویدکیا در ادامه مسابقات پر فروغ تر از هر زمانى ظاهر خواهد 

شد.

آرامش به سپاهان بازگشت

مهاجم فصل گذشته استقالل باالخره ویزایش 
براى حضور در کشور ســوئد صادر شد و به این 

کشور سفر کرد.
بهنام بــرزاى با وجــود نمایش قابــل قبول در 
استقالل از ســوى علیرضا منصوریان نامش در 

لیست مازاد این باشگاه قرار گرفته شد.
او  در این فصل از ذوب آهن، صنعت نفت و حتى 
سایپا هم پیشنهاد داشت؛ اما ترجیح داد  به تیمى 
نرود تا بتواند شرایط حضور در فوتبال اروپا را پیدا 
کند. برزاى راهى سوئد شــد تا با مسئوالن تیم 
فوتبال کالمار وارد مذاکره شــود، البته گفته مى 
شود مســائل مالى در قبول این پیشنهاد براى او 

مهم است. 

برزاى باالخره رفت 

باید سوریه را ببریم

فیلمبردارى عرق ســرد بــا موضوع 
ورزش بانوان به پایان رسید تا در این 
نمایش به مشکالت دختران ورزشکار 

پرداخته شود.
باران کوثرى براى ایفاى نقش نیلوفر 
اردالن، ملــى پوش فوتســال بانوان 

مجبور به کاهــش 
شد. کوثرى در فیلم ”عرق سرد“ ایفاى 
نقش کرد تا به مشکالت ورزش بانوان 
پرداخته شود. ورزش بانوان مشکالت 
بسیار زیادى دارد که در این نمایش به 
آن پرداخته شــد و باران کوثرى قصد 
دارد به جاى نیلوفر اردالنى ایفاى نقش 
کند که او به دلیل مشکالت خانوادگى 
مجبور شــد تیم را در قهرمانى آســیا 

همراهى نکند.
مشکالت خانوادگى و موانع پیش روى 
یک بانوى ورزشــکار در راه پوشیدن 
پیراهن تیم ملى محوریت این فیلم را 

تشکیل مى دهد که باران کوثرى 
نقش اول آن خواهد بود. 

باران کوثرى 
در نقش نیلوفر  

 تیم ملى فوتبال ایــران در حالى سه شــنبه در ورزشــگاه آزادى به 
ملى ســوریه مى رود که بســته مصــاف تیم 

نگهداشــتن دروازه و پیروزى 
دو اتفــاق مهم براىدر ایــن دیدار

ملى پوشــان و «کارلــوس 
کىروش» به شمار مىرود.

تیــم ملــى موفق شــده در 
بازى هاى مرحلــه انتخابى جام 
2 روسیه 12 بازى بدون  8جهانى 2018
8شکســت و هزار و 108 دقیقه بدون گل خورده 
به مســابقات ادامه بدهد. در صورتى که تیم ایران 
موفق شود مقابل سوریه هم دروازه اش را بسته نگه 
دارد، به رکــوردى تاریخى خواهد رســید. به این 
شکلکه تیم ایران در مرحله نهایى انتخابى جام 
جهانى بدون گل خورده راهى مرحله اصلى
8مسابقات شده و به رکورد نیز به هزار و 198

دقیقه بدون گل خورده مى رسد.
این موضوع از نظــر حفظ رکورد 
اهمیت باالیى براى ملى پوشان 
و کى روش خواهد داشت. از 
سوى دیگر تیم ملى در 
دیدار مقابل سوریه که 
اتفاقًا انگیزه باالیى 
پیــروزى  براى 
مقابل ایــران و 
صعــود احتمالى 

بــه جام 
جهانى دارد، به پیروزى نیازمند است. به این دلیل 
که 10 آذرماه قرعه کشــى مســابقات 
8جام جهانى 2018 روســیه در مسکو 
انجام خواهد شد. هدف بعدى کارلوس 

کى روش در تیم ملى صع
در صورت قرار گرفتن ایر
تیم ملى براى رقم زدن چ
سیدبندى قرعه کشىرقا
فیفاســت و با توجه به ای
تیمملىپیشاز جام جها
در رتبه ایران داشته باشد
ایران را براى صعود بیشت
قرعه کشى جام جهانى بی

  مهمترین بازى
تیم   ملى فوتبال سوریه ر
د 8جهانى 2018 روســیه
ســوریه وجود دارد تیم

2018 روسیه عملکرد بس
رده سوم جدول رده بندى
ورزشگاه آزادى برابر ایر
کره جنوبى با تساوى به
ایران دست به شگفتى ب
کن به جام جهانى راه پیدا
«ایمن الحکیم»، سرمرب
بازى تاریخ فوتبال این ک
مستقیم به جام جهانى به
بازى تاریخ فوتبال سوریه
 سوریه در دیدار قبلى خو
قطر را شکست دهد
و خربین تشکی
ب سختى
رفت دو

رسید.

فیلمبردارى عرق ســرد بــا موضوع 
ورزش بانوان به پایان رسید تا در این 
نمایش به مشکالت دختران ورزشکار 

پرداخته شود.
باران کوثرى براى ایفاى نقش نیلوفر 
اردالن، ملــى پوش فوتســال بانوان 

مجبور به کاهــش 
شد. کوثرى در فیلم ”عرق سرد“ ایفاى 
نقش کرد تا به مشکالت ورزش بانوان 
پرداخته شود. ورزش بانوان مشکالت 
بسیار زیادى دارد که در این نمایش به 
آن پرداخته شــد و باران کوثرى قصد 
دارد به جاى نیلوفر اردالنى ایفاى نقش 
کند که او به دلیل مشکالت خانوادگى 
مجبور شــد تیم را در قهرمانى آســیا 

همراهى نکند.
مشکالت خانوادگى و موانع پیش روى 
یک بانوى ورزشــکار در راه پوشیدن 
پیراهن تیم ملى محوریت این فیلم را 

تشکیل مى دهد که باران کوثرى 
نقش اول آن خواهد بود. 
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پیام پله
 براى رونالدو

دعاى استقاللى ها 
در حق پرسپولیس  !

ســپاهان بــه ازاى هــر ســه دیــدارى کــه در لیــگ هفدهــم در ورزشــگاه 
نقــش جهان برگــزار کرده اســت بــه دلیل رفتــار برخــى هوادارانــش جریمه 

شده است.
کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال جدیدترین احکام خود را اعالم کرد و بر اساس آن 
سپاهان به دلیل توهین تماشاگرانش به تیم داورى و بازیکن تیم مقابل، حمله به اتوبوس 
تیم سپیدرود رشت و ایراد صدمه و خسارت در دیدار هفته پنجم لیگ برتر طبق بند 3 
ماده 76 آیین نامه انضباطى به تذکر کتبى و اقدام به جلوگیرى از فحاشى و رفتار زننده 
تماشاگرانش مواجه شد. طبق این رأى که البته قابل تجدیدنظر است باشگاه اصفهانى 

باید 150 میلیون ریال جریمه نقدى پرداخت کند.
کمیته انضباطى پیش تر سپاهان را به علت پرتاب مواد محترقه در جریان دیدار برابر 
تیم هاى سایپا و پارس جنوبى از هفته هاى اول و سوم لیگ برتر نیز در احکامى جداگانه 
جمعاً 200 میلیون ریال جریمه کرده بود. به عبارت دیگر، با سپرى شدن پنج هفته از 
لیگ هفدهم سپاهان 35 میلیون تومان بابت رفتار هوادارانش جریمه نقدى شده یعنى 
تماشاگران منتسب به تیم اصفهانى به ازاى هر مسابقه اى که در ورزشگاه نقش جهان 

برگزار شده است به دلیل رفتارشان خرج روى دست سپاهان گذاشته اند.

ملى پوش ایرانى تیم پانیونیوس از کســب جایزه پنج هزار 
یورویى زیباترین گل هفته سوپر لیگ یونان بازماند.

 سایت «نوا اسپورت» به عنوان حامى رسانه اى سوپر لیگ 
یونان نتایج نظرسنجى مردمى و کارشناسى زیباترین گل 
هفته دوم این رقابت ها را اعالم کرد که بر اســاس آن گل 
احسان حاج صفى، ملى پوش ایرانى تیم پانیونیوس در رده 

پنجم جاى گرفت.
حاج صفى در دیدار هفته ســوپر لیگ یونان زننده گل اول 
پانیونیوس برابر اسمیرنیس بود که با دریبل زیباى دو مدافع 
حریف از سمت چپ دروازه به ثمر رسید. پانیونیوس در این 
بازى با نتیجه 2 بر صفر پیروز شد و هم اکنون با 6 امتیاز رتبه 

دوم جدول رده بندى سوپر لیگ یونان را در اختیار دارد.

«آلیوبــا دایودا»، مهاجــم نیجریه اى تیــم آترومیتوس با 
کســب 35/8درصد آراء جایزه پنج هزار یورویى زیباترین 
گل هفته دوم سوپر لیگ یونان را دریافت کرد. «الزاروس 
المپــورو» (پانیونیــوس)، «اپیک» و «بریتــو» (زانتى)، 
«احسان حاج صفى» (پانیونیوس) و «روبرت ماك» (پائوك) 

رتبه هاى دوم تا ششم را کسب کردند.

حاج صفى از جایزه 5000 یورویى بازماند

تیم فوتبال پارس جنوبى جم توانســت با ایســتادن بر 
صدر جدول رده بنــدى لیگ برتــر در 5 هفته ابتدایى 
لیگ هفدهم، خود را بعنوان تیم شگفتى ساز این دوره از 

مسابقات معرفى نماید. 
  هفدهمین دوره از مسابقات لیگ برتر در حالى 5 هفته 
ابتدایى خود را پشت سر گذاشت و به اولین تعطیلى بلند 
مدتش به دلیل دو بازى پایانى تیم ملى در مســابقات 
انتخابى جام جهانى روسیه رسید که تیم فوتبال پارس 
جنوبى جم با قرار گرفتن در صدر جدول این مسابقات 
بعنوان تیم شگفتى ســاز این دوره از مسابقات شناخته 

شد.
این تیم که تا دو فصل پیش در رقابت هاى لیگ دسته 
دوم فعالیت داشــت، بعد از صعود به دسته اول دست به 
کار بزرگى زد و در همان اولین ســال حضورش در این 
مسابقات قهرمان شد تا اولین تیم صعود کننده به لیگ 
برتر باشــد. حال این تیم در پایان هفته پنجم و البته با 
احتساب یک بازى بیشتر نسبت به پرسپولیس در صدر 

جدول رده بندى قرار گرفته است.

 بهترین تیم بیرون از خانه
تیم فوتبال پارس جنوبى جــم 3 بازى از 5 بازى خود را 

بیرون از خانه انجام داده که دو بار پیروز از میدان خارج 
شــده و تنها یکبار بیرون از خانه تن به تساوى داده تا با 
کسب 7 امتیاز بیرون از خانه، بهترین عملکرد را از نظر 

امتیاز گیرى داشته باشند. 
شــاگردان مهدى تارتار بهترین نتیجه این فصل خود 
را در یک بازى خارج از خانه به دست آوردند و در تبریز 
توانستند گسترش را با حساب 4 بر یک مغلوب کنند. آنها 
در یک بازى خارج از خانه هم اســتقالل خوزستان را با 
حساب یک بر صفر مغلوب کردند و تنها در اصفهان به 
سبب مساوى یک -یک مقابل سپاهان امتیازات کامل 

را نگرفتند. 
این تیم بــا زدن 6 گل در بازى هاى خارج از خانه از این 
حیث نیز بهترین عملکرد را در بین 16 تیم داشته و تنها 
2 بار دروازه اش باز شده است. سپاهان و گسترش فوالد 
تیم هایى هستند که در این بازى ها دروازه پارس جنوبى 

را باز کرده اند.

 بهترین تیم داخل خانه
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان 3 بــار در خانه به میدان 
رفته و با دو پیروزى و یک مساوى بیشترین امتیاز را در 
خانه گرفته است. شاگردان کمالوند در خانه 5 بار گلزنى 

کردند و 2 بار هم گل خوردند. 
البته تیم پارس جنوبى با کســب دو پیروزى از دو بازى 
خانگى نه تنها بعد از صنعت نفت در این جدول در جاى 
دوم قرار دارد، بلکه مى تــوان گفت این تیم با آمار 100 
درصد پیروزى در خانه از نظر درصد امتیازگیرى بهترین 

عملکرد را داشته است.

 آمار عجیب سیاه جامگان
سیاه جامگان تنها تیم در بین 16 تیم لیگ برترى است 
که تاکنون در بازى هاى خانگى اش به پیروزى نرسیده 
است. این تیم که در پایان هفته چهارم با کسب 6 امتیاز 
در جایگاه هشتم جدول قرار گرفته است، 3 بار در خانه 
خودش به میدان رفته که حاصل این 3 بازى خانگى یک 
شکست و دو مساوى است. سیاه جامگان با تنها 2 امتیاز 
خانگى ضعیف ترین تیم در بازى هــاى داخل خانه به 
حساب مى آید. این در حالى است که تیم گسترش فوالد 
تبریز هم داراى ضعیف ترین عملکرد در بازى هاى خارج 
از خانه به حساب مى آید. این تیم با 2 شکست از 2 بازى، 
زدن یــک گل و خــوردن 5 گل ضعیف تریــن آمار 
در بازى هــاى خــارج از خانــه را به خــود اختصاص

 داده است. 

حاج صفى یک رقمى شد! نگاهى آمارى بر 5 هفته گذشته از لیگ برتر

عابدزاده باالخره بازى کرد

موزه
 جام ها را 
جدى بگیرید

اسطوره فوتبال برزیل بعد از اینکه «کریستیانو رونالدو» توانست رکورد گلزنى او 
در بازى هاى ملى را بشکند براى او پیام تبریک نوشت.

به  گزارش   اسکاى اسپورت، کریستیانو رونالدو توانست در دیدار تیم   ملى فوتبال 
پرتغال برابر جزایرو فارو، هت تریک کند. این بازیکن پرتغالى با سه گلى که در این 
دیدار به ثمر رساند تعداد گل هاى  ملى خود را به عدد 78 رساند تا «پله»، اسطوره 

فوتبال برزیل را پشت سر بگذارد.
پله بعد از اینکه رونالدو توانست رکورد گل هاى ملى او را پشت سر بگذارد براى او 
پیام تبریک نوشت. او در صفحه رسمى خود در توییتر نوشت: «به رونالدو تبریک 
مى گویم. او االن جزو پنج گلزن برتر تاریخ فوتبال جهان در بازى هاى ملى است. 

آفرین به تو.»
بهترین گلزن تاریخ فوتبال جهان در بازى هاى ملى «على دایى»، اسطوره فوتبال 

ایران است که توانسته 109 گل به ثمر رساند.
بعد از او «پوشکاش» با 84 گل در رده دوم اســت. «کاماموتو ژاپنى» با 80 گل 
زده ســوم اســت و «چیتالو» از زامبیا با 79 گل در رده چهارم اســت. «حسین 
سعید» و «کریســتیانو رونالدو» هم با 78 گل به صورت مشترك در رده پنجم 

جاى دارند. 

 دور جدید جنگ رحیمى و درخشان

 مدیرعامل جدید نفت تهران عالقه اى به همکارى با حمید درخشان ندارد.
   علیرضا رحیمى در آستانه مدیرعاملى باشگاه نفت تهران قرار دارد و جالب اینکه او باز 

هم حاضر نیست با حمید درخشان کار کند.
مدیرعامل پیشین پرسپولیس پیش از این در زمان مدیریتش در این باشگاه نیز وقتى 
هیئت مدیره وقت پرســپولیس به او اجبار کرد على دایى را برکنار و حمید درخشان را 
جایگزین او کند ترجیح داد به جاى این کار از سمت خود استعفا کند. در حال حاضر هم 
رحیمى به مالک باشگاه نفت اعالم کرده در صورتى مدیرعامل نفت تهران خواهد شد 

که با کادرفنى دیگرى کار کند.
با توجه به اینکه مالک باشــگاه نفت هم دلخوشى از درخشــان و برخى دستیارانش 
ندارند، احتمال برکنارى این مربى خیلى زیاد است. درخشان با توجه به همین موضوع 
دیروز(شنبه) حاضر نشده همراه تیمش به اردوى عباس  آباد برود.از سرمربى پیشین تیم 

جوانان ایران به عنوان جانشین حمید درخشان نام  برده مى شود.

استقاللى ها انتظار دارند پرسپولیس بتواند حریف روز پنج شنبه خود را شکست 
دهد و براى این اتفاق، لحظه شمارى مى کنند. شاید این جزو معدود دفعاتى باشد 
که استقاللى ها منتظر پیروزى رقیب همیشگى شان یعنى پرسپولیس هستند و 

شاید براى کسب پیروزى این تیم دعا کنند!  
ماجرا اینجاســت که پرســپولیس باید در تبریز به دیدار گســترش فوالد تیم 
آبى پوش این شــهر برود. دیدارى معوقه از هفته پنجم لیــگ برتر که با اعالم 
غیررسمى ســازمان لیگ باید در تاریخ پنج شــنبه هفته جارى  برگزار شود. اگر 
پرســپولیس برنده بازى شــود، مى تواند دوباره به صدر جــدول برگردد اما اگر 
سرخپوشان پایتخت به گسترش ببازند، گسترشى ها 6 امتیازى شده و پنج رتبه 
در جدول رده بندى باال مى آیند. در این صورت، استقالل در قعر جدول، جانشین 
گسترش فوالد خواهد شــد و این چیزى نیست که آبى پوشــان را راضى کند. 
وضعیت بغرنج اســتقالل و کســب تنها یک پیــروزى در پنج بــازى و به ثمر 
رســاندن فقط یک گل در 450 دقیقه گذشته از لیگ باعث شــده تیم پرافتخار 
و پرهوادار کشــورمان بــه رده پانزدهم جدول برســد و در صــورت پیروزى 
گسترش فوالد مقابل پرســپولیس، آبى پوشــان به آخرین رتبه جدول سقوط

 خواهند کرد.

سرمربى تیم فوتبال بانوان آینده سازان گفت: با گذشت زمان و بدون تمرین نمى توانم قول سکو در 
لیگ امسال را بدهم. 

سمیه شهبازى در گفت وگو با فارس، درباره حضور تیم آینده سازان در لیگ برتر فوتبال بانوان گفت: ما 
قطعا در لیگ تیم خواهیم داشت اما هنوز مشخص نیست با چه نامى در مسابقات شرکت کنیم. فعال 

منتظر رایزنى فدراسیون فوتبال، باشگاه سپاهان و هیات فوتبال استان هستیم.
وى افزود: با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال اعالم کرده تیم هایى که در بخش بانوان تیمدارى کنند 

2 درصد مالیات شان بخشیده مى شود این احتمال وجود داردتا سپاهان همین 2 درصد را براى حمایت 
از ما هزینه کند. باید ببینیم تکلیف تیم چه خواهد شد.

سرمربى آینده سازان با اشاره به اینکه هنوز تمرینات این تیم آغاز نشده، عنوان کرد: اواسط مهرماه 
مسابقات لیگ شروع مى شود اما هنوز ما تمرینى نداشته ایم. البته فکر مى کنم تیم هاى دیگر هم به 
صورت جدى تمرینات خود را شروع نکرده اند و یا اگر تمرینى دارند با بازیکنان بومى است. منتظریم 
تکلیف تیم مشخص شود تا بتوانیم چند بازیکن بگیریم. این احتمال وجود دارد یک یا 2 بازیکن غیر 

بومى جذب کنیم. بازیکنان ما هم چند پیشنهاد داشته اند اما به خاطر عرقى که دارند مانده اند.
شهبازى در ادامه درباره اینکه شما سال گذشته عنوان قهرمانى را کسب کردید فکر نمى کنید این 
وضعیت قهرمانى شما را تهدید کند، اظهار داشت: شما درست مى گویید. به هر ارگانى که قرار است 
از ما حمایت کند گفته ام هر چه زمان بگذرد نمى توانم قول بدهم روى سکو مى رویم. بقیه تیم ها نیز 
بیکار ننشسته اند. با گذشت زمان کار ما هم سخت تر مى شود. این نکته را بگویم ما با هر اسمى در لیگ 

شرکت کنیم با مدعى قهرمانى در مسابقات حاضر مى شویم.

سرمربى  تیم فوتبال بانوان آینده سازان:  

 همشهرى آنالین - شــاید فصل گذشته در آن 
روزهایى که استقالل منصوریان همه رقبایش 
را به ترتیب با ســه گل شکســت مــى داد، این 
مربى فکرش را هم نمى کرد تنهــا چند ماه بعد 
سرنوشتش به بازى با گل گهر سیرجان در اولین 
مرحله جام حذفى گره بخورد، اما حاال این اتفاق 
رخ داده است. گل گهر که سه سال پیش در بازى 
حذفى با پرسپولیس حسابى سرخپوشان را آزار داد 
و مسابقه را به ضربات پنالتى کشاند، حاال قصد 
دارد موى دماغ استقالل شــود؛ به خصوص که 
شیشه عمر منصوریان را هم دست این تیم داده اند 
و اگر امضاى گل گهر پاى حکم اخراج على منصور 
بیفتد، اســم این تیم تا مدتها در حافظه فوتبال 
ایران ماندگار خواهد شد. در حال حاضر گل گهر با 
7امتیاز از سه بازى روى پله پنجم جدول مسابقات 
دسته اول قرار گرفته و در مجموع تیم خوبى نشان 

مى دهد. نکته جذاب تر اما به اسم سرمربى این 
تیم مربوط مى شود؛ «وینکو بگوویچ!»

بگوویچ اســمى کامًال آشــنا براى هــواداران 
فوتبال در کشورمان اســت؛ یک مربى کروات 
که 18ســال اســت در فوتبال ایــران فعالیت
 مى کند. اوج شــهرت او اما مربوط به ســال82 
بود کــه در ابتداى لیگ ســوم حرفه اى هدایت 
پرســپولیس را بر عهده گرفــت. اکبر غمخوار، 
مدیرعامل وقت پرســپولیس که پروژه عبور از 
پروین را کلیــد زده بود، انبوهى از ســتاره ها را 
براى وینکو خریــد؛ از افشــین پیروانى و کریم 
باقرى و على دایى تا حامــد کاویانپور و مهرداد 
میناوند و عیســى ترائوره. تیم بگوویچ در ســه 
بازى اول 14گل بــه پگاه گیالن و ابومســلم 
مشــهد و فجرسپاســى شــیراز زد تا همه سر 
قهرمانى این تیم شــرط ببندند؛ بــا وجود این، 
پرســپولیس خیلى زود اســیر اختالفات داخلى 
و حواشى عجیب و غریب شــد و همه چیز را از

 دست داد.
سالى که بگوویچ سرمربى پرسپولیس شد، امیر 
قلعه نویى جوان هم با هــزار امید و آرزو نیمکت 
استقالل را تصاحب کرد. شاید بزرگ ترین نقطه 
عطف دوران مربیگرى امیر در فوتبال ایران، اتفاقًا 
مربوط به دوئلش با همین آقاى بگوویچ باشــد؛ 
دربى رفت لیگ سوم که استقالل کم ستاره امیر 
دو بر یک پرسپولیس کهکشانى بگوویچ را برد و 
قلعه نویى رسمًا امپراتورى اش در استقالل را بنا 
گذاشت. این همان مسابقه اى است که غمخوار 
قبل از آغازش مدعى شد پرسپولیس آن را با یک 
نتیجه رؤیایى خواهد برد، اما در میدان همه چیز 
برعکس شد! آن روز بگوویچ کارى کرد که دوران 
اوج قلعه نویى در فوتبال ایران آغاز شود؛ هرچند 
خود امیر هم باید انصاف بدهد که تیمش در آن 
بازى خیلى خوش شــانس بود. حاال اما 14سال 
بعد از آن روز، وینکو با تیمى که قابل مقایســه با 
آن پرسپولیس نیست، مى تواند به دوران حضور 
منصوریان در استقالل و شاید سطح اول فوتبال 
ایران خاتمه بدهد؛ آیا این کار از دست او ساخته 

است؟

احســان حاج صفــى بازى ملــى شــماره 83 خــود را انجام «پارس» شگفتى آفرین دوباره وینکو بگوویچ
داد و از ایــن حیــث از حمید اســتیلى عبور کــرد. او حاال 
در رده نهمیــن مــرد پر ثبــات تاریــخ تیم ملى اســت 
و مى تواند خیلى زود خــودش را به باشــگاه صد تایى ها 

نزدیک کند.
در این عرصه، حاال جواد نکونــام، على دایى، على کریمى، 
مهدى مهدوى کیا، سید جالل حسینى و آندرانیک تیموریان 

در باشگاه صد تایى ها هســتند و نفراتى چون حسین 
کعبى و کریــم باقرى هم بین 83 تــا 100 بازى 

دارند؛ بعد از هشت مرد فوق احسان حاج صفى 
با 83 بازى در رده نهم است و حمید استیلى با 
82 بازى ملى مرد دهم در تاریخ فوتبال ملى 
اســت. نفراتى چون جــواد زرینچه، یحیى 

گل محمدى، عابــدزاده، مهدى رحمتى، 
على پروین و... در رده هاى بعدى این 

فهرست قرار دارند . 

ماریتیمو در جام حذفى پرتغال از دروازه بان ایرانى خود در ترکیب بهره برد و به پیروزى رسید. امیر عابدزاده از نیم فصل سال گذشته 
که به عضویت ماریتیمو درآمد تا پایان فصل تنها در یک بازى جام حذفى به میدان رفت و در لیگ پرتغال فرصتى پیدا نکرد اما با 

این حال براى فصل جدید نیز در این تیم ماند.
ماریتیمو در چهار هفته اخیر لیگ پرتغال سه پیروزى و یک شکست داشته که عابدزاده در تمام این مسابقات نیمکت نشین بوده 
است. تیم ماریتیمو در مرحله اول جام حذفى پرتغال  در ورزشگاه خانگى ورزشگاه دوس باریروس میزبان استوریل بود که عابدزاده 
براى نخستین بار در این فصل در ترکیب تیمش قرار گرفت و در حضور 90 دقیقه اى موفق به بسته نگهداشتن دروازه خود شد.

 ماریتیمو در این دیدار با تک گل «رودریگو پینهو» در دقیقه 29، موفق به پیروزى برابر استوریل شد.

نصف جهان  ظاهراً قسمت بر این بوده تا اولین دیدار  سامان 
قدوس براى تیم ملى ایران در ورزشگاه آزادى باشد.

مهاجم جدید ایران  بــدون هیچ دغدغــه اى مى تواند در 
آزادى به میدان برود. ســامان به دلیل طى نشدن یکسرى 
از مراحل ادارى، نتوانســت در دیدار ایران و کره جنوبى به 
میدان برود. این مراحل ادارى گویا از دســت فدراســیون 
خارج بوده اســت و به مســئوالن دولتى ایران هم مربوط 
نمى شد. به گفته مســئوالن تیم ملى مشکل سامان براى 
دیدار با ســوریه به طور قطــع حل مى شــود و مى تواند 
در این مســابقه براى ایران به میدان بــرود و اولین بازى 

رسمى اش را انجام دهد.

تیم فوتبــال پیــکان  در دیــدارى دوســتانه برابر 
ذوب آهــن قــرار گرفــت و در پایــان موفــق به 
شکســت میزبان خود شــد.در ایــن دیــدار که با 
پیروزى 3 بــر 1 شــاگردان جاللى خاتمــه یافت، 
مرتضــى آقاخــان (2 بــار) و ابوالفضــل ابراهیمى 

گل هاى پیکان را به ثمر رساندند.
پس از این دیدار تیــم پیکان به تهران باز گشــت و 
ادامه تمریناتش را در زمین پیکانشهر از سر مى گیرد. 
سبزپوشان ذوب آهن نیز در اصفهان تمرینات خود را 

دنبال خواهند کرد.

منتظر رایزنى فدراسیون و سپاهان هستیم

قلعه نویى را آورد 
منصوریان را مى برد؟

 رونمایى ازسامان در آزادى

پیروزى پیکان بر ذوب آهن

3شــماره 83 خــود را انجام
یلى عبور کــرد. او حاال 
ریــخ تیم ملى اســت 
باشــگاه صد تایى ها 

لى دایى، على کریمى،
ىو آندرانیک تیموریان 

اتى چون حسین 
100 بازى  ـا

حاج صفى 
 استیلى با 
ملى  بال
، یحیى 

متى، 
ین
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واژگونــى کامیونــت منجر به محبوس شــدن 
راننــده، داخــل اتاقک درهــم پیچیــده خودرو 

شد.
ســاعت 9و20 دقیقه صبح روز پنج شــنبه هفته 
گذشته واژگونى یک دستگاه کامیونت در بزرگراه 
شــهید خرازى، بوســتان لَتمان کن به ســامانه 
125 اعالم شــد که به سرعت ســتاد فرماندهى 
آتش نشانى تهران، آتش نشــانان ایستگاه 100 و 

گروه امداد و نجات 8 را به محل حادثه اعزام کرد.

ابراهیم نادرپور،  افســرآماده منطقه یک عملیات 
آتش نشانى تهران درباره جزئیات این حادثه اظهار 
داشــت: یک دســتگاه کامیونت تانکر با ظرفیت 
4000 لیتر آب دریکى از راه هاى بوستان لتمان کن 
حرکت مى کرد که به علت نامعلومى کنترل آن از 
دست راننده اش خارج و در کنار جاده به طور کامل 

واژگون شده بود.
وى با اشــاره به گرفتار شــدن راننــده کامیونت 
در داخل اتاقــک درهــم پیچیده ایــن خودرو، 

افزود: آتش نشانان با در نظر گرفتن اصول ایمنى 
و با اســتفاده از تجهیزات هیدرولیکى، راننده 45 
ساله را از میان اتاقک کامیونت خارج کردند و براى 
اعزام به مرکز درمانــى داخل آمبوالنس اورژانس 

قرار دادند.
نادرپور خاطرنشان کرد: دو سرنشین دیگر خودرو 
قبل از رســیدن آتش نشــانان با کمک رانندگان 
خودروهاى عبورى از این کامیونت خارج شــده 

بودند.

زن جــوان در حســادت ازدواج خواهر کوچک تــرش با مرد 
ثروتمند، نقشه اى براى نابودى زندگى آنها طراحى کرد و مرد 

جوانى اجیر شد تا این سناریو را به اجرا رساند.
از زمانى که «مینا» - خواهر «سعیده»- ازدواج کرده بود، زندگى 
براى خواهر بزرگ ترش سخت شده بود. سعیده نمى توانست 
ببیند که خواهر و شوهرخواهرش اینقدر خوشبخت هستند و تازه 
داماد دائم براى همسرش هدایاى گرانقیمت و طال و جواهرات 
مى خرد. او ده سال زندگى کرده و در این مدت همسرش یکى 
از هدایایى که شوهر مینا براى خواهرش خریده بود، را نخریده 
بود و همین مسئله حس حسادتش را روز به روز بیشتر مى کرد. 
تا اینکه سرانجام در اوج خشم وحســادت تصمیم به انتقام از 

خواهرش گرفت و ماجراى عجیبى رقم خورد.

مزاحمت هاى تلگرامى
چندى پیش مرد جوانى به نام «کیوان» راهى دادســراى امور 
جنایى تهران شد و از مزاحمى شکایت کرد که آسایش و آرامش 
را از او و همسرش گرفته بود. شاکى گفت: «چند وقتى است که 
مردغریبه اى براى همسرم در تلگرام، مزاحمت ایجاد مى کند. 
او پیام ها و عکس هاى مستهجن مى فرستد و با اینکه همسرم 
چندین بــار او را ازتلفنش حذف - بالك - کــرده اما هر بار با 
شــماره هاى دیگرى مزاحمت هایش را ازسر مى گیرد. ضمن 
اینکه ما به تازگى ازدواج کرده ایم و کارهاى مرد ناشناس زندگى 
ما را به سمت فروپاشى کشیده است. من به همسرم اعتماد دارم 
اما مرد ناشناس کوچک ترین جزئیات را در مورد همسرم مى داند 
و همین مسئله باعث شده به او مشکوك شوم. حاالهم خواستار 

رسیدگى فورى به ماجرا هستم.»
با شکایت مرد جوان، بازپرس دستور رسیدگى به پرونده را صادر 
کرد. همزمان با شروع تحقیقات تخصصى، آموزش هاى الزم به 
کیوان داده شد و با هماهنگى هاى صورت گرفته؛ مینا-همسر 
کیوان- با مرد ناشــناس قرار مالقات حضورى گذاشــت و 
زمانى که مزاحم تازه عروس در محل قرار حاضر شــد، توسط 

کارآگاهان بازداشت شد.

مزاحم اجیر شده
بدین ترتیب مزاحم جوان پس از دستگیرى به دادسراى امور 
جنایى تهران انتقال یافت. وى در تحقیقات مدعى شد براى این 
کار اجیر شده و قرار اســت بابت کارهایى که کرده مبلغى پول 

دریافت کند.
او گفت: «مدتى قبل یکى از آشــنایان دورمان را در میهمانى 
دیدم، سعیده بعد از کلى مقدمه چینى شــماره اى داد و از من 
خواســت براى صاحب شــماره تلفن مزاحمــت ایجاد کنم. 
ابتدا قبول نکردم اما وقتى اســم پــول به میان آمــد و قرار 
شــد براى این کار مبلــغ خوبى بپــردازد، موافقــت کردم و 
مزاحمت هایم براى زنى آغاز شد که تا به حال او را ندیده بودم و 

هیچ اختالفى هم با او نداشتم.»
با اظهارات مزاحم جوان، دســتور بازداشــت سعیده صادر شد 
وزمانى که زن جوان- خواهرزن شاکى - به دادسرا انتقال داده 

شد راز مزاحمت هاى سریالى افشا شد.
سعیده که با دیدن خواهرش و شوهر او به شدت ابراز شرمسارى 
مى کرد گفت: «متأســفانه زندگى نابســامانى دارم و به دلیل 
رفتارهاى شــوهرم چندین بار درخواســت طالق داده ام. اما 
هر بار بخاطــر آبرویم از طالق منصرف شــده ام. آن موقع ها 
مى توانستم با این مشــکالت کنار بیایم اما زمانى که خواهرم 
ازدواج کرد شــرایطم خیلى بدتر شد. شــوهر او مدام برایش 
هدایاى گرانقیمت مى خرید و به او خیلى احترام مى گذاشــت. 
رفتارهــاى شــوهرخواهرم بــا خواهرم حس حســادت مرا 
برانگیخت. این درحالى بود که من در آستانه طالق قرار داشتم. 
اما خواهرکوچکم در بهترین وضع ممکن زندگى مى کرد. براى 
همین تصمیم گرفتم از او انتقام بگیرم و سرنوشــت او را مثل 
سرنوشت خودم بکنم.» با افشــاى این راز، خواهرکوچک تر 
با مشاهده ندامت و شرمسارى خواهرش از شکایت گذشت و 

 پرونده ماجرا بسته شد. 

حکم قصاص تازه دامادى که برادر همســرش را کشته بود در دیوان عالى 
کشور مهر تأیید خورد تا وى در یک قدمى چوبه دار قرار بگیرد.

شامگاه ششــم آذر ماه ســال 88 پیکر نیمه جان یک مرد 28 ساله به نام 
«صالح» به بیمارستانى در حوالى میدان شهداى تهران منتقل شد. صالح با 
یک ضربه چاقو به شکمش مجروح شده بود. وى تحت عمل جراحى قرار 
گرفت اما به دلیل شدت جراحت جان سپرد. به این ترتیب شوهرخواهر وى 
به نام «حسن» که او را به بیمارستان منتقل کرده بود تحت بازجویى قرار 

گرفت.
حسن 29 ساله به پلیس گفت: «صالح برادر ناتنى همسرم است. او دیروز به 
خانه مان آمده بود اما وقتى متوجه اختالف هاى من و همسرم شد به سمت 
من حمله کرد و مرا کتک زد. او که عصبانى بود با کارد میوه خورى خودزنى 
کرد و با چاقو به شکم خودش زد. من بالفاصله او را به بیمارستان رساندم اما 

کار از کار گذشته بود.»
در حالى که شــواهد نشــان مى داد قربانى خودزنى نکرده است پزشکى 
قانونى نیز این فرضیه را رد کرد. به این ترتیب همسر حسن تحت بازجویى 
قرار گرفت. این تازه عروس گفت: «من و حســن چند ماه است که ازدواج 
کرده ایم اما با هم اختالف داریم. دیروز برادر ناتنــى ام به خانه مان آمد و 
متوجه شد من و همسرم با هم درگیر هستیم. برادرم به هواخواهى از من با 

همسرم درگیر شد و شوهرم با کارد میوه خورى یک ضربه به شکم او زد.»
به دنبال اظهارات زن جوان، حســن لب به اعتراف گشود و به قتل اعتراف 
کرد. وى در شعبه 113 دادگاه کیفرى سابق استان تهران پاى میز محاکمه 
ایستاد. در آن جلسه پدر و مادر قربانى براى تازه داماد حکم قصاص خواستند.

سپس حسن به دفاع پرداخت و گفت: «وقتى برادر زنم متوجه اختالف هاى 
من و همسرم شد دعوا را شروع کرد. او به من ناسزا گفت و با مشت و لگد به 
جانم افتاد که از هوش رفتم. وقتى به هوش آمدم کف آشپزخانه افتاده بودم. 
همان موقع مى خواستم خانه را ترك کنم که بار دیگر صالح به سمت من 
حمله کرد و من کارد میوه خورى را که کف آشــپزخانه افتاده بود برداشتم. 
اول فکر کردم قاشق است که آن را به سمت شکم صالح زدم اما وقتى دیدم 
خون جارى شد متوجه شدم چاقو در دستم بوده است. من واقعاً قصد کشتن 

برادرزنم را نداشتم و حاال پشیمانم.»
در پایان آن جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و با توجه به درخواست اولیاى 
دم، حسن را به قصاص محکوم کرد. حکم صادره در شعبه 13 دیوان عالى 
کشور تحت رسیدگى موشکافانه قرار گرفت و مهر تأ یید خورد. به این ترتیب 

تازه داماد در لیست سیاه اعدام قرار گرفت. 

با پیدا شدن جنازه دختر 30 ســاله در جاده نمین، پلیس توانســت عامل اصلى جنایت و 
همدستش را شناسایى و دستگیر کند.

در پى کشف جسد دختر 30 ساله اى در جاده نمین _فندقلو، کارآگاهان تحقیقات ویژه خود 
را از اولیاى دم آغاز کردند و در پیگیرى ســرنخ ها دریافتند که دو روز قبل از کشف جسد، 
فردى ناشناس با استفاده از گوشــى متوفى با منزل وى تماس برقرار و اعالم کرده است 
نامبرده در نزد وى و در یکى از شهرســتان هاى اردبیل است که قصد ازدواج با یکدیگر را 
دارند. اولیاى دم با تصور موضوع ازدواج، از اعالم فقدانى وى به مراجع انتظامى خوددارى 

مى کنند.
کارآگاهان با بررسى سرنخ هاى به دست آمده، خودروى سمند بژ رنگى را که متعلق به فرد 
تماس گیرنده بود شناسایى کرده و در بررسى سوابق اخالقى و رفتارى وى، طى هماهنگى 
قضائى او  را دستگیر مى کنند و در بازرسى از خودرو، با یکى از سرنخ ها که پوکه سیمکارت 

دختر جوان بود، روبه رو شدند. 
با تحقیقات به عمل آمده از مظنون، وى ابتدا منکر قضیه شــد، ولى در مواجهه با مدارك 
و مستندات پلیس، در نهایت لب به اعتراف گشــود و راز جنایت خود را با همکارى یکى از 

دوستانش فاش ساخت.
متهم اعالم داشت از طریق یکى از دوستانش  با مقتول آشــنا شده و با پیشنهاد دروغین 
ازدواج، وى را فریب داده و  دختر جوان  را به منزل مســکونى خالى خود انتقال داده و دو 
شبانه روز او را در آن محل نگهدارى کرده اســت. با توجه به اینکه متهم هویت خود را به 
نام «حسین» به متوفى اعالم کرده بود و از بیان نام و مشخصات دقیق خویش خوددارى 
مى کرده اســت، متوفى در زمان حضور در منزل، مدارك شناسایى متهم را یافته و هویت 

پنهان و اصلى وى را شناسایى مى کند.
نظر به اینکه هیچیک از متهمان قصد ازدواج با مقتول را نداشته و براى سوء استفاده از وى، 
او را فریب داده بودند، طى اعتراض و پرخاشگرى مقتول براى ر هایى از دست وى به بن 
بست رسیده و در هنگام شب، متهم  به تنهایى و با دستان خود با ایجاد فشار بر گلوى مقتول، 
وى را به قتل رسانده و با انتقال جسد به خودرو، به سمت شهرستان نمین حرکت و در مسیر 

راه جسد دختر جوان را کنار جاده رها کرده و فرار مى کند. 
متهــم دیگر پرونــده در تحقیقات پلیســى، اظهــارات همدســت خــود را تأیید کرد.

در نهایت و در کمتر از 72 ساعت از پس از وقوع جنایت، متهمان دستگیر و به مراجع قضائ ى 
معرفى شدند.

فرمانده انتظامى استان خوزستان گفت: با هوشیارى پلیس شهرستان آبادان عامالن نزاع منجر به 
قتل دستفروشان شناسایى و دستگیر شدند.

سردار حیدر عباس زاده گفت: در پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر وقوع درگیرى 
منجر به قتل در میدان ثامن شهرســتان آبادان، با توجه به اهمیت موضوع، دستورات الزم صادر 
شد.عوامل انتظامى سریعاً در محل درگیرى حاضر شدند و ضمن تأ یید وقوع قتل، نسبت به شناسایى 

و دستگیرى تعداد سه نفر از ضاربان اقدام کردند.
وى افزود: در تحقیقات به عمل آمده یکى از متهمان به بزه انتسابى اعتراف و علت آن را اختالف 

بر سر محل کسب عنوان کرد.

رئیس پلیــس راه راهور ناجا علــت قطعى حادثــه واژگونــى اتوبوس حامل 
دانش آموزان هرمزگانى را اعالم کرد.

سردار محمد حسین حمیدى با اشاره به بررسى تیم ویژه کارشناسى در خصوص 
حادثه صبح روز جمعه اتوبوس ولوو حامل دانش آموزان دختر در شــمال استان 
فارس گفت: با توجه به بررسى وضعیت راه، اتوبوس و راننده در این حادثه برابر 
نظر قطعى پلیس راه، خواب آلودگى راننــده اتوبوس محرز بوده و علیرغم زمان 
الزم براى استراحت وى به نظر مى رسد راننده استراحت کافى نداشته و خواب 

آلودگى راننده علت این حادثه ناگوار بوده است.
رئیس پلیس راهور ناجا افزود: اطالعات ســامانه «ســپه تن» در خصوص این 
اتوبوس نیز نشان مى دهد که سرعت تردد آن 85 کیلومتر در ساعت بوده که در 
محدوده سرعت مجاز قرار دارد ولى تصاویر دوربین هاى پلیس نشان  مى دهد که 

راننده اتوبوس چهره خسته اى داشته است.
حمیدى  در ادامــه با تأکیــد بر اینکــه اتوبوس حامــل دانش آمــوزان تمام 
معاینات فنى الزم را دارا بوده اســت، گفت: در اتوبوس مذکور دو راننده حضور 
داشتند و طبق مقررات و ضوابط موجود در حال تردد بوده و هیچ مشکل خاصى 

نداشته است.

تست الکل و مرفین راننده منفى بود
حجت االسالم و المسلمین سیدمحسن موسوى، رئیس دادگسترى شهرستان 
داراب از اعالم نظریه پزشــکى قانونى در رابطه با تســت الکل و مرفین راننده 
خاطى خبر داد و گفت: طبق اعالم پزشکى قانونى تست الکل و مرفین وى منفى 
بوده است. پیش از این رئیس دادگسترى شهرســتان داراب از بازداشت راننده 

اتوبوس حامل دانش آموزان دختر هرمزگانى خبر داده بود.

روایت یکى از دانش آموزان از سانحه 
یکى از دانش آموزان سانحه واژگونى اتوبوس دانش آموزان هرمزگانى در استان 

فارس به تشریح جزییات این حادثه پرداخت.
زینب رحیمى در خصوص این ســانحه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ساعت 
16 روز9 شــهریور همگى در اداره آموزش و پرورش شهرستان میناب حضور 
یافتیم، گفت: از آنجا حرکت کردیم به ســوى بندرعباس و ســاعت 20 پس از 
صرف شام و برگزارى جلســه و حفظ شــعر براى افتتاحیه اردو در شیراز راهى 
استان فارس شــدیم. رحیمى با اشــاره به اینکه ســاعت 23 به سوى استان
 فارس حرکــت کردیم، گفت: حوالى ســاعت 2 بامداد در جاده ایســتادیم که 
راننده اعالم کرد تا اســتراحت مى کنم شــما بــراى خود مقــدارى تنقالت 

خریدارى کنید.
این دانش آموز گفت: تا ساعت 3 بامداد بیدار بودیم که یکى از مربیان اعالم کرد 
بروید استراحت کنید تا راننده حواســش پرت نشود. نیم ساعت نگذشته بود که 

مشاهده کردیم در بین زمین و هوا معلق هستیم.
وى بــا بیــان اینکه بــه عنــوان اولیــن نفر از شیشــه بــه بیــرون پرتاب 
شــدم، اضافه کرد: شیشــه اى که حاوى مهیــاوه (از خوردنى هــاى جنوب) 
بود و بچــه ها بــراى پختن نان ســنتى همــراه داشــتند به ســرم برخورد 

و همین امر باعث شد تا از شیشه اتوبوس به بیرون پرتاب شوم.

نقشه کثیف سعیده براى نوعروس خوشبخت 

علت فاجعه تصادف اتوبوس دانش آموزان اعالم شد

خواب آلودگى راننده 
نخبه ها را به کشتن داد

گرفتار شدن راننده در 
اتاقک درهم پیچیده کامیونت

درگیرى دستفروشان با یکدیگر

قتل با کارد میوه خورى

گروگانگیرى براى ایجاد رابطه نامشروع
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Boom Force: War Game for Free بــازى فــوق العــاده 
زیبا با طراحى عالى و گرافیک اچ دى در ســبک بازى هاى اســتراتژى و 
 Fun Games اکشن براى اندروید اســت که استودیوى بازیســازى
For Free آن را بــه صــورت رایگان در گــوگل پلــى عرضه کرده 
اســت و از محبوب ترین بازى ها به شــمار مى رود! همیــن ابتداى کار 
بگوییــم کــه ســاختار و طراحــى بــازى Boom Force شــبیه 
به بازى معــروف Clash Royale از کمپانى سوپرســل اســت به 
طورى که در آن شــما باید با کاربران آنالین سراســر جهــان به رقابت 
بپردازید! وظیفه شماست که به کشــف، جمع آورى و ارتقاى بیش از 25 
نیرو و ســالح هاى مختلف از جملــه هواپیماهاى جنگنــده و مین هاى 
زمینى بپردازید و از آنها براى منفجر کردن رقیبان خود بهره ببرید! از میان 
هشت نوع مختلف از سرباز با توانایى هاى خاص و منحصر به فرد قادرید 
انتخاب کرده و آنهــا را وارد میدان نبرد کنید تا دشــمنان را از بین ببرند! 
پیروزى و یا شکســت در نبردها به استراتژى شما بســتگى دارد و اگر از 
عالقه مندان بازى هاى استراتژى باشید بدون شک پیروز میدان خواهید 
 Boom بود! طراحى عالى، صداگذارى هیجان آور و گرافیک اچ دى بازى
Force تجربه اى متفاوت از بازى  هاى اســتراتژى را برایتان به ارمغان

 مى آورد!

مهاجمان وب براى رســیدن به اهداف خود، از هر وسیله 
ممکن استفاده مى کنند و گاه، نوآورى هاى عجیبى نیز به 

خرج مى دهند.
به تازگى یک بدافزار ویژه به واســطه تطمیع کاربران براى 
مشاهده قسمت هاى منتشر نشده سریال مشهور «بازى تاج  

و تخت» در شبکه اینترنت منتشر شده است.
چندى پیش خبرى در رسانه هاى جهان منتشر شد که هک 
شدن سرورهاى شبکه مشهور اچ بى او(HBO) و در پى آن، 

لو رفتن قسمت هاى پخش نشده سریال محبوب «بازى تاج  
و تخت» را اطالع رسانى مى کرد؛ اکنون هر چند اصل این 
خبر دیگر چندان جدید به حساب نمى آید، اما حواشى و جنجال 

پیرامون آن، یک دستاویز خوب براى مهاجمان شده است.
اکنون و بالفاصلــه پس از این ماجرا، به نظر مى رســد که 
هکرها توانسته اند تا از این خبر داغ، نهایت استفاده را ببرند و 
بدافزارهایى را طراحى کنند که به کمک جنجال به پا شده 

به واسطه این خبر، انتشار آنها آسان تر از پیش شده است.

بر همین اســاس نیز هکرها مى توانند با تطمیع کاربران به 
دریافت قسمت هاى پخش نشــده از این سریال، آنها را به 
وبسایت هاى ناامن کشانده و بدافزار موردنظر خود را به عنوان 
بخشى از این سریال بر روى دستگاه قربانیان نصب کنند و 
این طبعاً آغاز دردسر و آسیب براى کاربرانى به حساب مى آید 

که در این دام گرفتار مى شوند.
روش کار هکرها بدین ترتیب است که این کار را از طریق 
ارســال یک ایمیل به کاربــر انجام مى دهنــد، که در آن 
اعالم شده است که اگر کاربران مى خواهند به قسمت هاى 
یادشده دسترسى داشته باشند، باید رقمى را به حساب یک 

فرد مشخص پرداخت کنند.
سپس در ادامه نیز لینک یک ویدئو کلیپ قرار داده  شده است 
تا کاربران بتوانند با مشاهده این ویدئوى مجازى، به ایمیل 
دریافتى خود اطمینان نمایند، در حالى  که کلیک کردن بر 
روى این ویدئو، در حقیقت به معناى قربانى شــدن امنیت 
کاربر است.متخصصان امنیتى بازهم مثل همیشه پیشنهاد 
کرده اند که در صورت دریافت ایمیل از مراجع نامعتبر بهتر 
است به هیچ عنوان آنها را باز نکرده و به سرعت ایمیل مربوطه 

را حذف کنید.

با توسعه فعالیت در فضاى وب و در پى آن، ارائه خدمات 
پردازش و ذخیره سازى اطالعات در فضاى وب- رقابت 
و نیز ارائه خدمات جدید در این زمینه نیز گسترش یافته 
و به همین دلیل هر از چند گاهى شــاهد شــکل گیرى 

همکارى هاى جدید بــراى حضور جدى تر در 

این بازار هستیم.
به تازگى شــرکت هاى VMware و QTC یک قرارداد 
همکارى ویژه را منعقد کرده اند تا راهکارهاى ابرى ویژه اى 

را به بازار مصرف عرضه کنند.
شرکت مشهور VMware و نیز شرکت فناورى ابرى کوانتا 
یا QTC در چند روز اخیر خبرى را منتشر کرده اند که 
حاکى از توافق آنان براى مشارکت 
خاص و منحصربه فرد است 
تا بر مبناى آن، در زمینه 
ارائه راهکارهاى ابرى، 

سرویس هاى جدیدى عرضه کنند.
بر اساس جزئیات اعالمى این دو شرکت، قرار است تا هدف 
از این همکارى، ارائه نســخه اى ویژه از VMware براى 
منطقه چین عرضه باشد که به صورت کامل خدمات خود را 
در محیط هاى ابرى و براى مشتریان مختلف ارائه مى کند.

 بر اساس بخشــى از توافق فنى این همکارى، مقرر شده 
که این نســخه ویژه بر پایه فنــاورى QxStack واحد 
دیتاسنترهاى محاسبات ابرى شرکت QTC شکل گرفته 
و عمل کند و از آنجا که بازار بزرگ چین موردنظر و هدف 
این پروژه مشترك است، طراحان اطمینان حاصل کرده اند 
که با هیچ مخالفتى در این زمینه روبه رو نشده اند  و بلکه 
مى توانند به سهولت و سرعت، به بازاریابى و ارائه خدمات 

بپردازند.
از جمله قابلیت هاى خاص این راهکار جدید این اســت 
که مى تواند موجب شــود تا کار شــرکت ها، سازمان ها 
و بنگاه هاى تجــارى براى طراحى، پیاده ســازى، اجرا و 
همچنین مدیریت دیتاســنترهاى تعریف شده به صورت 
نرم افزارى، کامًال کاربردى و راحت تر باشــند.البته برخى 
جزئیات از جمله زمان عملیاتى شــدن این پروژه، هنوز 
اعالم نشــده اســت، اما گفته مى شــود که پیاده سازى 
این طرح بــه کمک دســتگاه هاى SDDC تســریع 

خواهد شد.

منابع خبرى از عرضه گوشــى پیکســل 2 شــرکت 
گــوگل در 5 اکتبــر یعنــى اوایــل مهر مــاه خبر

 مى دهند.
این گوشى مجهز به سیستم عامل Android O بوده 
و از نمایشــگر با نســبت نمایش 16 به 9 برخوردار 

خواهد بود.
گفته مى شــود این گوشــى داراى نمایشــگر غول 
پیکر 6 اینچــى AMOLED ســاخت شــرکت ال 

جى اســت. ال جــى بــراى تولید ایــن نوع 

نمایشگرها 900 میلیون دالر در ال جى سرمایه گذارى 
کرده است.

همچنین ممکن است مدل کوچک  ترى از این گوشى 
با نمایشــگر 4,9 اینچى با دقت 1080 پیکسل عرضه 
 x 76.3  157.6 شود. ابعاد این دو گوشــى به ترتیب
x 7.9 میلیمتــر و x 7.8 x 69.3 145.3 میلیمتر اعالم 

شده است.
گوشى پیکســل 2 داراى پردازنده 
 S n a p d r a g o n
Snap- 835 یــا

 dragon 836

گیگابایــت   ، 4

 64 یــا   32 رم، 
حافظــه  گیگابایــت 
داخلــى، بلندگوهــاى 
اســتریو بــوده و از 
قابلیت ضدآب مبتنى 
بر اســتاندارد IP68 برخوردار 
دقــت  مــورد  در  اســت. 
دوربین هاى این گوشى خبر دقیقى 
در دسترس نیست. قیمت این گوشى 
نیز بین 700 تا 800 دالر برآورد شده است.

براى حذف دوطرفه پیام هاى دایرکت در اینستا گرام 
کافى است به شرح زیر عمل کنید:

گام اول: برنامه Instagram را باز کرده و به بخش 
دایرکت و سپس پیام شخص مورد نظر مراجعه کنید.

گام دوم: در این مرحله نیاز اســت تا پیام هایى که 
ارســال کرده ایم را به صورتى تکى حذف دو طرفه 
کنید. براى این منظور پیام مــورد نظر خود را چند 
ثانیه لمس کنید تا گزینه هاى مربوط براى شــما 

نمایان شود.
 گام سوم: از بین گزینه هاى موجود بر روى گزینه 

Unsend Message ضربه بزنید.
 گام چهــارم: ســپس یــک پنجره کــه حاوى 
توضیحات است براى شــما نمایش داده مى شود. 
براى حذف دو طرفه گزینــه Unsend را انتخاب

 کنید.
 با انتخاب گزینه Unsending پیام شما براى همه 
حذف خواهد شد. اما ممکن است کاربران این پیام را 

از قبل دیده باشند.
 با انجام مراحل باال، پیام شما از دایرکت خود و فرد 

مقابل حذف کامل خواهد شد.

رامین مشکاه 

سامســونگ به تازگى از فبلت گلکســى نوت 8 
رونمایى کرد. این فبلت زیبا قرار اســت با قیمت 
930 دالر روانه بازار شــود که قیمت چندان ارزانى 
نخواهد بــود! مطمئنًا با این قیمــت، گزینه هاى 
بســیار زیاد دیگرى هم پیش رویتان قرار خواهند 
داشــت که تضمین مى کنیم از خرید آنها به جاى 
فبلت گلکسى نوت 8 پشــیمان نخواهید شد. اما 
این گزینه ها کدامند؟در این نوشــتار قصد داریم تا 
لیستى از بهترین گوشى هاى جایگزین براى فبلت 
گلکسى نوت 8 سامسونگ را براى شما عزیزان ارائه 
کنیم. بنابراین اگر تصمیم گرفته اید که فبلت نوت 8 
سامسونگ را بخرید، توصیه مى کنیم که براى چند 
لحظه هم که شده زمان خود را به ما اختصاص دهید 

و این مطلب را مطالعه کنید. 

به جاى گلکسى نوت 8 چه گوشى بخریم؟

مطمئناً  آیفون 7 پالس اپــل مى تواند یکى از بهترین 
جایگزین هاى موجــود براى فبلت گلکســى نوت 8 
سامسونگ باشد. فراموش نکنید که با خرید این گوشى 
شــما صاحب یک آیفون مى شــوید و کالس کارى 
منحصر به فرد خود را خواهید داشت! آیفون 7 پالس 
اپل از نظر قیمت چندان تفاوتى با گلکسى نوت 8 ندارد و 
یکى از جایگزین هاى جالب این فبلت به شمار مى رود. 

شک نداشته باشید که گوشى هوشمند گلکسى اس 
8 پالس سامسونگ یکى از بهترین جایگزین هاى 
موجود براى فبلت گلکســى نــوت 8 خواهد بود. 
تفاوت هاى چندان زیادى مابین این دو گوشــى 
وجود نــدارد، اما باترى اس 8 پــالس 200 میلى 
آمپر ساعت از باترى نوت 8 ظرفیت بیشترى دارد. 
صفحه نمایش آن فقط 0,1 اینچى از نمایشگر نوت 
8 کوچک تر است و دســتگاه از رم 4 گیگابایتى و 
تراشه قدرتمند اســنپدراگون 835 کوالکام بهره 
مى برد. ضمناً قیمت آن کمى از قیمت نوت 8 کمتر 
خواهد بود. پس گوشى گلکســى اس 8 پالس را 
به عنوان یکى از اصلى ترین جایگزین هاى فبلت 

گلکسى نوت 8 به خاطر داشته باشید.

گوشى گلکسى اس 8 1
 Samsung Galaxy ) – پالس

(S8 Plus

دومین جایگزینى قدرتمنــدى که براى فبلت نوت 
8 معرفى مى کنیم، گوشى وان پالس 5 است که از 
صفحه نمایشى 5,5 اینچى، تراشه اسنپدراگون 835 
و رمى 8 گیگابایتى بهره مى برد! همچنین دستگاه از 
یک حافظه داخلى 128 گیگابایتى بهره مند خواهد 
بود و از همــه نظر نیازهایتــان را برطرف مى کند. 
جالب تر از همه اینکه قیمت گوشى وان پالس 5 در 
حدود 500 دالر خواهد بود، یعنى شما با خرید این 
گوشــى به جاى فبلت نوت 8 تقریبًا 400 دالر جلو 
افتاده اید! پس وان پالس 5 هم مى تواند یکى دیگر 

از جایگزین هاى عالى فبلت گلکسى نوت 8 باشد.

گوشــى وان پالس 5 –2
(OnePlus 5 )

گوشى اکسپریا ایکس زد پریمیوم ســونى با نمایشگر  
5,46 اینچى و وضوح تصویر 3840 در 2160 پیکســل 
هم بدون تردید مى توان یکــى از جایگزین هاى خوب 
موجود براى فبلت گلکسى نوت 8 سامسونگ باشد. این 
گوشى از تراشه اسنپدراگون 835 و رم 4 گیگابایتى بهره 
مى برد و دوربین اصلى آن 19 مگاپیکسلى است. قیمت 
این گوشى چندان ارزان نیست و به چیزى در حدود 650 
دالر مى رسد، اما با این حال در مقایسه با قیمت نوت 8 به 

مراتب ارزان تر است.

سونى اکسپریا ایکس 7
 Sony Xperia )– زد پریمیوم

(XZ Premium

دنبال یک فبلت اندرویدى هســتید؟ چرا فبلت پیکسل 
ایکس ال گــوگل را انتخاب نمى کنیــد؟ این فبلت که 
تولید مستقیم شرکت گوگل است برخالف دستگاه هاى 
سامسونگ ســریع آپدیت هاى جدید اندروید را دریافت 
مى کند. صفحه نمایش آن 5,5 اینچى است و تراشه به 
کار رفته در دستگاه اسنپدراگون 821 است. همچنین این 
گوشى به رمى 4 گیگابایتى مجهز است. گوگل پیکسل 
ایکس ال با وجود قیمت نه چندان ارزان خود (در حدود 

800 دالر) باز هم از فبلت گلکسى نوت 8 ارزان تر است.

گوشــى گوگل پیکسل 8
 Google Pixel )– ایکس ال

(XL

پرچمدار ســال 2017 ال جى هم پتانسیل الزم براى 
جایگزینى با فبلت گلکسى نوت 8 را دارد. این گوشى 
هوشمند از صفحه نمایشى 5,7 اینچى با نسبت تصویر 
18 به 9 بهره مند است و مجموعه دوربین اصلى آن، که 
از دو سنسور 13 مگاپیکسلى تشکیل شده عملکردى 
کم نظیر دارند. اگرچه تراشــه به کار گرفته شــده در 
گوشى جى 6 تراشه اسنپدراگون 821 است، اما با این 
حال در مجموع مى توان آن را جایگزین خوبى براى 
فبلت نوت 8 به شمار آورد. ضمناً با خرید گوشى جى 6 

به جاى نوت 8 تقریباً 400 دالر جلو مى افتید!

گوشــى ال جى جى6 –3
(LG G6 )

گوشــى هوشــمند موتوروال موتــو زد 2 فورس 
هم با قیمتــى در حدود 720 دالر یکــى دیگر از 
جایگزین هاى خوب فبلت گلکسى نوت 8 محسوب 
مى شود. این گوشى از نمایشگرى 5,5 اینچى، رم 
4 گیگابایتى و تراشه اســنپدراگون 835 بهره مند 
است و کیفیت ســاخت و عملکرد بسیار مطلوبى
 دارد. بنابرایــن آن را هــم بــه عنــوان یکى از 
جایگزین هاى خوب فبلت نوت 8 در نظر داشــته 

باشید.

گوشى موتو زد 2 فورس 4
 Motorola Moto )– موتوروال

(Z2 Force

پرچمدار سال 2017 شرکت اچ تى سى را هم باید به 
عنوان یکى از بهترین جایگزین هاى فبلت گلکسى 
نوت 8 به شــمار آوریم. این گوشى قیمت چندان 
ارزانى ندارد اما با این حال در مقایسه با فبلت نوت 8 
به مراتب ارزان قیمت تر است. صفحه نمایش آن 
5,5 اینچى در نظر گرفته شده و دستگاه مثل فبلت 
گلکســى نوت 8 از رم 6 گیگابایتى بهره مى برد. 
تراشه اسنپدراگون 835 و باترى 3000 میلى آمپر 
ساعتى هم از دیگر ویژگى هاى گوشى اچ تى سى یو 

11 محسوب مى شوند.

گوشــى اچ تى سى یو5
(HTC U11 )– 11 

چه از شرکت چینى هوآوى خوشتان بیاید و چه از 
آن دل خوشى نداشته باشــید، باید قبول کنید که 
فبلت هوآوى میت 9 یکى از بهترین جایگزین هاى 
موجود براى گلکسى نوت 8 محسوب مى شود. این 
فبلت که قیمتى در حدود نصف قیمت فبلت نوت 8 
دارد از تراشه کرین 960، رم 4 گیگابایتى و صفحه 
نمایشى 5,9 اینچى بهره مند خواهد بود و دوربین 
دوگانه آن قــدرت عملکرد مطلوبــى دارد. ضمنًا 
نسخه پرو این فبلت هم مى توان جایگزین خوبى 

براى فبلت نوت 8 باشد.

گوشى هوآوى میت 9 – 6
(Huawei Mate 9 )

آیفون 7 پــالس اپل - 
Plus 7 Apple iPhone 9

همکارى VMware و QTCدر زمینه خدمات ابرى

eشرکت مشهور VMware و نیز شرکت فناورى ابرى کوانتا همکارى هاى جدید بــراى حضور جدىى تر در 

Cیا QTC در چند روز اخیر خبرى را منتشر کرده اند که 

حاکى از توافق آنان براى مشارکت 
خاص ومنحصربه فرداست 
تا بر مبناى آن، در زمینه 
ارائه راهکارهاى ابرى، 

بازى استراتژى جالب و فوق العاده اندرویداستفاده از سریال «بازى تاج و تخت»  براى انتشار بدافزار

آموزش حذف
 دو طرفه  پیام هاى 
دایرکت در اینستاگرام

انتشار خبرهاى تازه در مورد گوشى پیکسل2

گفته مى شــود این گوشــى داراى نمایشــگر غول 
ل ال D اینچــى AMOLED ســاخت شــرکت 6پیکر 6

عععنوعنوع جى اســت. ال جــى بــراى تولید ایــن 

شده است.
پیکســل 2 د 2گگگگگوشوشى
r a g o nn
355

36

، 4

2 رم، 
گیگابایــ
دددددددددددداااخاخلــى،
ااســتری

قابلیت ض
اســتاندارد 8 8ببر

مــ در  اســت. 
دوربین هاى این گوش
در دسترس نیست. قیم
800 دالر برآو 0 تا بین700 0نیز



1616دریچهدریچه 3028 سال چهاردهمیک شنبه  12 شهریور  ماه   1396

ـه
یچ
در

منبع: میزان
ین
آنال

جم 
ام 

: ج
بع
من

منبع: فارس

 منبع: جام جم آنالین

 خشکسالى در مازندران

ورود اولین 
پلنگ ایرانى 
از پرتغال به 

زادگاه اصلى اش 
در ایران

همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان آیین ذبح قربانى، 
صله ارحام، بازى و تفریح سنتى در منطقه راز و جرگالن استان 

خراسان شمالى برگزار شد.

جلسه علنى مجلس


