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فاجعه «گرنفل» در اصفهان تکرار نشد
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تجاوز احتمالى دشمن 
زمینى نخواهد بود

قاطعیت عراق در برخورد با 
زائران حامل مواد مخدر

دستگاه هاى 
کارتخوان

 رایگان مى شود؟

آدم ربایى به قصد
 به نام زدن آپارتمان و زمین

 وجود 22 «زن» شاغل
 به ازاى هر

 100 «مرد» شاغل
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3 بازیگر «شهــــرزاد» 
آنژیوکرده اند

مهاجرت به اصفهان کاهش یافت

امضاى موافقتنامه ریل گذارى قطار شهرى اصفهان - بهارستانامضاى موافقتنامه ریل گذارى قطار شهرى اصفهان - بهارستان
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جهان نما

اروپایى ها 
عالقه مند به 
اجراى تعهداتشان 
در برجام
 هستند

2

یک عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس تأکید کرد که اروپایى ها 

عالقه مند به حفظ برجام و پایبندى به 
تعهداتشان هستند لذا نه تنها آمریکا 

نمى تواند به راحتى این 
سند را از بین ببرد که در 
نهایت بازنده این میدان 

خواهد شد.

عزت ا... ضرغامى رئیس صدا و سیما 
در سال 1388 با حضور در شبکه افق از 
ماجراى حوادث 88 گفت و به بازگویى 

برخى از جزئیات اتفاقات این برهه 
زمانى پرداخت. 

 مهمترین محور صحبت هاى 
ضرغامى را در شماره امروز 

بخوانید.
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عبارت
«خس و خاشاك»
 فضا را متشنج تر 
کرد 

طبق ادعاى رضا شکارى بازیکن سابق 
ذوب آهن، سعید آذرى مدیرعامل ذوبى ها از او خواسته بود 
تا با ایجنتى که او معرفى مى کند، پروژه انتقالش به اروپا را 
پیگیرى کند.

 در چند روز گذشته رضا شکارى سوژه عمده رسانه ها بود و 
حسابى و شاید به اندازه کل عمرش مصاحبه کرد. دیروز در  
نصف جهان نوشتیم که ماجراهاى شکارى و ذوب آهن خسته 
کننده شده است، ولى ظاهراً این ماجراها حاال حاالها قرار 
نیست پایان یابد.

مهارآتش سوزى ناشى از انفجار مهیب در ساختمان 10 طبقه مجموعه شهید کشورى 

رونق بیشتر کسب و کاررونق بیشتر کسب و کار
VivoPCVivoPC با کامپیوتر هاى 

ادعاى رضا شکارى

آذرى مى خواست 
ایجنت
 تحمیل کند؟!
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آگهى تجدید مزایده عمومى

محسن صدیقى- سرپرست شهردارى باغشاد

نوبت دوم

شهردارى باغشاد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 239/چ مورخ 96/03/24 شوراى اسالمى شهر باغشاد نسبت به فروش مقدار 4400 
متر لوله پلى اتیلن به شرح زیر با برگذارى مزایده عمومى اقدام نماید: 

2100 متر 10 اتمسفر   1- سایز 63   
1600 متر 10 اتمسفر   2- سایز 90   
400 متر 6 اتمسفر   3- سایز 110    
300 متر 6 اتمسفر   4- سایز 125    

لذا متقاضیان مى توانند همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الى 14 از تاریخ 96/06/06 لغایت 96/06/21 جهت کسب اطالع از 
شرایط و همچنین خرید اسناد مزایده و دریافت فرم ثبت نام به واحد امور مالى شهردارى باغشاد مراجعه نمایند.

مالحظات:
1- سپرده شرکت در مزایده بایستى به صورت ضمانت نامه بانکى به مبلغ 16/000/000 ریال یا فیش نقدى به میزان مبلغ مذکور، واریز به 

حساب شماره 0210153489003 شهردارى باغشاد نزد بانک صادرات شعبه پل کله اقدام گردد.
2- سپرده برندگان نفر اول تا سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

3- شهردارى باغشاد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج گردیده است.

5- بدیهى است پیشنهادات و فیش واریزى یا ضمانت نامه بانکى معتبر مزایده گران مى بایست در پاکت هاى در بسته جداگانه تا پایان 
وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 96/06/23 به دبیرخانه حراست شهردارى باغشاد تحویل داده شود، به پیشنهادهاى ناقص و یا تحویل 

بعد از مهلت مذکور ترتیب اثرى داده نخواهد شد.
6- متقاضیان مى توانند جهت رؤیت و بازدید از اقالم مذکور با هماهنگى شهردارى باغشاد اقدام نمایند. 

آگهى مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود مطابق لیست زیر از 
طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از امالك و دریافت اسناد مى توانند از 
تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب 
مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 96/6/21 به دبیرخانه 
سازمان تحویل نمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج 

است. 
1- دو قطعه زمین کارگاهى واقع در شهر چرمهین- بلوار آیت اله حاج رحیم ارباب هر کدام به مساحت 

180 مترمربع
2- دو قطعه زمین مسکونى واقع در شهر زاینده رود- محله پردیس هر کدام به مساحت 220 مترمربع

3- سه قطعه زمین مسکونى واقع در شهر ورنامخواست- بلوار جانبازان هر کدام به مساحت 250 مترمربع
4- یک قطعه زمین مسکونى واقع در شهر ورنامخواست- بلوار شهید شاهمرادى- کوچه اقبال به مساحت 

241 مترمربع
5- یک باب واحد تجارى در حد سفت کارى واقع در فوالدشهر- بازار طال و جواهر ایرانیان به مساحت 

تقریبى 18 مترمربع
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یک عضو کمیســیون امنیت ملى و سیاســت خارجى 
مجلس تأکید کرد که اروپایى ها عالقه مند به حفظ برجام 
و پایبندى به تعهداتشان هستند لذا نه تنها آمریکا نمى تواند 
به راحتى این سند را از بین ببرد که در نهایت بازنده این 

میدان خواهد شد.
مرتضى صفارى نطنزى در گفتگو با ایسنا با غیرمنطقى 
و غیرمعقول خواندن موضع گیرى آمریکایى ها نسبت به 
برجام، اظهار داشت: دولت جدید آمریکا نسبت به برجام 
موضع گیرى منطقى ندارد به طــورى که حتى برخى از 
مشــاوران ترامپ نیز مخالف موضع گیرى هاى او درباره 

برجام هستند.

وى افزود: از طرف دیگر شرکاى اروپایى در برجام بر حفظ 
این سند اصرار دارند چون مى دانند که منافع اقتصادى را 
به دست مى آورند و از دست دادن بازار ایران به سود آنها 
نیست لذا به این نتیجه رسیده اند که نباید برجام را بخاطر 
آمریکا نقض کنند و تمامى تخم مرغ هایشــان را در سبد 

آمریکا نگذارند.
این عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
ادامه داد: بر این اســاس با توجه به ابــراز عالقه مندى 
اروپایى ها بر حفظ برجام و پایبندى آنها به تعهداتشــان،  
آمریکایى ها به راحتــى نمى توانند از برجام بگذرند چون 
این توافقى بین ایران و 1+5 و نه فقط ایران و آمریکاست.

رئیس ســتاد کل نیروهاى مســلح با اشــاره به قدرت 
بازدارندگى نیروهاى مســلح تصریح کرد: امروز که بى 
خردان در رأ س ساختار استکبار جهانى حکومت مى کنند 
جســارت و جرأت تهاجم به جمهورى اســالمى ایران 
را به خود نمى دهند وبا اندك عقل خــود به این نتیجه 
رســیده اند تهاجم به جمهورى اسالمى نه تنها فایده اى 
براى آنها نخواهد داشــت بلکه گرفتارى هایى برایشان 

ایجاد خواهد کرد.
سرلشکر محمد حسین باقرى، رئیس ستاد کل نیروهاى 
مســلح افزود: آنها مى دانند که اگر شروع کننده جنگ 

باشند، قطعاً تمام کننده آن نخواهند بود.

وى گفت: اگر درصد پایینى احتمال بدهیم که آنها به ما 
تجاوز کنند، این تجاوز زمینى نخواهد بود زیرا در صورت 

تجاوز زمینى با رزمندگان سلحشورى مواجه مى شوند.
رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح اظهار داشت: زمانى که 
ما به یگان هاى نیروهاى مســلح در مرزها و دیگر جاها 
سرکشــى مى کنیم با خیل نامه ها و اصرارهایى مواجه 
مى شــویم که مى خواهند براى دفاع از حرم به سوریه 
بروند و امروز شهید حججى شاهدى در مقابل جهان و 
ملت ایران است که موجب افتخار ماست. به دلیل وجود 
چنین رزمندگانى تهاجــم زمینى علیه ما احتمال پایینى 

دارد.

اروپایى ها عالقه مند به اجراى 
تعهداتشان در برجام هستند

تجاوز احتمالى دشمن
 زمینى نخواهد بود

رسیدگى به پرونده احمدى نژاد 
جدى ترباشد

حجت االسالم والمسلمین مصطفى     خبر آنالین |
پورمحمدى درباره رسیدگى به تخلفات محمود احمدى 
نژاد گفت: قوه قضائیـه باید در رسـیدگى هاى قضائى 
به این پرونده و پرونده هاى دیگـر جدى تر عمل کند. 
ما معتقدیم اگر خـالف، جرم و تخلفى اتفـاق مى افتد، 
باید سریعاً رسیدگى شود تا پیشگیرانه و بازدارنده باشد 
و از تکرار جـرم براى خـود آن فرد مرتکب یـا دیگران 
جلوگیرى به عمل آید. تأخیر آفاتـى دارد آفاتش را هم 

االن داریم مى بینیم. 

ظریف و فضاى مجازى
  انتخاب | محمدجواد ظریف در گفتگویى با اشاره 
به حضورش در فضاى مجازى گفت:  من از توییتر فعًال 
با توجه به مقررات داخلى به عنوان ابزار پیام رسانى، صرفًا 
در سطح بین المللى اسـتفاده مى کنم و به همین دلیل 
هم هیچگاه توییت فارسى نداشـته ام و توییت هایم را 
به انگلیسى و عربى ارائه کردم. براى پیام داخلى تالش 
کردم از اینستاگرام استفاده کنم؛ من در اینستاگرام تازه 

وارد هستم و از اول سال 96 در آن حضور پیدا کردم .

مافیاى گندم 
دادسـتان عمومى و انقـالب على آباد    میزان |
کتول گفـت: اعضاى یـک باند، بـا خریـد گندم هاى 
سن زده از سـال هاى قبل و ضایعات گندم هاى بذرى 
و فـروش آن با نـرخ تضمینى بـه مراکز خریـد گندم، 
میلیارد ها تومان به جیب مى زدند. رمضان جمشـیدى 
با اشـاره به اینکه لیست افراد معرفى شـده به بانک ها 
و فیلـم دوربین سـیلو هاى این شهرسـتان اخذ شـده 
است، اظهار داشـت: تیم کارشناسـى کار بررسى این 
مستندات را به منظور شناسایى سایر اعضاى این باند 
و کشف حجم واقعى میزان گندم هاى تحویل شده به 
سیلو ها، آغاز کرده اند. دو نفر از اعضاى این باند امسال 
زمانى لو رفتند که قصد داشتند دو محموله بیش از 40 
تنى را به مراکز خرید تضمینى گندم در این شهرستان 

تحویل دهند.

اعضاى شورا، امنیت ندارند!
 ایلنا| عضو شوراى شـهر تهران در اعتراض به 
عکس هایى که در صحن شورا گرفته مى شود، گفت:  
اعضاى شـورا در صحن امنیت ندارند. حسـن رسولى 
در چهارمین جلسه رسمى شـوراى شهر تهران گفت: 
هفته گذشته تصاویرى از صحن شورا و اعضاى شوراى 
پنجم در حـال گفتگو پخش شـد که پیام مناسـبى از 
شـوراى پنجم نمى داد. در ادامه ابراهیـم امینى، نایب 
رئیس شـوراى شـهر تهران هم گفت:  طبیعى اسـت 
که در یک جلسه چهار سـاعته افراد خمیازه کشیده یا 
با یکدیگر صحبت کنند، اما اینکه عکاسان و اصحاب 
رسانه منتظر چنین فرصتى براى شکار لحظه ها باشند با 

اخالق رسانه اى منافات دارد.

یک ژن خوب دیگر!
  تابناك | در تازه تریـن انتصابـات نفتـى، 
محمدعلى آهنگران به عنوان مشـاور معاونت حقوقى 
و پارلمانى وزارت نفت منصوب شـد. وى در پاسـخ به 
سئوالى در مورد علت انتخابش از سوى معاونت حقوقى 
و پارلمانـى وزارت نفت به منظور مشـاوره گفت: «این 
سئوالى است که شما باید از مدیرى بپرسید که بنده را 
مناسب همکارى دانسته اند. حتماً به خدمات من احتیاج 

داشته که من را وارد سیستم کرده است.»

ادعاى عجیب وزیر آب هند 
مقامات ایالت بیهار هند، موش ها     خبر آنالین |
را در وقوع سـیل در این منطقه مقصردانسـته اند. این 
سیالب ها به کشته شدن بیش از 500 نفر و بى خانمان 
شدن بیش از 12 میلیون نفر منجر شده است. «راجیو 
رانجان»، وزیر منابع آب گفته ذخایر مواد غذایى ساکنان 
روستاهاى واقع در نزدیکى سدها باعث جذب موش ها 
شده است. به گفته او سوراخ هایى که توسط موش ها به 

وجود آمده باعث سست شدن دیواره سدها شده است.

توئیتر

عزت ا... ضرغامى رئیس صدا و ســیما در سال 1388 با 
حضور در شــبکه افق از ماجراى حــوادث 88 گفت و به 
بازگویى برخى از جزئیات اتفاقات این برهه زمانى پرداخت. 
به گزارش انتخاب، مهمترین محور صحبت هاى ضرغامى 

به شرح زیر است:
■ مناظرات سال 88 بسیار تعیین کننده بود و نقشى اساسى 
در انتخاب مردم داشت. آقاى احمدى نژاد و آقاى موسوى 
مناظره را شــدیداً دو قطبى کردند.  این مناظره به قدرى 

حساس بود که مجرى نتوانست آن را اداره کند.
■ هیچ دستگاه امنیتى پیش بینى فتنه را نمى کرد. ما فکر 
نمى کردیم موســوى مصاحبه کند و خود را پیروز بنامد و 
مردم را به حضور در خیابان ها دعوت کند.ما شب انتخابات 
88 غافلگیر شــدیم. من به وزارت کشــور اعالم کردم 
شــمارش آراء را تزریقى و کم کم به مردم اعالم کند. در 
25 خرداد که درگیرى ها رخ داد و 30 کشــته روى دست 
گذاشت ما باید وارد عمل مى شدیم. من، هم خانه موسوى 
رفتم و هم خانه کروبى و با هــر دو صحبت کردم. گفتم 

فاصله 12 میلیون است و نمى توان تقلب کرد. 
■ من اگر خاتمى را ببینم به او مى گویم که مى دانســتید 

که در سال 88 تقلب نشده؛ چرا نگفتید که تقلب نیست.
■ جمله خس و خاشــاکى کــه احمدى نژاد در جشــن 
پیروزى گفت فضا را متشنج تر کرد. شــاید بهتر بود که 
او از طرفداران میرحسین براى حضور در انتخابات تشکر 

مى کرد. 
■ من تشخیص دادم به موسوى تریبون بدهیم تا تشنج 
کمى آرام تر شود. من گفتم حرف هاى خود را ضبط کنید 
و به ما بدهید. موســوى گفت من آنتن زنده مى خواهم و 
برنامه ضبطى را قبول ندارم آنتن زنده، هم طرف مناظره 
را مى خواهد و هم مجرى که موسوى این را قبول نکرد. 
عقل قبول نمى کرد که با این شرایط به مهندس موسوى 
آنتن زنده بدهیم. شاید اگر ده تریبون به موسوى مى دادیم 

حرفى براى گفتن نداشت.
■ من با آقاى ناطق نورى حرف زدم و ایشــان گفتند که 
على رغم ناراحتى از دست احمدى نژاد حرکت سران فتنه 

شدیداً محکوم است.
■ کروبى مهربــان ترین رئیس مجلس با بنــده بود اما  
احســاس کرد که باید در زمین موســوى بازى کند. اگر 
خاتمى نقش مســتقل خود را بازى مى کــرد و به دنبال 

موسوى نمى رفت اوضاع این گونه نمى شد.  فتنه براى 
کشور ما برکاتى هم داشت که کشور را بیمه کرد.

 ■ در مورد نشان دادن عکس پاره شده امام خمینى(ره) 
معاونت سیاســى با من تماس گرفتند و گفت این اتفاق 
افتاده است. من خودم گفتم که عکس پاره شده امام(ره) 
را در خبر بیست و سى نشان دهید تا مردم بفهمند که با چه 
کسانى روبه رو شدند.  فتنه داشت خط امام(ره) را منحرف 
مى کرد. فتنه نشــان داد که در مقابل شــهدا و امام(ره) 
ایستاده است. عمده افراد سیاسى از این کار بنده حمایت 

کردند، هرچند عده اى نیز این کار سازمان را بد دانستند.
■ در مورد عصر عاشورا ســال 88 من در محل کار بودم. 
شــبکه هاى ماهواره اى هماهنگ با هم شروع به نشان 
دادن آتش سوزى هاى چهارراه کالج و هلهله فتنه گران 

کردند که نتیجه عکس داد.

■ بعد از 9دى باید همه چیز تمام مى شــد. امنیت مردم 
بسیار مهم است. همه مردم از این کار به ستوه آمدند و همه 
وارد میدان شــدند. آقایان موسوى و کروبى اعالم برائت 
نکردند.  ضد انقالب به میدان وارد شــد و هیچ مرزبندى 
از جانب نامزدهاى شکست خورده نشد و گوگوش و اکبر 

گنجى نیز، هم مسیر فتنه گران شدند.
■ مصوبه حصر، مصوبه شورایعالى امنیت ملى است که 20 

ماه بعد از فتنه صورت گرفت.
■ همزمان با بیدارى اســالمى که حرکتى مقدس بود 
طراحى انحرافى شد براى سوق دادن این حرکت به سوى 
سوریه و ایران.  بیانه دادند براى حضور مردم در خیابان ها 
که آقاى خاتمى همراهى شــان نکرد. سه چهار هزار نفر 

بیشتر نیامدند که دو کشته روى دست گذاشت.
■ بعد از 20 ماه باید آشــوب ها تمام مى شــد. در جلسه 

شورایعالى امنیت ملى حصر به عنوان یک راه حل مطرح 
شد و نه یک مجازات. روحانى هم در جلسه حضور داشت. 
حصر به هیــچ وجه ربطى به رهبرى نداشــت و تصمیم 

شورایعالى امنیت ملى کشور بود.
■ به نظرم محاکمه سران فتنه در شرایط فعلى اصًال به 
صالح نیست زیرا امنیت کشــور به خطر مى افتد. من در 
شرایط فعلى طرح مجدد موضوع و پرداخت دوباره به فتنه 

را به صالح نمى دانم.
■ مردم در قضیه فتنه واقعًا مظلوم واقع شــدند. رهبرى 

معظم انقالب، هم مظلوم است و هم مقتدر.
■ مستند کروبى 100 در صد غیر قابل پخش بود. من به 
رهبرى زنگ زدم و ایشان گفتند که اشکالى ندارد و شما 

سختگیرى نکنید.
■ تا قبل از فتنه، میر حسین موسوى، محبوب رهبرى بود.

ناگفته هاى ضرغامى از سال 88 روى آنتن تلویزیون

عبارت «خس و خاشاك»، فضا را متشنج تر کرد 

تلویزیون دولتى کره شمالى طى بیانیه اى رسمى اعالم کرد 
پیونگ یانگ روز یک شنبه (دیروز) یک بمب هیدروژنى را با 

موفقیت آزمایش کرده است.
به گفته تلویزیون دولتى کره شمالى «کیم جونگ اون» رئیس 
کره شمالى بامداد روز یک شنبه دستور آزمایش یک بمب 
هیدروژنى را صادر کرده اســت. کره شمالى گفت، آزمایش 
بمب هیدروژنى روز یک شنبه براى امتحان دقت آنها بر روى 
موشک هاى قاره پیماى کره شمالى بود و به هیچ وجه نشت 
مواد رادیواکتیو روى نداد و هیچ تأثیر منفى بر محیط زیست 

نگذاشته است. 
کره شمالى گفت موفقیت کامل آزمایش بمب هیدروژنى 
براى موشک هاى قاره پیما موقعیتى ویژه در تکمیل قدرت 

اتمى کره شمالى است.
آزمایش این بمب هیدروژنى ششــمین آزمایش هسته اى 
پیونگ یانگ اســت که قابلیت حمل بر روى موشک هاى 
بالستیک قاره پیما را دارد. در پى این امر کره جنوبى از شوراى 
امنیت سازمان ملل خواست تا جلسه اى فورى تشکیل دهد. 
ژاپن نیز اعالم کرده لرزه هایى که پس از این آزمایش در کره 
شمالى ثبت شده نشــان دهنده این است که این آزمایش 
حداقل ده بار قوى تر از آزمایش هاى قبلى بوده است. آزمایش 
هسته اى قبلى بنا به تخمین کارشناسان حدود 10 کیلوتن 

قدرت داشت. 
آژانس آب و هوایى کره جنوبى با تأیید «بسیار قوى» بودن 
این آزمایش هسته اى اعالم کرده، احتماًال قدرت این انفجار 

50 تا 60 کیلو تن یعنى پنج تا شش برابر قوى تر از پنجمین 
آزمایش هسته اى کره شمالى در سپتامبر گذشته بوده است.

پیش از این منابع خبرى از وقوع زلزله اى با قدرت 5/6ریشتر 
در خاك کره شــمالى خبر داده بودند که برخى تحلیلگران 
وقوع چنین زلزله اى را ناشى از آزمایش یک بمب هسته اى 

در کره شمالى اعالم کردند.
بر اســاس اعالم مرکز لرزه نگارى آمریکا زمین لرزه 5/6 
ریشترى مناطق شمال شرق کره شمالى را لرزانده و این در 
حالى است که خبرگزارى «یونهاپ» گزارش داد که مقامات 
سئول از احتمال آزمایش هسته اى به وسیله کره شمالى خبر 
داده اند. بر اساس اعالم مرکز لرزه نگارى آمریکا این زمین 
لرزه در 10 کیلومترى زمین و در فاصله 55 کیلومترى شمال 

غرب «کیم چائک» رخ داده است.
خبرگزارى یونهاپ گزارش داد که این زمین لرزه در نزدیکى 
سایت اتمى «پانگى رى» رخ داده که احتمال انجام آزمایش 

هسته اى از سوى پیونگ یانگ را تقویت مى کند.
«رویترز» گزارش داد: مرکز لرزه نگارى چین قدرت این زلزله 
را 6/3ریشتر اعالم و آن را «انفجارى مشکوك» توصیف 
کرده است. بنا بر گزارش رسانه ها این ششمین آزمایش اتمى 
کره شمالى بود که در این صورت بزرگ ترین زلزله اتمى در 
مقایسه با زلزله هاى اتمى پیشــین در این کشور به حساب 
مى آید. در همین حال مرکز لرزه نگارى چین اعالم کرد که 
زمین لرزه دومى نیز در کره شمالى با قدرت 4/6 ریشتر به 

وقوع پیوسته است.
از ســوى دیگر ژاپن هم اعالم کرد که زلزله در کره شمالى 

ناشى از انفجار هسته اى بوده است.

زلزله 5/6 ریشترى چشم بادامى ها، جهان را تکان داد

کره شمالى بمب هیدروژنى آزمایش کرد
هیئت عربستانى در راه ایران

اصولگرایان نباید خطاهاى «چپ» را تکرار کنند

 در چند روز گذشــته فیلمى حاوى صدا هایى عجیب و 
ترسناك در آسمان یکى از روستا هاى آستارا، در فضاى 
مجازى منتشــر و به یکى از موضوعات روز تبدیل شد. 
چند ساعت بعد مشابه این فیلم و با همان ادعاى شنیده 
شدن صدا هاى عجیب و غریب، در یزد نیز انتشار یافت و 

شایعات و تحلیل ها پیرامون آن را بیشتر کرد. 
حدادزاده، معاون دادستان عمومى و انقالب مرکز استان 
یزد گفت: با توجه به انتشار شایعاتى پیرامون شنیده شدن 
صدا هاى غیرعادى در یزد، دادستان مرکز استان دستور 
ویژه اى به معاونت فضاى مجازى جهت پیگیرى صادر 

کرد تا این موضوع به صورت ویژه مورد رصد قرار گیرد. 
دستورات قضائى الزم در این زمینه صادر شد و پلیس فتا 
پرونده اى را تشکیل داده و در حال بررسى موضوع است. 
این اقدام عنوان مجرمانه دارد و قطعًا مجرمان شناسایى 

مى شوند و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

ورود مدعى العموم به شایعه «صداهاى غیرعادى» 

روزنامه کویتــى «الجریده» به نقل از یــک منبع آگاه 
ایرانى از سفر قریب الوقوع هیئت عربستانى براى ارزیابى 
خرابى هاى ناشــى از حمله به ســفارت و کنسولگرى 
عربستان در تهران و مشهد خبر داد. تیم ارزیابى سعودى 
ابتدا قرار بود دو ماه پیش به ایران سفر کند اما این دیدار 
به دلیل اختالفاتى که سعودى ها و ایرانى ها در خصوص 
برنامه این هیئت و دیدارهاى احتمالى شــان با مقامات 

ایرانى داشتند به تعویق افتاد.
این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه نوشــت: عربستان 

خشــم خود را از کندى فرآیند اعطاى ویــزا به هیئت 
عربستانى از سوى ایران اعالم کرده است.

این منبــع آگاه به «الجریده» گفت: «هیئت ســعودى 
درخواست دیدار با قضات و مقام هایى را داشتند که در پى 
حادثه حمله به سفارت و کنسولگرى در تهران و مشهد 
پیگیر مسئله بودند. اما وزارت خارجه ایران گفته نمى تواند 
این دیدارها را برنامه ریزى و ساماندهى کند. توضیحات 
وزارت خارجه ایران مورد استقبال سعودى ها قرار نگرفته

 است.» 

خبرگزارى اصولگراى تسنیم گفتگوى مکتوبى با موضوع 
عدالت و آزادى با ســعید حجاریان کــه از او به عنوان 
تئوریســین اصالح طلبى در ایران یاد مى شــود انجام 
داده که بخشــى از اظهارات حجاریــان را در این باره

 مى خوانید:
■ یکى از شعارهاى محورى انقالب، آزادى بوده و قطعًا 
نسبت به آن جفا شده اســت. شاید یکى از شاخص هاى 
مهم براى اندازه گیرى آزادى در ایران مقوله فساد باشد. 
به میزانى که فساد باالست به همان میزان آزادى پایین 

است.
■ فرد، زمانى آزاد است که جامعه اش آزاد باشد و بتواند در 
رقابت کامل خود را نشان دهد و اال اگر قرار باشد فردى 
را در گلخانه پرورش دهند ممکن است رشد کند اما این 
رشد مصنوعى خواهد بود و با حذف شرایط گلخانه اى از 

بین خواهد رفت.
■ در ایران عده اى از قدرت و ثروت بهره مند هســتند و 
احساس آزادى بیشترى هم مى کنند اما در مقابل فالن 
کارگر معدن آق دره یا بهمان کارگرکارخانه چسب ِهل 
که صدایى ندارد و براى خود سندیکاى مستقلى ندارد از 
چنین حسى بى بهره است. البته این مسئله فقط مختص 
به دوگانه فقیر و غنى نیست و بُعد سیاسى نیز مطرح است 
آنجایى که مى بینیم نایب رئیس مجلــس نیز به دلیل 

کارگذشتن شنود در دفترش احساس ناامنى مى کند.
■من منکر خطاهاى چپ هاى خط امامى در زمان حیات 
امام(ره) نیســتم. اما چپ هاى قدیم یــا اصالح طلبان 
امروز بعدها تالش کردند خطاى خــود را اصالح  کنند. 
 من معتقدم باید ریشــه را در داخل جســتجو کرد. حال 
فرض کنید چپ هاى خط امامى در سال هاى فعالیتشان 
اشــتباهاتى داشــته  اند. چرا اصولگرایــان باید همان 
اشتباهات را امروز تکرار کنند؟ چپ هاى خط امامى چه 
ثمرى بردند که اکنون اصولگرایان مى خواهند ردپاى 30 

سال قبل آ نها را دنبال کنند.
■ روزنامه صبح امروز[به مدیریت ســعید حجاریان در 
دهه70] هیچگاه خالفى از قول آقاى حسنى[امام جمعه 
وقت ارومیه] نقل نکرد؛ ما خبرنگارى داشتیم که هر هفته 
به نمازجمعه مى رفت و صحبت هاى ایشان را دقیقاً پیاده 
مى کرد و متن و نوار صحبت ها را براى ما مى فرســتاد و 
ما عینًا همان را چاپ مى کردیم. غرضمان از این کار این 
بود که ستاد نماز جمعه به ایشان تذکر دهد که بعضى از 
حرف ها را که موجب وهن است، بر زبان نیاورد اما کار ما 
اثربخش نبود. ما کارمان را ادامــه دادیم ولى زمانى که 
این موضوع دستمایه اى شد تا دیگرانى با لهجه ایشان 
خطبه هاى جعلى بخوانند و پخش کنند، من عذرخواهى 

کرده و دستور دادم انتشار مطالب ایشان متوقف شود.

امیر فرزاد اســماعیلى، فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایى خاتم االنبیا(ص) در برنامه «نگاه یک» 
شبکه یک سیما به مناســبت روز تشکیل این 
قرارگاه درباره اخطار به هواپیماى شناســایى 
U2 آمریکایى گفت: قــرارگاه پدافند هوایى 
خاتم االنبیــا(ص) از ده دقیقه پیش از اخطار و 
زمانى که این هواپیما از پایگاه خود پرواز کرد، 
آن را رصد مى کرد و زمانى که متوجه شد این 
هواپیما تمایل به جاسوســى دارد به خلبان آن 
تذکر داد. وى افزود: هواپیماى U2 تا 80 هزار 
پا باال مى رود و در زمان اخطار، قرارگاه پدافند 
هوایى به آن 20 کیلومتر، معادل 60 هزار پا و 

نزدیک جو ارتفاع داشته است.
امیر اســماعیلى اظهار داشــت: زمانى که به 
خلبان این هواپیما در دهانه تنگه هرمز اخطار 
داده شد، مى دانست دو رادار همزمان قرارگاه 
پدافند هوایى خاتم االنبیــا(ص) به آن اخطار 
مى دهند و سیســتم هاى موشــکى روى آن 
متمرکز شــده اند و هواپیماهــا و پهپادهاى 
کشــورمان آماده اند ســینه اش را بشکافند و 
نوع پروازش را به هم بریزند. وى افزود: بر این 
اساس، خلبان پاســخ اخطار را داد در حالى که 
خلبان هاى این نوع هواپیماها اجازه هیچگونه 

صحبتى را ندارند.
امیر اسماعیلى ابراز داشت: کل این عملیات 30 
ثانیه طول کشید و ســاعت 9و30دقیقه صبح 
روز اول فروردین 96 و چهار ســاعت مانده به 

سال تحویل اتفاق افتاد.
وى درباره اخطار به هواپیمــاى RQ4 بدون 
سرنشــین گفت: این عملیات هفته گذشــته 
ســاعت 6و30دقیقه صبح چهارم شــهریور، 
انجام شد و 40 ثانیه زمان عملیات بوده است. 
امیر اسماعیلى افزود: این نوع هواپیما را فقط 
رادارهاى خاص کشــف مى کنند و اخطار ما 
به این هواپیما نشان مى دهد ما با لبه فناورى 

استکبار روبه رو شده ایم.
وى گفت: با اخطار به این هواپیما، خلبان هاى 
آن، که صدهــا کیلومتر دورتــر آن را کنترل 
مى کنند مجبور به پاسخ شــدند و تغییر مسیر 

داده و از منطقه خارج شدند.

ماجراى 2 اخطار پدافند ایران 
به هواپیماهاى آمریکایى 

دیدگاه هاى سعید حجاریان از وضعیت «آزادى» تا روزنامه «صبح امروز»
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رئیس سازمان بهزیستى کشــور گفت: ارتقاى تصدى 
زنان در پست هاى مدیریتى به عنوان مطالبه و حق نیمى 
از جمعیت کشور یکى از شــاخص هاى تحقق عدالت 

جنسیتى است که باید به آن توجه ویژه شود.
انوشیروان محسنى بندپى افزود: نیمى از جمعیت کشور 
زنان هستند و در تمام تصدى هایى که این افراد هرچند 
اندك عهده دار بودند، اثربخشــى، کارآمدى، پشتکار 
و صداقت را شاهد هســتیم؛ در چنین شرایطى چطور 
مى توانیم این تصدى هــا را تعمیم ندهیم؟ وى در ادامه 
گفت: ارتقاى تصدى هاى زنان در پست هاى مدیریتى 
یکى از شــاخص هاى عدالت جنسیتى است که باید در 

کشور محقق شود؛ زیرا به عنوان مطالبه و حقى است که 
نیمى از جمعیت کشور باید از آن برخوردار باشند.

بندپى افزود: وقتى شــاخص ها را بررســى مى کنیم 
مى بینیم زنان در شــاخص هاى مربــوط به آموزش 
خوب پیشــرفت کرده اند. به طورى که ما به ازاى هر 
یکصد دانشجوى پسر، 130 دانشجوى دختر و در ازاى 
هر یکصد مرد سالمند باســواد، 91 زن سالمند باسواد 
داریم اما در شــاخص هاى کســب و کار و اقتصادى و 
تصدى هــا، مــى لنگیم کــه البتــه اینهــا دیگر به 
سیاســتگذارى ها بازمى گردد و به ازاى هر یکصد مرد 

شاغل، 22 زن شاغل داریم.

دبیر ستاد اربعین وزارت کشــور گفت: بر اساس قانون 
کشــور عراق، حمل کمترین مقدار مواد مخدر توســط 

زائرین حداقل یکسال زندانى دارد.
مجید آقا بابایى خاطر نشان کرد: حمل مواد مخدر از جمله 
اعمالى است که در کشــور عراق به شدت با آن برخورد 
مى شود و هیچگونه اغماضى در قبال حامالن مواد مخدر 

از جانب کشور عراق صورت نمى گیرد.
وى عنوان کرد: همه ســاله تعدادى از زائران عتبات به 
جرم حمل مواد مخدر در کشور عراق دستگیر، و زندانى 
مى شوند. این در حالى است که میزان مواد مخدر کشف 
شده در حد مصرف خود افراد بوده اســت با وجود این، 

دولت عراق براى این مقدار مواد مخدر یکســال زندانى 
در نظر مى گیرد.

آقا بابایى در پایان اذعان داشت: در حال حاضر تعدادى 
از حاملین مواد مخدر دستگیر شــده از سال گذشته در 
زندان هاى کشور عراق به سر مى برند؛ بنابراین از همه 
زائران تقاضا داریم قبل از حضور در مراســم راهپیمایى 
اربعین، به قوانین اعالم شده دقت و کلیه موارد را رعایت 

کنند تا شاهد این اتفاقات نباشیم.
وى افزود: در سال گذشته بســیارى از افراد گم شده در 
کشور عراق که فاقد روادید وگذرنامه بوده اند براى مدت 

کوتاهى بازداشت و بعد از اثبات بى گناهى آزاد شده اند.

قاطعیت عراق در برخورد با 
زائران حامل مواد مخدر

 وجود 22 «زن» شاغل 
به ازاى هر 100 «مرد» شاغل

حکم جالب قاضى 
قاضى دادگاه کیفرى در شهرسـتان گالیکش استان 
گلستان، پزشک بى احتیاط را عالوه بر پرداخت دیه، 
از جنبه عمومى جـرم نیز به جاى یک مـاه حبس به 
ویزیت رایگان صد بیمار یتیم یا بدسرپرست محکوم 
کرد. گلسـتان یکى از اسـتان هاى پیشـرو کشور در 
زمینه صدور آراء جایگزین حبس است. استفاده از آراء 
جایگزین زندان یکـى از رویکرد هاى قوه قضائیه در 

سال هاى اخیر است.

سرشمارى زنان ایرانى 
داراى همسر افغان 

از هفته گذشته سرشمارى زنان ایرانى داراى همسر 
افغان از اسـتان قم آغاز شـده اسـت و از هفته جارى 
این سرشمارى در کل کشـور انجام خواهد شد. این 
زنان مى توانند کد ملى خود را به سـامانه 2000195 
پیامک کنند. هفته گذشته مسئله صدور کارت هویت، 
شناسنامه و همچنین کارت سـالمت براى کودکان 
زنان ایرانى داراى همسـر افغان در کمسـیون لوایح 
دولـت به تصویب رسـید و ایـن الیحه بـه زودى در 

دولت تصویب میشود.

کشف 40 هزار کیلو 
غذاى سگ و گربه 

فرمانده انتظامى غرب استان تهران از کشف 40 تن 
غذاى قاچـاق حیوانات به ارزش ده میلیـارد ریال در 
شهرسـتان مالرد خبر داد. سـردار محسن خانچرلى 
گفت: مأموران پلیس آگاهى شهرستان مالرد در پى 
گشتزنى و سرکشى به انبار هاى حوزه استحفاظى به 
یک انبارى مشـکوك شـده و بررسـى موضوع را در 
دستور کار خود قرار دادند و پس از هماهنگى با مقام 
قضائى وارد انبار شده و در بازرسـى از آنجا موفق به 
کشـف 40 تن غذاى قاچاق حیوانات شـدند. سردار 
خانچرلـى گفـت: در این رابطـه یک نفر دسـتگیر و 
پس از تشـکیل پرونده به مرجع قضائى تحویل داده

 شد.

ممنوعیت فروش 
لوازم التحریر با کتب درسى

معاون توسعه منابع انسانى آموزش  و پرورش گفت: 
هیچگونه کمبودى در عرضه کتب درسى وجود ندارد 
و بیش از ظرفیت دانش آموزان، کتاب به چاپ رسیده 
اسـت. طالیى در یک برنامه زنـده تلویزیونى گفت: 
به منظور جلوگیـرى از مراجعه والدین به بازار سـیاه 
و تخلفات کتابفروشـى ها، شـرایط براى خرید کلیه 
کتب درسى به شـکل تک جلدى فراهم شده است. 
معاون توسعه منابع انسـانى آموزش  و پرورش خاطر 
نشان کرد: اجبار به خرید لوازم التحریر همراه با کتاب 
درسـى  از جانب کتابفروشـى ها ممنوع است و هیچ 

اجبارى در این کار وجود ندارد.

خانه «رضاخان» موزه شد
خانه موزه اسـتاد صنعتى معـروف به مـوزه 13 آبان 
که 130 سـال قبل خانه نخسـت سـردار سـپه بود، 
پـس از مرمت دوبـاره بـر روى مـردم بازگشـایى و 
افتتـاح مى شـود. گفتنى اسـت، موزه اسـتاد صنعتى 
(13 آبان) در میدان توپخانه و در جوار ایستگاه مترو 
قرار دارد که سـاخت مترو نیز در سـال  هاى گذشته 
باعث آسیب هاى زیادى به این آخرین خانه قدیمى 
میدان معـروف طهران قدیـم وارد کرده بـود که در 
نهایت شـهردارى تهـران پذیرفته بود بـراى جبران 
خسارت ها در مرمت و بهسازى ساختمان و آثار استاد 

صنعتى کمک مالى کند.

مرگ هزاران قطعه ماهى 
هزاران قطعـه ماهـى در رود ارس تلف شـدند؛ بنابر 
برخـى شـواهد، ورود پسـاب هاى صنعتى از کشـور 
ارمنستان علت این امر بوده است. فیلم این قتل عام 
ماهى ها بازتاب گسـترده اى در شبکه هاى مجازى 

داشته است.

چرك نویس

مدیرکل دفتــر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکى گفت: طى دو دهه گذشته 
همزمان با کاهش بیش از 50 درصدى سوء تغذیه (کم 
وزنى و کوتاه قدى) کودکان در کشــور، شیوع چاقى و 

اضافه وزن در کودکان ایرانى دو برابر شده است.

زهرا عبداللهى روز یک شــنبه در گفتگو با ایرنا نسبت 
به روند افزایشى شدید چاقى و اضافه وزن در کودکان 
هشدار داد و گفت: حدود 20 سال پیش مشکل اصلى 
تغذیه اى کودکان در ایران ســوء تغذیه از جمله کوتاه 
قدى و کم وزنى بود اما این مشــکل اکنون به میزان 

بسیار زیادى در کشور کم شده است و بر عکس مشکل 
اصلى کشــور اکنون افزایش خطرناك چاقى و اضافه 
وزن نه تنهــا در کودکان زیر پنج ســال بلکه حتى در 

کودکان زیر دو سال است.
وى افزود: در ســال 1374 حدود 20 درصد کودکان 

زیر پنج ســال دچار کوتاه قدى تغذیــه اى بودند ولى 
اکنون شیوع این عارضه به حدود 6/8 درصد کودکان 
زیر پنج سال رسیده است و بیش از 60 درصد کاهش 
کوتاه قدى تغذیه اى را در کشــور طى دو دهه شاهد 

هستیم. 
عبداللهــى اضافه کرد: کــم وزنى تغذیــه اى نیز در 
ســال 74 در بین کودکان زیر پنج ســال ایرانى حدود 
17 درصــد (16/6 درصد) بود که اکنــون به 4 درصد 
کاهش یافته اســت یعنى کوتاه قــدى تغذیه اى نیز 
طى دو دهــه در ایران حدود 75 درصــد کاهش یافته 
اســت و از این نظر شــاهد بهبود نســبى در کشــور

هستیم.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: اما بر 
عکس آن، اضافه وزن و چاقــى در بین کودکان خیلى 
بیشتر شده است، مطالعه اى که در سال 91 با همکارى 
وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکى تهران انجام 
شد، نشان مى دهد که حدود 20 درصد کودکان زیر دو 
سال یعنى کودکان 15 تا 22 ماهه در ایران دچار اضافه 
وزن و چاقى هستند و این آمار نشان مى دهد که شیوع 
چاقى و اضافه وزن در کودکان ایرانى طى دو دهه حدود 

دو برابر شده است.
وى افزود: شیوع 20 درصدى اضافه وزن و چاقى یک 
عدد کشورى است و این میزان در استان ها و مناطق 
برخوردار مانند استان هاى شمالى بیشتر از این و حدود 
30 درصد است یعنى حدود 30 درصد کودکان زیر دو 
سال اســتان هاى شــمالى دچار اضافه وزن یا چاقى 

هستند.
عبداللهــى اضافه کــرد: مطالعه دیگــرى که وزارت 
بهداشــت با همکارى دانشــگاه هاى علوم پزشکى 
انجام داد، نشــان داد که روند افزایشى چاقى و اضافه 
وزن در بیــن دانش آمــوزان ایرانى همچنــان ادامه 
دارد و اکنــون بین 20 تــا 25 درصد دانــش آموزان 
در مناطق مختلف کشــور دچار چاقى یــا اضافه وزن

 هستند.
وى گفت: این مطالعه نشــان داد که حدود 20 درصد 
دانش آموزان هفت تا 18 ساله ایرانى دچار چاقى شکمى 
هستند و علت اصلى آن نیز مصرف بیش از حد شیرینى، 
شکالت، نوشــابه، آبمیوه و نوشــیدنى هاى قندى، 
فست فودها و مصرف غذاهاى چرب و سرخ کردنى و 
مصرف کم سبزى و میوه و افزایش کم تحرکى در بین 

کودکان است.

تحقیقات جدید نشان مى دهد سوء تغذیه در کودکان، کمتر و اضافه وزن 2 برابر شده است

نسل آینده ایرانى ها
قد بلـند اما چاق!

رضا قانع خیابانیان، رتبه 2 رشته زبان انگلیسى در کشور 
و رتبه 11 منطقه 1 رشته ریاضى در کنکور امسال بود. او 
در حاشیه جشــن برترین هاى کنکور امسال که در برج 
میالد تهران برگزار شد، گپ کوتاهى با خبرآنالین زد که 

بخش هایى از آن در ادامه مى آید:
قرار اســت کنکور شــما را به کجا 

بفرستد؟
مى خواهم بروم رشته برق دانشگاه شریف.

آنجا چه خبر است؟
عالقه دارم. دوست دارم الکترونیک بخوانم. مهندسى برق 
و سیستم هاى دیجیتال را دوست دارم. بعد هم تحقیق 
کردم، استادان شریف، قوى ترین آدم هاى این رشته در 
ایران هستند. این رشته چهار تا «فلو» دارد که همگى در 

شریف هستند.
«فلو» چى هست؟

آدم هاى تیپ درجه یک، آدم هاى درجه یک را مى گویند 
«فلو». آقاى بهزاد رضوى که در یو.ســى.ال کالیفرنیا 

هستند از استادان «فلو» هستند.
چرا دنبال ریاضى و زبان نمى روید؟

 A2 به یادگیرى زبان عالقه دارم. آلمانى را در ســطح
خواندم. زبان ژاپنى را هم اطالع دارم. دوست دارم زبان 
یاد بگیرم. ولى به عنوان یک شغل، خود را براى مترجمى 
مناسب نمى بینم. مترجمان همزمان را هم دیدم. کار یکى 
شان به قرص اعصاب خوردن کشید. فشار روانى زیادى 
دارند. کسانى که استاد این بحث هستند درست مى گویند. 
خودم زبان را دوست دارم ولى اینکه یک عمر کار کنم را 
دوست ندارم. دوســت دارم با معادالت ریاضى سر و کله 

بزنم. به پیشرفت علم کمک کنم.
خب چــرا ســراغ ریاضیات محض 

نمى روید؟
رشــته هاى ریاضى محــض در ایران، تعطیل اســت. 
رشته هاى محض را کسانى مى روند که رتبه هاى پایینى 
دارند. داشتیم با رتبه هزار و500 رفته اند فیزیک محض 
خواندند. رشته هاى محض در ایران اندازه مهندسى آینده 
مطمئنى ندارد. باید به ما حق بدهید. به عنوان دو رشته اى 
شاید علوم کامپیوتر بخوانم. ولى به عنوان رشته اصلى، 
«محض» خواندن خیلى برایم آینده ندارد. آخرش مدرس 
مى شوم. کسى مى رود درس هاى کوانتوم را مى خواند و 
بعد معلم دبیرستان مى شود. خانم میرزاخانى در ریاضیات 
محض تحصیل کرد، رفت آن طرف و تز داد و علم را جلو 

برد. اینجا اینطور نیست.

شما نمى خواهید بروید آن طرف تز 
بدهید؟

معلوم نیست. بگذارید این چهار سال را بگذرانیم.
پس خیلى دغدغه جیب را ندارید؟

وضع مالى ما متوسط است. ولى میلیاردر نیستم. منظورم از 
آنهایى است که یک کارخانه چیپس به نام پسرش دارد و 

ماشین دو میلیاردى دارد، نه، ما اینطورى نیستیم.
داشتن ماشین 2 میلیاردى چه ایرادى 

دارد؟
هیچ ایرادى ندارد. زورم برسد مى خرم.

نمى خواهید بروید رشته اى که زودتر 
ماشین 2 میلیاردى بخرید؟

بحث عالقه اســت. مهندســى نفت بین مهندسى ها 
بیشــترین درآمد را دارد. کارش اینطور است که دو هفته 
کار شــبانه روزى و دو هفته اســتراحت دارد. این سبک 
زندگى من نیست بروم نزدیک میادین نفت و چاه حفارى، 
دو هفته بمانــم و بعد پول خوبى بگیــرم. این براى من 
نمى ارزد. دوست دارم کار راحتى داشته باشم، مفید هم 
باشد ولى به خودم خیلى فشار نیاورم. برق و کامپیوتر خوب 
است. بیشتر پشت میزى هستند. حضوردر محل زیادى 

مانند مکانیک ندارد.
کار پشت میزى را دوست دارید؟

آره، کار کامپیوترى باشد، مسئله حل کنم و پاى دفتر و کاغذ 
بودن را دوست دارم. ولى بحث اینجاست به چه بهایى؟ 
پزشکان هفت سال پزشــکى مى خوانند، چند سال هم 
دوره تخصص است. 35 سالگى از درس فارغ مى شوند، 

مهندسان تقریباً از 27 سالگى وارد بازار کار مى شوند.

رتبه 2 کنکور زبان:

کار پشت میزى را دوست دارم، نمى خواهم به خودم فشار بیاورم

وزارت آموزش و پــرورش طى اطالعیه اى 
از تدوین بازنگرى شیوه نامه برگزارى اردو و 
بازدید دانش آموزى و تعلیق اعزام گروه هاى 

دانش آموزى تا اطالع ثانوى خبر داد.
در این اطالعیه ضمن ابراز تأسف عمیق از 
سانحه اخیر واژگونى اتوبوس حامل دانش 
آموزان اعزامى به اردوى تشکیالتى سازمان 
دانش آموزى، اشاره شــده است: یک تیم 
تخصصى، مأموریت یافته است تا گزارشى از 
برگزارى و برنامه ریزى اعزام دانش آموزان 
به اردوى مذکور را بــه همراه علل و عوامل 
بروز حادثه مورد بررســى و اعالم نظر قرار 

دهد.
براســاس این اطالعیــه یــک کارگروه 
تخصصى نیز مأموریت یافته تا با مشارکت 
معاونت هاى مربوطه نســبت به بازنگرى و 
اصالح ضوابط و مقــررات برگزارى اردوها 
و بازدیدها با رویکرد افزایش ضریب ایمنى 
دانش آموزان در سفرهاى گروهى، حداکثر 

ظرف یک ماه آینده اقدام کند.
براساس این گزارش؛ در این اطالعیه مقرر 
شده است تا بازنگرى شــیوه نامه برگزارى 
اردوها و بازدید دانش آمــوزى و... تا زمان 
بررسى مجدد دســتورالعمل مذکور، اعزام 
دانش آموزان در شــب، جز از طریق وسیله 

نقلیه ریلى وهوایى ممنوع است.

متأسفانه این عکس ها نشان مى دهد که برخى ها در سایه 
غفلت نهادهاى نظارتى، اقدام به فروش علنى ماده مخدر 
«ناس» در بســته بندى با برند محصوالت غذایى «م» 

مى کنند.
به گزارش تسنیم، چندسال پیش بود که موضوع ورود «پان 
پراگ» به کشور و عرضه آن خبرســاز شد؛ ماده اى شبیه 
«ناس» که با عنوان خوشــبو کننده دهان در برخى نقاط 
کشور به راحتى عرضه مى شــد. ماده اى که اثرات مشابه 
«ناس» داشت و با همان شــیوه و شگرد مصرف مى شد 
و بسیارى از مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به 
عرضه این ماده مخدر که در بسته بندى هاى زیبا و فریبنده 
عرضه مى شد هشــدارهاى تند و تیزى دادند. اما با وجود 
این، وقتى در شهرهاى استان  سیستان و بلوچستان قدم 
بزنید، به روشــنى عرضه علنى «ناس» و «نسوار» قابل 

مشاهده است.
بر اســاس این گزارش در برخى شهرهاى جنوب شرقى 
کشور «ناس ایرانى» و «ناس پاکســتانى» و «پان» در 
بسته بندى هاى دستى و حتى کارخانه اى با آرم و برندهاى 
مختلف و حتى با برندهاى ایرانــى و تحت عنوان «مواد 
غذایى» در خیابان ها و در دکه هــاى کنار خیابانى و حتى 
مغازه ها عرضه مى شــود و این در حالى است که به نظر 
مى رســد نه تنها مصرف کنندگان، بلکه فروشندگان این 

ماده خطرناك نیز از عوارض و مضرات آن مطلع نیستند.
این در حالى است که پیش از این گفته شده بود با توجه به 
اینکه در قوانین، «ناس» به عنوان موادمخدر شناخته نشده 
به همین دلیل نیروى انتظامى نمى تواند در این زمینه وارد 
شده و اقدام به جمع آورى آن کند و پلیس تنها در مواردى 

مى تواند از ورود «ناس» جلوگیرى کند که به عنوان کاالى 
قاچاق محسوب شود.

«ناس» به عنوان یکى از کثیف ترین موادى که در گروه 
مخدرها قرار گرفته شناخته مى شود. نحوه استفاده «ناس» 
به این گونه اســت که این ماده را به لب و دندان هاى خود 
مى زنند یا با انگشــت زیر لثه قرار مى دهند و بعد از مدتى 
مکیدن، آن را با بزاقى غلیظ به بیرون پرتاب مى کنند که 
قرمز رنگ است. عوارض مصرف «ناس» در دفعات اول 
عبارت است از احساس ســرگیجه، سردرد و تهوع و سایر 
عوارض استفاده مدید از «ناس» شامل از دست دادن تعادل 
رفتارى و حرکتى، ایجاد حرکات غیرطبیعى در چشــم ها، 
تغییرات محسوس در فشــار خون، افزایش ضربان قلب، 
دندان قروچه، لرزش، اختالل در خواب، وابستگى روحى 
و روانى، بیمارى ها و ســرطان لثه، سرطان حنجره و روده 

بزرگ و نارسایى هاى کلیوى است.

فروش علنى مخدر «ناس» در بسته بندى برند معروف

تعلیق اعزام اردوهاى 
دانش آموزى

چندى قبل مأموران پلیس آگاهى تهــران در جریان 
حمل یک محموله سنگین و میلیاردى پوشاك و کفش 

به پایتخت قرار گرفتند. 
سرانجام مأموران با شناســایى این محموله روز جمعه 
گذشته وارد عمل شدند و در یک عملیات موفق شدند 
30 دستگاه خودرو نیسان حامل پوشاك و کفش را به 
همراه یک دستگاه کامیون و چند دستگاه خودروسوارى 
که قاچاقچیان از آنها به عنوان خودروى دودزا استفاده 

مى کردند، توقیف کنند. 

در جریان این عملیات قاچاقچیان با پیشنهاد رشوه ده ها 
سکه طال قصد داشتند مأموران را فریب دهند که موفق 
نشده و کارآگاهان پلیس با رد رشوه موضوع را صورت 

جلسه کردند. 
سردار حسین رحیمى، فرمانده انتظامى تهران بزرگ در 
حاشیه بازدید از محموله کشف شده عنوان داشت: پلیس 
تهران این آمادگى را دارد تا در حمایت از تولیدکنندگان 
داخلى، ضمن انجــام هماهنگى بــا مراجع ذیصالح، 

کشفیات قاچاق کاالى خود را به آتش بکشد.

کشف محموله بزرگ و میلیاردى کاالى قاچاق 

به درخواست مقامات گرجستان، دو فروند بالگرد مجهز به بسکت اطفاى حریق همراه با یک تیم کارآزموده از هوافضاى سپاه جمهورى اسالمى 
ایران جهت مهار آتش سوزى گسترده  در جنگل هاى گرجستان، عازم این کشور شده و به عملیات اطفاى حریق مشغول هستند.

خلبان محمدمهدى نورى آل آقا، رئیس مرکز کنترل و پشتیبانى اطفاى حریق هوایى کشور در این باره به تسنیم مى گوید: در پى آتش سوزى 
گسترده و بحرانى در جنگل هاى کشور گرجستان این کشور  از وزارت خارجه و وزارت کشور ایران درخواست اعزام بالگرد اطفا کرد که بالفاصله 
پس از اعالم در خواست وزارت خارجه و وزارت کشــور به وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح با هماهنگى مرکز کنترل و پشتیبانى اطفاى 
حریق کشور دو فروند بالگرد با تجهیزات کامل و بسکت 4000 لیترى آب همراه با یک تیم کارآزموده و حرفه اى از هوافضاى سپاه جهت انجام این 

مأموریت عازم کشور گرجستان شده و در حال حاضر مشغول عملیات اطفاى حریق در این کشور هستند.
رئیس مرکز کنترل و پشتیبانى اطفاى حریق هوایى کشور یادآور شد: در حال حاضر بیش از یکهزار مأمور آتش نشان براى اطفاى آتش سوزى در 

جنگل هاى منطقه آباس تومانى تالش مى کنند  با این حال، آتش سوزى تا ده هکتار از اراضى جنگلى گسترش یافته است.

ایرانى ها 
آتش«گرجستان» را 
مهار مى کنند
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فارغ التحصیلى 50هزار 
دانشجو از دانشگاه صنعتى

رئیس دانشـگاه صنعتى اصفهـان با بیان اینکـه برنامه 
تحول راهبردى ده ساله براى دانشگاه صنعتى اصفهان 
تهیـه و تنظیـم شـده اسـت، گفـت: چشـم انـداز تهیه 
شـده موضوعاتى را مدنظر قـرار داده و در افـق 1404، 
دانشـگاهى بین المللى داراى مرجعیت علمى و فناورى 

را شاهد خواهیم بود.
محمود مدرس هاشمى افزود: تاکنون در حدود 50 هزار 
نفـر از فارغ التحصیـالن دانشـگاه صنعتـى اصفهان در 
عرصه صنعت در داخـل و خارج از کشـور افتخارآفرین 

هستند.

اصفهانى ها 1/5میلیارد براى 
بازسازى عتبات اهدا کردند

رئیس سـتاد بازسـازى عتبات عالیات اسـتان اصفهان 
گفت: مـردم این اسـتان از ابتـداى امسـال تاکنون 15 
میلیارد ریال براى بازسازى عتبات عالیات اهدا کرده اند.

مصطفى نوریان بـا بیان اینکـه از 200 طرح تعریف شـده 
در سـتاد عتبات عالیـات کشـور تاکنون حـدود 150 طرح 
اجرا شـده اسـت، یادآور شد: سـهم اسـتان اصفهان از این 
طرح ها، 35 طرح است که از سـال گذشته تاکنون بیش از 
500 میلیارد ریال براى اجراى این طرح ها هزینه شده است.
رئیس سـتاد بازسـازى عتبات عالیات اسـتان اصفهان 
همچنیـن از افزایـش موکب هـاى اسـتان اصفهان به 
45 موکب در سـال جارى خبر داد و گفت: این رقم سال 

گذشته 20 موکب بود.

چهارشنبه؛  
پردیس هنر افتتاح مى شود

سرپرست شهردارى اصفهان گفت: نوید مى دهم که روز 
چهارشنبه، پردیس هنر آبشار را همزمان با جشن غدیر 

در خیابان آبشار افتتاح مى کنیم.
مهدى جمالى نژاد با بیان اینکه مسائل حقوقى پردیس 
هنر را حل کرده ایم، افزود: وسـایل مستعمل این محل 
را جابه جا کرده و پردیس را به مکانى بسـیار زیبا تبدیل 

کرده ایم.

بهینه سازى تمام تابلوهاى 
هشداردهنده اصفهان

مدیرعامل شـرکت مهندسـى نیک اندیش اعالم کرد: 
درحال حاضر تمام چراغ هاى راهنمایى و رانندگى شهر 
اصفهـان LED و تمـام تابلوهـاى هشـداردهنده بهینه 

سازى شده اند.
احمدرضا طحانیان بـا تأکید بر اینکـه اولین الزمه یک 
شهر پایدار و شهرى که بر اساس ضوابط ایمنى حرکت 
کند، نصب عالیم، چراغ هاى راهنمایى و سیستم هاى 
هوشمند در سـطح شهر اسـت، گفت: خوشبختانه شهر 

اصفهان در این زمینه پیشینه خوبى دارد.
وى افزود: مهمترین الزمه سیسـتم هاى هوشـمند در 
شـهرها چراغ هاى راهنمایى هسـتند که بـا نصب این 
سیسـتم ترافیـک تقاطع هـاى شـهر به خوبـى کنترل 

مى شود.

کشف چند محوطه تاریخى 
در نیاسر 

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
شهرستان کاشان گفت: طى هفته گذشته چند محوطه 
پیش  از تاریخ، چند سایت دوره مس و سنگ و چند سایت 
تاریخى اشکانى و ساسانى در بخش نیاسر شناسایى شد.

محســن جاورى اعالم کرد: با توجه به اهمیت بخش 
نیاسر و وجود ســراچه هاى متعدد در این منطقه، یک 
هیئت باستان شناســى در حال بررســى محوطه هاى 

شناسایى شده در بخش نیاسر کاشان است.
وى با اشاره به اینکه این بررسى ها مکمل پروژه کاوش 
محوطه باستانى استرك و جوشقان است، افزود: با توجه 
به اینکه کاشان از هزاره هاى قبل از میالد محل زندگى 
اقوام مختلف بوده است و به  منظور کسب اطالعات در 
این زمینه و تهیه نقشه باستان شناسى شهرستان کاشان 
به  منظور روشن کردن وضعیت باستان شناسى در این 

منطقه، ضرورى به نظر مى رسد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان گفت: پروژه مجتمع آبرســانى به مجتمع 41 
روستاى جلگه به طول 70 کیلومتر طراحى شده که به 
بیش از دو هزار متر مکعب مخزن و تعدادى ایســتگاه 

پمپاژ نیازمند است.
محسن قرائتى در آیین کلنگزنى فاز اول مجتمع آبرسانى 
روســتاى جلگه شهرســتان گلپایگان اظهارداشــت: 
هدف از اجــراى این پــروژه تأمین آب پایدار و ســالم 
براى روستاییان شهرســتان گلپایگان است. وى افزود: 
یکــى از سیاســت هاى وزارت نیرو حرکت به ســمت 
مجتمع هاى آبرسانى اســت، همچنین در سطح استان 

فقط آبرســانى به روستاهاى دو شهرســتان گلپایگان 
و خوانســار تحت یک مجتمع آبرســانى تعریف شده

است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان اذعان داشت: قرارداد فاز اول این پروژه به طول 
10 کیلومتر با پیمانکار بسته شده است که کلنگ آن در 
منطقه مسکن مهر به زمین زده شد و امیدواریم تا پنج ماه 
آینده عملیات احداث فاز اول آن به اتمام برســد. قرائتى 
افزود: بر اســاس آمار موجود، تا پایان خرداد ماه ســال 
جارى، از هزار و  339 روستاى سطح استان 361 روستا 

تحت پوشش آبرسانى سیار هستند.

 مدیرکل ثبت احــوال اصفهان آمار ازدواج ثبت شــده 
در مراکز ثبت احوال در پنج ماه نخســت سال جارى را 
11 هزار و 958 مورد عنوان کرد و گفت: سه هزار و 631 

مورد طالق نیز در اصفهان ثبت شده است.
حســین غفرانى کجانــى با اشــاره به عملکــرد اداره 
کل ثبت احــوال اســتان اصفهان در پنج ماه نخســت 
سال جارى اظهار داشــت: در این بازه زمانى 299 هزار 
و 931 کارت ملى هوشــمند نیز در این اداره کل صادر 

شده است.
وى با بیان اینکه در پنج ماهه امســال 448 هزار و 372 
کارت ملى هوشمند در مراکز ثبت احوال استان اصفهان 

تحویل مردم شده است، ابراز داشت: تعداد زیادى از این 
کارت ها در سال 95 تولید شده و در سال جارى به دست 

مالکان رسیده است.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به اینکه در 
پنج ماهه امسال 32 هزار  و 693 تولد در مراکز ثبت احوال 
استان اصفهان ثبت شده است، افزود: در این بازه زمانى 

هشت هزار و 901 نفر نیز فوت شده اند.
وى با بیان اینکه امســال 972 نفر در اســتان اصفهان

 نســبت به تغییر نام خود اقدام کرده انــد،  تصریح کرد: 
سه هزار و 70 نفر نیز نسبت به تغییر نام خانوادگى خود 

اقدام کردند.

361روستاى استان
آبرسانى سیار مى شوند

ثبت12 هزار ازدواج
 از ابتداى امسال

اردوى «قطب2» دانش آمــوزان به میزبانى 
اصفهان با حضور استان ها و 500 مربى پیشتاز 
ادامه داشت و این اردوها با هدف آشنایى دانش 
آموزان و زندگى در شرایط سخت براى کسب 

مهارت هاى زندگى برگزار شد.
اردوى «قطــب 2» به میزبانــى اصفهان در 
اردوگاه شــهید بهشــتى با حضور 500 مربى 

پیشتاز آغاز به کار کرد.
رئیس ســازمان دانش آموزى استان اصفهان 
با اشــاره به فعالیت هاى اردویى دانش آموزان 
اظهارداشت: رویداد کشــورى اردوى قطب2 
دانش آموزان پیشتاز ســازمان دانش آموزى 
با حضور دانش آموزان پیشــتاز اســتان هاى 
اصفهان، ایــالم، چهار محــال و بختیارى، 
کرمانشاه، لرســتان، مرکزى و یزد در اردوگاه 

شهید بهشتى استان اصفهان برگزار شد.
عباس ظهیرى با اشاره به اینکه این اردوهاى 
دانش آموزى بــا هدف کســب مهارت هاى 
اجتماعى برگزار شــدند، گفــت: فعالیت هاى 
اردویى از برنامه هایى اســت کــه آموزش و 
پرورش در حوزه پرورشى دنبال مى کند، این 
برنامه فرآیند آموزشــى و پرورشى بوده که با 
اهدافى براى دانش آموزان انجام مى شود ودر 

حقیقت شرکت در این اردوها فرصتى است تا 
دانش آموزان به صورت گروهى با برنامه معین 
آموزش ها را بیاموزند و در حوزه تربیت اجتماعى 

مهارت ویژه کسب کنند.

وى تأکید کرد: کشور به پنج قطب تقسیم شده 
و درحدود 16 هزار دانش آموز در این قطب ها 
در زمان هاى تعیین شده، آموزش هاى مهارتى 
تشــکیالت را مى آموزند و یکى از قطب هاى 
معین شده، قطب اصفهان با حدود سه هزار نفر 

از دانش آموزان است.

حوزه فرهنــگ و هنر با همه ضعــف ها و نقطه 
قوت هایى که در سال هاى متمادى و با حضور 
چهره هــاى مختلف در اصفهان پشــت ســر 
گذاشته است، این روزها انتظار آمدن یک مدیر 
باسابقه در این حوزه که اشــراف کامل به همه 
مجموعه هاى تحت نظر این اداره کل را داشته 

باشد، مى کشد.
مدیرانى که در ســال هاى اخیر پا به ساختمان 
خیابان آبشار اصفهان گذاشته اند متأسفانه با نگاه 
بخشى به فعاالن مختلف در عرصه فرهنگ، هنر 
و رسانه یک خط تک بعدى براى مدیریت خود 
را دنبال کرده اند، در حالى که اصفهان به مدیرى 
در این حوزه نیاز دارد که دیدگاهى همه شــمول 

داشته باشد.
به گزارش تابناك بخش هاى نام برده که هرکدام 
ارتباط تنگاتنــگ با اداره ارشــاد اصفهان دارند، 
انتظارات خود را در ســال هاى گذشــته محدود 
به حمایت هاى مالى نکرده اند و ســطح توقعات 
آنها بیشــتر معطوف بــه حوزه برنامــه ریزى و 
حمایت هاى معنوى است که هرچند تاکنون نیز در 

برخى حوزه ها بوده است اما الزم و کافى نیست.
حال این روزها گمانه زنى هاى بســیارى براى 
جایگزین حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا 
ارزانى در اداره ارشــاد و فرهنگ استان اصفهان 
وجود دارد به طورى که برخــى از حمایت هاى 
خاص یکــى از نمایندگان روحانــى اصفهان از 

یک روحانى براى نشستن روى صندلى مدیریت 
حکایت مى کنند و ممکن است چهره اى به اداره 
ارشاد اصفهان راه یابد که هم اکنون نیز راهش در 

ساختمان «آبشار» باز است.

محمد ابراهیمى، یکى از گزینه هاست که چهره 
مرتبط با بنیاد امید ایرانیــان بوده و اکنون نیز در 
استاندارى اصفهان، ســمتش چندان بى ربط به 
این حوزه نیســت و در حال حاضر مدیرکل امور 

فرهنگى و اجتماعى استاندارى اصفهان است.
اسماعیلى، معاون فرهنگى دانشگاه آزاد اصفهان، 
از دیگر گزینه هاى محتمل براى این پست است 
که البتــه نامش در کنار پرویــز طاهرى، معاون 

فرهنگى اداره ارشاد اصفهان شنیده مى شود.

 معاون سیاسى فرماندار نجف آباد گفت: پیکر 
پاك شــهید حججى در یادمان گلزار شهداى 
شهرستان نجف آباد به خاك سپرده خواهد  شد.

نبــى ا... صالحى با اشــاره به نقــش نظارتى 
فرماندارى این شهرســتان بر مراسم تشییع 
پیکر شهید حججى اظهار داشت: در روزهاى 
گذشته با ارگان ها و تشکل ها جلساتى برگزار 
کردیم که در این جلســات وظایف به درستى 
تقســیم شــد؛ همچنین هیئت هاى مذهبى 
درباره ایجاد موکب در طول مسیر تشییع پیکر 
شــهید به صورت خودجوش اعــالم آمادگى 

کرده اند.
وى با بیان اینکه محل اســتقرار و اســکان 
براى پذیرایى از مهمانان خارج از شهرســتان 
مشخص شده، افزود: فرماندارى در این زمینه 
نقش مدیریتى بر دســتگاه ها دولتى، مردمى، 
هیئت هاى مذهبى و همچنین نظارت بر ایجاد 

نظم و امنیت برگزارى مراسم را بر عهده دارد.
معاون سیاســى فرماندار نجف آبــاد پیرامون 
اطالع رسانى به مردم این شهرستان به منظور 

استقبال از پیکر شــهید حججى در روزهاى 
آینده گفت: مــردم شهرســتان نجف آباد از 

طریق پیامــک، روزنامه هــاى محلى، بنرها 
و اطالعیه هاى صادر شــده تاکنــون مطلع 
شــده اند و در دعاى عرفه و نمــاز عید قربان 
اطالع رسانى هاى کافى به مردم صورت گرفته 

است.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از دستگیرى اعضاى یک گروه 
بزرگ جعل کننده بیمه نامه خودرو که به یکى از نمایندگى هاى بیمه 

خسارت بسیارى وارد کرده بودند، خبر داد.
سرهنگ ستار خسروى اظهار داشت: این افراد در پى شکایت یکى 
از نمایندگى هاى بیمه در شهر اصفهان مبنى بر اینکه فردى با ارائه 
جعل 220 بیمه نامه خودرو و دســتکارى مندرجات و سنوات بخش 
بیمه و مشخصات خودرو بیش از سه میلیارد ریال به این نمایندگى 

ضرر و زیان وارد کرده است، شناسایى و دستگیر شدند. 
وى در ادامه افزود: در ابتدا با پیگیرى ها و هماهنگى هاى قضائى همه 
220 دستگاه خودروى سبک و سنگین از طریق سیستم شناسایى و 
توقیف شدند و پس از انجام تحقیقات از صاحبان آنها هویت 
اصلى متهم به دســت آمد و مشخص شــد که وى از 

کالهبرداران و جاعالن سابقه دار است.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان با بیان اینکه متهم 
مرتب اقدام به جا به جایى مخفیگاه خود مى کرد، گفت: 
ســرانجام این جاعل حرفه اى در یک عملیات 
غافلگیرانه در حالــى که قصد انتقال 
به مکان دیگرى داشــت 
در مخفیگاه خود دستگیر 

شد.
وى همچنین از کشــف 
یک دستگاه لپ تاپ، 
اسکنر، پرینتر و چندین 
الشــه بیمه نامه 

مجعول در مخفیگاه متهم خبر داد و گفت: محتویات داخل سیستم 
رایانه متهم مانند ســربرگ ها و اطالعات مرتبط با بیمه نامه خودرو 
حکایت از اقدام هاى گســترده وى در جعل بیمه نامه ها داشت که 
مدارك مستندســازى و متهم براى انجام مراحــل قانونى تحویل 

مراجع قضائى شد.
 ســرهنگ خســروى اظهار داشــت: در ادامه تحقیقات، دو نفر از 
همدســتان متهم نیز در عملیات ضربتى دســتگیر و در بازرسى از 
منزل آنها 18 عدد بیمه نامه و تعدادى الشــه بیمه نامه و تجهیزات 

مخصوص جعل، کشف شد. 
وى افزود: در بررسى هاى انجام شده مشخص شد که این افراد در 
زمینه جعل بیمه نامه ها و تحویل آنها به نمایندگى هاى بیمه با متهم 

همکارى داشتند.
جرم جعل بــا وجود اینکه در بســیارى از موارد موجــب بردن مال 
مى  شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومى و نه جرائم علیه اموال، 

طبقه بندى شده است. 
این موضوع نشاندهنده توجه به جنبه  هاى غیرمالى آن یعنى سلب 
اعتماد عمومى و نیز ضررهاى غیر مالى است که جعل سند و استفاده 
از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب مى شوند، بنابراین اگر فردى 
سندى را جعل و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب 

قانون براى هر یک از آنها مجازات مستقلى تعیین شده است. 
قانون تعزیرات مجازات اسالمى، مجازات  هاى حبس و جزاى نقدى یا 
هر دو را براى مرتکب پیش  بینى کرده است و کسى که از جعلى بودن 
مدارك مطلع بوده و از آن مدارك استفاده کند، طبق ماده 530 قانون 

تعزیرات به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

 معاون معمارى و شهرسازى شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه روند مهاجرت به اصفهان کاهش یافته است، گفت: 
از این پس با جمعیتى که درحدود ده تا 15 سال گذشته با 

آن روبه رو بودیم، مواجه نخواهیم بود.
جمال الدین صمصام شریعت با اشاره به اینکه ساماندهى 
محالت شــهر اصفهان بــه دنبال اجــراى طرح هاى 
محرومیت زدایى در دســتور کار قرار دارد، اظهار داشت: 
براى این امر و به منظور بازگشایى گلوگاه هاى شهرى 
اصفهان در ســال گذشــته 27 میلیارد تومــان بودجه 
اختصاص یافت که بخش عمده اى از آن نیز محقق شد.

وى با اشاره به اینکه بسیارى از محالت شهر اصفهان از 

فقر شهرى و بافت ناکارآمد رنج مى برد، ابراز داشت: باید 
توجه داشته باشیم که براى ارتقاى سطح کیفى محالت 

نیازمند همکارى و مشارکت مردم هستیم.
معاون معمارى و شهرسازى شهردارى اصفهان با اشاره 
به اینکه توسعه مناطق حاشــیه اى به وضعیت فعلى به 
صالح شهر اصفهان نیست، گفت: در نظر داریم با اجراى 
پروژه هاى محرك توســعه، روند توسعه در حاشیه هاى 

شهر اصفهان را تغییر دهیم.
صمصام  شریعت با تأکید بر اینکه ســاماندهى امنیت، 
سیما و منظر و بهبود فضاهاى عمومى تنها با مشارکت 
شــهروندان در محالت امکانپذیر اســت، افزود: این 

اقدامات را در محالت شناسنامه دار اصفهان آغاز خواهیم 
کرد.

وى با بیان اینکه حصه یکى از محالت شناســنامه دار 
اصفهان است، اظهار داشت: حصه در طرح بازنگرى شهر 
اصفهان شناسنامه دار شــده و شهردارى موظف به ارائه 

خدمات به این منطقه است.
معاون معمارى و شهرســازى شــهردارى اصفهان با 
بیان اینکه طرح ارتقاى کیفــى محله حصه اصفهان در 
سال جارى در دســتور کار ویژه قرار گرفته است، گفت: 
ساماندهى جاده فرودگاه، ورودى اصفهان در این منطقه 

مى تواند در اجراى این طرح تأثیر بسزایى داشته باشد.

مهاجرت به اصفهان کاهش یافت
از این پس با جمعیتى که 10تا 15 سال گذشته با آن روبه رو بودیم، مواجه نخواهیم بود

برگزارى اردوهاى آموزشى 
با حضور دانش آموزان در اصفهان

چه کسى سکاندار ساختمان «آبشار»  مى شود؟

 شهید حججى در گلزار شهداى نجف آباد دفن مى شود

جعل کنندگان
 بیمه نامه هاى 

خودرو 
 در اصفهان 

دستگیر شدند
توقیف شدند و پس از انجام تحقیقات از صاح
اصلى متهم به دســت آمد و مشخص
است کالهبرداران و جاعالن سابقه دار
رئیس پلیس آگاهىاستان اصفهان با ب
مرتب اقدام به جا به جایى مخفیگاه خود
ســرانجام این جاعل حرفه اى
غافلگیرانه در حالــى
به مکان د
در مخفیگ

شد.
وىهمچ
یک دس
اسکنر،
ال

رئیس اتــاق بازرگانــى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان با اشاره به فشار مالیاتى بر بنگاه هاى کوچک 
و متوسط  اســتان گفت: در شــرایطى که بنگاه هاى 
بزرگ استان با کاهش درآمد و مالیات پرداختى روبه رو 
هستند، فشار مالیاتى بر واحدهاى کوچک و متوسط دو 

چندان شده است.
عبدالوهاب سهل آبادى تصریح کرد: واحدهاى صنفى 
بر اساس عملکرد مالیات پرداخت نمى کنند و بر اساس 
توافق اتحادیه و یک درصد مشــخص مالیات بســیار 

اندکى پرداخت مى کنند.
وى با بیان اینکه شهرستان اصفهان داراى  150 هزار 
واحد صنفى است که برخى از آنها از واحدهاى تولیدى 
درآمد بیشترى دارند، تصریح کرد: سهم مالیات استان 
بسیار زیاد است و این میزان باید تعدیل شود تا کاهش 

درآمد مالیاتى ناشــى از بنگاه هاى  بــزرگ به دوش 
بنگاه هاى کوچک و متوسط نیافتد. 

رئیس اتــاق بازرگانى اصفهــان خاطر نشــان کرد: 
فعــاالن اقتصــادى اســتان مى تواننــد از فرصــت 
پیش آمده براى بازسازى سوریه در بخش هاى مختلف 

استفاده کنند.
سهل آبادى گفت: سورى  ها آماده هرگونه همکارى با  
شرکت هاى ایرانى براى بازسازى این کشور هستند و 
دولت نیز خط اعتبارى ویژه در این راستا در نظر گرفته 

است.
وى افزود: لبنان به  عنوان مرکزى براى شــرکت هاى 
چینى و اروپایى براى حضور در بازار سوریه تبدیل شده 
اســت و این شــرکت ها براى دریافت پروژه  بازسازى 

سوریه خودشان را آماده مى کنند.

فشار مالیاتى بر بنگاه هاى کوچک و متوسط استان  
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افتتاح مرکز درمانى خّیرساز 
همزمان با تشییع پیکر خّیر

مرکز خیریه جراحى امام رضا(ع) کاشان همزمان با تشییع 
پیکر خّیرسازنده آن راه اندازى شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى شهرستان کاشان گفت: این 
کیلینک به همت خّیران این شهرستان و کمک هاى خّیر 
نیک اندیش مرحوم حبیب ا... گلشن با بیش از 40میلیارد 

ریال هزینه احداث شده است. 
کوچکى، زیر بناى ساخت این کلینیک تخصصى را هزار و 
400متر مربع اعالم کرد و افزود: این مرکز داراى اتاق عمل 
جراحى، آزمایشگاه تشخیص سرطان، بخش سونوگرافى، 
رادیولوژى، مرکز تحقیقات سرطان سینه و کلینیک هاى 
وابسته اســت. وى افزود: قرار بود راه اندازى این مرکز 
درمانى با حضور خّیر نیک اندیش حاج حبیب ا... گلشن 
همراه باشد، که با فوت این خّیر مراسم تشییع  همزمان با 

آغاز به  کار این کلینیک بود.

زاینده رود 
کمتر از 40 درصد آب دارد

حجم مخزن سدهاى کشور تا پایان هفته اول شهریورماه 
به حدود 25 میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 6 درصد کاهش داشته است.
شــرکت مدیریت منابع آب ایران در آخرین اطالعات به 
ثبت رســیده خود اعالم کرد: از ابتداى مهرماه گذشته تا 
8 شهریور ماه سال جارى، میزان آب ورودى به سدهاى 
کشــور 37 میلیارد و 770 میلیون مترمکعب بوده که در 
مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 44 میلیارد و 160 
میلیون مترمکعب، به میزان 14 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، از مجموع 172 سد بزرگ کشور، 78 
سد از جمله سفید رود، الر، زاینده رود، پیشین، ستارخان و 

دانشمند کمتر از 40 درصد آب دارند.
این گزارش مى افزاید، 16 ســد از جمله سنگ سیاه، دز، 

کوثر، بانه و گلپایگان بین 40 تا 50 درصد آب دارند. 

اعضاى کمیسیون هاى تخصصى 
شوراى شهر معرفى شدند

 اعضاى کمیسیون هاى تخصصى پنجمین دوره شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان در دومین جلسه علنى این شورا 

مشخص شدند.
اصغر برشان، کورش خســروى، پور محمد شریعتى نیا، 
مهدى مزروعى و نصیر ملت اعضاى کمیســیون امور 

حقوقى، اقتصادى و گردشگرى معرفى شدند.
براى کمیسیون معمارى، شهرســازى و عمران نیز امیر 
احمد زندآور، شیرین طغیانى، فتح ا... معین، نصیر ملت و 

علیرضا نصر اصفهانى با 13 رأى انتخاب شدند.
عباسعلى جوادى، پور محمد شریعتى نیا، فریده روشن، 
کورش محمدى و مهدى مزروعى نیز اعضاى کمیسیون 

بهداشت، سالمت و خدمات شهرى را شامل مى شوند.
اعضاى کمیســیون فرهنگــى،  اجتماعى و ورزشــى 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان در دوره پنجم را نیز 
عباســعلى جوادى، کورش خســروى، فریده روشــن، 

کورش محمدى و مهدى مقدرى تشکیل مى دهند.
اصغر برشان، امیر احمد زندآور، مهدى مقدرى، شیرین 
طغیانى و علیرضا نصر اصفهانى نیز اعضاى کمیسیون 
حمل و نقل، محیط زیست و فناورى اطالعات را شامل 

مى شود.

برگزارى طرح تشدید 
بازرسى از مراکز حساس

واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان، 
اقدام به برگزارى طرح تشــدید یک روزه بازرسى مراکز 
حساس در مناطق انقالب، ســپاهان شهر، صدر و خانه 

اصفهان کرد.
این طرح که در مراکز حساسى همچون رستوران ها، فست 
فودها، قنادى ها و آبمیوه و بستنى فروشى ها، برنامه ریزى 
شد و به مرحله اجرا در آمد، نتایج درخور توجهى براى تأمین 

امنیت غذایى شهروندان به دنبال داشت.
در این طــرح، 87 مورد بازدید، 18 مــورد اخطار نواقص 
بحرانى و غیر بحرانى، هشــت مورد پلمب انجام شده، 
17 مورد نمونه گیرى مــواد غذایى، 451 کیلوگرم مقدار 
مواد غذایى معدومى، سه  مورد معرفى به مراجع قضائى، 
19 مورد موارد کلرسنجى و یدسنجى و همچنین یک مورد 
پیگیرى شکایت سامانه ارتباطات مردمى انجام شده است.

خبر

مسئول گروه طیف سنجى پژوهشــکده مواد و انرژى 
اصفهان گفت: دســتگاه آشکارساز مواد ممنوعه پستى 
با فناورى کامًال بومى و بــا وزن حدود 10 کیلوگرم و با 
استفاده راحت، تا یک ماه آینده در پست اصفهان مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.
سعید حاجیعلى گل اظهار داشــت: گروه طیف سنجى 
پژوهشکده مواد و انرژى اصفهان وابسته به پژوهشگاه 
فضایى ایران است وبا توجه به سوابقى که پژوهشکده 
مواد و انرژى اصفهان و پژوهشــکده هایى که در سایر 
اســتان ها وجود داشــت، تفاهمنامه اى با پست امضا 
شــد که نیازهاى فناورانه آنها را بتوانیم در حوزه هاى 

مختلف برآورده کنیم که آشکارساز مواد ممنوعه پستى 
و کوادکوپتر پستچى (براى ارسال مرسوالت بین دو تا 
پنج کیلوگرم) از جمله محصوالت فناورانه محســوب 

مى شوند.
وى ادامه داد: آشکارســاز مواد ممنوعه پســتى از سال 
گذشته در پست اســتان تهران مورد بهره بردارى قرار 
گرفته و با تعاملى که با کارشناســان شــرکت پســت 
داشــتیم، اصالحات الزم موارد مدنظــر آنها بر روى 
این دستگاه انجام شده و این دســتگاه در حال حاضر
 بــر اســاس نیازهــا و مأموریت هــاى پســت قابل 

بهره بردارى است.

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیتــه امداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان گفت: امسال حوزه حمایت و 
سالمت خانواده کمیته امداد اصفهان برنامه امنیت غذایى 
با رویکرد کمک به رفع سوءتغذیه مادران باردار و شیرده را 
اجرا مى کند. جالل یزدانى با اشاره به فعالیت هاى گذشته 
انجام شــده با هدف حمایت از کودکان زیر شش سال، 
اظهار داشت: امســال حوزه حمایت و سالمت خانواده 
به عنوان یک فعالیت جدید برنامه امنیت تغذیه با رویکرد 
کمک به رفع سوءتغذیه مادران باردار و شیرده را در نظر 
گرفته اســت.وى با بیان اینکه هدف از اجراى این طرح 
ارتقاى وضعیت تغذیه مادران تحت حمایت بوده،افزود: 

رویکرد اصلى این نهاد، آموزش ارتقاى کیفیت مراقبت 
از مادران باردار، شناسایى زودهنگام مادران مبتالبه سوء 
تغذیه و اجراى موفق طرح توزیع سبد غذایى سالم و کامل 
است.یزدانى با اشاره به توزیع سبد غذایى به ارزش 543 
میلیون ریال در میان جامعه هدف، گفت: مادران باردار از 
ابتداى ماه چهارم باردارى تا 24 ماه پس از زایمان مشمول 
این طرح قرار مى  گیرند تا بدیــن ترتیب دوره باردارى و 
شیردهى موفقى را سپرى کنند.وى با تأکید بر حمایت 
کمیته امداد از مددجویان باردار تصریح کرد: مادران باردار 
و شیردهى که تحت حمایت هیچ سازمان و بنیاد حمایتى 

قرار ندارند از سبد غذایى کمیته امداد بهره مند مى شوند.

اجراى طرح حمایت از 
مادران باردار و شیرده 

استفاده از 
آشکارساز مواد ممنوعه پستى 

رئیس اداره نظارت و بهره بردارى تعاونــى هاى اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان گفت: درحدود 50 هزار نفر توســط 

تعاونى هاى فعال در این استان مشغول به کار شده اند.
محمد شریفى افزود: بر اساس نتایج آخرین پایش هاى انجام شده در 
سال جارى، از مجموع هفت هزار و 300 تعاونى ثبت شده در استان، در 

زمان حاضر سه هزار و 160 تعاونى فعال است.
وى افزود: سال گذشــته هزار و 360 تعاونى در استان اصفهان تعیین 

تکلیف و هزار و 150 تعاونى هم منحل شدند.
رئیس اداره نظارت و بهره بردارى تعاونى هاى اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى اســتان اصفهان تصریح کرد: تعاونى هایى که بیش از 
پنج سال فعالیت نداشته باشند، منحل مى شوند. شریفى با بیان اینکه 
از محل فعالیت هر تعاونى، براى 14 نفر شــغل ایجاد مى شود، گفت: 
در حدود 35 درصد از تعاونى هاى اســتان اصفهان در زمینه خدمات 

فعالیت دارند.
وى در خصوص گرایش تعاونى هاى اســتان اصفهــان گفت: این 
تعاونى ها در زمینه هاى کشاورزى، صنعتى، معدنى، عمرانى، خدماتى، 

صنایع دستى و دانش بنیان فعالیت دارند.
شــریفى با بیان اینکه توســعه و تشــکیل تعاونى هاى روستایى در 

برنامه هاى اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان قرار دارد، 
افزود: از ابتداى سال جارى و بر اســاس برنامه باید 79 شرکت روستا 
تعاون در استان اصفهان تشکیل شده باشد اما با توجه به اینکه سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى اســتان تاکنون روستاهاى هدف را مشخص 

نکرده، در عمل هیچ اقدامى انجام نشده است.
رئیس اداره نظارت و بهره بردارى تعاونــى هاى اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان همچنین از افتتاح 68 طرح تعاونى 
به مناسبت هفته تعاون در این اســتان خبر داد و گفت: این طرح ها 

امروز(دیروز) و به صورت متمرکز در شهرستان کاشان افتتاح شد. 

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با اشاره به اینکه برداشت انگور از سطح 
باغات بارور انگور استان از نیمه مرداد ماه آغاز شده 
است، گفت: پیش بینى مى شــود در پایان فصل 
برداشت، میزان برداشت انگور استان اصفهان در 

سال جارى به 61 هزار تن برسد.
احمدرضا رئیس زاده با اشاره به اینکه سطح باغات 
انگور اســتان 56 هزار و 209 هکتار است، اظهار 
داشت: هنوز 96 هکتار این باغات به مرحله باردهى 

نرسیده است.
وى با بیان اینکه برداشــت از نیمه مرداد ماه آغاز 
شده و تا اواسط مهر ماه ادامه دارد، افزود: پیش بینى 
مى شــود در پایان فصل برداشت، میزان برداشت 
انگور استان در ســال جارى به 61 هزار تن برسد 
که نسبت به ســال گذشــته مقدارى افزایش را 

نشان مى دهد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
گفت: این مجموعه آماده همکارى و مشــارکت 
در زمینه برگزارى دوره هاى آموزشى بین المللى 
با حضور نمایندگان ســایر جمعیت هاى امداد و 

نجاتگر در جهان، به میزبانى اصفهان را دارد.
محســن مؤمنى افزود: انتقال دانش روز و تبادل 

تجربیات از اهمیت باالیى برخوردار است. 
وى اضافه کــرد: از آنجایى کــه جمعیت هالل 
احمر باید در راســتاى پاســخگویى بــه حوادث 
آماده و ســرعت باالیى داشــته باشــد بنابراین 
آموزش هاى تخصصى مبتنى بر دانش وتکنولوژى 
روزمى تواند موجب افزایش مهارت و توانمندى هاى 

کارکنان و امدادگران این جمعیت شود.
وى ادامه داد: کارکنــان و داوطلبان هالل احمر 
اعضاى یک خانواده بزرگ هستند و همه با هدف 

کمک به دیگران فعالیت مى کنند. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
اظهارداشــت: ارتباط، تعامل و همکارى جمعیت 
هالل احمر جمهورى اســالمى ایران با ســایر 
جمعیت هاى ملى و فدراســیون هاى بین المللى 

همواره سازنده و مثبت بوده است.

موافقتنامه ریل گذارى پروژه قطار شــهرى اصفهان - بهارستان 
باشرکت مجرى این طرح منعقد شد.

مدیــرکل راه وشهرســازى 
اســتان اصفهان دراین جلســه 
گفت: کلنــگ قطار شــهرى 
اصفهان درســال 75 توســط 
اســحاق جهانگیرى اســتاندار 
وقت اصفهان زده و اعالم شــد 
که در ســال 85 این پروژه مورد

بهره بــردارى قرار مــى گیرد؛ 
اکنون ســال 95 را پشــت سر 

گذاشته ایم و امیدواریم درسال 96 سوار مترو بشویم. 
حجت ا...غالمى افزود: توسعه حمل و نقل ریلى مورد تأکید وزیر 
راه وشهرسازى است و معتقد است هرجا سرریز جمعیتى را ایجاد 
کردیم، همزمان باید حمل ونقل ریلى را داشــته باشیم تاجذابیتى 

براى سکونت دراین شهرها ایجاد کنیم. 
وى با بیان اینکه توســعه حمل ونقل ریلى درســه شــهر جدید 
بهارستان، فوالد شهر ومجلسى باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: 
فوالدشهر زودتر از شهرهاى جدید اســتان اصفهان پروژه قطار 
شهرى را شروع کرد اما به دلیل مشکالتى این پروژه متوقف شد. 

مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید بهارســتان نیز بااشاره به 
پیشــرفت فیزیکى 80 درصدى پروژه قطارشــهرى بهارستان 
گفــت: باتوجه بــه مشــکالت مالى پــروژه و محقق نشــدن 
بودجه از محل منابع دولتــى، تاکنون 65 تــا 70 میلیارد تومان 
از منابع داخلى براى این پروژه هزینه شــده اســت و پیشــرفت 
فیزیکى شــامل نماى فیزیکى پروژه و زیر ســازى است و براى 

ریل گذارى نیز در دو مرحله مناقصه داشته ایم. 
محمدرضــا احمــدى اظهــار داشــت: از نظــر فنى، مســیر 
قطار شــهرى بهارســتان به اصفهان هیچ مشــکلى نــدارد و 
اصل کار زیر ســازى اســت که بســیار زمانبربوده وبقیه شامل 
ایســتگاه و ریل گذارى اســت که در زمان در نظر گرفته شــده 
انجام مى شــود و اجراى ریل گذارى و ایستگاه مترو و سودآورى

 آن در مدت 18 تا 24 ماه منبع جدید تأمین مالى شــرکت عمران 
خواهد بود.  

آمادگى هالل احمردر برگزارى 
دوره هاى بین المللى  

امضاى موافقتنامه ریل گذارى 
قطار شهرى  اصفهان- بهارستان

اشتغال50 هزار نفر در استان توسط تعاونى ها

پیش بینى برداشت 61 هزار تن انگور 
از باغات استان

آتش نشانان موفق شدند پس از یک عملیات نفسگیر، 
انفجار و حریق در طبقه هفتم ســاختمان مسکونی را 

اطفا کنند.
بر اســاس این گزارش، شنبه شــب هفته جارى، زن و 
شوهر جوان که با شنیدن صداى مهیب انفجار در منزل 
غافلگیر شــده بودند توانســتند از منزل خارج شوند و 
بالفاصله همسایه ها در ساعت 3 و 39 دقیقه در تماس 

با سامانه 125 ستاد فرماندهی حادثه را اعالم کردند.
پس از اعالم، آتش نشانان از 9 ایســتگاه آتش نشانى 
به محل حادثه در شهرك شــهید کشوري اعزام شدند 
و با توجه بــه اینکه حریق در طبقه هفتم از ســاختمان 

مســکونی 10 طبقه 80واحدى رخ داده بود دســتگاه 
نردبان 60 متري نیز بــه محل اعزام شــد و از بیرون 

ساختمان به خاموش کردن آتش اقدام کرد.
شــدت انفجار بــه حدى بــود کــه اثاثیــه، درب و 
پنجره هاى منزل شکسته و به بیرون پرتاب شده بود و 

منازل همجوار نیز دچار خسارت شده بودند.
شرایط عادى حریق در ســاختمان هاي بلند می تواند 
در کمترین زمان تبدیل به بحران شــود به همین علت 
آتش نشــانان در رینگ اول عملیاتی اقــدام به اطفاي 
حریق در هر دو شــرایط تهاجمی و تدافعی کردند و در 
رینگ دوم عملیاتی نیز به جســتجوي کلیه واحدهاي 

مســکونی اقدام کردند وتمامی ســاکنین را از داخل 
ساختمان بیرون آوردند.

در حالى که سیستم اعالم و اطفاى اتوماتیک حریق  و 
جعبه هاي F در این ساختمان مى توانست در لحظات 
اولیه، حریق را اطفا کند اما متأســفانه سیســتم هاي 

آتش نشانی درون ساختمان کارآیی الزم را نداشت.
حضور به موقع آتش نشانان باعث شد تا حریق به دیگر 
واحدها و طبقات ســرایت نکند و همچنین از تخریب 

ساختمان جلوگیري کنند.
در همین حال محمد شــریعتى، ســخنگوى سازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان گفت: 

 با توجه به دود و شعله و وجود مواد قابل اشتعال در محل 
بالفاصله اکیپ اعزامى به دو اکیپ مجزا تقســیم شد و 
همزمان اکیپ اول با استفاده از دستگاه تنفسى و لباس 
مقاوم در برابر حریق شــروع به جستجو در دود در تمام 
طبقات و اکیپ دوم نسبت به اطفاى حریق اقدام کردند.

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان با تأکید بر اینکه عدم کارآیى سیستم 
اعالم حریق در ساختمان و انفجار توأم با حریق شدید 
موجود در مجتمع مسکونى و خود ایمن نبودن ساختمان 
مى توانست خسارات جبران ناپذیرى را به بار آورد، افزود: 
همچنین با توجه به حادث شــدن در شب مى توانست 
حادثه اى شبیه آتش سوزى ســاختمان «گرنفل» در 
لندن که حدود 140 کشــته و مجروح و سه روز اطفاى 
حریق به همراه داشت، را به بار آورد اما با حضور به موقع 
نیروهاى آتش نشانى در محل و عکس العمل سریع آنها 
از سرایت به ســایر طبقات دیگر و همچنین ساختمان 

مجاور جلوگیرى به عمل آمد.
وى افزود: در این حادثه یک نفر دچار آسیب دیدگى شده 
بود که در همان لحظات ابتدایى حریق توســط یکى از 
ساکنان به بیرون انتقال یافت و از طریق عوامل اورژانس 

به بیمارستان منتقل شد.

مهارآتش سوزى ناشى از انفجار مهیب در ساختمان 10طبقه مجموعه شهید کشورى 

فاجعه «گرنفل» در اصفهان تکرار نشد

معــاون حقوقى امــور مجلس و اســتان هاى 
وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: وزارت ارشاد 
از طرح سینماى سیار در مناطق دوردست و فاقد 
ســینما به شــرط آنکه به اقتصاد سینما آسیبى 

نرساند حمایت مى کند.
هادى حســینى دیروز در شــاهین شهر اظهار 
داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى از طرح 
سینماى سیار در مناطق دوردست و فاقد سینما 

حمایت مى کند.
وى افزود: این طرح براى شهرهاى کوچک فاقد 
سینما، روســتاهاى دوردست و رونق اقتصادى 
ســینما مفید خواهد بود به شرط آنکه به اقتصاد 
سینماداران در شــهرهاى داراى سینما آسیبى 

نرساند.
معاون حقوقى امور مجلس و اســتان هاى وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى ادامه داد: در همه 
استان هاى کشور، پیشــنهاد ایجاد سینماهاى 
ســیار ارائه شده اســت که در حال بررسى این 

پیشنهادات هستیم.
وى خاطرنشــان کرد: به هر یک از متقاضیان 
واجد شــرایط راه اندازى سینما ســیار، تا 500 
میلیون تومان  تسهیالت بانکى اعطا خواهد شد.

حمایت مشروط 
وزارت ارشاد از 
طرح سینماى سیار
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حصر وراثت
شعله خرمى بشناسنامه شماره 336  باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 96/ 329 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان ناصرخرمى به شناسنامه شماره 148 در تاریخ96/2/30درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- شــهین عراقى رستمى  فرزند لطف 
ا... شماره شناسنامه 50  نسبت با متوفى همسر 2- شــعله خرمى فرزندناصر شماره 
شناسنامه 336   نسبت با متوفى فرزند 3- شهره خرمى  فرزند ناصر شماره شناسنامه 
4215   نســبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

گردید. م الف: 1178شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/6/313 
مزایده

در پرونده 951211  و به موجب شــماره 950365 صادره از شعبه دوم دادگسترى  
محکوم علیه حمیدرضا خسروى به پرداخت 86/515/751 ریال   بابت اصل خواسته 
در حق محکوم له على مومن اصفهانى  و مبلغ 1/000/000  ریال بابت هزینه اجراء 
در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام 
به توقیف اموال محکوم علیهم که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده 
است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: یکدستگاه یخچال ایستاده تمام استیل 
بطول دو متر، تمام طبقه شش درب فاقد پالك مشخصه، چرخ دار، کمپرسور مارك 
دانفوس به توان 3/4 اسب بخار مســتعمل از نظر فنى سالم باکاربرى جهت کبابى و 
اشــپزخانه هاى صنعتى ارزش قیمت پایه مزایده یخچال فوق مبلغ 21/000/000 
ریال برآورد میگردد. 2- یکدســتگاه یخچال تمام استیل به طول 1,2 متر عمق دار 
چهار درب بدون پالك مشــخصه چرخدار کمپرســور مارك دانفوس به توان 1/2 
اسب بخار. مستعمل باکارکرد خیلى کم و در حد نواز نظر فنى سالم با کاربرى جهت 
قصابى، ارزش قیمت پایه مزایــده یخچال فوق مبلــغ 31/000/000 ریال برآورد 
میگردد. 3- یکدستگاه فریزر خوابیده صندوقى به طول تقریبى 3 متر مارك زاگرس 
شش درب تمام اســتیل مدل 5000 به شماره ســریال 56,5,1087A کمپرسور به 
توان 1/4 اسب بخار مستعمل از نظر فنى ســالم ارزش قیمت پایه مزایده فوق میلغ 
9/000/000 ریال برآورد میگردد. جمع بندى گزارش:ارزش قیمت پایه مزایده سه 
ردیف فوق مجموعا: مبلغ 61/000/000 ریال ( شــصت و یک میلیون ریال )برآورد 
و اعالم میگردد.با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت 
مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را 
دارد.زمان برگزارى مزایده: 96/6/30  ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: شعبه 
دوم حقوقى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى باهماهنگى این اجرا .مزایده 
از قیمت کارشناسى شــروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته 
خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه 
داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن 
معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از 
کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت 
در مزایده مى باشند مى  بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست 
کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در 
مزایده شرکت داده شوند. م الف:  1130  بابایى_ مدیر اجراي احکام شعبه دوم دادگاه 

عمومى  حقوقى شاهین شهر/ 6/314 
حصر وراثت

مجتبى شــفیعى بشناسنامه شــماره 16942  باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 96/ 216 تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شــادروان مهرزادشفیعى  به شناســنامه شماره 529 در تاریخ 
96/4/6 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مجتبى شفیعى  فرزند 
اسداله شماره شناســنامه 16942  نســبت با متوفى پدر 2- همدم نیکوصفت فرزند 
محمدحسین شماره شناسنامه 236   نســبت با متوفى مادراینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف:1145 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 6/315 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست : 9610463759200051 شماره پرونده: 9509983759200520 
شماره بایگانی شــعبه: 950533 خواهان اشخن دهباشــیان غرغنى دادخواستى به 
طرفیت خوانــده صبابرهانى-بیتابرهانى-پیام صیادى-پوپک صیادى به خواســته 
اثبات وقوع معاماه وتنفیذ مبایعه وسپس الزام به تنظیم سندرسمى انتقال وبا احتساب 
کلیه خسارات دادرسى  تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه واقع 
در استان اصفهان-شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759200520 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/09/20 و ساعت 11:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف1129شعبه 

دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/ 6/316 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست : 9610463759100031 شماره پرونده: 9609983759100456 
شماره بایگانی شعبه: 960467  آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست به خواندگان 
1- شــکوفه 2-زهره3-فاطمه4-محمدحســین5-یعقوب 6-یوسف 7-علیرضا 
8-حسن شجاعى فرد دادخواستى به خواسته فروش یک باب منزل مسکونى ویالیى 
پالك ثبتى به انضمام هزینه دادرسى و کارشناسى  به این شعبه تقدیم که به کالسه 
960467 ح1 ثبت و براى روز مورخ  1396/07/23 ساعت 9 صبح به طرفیت خواهان 
زهرا شجاعى فردگردیده است . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  1-علیرضا 
شجاعى فرد  2- حسن شجاعى فرد و به درخواســت خواهان و به دستور دادگاه به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیر االنتشــار درج و به نامبرده ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شــاهین شهر مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف : 1154  شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/ 6/317 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره درخواست : 9610463759100030 شماره پرونده: 9609983759100348 
شماره بایگانی شعبه:960357  آگهى ابالغ وقت دادرســى و دادخواست به خوانده 
مهدى عطارآستانه دادخواستى به خواسته صدورحکم-استردادخودروپژوپارس شماره 
انتظامى579د77ایران13 به این شعبه تقدیم که به کالسه 960357 ح1 ثبت و براى 
روز مورخ  1396/7/22 ساعت 9/00صبح به طرفیت خواهان محمدرضاحاجت پور 
تعیین وقت دادرسى گردیده اســت . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده مهدى 
عطار آستانه و به درخواســت خواهان و به دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج و 
به نامبرده ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 
اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این دادگاه حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 1170  شعبه 1 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/ 6/318 
قرار تأمین خواسته 

شــماره پرونــده اجــراى احــکام: 96/1032  کالســه پرونده 191/96 شــماره 
دادنامه:217/96-96/5/18 مرجه رســیدگى: شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل 
اختالف. خواهان:آقاى اسماعیل قلى پور به نشانى چهار راه عطار شهید شریفى بن 
بست چهار جنوبى پالك 116. خوانده:پروین دریابر به نشانى حافظ شمالى خ شهید 
یاســینى خیابان بهنام محمدى یک غربى پالك 129. خواسته: قرارتامین خواسته.

گردشکار : با بررسى محتویات پرونده در وقت فوق العاده واینکه خواهان ضمن تقدیم 
دادخواست درخواست تامین خواسته نیز نموده است با توجه به مراتب فوق و مالحظه 
نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار 
مینماید. قرارتامین خواسته : درخصوص تقاضاى آقاى اسماعیل قلى پور  به طرفیت 
پروین دریابر فرزنــد احمد بر صدورقرار تامین خواســته معادل 60/000/000ریال 
بابت کسر اقساط وام با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتى شورا و مالحظه 
مستندات و درخواســت خواهان و با عنایت به اینکه خواهان به موجب فیش سپرده 
به شماره 2171290277002 مورخه 96/4/3 مبلغ 6/000/000 خسارات احتمالى 
طرف دعوى را تودیع نموده است لذا درخواست وى را وارد تشخیص داده و مستندا به 
ماده قانون شوراى حل اختالف مصوب 94/08/10 بند (الف – ب- ج –د) ماده 108و 
مواد 115و 116و117 قانون آئیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى قرار تامین خواسته معادل مبلغ 60/000/000 ریال از اموال بالمعارض خوانده 
صادره واعالم میگرددقــرار صادره ظرف مدت ده روز پــس از ابالغ قابل اعتراض 
دراین شعبه میباشد. همچنین قرار صادره پس ابالغ قابل اجرا میباشد.م الف 1120- 

طباطبایى- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/6/319
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 171 شماره پرونده: 945/94: تاریخ تنظیم96/3/13 خواهان:آقاى 
طهماسب نظرى وانانى فرزندولى اله به نشــانى شاهین شهرشهرك شهیدمطهرى 
خیابان14پالك152 ، خواندگان: 1- آقــاى اکبرخدادادى مجهول المکان 2-آقاى 
پرویزمحمودى مجهول المکان خواسته : مطالبه ســفته گردشکار:باعنایت به اوراق 
ومحتویات پرونــده اظهارات طرفیــن ونیزنظربه اعضاى محترم شورامســتندا به 
ماده26و11قانون شوراى ها ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوندمتعال 
مبادرت به صدور راى مینماید. رأى شورا: در خصوص دعوى آقاى طهماسب نظرى 
وانانى فرزند ولى اله به طرفیت 1-آقــاى اکبرخدادادى2-آقاى پرویزمحمودى به 
خواســته مطالبه مبلغ 110/000/000ریال به استناد3فقره ســفته به شماره هاى 
348323و0216417و663090 به انضمام هزینه دادرســى وخسارت تاخیر تادیه 
نظربه اینکه مســتندات مذکور براشــتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته داللت 
داردونامبردگان با وجودابالغ اخطاریه از طریق نشــرآگهى وضمایم آن واستحضار 
ازجریان دادرســى درجلســه مقرر حضورنیافته ونســبت به دعوى ومستندات آن 
ایرادواعتراضى به عمل نیاورده ودلیلى برپرداخت وبرائت ذمه خویش ابراز نداشــته 
است شــورا بااســتصحاب بقاى دین اســتحقاق خواهان را برمطالبه خواسته ثابت 
تشــخیص داده مســتندا به مــواد 198، 515، 519و 522و502و503قانون آئین 
دادرسى مدنى و307و309  قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به تضامنى 
به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2000/000ریال 
بابت  به هزینه دادرسى وابطال تمبر و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 1394/12/8 لغایت اجراى حکم قابل محاســبه در واحد اجراى  احکام 
است  در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه  و پــس از آن ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى شــاهین شهر است. م الف: 1132 

سیدمجیدعقیلى قاضى  شعبه دوم شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/320 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم مهرى جعفراوقلى اسفانى خواهان آقاى 
علیرضا اسدى عیدى وند دادخواستى با موضوع  اســترداداموال  به طرفیت شما به 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 98/96  ش 10 ح ثبت و 
براى روز چهارشنبه شنبه  مورخ  7/26 /96ساعت 11صبح تعیین وقت گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دستور شورا به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 1143  شعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/ 6/321 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759502455 شماره پرونده: 9609983759500250 
شماره بایگانی شعبه: 960259 خواهان/شاکى محمد رضا ترك زاده دادخواستی به 
طرفیت خوانده/متهم  عماداله دادى سمندگانى به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه4  دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به 
کالسه 9609983759500250 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/7/25 و 
ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم  عماداله 
دادى ســمندگانى و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.  م الف : 1147 شعبه  4 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/ 6/322 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به فریبافضیلتى دادخواستى با موضوع  اعسار  به 
طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 96/ 359  
ش 5 ح ثبت و براى روز مورخ 24  / 7 /96ســاعت 5عصر تعیین وقت گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دستور شورا به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شــعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد 
شد. م الف: 1169   شعبه پنجم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه/ 6/323 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم بــه 1-علیرضافدائى 2-عدالت ساســانیان 
دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند به طرفیت شــما به شوراى حل اختالف 
شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 353/96 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/8/14 
ساعت 6 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ می گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:1152  شعبه هشتم حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/ 6/324 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خانم مرضیه صادقى هفشجانى فرزندخسرو 
خواهان آقاى محمدحسین قصرى خوزانى دادخواستى با موضوع  انتقال سندخودرو  
به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 96/ 
376  ش 9 ح ثبت و براى روز دوشــنبه  مورخ 17  / 7 /96ساعت 5/20عصر تعیین 
وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات 
اقدام خواهد شد. م الف: 1173   شــعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/ 6/325 
حصر وراثت

ایمان مالکى بابکان بشناســنامه شماره 2174  باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت 
و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواســتى بشــماره 96/ 316 تقدیم این شورا نموده 
چنین اشعار داشته است که شــادروان صفرعلى مالکى بابکان  به شناسنامه شماره 
1129 در تاریخ 96/5/9 درگذشــته و ورثــه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 
1- ماه نازابوالحسنى  فرزند ضربعلى شــماره شناسنامه 437  نسبت با متوفى همسر 
2- شــهرام مالکى بابکان فرزند صفرعلى شماره شناســنامه 651   نسبت با متوفى 
فرزند 3- شاهرخ مالکى بابکان  فرزند صفرعلى شــماره شناسنامه 1099   نسبت با 
متوفى فرزند 4- ایمان مالکى بابکان فرزند صفرعلى شماره شناسنامه 2174  نسبت 
با متوفى فرزند 5- آنامالکى بابکان فرزند صفرعلى شــماره شناسنامه 4313  نسبت 
با متوفى فرزند اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 

م الف:1118شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف  شاهین شهر/ 6/326
تحدید حدود اختصاصی

شــماره صادره: 1396/08/410471نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب 
خانه  پالك شماره 19/1035 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
وپرونده ثبتی به  نام آقاي فاطمه فتاحى کلیشــادي فرزند محمدرضا در جریان ثبت 
اســت وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در 
روزدوشنبه شنبه مورخ 1396/7/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  

م الف :550 پورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان/ 6/330 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان پویا موســویان دادخواســتى به خواســته الــزام خوانده بــه مطالبه مبلغ 
116/598/000 ریال به طرفیت خوانده فرشاد شریفى به شوراى حل اختالف شعبه 
دوم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 532/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/16 ســاعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 

به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که 
با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. م الف:5765 شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/331 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه:9610103731502975 شماره پرونده: 9609983731500001 
شــماره بایگانى شــعبه: 960001 خواهان: حمیدرضاموید دادخواستى به طرفیت 
خوانده مهدى حکیمى فرزند محمد به خواســته محکومیت خوانده تقدیم دادگاه 
عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رســیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960001 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 96/08/03 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى میشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. /م الف:5764- 

شعبه 5 حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد/ 6/332 
حصر وراثت

حسنعلى ابراهیمى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 743 به شرح دادخواست به 
کالسه 592/96 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه ســلطان ابراهیم زاده نجف آبادى بشناسنامه 18633 در 
تاریخ 96/02/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-حسنعلى ابراهیمى نجف آبادى ش ش 743، 2-زهره 
ابراهیمى نجف آبادى ش ش 965، 3-رضوان ابراهیمى نجف آبادى ش ش 599، 
(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف :5766رئیس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 6/333 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103731202882 شماره پرونده: 9509983733200389 
شماره بایگانى شعبه: 960785 درپرونده کالسه 960785 شعبه 103 دادگاه کیفرى 
دو نجف آباد آقایان بهنام کیماسى فرزند جابر و حمزه حیدرى متهمند به مشارکت 
در ایراد ضرب و جرح عمدى نظربه اینکه متهمند در آدرس اعالمى شناخته نشده 
است لذا وفق ماده 115 و 180 قانون آئین دادرســى کیفرى به متهمین ابالغ مى 
گردد درجلسه مورخ 96/09/26 ساعت 9 صبح در شعبه 103 دادگاه کیفرى نجف 
آباد حاضر شوند. عدم حضور مانع از اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد. م الف:5789-

دفتر شعبه 103 دادگاه نجف آباد/ 6/334 
ابالغ راى

کالســه پرونده :347/95 آمار :96/4/27/129 در وقت فوق العاده جلسه دادرسى 
شعبه چهارم شــوراى حل اختالف فالورجان به تصدى امضاءکننده ذیل تشکیل 
پرونده کالســه تحت نظر است شــورا با بررســى محتویات پرونده ختم دادرسى 
اعالم به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نمایــد .در خصوص دعوي آقاي 
حسن قاسمى  به طرفیت آقایان 1- کورش حمله برنشــانی : مجهول المکان2-
احمدرضایى  به خواسته تقاضاي الزام  به تنظیم سند رسمى خودرو پراید مدل 78به 
شماره انتظامى 69ن944ایران13 دادگاه باتوجه به 1-تصویر مصدق قراردادمورخ 
95/4/25 که موید انتقال مالکیت مال موضوع دادخواست به خواهان است واینکه 
خواندگان نسبت به آن ایرادى مطرح نکرده اند2-پاســخ استعالم صورت گرفته 
از راهور که بیانگــر ثبت خودروبه نام خوانده ردیف اول اســت و3-تصویرمصدق 
قراردادمورخ 93/2/15بین آقــاى کورش حمله بــر واحمدرضایى وقراردادمورخ 
95/4/25بیــن آقاى احمدرضایى وحســن قاســمى به احراز صحت وتسلســل 
عقود ونقل وانتقاالت انجام شــده دعوى خواهان را وارد دانســته ومستندبه مواد 
219و362و1301قانون مدنى وماده 198قانون آیین مدنى دادرســى دادگاه هاى 
عمومى وانقــالب در امورمدنى حکم به الزام خوانده ردیــف اول به حضور دردفتر 
خانه اسناد رسمى وانتقال سند خودرووموصوف به نام خواهان صادر مى نماید ودر 
خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه سند خودرو به نام وى نیست به لحاظ 
عدم توجه دعوانسبت به وى مستندابه بند 4ماده84 قانون آیین مدنى دادرسى قرار 
دعوى صادر مى شود.راى صادره در خصوص ردیف اول غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 
تجدید نظر درمحاکم عمومی حقوقى شهرستان فالورجان مى باشد ودر خصوص 
خوانده ردیف دوم ظرف ظرف مدت بیســت روز پس ازابالغ قابل تجدید نظر در 
دادگاه عمومى حقوقى فالورجان مى باشــد.م الف :559 شعبه چهارم شوراى حل 

اختالف فالورجان/ 6/335 
مزایده

احترامًا نظر به اینکه در پرونده کالســه 940081 اجراى احــکام حقوقى دادگاه 
باغبهــادران به طرفیت خواهان آقایــان مصطفى طهماســبى و مجتبى قصاب و 
خوانده صفرعلى قصاب به موجب دســتور فروش صادره به تاریخ 1396/11/24 
مبنى بر فروش یک باب منزل مســکونى واقع در باغبهادران- روستاى مورکان 
رحمت آباد خیابان ولیعصر به شماره ثبت ملک 7057 و شماره فرعى 824 از اصلى 
165 و شماره چاپى 6- 912667- 93/ب* این اجرا در نظر دارد ملک موصوف را 
به فروش رساند مشخصات ملک فوق طبق نظریه کارشناسى عبارت است از: خانه 
مســکونى در خیابان اصلى خیابان ولى عصر رحمت آباد به صورت دو نبش که از 
شــرق به خیابان اصلى و از جنوب به خیابان فرعى مى باشد. خانه مسکونى داراى 
سه قسمت ســاختمان که یک قسمت تیر و چوب و قســمتى تیرآهن و آجر (طاق 
فنرى) و قســمتى تیرچه و بلوك 200 مترمربع تیرچه و بلوك و حدود 50 مترمربع 
سقف چوب و تخته داراى انشعابات آب و برق و گاز مى باشد. با توجه به موارد فوق 
ارزش کل پالك بــه قیمت روز به مبلغ دو میلیارد و یکصــد و چهل و دو میلیون و 
دویســت و پنجاه هزار ریال برابر 2/142/250/000 ریال که قیمت پایه مى باشد 
برآورد گردیده اســت. این اجرا در نظر دارد جهت فروش ملک فوق جلسه مزایده 
اى به تاریخ 96/6/19 برابر با نوزدهم شهریور ماه نود و شش رأس ساعت 9 صبح 
در دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران برگــزار نماید. طالبین مى توانند 
ســه روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از منزل مذکور به این اجرا مراجعه تا 
ترتیب بازدید داده شود و برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که سه روز 
قبل از مزایده باالترین قیمت پیشنهادى را به همراه ده درصد از کل مبلغ ملک را به 
حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. م الف: 755 دفتر اجراى احکام دادگاه 

حقوقى باغبهادران /6/338 
ابالغ رأى

شماره پرونده: 98/96 شماره دادنامه: 230- 96/5/16 مرجع رسیدگى: شعبه هشتم 
حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: رحیم ناشورى فرزند عبدالحسین- 
نشانى: ورنامخواست- نرسیده به فلکه مرکزى- ك 22 بهمن- پ 36 خواندگان: 
1) ابراهیم سلمانى فرزند غالم حسین- نشانى: فوالدشهر- بلوار مدرس- خ الوند- 
فرعى الوند 2- پ 56 و 2) هاشم لشنى زند فرزند عباس- نشانى: مجهول المکان 
خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و 
با توجه به نظریه مشــورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت 
بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى رحیم ناشورى 
فرزند عبدالحســین بطرفیت خواندگان 1) ابراهیم ســلمانى فرزند غالم حسین و 
2) هاشم لشنى زند فرزند عباس بخواســته الزام خواندگان به انتقال سند اتومبیل 
پیکان به پالك 221 د 27 ایران 41 با احتســاب مطلق خسارات دادرسى به ارزش 
18/000/000 ریال بشرح دادخواست تقدیمى، شــورا با توجه به رابطه قراردادى 
فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول و با توجه به اســتعالم از مرجع انتظامى سند 
خودرو به نام آقاى هاشم لشنى زند فرزند عباس به شماره شناسنامه 156 به شماره 
دفتر 1462/13/25/96/945 مــورخ 96/5/4 از پلیس راهور شهرســتان لنجان 
مربوط به یکدستگاه پیکان دو لوکس سوارى به شماره انتظامى 221 د 27 ایران 41 
که به نام خوانده ردیف دوم مى باشد و خواندگان با وصف نشر آگهى در روزنامه در 
جلسه رسیدگى مورخ 96/5/2 در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده اند لذا با مالحظه 
و احراز معامله بین خواهان و خوانده ردیف اول و اینکه صاحب سند مى بایست در 
یکى از دفاتر ثبت اسناد رسمى حضور بهم رساند لذا باستناد مواد 10 و 205 و 237 
و 362 قانون مدنى رأى به محکومیت خوانده ردیف دوم آقاى هاشــم لشنى زند 
به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و تنظیم و انتقال سند ثبتى و رسمى به نام 
خواهان را صادر و اعالم مى نماید و در مورد خوانده ردیف اول نظر به اینکه ســند 
به نام ایشان نمى باشد به اســتناد بند 4 ذیل ماده 84 و ماده 89 ناظر بر این ماده از 
باب قاعده تسبیب و الضرر حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 
235/000 ریال هزینه دادرســى در حق خواهان را صادر و اعالم مى نماید. رأى 
صادره غیابى است و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و  سپس ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 

عمومى حقوقى شهرستان لنجان است. م الف: 754 شناسائى- قاضى شعبه هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /6/339

 ابالغ رأى
شماره پرونده: 81/96 شماره دادنامه: 314- 96/4/30 مرجع رسیدگى: شعبه سوم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: مهدى درى فرزند اسفندیار- نشانى: 
ســده لنجان- خ امام- خ توحید- ك ابوذر- پ 14 خوانده: سلمان حسینى فرزند 
على- نشــانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشــکار: شورا با بررسى 
جیمع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشــورتى اعضاء ختم رسیدگى 
را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص 
دعوى آقاى مهدى درى فرزند اســفندیار بطرفیت آقاى ســلمان حسینى فرزند 
على به خواســته مطالبه مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواســته به انضمام 
مطلق خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه به شــرح تقدیمى، شورا با عنایت به اوراق و 
محتویات پرونده و مستندات ابرازى خواهان منجمله پاسخ استعالم صورت گرفته 
از بانک ملت و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى از طریق نشــر آگهى در جلســه 
رسیدگى شــورا حضور نیافته و دفاع و ایرادى نسبت به دعوى خواهان و مستندات 
ابرازى خواهان به عمل نیاورده نتیجتًا شــورا دعوى خواهان را مقرون به صحت 
دانســته و مســتنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــصت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 812/500 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اداى 
دین از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/2/3 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شورا و ســپس ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشد. م الف: 756 منصورى- قاضى 
شعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان لنجان (مجتمع شماره یک) 

6/340/
اجراییه

شماره: 619/95 به موجب رأى شــماره 143 تاریخ 96/3/27 حوزه هشتم حقوقى 
شــوراى حل اختالف شهرســتان فالورجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
صدیقه خلفى اصل فرزند على نشانى: مجهول المکان محکوم است به: حضور در 
یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم و انتقال ســند ثبتى و رسمى قطعى خودرو پژو 
مدل 1383 پالك شــماره انتظامى 998 ط 11 ایران 49 صادر و اعالم مى نماید. 
مشخصات محکوم له: صفر ابدالى فرزند محمد نشانى: فالورجان محله ب 8 محله 
فجر ك مروارید. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 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 استیفا 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 753 شــعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /6/341
حصر وراثت

حسین افشــارى داراى شناسنامه شــماره 1272354121 به شرح دادخواست به 
کالسه 266/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان منوچهر افشارى بشناســنامه 12 در تاریخ 94/10/24 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ور ثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- حسین افشــارى فرزند منوچهر ش.ش 1272354121 ت.ت 1375 صادره از 
اصفهان (پسر متوفى) 2- نوشــین افشارى فرزند منوچهر ش.ش 1271322277 
ت.ت 1371 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 3- بهنوش افشــارى فرزند منوچهر 
ش.ش 1274325501 ت.ت 1383 صــادره از اصفهان (دختــر متوفى) 4- زیبا 
امیریان فرزند غالمحســین ش.ش 639 ت.ت 1355 صادره از اصفهان (همسر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف:748 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان / 6/342
حصر وراثت

فاطمه ابراهیمى بیستگانى داراى شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست به کالسه 
179/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین تش بشناسنامه 1247 در تاریخ 1390/11/13 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- امیرمحمد 
تش فرزند حســین ش.ش 1160524114 ت.ت 1385 صادره از لنجان (پســر 
متوفى) 2- فائزه تش فرزند حسین ش.ش 1160466955 ت.ت 1382 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 3- فاطمه ابراهیمى بیســتگانى فرزند على میرزا ش.ش 39 
ت.ت 1322 صادره از لنجان (مادر متوفى) 4- ســمیرا قربانى الرگانى فرزند على 
اکبر ش.ش 6 ت.ت 1365 صادره از فالورجان (همســر متوفى) والغیر. 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. م الف: 562 شعبه پنجم  

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان / 6/343
حصر وراثت

زهرا غفارى داراى شناسنامه شــماره 282 به شرح دادخواست به کالسه 213/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمدرضا امینى بشناســنامه 16 در تاریــخ 1396/03/27 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ساره امینى 
فرزند محمدرضا ش.ش 1273905040 ت.ت 1381 صادره از اصفهان 2- زهرا 
غفارى فرزند خیراله ش.ش 282 ت.ت 1356 صادره از اصفهان (همســر متوفى) 
3- صدیقه یزدانــى نوگورانى فرزند عبدالعلــى ش.ش 48 ت.ت 1331 صادره از 
باغبادران (مــادر متوفى) 4- رضا امینى نوگورانى فرزنــد على باز ش.ش 9 ت.ت 
1320 صادره از باغبادران (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى 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 شــد. م الف: 560 شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان / 344 /6
ابالغ تبادل لوایح

شماره ابالغنامه: 9610103640204686 شماره پرونده: 9009983640201155 
شماره بایگانى شــعبه: 901188 آقایان و خانمها 1- حســین دامنپاك فرزند باقر 
2- زهرا دامنپاك فرزند باقر 3- صدیقه دامنپــاك فرزند باقر 4- مرضیه دامنپاك 
فرزند باقر 5- منیژه دامنپاك فرزند باقــر 6- محمدعلى دامنپاك فرزند باقر بدین 
وسیله نظر به مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 ق آ د م به شما ابالغ مى 
گردد درخصوص تجدیدنظر خواهى آقایان و خانمها پروین، عباس، زهرا، علیرضا، 
محمد، احمدرضا، مرتضى، اشــرف همگى مهدیان، فرزندان حسن به طرفین شما 
نســبت به دادنامه 9609973640200603 صادره از این شعبه الزم است ظرف 
ده روز از تاریخ چاپ آگهى در این دفتر حاضر و آدرس دقیق خود را اعالم نموده و 
ضمن تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى حسب ماده 346 
قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى 
دارید به این دادگاه اعالم نمائید و اال پرونــده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر 
ارســال مى گردد. م الف: 736 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان 

(زرین شهر)/ 6/345 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیــأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى 
اصفهان تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضیــان محرز گردیده اســت. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000638 مــورخ 1396/05/31 
آقاى صادق سازوارى به شماره شناسنامه 2611 کدملى 1285058488 صادره از 
اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 53/65 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 7 فرعى از 2736- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 
که بصورت رسمى و عادى مع الواسطه از خانم آغا طهماسبى واگذار گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/13 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 96/6/28 م الف: 18449 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /346 /6
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تکذیب وجود انگل در 
گوشت هاى بسته بندى

سازمان دامپزشـکى، خبر وجود انگل در گوشت هاى 
بسته بندى را تکذیب کرد.

سـازمان دامپزشـکى طى اطالعیه اى اعـالم کرد: به 
دنبال انتشار خبر مشاهده ضایعه در گوشت بسته بندى 
در فضاى مجازى، این اداره کل در اسـرع وقت نسبت 
به بررسى موضوع از طریق بازدید از مرکز بسته بندى 

اقدام کرد.
برهمین اساس مشخص شد ضایعه نشـان داده شده 
احتماًال مربوط به واکنش ناشـى از تزریق در عضالت 
عمقى دام بوده کـه در موارد نادرى احتمـال بروز این 
مورد وجود دارد و به دلیل اینکه تزریق در عمق عضله 
بوده و در برش هاى معمول در واحد بسته، قابل رؤیت 

نیست.
الزم  به توضیح است این گونه ضایعات درعضالت با 
اصالح قسمت مربوطه صورت مى پذیرد و در بقیه آن 
قابل مصرف بوده و جاى هیچگونه نگرانى وجود ندارد.

امسال 30 هزار واحد صنعتى 
فعال مى شوند

معاون وزیر صنعت، معـدن و تجارت گفـت: 22 هزار 
واحد صنعتـى نیمه تمام و در حال تعطیل در کشـور به 
چرخه تولید بازگشته و امسال هم رکورد فعالسازى 30 

هزار واحد صنعتى پیش بینى شده است.
محمدرضـا فیـاض اظهارداشـت: محـور اصلـى این 
وزارتخانه اجراى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى است و 

این مهم با جدیت دنبال مى شود.
وى از افتتاح طرح هاى ملى در حـوزه صنعت در آینده 
نزدیک خبـر داد و افزود: به مناسـبت هفتـه دولت و با 
توجه به شروع برخى از برنامه هاى این حوزه برنامه هاى 

هفته دولت کمى با تأخیر آغاز شد.
معـاون وزیر صنعـت، معـدن و تجارت تصریـح کرد: 
فعالسـازى واحدهاى صنعتى کار سـاده اى نیست اما 
با کمک و همکارى همه بخش ها امید اسـت این امر 

محقق شود.

رایزنى تولیدکنندگان براى 
افزایش قیمت شوینده ها

رئیس هیئـت مدیره انجمن صنایع شـوینده از رایزنى 
تولیدکنندگان براى افزایش 15 تا 20 درصدى قیمت 
شوینده ها خبر داد. بختیار علم بیگى اظهارداشت: حدود 
یکسال و نیم از عدم افزایش قیمت شوینده ها مى گذرد 
و تولیدکنندگان ساالنه با افزایش هزینه هاى تولید روبه 
رو شـده اند. وى با بیان اینکه ممکن اسـت درخواست 
افزایش قیمت، حق تولیدکنندگان باشد، افزود: در حال 
حاضر بازار کشش افزایش قیمت به میزان درخواستى 
تولیدکنندگان را ندارد به همین دلیل مشـغول بررسى 

این موضوع و جمع بندى آن در انجمن هستیم.

ویترین

معاون بازسازى بنیاد مسکن انقالب اسالمى کشور گفت: 
روستاییان براى تخریب بافت فرسوده تسهیالت بالعوض 

دریافت خواهند کرد. 
عزیزا... مهدیان در چادگان با اشاره به اینکه دربازدیدهاى 
به عمل آمده نیمى از بافت روستایى 63 روستاى شهرستان 
چادگان فرسوده است، اظهار داشت: روستاییانى که اقدام 
به تخریب خانه ها و بافت هاى فرسوده خود کنند عالوه 
بر تســهیالت 200 میلیون ریالى با بهره 5 درصد، از 20 
میلیون ریال تسهیالت بالعوض تخریب و آواربردارى هم 
برخوردار خواهند شد. وى با اشاره به اینکه استان اصفهان 
تنها استانى است که از تســهیالت ثبت زنجیره اى براى 

بازسازى بافت هاى روستایى استفاده نکرده است، گفت: 
استاندار اصفهان باید بانک هاى عامل را در راستاى ارائه 

تسهیالت ثبت زنجیره اى وادار و هدایت کند. 
مهدیان ادامه داد: بر اساس آخرین سرشمارى، پنج میلیون 
و 400 واحد مسکن روستایى در کشــور وجود دارد که از 
این تعداد، 40 درصد در طرح بهســازى مسکن روستایى، 
مقاوم سازى شده است. وى با بیان اینکه سه میلیون و 400 
هزار واحد مسکونى غیر مقاوم در روستاهاى کشور وجود 
دارد، تصریح کرد: تمام این واحدها فرسوده نیست چراکه با 
مصالح با دوام ساخته شده اند اما چون ساخت آنها به صورت 

غیر فنى بوده است، در برابر حوادث آسیب پذیر هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: دولت قصد دارد 
مشوق هایى چون سهیم شدن در هزینه هاى دستمزد 
کارگران و مشــوق هاى بیمه اى براى جذب کارگران 

جدید، به کارفرمایان اعطا کند.
على ربیعــى بیان داشــت: مدیریت بازار کار دانشــى 
اســت که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است. وى 
اظهار داشــت: در ایران تصورى وجــود دارد مبنى بر 
اینکه اگر تولید راه بیاندازیم رشــد شکل مى گیرد و در 
کنار آن اشــتغال ایجاد مى شود؛ســه دهه است چنین 
تفکرى در کشور جارى اســت اما این تفکر صحیحى 

نیست.

ربیعى با تأکید بر مدیریت بــازار کار گفت: امروز نیاز به 
برنامه ریزى سمت عرضه و تقاضا داریم؛ فقدان کیفیت 
سرمایه گذارى یکى از مشــکالت سال هاى اخیر بوده 
است و حتى وام هاى بانکى در ســال هاى گذشته در 
جهت رشد و توســعه نبودند و فقدان ســرمایه گذارى 

مشکل در سمت رشد ایجاد مى کند.
وى اظهار داشت: همچنین در سال هاى اخیر ما کاهش 
قدرت خرید را داشتیم که مصرف داخلى با مشکل مواجه 
شده و از سمتى اتصال به بازار جهانى براى اینکه سهمى 
از مصرف جهانــى را در تولید داخلــى بیاوریم به علت 

تحریم اتفاق نیافتاده است.

دولت در پرداخت دستمزد 
کارگران با کارفرما سهیم مى شود

پرداخت تسهیالت بالعوض 
براى تخریب بافت فرسوده 

در توسعه و ترویج استفاده از خدمات بانکدارى الکترونیکى 
نهادهاى مختلفى از جمله وزارت ارتباطات، بانک مرکزى، 
وزارت امور اقتصادى و حتى قوه قضائیه درگیر هســتند. 
هرکدام از این نهادها اگر در حوزه ایجاد زیرساخت، اعطاى 
مجوز و قانونگذارى وظایف خود را انجام ندهند یک فرآیند 
بانکى الکترونیکى شــکل نمى گیرد اما بارزترین شکل 
اســتفاده از خدمات بانکدارى الکترونیک، در کارت هاى 
بانکى دیده مى شود و این روزها مهمترین مسئله در این 

ارتباط، تضمین امنیت این کارت هاست.
ابعاد مهم بانکدارى الکترونیکى زمانى بیشــتر نمود پیدا 
مى کند که متوجه حجم عظیم کاربران درگیر در استفاده از 
این خدمات شویم.آمارهاى بانک مرکزى نشان مى دهد 
که تا ابتداى سال جارى درحدود 414 میلیون کارت بانکى 
در انواع مختلف صادر شده است. بر این اساس نزدیک به 
271 میلیون کارت برداشت، یک میلیون و 470 هزار کارت 
اعتبارى، حدود 140 میلیون کارت هدیه و خرید و همچنین 
یک میلیون و 970 هزار کارت الکترونیک صادر شده و در 

دست مردم در حال گردش بوده است.

امنیت کارت هاى بانکى زیر سئوال رفت
کارت هاى بانکى که کاربردهاى مختلفى از برداشت پول 
تا خرید و جابه جایى و نقل و انتقال را براى مشتریان انجام 
مى دهد، داراى مشخصه هاى امنیتى همچون نام صاحب 
کارت و یا نوار مغناطیسى هســتند که اطالعات مهمى 
مانند اطالعات هویتى دارنده کارت در آن درج مى شود. 
این همان موضوعى است که اکنون مورد توجه قرار دارد. 

کارشناسان حوزه بانکدارى الکترونیک معتقدند با اینکه 
سیستم بانکدارى الکترونیک در ایران مطمئن است، اما 
جزو معدود خألهاى امنیتــى آن را مى توان وجود همین 

کارت هاى مغناطیسى اعالم کرد.
آیدین آرنگ،کارشــناس حوزه بانکــدارى الکترونیکى، 
فناورى مورد استفاده در کارت هاى بانکى فعلى را قدیمى 
توصیف کرد و گفت: کارت هاى مغناطیسى موجود در بازار 
ایران پاســخگوى نیازهاى روز جهانى عرصه بانکدارى 
الکترونیکى نیستند؛کارت هاى بانکى تراشه دار جدید که 
درحال حاضر در بسیارى از کشــورها مورد استفاده قرار 
مى گیرد، اصطالحاً قابلیت تبدیل بــه کیف پول را دارند؛ 
به این صورت که مى توانند پرداخت هاى خرد را به صورت 
خودکار انجام  دهند به عالوه اینکــه امنیت باالترى هم 

دارند.
وى با اشــاره به اینکه خدمات بانکدارى الکترونیک در 
ایران نوپاست، گفت: در گذشته اینگونه مشکالت امنیتى 
بانکدارى در کشور کمتر دیده مى شد؛ اما در حال حاضر و 
همزمان با توجه و آشنایى بیشتر با تکنولوژى کارت هاى 
مغناطیسى، سوءاستفاده از آنها نیز بیشتر شده است. وى 
اظهارداشت: در ایران در بســیارى از مغازه ها مشتریان 
با در اختیار گذاشــتن کارت و اعالم رمز به فروشنده، این 
فرصت را به سوءاستفاده کنندگان مى دهند تا از کارت آنها 

سوءاستفاده شود.
■■■  

کارت هاى بانکى موجود در ایران همه از نوع مغناطیسى 

هستند که همه اطالعات بانکى صاحبان حساب را در خود 
جاى مى دهند. همین مســئله باعث مى شود تا به راحتى 
بتوان از آنها سوءاستفاده کرد. برخى از سوء استفاده گران با 
نصب دستگاهى (اسکیمر) در کنار کارتخوان ها اطالعات 
داخل کارت را کپى و با دسترســى به رمز مشترى بعداً از 

حساب او سوءاستفاده مى کنند.
 در همین باره آرش وزوایى، کارشــناس حوزه بانکدارى 
الکترونیکى به مسئله به روز نبودن شبکه پرداخت بانکى 
در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اکثر کشورهاى 
دنیا براى پرداخت هاى خود از کارت هاى تراشه دار استفاده 
مى کنند که امنیت تبادالت کارتــى را تضمین مى کند و 
نگرانى از کپى شدن و سوء اســتفاده از کارت هاى شان 
را حل مى کند، متأسفانه کارت هاى فعلى رایج در کشور 
کارت هاى مغناطیســى و مربوط به دهــه 80 میالدى 
هستند و احتمال تقلب و کپى شــدن اطالعات آن وجود 

دارد.
■■■  

اما کارت هاى رایج براى انجام خدمات بانکى در کشــور 
کارت هاى مغناطیسى است. این کارت ها داراى یک نوار 
مشکى رنگ برروى خود هســتند که اطالعات حساب 
بانکى فرد را در خود دارد که این نوار به گفته کارشناسان 
قابل کپى شــدن و در نتیجه هک شدن است. اکنون و با 
پیشــرفت هاى تکنولوژیکى در حوزه فناورى اطالعات 
ضرورت استفاده از کارت هاى بانکى با فناورى هاى نوین 
تراشه اى براى جلوگیرى از کپى شدن اطالعات کاربران 

بیشتر از گذشته احساس مى شود.

منافع بانکدارى الکترونیکى دقیقاً چیست؟
 امروزه استارت آپ هاى جدیدى در زمینه هایى مانند خرید 
الکترونیکى به وجود آمده که پیرامون خود مشاغلى را نیز 

به وجود آورده است.
رزمى در ادامه با انتقاد از به روز نبودن قوانین بانک مرکزى 
در حوزه بانکدارى الکترونیکى یکى از عوامل رشد نیافتگى 
این بانکدارى را نبود قوانین متناسب در این حوزه ارزیابى 
کرد و گفت: فرض کنید یک تکنولوژى جدید وارد کشور 
مى شود و شروع به ارائه خدمات مى کند اما به دلیل به وجود 
آمدن یک مشکل کوچک بانک مرکزى اقدام به لغو مجوز 
آن شرکت مى کند. این مسئله به دلیل عدم شناخت جدى 
بانک مرکزى به وجود مى آید که در نهایت باعث مى شود 
تا حرکت به ســمت تکنولوژى هاى جدید در این حوزه 
کند شود. سود سرشــار بانک ها از انباشت سرمایه مردم 
در نزد آنها حاصل مى شود. بانک ها با سپرده هاى مردم در 
فعالیت هاى اقتصادى و مالى گوناگونى مشارکت مى کنند 
و سود کالنى را به دست مى آورند. براى همین است که 
بانک ها براى جذب ســپرده هاى مردم متحمل تبلیغات 
عظیم تلویزیونى و غیر از آن مى شوند. در حوزه بانکدارى 
الکترونیکى هم به همین شــکل است. بانک ها هرچقدر 
بتوانند نظر مــردم را در اســتفاده از خدمات الکترونیکى 
خود بیشــتر جلب کنند نرخ تراکنش هاى مالى و انباشت 
ثروت در نزد خود را بیشتر مى کنند. براى همین هم هست 
که بانک ها نه تنها هزینــه اى بابت خدمات خود به مردم 
دریافت نمى کنند بلکه حاضر به فراهم کردن این خدمات 

به صورت کامًال رایگان هم هستند.

آیا بانک ها واقعاً در ارائه خدمات بانکدارى 
الکترونیکى ضرر مى کنند؟

ما همچنین به نظام جامعى براى پاسخگویى به وضعیت 
بازار نیاز داریم. در حوزه بانکى در یک طرف بانک ها قرار 
دارند که ســرویس هاى جدید را راه اندازى مى کنند و در 
طرف دیگر مردم قرار دارند که از این سرویس ها استفاده 
مى کنند. بانک مرکــزى براى تنظیم ایــن تعامل، باید 
متناسب با شرایط روز عمل  کند و در برخورد با مسائل روز 

قوانین مناسبى را وضع کند.
وى در ادامه درباره بحث کارمزد خدمات بانکى نیز اظهار 
داشت: در ایران بانک ها از طریق سود تسهیالت مبادالت 
پولى هزینه انجام خدمات بانکــى را تأمین مى کنند، در 
حالى که در واقع باید این هزینه ها توســط مشتریان این 
خدمات و پذیرنده هاى آن تقبل شــود. این شرایط باعث 
مى شــود تا بانک ها هزینه زیادى را بابــت ارائه خدمات 
الکترونیکى به مشتریان خود پرداخت کنند و در عوض این 
هزینه را از محل ارائه تسهیالت خود به مشتریان تأمین

 کنند.
در این مــورد اما نکته قابــل ذکر این اســت که انجام 
تراکنش هاى بانکى از طریق کارتخوان ها به دلیل تجمیع 
اعتبارى که در نزد بانک ها به وجود مى آورد به خودى خود 
سودآور اســت، به طورى که بانک ها حتى حاضر به ارائه 
رایگان دستگاه هاى کارتخوان به مشتریان خود هستند. 
در مورد تازه اى حتى یکى از بانک هــا اخیراً اقدام به ارائه 
ســود کوتاه مدت به صاحبان دســتگاه هاى کارتخوان

 کرده است.

امنیت کارت هاى بانکى زیر ذره بین کارشناسان

دستگاه هاى کارتخوان رایگان مى شود؟

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان رأس ساعت 6 بعدازظهر روز 
شنبه مورخ 96/06/25 در محل مسجد قبا به آدرس: خ گلزار، کوچه شهید افیونى، مسجد قبا (درب قهوه) تشکیل مى گردد. لذا از 
کلیه اعضاء دعوت مى گردد با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا 
وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفى نمایید. ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى، تعداد 
آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص غیر عضو تنها یک رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به 
همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1396/06/23 در محل خ شیخ بهایى، قبل از بیمارستان مهرگان، بن بست ذوالفقار، پالك 8 حاضر 

تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه: 

- گزارش هیئت مدیره و بازرس بازرسان 
- ارائه گزارش مالى توسط حسابدار یا مدیر مالى

- طرح و تصویب صورت هاى مالى سال هاى 91، 92، 93، 94، 95 و نحوه تقسیم سود ویژه و میزان پرداخت پاداش به اعضاء هیئت 
مدیره و بازرسان و کارکنان و بودجه سال جارى شرکت
- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى

- انتخاب اعضاء اصلى و على البدل هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان
داوطلبان تصدى سمت هاى هیئت مدیره و بازرسى به موجب ماده (2) دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهى 

دعوت فرم داوطلبى را تکمیل و تحویل دفتر تعاونى نمایند.

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان

جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم شرکت 
تعاونى مسکن بسیجیان سپاه اصفهان در ساعت 5 
بعدازظهر روز شنبه مورخ 96/06/25 در محل مسجد 
قبا به آدرس: اصفهان، خ گلزار، کوچه شهید افیونى، 
مسجد قبا (درب قهوه) برگزار مى شود. از کلیه اعضاء 
دعوت مى شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم 

رسانند. ضمنًا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 
19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى، تعداد آراء 
وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص غیر عضو 
تنها یک رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى 
نمایندگى، مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر 
تا تاریخ 1396/06/23 در محل خ شیخ بهایى، قبل 
از بیمارســتان مهرگان، بن بست ذوالفقار، پالك 8 

حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود 
به مجمع را دریافت دارند.

دستور جلسه: 
- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونى منطبق با 

اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون.
- تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره از سه نفر به پنج 

نفر (تغییر ماده 21)

تاریخ انتشار: 96/06/13

نایب رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس با اشاره 
به کمبود 120 تــا 150 هزار تنى پنبه در کشــور 
است، گفت: صنعت نساجى بیشــترین شغل را در 
کشور ایجاد کرده اما این صنعت بدون واردات پنبه 

نمى تواند ادامه کار بدهد.
ناصر موسوى الرگانى با اشاره به موانع رونق کسب و 
کار از جمله بروکراسى ادارى، واردات بى رویه و قاچاق 
کاال، اظهار داشت: بروکراسى ادارى عامل اثرگذارى 

رکود حاکم بر اقتصاد کشور است.
وى یادآور شد: به عنوان مثال به رغم اینکه نساجى 
در کشور ما قدمت دیرینه و چندین هزار ساله دارد، 
اما با واردات بى رویه منسوجات به ایران، نساجى ما 

فلج شده است.

کمبود 150 هزار تنى پنبه در کشور
موســوى الرگانى ســختگیرى هاى بى رویه در 
جلوگیرى از واردات کاالهایى که میزان تولید آنها 
کمتر از نیاز کشور است را از دیگر موانع کسب و کار 
دانست و بیان داشت: کل تولید پنبه در کشور ما 30 
هزار تن است و مصرفى که نساجى ما دارند 150 تا 
180 هزار تن است؛ یعنى کمبود 120 تا 150 هزار 
تنى پنبه در کشور است. وى با تأکید بر اینکه نساجى 
بیشترین شغل را در کشور ایجاد کرده اما این صنعت 
بدون واردات پنبه نمى تواند ادامه کار بدهد، ادامه داد: 
دولت براى واردات پنبه تعرفه اى قرار داده و قدرت 

رقابت تولیدکننده ها را گرفته است.

ورشکستگى صنعت نساجى با نبود 
حمایت و واردات بى رویه پارچه

نماینده مردم فالورجان در مجلس اظهار داشت: با 
وجود قدمت هزار ساله صنعت نساجى در اصفهان، 
طى ســال هاى اخیر به دلیل بى توجهى و واردات 
بى رویه، این صنعت نه فقط پیشرفتى نداشته بلکه 
با مشکل تعطیلى بسیارى از کارخانه ها و واحدهاى 

تولیدى شده است.
وى با اشــاره به اینکه صنعت نســاجى در کشور و 
اصفهان سابقه اى بیش از هزار ســال دارد، افزود: 
طى سال هاى گذشته به دلیل نبود حمایت و واردات 
بى رویه پارچه ها و محصوالت بى کیفیت وابســته 
به نساجى، این صنعت با ورشکستگى روبه رو شده 

است.

کمبود 150 هزار ُتنى پنبه در کشور
حیات صنعت نساجى بدون 
واردات پنبه در خطر است

تاریخ انتشار: 96/06/13

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
آگهى دعوت سهامداران شرکت سپاهان افالك آسیا (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 509 تیران و شناسه ملى 10840077772

هیئت مدیره شرکت سپاهان افالك آسیا

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ســپاهان افالك آسیا دعوت به عمل 
مى آیدتا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده که در ساعت 9:00 صبح 
روز 1396/06/25 در آدرس تیران، کیلومتر 8 جاده ســامان، روبروى کارخانه 

آسفالت به کدپستى 33686- 85371 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
1. انتخاب مدیران
2. انتخاب بازرسان

3. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
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اى بندگان خدا! شــما را به پرهیزکارى و ترس از خدایى ســفارش 
مى کنم که بر شما جامه ها پوشانید، و وسائل زندگى شما را فراهم 
کرد. اگر راهى براى زندگى جاودانه وجود مى داشت، یا از مرگ 
گریزى بــود، حتما ســلیمان بــن داوود (ع) چنین مى کــرد، او که 
خداوند حکومت بر جــن و انس را همراه با نبوت و مقــام بلند قرب و 

موال على (ع)منزلت، در اختیارش قرار داد.

«آگهى مزایده»
(نوبت دوم)

محمدعلى تبریزیان- مدیرعامل

چاپ دوم

سازمان حمل و نقل برخوار در اجراى ماده 13 آئین نامه مالى شهردارى ها و بند دو صورت جلسه شماره 61 هیئت 
مدیره مورخ 1396/01/30 در نظر دارد نسبت به فروش سه دستگاه اتوبوس شهرى رنو به مدل هاى 1385 گازسوز 

و 1387 گازوئیل سوز با مشخصات زیر اقدام نماید: 
الف) قیمت پایه کارشناسى اتوبوس مدل 85 گازسوز به شماره انتظامى 13- 876ع31 به مبلغ 700/000/000 ریال.

ب) قیمت پایه کارشناسى اتوبوس مدل 87 گازوئیل سوز به شماره انتظامى 23- 728ع28 به مبلغ 900/000/000 
ریال.

ج) قیمت پایه کارشناسى اتوبوس مدل 87 گازوئیل سوز به شماره انتظامى 23- 347ع32 به مبلغ 800/000/000 
ریال.

د) فروش به صورت نقد و اقساط بوده و فروش نقدى در اولویت است.
1. متقاضیان شرکت در مزایده باید درخصوص آگاهى از کمیت و کیفیت مزایده جهت اخذ مشخصات به سازمان 

حمل و نقل مراجعه و فرم مشخصات را دریافت نمایند.
2. متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست (10 ٪ مبلغ پایه کارشناسى اتوبوس موردنظر را) به عنوان سپرده شرکت 
در مزایده به نام شرکت کننده به حساب شماره 0218580033002 به نام سازمان حمل و نقل نزد بانک ملى شعبه 

دولت آباد واریز و فیش آن با پیشنهاد قیمت پیوست گردد.
3. شرکت کنندگان باید پیشنهادات خود را در دو پاکت الف و ب به صورت جداگانه (پاکت الف حاوى ضمانت نامه 
شرکت در مزایده و آگهى مزایده که به امضاء متقاضى رسیده باشد و پاکت ب حاوى پیشنهاد قیمت) حداکثر تا 

پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1396/06/25 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نماید.
4. پیشنهادات رسیده در ساعت 13:00 روز یکشــنبه مورخ 1396/06/26 با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالى 

معامالت که در محل سازمان تشکیل مى گردد باز و قرائت خواهد شد.
5. برندگان مزایده از تاریخ ابالغ ظرف مدت یک هفته فرصت دارند جهت انجام مراحل قانونى به سازمان مراجعه 
نمایند ودر صورت عدم مراجعه سپرده آنان به نفع سازمان ضبط مى گردد و در صورت صالحدید سازمان در مورد 
برندگان دوم یا سوم تصمیم گیرى مى نماید. سپرده نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف برندگان اول نزد سازمان 

باقى مى ماند و سپرده سایرین بعد از تصمیم گیرى مسترد مى گردد. 
6. پیشنهادات قیمت باید به صورت حروف و عدد خوانا و شفاف و غیرمخدوش باشد و توسط پیشنهاددهنده امضا 
یا ممهور به مهر یا اثر انگشت گردد. بدیهى است کمیسیون به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر نخواهد داد.

7. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت در مزایده براى شرکت کنندگان حقى 
را به وجود نمى آورد.

8. اسناد مزایده شامل یک نسخه آگهى مزایده و مشخصات و فرم کارشناسى قیمت مى باشد.
9. متقاضیان مى توانند جهت بازدید از خودروهاى مذکور به کانکس میدان انقالب دولت آباد مراجعه نمایند. 

2222الى الى 2626 شهریور ماه سالن  شهریور ماه سالن 33 غرفه فاطمیون غرفه فاطمیون
 محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى پل شهرستان منتظر شماییم محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى پل شهرستان منتظر شماییم

ید  ذ اب فاوت  و  
خرید انواع:خرید انواع:

لوازم خانگى برقى ایرانى و لوازم خانگى برقى ایرانى و خارجىخارجى
سیستم هاى صوتى و تصویرىسیستم هاى صوتى و تصویرى

ظروف و لوازم آشپزخانه : ظروف و لوازم آشپزخانه : چینى.بلور. پالسکوچینى.بلور. پالسکو
انواع فرش.گلیم.موکت و ...انواع فرش.گلیم.موکت و ...

مبلمان و مبلمان و سرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرتسرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرت
پرده و تزیینات داخلىپرده و تزیینات داخلى

آیینه آیینه و شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکسو شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکس
کاالى خواب : روتختى.کاالى خواب : روتختى.لحاف. تشک و ...لحاف. تشک و ...

انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق گاز صفحه اى.گاز صفحه اى.
دوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختماندوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختمان

سیستمهاى سیستمهاى سرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتورسرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتور
خدمات ساختمانى: بازسازى.خدمات ساختمانى: بازسازى.تعمیرات.دکوراتیو. تعمیرات.دکوراتیو. 

MDFMDF.طراحى داخلى.طراحى داخلى
انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.لپ تاپ .موبایللپ تاپ .موبایل

انواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیلانواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیل

   تلفن:    تلفن: 3220652532206525  __    3221083432210834__  0913325039809133250398

سیسمونى کاملسیسمونى کامل
 اقساط بدون سود و کوتاه مدت   اقساط بدون سود و کوتاه مدت  
اقساط بلند مدت و وامى با کمترین سوداقساط بلند مدت و وامى با کمترین سود

 جهیزیه کامل جهیزیه کامل

خیابان هاتف جنب بانک ملى مجتمع زرنگار واحد 58

فروش ویژه نمایشگاه اقساطى
 و لیزینگ استان اصفهان

فروش اقساطى 
بدون سود 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده

هیئت مدیره شرکت رایحه سبز ایرسا

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت رایحه سبز ایرسا ســهامى خاص به شماره ثبت 
37324 دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده شرکت که در 
ساعت 10 صبح مورخ 96/06/14 در محل قانونى شرکت تشکیل مى شود حضور به هم 

رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

1- انتخاب هیئت مدیره
2- تشکیل مجمع عمومى

3- انتخاب بازرسان شرکت 
4- تعیین وضعیت حسابرسى شرکت

در صورتى که در اولین دعوت حد نصاب بیش از نصف سهامداران که حق رأى دارند 
حاصل نشد مجمع براى بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهام 

که حق رأى دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. 

بدون شرح
طرح: ایران کارتون 
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آیین کلنگ زنى فاز سوم مجتمع آبرسانى گلسار شهرستان 
خوانســار و فاز اول مجتمع آبرســانى جلگه شهرستان 
گلپایگان با حضور دکتر بختیارمعاونــت برنامه ریزى و 
اقتصادى وزارت نیرو، مهندس بختیار نماینده مردم این 
شهرستانها در مجلس شــوراى اسالمى، فرماندار، برخى 

مسئولین ادارات و اهالى روستاها برگزار شد. 
معاون برنامه ریزى و امور اقتصادى وزیر نیرو  دراین آیین 
با اشــاره به اینکه محل تامین آب طرح مجتمع گلسار از 
تونل قمرود به طول 150کیلومتر است گفت: با اجراى این 
طرح در مجموع تعداد 19روســتا و شهرك در خوانسار و 

3روستا در گلپایگان زیر پوشش قرار مى گیرند.
محســن بختیار با بیان اینکه هزینه ســاخت این طرح 
20میلیارد ریال اســت و 6روســتا را در منطقه پشتکوه 
خوانســار پوشــش مى دهد افــزود: کل اعتبــار طرح 
بزرگ ترین مجتمع آب رســانى اســتان اصفهان طبق 
برآورد سال94 بیش از 200میلیارد ریال پیش بینى شده

 است.
وى گفــت: در طول مســیر دو مخزن به ابعــاد 4هزار و 
500مترمکعب و 2هزارمترمکعب نیز پیش بینى و با اجراى 

این طرح کمبود آب روستاهاى در مسیر مرتفع مى شود.
دکتر بختیار همچنین در خصوص طرح مجتمع آبرسانى 
41 روستاى گلپایگان گفت: حدود چهار الى پنج ماه پیش 
در جلسه اى در شهرستان تصمیم بر این شد که پروژه اى 
به منظور تامین آب شرب سالم و پایدار براى روستاهاى 

گلپایگان اجرا شود.
وى ادامه داد: در حال حاضر پس از طى مراحل مربوطه، 
عملیات اجرایى این طرح آغاز شــده تا آب شــرب سالم 
و  پایدار از محــل دره دایى براى روســتاهاى گلپایگان 

تامین شود.
معاون وزیر نیرو گفت: در این طرح آبرســانى 41 روستا 
تحت پوشش قرار مى گیرند که کلنگ فاز اول آن به طول 
10 کیلومتر از مخزن شهرك الوند به سمت روستاى رباط 

سرخ امروز زده شد، هم چنین مدتى پیش نیز پروژه تصفیه 
خانه گلپایگان مورد بهره بردارى قرار گرفت و اکنون مردم 

این شهر از آب شرب سالم بهره مند هستند.
در  ادامه، مهندس على بختیار نماینده مردم شهرستانهاى 
گلپایگان و خوانســار در مجلس شوراى اسالمى با اشاره  
به دغدغه مجلس در خدمت رســانى به روستاها اظهار 
داشت: ارکان نظام همچنان مانند اوایل انقالب خود را در 

خدمتگزارى به روستاها متعهد مى داند.
وى از اختصاص 300 میلیــون دالر از اعتبارات صندوق 
توســعه ملى با اذن رهبر معظم انقالب براى آبرسانى  به 
روســتائیان خبر داد و ابراز امیدوارى کرد با تامین اعتبار 
شاهد به انجام رســانیدن این پروژه ها و تامین آب پایدار 

براى روستاها باشیم .
در ابتداى مراســم، مهندس قرائتى  مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب روستایى استان ضمن تقدیر از مسئولین، 
همکاران و همیارى مردم ، به تشریح روند اجرایى پروژه ها 

پرداخت و افزود: در دو فاز قبل مجتمع آبرسانى گلسار خط 
انتقال به طول 11 و 16 کیلومتر انجام شــد و با انجام فاز 
سوم 6 روســتاى این منطقه از آب سالم و پایدار بهره مند 
مى شوند و با همکارى بیشتر ان شاءا... تا پایان سال این 

فاز نیز به بهره بردارى برسد.
قرائتــى در خصــوص طــرح آبرســانى بــه مجتمع 
41 روســتاى جلگه،  با اشــاره بــه اینکه ایــن پروژه 
در 2 فــاز اجرایى خواهد شــد، تشــریح کــرد : تامین 
و اجراى خطوط انتقــال و مخازن در فــاز اول و اجراى 
شــبکه هاى داخلى روســتاها در فاز دوم انجام خواهد

 شد.
وى مجموع هزینه پروژه را 30 میلیارد تومان برآورد کرد 
و گفت : اجراى خط انتقال، ساخت مخازن و ایستگاه هاى

 پمپاژ در فاز اول 14 میلیارد تومان و اجراى شــبکه هاى 
داخلى روســتاها در فاز دوم 16 میلیارد تومان اعتبار نیاز 

دارد.

با حضور معاون برنامه ریزى و اقتصادى وزیر نیرو در استان اصفهان 

عملیات اجرایى دو طرح بزرگ آبرسانى 
به 63 روستا آغاز شد

13

با تبلت جدید سامسونگ
 آشنا شوید

11

15

14

سروش صحت 
با «کتاب باز» 
آمد

تگى
قعى یا ساخ

مواد غذایى کالرى منفى؛ وا
گى؟

ساخت
قعى یا 

15مواد غذایى کالرى منفى؛ وا

144 چرا فرمان قتل پسر 13 ساله صادر شد؟

K4 فنافنافناورى جدید اپل؛ تلویزیون

سروش صحت  
با «کتاب باز» 
آمد

 چمن ورزشگاه سئول،  مثل نقش جهان!
 چمن ورزشگاه سئول،  مثل نقش جهان!
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فرزاد حسنى: درود من نثار مخالفانم

فرزاد حسنى: درود من نثار مخالفانم
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رامبد جوان که آخرین ساخته سینمایى اش در سى و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش 
درآمد، با انتشار پستى در صفحه اینســتاگرام خود از کارگردانى فیلم جدید خود خبر داد. او 
همچنین اعالم کرد که تصویربردارى فصل چهارم «خندوانه» به پایان رسیده و بعید است 

که تولید فصل پنجم این برنامه پرطرفدار به این زودى ها آغاز شود.
مسابقه «خنداننده شو» که در هفته هاى گذشته فینال آن برگزار شد ، توانست مخاطبان بسیارى 
را به تماشاى برنامه «خندوانه» ترغیب کند. البته این مسابقه خیلى هم از حاشیه به دور نبود و 
هر از چند گاهى برخى رسانه ها در طول برگزارى این برنامه از شوخى هاى مطرح شده در این 

مسابقه انتقاد کردند.
اما رامبد جوان با انتشار پستى در صفحه اینستاگرام خود از پایان تولید فصل چهارم «خندوانه» 
خبر داد و نوشت: «ضبط "خندوانه» چند روزى است که تموم شده و این گروه خسته اما همیشه 
آماده و حرفه اى و همراِه «خندوانه» رفت که استراحت کنه و ان شاءا... با قدرت بیشتر و فکراى 
بهتر براى فصل پنجم برگرده.» جوان همچنین تأکید کــرد که تولید فصل پنجم این برنامه 

«یقیناً به زودى نخواهد بود».
این کارگردان در ادامه پست اینستاگرامى خود به آغاز اکران فیلم «نگار» هم اشاره کرد: «فیلم 
«نگار» به امید خدا از همین چهارشنبه نمایش اش در سینماها شــروع مى شه و من بارها در 
کنارتون فیلم رو خواهم دید تا نظراتتون رو مستقیم بشنوم. این فیلم تجربه کامًال نویى براى من 

در کارنامه کاریمه و حتماً براى شما هم تازگی هایى خواهد داشت.»
رامید جوان در پایان این یادداشت، از ساخت فیلم جدید خود خبر داد. او نوشت که هم اکنون در 
حال آماده شدن تولید فیلم جدید  ش است و خبرهاى بیشتر در مورد این پروژه را در آینده اعالم 

خواهد کرد.
با توجه به نوشــته هاى رامبد جوان مى توان ایــن گمانه را مطرح کرد کــه تولید فصل پنجم 

«خندوانه» پس از ساخت فیلم جدید رامبد جوان آغاز خواهد شد.

ابراهیم حاتمى کیا که از چند ماه پیش ساخت جدیدترین فیلم 
خود «به وقت شــام» را آغاز کرده اســت، ظرف 20 روز آینده 
فیلمبردارى آن را به پایان خواهد رساند. بنابر جدیدترین اخبار 
منتشر شده از این پروژه، هنوز سکانس هاى مربوط به فرودگاه 
ضبط نشده و بخش هاى باقیمانده از فیلم در شهرك دفاع مقدس 

جلوى دوربین خواهد رفت.
همزمان با آغاز فیلمبردارى «به وقت شام» ابراهیم حاتمى کیا 
با حضور در مراسم دیدار برخى سینماگران با رهبرى، اعالم کرد 
که موضوع فیلم جدید او درباره مدافعان حرم است. البته پیش 
از این ســفرهاى متعدد این کارگردان به کشور سوریه نشان از 
این موضوع داشــت که کارگردان «آژانس شیشه اى» این بار 

مى خواهد به جنگ سوریه بپردازد.
فیلمبردارى «به وقت شــام» همزمان با آغــاز ماه رمضان در 
یکى از فرودگاه هاى نظامى  آغاز شــد و تدوین آن همزمان با 

فیلمبردارى توسط مهرداد خوشبخت انجام مى شود.
با توجه به حساســیت هاى خاص ابراهیــم حاتمى کیا به نظر 

مى رسد فیلمبردارى «به وقت شام» تا پایان  شهریورماه ادامه 
خواهد یافت و با انجام مراحل فنى فیلم، آخرین ساخته سینمایى 
ابراهیم حاتمى کیا در ســى و ششمین جشــنواره فیلم فجر به 

نمایش درآید.
به گزارش فارس، فیلمبردارى «به وقت شام» برعهده مهدى 
جعفرى است و هادى حجازى فر و بابک حمیدیان از بازیگران 
ایرانى هســتند که در این اثر حضور دارند. جمعى از بازیگران 

مطرح سورى و لبنانى در این فیلم به ایفاى نقش 
مى پردازند. تولید «به وقت شــام» را مؤ سسه 

اوج بر عهده دارد.

ســعید فرهادى، برادر کوچــک تر اصغر 
فرهادى کــه پیش تر نامــش را به عنوان 
نویسنده در سریال «پریا» به تهیه کنندگى 
اســماعیل عفیفه دیده بودیم چندى قبل 
پروانه ســاخت اولین فیلمش با نام «ســر 
شــب» را براى مدیوم ویدئویــى به تهیه 
کنندگى اســماعیل عفیفه گرفت. اما این 
همه فعالیت هاى ســعید فرهادى نیست 
چون او به تازگى نیز نگارش ســریالى به 
نام «چهره به چهره» را براى شــبکه 5 به 
پایان رسانده است؛ سریالى که با محوریت 
آسیب شناسى جراحى هاى زیبایى نگاشته 

شده است.
سعید فرهادى که مانند اصغر، فعالیتش را از تلویزیون استارت زده، درباره وضعیت تولید 
«چهره به چهره» که عنوانش یادآور یکى از آثار جنایى سالیان اخیر على ژکان است به 
«مهر» گفت: فیلمنامه این سریال 40 قسمت دارد که حدود ده قسمت از آن به نگارش 
درآمده است. البته من ترجیح مى دهم حداقل نصف فیلمنامه این سریال آماده و بعد 
وارد تولید شود. در حال حاضر هم منتظر یکسرى مسائ ل ادارى هستیم و نگارش متن 

ادامه پیدا مى کند.

سروش صحت از 11 شهریور با اجراى فصل دوم برنامه 
«کتاب باز» به شبکه نسیم آمد.

برنامه «کتاب بــاز» در فصل اول به تهیه 
کنندگى محمدرضا رضاییان و با اجراى 
امیرحســین صدیق روى آنتن رفت و 
در این فصل ســروش صحت اجراى 
این برنامــه را برعهده گرفته اســت. با 

حضور صحت در نقش مجــرى برنامه، 
ایــن اولین تجربــه وى در نقش 

مجرى تلویزیون محسوب 
مى شود.

«کتاب باز» از ســه 
با  گفت گــو  بخش 
مهمان و آیتم هاى 
تشکیل  مختلف 

شــده اســت که در بخش پایانى برنامه مهمانان در 
یک مسابقه شرکت کرده و براى مخاطبان 
قصه مى گویند. قرار اســت برنامه حال 
خوبى را براى کتاب دوستان ایجاد کند 
و مهمانانى را دعــوت مى کند که به 

نوعى کتاب باز هستند.
برنامه «کتاب بــاز» در فصل دوم به 
تهیه کنندگى محمدرضــا رضاییان و 
سردبیرى افشــین صادقى زاده 
روزهاى زوج روى آنتن 
مى رود و در ایام ماه 
محرم و صفر نیز 
پخش آن ادامه 
خواهد داشت.

فرزاد حسنى گفت: هر چقدر پیشرفت کردم بخاطر مخالفانم بوده است.
فرزاد حسنى در ابتداى سخنان خود در برنامه «هدهد» که براى بیستمین 
جشنواره استانى صداوسیما در شبکه شما تهیه و پخش مى شود،خاطرنشان 
کرد: مخاطب، مجرى جوان دوســت دارد و برایش جذاب است، اما وقتى 
حرف اعتماد به میان مى آید سن اهمیت دارد. مردم به مجریان پیشکسوت 
بیشتر اعتماد مى کنند. حرف زدن عنصر بسیار مهم و تأثیرگذارى است که 
بین مجرى و مردم محبت ایجاد مى کند. باید به این نکته توجه کرد که زبان 
محاوره در اجرا خوب و درست است، اما باید سواد محاوره اى داشته باشیم. 
در کل براى مخاطب باید به روز بود اما نباید از آنها جلو افتاد. اگر جلو برویم 

مخاطب ما را گم مى کند.
این مجرى تلویزیونى با بیان اینکه درود من نثار مخالفانم، گفت: هرچقدر 
پیشرفت کردم به خاطر مخالفانم بوده. آن هایى که بى رحمانه نقد کردند. من 
نقد بى رحمانه را دوست دارم. اگر حرفى زدیم که مخاطب ناراحت شد باید 
به او توجه کنیم و دل مخاطب را به دســت آوریم. اگر این کار را نکنیم از 

دست مى رویم.

بازیگر ســریال «شــهرزاد» گفت: من آمادگى کامل را 
براى جلــوى دوربین رفتــن دارم. در همین ســریال 

«شهرزاد»  شهاب حســینى و امیر جعفرى پیش تر 
عمل آنژیوگرافى انجام داده اند اما من اکنون با قدرت 

در سریال به ایفاى نقش مى پردازم.
پرویز فالحى پور بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون 
درخصوص آخرین وضعیت جسمانى خود گفت: 
خدا را شکر بهبودى بعد از کمى استراحت حاصل 
شده و در حال حاضر اوضاع جسمانى من بسیار 

خوب است.
وى درباره حضــور دوباره خود در فصل ســوم 
«شــهرزاد» افــزود: فیلمبردارى فصل ســوم 
«شهرزاد» شروع شــده اما هنوز به من خبرى 
نداده اند. به احتمال فراوان در حال فیلمبردارى 
لوکیشین هایى هستند که من در آنها بازى ندارم.

بازیگر سریال «شهرزاد» در مورد ادامه روند بازیگرى خود 
با وجود مشکل قلبى به وجود آمده تأکید کرد: من آمادگى 
کامل را براى جلوى دوربین رفتن دارم. در همین سریال 
«شهرزاد»، شهاب حسینى و امیر جعفرى پیش تر از من 
عمل آنژیوگرافى انجام داده اند اما هم اکنون با قدرت در 

سریال به ایفاى نقش مى پردازند.
فالحى پور عمل انجام شده روى قلبش را عملى طبیعى 
خواند و خاطرنشــان کرد: این روزها خیلى از انســان ها 
آنژیوگرافــى مى کنند و طبعاً اتفاق عجیبى نیســت. در 
وضعیت فعلى عمــل آنژیوگرافى مثل ســرماخوردگى 

شده است.

پایان قریب الوقوع فصل دوم «شهرزاد» 
در همین حال گفته شده آخرین قسمت فصل دوم سریال 

«شهرزاد» دوشنبه 17 مهرماه عرضه مى شود.
فصل دوم سریال «شــهرزاد» در 15 قسمت آماده شده 
است و بر اســاس زمانبندى قسمت آخر باید 10 مهرماه 
عرضه شود اما ســازندگان این سریال تصمیم گرفتند با 
توجه به فرا رسیدن تاسوعا و عاشــوراى حسینى و ایام 
عزادارى شهادت اباعبدا... الحسین(ع)، آخرین قسمت 
این مجموعه را با یک هفته تأخیر دوشــنبه 17 مهرماه 

عرضه کنند.
همچنین تصویربردارى فصل سوم سریال نیز همزمان با 

پخش فصــل دوم ادامه 
دارد و زمان عرضه آن در 

شبکه نمایش خانگى به زودى اطالع رسانى خواهد 
شد.

چرا کسى خوشحال نشد؟!
در کنار همه این خبرها، روزنامه اصولگراى جوان دیروز در 
گزارشى به ناموفق بودن فصل دوم این سریال پرداخت و 
نوشت: سرى دوم سریال «شهرزاد» از روز 29 خردادماه 
عرضه شد. در همان روز نخســت توزیع نیز، بیش از 60 
هزار نفر تنها به صورت آنالین اقدام به خرید سریال کردند. 
تولید کنندگان سریال «شهرزاد» براى فصل دوم سریال 
مجموعه اى از اقدامات تبلیغاتى را در نظر گرفته بودند. 
تولید مجله، فعالیت در شبکه هاى اجتماعى و برگزارى 
مسابقه میان بینندگان سریال تنها بخشى از فعالیت هاى 

تبلیغاتى مفصلى بود که براى «شهرزاد» در نظر گرفته 
شده بود. در عوض با همه فضاســازى هاى تبلیغاتى و 
آمادگى ذهنى که در بین بینندگان «شهرزاد» وجود داشت. 
فصل دوم سریال گام به گام با افت کیفیت داستان و حتى 
بازى ها روبه رو شد. از هم گسیختگى مى تواند واژه خوبى 
براى توصیف آنچه در فصل دوم «شــهرزاد» مى گذرد، 
باشد. ســریالى که دیگر على نصیریان را نداشت تا «آقا 
بزرگ» داشته باشد، این روزها دیگر داستان ها حاشیه اى 
شده و هنوز نتوانسته اســت به قوام برسد. انگار بخش 
قابل توجهى از ذوق و استعداد نغمه ثمینى و حسن فتحى 
در نگارش سریال «شهرزاد» در همان فصل اول مصرف 
شده و چیزى را حداقل براى قسمت هاى پخش شده از 

فصل دوم، کنار نگذاشته اند.
میزان فروش سریال در فصل دوم اعالم نشده است، با 
وجود این، شــایعاتى درباره کاهش چشمگیر استقبال از 
این سریال مطرح است. کاهش فروش را مى توان به پاى 
کاهش میزان عالقه بینندگان «شهرزاد» به دنبال کردن 
این سریال گذاشت. برخالف انتشار خبر تولید فصل دوم 
سریال «شهرزاد» که با اســتقبال خوبى در شبکه هاى 
اجتماعى روبه رو شــده بود، بعد از اعالم خبر تولید فصل 
سوم، خبرى از ابراز خوشحالى و نشاط نشد. «شهرزاد» 
گویا در فصل دوم هنوز نتوانســته است دوستدارانش را 
راضى کند. اگرچه هنوز قســمت هاى زیــادى از فصل 
دوم باقى مانده است  و معلوم نیست نویسنده و کارگردان 

سریال چه خوابى براى قسمت هاى پیش رو دیده اند.

بعداز شهاب حسینى و امیر جعفرى، یک بازیگر 
دیگر«شهرزاد» هم مشکل قلبى پیدا کرد

3 بازیگر «شهرزاد» آنژیوکرده اند
ااا راراا دگى کامل
للللللللیالللللل مین ســر

ى پیش تر 
 با قدرت 

ویزیون 
 گفت: 
حاصل 
سیار 

ــوم 
ســوم 
برى 
ارى 
دارم.

دددودودودخودخودخودودودودودخودخودود بازیگرى 
د: من آمادگى 
همین سریال 
 پیش تر از من 
ن با قدرت در 

عملى طبیعى 
 از انســان ها 
ى نیســت. در 
ـرماخوردگى 

شهرزاد» 
ال ل

ه دم ادامها پخش فصــلللللللل دو
ض عرضه آن در  دارد و زمان

شبکه نمایش خانگى به زودى اطالعرسانى خواهد 
شد.

؟! النش ش خ اک

تبلیغاتى مفصلى بود که براى «شهرزاد» در نظر گرفته 
شده بود. در عوض با همه فضاســازى هاى تبلیغاتى و 

فصل دوم، کنار نگذاشته اند.
میزان فروش سریال در فصل دوم اعالم نشده است، با 
وجود این، شــایعاتى درباره کاهش چشمگیر استقبال از 

ى و امیر جعفرى، یکبازیگر 
 مشکل قلبى پیدا کرد

ر «شششششششششششههههههههههههههههرزاد» آنژیوکرده اند

فصل پنجم «خندوانه» به این زودى ها ساخته نمى شود

فرزاد حسنى: درود من نثار مخالفانمسروش صحت با «کتاب باز» آمد

در سى و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش 
داد. او خبر خود کارگردانى فیلم جدید م خود از

 چهارم «خندوانه» به پایان رسیده و بعید است 
 ین زودى ها آغاز شود.

ته فینال آن برگزار شد ، توانست مخاطبان بسیارى 
حاشیه به دور نبود و البته این مسابقه خیلى هم از
زارى این برنامه از شوخىهاى مطرح شده در این

تاگرام خود از پایان تولید فصل چهارم «خندوانه» 
ى است که تموم شده و این گروه خسته اما همیشه 
 استراحت کنه و ان شاءا... با قدرت بیشتر و فکراى 
نین تأکید کــرد که تولید فصل پنجم این برنامه 

ود به آغاز اکران فیلم «نگار» هم اشاره کرد: «فیلم 
ش اش در سینماها شــروع مى شه و من بارها در 
ستقیم بشنوم. این فیلم تجربه کامًال نویى براى من 

ی هایى خواهد داشت.»
 فیلم جدید خود خبر داد. او نوشت که هم اکنون در 
خبرهاى بیشتر در مورد این پروژه را در آینده اعالم 

کــه تولید فصل پنجم  ایــن گمانه را مطرحکرد ن
وان آغاز خواهد شد.

ادامه فیلمبردارى «به وقت شام» حاتمى کیا تا پایان شهریور
مى رسد فیلمبردارى «به وقت شام» تا پایان  شهریورماه ادامه 
خواهد یافت و با انجام مراحل فنى فیلم، آخرین ساخته سینمایى 
فیلم فجر به  ابراهیم حاتمى کیا در ســى و ششمین جشــنواره

نمایش درآید.
به گزارش فارس، فیلمبردارى «به وقت شام» برعهده مهدى 
جعفرى است و هادى حجازى فر و بابک حمیدیان از بازیگران 
دارند. جمعىاز بازیگران ایرانى هســتند که در این اثر حضور

مطرح سورى و لبنانى در این فیلم به ایفاى نقش 
مى پردازند. تولید «به وقت شــام» را مؤ سسه 

اوج بر عهده دارد.

داداش کوچیکه فرهادى هم 
با اجراى فصل دوم برنامه پروانه ساخت گرفت 11 شهریور

که نسیم آمد.
ز» در فصل اول به تهیه 

ضا رضاییان و با اجراى 
یق روى آنتن رفت و 
روش صحت اجراى 
عهده گرفته اســت. با 

 نقش مجــرى برنامه، 
نقش  ــه وى در

محسوب 

ــه 
با 
 

شــده اســت که در بخش پایانى برنامه مه
یک مسابقه شرکت کرده و براى
قصه مى گویند. قرار اســت بر
خوبى را براى کتاب دوستان
و مهمانانى را دعــوت مى

نوعى کتاب باز هستند.
برنامه «کتاب بــاز» در فص
تهیه کنندگى محمدرضــا ر
سردبیرى افشــین ص
روزهاى زوج
مى رود و
و محرم
پخش
خواه

بعد از بازیگرانى مثل حامد بهداد، بهرام رادان، مهران مدیرى و کورش تهامى که در 
این سال ها خوانندگى را هم تجربه کرده اند حاال رضا شفیعى جم، بازیگر طنزهاى 

تلویزیونى هم به طور رسمى خواننده شد.
شفیعى جم که از جمله بازیگرانى است که با همراهى در «ساعت خوش» و ایفاى 

کاراکتــر «دریک پلنگ» 
مــورد توجه قــرار گرفت 
اوایل دهه 80 در ســریال 
«نقطــه چین»مهــران 
مدیرى ایفاى تیپى به نام 
«بامشاد» را برعهده داشت 
که هــرازگاه بــه خواندن 
آوازى بــا مطلــع «بــى 

وفایى...» مى پرداخت.
حاال 13سال بعد از «نقطه 
چین» شــفیعى جــم به 
طور رســمى با تازه ترین 

کمدى-تجارى آرش معیریان با نام «دم سرخها» خوانندگى را هم تجربه خواهد 
کرد.

محمد فرشته نژاد که کار ساخت موسیقى متن «دم سرخها» را برعهده داشته است 
در چرایى استفاده از شفیعى جم براى خوانندگى به «مهر » گفت: به دلیل توانایى و 
عالقه فراوانى که در رضا شفیعى جم براى خوانندگى وجود دارد، فضاى آثارى که 
تولید کردیم جالب است و مخاطبان بدانند که با کاراکتر بسیار جالب توجهى از رضا 

شفیعى جم در حوزه موسیقى رو به رو خواهند شد.
این آهنگساز درباره دلیل اســتفاده از یک بازیگر در مقام خواننده توضیح داد: ما 
مى توانستیم براى قطعات باکالم از خوانندگان حرفه اى استفاده کنیم اما استفاده 
از بازیگر براى ضبط قطعات تجربه جالب توجهى است و رضا شفیعى جم هم آنقدر 

توانمند بود که توانست از پس کار بر بیاید.

13 سال بعد از آوازخوانى با تیپ «بامشاد»

رضا شفیعى جم 
به طور رسمى خواننده شد

«آن ســوى ابرها» جدیدترین ساخته 
مجید مجیدى اولیــن نمایش جهانى 
خود را در بخش رقابتى شصت و یکمین 

جشنواره فیلم لندن تجربه خواهد کرد.
در بخش رقابتى جشــنواره معتبر لندن 
عالوه بر «آن سوى ابرها» ساخته مجید 
مجیدى، 11 فیلم دیگر نیز براى کسب 
جایزه اصلى این رویداد سینمایى رقابت 

مى کنند.
جشنواره فیلم لندن بزرگ ترین رویداد 

ســینمایى ملى در بریتانیاست و امسال 
242 فیلم بلند، مستند و کوتاه از حدود 
50 کشــور را به نمایش مى گذارد. این 
جشــنواره که هم اکنون در دهه ششم 
عمر خود به ســر مى برد هرساله در ماه 
اکتبر زیر نظارت و پشتیبانى بنیاد فیلم 

بریتانیا (BFI )  برگزار مى شود.
شصت و یکمین جشنواره فیلم لندن از 
تاریخ 4 تا 15 اکتبر (12 تا 23 مهرماه) 

برگزار مى شود.

لندن، اولین میزبان
 «آن سوى ابرها»ى مجید مجیدى
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مطالعات محققان نشــان مى دهد که 
مصرف چهار لیوان قهوه در روز خطر ابتال به 

سرطان را کاهش مى دهد.
 یک مطالعه جدید توسط محققان اسپانیایى حاکى از 

آن است که مصرف چهار فنجان قهوه در روز خطر ابتال 
به سرطان را تا حد بسیار زیادى کاهش مى دهد.

بر اساس گزارش اکسپرس، نتایج مطالعه و بررسى بر روى تقریبًا 
20 هزار شرکت کننده نشــان مى دهد که قهوه مى تواند بخشى از 

رژیم غذایى سالم باشد.
در مرحله اول 337 داوطلب (با میانگین ســن 37 سال) پرسشنامه در مورد رژیم 

غذایى و میزان مصرف قهوه روزانه را پاسخ دادند و در ادامه شرایط زندگى و سالمت 
این افراد را به مدت ده سال مورد بررسى قرار دادند.

یافته هاى محققان نشان مى داد که در میان شــرکت کنندگان آنهایى که حداقل 
چهار فنجان قهــوه در روز مصرف مى کردند، خطر مرگ آنها به واســطه ابتال به 
سرطان 64 درصد نسبت به کســانى که اصًال قهوه نمى خوردند کاهش مى یابد.
خطر ابتال به مــرگ و میر در هر دو فنجــان قهوه در روز به 
میزان 22 درصد کمتر بود. نکتــه دیگر این تحقیق، 
بررسى رابطه میان سن و مصرف قهوه بود؛ افرادى 
که حداقل 45 سال داشتند، نوشیدن دو فنجان 

اضافى قهوه در روز، خطر مرگ و میر را تا 30 
درصد کاهــش مى داد اما ایــن معادله در 

میان شــرکت کنندگان جوان معنادار و 
محسوس نبود.

در واقــع مصــرف قهــوه در میان 
میانســاالن تأثیرگذارتر از گروه 

جوان  سنى 
بود.

دبیر علمى بیست و هفتمین کنگره چشم پزشکى ایران با تشریح 
بیمارى هاى موذى چشــم از چانه زنى هــاى بیمه ها که براى 
مردم و بیماران گرفتارى هاى بسیارى ایجاد کرده است، گالیه 

کرد.
حیدر امینى با اشــاره به تشــخیص پیچیده بیمارى گلوکوم یا 
آب سیاه اظهار داشت: تخمین زده مى شود در ایران حدود یک 
میلیون نفر مبتال به این بیمارى هســتند ولــى 80 درصد آنها 

بى اطالع هستند.
دبیر علمى بیســت و هفتمین کنگره چشــم پزشــکى ایران 
ادامــه داد: در دنیــا بیماریابى بســیار گران اســت و در هیچ 

جاى دنیــا نیز براى بیماریابــى مانند بیمارى آب ســیاه اقدام 
نمى کنند.

امینــى تصریح کــرد: بیمارى گلوکــوم یا آب ســیاه عالیم 
خاصى نــدارد ولى افراد باالى 70 ســال بــراى جلوگیرى از 
ابتال به چنیــن بیمارى باید حتمًا به چشــم پزشــک مراجعه 

کنند.
دبیر علمى بیست و هفتمین کنگره چشم پزشکى ایران درباره 
دیگر بیمارى هاى موذى چشــم به مشکالت چشمى بیماران 
دیابتى نیز گریزى زد و گفت: دیابت باعث خونریزى در چشــم 
مى شود که اگر در مراحل نخست صورت پذیرد تا حدودى امکان 

درمان وجود دارد.
وى درباره بیمارى آب مروارید نیز بیان داشت: این بیمارى دیگر 
مانند گذشته نیست و مى توانیم با جرأت عنوان کنیم که کسى 
در کشور مشــکل صف براى درمان آب مروارید ندارد زیرا در 
گذشته بیماران تا شــش ماه براى جراحى، گرفتار صف و زمان

 بود.
امینى درباره مشکل حوزه چشم پزشکى با بیمه ها عنوان کرد: 
بیمه ها با چانه زنى هایى که مى کنند باعث مشــکالت زیادى 
مى شوند و این مشــکالت گریبانگیر فعاالن چشم پزشک و از 

همه مهمتر مردم و بیماران مى شود.

کارشناسان تغذیه و ســالمت معتقدند که کاهش مواد 
قندى در رژیم غذایى کــودکان فقط براى مدت 9 روز 
مى تواند روند شکل گیرى کبد چرب را در آنان معکوس 

کند.
به گزارش ایسنا، رژیم غذایى 9 روزه که در آن از مصرف 
قند موجود در نوشابه،  آبمیوه و خوردنى هاى فرآورى شده 
کاسته شود به کاهش کبد چرب در کودکان و نوجوانان 

کمک مى کند.
متخصصان آمریکایى در مطالعه خود به بررســى تأثیر 
رژیم غذایى با میزان فروکتــوز پایین پرداختند؛ قندى 
که به نوشابه ها و بسیارى از خوراکى هاى دیگر افزوده 
مى شود. آنان دریافتند با این نوع رژیم، کبد چرب به طور 
میانگین در مدت زمان کوتاه بیش از 20 درصد کاهش 

پیدا مى کند.
به گفته متخصصان آمریکایى چنین کاهش چشمگیر 
در کبد چرب تنها در مدت 9 روز که از طریق مصرف کم 

فروکتوز ناشى مى شود بى سابقه است. شیوع بیمارى کبد 
چرب در میان نوجوانان آمریکایى در 20 ســال گذشته 
بیش از دو برابر شــده که مى تواند با افزایش مقاومت 
انســولینى انواع اختالل ها از جمله دیابت نوع 2 و سایر 

بیمارى هاى متابولیکى را موجب شود.
در این بررســى تعــدادى کــودك و نوجــوان مورد 
مطالعه قرار گرفتنــد که در تمامى آنــان حداقل یک 
شــاخص مقاومت انسولینى وجود داشــت. همچنین 
تمامى آنان به مصرف مقــدار زیادى مواد قندى عادت

 داشتند.
به گزارش خبرگزارى «شینهوا»، متخصصان مشاهده 
کردند با دنبال کردن این رژیم مقــدار ناچیزى از وزن 
این افراد کاهش پیدا کرده که ناشى از دست رفتن آب 
بوده است. هر چند بهبود کبد چرب آنان به دلیل کاهش 
وزن نبوده و ناشــى از حذف فروکتــوز از رژیم غذایى

 آنان است.

رژیم رژیم 99 روزه براى بهبود کبد چرب در کودکان روزه براى بهبود کبد چرب در کودکان

سرطان را کاهش مى دهد.
 یک مطالعه جدید توسط محققان اسپ
آناست که مصرف چهار فنجان قه
به سرطان را تا حد بسیار زیادى کاه
نتایج مط بر اساس گزارشاکسپرس،
20 هزار شرکت کننده نشــان مى د

رژیم غذایى سالم باشد.
7در مرحله اول 337 داوطلب (با میانگین ســن
غذایى و میزان مصرف قهوه روزانه را پاسخ داد
این افراد را به مدت ده سال مورد بررسى قر
یافته هاى محققان نشان مى داد که در میا
چهار فنجان قهــوه در روز مصرف مى کر
4سرطان 64 درصد نسبت به کســانى که
ابتال به مــرگ خطر
2میزان 22 درص
بررسى رابطه
5که حداقل 5
اضافى قهوه
درصد کاهــ
میان شــرکت
محسوس نبو
در واقــع مصــر
تأثیر میانســاالن
سنى
بود.

4 فنجان قهوه 
در روز 

خطر سرطان را 
کاهش مى دهد

مو در فولیکول در نوعی لوله پیاز مانند روي پوست 
سر رشد می کند و به طور متوسط هر انسانی داراي 
100 هزار تا 150 هزار فولیکول است که هر یک به 

طور مستقل عمل می کند.
مو رنگ خود را از مالنین (نوعی رنگدانه) به دســت 
می آورد. دو نوع مالنین ایومالنین (قهوه اي پررنگ 
یا ســیاه) و فیومالنین (قرمز متمایل به زرد) با هم 
ترکیب می شــود تا بقیه رنگ ها را به وجود بیاورد. 
یک نظریه درباره علت سفید شدن مو این است که 
با افزایش سن، روند دریافت مالنین از طریق مو کند 
یا متوقف می شود، بنابراین مو خاکستري، نقره اي 

یا سفید می شود.

مو می تواند خود را از داخل بی رنگ کند:
نتایج بررسی هاي جدید نشــان می دهد سفید شدن 
مو می تواند بــه دلیل تراکم هیدروژن پیروکســید در 
سلول هاي مو باشد. سلول ها به طور طبیعی مقدار کمی 
هیدروژن پیروکســید دارد که از طریق آنزیمی به نام 
کتالیزکنترل می شود. با باال رفتن سن این آنزیم کمتر 
تولید می شود و در نتیجه، تراکم هیدروژن پیروکسید باال 
می رود و ساخت طبیعی مالنین، رنگدانه طبیعی در مو را 

محدود می کند و مو سفید می شود.

نژاد در سفیدي مو نقش دارد:
به طــور کلــی، اروپایی ها در اواســط دهه ســوم 
زندگی، آسیایی ها در اواخر آن دهه و آفریقایی ها و 
آمریکایی ها در دهه چهارم زندگی دچار سفیدي مو

 می شوند.

اســترس می تواند در سفید شدن مو 
نقش داشته باشد:

اگرچه برخی از محققــان معتقدند که ژن تنها علت 
سفید شــدن مو اســت، اما باید گفت بین استرس و 

سفید شدن مو ارتباط وجود دارد.

کندن یک تار موي سفید باعث درآمدن 
چند تار موي سفید نمی شود

هر پیاز مو حاوي تنهــا یک مو اســت و کندن آن 
باعث تکثیر مو نمی شود. کندن مو به پیاز آن آسیب 
می رســاند و حتی مانع از تولید مو در آن قســمت

 می شود.

شوك روحی باعث سفید شدن یک شبه 
موها نمی شود:

برخی می گویند که شوك روحی باعث سفید شدن 
ناگهانی مو می شــود. اما موي در آمده تغییر رنگ 

نمی دهد.

اســتعمال دخانیات باعث سفید شدن 
زودهنگام موها می شود:

نتایج بررسی هاي متعددي نشان می دهد استعمال 
ســیگار با پیري زودرس از جمله ســفید شدن مو 
ارتباط دارد. این بررسی ها نشان می دهد که ارتباط 
چشمگیري بین استعمال دخانیات و سفید شدن مو 
در افراد زیر 30سال وجود دارد. در واقع افراد سیگاري 
2/5 برابر دیگران مستعد ســفید شدن زودرس مو 

هستند.

راز سفید شدن موها

بیمارى هاى 
موذى چشمى 

که مردم از آنها 
اطالع ندارند

رئیس اداره سالمت کودکان وزارت بهداشت ضمن تأکید بر ضرورت 
تماس پوست به پوست و شــیر دادن به نوزاد در ساعت اول تولد، از 
کاهش 20 درصدى مرگ کودکان بر اثر این تجربه طى یک مطالعه 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر سید حامد برکاتى در کارگاه تغذیه با شیر مادر 
در ستاد وزارت بهداشــت ضمن بیان این مطلب، گفت: دستورالعمل 
این استاندارد در سال 86 ابالغ شد، ولى هنوز اشکاالتى در اجرا وجود 

دارد که باید مرتفع شود.
وى افزود: شیرخوردن نوزاد در ساعت اولیه تولد حتى اگر تا یک ساعت 
هم به طول انجامد، باید انجام شود. البته این استاندارد در کشور نسبت 

به گذشته خیلى بهتر شده است.
برکاتى بیان کرد: در سال 2007 مطالعه اى انجام شد که از بین 196 
میلیون تولد که چهار میلیون فوتى داشــت، نشان داد اگر این تماس 
پوستى و شیردهى در شــش ماه اول انجام شود از مرگ یک میلیون 

نوزاد جلوگیرى مى کند.
وى ادامه داد: در مطالعه اى دیگر در کشور غنا نشان داده شد نوزادى 
که شیر مادر را پس از 24 ساعت شروع کند، درصد مرگ شان 2/5برابر 

بیشتر مى شود.
بنابر اعــالم روابط عمومــى معاونت بهداشــت، برکاتــى گفت: 
همچنین نشان داده شــده که شــروع انحصارى تغذیه با شیرمادر 
در روز اول تولــد، موجب پیشــگیرى از 16 درصد مــرگ نوزادان 
و در ســاعت اول منجــر بــه پیشــگیرى از 22 درصــد مرگ ها 

مى شود.
رئیس اداره ســالمت کودکان وزارت بهداشت گفت: طى برنامه اى 
از بین 200 همکار تعداد 90 همکار ماما، متخصص زنان و پزشــک 
عمومى بر اساس آزمون آسکى انتخاب شده اند که در آینده 30 نفر از 
آنان به عنوان مدرس ملى، 30 نفر مدرس منطقه اى و دانشگاهى و 30 

نفر مشاور تربیت مى شوند.

چرایى لزوم تماس پوست 
مادر و نوزاد در ساعت اول تولد

براى فردى که در تالش براى 
کاهش وزن است، هیچ چیزى 

جذاب تر از مفهــوم کالرى منفى 
نیست.

کالرى منفى چیست؟
ایده ساده است: غذایى مصرف مى کنید که به اندازه اى 
سخت است که عمل جویدن آن انرژى بیشترى نسبت 
به کالرى مصرفى مى سوزاند یا چیزى مصرف مى کنید 
که بیشتر از آب تشکیل شده و از این رو گوارش آن کالرى 
ها را خنثى مى کند. بر اساس این اطالعات ایده امکان 
لذت بردن از برخى مواد غذایى بدون احساس گناه شکل 

گرفته است.

کدام مــواد غذایــى داراى کالرى منفى 
هستند؟

تاالرهاى گفتگــوى مختلف در اینترنــت مواد غذایى 
مختلفى را بــه عنوان گزینه هــاى داراى کالرى منفى 
معرفى مى کنند، که از آن جمله مــى توان به کرفس، 

گریپ فروت و فلفل چیلى اشاره کرد.

حقیقت از چه قرار است؟
همانند بسیارى از طرح هاى چشمگیر و جذاب کاهش 
وزن، کالرى منفى نیز گزینه اى غیر واقعى محســوب 
مى شود. شما نمى توانید تنها با غذا خوردن کالرى هاى 

خالص را بسوزانید.
سوزاندن کالرى با انجام فعالیت هاى دیگر مانند ورزش 
کردن بسیارى ساده تر است. بنابر گزارش کلینیک مایو، 
بدن انسان تنها 5 تا 10 درصد از انرژى کلى خود را صرف 
گوارش مواد مغذى موجــود در غذا مى کند. در حقیقت، 
روشى که بدن غذا را پردازش مى کند، به سوخت و ساز 

شما بستگى دارد.

مــواد غذایــى ماننــد کرفــس و دیگر ســبزیجات 
غیر نشاســته اى که حاوى کالرى کمى هستند، اگرچه 
مقدار اندکى کالرى فراهم مــى کنند همچنان نیازمند 

انرژى براى گوارش هستند. 
اما حتى این قبیل مــواد غذایى کم کالــرى همچنان 
کالرى بیشــترى از میزان کالرى مصرفى براى گوارش 
آنها تأمین مى کنند. پس اگرچه از نظر تئورى در اختیار 
داشتن یک ماده غذایى کالرى منفى امکانپذیر است، اما 
هیچ مدرك علمى براى پشتیبانى از این مسئله تا به امروز 

ارائه نشده است.
این به معناى آن نیســت که نباید کرفس مصرف کنید. 
در حقیقت، سبزیجات غیر نشاســته اى میان وعده کم 
کالرى خوبى براى افرادى هســتند که تالش مى کنند 

یک زندگى سالم داشته باشند.
اگر امیدوار بودید که افسانه کالرى منفى حقیقت داشته 
باشــد، بدانید که در جهان تنها نیستید. افراد بسیارى به 

کاهش وزن امید دارند. اما کلید کاهش وزن جستجوى 
مواد غذایى که مــى توانید بدون احســاس گناه آنها را 
مصرف کنید، محسوب نمى شود، بلکه باید بر سبزیجات 
و گوشــت هاى بدون چربى متمرکز شوید، به فهرست 
مواد مغذى روى غذاها بیشتر توجه کنید، هنگام حضور 
در رستوران انتخاب هاى هوشمندانه ترى داشته باشید و 
از جایگزین هایى ســالم براى مواد غذایى ناسالم و کم 

ارزش استفاده کنید.
همانگونه که مشخص است، رژیم گرفتن درباره محدود 
کردن برخى چیزها نیست و بیشتر بر انتخاب مواد غذایى 
که مواد مغذى مهم را براى بدن تأمین مى کنند، تأکید 
دارد. پس اگر دوست دارید مواد غذایى مانند کرفس که 
فکر مى کردید کالرى منفى دارند را مصرف کنید، تردید 
نداشته باشید. این ماده غذایى از کالرى کمى برخوردار 
اســت اما مواد مغذى موجود در آن براى کمک به حفظ 

سالمت و قدرت شما ضرورى هستند.

مواد غذایى 
کالرى منفى؛ 

واقعى یا 
ساختگى؟
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که به اندازه اى 
شترى نسبت

تاالرهاى گفتگــوى مختلف در اینترنــت مواد غذایى 
مختلفى را بــه عنوان گزینه هــاى داراى کالرى منفى

معرفى مى کنند، که از آن جمله مــى توان به کرفس، 
گریپ فروت و فلفل چیلى اشاره کرد.

حقیقت ازچه قرارا
ار همانند ب

ز مــواد غذایــى ماننــد کرفــس و دیگر سـ
غیر نشاســته اى که حاوىکال

مقدار اندکى کال
ا

مواد غذایى 
کالرى منفى؛ 

اقعى یا 
ختگى؟
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 نخبه دزدى از ذوب آهن!

هت تریک در پارگى رباط صلیبى!

 خوان اول راحت 
خوان دوم مرگبــــار

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن مى گوید که در اولین قدم در مورد انتقال 
غیرقانونى شکارى به روبین کازان به این باشگاه نامه ارسال مى کند 
و در صورتى که این روش جواب ندهد از روش هاى دیگر اســتفاده 

مى کند.
سعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهان در مورد انتقال 
شکارى به روبین کازان روسیه و اینکه آیا این بازیکن با باشگاه قرارداد 
دارد یا خیر مى گوید: هفته گذشــته ما خبر رأى کمیته انضباطى که 
طبق آن شکارى بازیکن تیم ذوب آهن است را روى سایت باشگاه 
قرار دادیم و خبر رسانى کردیم. ایشان با ما قرارداد دارد و تا یکسال و 

نیم دیگر هم قرارداد او اعتبار دارد.
وى ادامه مى دهد: در ابتدا گفتند شکارى به روستوف رفته ولى این 
بازیکن یک قرارداد شخصى با «قربان بردى اف» امضا کرد و چون 
آقاى بردى اف به کازان رفتند، شکارى هم به کازان رفته و علیرغم 
اینکه این قرارداد غیرقانونى است، اقدام به عقد قراردادى پنج ساله 
با شــکارى کرده اند؛ البته من معتقدم که شکارى زیاد در این قضیه 

مقصر نیست.
آذرى در خصوص اینکه در این شــرایط موضع رســمى باشــگاه 
ذوب آهن چه چیزى است، ادامه داد: موضع رسمى باشگاه شکایت به 

فیفا از باشگاه روبین کازان، شکارى و واسط این قرارداد است. 
مدیر عامل ذوب آهن با اشــاره به پدیده نخبه دزدى افزود: ببینید ما 
این پدیده را نه بخاطر رضا شــکارى که به دلیل بحث نخبه دزدى 
که در فوتبال ما در حال انجام اســت و رویــه غیرقانونى که در حال 
اعمال شدن است، دنبال خواهیم کرد و محققًا به دنبال این خواهیم 

ســه، یعنى هم رضا شکارى، بود کــه از این 
روبین کازان و هم مدیرهم باشــگاه 

برنامــه هــاى ایــن 
بازیکن که قراردادش 
عمًال یک ماه پیش با 
شکارى منقضى شده 

است، شکایت کنیم.

فراز کمالوند، سرمربى تیم صنعت نفت آبادان اعالم کرد که براى 
جلوگیرى از مصدومیت بازیکنان اصلى تیمش، ممکن است با 

تیم دوم در جام حذفى به میدان برود.
مرحله ســوم رقابت هاى جام حذفى طى هفته جارى با اضافه 
شدن تیم هاى لیگ برترى دنبال خواهد شد. در یکى از مسابقات 
این مرحله تیم سپاهان باید در نقش جهان از صنعت نفت آبادان 
پذیرایى کند و این در شرایطى است که اخبار متفاوتى در مورد 

برگزارى این دیدار طى روزهاى اخیر منتشر شده است.

در ابتدا باشــگاه صنعت نفت آبادان اعالم کرد که از حضور در 
مســابقات جام حذفى انصراف خواهد داد، امــا پس از واکنش 
کمیته  انضباطى که خبر از محرومیت و جریمه صنعت نفت در 
صورت انصراف داده بود، آنها اعالم کردند که در مقابل سپاهان 
به میدان خواهند رفت. در این میان صحبت هایى نیز در مورد 
اینکه فراز کمالوند با تیم دوم خود راهى میدان خواهد شد، مطرح 

شده است.
کمالوند، ســرمربى تیم صنعت نفت در مــورد اینکه آیا این 

موضوع که با تیم دوم به مصاف سپاهان مى رود، صحت 
دارد یا خیر، گفت: با توجه بــه اینکه گرماى هواى آبادان 
تعریق بازیکنــان را باال برده، مصدومیت کشــیدگى در 

بازیکنان زیاد شده؛ از طرفى تیم ما چند بازى فشرده 
هم بعد از تعطیالت پیش رو دارد 

و به همین دلیل احتماًال  به 
بازیکنان اصلى استراحت 

مى دهم.

نصــف جهــان طبق ادعاى رضا شــکارى بازیکن ســابق 
ذوب آهن، سعید آذرى مدیرعامل ذوبى ها از او خواسته بود 
تا با ایجنتى که او معرفى مى کند، پروژه انتقالش به اروپا را 

پیگیرى کند.
 در چند روز گذشته رضا شــکارى سوژه عمده رسانه ها بود 
و حسابى و شاید به اندازه کل عمرش مصاحبه کرد. دیروز 
در  نصف جهان نوشتیم که ماجراهاى شکارى و ذوب آهن 
خسته کننده شده است، ولى ظاهراً این ماجراها حاال حاالها 

قرار نیست پایان یابد.
شــکارى در آخرین موضع گیرى هایش علیه سعید آذرى 
گفته اســت: من 9 ماه بدون تیم بودم و خــودم به صورت 
انفرادى (در بوستان محلى) تمرین مى کردم تا کمى شرایط 
بدنى ام را حفظ کنم. چند ماه پیش هم با باشــگاه روستوف 
توافق کرده بودم اما باشــگاه ذوب آهن اجازه نداد که من با 
توافق دو طرفه و رضایت باشــگاه از این تیم جدا شوم و در 

نهایت ناچار به فســخ قرارداد یکطرفه شدم. از زمان فسخ 
قراردادم با باشــگاه ذوب آهن، بازیکن آزاد هستم، اما آنها 
همچنان اصرار دارند که من بازیکن این تیم هستم. بازیکنى 
که درســت یا غلط قرارداد خود را فسخ کرده و  بازیکن آزاد 
است، دیگر به باشگاه قبلى خود تعلق ندارد. من هم با برگه 
فسخ قرارداد قانونى که ثبت شــده و به تأیید سازمان لیگ 
رسیده بود، با باشگاه روبین کازان یا هر باشگاه دیگرى داخل 
یا خارج از ایران مى توانستم وارد مذاکره شوم و قرارداد امضا 

کنم. در نهایت هم به باشگاه روبین کازان پیوستم.
وى در ادامه افزود:  اگر آقاى آذرى شکایتى دارند، مى توانند 
به فیفا مراجعه کنند تا در آنجا به این شکایت رسیدگى شود. 
به این دلیل که فسخ قراردادم هم قانونى بوده و اکنون هم 
که با باشگاهى خارج از ایران قرارداد بسته ام، مرجع رسیدگى 
به شکایت هاى بین المللى، فیفاست. من بازیکن آزاد بودم و 
براى آینده ام مى خواستم بهترین تصمیم را بگیرم و اکنون 

هم فکر مى کنم فرصت پیشــرفت در روبیــن کازان براى 
من فراهم اســت. پدرم هم براى پیشــرفت دوست داشت 
من زودتر به اروپا بروم و اکنون خوشحالم که او را هم شاد

 کرده ام.
به گزارش نصــف جهــان، شــکارى در مصاحبه هایش 
اتهام بزرگى را هم متوجه ســعید آذرى کرده اســت. او در 
مصاحبه هاى خود گفته اســت: چندین بار همراه با پدرم با 
آقاى آذرى جلسه داشــتیم تا به صورت توافقى و طبق بند 
قانونى قراردادم، از باشــگاه ذوب آهن جدا شوم، با این حال 
هر بار او در جلسه مى گفت که اجازه جدایى به من نمى دهند. 
حتى گفته بودند باید با ایجنتى کــه من مى گویم و معرفى 
مى کنم به اروپا بروى و هر پیشــنهادى کــه این ایجنت 
بیاورد، مورد تأیید باشگاه است. با این حال من نمى توانستم 
پیشــرفتم را به تعویق بیاندازم، چون مشخص نبود اصًال 
آن ایجنت بتواند پیشــنهادى بیاورد یا نه. ضمن اینکه یک 

بازیکن خودش حق دارد مدیربرنامه هایش را انتخاب کند.
بازیکن جدید تیم فوتبال روبیــن کازان در خصوص اینکه 
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهــن اعالم کــرده نخبه دزدى 
شده اســت، گفت: متوجه اینکه چه کســانى نخبه دزدى 
مى کنند نمى شــوم، اما نخبه ســوزى هم نباید بشود. من 
که در این فوتبــال چیزى نیســتم و ادعایى هــم ندارم،

 اما براى پیشــرفت فوتبالم و کمک به خانواده ام، دوســت 
داشــتم فوتبالم را خارج از ایــران ادامه بدهــم. امیدوارم 
آقــاى آذرى هم که همیشــه از مدیران خوشــنام فوتبال 
ما بوده، اجازه بدهنــد این کار بــا روال قانونى پیش برود. 
اگر هم شــکایتى باشــد فیفا تصمیم مى گیرد و در صورت 
غیرقانونى بودن فســخ قراردادم، من محروم مى شــوم و 
باید غرامت بدهم کــه اینها را به جان مى خــرم. امیدوارم 
کارشناسان حقوقى فدراســیون فوتبال و افکار عمومى در 

این خصوص قضاوت کنند.

پس از سینا عشورى و هادى محمدى یک بازیکن دیگر که 
از ذوب آهن به تراکتورسازى منتقل شده هم احتماًال رباط 

صلیبى پاره کرده است.
محمدامین بهرامى تا چندى پیش امیدوار بود به واســطه 
جدایى دروازه بان ملى پوش فصل گذشته تراکتورسازى از 
یک طرف و محرومیت باشگاه تبریزى از فعالیت در نقل و 
انتقاالت از سوى دیگر فرصت بازى در این تیم ُپرطرفدار 

را پیدا کند.

ایــن ســنگربان 19 ســاله اصفهانــى کــه در لیــگ 
هفدهــم از دروازه بان ســوم به دوم تغییــر وضعیت داده 
بود امــا از دوران آماده ســازى پیش فصل تا بــه امروز با 
مجموعه اى از بدبیارى هاى ســریالى مواجه شــده است. 
بهرامى در جریان یک مسابقه تدارکاتى به دلیل ضربه اى 
که به ســرش وارد شــد از هوش رفت و به همین دلیل تا 
مدتى اجازه حضور در تمرینات را نداشــت. این دروازه بان 
کــه در تیم هاى پایــه ذوب آهن پرورش یافته اســت در 

بازگشــت به تمرینات به یک مصدومیت 
دیگــر ایــن بــار از ناحیــه زانــو

گرفتار شد.
 بهرامى اکنون مشــکوك 
بــه پارگى ربــاط صلیبى 
اســت و در خطر دورى 
چندین ماهــه از فوتبال 

قرار دارد.

پیش تر هادى محمدى هم در ایام آماده سازى پیش 
فصل رباط پاره کرده بود. این مدافع میانى 
نیز براى ســپرى کــردن خدمت 
ســربازى خود ســال گذشته از 
ذوب آهــن به تراکتورســازى 
پیوســت. پارســال هم سینا 
عشورى به مصدومیت مشابه 

دچار شده بود. 

نصف جهان  علیرضا منصوریان که این روزها براى دو بازى و بقا در استقالل فرصت 
دارد مى تواند خیالش از دیدار اول  تا حدودى راحت باشــد.وضعیت استقالل و 
منصوریان طورى است که دیدار جام حذفى این تیم برابر حریف لیگ به یکى از 
حساس ترین بازى هاى فصل براى استقالل، منصوریان و هواداران تبدیل شده. 
این یکى از دو بازى مهم سرمربى استقالل است که فرصت دارد تا روند تیم اش 
را تغییر دهد. در شرایط عادى حضور در سیرجان و انگیزه تیم میزبان و استرس و 
فشار نتایج ضعیف براى استقالل بار منفى داشته است و این روزها مصدومیت و 
غیبت قطعى بازیکنانى مثل منتظرى، حسینى و زکى پور کار را براى آبى ها سخت تر 
هم کرده است. اما منصوریان یک خوش شانسى بزرگ آورده و آن هم اولویت هاى 
سرمربى حریف است. وینگو بگوویچ ســرمربى گل گهر که جزو مدعیان اصلى 
لیگ یک اســت در مصاحبه اى اعالم کرده تیمش را براى موفقیت در لیگ یک 
آماده مى کند؛ نه براى جام حذفى. گل گهــر این هفته در زمین مس کرمان 1-3 
شکست خورد. و بعد از بازى با استقالل در یک بازى حساس خانگى باید با مس 
رفسنجان دیدار کند. گویا وینگو همه ذهن و تمرکزش را روى آن دیدار گذشته 
و بعید است تالشى بزرگ براى حذف استقالل انجام دهد. نکته اى که مى تواند 
نجات دهنده منصوریان باشد. البته از خوان اول. گام دوم و دیدار با پارس جم در 
بوشهر همچنان پیش روى علیمنصور و استقاللى هاست. پارس جنوبى این روزها 
بى محابا به جلو مى تازد و بعید نیســت که  تیر خالص را به سرمربى بحران زده 

استقالل بزند.

صنعت نفت با تیم دوم مقابل سپاهان 

آذرى مى خواست آذرى مى خواست 
ایجنت تحمیل کند؟!ایجنت تحمیل کند؟!

ادعاى رضا شکارىادعاى رضا شکارى
ســه، یعنى هم رضا شکارى،بود کــه از این 

روبین کازان و هم مدیرهم باشــگاه 
برنامــه هــاى ایــن
بازیکن که قراردادش
عمًال یک ماه پیش با
شکارى منقضى شده

است، شکایت کنیم.

نصف جهان  علیرضا رحیمى، مدیر اصفهانى ورزش ایران از مذاکرات  با نفتى ها  براى 
تصدى پست مدیرعاملى این باشــگاه تهرانى اظهار بى اطالعى  مى کند. ادعایى که 

خیلى به واقعیت نزدیک نیست.  
رحیمى در گفتگویى در خصوص موضوع حضورش در باشــگاه نفــت تهران و اینکه 
شــروطى براى حضور در این باشــگاه به عنوان مدیرعامل دارد، اظهار داشت: اصًال 
نمى دانم باشگاه نفت تهران کجاســت و تا به حال به این باشگاه نرفته ام. ضمن اینکه 
شرط هم نگذاشته ام درخشــان را بردارند تا به نفت بروم. پیشنهادى براى مدیرعاملى 
این باشگاه نداشتم و فقط یکى دو بار مدیران این باشگاه که اسپانسر ما در پرسپولیس 

بودند، از من مشورت خواستند.
مدیرعامــل پیشــین باشــگاه پرســپولیس دربــاره اینکــه در زمــان حضورش
 در این باشــگاه با آمدن درخشــان، او رفت، گفت: آن زمان از مدیرعاملى پرسپولیس 
اســتعفا نکردم، بلکه از من خواســته بودند على دایــى را برکنار کنــم و من این کار

 را انجام ندادم. چون این کار را نکردم، هر دوى ما را با هم برکنار کردند و من استعفایى 
ندادم.

مدیرعامل پیشــین باشــگاه پرســپولیس در واکنش به این مســئله و اینکه تصمیم 
آن زمانش مبنــى بر برکنــار نکردن دایى هــم به نظر درســت بــوده، چراکه این 
باشــگاه اکنون باید تمام قــرارداد دایى را پرداخــت کند، گفت: کارى بــا ضرر این 
اتفاق هم نــدارم، مــن آن زمان دایــى را برکنــار نکــردم، چون مدیر دســتورى
 نیستم که با دستور کســى کارى انجام بدهم و توصیه پذیر باشم. من به برکنارى ام در 

پرسپولیس در آن زمان افتخار مى کنم.
رئیس مســتعفى فدراســیون هندبال با خوددارى از صحبت درباره این فدراسیون در 
خصوص بحث حضورش در ســازمان لیگ فوتبال ایران گفت: چنین چیزى نیست و 

صحبتى با من نشده است.
به گزارش نصــف جهان، این ادعــاى رحیمى در حالى مطرح مى شــود که خبرهاى 
متعددى در مورد اصرار مالکان نفت به رحیمى و برگزارى دو جلسه مذاکره براى راضى 
کردن وى منتشر شــده اســت. ضمن اینکه این جلسات شــاید در دفتر مالکان نفت 
برگزار شــده و تا بدین جاى کار خیلــى لزومى ندارد که رحیمى آدرس باشــگاه نفت 

را بداند!

ه یک مصدومیت 
ونــو حیــه زا

ك
ى
ى
ل

پپیشتر هادى محمدى هم
فصل رباط پاره ک
براى س نیز
ســرباز
ذوب آ
پیوسـ
عشو
دچ

بوستان محلى) تمرین مى کردم تا کمى شرایط انفرادى(در
بدنى ام را حفظ کنم. چند ماه پیش هم با باشــگاه روستوف
اجازه نداد که من با توافق کرده بودم اما باشــگاه ذوب آهن
اینین تیم جدا شوم و در ززاز توافق دو طرفه و رضایت باشــگاه

اکن بوده و به این دلیل که فسخ قراردادم هم قانونى
که با باشگاهى خارج از ایران قرارداد بسته ام، مرجع ر
به شکایت هاى بین المللى، فیفاست. من بازیکن آزاد
و براى آینده ام مى خواستم بهترین تصمیم را بگیرم

نصف جهان  علیرضا رحیمى، مدیر اصفهانى
تصدى پست مدیرعاملى این باشــگاه تهر

خیلى به واقعیت نزدیک نیست.  
رحیمى در گفتگویى در خصوص موضوع ح
شــروطى براى حضور در این باشــگاه به
نمى دانم باشگاه نفت تهران کجاســت و تا
شرط هم نگذاشته ام درخشــان را بردارند تا
این باشگاه نداشتم و فقط یکى دو بار مدیرا

بودند، از من مشورت خواستند.
مدیرعامــل پیشــین باشــگاه پرســپولی
 در این باشــگاه با آمدن درخشــان، او رفت
اســتعفا نکردم، بلکه از من خواســته بودند
را نکردم، هر دو  را انجام ندادم. چون اینکار

ندادم.

رحیمى:  نمى دانم نفت کجاست!
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اتهام بزرگ به ذوب آهن 

 کره اى ها بى خبر از واقعیات!

ماجراى قهرمانى
 لیگ چهاردهم  ادامه دارد

نصف جهــان   سرمربى فوالد خوزســتان  در مصاحبه اخیرش اتهام 
بزرگى را متوجه باشگاه ذوب آهن و سعید آذرى کرده است. 

وى  در دو روز پیش در گفتگو با یکى از خبرگزارى ها این اتهام را مطرح 
و دیروز هم در گفتگوهایى دیگر آن را تکرار کرد.  پورموسوى گفته: 
طبق قانونى که خود فدراسیون در موردش صحبت کرد بازى ما برابر 
پیکان باید سه شنبه برگزار مى شد چون در تیم ملى بازیکن ملى پوش 
داشتیم اما به یکباره زمان بازى را تغییر دادند و این مسابقه پنج شنبه 
برگزار شد. جالب اینجاســت که ITC بازیکن خارجى پیکان هم روز 
چهارشنبه صادر شد تا او بتواند تیمش را در بازى با فوالد همراهى کند.

وى ادامه داد: مگر مى شود دوســتان به ما بگویند یادمان رفت شما 
بازیکن ملى پــوش دارید و در نهایــت بازى مــا را دو روز به تأخیر 
بیاندازند؟ در این زمینه همه چیز بایــد طبق قانون جلو مى رفت ولى 
گویا مى خواستند پیکان را از بحران خارج کنند. جالب اینجاست که 
مجوز بازیکن خارجى پیکان هم صادر شد و معلوم نیست چگونه این 

اتفاق صورت گرفت.
پورموســوى عنوان کرد: مگر یکى از قوانین جذب بازیکنان خارجى 
این نیست که آنها در تیم هاى ملى کشورشان حضور داشته باشند یا 
در لیگ معتبرى بازى کنند پس چگونه پیکان و ذوب آهن اصفهان 
بازیکنان خارجى را جذب کردند و چگونه مجوز بازى آنها را گرفتند؟ 
آیا چون مدیران این دو باشگاه عضو هیئت رئیسه هستند آیین نامه 
باید عوض شود؟ این مسائل براى ما یک عالمت سئوال بزرگ است 
و به همین دلیل دو نامه را تنظیم و توضیحــات کامل خودمان را به 

فدراسیون فوتبال ارسال کردیم.
سرمربى فوالد خاطرنشان کرد: کمیته اخالق امیرحسین صادقى را 
محروم کرده بود ولى این بازیکن دو روز قبل از بازى پیکان با فوالد 
بخشیده مى شود و از طرفى داور گل سالم ما را مردود اعالم مى کند. 
جالب اینجاست که او به هیچ عنوان از مردم خوزستان و باشگاه فوالد 
عذرخواهى نمى کند. ما هم شکایت خودمان را به کمیته انضباطى و 
کمیته داوران، در مورد این اتفاقاتى که گفتم ارائه مى دهیم. آیا برخى 
مهره چینى کردند تا بازى ما عقب بیافتد و پیکان از بحران خارج شود؟

باید دید واکنش دو باشگاه ذوب آهن و پیکان به اتهامات مطرح شده از 
سوى پورموسوى چیست. بعید است آذرى که همیشه عالقه به جواب 
دادن دارد در این باره سکوت کند. باشگاه ذوب آهن تمایل ویژه اى 
به انتشار بیانیه دارد و احتماًال جواب سرمربى فوالدى ها در روزهاى 

آینده داده خواهد شد.

نصف جهان اگر بازى اخیر ایران- کره را تماشــا کرده باشید 
قطعًا مشــاهده کرده اید که چمن ورزشگاه وضعیت خوبى 
نداشت و مدام کنده مى شــد. موضوعى که حتى باعث شد 
هواداران سپاهان، چمن ورزشگاه جام جهانى سئول را با  نقش 
جهان مقایسه کنند. چرا که چمن ورزشگاه بزرگ اصفهان نیز 
این روزها حال و روز خوشى ندارد. به هر حال کیفیت پایین 
چمن ورزشگاه جام جهانى مایه تعجب بود که در گزارشى که 
برخى سایت ها و خبرگزارى ها به نقل از یک روزنامه کره اى 
منتشر کردند مشخص شــد که رد پاى سرمربى کره اى ها 

در وضعیت وخیم چمن ورزشگاه سئول مشهود بوده است.
 این روزنامه کره اى در گزارشى نوشته که مشکالت زمین 
ورزشگاه جام جهانى سئول به دلیل ایده خیس کردن زمین 

توســط «شــین تائه یونگ» بوده اســت. روزنامه کره اى 
«چوســان ایلبو» اما در این رابطه نوشت: خیس و مرطوب 
بودن چمن ورزشگاه به خواست سرمربى کره جنوبى انجام 

شده است.
در گزارش رونامه چوســان ایلبو آمده:  قبل از آغاز مسابقه 
شین تائه یونگ از مســئوالن ورزشگاه مى خواهد که چمن 
ها با آب زیاد مرطوب و خیس شوند. اما بازیکنان کره با وجود 
این، نمایش دور از انتظارى در این بازى داشتند و البته بعد از 
بازى یکى از دالیل نمایش نه چندان خوب خود را کیفیت و 
شرایط زمین مسابقه دانستند. این در حالى است که ورزشگاه 
جام جهانى ســئول یکى از بهترین زمین هاى فوتبال کره 

جنوبى را دارد.  

با وجود این، شرایط زمین به گونه اى بود که بازیکنان نمى 
توانســتند عملکرد واقعى خودشــان را در پاس دادن، بازى 
سریع و دربلینگ به نمایش بگذارند. جالب اینکه بعد از پایان 
بازى به نظر مى رسید که زمین چمن ورزشگاه جام جهانى 
زمینى برجاى مانده از دهه هاى 80 و 90 میالدى است که 
کیفیت الزم را ندارد و اثر پاى بازیکنان در جاى جاى آن به 

چشم مى خورد. 
چوســان ایلبو همچنین نوشت: ســرمربى کره از مسئوالن 
ورزشگاه خواسته بود که براى کمک کردن به بازى تهاجمى 
تیم کره روى چمن ورزشگاه آب پاشى کنند چون روى زمین 
مرطوب توپ ســریع تر حرکت مى کند امــا در نهایت این 

اتفاق رخ نداد. 

 در پایان این گزارش آمده است: مســئوالن ورزشگاه جام 
جهانى کره عقیده دارند با توجه به شرایط فصلى این بهترین 
زمینى است که مى توانستند در اختیار تیم ملى کره بگذارند و 
همانطور که رسانه هاى مختلف عنوان کردند چمن ورزشگاه 
تنها عامل ناکامى کره در برابر ایران نبوده است. نکته قابل 
توجه درباره این ترفند عجیب شین تائه یونگ اینکه بازیکنان 
کره جنوبى بارها در طول مسابقه به دلیل خیس بودن زمین 
تعادل خودشان را از دســت دادند و زمین خوردند.درواقع با 
ســبک بازى قدرتى و تدافعى تیم ملى ایــران و با توجه به 
ســطح باالى قواى بدنى بازیکنان تیم ملى این روش مربى 
کره جنوبى بیشــتر به نفــع تیم ملى و علیه تیم کشــورش

 شد.

نصف جهــان در گزارش هایى که به نقــل از روزنامه هاى  
کره در رسانه هاى ایران بازتاب پیدا کرده، آنها از فدراسیون 
فوتبال کشورشان خواسته اند که ایران را الگوى خود قرار 
دهند و به برنامه ریزى هــاى دراز مــدت روى بیاوردند. 
ظاهراً آنها از خیلى واقعیات و اینکه «کارلوس کى روش» 
با چه خون دل هــا و مصائبى در تیم ملى مانــده و ایران را 
به این جایگاه رســانده خبر ندارند و تصورات خیلى خوبى 
راجع به  فوتبال ایران دارند! ثبات تیــم ملى با کى روش و 
موفقیت چشــمگیر تیم مرد پرتغالى باعث شده نگاه ها به 
ســمت فوتبال ملى ایران جذب شــود و حاال کار به جایى 
بکشــد که رســانه هاى کره اى که غالبًا الگوى سال هاى 
اخیر براى فوتبال و غیرفوتبال مــا بوده اند، حاال مصرانه به 
دنبال الگوبردارى از روش فدراسیون فوتبال ایران هستند. 

خواسته آنها حتى قبل از پایان مرحله مقدماتى و نامشخص 
بودن وضعیت صعودشان واضح است. آوردن یک سرمربى 
صاحب سبک مثل کى روش و شروع روندى که ایران شش 

سال قبل استارت زد.
سایت مشهور «هانکوکى» در کره  نوشت: «ایرانى ها شش 
سال قبل بر اســاس برنامه ریزى بلند مدت پاى یک مربى 
تئوریســین همچون کى روش را به فوتبال خود باز کردند. 
کسى که از او به عنوان معمار فوتبال نوین پرتغال نام برده 
مى شود و تأثیرات حضورش را در منچســتریونایتد، رئال 
مادرید و تیم ملى پرتغال گذاشــته بود. او اقتدار را به ایران 
بازگرداند. درست چیزى که فوتبال االن کره فاقد آن است. از 
همین رو کره جنوبى باید یکى مثل کى روش داشته باشد.»

البته با توجه به گاف هاى عجیبى که راه به راه در فدراسیون 

فوتبال مى بینیم و توانایى هــاى مدیریتى فوتبالى ها، براى 
خودمان هم عجیب است که تیم ملى ایران به چنین سطحى 
از قدرت و کیفیت برسد که کره اى  ها آن را مالك راه آینده 
خود قرار دهند. شاید اگر رسانه هاى کره به ایران نزدیک تر 
بودند مى دیدند که کى روش با فشــار مردم ماندگار شده و 
شاید اگر صداى رساى حمایت جامعه از سرمربى تیم ملى 
در بعضى مواقع حساس نبود، حاال کسى جز کى روش روى 
نیمکت ایران نشسته بود و رسانه هاى کره اى هم همچنان 

از ما به عنوان درس عبرت یاد مى کردند.
حاال که ما براى تیم هاى درجه یک آســیا هم الگو شده ایم 
و برخالف دیگر قسمت هاى فوتبالمان، حال تیم ملى مان 
خوب است، کاش دست از سر کى روش برداریم و  خیالمان 

از کارى که به کاردان سپرده ایم راحت باشد.  

نصف جهان  ظاهــراً هنوز ماجراهاى لیگ چهاردهم، ورزشــگاه یادگار 
امام(ره) و جشن توهمى تراکتورســازان براى قهرمانى هنوز به پایان 

نرسیده است.
عجیب ترین اتفاق فوتبالى ایران را مى توان به لیگ چهاردهم مربوط 
دانست؛ جایى که تراکتور قهرمان نشــد اما بنا به توهماتشان جشن 
قهرمانى تلخى را برگزار کردند و ســپاهان هم قهرمان واقعى آن جام 

شد.
تراکتورســازى در کنار ســپاهان و نفت تهران مثلث قهرمانى فصل 
چهاردهم فوتبال ایران را تشــکیل مى دادند و تــا روز پایانى معادله 

قهرمانى آنها نامشخص بود.
در هفته پایانى لیگ برتر ســپاهان باید در فوالدشهر به مصاف سایپا 
مى رفت و تراکتورســازى نیز از نفت تهران پذیرایى مى کرد. سپاهان 
در پایان، بازى را با دو گل به ســود خود خاتمه داد و تراکتورسازى اما 
نتوانست از برترى 3 بر 1 خود محافظت کند و با تساوى 3 بر 3 شرایط را 
کامًال عوض کرد. اما در عین ناباورى این تراکتورى ها بودند که در پایان 
بازى به جشن قهرمانى پرداختند و تصاویر عجیبى از استادیوم یادگار 
امام(ره) تبریز آنها را در حال جشن قهرمانى به نمایش گذاشت. در این 
ارتباط گفته مى شد انتشار یک خبر اشتباه مبنى بر تساوى سپاهان باعث 
شده آنها به گمان قهرمانى به برگزارى جشن بپردازند. جشنى که البته 

دقایقى کوتاه ادامه داشت و همه چیز به بهت و غم و اندوه تبدیل شد.
 حاال طى خبرى که خبرگزارى ایلنا منتشــر کرده،اکنون بعد از دو سال 
و اندى از آن ماجرا گفته مى شود مرکز بررسى استراتژیک قرار است 
گزارش خود از دالیل و مقصران این مسئله را اعالم کند و به زودى آن 
را رسانه اى خواهد کرد. گزارشى که نشــان مى دهد چه کسانى منبع 
خبر اشتباه تساوى سپاهان و برگزارى تلخ ترین جشن قهرمانى لیگ 

برتر بودند.
باید دید آیا نکات جدیدى در گزارش این مرکز آمده اســت یا اینکه 

موضوعات قبلى تکرار خواهد شد.

مذاکرات باشــگاه تراکتورسازى با ســپاهانى ها براى حفظ 
مهدى شریفى در نیم فصل هنوز به نتیجه نرسیده است.

مهدى شریفى، مهاجم تراکتورســازى که از سپاهان به طور 
قرضى براى گذراندن خدمت ســربازى راهى تراکتورسازى 
شد، در نیم فصل دوران خدمتش به پایان مى رسد. از این رو 
مسئوالن تراکتورسازى با توجه به کمبود بازیکنى که دارند، در 
صدد هستند تا هرطور شده این بازیکن را در جمع خود حفظ 

کنند اما تا این لحظه اتفاقى نیافتاده است.

مذاکرات اولیه مسئوالن تراکتورســازى با سپاهانى ها براى 
حفظ شریفى بعد از پایان خدمت ســربازى اش تا این لحظه

 بى نتیجه مانده و با توجه به اعتقــاد کرانچار به این بازیکن 
سپاهانى ها خواهان بازگشت مهاجم خود به اصفهان هستند.

در چنین شــرایطى مذاکرات تراکتورســازى و سپاهان بر 
سر شــریفى ادامه دارد اما با توجه به مسائل پیش آمده بعید 
اســت تیم اصفهانى رضایتنامه شــریفى را براى حضور در 
تراکتورســازى صادر کنــد و احتماًال این مهاجــم از جمع 

سرخپوشان تبریزى جدا خواهد شد.
شــریفى چند روز قبل درباره وضعیت خود گفته بود:  دست 
من نیســت که در تراکتور بمانم یا بروم؛ من بازیکن سپاهان 
هستم و تصمیم گیرنده اصلى آنها هستند. اگرچه بازى کردن 
در تراکتور را دوست دارم و عالقه مند به کمک کردن به این 
تیم هستم ولى باید دید مسئولین باشگاه سپاهان چه نظرى 
دارند و آیا آنها با پایان سربازى ام اجازه ماندنم را صادر خواهند 
کرد یا خیر. در حال حاضر مسئولین تراکتور مشغول مذاکره با 

سپاهانى ها هستند ولى هنوز هیچ چیز مشخص نیست و باید 
منتظر رأى  و نظر آنها باشم. مسئولین تراکتور مى خواهند من 
بمانم اما در حال حاضر این موضوع برایم اهمیت ندارد و من در 
این تیم بازى مى کنم. امیدوارم هرکجا بازى مى کنم اسباب 

خیر براى آن تیم باشم. 
با این حال باید منتظر ماند و دید در نهایت چه اتفاقاتى براى 
مهدى شریفى و تیم آینده اش در نیم فصل دوم لیگ برتر رخ 

خواهد داد. 

مذاکرات بى نتیجه سپاهان- تراکتور

در پى انتشــار خبرى از ســوى خبرگزارى میزان مبنى بر اینکه  
دوست بسیار نزدیک تعداد قابل توجهى از فوتبالیست هاى شناخته 
شده لیگ برترى آنها را فریب داده اســت و پس از جلب اعتماد 
فوتبالیست ها،  پول هاى هنگفتى از بازیکنان براى خرید و وارد کردن 
خودروهاى خارجى به کشــور گرفته اما به وعده اش عمل نکرده 
است، حاال خبر مى رسد که این شخص و شرکت زیرمجموعه اش 
با بازیکنان در حال توافق است و بسیارى از بازیکنان خودروهاى 
خود را تحویل گرفته اند و بقیه فوتبالیست ها هم در آستانه تحویل 

گرفتن خودروهاى خود هستند.
پیش از توافــق صورت گرفتــه بین طرفین فوتبالیســت هاى 
لیگ برترى که اکثر آنها در تیم هاى پرســپولیس،  اســتقالل و 
تراکتورســازى حضور دارند، پس از اینکه متوجه شدند فردى که 
مدت ها با او دوستى داشته اند ، آنها را فریب داده است، با استخدام 

یک وکیل به صورت دسته جمعى از وى شکایت کردند.
نکته مهم این است که، فرد مورد اشاره پس از توافق با فوتبالیست ها 

از آنها قول گرفته اســت که با پســتى اینســتاگرامى اصل خبر 
خبرگزارى میزان را تکذیب کنند، که البته انتشار این تکذیبیه خود 

حکایت از تأیید خبر قبلى دارد.
این فرد ابتدا بــا تعدادى از بازیکنان مطرح پرســپولیس رفاقتى 
بسیار نزدیک برقرار کرد و سپس از طریق همین رابطه توانست 
با چند نفر دیگر از بازیکنان فوتبــال رابطه اى نزدیک برقرار کند. 
نکته قابل تأمل اینجا بود که هدف او از برقرارى ارتباط، دوستى با 
فوتبالیست ها نبوده و بلکه به دنبال پیدا کردن راهى بوده تا بتواند از 
آنها کالهبردارى کند. این اتفاق هم با توجه به رفاقت بسیار نزدیک 
با چند نفر از ســتاره هاى فوتبال ایران رخ داد و فرد مورد نظر پس 
از جلب اعتماد فوتبالیست ها،  پول هاى هنگفتى از بازیکنان براى 
خرید و وارد کردن خودروهاى خارجى به کشور گرفت. بازیکنان 
فوتبال ایران که تعداد آنها هم کم نیست با توجه به اعتماد بسیار 
زیاد به دوســت نزدیک خود،  پول هاى قابل توجهى براى داشتن 
خودروهاى لوکس در اختیار او گذاشتند اما بعد از مدتى متوجه شدند 

که هیچکدام از وعده  ها عملى نشده و دیگر خبرى از دوست 
نزدیکشان نیست!

در نهایت پس از بررســى هاى بســیار زیاد و خبردار شدن 
از این موضوع که این فــرد از بازیکنان دیگر هم با 

وعده وارد کردن خودروهاى لوکس پول  هاى 
آنچنانى گرفته،  فوتبالیست هاى لیگ برترى 
که با اکثر آنها در تیم هاى پرســپولیس،  
استقالل و تراکتورســازى حضور دارند، 
متوجه مى شــوند فردى که مدت ها با او 
دوستى داشــته اند ، یک کالهبردار بوده 
است. به همین دلیل آنها تصمیم گرفتند با 
استخدام یک وکیل به صورت دسته جمعى 
به اتهام کالهبردارى از دوست سابق و حاال 
کالهبردار خود به دادگاه شکایت کنند تا بلکه 

با گیر انداختن او پول خود را پس بگیرند.

فوتبالیست ها به خودروهاى خود رسیدند

کالهبردار با ستاره ها توافق کرد!

 چمن ورزشگاه سئول  چمن ورزشگاه سئول !!
 مثل نقش جهان مثل نقش جهان

حتماً در جریان هستید که پرسپولیس به 
«مانوئل ژوزه» بدهى چند میلیاردى 
دارد و براى جلوگیرى از محکومیت 
باید هر چه زودتر طلب سرمربى 
سابقش را پرداخت کند. گویا تنها 
راهکار طاهرى براى پرداخت مطالبات 
ژوزه، برداشت از پولى است که قرار 
بوده به حساب بازیکنان تیم واریز شود. 
اتفاقى که طبیعتاً باعث ناراحتى شاگردان 
«برانکو ایوانکوویچ»شده.  آنها از طریق 
برانکو به باشگاه اعالم کرده اند که 
با اینکه از پول آنها برداشت و به 
حساب بدهى هاى قبلى واریز شود 
راضى نیستند. جالب اینجاست که 
بازیکنان معترض چون همراه با 
تیم ملى در سئول بودند در این 
جلسه حضور نداشتند و این موضوع 
از یک چالش جدید بین مدیریت 
باشگاه و بازیکنان جلوگیرى کرد. 

قربانى جدید ژوزه

ه و دیگر خبرىاز دوست

ــیار زیاد و خبردار شدن 
کنان دیگر هم با

س پول  هاى 
گ برترى 
ولیس،  
 دارند، 
ها با او

ر بوده 
رفتند با 
 جمعى 
ق و حاال 
ند تا بلکه 

رند.

حتماً در جریان هستید که پرسپولی
«مانوئل ژوزه» بدهى چند میل
دارد و براى جلوگیرى از محک
باید هر چه زودتر طلب سر
سابقش را پرداخت کند. گو
راهکار طاهرى براى پرداخت مط
ژوزه، برداشت از پولى است ک
بوده به حساب بازیکنان تیم واریز
اتفاقى که طبیعتاً باعث ناراحتى شا
«برانکو ایوانکوویچ»شده.  آنها از
برانکو به باشگاه اعالم کرده

برداشت با اینکه از پول آنها
حساب بدهى هاى قبلى واری
راضىنیستند. جالب اینجاس
بازیکنان معترض چون ه
تیم ملى در سئول بودند
جلسه حضور نداشتند و این مو
از یک چالش جدید بین مد
باشگاه و بازیکنان جلوگیرى

قربانى جدید ژو
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 معاون امداد و نجات هالل احمر خوزســتان گفت: 
هنوز آخرین جسد حادثه رفتینگ دزفول پیدا نشده 

است و امیدواریم جسد به روى آب بیاید.
صادق ســالمت در مورد آخرین وضعیت جستجو 
بــراى یافتن آخرین جســد غرق شــده حادثه تور 
رفتینگ دزفول گفت: پس از اینکه جســد تور لیدر 
گروه  «طبیعت مهربان اهواز» و پســر 16 ســاله 
پیدا شــد، تالش بــراى یافتن آخرین جســد که 
متعلق به مردى 56 ســاله بود ادامه یافت. در حالى 
که تیم هاى امدادى هنوز مشــغول جســتجو در 
منطقه هســتند، هنوز ردى از جسد به دست نیامده 
اســت.  وى ادامه داد: امیدواریم با کاهش ســطح 
آب رودخانه، در منطقه «على کله» بتوانیم جســد 
را پیدا کنیم. بــه گفته ســالمت، امدادگران هنوز 
مشغول جستجو هســتند و کار جســتجو متوقف

 نمى شود. 
گفتنى است روز 29 تیرماه اعضاى گروه 19 نفره اى 
براى رفتینگ به منطقه «چال کندى» دزفول رفتند 
که دچار حادثه شــدند. در جریان این حادثه پنج  نفر 
جان خود را از دست دادند که هنوز جسد یکى از آنها 

کشف نشده است.

جانشین فرماندهى انتظامى استان البرز اظهار داشت: در 
پى ارجاع یک فقره پرونده آدم ربایى ازشعبه 22 دادسراى 
عمومى و انقــالب کرج به پلیس آگاهى اســتان البرز، 
پیگیرى موضوع در دســتور کار مأموران اداره مبارزه با 

جرائم جنایى این پلیس قرار گرفت.
ســرهنگ محمد کریم بیات، افزود: در تحقیقات اولیه 
از شــاکى پرونده مشخص شــد که در روز حادثه براى 
خرید مایحتاج روزانه از منزل خارج مى شود که ناگهان 
سرنشینان یک دستگاه خودروى پراید با زور و تهدید، وى 
را سوار خودرو کرده و پس از ضرب و شتم و درگیرى به 
جاى نامعلومى انتقال مى دهند و او را در یک اتاق تاریک 

با دست و پا و چشم بسته زندانى مى کنند.
وى اضافه کرد: متهمان پس از گذشت چند روز از گروگان 
گیرى، از وى اثر انگشت هاى زیادى را روى برگه هاى 
ســفید مى گیرند و با توجه به اینکه به صورت مجردى 
زندگى مى کرده است با اســتفاده از دسته کلید به منزل 
وى مى روند و کلیه اسناد و مدارك هویتى و مالکیتى او را 

به سرقت مى برند و پس از یک هفته او را رها مى کنند.
سرهنگ بیات افزود: با توجه به برداشت مبلغ یک میلیارد 
و 230 میلیون ریال به شیوه برداشــت از حساب و ارائه 
وکالتنامه جعلى، اســتعالم از بانک هاى مربوطه انجام 
و مشخص شــد که حساب هاى شــاکى توسط دو نفر 
برداشت و به حســاب فردى به نام «م-پ» واریز شده 

است.
جانشین فرماندهى انتظامى اســتان البرز با بیان اینکه 
متهمان پس از انتقال وجوه بالفاصله حساب خود را خالى 
مى کنند و کلیه آدرس هاى اعالمــى آنها به بانک نیز 
واهى بوده است، اظهار داشت: این فرضیه که متهمان 
آدم ربایى با یــک باند جاعل در اعمــال مجرمانه خود 

همکارى مى کنند قوت گرفت.
وى افزود: در تحقیقات تکمیلى مأموران مشخص شد 
که باند مذکور متشــکل از افراد آدم ربا و جاعل مدارك 
است که با استفاده از کارت ملى و شناسنامه شاکى با جعل 
کارت ملى وى و تصویر فردى همسن و سال او اقدام به 
تنظیم وکالتنامه هاى جعلى کرده و اموال وى شــامل 

پول نقد، زمین و آپارتمان به مبلغ دو میلیارد ریال به نام 
متهمان ثبت شده است.

سرهنگ بیات افزود: با تالش شــبانه روزى مأموران، 
دفترخانه اى که اقــدام به ثبت اســناد جعلى مى کرد 
شناسایى و از طریق متصدى دفتر یکى از افراد جاعل در 
تهران شناسایى شد و در چند عملیات پلیسى به همراه دو 
نفر دیگر از همدستانش دستگیر شد و اذعان داشتند که از 

هویت افراد آدم ربا اطالعى ندارند.
این مقام انتظامى گفــت: در ادامــه، تحقیقات جهت 
شناسایى افراد آدم ربا،آغاز شد تا اینکه با اقدامات پلیسى 

و رد زنى هاى اطالعاتى فردى به نام «م – پ» شناسایى 
و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد و طى اعترافات 
نامبرده سه نفر از همدستانش در تهران و دو نفر دیگر نیز 

در شهر مشهد دستگیر شدند.
سرهنگ بیات اظهار داشــت: متهمان پس از انتقال به 
پلیس آگاهى به جرم خود مبنى بــر دو فقره آدم ربایى 
و کشف پیش دســتانه آدم ربایى اعتراف کردند  و گفتند 
که نقشــه آدم ربایى صاحبخانه یکى از اعضاى باند را 
نیز طرح ریزى کرده بودند و با به دســت آوردن اسناد و 
مدارك مالکیت صاحب منــزل، وکالتنامه جعلى تنظیم 

کرده و قصد داشتند تا در همان شب اعضاى خانواده اش 
را با نقشه یکى پس از دیگرى به سر قرار کشانده و پس 
از حبس در منزل و گرفتن اثر انگشت با همان وکالتنامه 

جعلى، آپارتمان را به نام خود ثبت کنند.
جانشین فرماندهى انتظامى اســتان البرز با بیان اینکه 
متهمان با قرار بازداشــت موقت جهت روشــن شدن 
زوایاى پنهان و اعمال مجرمانه خــود در اختیار پلیس 
آگاهى قرار گرفتند گفت: شــهروندانى که به این شیوه 
مورد کالهبردارى و یا آدم ربایى قــرار گرفته اند براى 

طرح شکایت به پلیس آگاهى استان البرز مراجعه کنند.

سخنگوى سازمان آتش نشانى از ریزش بالکن هاى یک 
ساختمان پنج طبقه در خیابان حافظ خبر داد.

جالل ملکى اظهار داشت: ســاعت 12و23دقیقه ظهر 
روز 11 شهریور سال جارى وقوع حادثه ریزش بخشى از 
یک ساختمان به آتش نشانى تهران اعالم شد. بالفاصله 
نیروهاى دو ایستگاه به محل حادثه در خیابان حافظ،کوى 
هاتف اعزام شدند. بررسى هاى اولیه نشان مى داد حادثه 
در یک ساختمان پنج طبقه ده واحدى رخ داده است.  وى 
ادامه داد: در ایــن حادثه بالکن هاى هر پنج  طبقه  ضلع 

جنوبى ساختمان به داخل حیاط ریزش کرده بود. 
به گفته ملکى خوشبختانه به دلیل ریزش آوار در حیاط 
ساختمان کسى آســیب ندیده و تنها علمک گاز دچار 

شکستگى و نشتى گاز شده بود. 
سخنگوى ســازمان آتش نشــانى با بیان اینکه آتش 
نشــانان محــل را ایمــن ســازى کردند، افــزود: با 
ایمن سازى، محل تحویل عوامل شــهردارى و اداره 

گاز شد.

فرمانده انتظامى استان کرمانشاه از دستگیرى آخرین 
عضو باند آدم ربایى معروف بــه «کالغ ها» خبر داد و 
گفت: متهم دستگیر شده در یک فقره سرقت بیش از ده 

میلیارد ریال فرش نفیس را به سرقت برده بود.
ســردار منوچهر امــان اللهى اظهار داشــت: مأموران 
کالنترى کرمانشاه با انجام اقدامات اطالعاتى از ورود 
یکى از سارقان حرفه اى ســابقه دار به کرمانشاه مطلع 

شده و براى دستگیرى وى وارد عمل شدند.
وى با اشاره به اینکه متهم از اعضاى اصلى باند سرقت، 
شرارت و آدم ربایى معروف به «کالغ ها» است، گفت: 
سرکرده باند چند سال پیش به دست سربازان گمنام امام 
زمان (عج) به هالکت رسید و پنج نفر دیگر از اعضاى 
باند نیز دستگیر و محاکمه شــدند، اما این متهم موفق 

به فرار شد.
این مقام ارشــد انتظامى تصریح کرد: یکى از متهمان 
که آخرین بازمانده از این باند بود، در ســال 91 پس از 
ســرقت بیش از ده میلیارد ریال فرش نفیس از استان 

متوارى شــد، اما با تالش نیروهاى انتظامى کرمانشاه، 
در یک مراسم ترحیم شناســایى و در عملیاتى ضربتى 

دستگیر شد.
سردار امان اللهى خاطرنشــان کرد: چند فقره سرقت، 
شــرارت، آدم ربایى و تجاوز به عنف در سابقه کیفرى 

متهم به ثبت رسیده است.

مأموران پلیس شهرستان «گالیکش» استان گلستان 
که در جستجوى پســربچه گمشــده بودند سرانجام 
جسدش را در انبار خانه شان و زیر توده کاه پیدا کردند. 
این پسرنوجوان شــامگاه پنج شنبه گذشته بعد از خارج 
شــدن از خانه به طور اســرارآمیزى ناپدید شد تا اینکه 
خانواده اش پس از ناامیدى از یافتن او به پلیس مراجعه 

کرده وکمک خواستند.
بالفاصله تحقیــق از افرادى که به نوعى بــا او ارتباط 
داشتند آغاز شد و سر انجام با گذشت چند ساعت یکى 
از کارگران دامدارى که متعلق به پــدر نوجوان بود در 
اعتراف هاى تلخ وهولناکش ماجــراى قتل او را فاش 
کرد. بعد هم محل پنهان کردن جسد قربانى جنایت را 
نشان داد. سرهنگ مسعود فروزان نیا جانشین فرمانده 
انتظامى گلستان در این باره گفت: در کمتر از ده ساعت، 
متهم به قتل اعتراف کرد و مأموران دریافتند متهم مرد 
27 ساله که به عنوان کارگر در دامدارى مشغول به کار 
بوده و اعتیاد شــدید به مواد مخدر داشته، پسرك را با 

همدستى دو دوستش به قتل رسانده است.
عباس عرب، دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان 
گالیکش نیزگفت: شواهد و قرائن نشان مى دهد نوجوان 
گالیکشى شــاهد ماجرایى بوده که ترس از فاش شدن 

همین ماجرا، منجر به قتلش شده است.
به گفته وى پس از ساعت ها جستجوى مردم و نیروهاى 
هالل احمر در مناطق جنگلى اطراف روســتاى محل 

زندگى او جنازه این نوجوان را در انبار کاه خانه شان در 
حالى که زیر کیســه هاى بزرگ کاه توسط قاتل پنهان 

شده بود، پیدا کردند.
دادستان  عمومى و انقالب شهرستان گالیکش گفت: بر 
اساس اظهار نظر اولیه پزشکى قانونى این کودك بر اثر 
اصابت جسم سخت به پشت سرش به قتل رسیده است.

مجتبى مروتى رئیس پلیس آگاهى گلستان هم در این 
باره گفت: متهم در تحقیقات تکمیلى که توسط مأموران 
انجام شــد به ارتکاب قتل نوجوان 13 ساله اعتراف و 
انگیزه اصلى این جنایت را دستور خواهر مقتول و دادن 

وعده هاى مالى براى انجام این جنایت عنوان کرد.
متهم که مصرف کننده مواد مخدر شیشــه است، گفت 
مقتول را در همان انبــار کاه و در حال انجــام کار و با 
وارد کردن ضربه تبر به قتل رسانده است. متهم پس از 
ارتکاب قتل، جسد را با مشارکت خواهر مقتول و یکى 
از دوســتان خانوادگى آنها در زیر بسته هاى کاه پنهان 
کردند که در تحقیقات انجام شــده جسد کشف شد. در 
حال حاضر متهم اصلى پرونده به همراه خواهر مقتول و 
فردى که این دو نفر را در پنهان کردن جسد کمک کرده 

بود توسط پلیس دستگیر شده  وتحت بازجویى هستند. 

مرکز اطالع رســانى پلیــس تهران بــزرگ از اقدام به 
خودکشى جوانى 20 ساله در ایســتگاه سهروردى این 

شهر خبر داد.
مراد مرادى با تأیید خبر خودکشى در ایستگاه سهروردى 
گفت: ساعت 19 عصر روز شنبه هفته جارى پسر جوانى 
حدوداً 20 ساله به قصد خودکشــى، خود را جلوى قطار 
در حال حرکت انداخت که قطار از روى وى رد شده و از 
آنجایى که این جوان به صورت درازکش روى ریل قطار 

افتاده بود خوشبختانه از این حادثه جان سالم به  در برد.
وى افزود: بالفاصلــه حرکت قطارها در این ایســتگاه 
متوقف شد و عوامل اورژانس در محل حادثه حاضر شده 

و فرد مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند.
مرکز اطالع رســانى پلیس تهران بزرگ تصریح کرد: 
پرونده اى در این خصوص تشکیل شده و براى تحقیقات 

بیشتر به دادسرا ارسال شده است.

با تالش مأموران پلیس آگاهى شهرســتان ساوجبالغ 
فردى که در پوشش ســرایدار منزل اقدام به سرقت دو 
میلیارد ریال از منزل یک پیرزن تنها با همدستى یک نفر 

دیگر کرده بود، دستگیر شد.
جانشین فرماندهى انتظامى اســتان البرز گفت: در پى 
وقوع یک فقره سرقت منزل در شهرستان ساوجبالغ، 
پیگیرى موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 

پلیس آگاهى این شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ محمد کریم بیات افزود: در بررسى هاى اولیه 
از صحنه جرم و اظهارات صاحب خانه، محرز شــد که 
سرقت توسط افراد ساکن در منزل انجام شده است. در 
تحقیقات تکمیلى پلیس، مشخص شد که صاحبخانه به 

تازگى زنى را تحت عنوان سرایدار براى رسیدگى به امور 
منزل استخدام کرده است.

وى اظهار داشــت: نامبرده تحت بازجویى هاى اولیه 
مأموران، منکر هرگونه ســرقت شــد اما در مواجهه با 
مدارك و شواهد موجود لب به اعتراف گشوده و اقرار کرد 
که در غیاب شاکى و با همدستى یک نفر دیگر اقدام به 
سرقت اموال منزل کرده اند و سپس اموال مورد نظر به 

یکى از شهرهاى شمالى منتقل شده است.
این مقــام انتظامى افزود: مأموران بــا هماهنگى مقام 
قضائى همدست متهم را در یک عملیات غافلگیرانه در 
مخفیگاهش دستگیر کردند و اموال سرقتى با ارزشى بالغ 

بر دو میلیارد ریال را به صاحبش برگرداندند .

انهدام باند خطرناك 8 نفره

آدم ربایى به قصد به نام زدن آپارتمان و زمین

سرقت میلیونى از پیرزن تنها

آخرین «کالغ»  سارق هم دستگیر شد

چرا فرمان قتل پسر 13 ساله صادر شد؟ 

برخورد جرثقیل 7 ُتنى با 9 خودرو در خیابان اصلى پاسداران تهران خسارات مالى زیادى 
برجاى گذاشت.

مجتبى میرزایى گودرزى، فرمانده آتش نشانان اعزامى درباره جزئیات این حادثه اظهار 
داشت: بعد از ظهر جمعه گذشته یک دســتگاه جرثقیل 7 تنى در حال حرکت به علت 
نامشخصى از مسیر خود منحرف شده و به شدت با 9 دستگاه خودروى سوارى برخورد 

کرده و در نهایت متوقف شده بود.
وى ادامــه داد: راننده جــوان یکــى از خودروهاى ســوارى براثر ایــن حادثه دچار 
مصدومیت جزئى شد که نیروهاى عملیاتى به ســرعت با نصب عالی م هشداردهنده 
محل حادثه را ایمن ســازى کردند و پس از قطع جریان برق جرثقیــل و خودروهاى 
ســوارى، راننده مصدوم را براى انجام معاینات پزشــکى تحویل امدادگران اورژانس 

دادند.

پیرمرد هنگام کوهنوردى با نوه اش در کوه هاى «دارآباد» 
به دلیل لیز خوردن پا، به پایین سقوط کرد و جان باخت.

ســاعت 9و42 دقیقه صبح روز 10 شــهریور مأموران 
کالنترى 164 قائــم در تهران خبر مــرگ پیرمرد 73 
ســاله اى را به بازپرس کشــیک قتــل پایتخت اعالم 

کردند.
بنابر اظهارات مأموران، متوفى همراه با نوه  9 ســاله اش 

در کوه هاى دارآباد درحال کوهنوردى بود که به یک باره 
پایش لیز خورده، به پایین ارتفاع سقوط کرده و جان خود 

را از دست داده بود.
سرانجام با دســتور محسن مدیرروســتا، بازپرس ویژه 
قتل پایتخت،  جســد متوفى براى بررســى بیشــتر به 
پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات درباره این پرونده 

ادامه دارد.

تصادف جرثقیل با 9 خودرو

مرگ تلخ پیرمرد حین کوهنوردى با نوه 

ریزش همه بالکن هاى ساختمان 5 طبقه

هنوز آخرین جسد حادثه رفتینگ دزفول 
پیدا نشده است

خودکشى نافرجام در مترو

پدر، دختر یکساله اش را 
کشت

مرد جوان که در یک درگیرى مرتکب قتل شده بود، 
با خوراندن مرگ موش به دختر یکساله اش به زندگى 

او پایان داد.
 با اعالم گزارش کالنترى 26 رحمت در شیراز مبنى 
بر وقوع یک فقره قتل با ســالح سرد منجر به فوت 
مردى34 ساله، کارآگاهان دایره پنجم اداره مبارزه با 
جرائم جنایى پلیس آگاهى شــیراز تحقیقات خود را 

براى یافتن قاتل و علت وقوع قتل آغاز کردند.
یک روز پس از وقوع قتل، مسئوالن بیمارستانى در 
شیراز در تماس با پلیس از انتقال فردى به نام «رامین» 
توسط اورژانس به بیمارستان خبردادند درحالى که وى 
از ناحیه گردن؛ سینه و دست ها با چاقو دچار جراحات 

شده بود.
با حضور مأموران و پــس از انجام مراقبت هاى الزم 
درمانى و ترخیص از بیمارستان، رامین به پلیس آگاهى 
انتقال داده شــد که در تحقیقات به قتل «مهدى» با 

استفاده از چاقو اقرارکرد.
رامین پس از آنکه لب به اعتراف گشود در خصوص 
انگیزه قتل مهدى گفت: «حدود یکسال قبل با مقتول 
اختالف داشتم و توســط مقتول مجروح شدم و به 
تالفى اقدام مهدى، از او انتقام گرفتم و روز حادثه با 

چاقو او را زدم.»
 در ادامه تحقیقات با اعترافات متهم یک قبضه کارد 

آشپزخانه از وى کشف و ضبط شد.
طبق اعــالم پلیس آگاهى شــیراز، گــزارش اولیه 
کالنترى 26 رحمت از احتمال مشــارکت برادران 
رامین در قتل مهدى حکایت داشت، که در این مرحله 
کارآگاهان، ســه نفر از برادران متهم را احضار کردند 
و مشخص شــد که هیچگونه نقشى در قتل مهدى 
نداشــته اند و قتل توســط رامین به تنهایى صورت 

گرفته است.
رامین، قاتل انتقامجو در ادامه رسیدگى به پرونده اش 
این بار پرده از راز دیگرى برداشت و گفت: «پس از قتل 
مهدى سایه مرگ و اعدام را باالى سر خود دیدم و در 
این مدت «آوا» دختر یکساله ام را مجسم مى کردم که 
چگونه با یتیمى و بدون داشتن پدر زندگى خواهد کرد 
و تصمیم گرفتم براى اینکه آوا بدون پدر، بزرگ نشود 

او رابه قتل برسانم و خودم نیز خودکشى کنم.»
متهم در خصوص نحوه قتل آواى یکساله گفت: «با 
خرید مرگ موش و محلول کردن آن در آب، سم را کم 
کم به دهان دخترم ریختم و آوا هم تمام سم موش را 
خورد و هنگامى که آوا جــان داد. با تیغ موکت برى 
خودم را از ناحیه گردن؛ سینه و دست ها مجروح کردم 

که با تماس افراد رهگذر به بیمارستان منتقل شدم.»
در ادامه جسد آوا کشف و متهم براى تحقیقات بیشتر 

در اختیار کارآگاهان پلیس آ گاهى شیراز قرار گرفت.
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رونق بی ایسوس به طور رسمى VivoMini PC UN65U را به برنامه جهانى Corporate Stable Model (CSM) افزود؛ برنامه CSM یک 
 CSM .ابتکار عمل، با هدف ارائه خدمات به مشتریان با عرضه پایدار محصول، پشتیبانى پس از فروش بسیار پیشرفته طراحى شده است

در حال حاضر برترین و سازگارترین برنامه بین سیستم ها در جهان، براى پروژه هاى تجارى است که اینک دامنه آن به مینى کامپیوترها نیز 
کشیده است. مینى کامپیوترهاى ASUS CSM براى کسب و کارهاى کوچک، متوسط (SMB) و شرکت ها مناسب هستند.

با خرید هر یک از این مینى کامپیوترها، نسخه اى از CSM به ارزش 60 دالر را از ASUS Control Center دریافت خواهید کرد که مجموعه نرم 
 CSM در سطح سرور بوده و کنترل و نظارت جامع را براى شما فراهم خواهد کرد. افزون بر تمام این موارد، محصوالت مبتنى بر IT افزارى مدیریت

داراى نقشه راه پایدار و اطمینان از دسترس بودن تا 36 ماه هستند..

مینى کامپیوتر VivoMini PC UN65U نخستین مینى PC جهان است که قابلیت هاى یک کامپیوتر دسکتاپ کامل کسب 
 Intel و کار را در یک کیس 0,6 لیترى کوچک عرضه مى دارد. این محصول با استفاده از پردازنده هاى نسل هفتم اینتل در نمونه هاى

Core طراحى شده است که داراى ذخیره سازى دو گانه، شامل مدل هاى 2,5 اینچى از SSD و HDD هاست. همچنین در بخش ذخیره 
سازى شاهد ماژول هاى پیشرفته SSD M.2 با پهناى باند 32 گیگابیت در ثانیه هستیم. مینى کامپیوتر VivoMini UN65U مى تواند 
از ماژول هاى Intel Optane نیز استفاده کرده و سرعت عملکرد HDD را در بخش هایى همچون ذخیره سازى فایل هاى بزرگ، بسیار 
باال ببرد. VivoMini PC UN65U ها با طراحى مدرن خود، امکان ارتقا و دسترسى به سخت افزارهاى داخلى را بسیار آسان کرده است.

ایسوس قصد دارد تا مجموعه اى کامل از مینى کامپیوترهاى خود را مبتنى بر ویژگى هاى تجارى CSM طراحى نماید که در ماه هاى آینده 
 VC68R, VivoMini UN68U, ASUSPRO Mini و VivoMini VC65, VivoMini VC68V شاهد پیوستن مدل هایى همچون

PC E520 و E420 به زمره نسخه هاى داراى CSM خواهد بود.

  ASUS Control Center یک مجموعه متمرکز مدیریت فناورى اطالعات است که راندمان سازمانى را از 
طریق کنترل کامل در یک رابط بسیار کاربر پسند افزایش مى دهد. ASUS Control Center امکان نظارت 

باال و بهترین تجربه مدیریت فناورى اطالعات را براى محصوالت سازمان و تجارى ایسوس فراهم مى کند. 
محصوالت ASUS CSM به وسیله ASUS Control Center به شما اجازه خواهند داد تا مواردى از جمله 
نظارت بر دماى سیستم، فن، ولتاژ کارى و وضعیت سخت افزارها را کنترل کرده و همچنین امکان مدیریت محیط 

دسکتاپ از راه دو،از جمله دسترسى به وضعیت برق سیستم مانند حالت هاى روشن، خاموش، آماده به کار و 
تنظیمات بایوس را فراهم مى سازد. در بخش کنترل BIOS، حتى به روزرسانى آن نیز از این طریق امکانپذیر است.
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بر اساس گزارش هاى منتشر شده، شرکت اپل در کنار معرفى نسل جدید گوشى هاى آیفون و ساعت 
هوشمند، از تلویزیون اپل  4K در ماه سپتامبر سال جارى رونمایى خواهد کرد.

 انتظار مى رود این محصوالت جدید توسط شرکت اپل به طور رسمى طى یک رویدادى در ماه سپتامبر سال 
جارى اپل معرفى و رونمایى شوند.

طى چند ماه گذشته، جزئیات مختلفى در مورد نسل جدید تلویزیون هاى اپل  افشا شده است. در اوایل ماه اوت، 
گفته شد که این تلویزیون اپل  از دالبى ویژن و اچ دى آر 10 پشیبانى مى کند.

بر اساس اعالم بلومبرگ، این تلویزیون اپل (اپل تى وى) جدید به یک پردازنده  با سرعت باال مجهز است که 
امکان استریم محتوا با رزولوشن 4k را فراهم مى کند. با اینکه امروزه قیمت تلویزیون هاى  4k رو به کاهش 

است، اما الزم به ذکر است که همه  آنها از محتواى HDR پشتیبانى نمى کنند.
در تلویزیون جدید اپل امکان پخش و استریم برخى از محتواى اورجینال شبکه  معروف NetFlix با فناورى 
HDR10 و با پشتیبانى از دالبى ویژن وجود دارد؛ اما با توجه به اینکه اخیراً تعدادى فیلم با کیفیت4K HDR در 
iTunes انگلستان پخش شده است، مى توان گفت که اپل براى استریم محتواى 4K و HDRدر نسل جدید 
تلویزیون هایش اعالم آمادگى کرده است. بلومبرگ گزارش کرده است که این غول فناورى، با استودیوهاى 
فیلمسازى مذاکراتى را آغاز کرده تا بتواند نسخه  K 4فیلم ها را توسط iTunes در اختیار کاربران قرار دهد. یکى 
از محدودیت هایى که نسخه کنونى و پیشین تلویزیون اپل داشت، این بود که تنها مى توانست محتواى از قبل 
تولید شده را پخش کند و امکان پخش محتواى زنده را نداشت. اپل هم اکنون با معرفى و رونمایى نسخه جدید 

این تلویزیون، قصد دارد محتواى زنده بیشترى را در اختیار و دسترس کاربران خود قرار بدهد.

با پیشرفت توانایى هاى توسعه دهندگان در زمینه گســترش برنامه هاى اندرویدى روز به روز 
شاهد اپلیکیشن هاى جدیدى هستیم که با قابلیت ها و توانایى هاى خود کاربران را شگفت زده مى کنند. 
RainToday – HD Radar Pro Premium نیز با قرارگیرى در دسته بندى برنامه هاى مربوط به آب 

و هوا با سیستم و فناورى منحصر به فرد خود توانایى ها و قابلیت هاى ویژه اى را در اختیار دارنده دیوایس 
اندروید قرار مى دهد. موتور هوشمند و نوآورانه به کار رفته شده در این برنامه؛ یک رادار با کیفیت را به نمایش 
مى گذارد که کاربران را در هر لحظه اى از احتمال بارش باران مطلع مى ســازد، عالوه بر این اطالعات 
آب و هوایى مختلفى توسط نرم افزار قابل دریافت مى باشد که باعث شــده در مدت زمانى بسیار کوتاه 
بتواند افراد بسیارى را در سراسر جهان به سوى فناورى خود جلب کند! رادار متحرك همیشه فعال بوده و 
نقشه هاى گوگل را همراه با جزئیات قرارگیرى ابرها در نقاط مختلف نمایش مى دهد تا بتوانید از محل 
دقیق آنها اطمینان پیدا کنید. دقت برنامه به قدرى باال بوده که تا 60 دقیقه قبل از بارش باران، به طور حتمى 
بارش را گزارش و مجموعه اى از آمار و اطالعات را در قالب نمودارهایى براى احتماالت بارش هاى بعدى 

به اشتراك مى گذارد.

K4 فناورى جدید اپل؛ تلویزیونK4 فناورى جدید اپل؛ تلویزیون

اپلیکیشن دریافت اطالعیه و هشدار بارش 
باران توسط اندروید

مایکروسافت دو نسخه ویژه از ویندوز را همراه با پسوندهاى N و KN عرضه مى کند. نسخه N ویندوزهایى 
هستند که در اروپا عرضه مى شوند، در حالى که KN ویندوز هایى هستند که در کشور کره عرضه مى شوند. در 
حالى که هر دو توزیع جزو نسخه هاى استاندارد به شمار مى روند اما در مقایسه با توزیع هاى عادى تفاوت هایى 

دارند. به طورى که شامل ویندوز مدیاپلیر و دیگر ویژگى هاى چند رسانه اى نمى شوند. 
نسخه N ویندوز براى توزیع در اروپا عرضه مى شوند، در نتیجه فاقد یکســرى ویژگى هاى چندرسانه اى هستند. این 

نسخه ها فاقد نرم افزارهاى ویندوز مدیا پلیر، Groove Music، Move & TV، Voice Recorder یا اسکایپ هستند.
KN نسخه اى از ویندوز است که در کشور کره عرضه مى شود. در این نسخه نیز مدیاپلیر و ویژگى هاى چند رسانه اى حذف شده است. درست مشابه رویکردى 

که در نسخه N اعمال شده است. زمانى که نســخه هاى KN ویندوز عرضه شدند،ش مایکروسافت ویندوز مســنجر را نیز از آنها حذف کرد. البته بسیارى از 
کاربران مجبور نیستند نسخه هاى N یا KN را مورد استفاده قرار دهند.  در نتیجه اگر سعى کردید سیستم عامل ویندوز 10 را خریدارى کرده یا دانلود کنید اگر با 
 Windows Home روبه رو شدید، بدانید که اینها همان نسخه هاى استاندارد windows 10 Professional N یا Windows 10 Home N عبارت هایى همچون

و Professional هستند با این تفاوت که ویژگى ها چندرسانه اى که به آنها اشاره شد در این نسخه ها وجود ندارند.

 KN و N پسوندهاى
در نگارش هاى مختلف ویندوز 10 

به چه معنا هستند؟

بى شک دانستن ظرفیت ها و ترفند هاى موجود 
در هر نرم افزارى، به شــما کمک مى کند که 
سرعت عمل و بازدهى بیشــترى را با نرم افزار 
مورد نظر تجربه کنید. ماشین حساب ویندوز هم 
یکى از این نرم افزارهایى است که همیشه و در 
اکثر مواقع مورد استفاده قرار مى گیرد. در ماشین 
حساب ویندوز این امکان وجود دارد که عدد پى 
(π) را تا 31 عدد رقم اعشار مشاهده و در صورت 

لزوم در محاسبات خود از آن استفاده کنید.
مرحله اول: ابتدا برنامــه Calculator یا همان 
ماشین حساب را در ویندوز خود اجرا کنید. براى 
ســهولت کار کلید ترکیبى Windows+R را 
فشار داده و ســپس دســتور Calc را نوشته و 

OK کنید.

 مرحله دوم: ماشــین حســاب ویندوز شما به 
صورت پیشفرض بر روى حالت استاندارد تنظیم 
است. براى مشاهده عدد پى نیاز است که ماشین 
Scientif- حساب خود را روى حالت مهندسى یا
ic قرار دهید. براى این منظور روى گزینه منو 

(سه خط روى هم) کلیک کنید.
 مرحله ســوم: روى گزینه Scientific کلیک 

کنید.
 مرحله چهارم: اکنون از روى کیبورد، کلید P را 
فشار دهید. پس از فشردن کلید P خواهید دید 
که عدد پى تا 31 رقم اعشار براى شما به نمایش 

در آمده است.
 البته دکمه π نیز روى ماشــین حساب وجود 

داشته و شما از آن هم مى توانید استفاده کنید. وز
یند

ب و
سا

ن ح
شی

ا ما
ر ب

شا
 اع
رقم

 31
 تا 

پى
دد 

ه ع
سب

حا
م

نســل جدیدى ها پالم را نمى شناســند اما این کمپانى که 
روزگارى شماره یک دستیار شخصى دیجیتال (پى دى اى/
PDA) بود و در سال 2010 به قیمت 1,2 میلیارد دالر به 
اچ پى فروخته شد؛ اینک قصد دارد در سال 2018 دوباره به 

بازار موبایل بازگردد.
 TCL جالب اینجاســت که مالک این برند کسى نیست جز
چین(معامله مالکیت برند به سال 2015 برمى گردد)، که اخیراً 
برند بلک برى را نیز از آِن خود کرد و حاال تى سى ال زباله تاریخ 
نام هاى موبایل شده است چرا که اول آلکاتل را تصاحب کرد، 
ســپس بلک برى و حاال پالم! و ما نمى دانیم بعدى کیست؟ 

ممکن است Sagem باشد!
«استفان استریت»، مدیر بازاریابى در تى سى ال حرف زیادى در 
این باره نزده اما برند پالم به زودى با شکل و شمایل یک گوشى 
هوشمند جدید در سال 2018 راهى بازار مى شود تا کاربران قدیمى 

عالقه مند به جدیدترین فناورى ها را به خود جذب کند.

بازگشت پالم
شرکت سامســونگ اعالم کرد تبلت به دنیاى موبایل

 Samsung Galaxy جدید خود را با نام
Tab A2 S طى هفته هاى آینده عرضه 

خواهد کرد.
شرکت سامسونگ هر ســاله در بازار 
گوشى هاى هوشمند و تبلت ها فعالیت 
بسیار چشمگیرى دارد. این شرکت مدت 
ها پیش اعالم کرده بود که قصد دارد یک 

تبلت ارزان قیمت روانه بازار کند.
مدتى پیش اعالم شد این تبلت ارزان 
 Samsung Galaxy Tab A)» قیمــت
2017 8.0)» نام دارد اما سامســونگ 
ظاهرا در نام این تبلت تغییراتى ایجاد 

کرده است.
بعــد از اینکه این تبلــت بارها «لیک» 
و تصاویر بســیارى از آن منتشر شد،  
سامســونگ اخیرا اطالعات جدیدى از 

ان منتشر کرده است.
بر اســاس این اطالعات تبلت ارزان 
Samsung Gal-» قیمت سامسونگ به
axy Tab A2 S» تغییر نام داده است و 

طى هفته هاى آتى عرضه خواهد شد. 
 Qualcomm این تبلت مجهز به تراشه
Snapdragon 427 بــا ســرعت 1,4 

گیگاهرتز است.
گیگابایت حافظه  2 گیگابایت رم و 16 

داخلى از دیگر 
ویژگــى هاى 
فاش شــده 

S A2 است. یندوزهایى
مى شوند. در 
تفاوت هایى 

 هستند. این

رویکردى  به
ته بسیارى از 
کنید اگر با ود
WindowsH

16 6 گیگابایت رم و ی2 ب ی
داخلى از دیگر
ویژگــى هاى

فاش شــده 
SA2 است.

با تبلت جدید 
سامسونگ آشنا شوید

به تازگى دانشمندان یک سیستم هوش مصنوعى 
جدید طراحــى کرده اند که مى تواند با اســتفاده از 
امواج رادیویى، وضعیت و کیفیت خواب انسان ها را 

اندازه گیرى و تحلیل کند.
بررســى وضعیت خواب بــه کمک فنــاورى امر 

چندان جدیدى نیست ولى براى این کار همواره به 
دستگاه هاى جانبى نیاز بوده است.

حال دانشمندان روش جدیدى براى این کار ابداع 
کرده اند که به کمــک این روش دیگــر نیازى به 
استفاده از حســگرهاى مختلف بر روى بدن کاربر 

نخواهد بــود بلکه این مدل کارى جدید به ســراغ 
بررسى وضعیت خواب بر پایه تحلیل بدن انسان به 

کمک امواج رادیویى رفته است.
 این روش جدید به تحلیل امــواج رادیویى اطراف 
انسان ها مى رود و مقادیر برداشت شده را بر اساس 
وضعیت هاى مختلف (سه وضعیت مختلف) خواب 

تعبیر مى کند.
وضعیت هاى خواب در نظر گرفته شــده براى این 
هوش مصنوعى شامل خواب سبک، خواب عمیق و 

خواب با تحرك مردمک چشم فرد هستند.
این پروژه که توسط مرکز تحقیقات MIT انجام شده 
است، مى تواند تحلیل وضعیت بیماران و جتى افراد 
عادى را نیز دستخوش تغییراتى شگفت انگیز کند و 
با توجه به تکیه آن بر اســتفاده از هوش مصنوعى، 
به راحتى مى توان در آینده آن را بهبود بخشید  و براى 

نیازهاى پیش رو آماده ساخت.

طراحى هوش مصنوعى ویژه براى تعیین کیفیت خواب

ا این کمپانى که 
تال (پى دى اى/
 میلیارد دالر به 
20188 دوباره به

TCL ست جزL
ً ى گردد)، که اخیرا
ى ال زباله تاریخ 
 را تصاحب کرد،

 بعدى کیست؟ 

 حرف زیادى در
ایلیک گوشى

ا کاربران قدیمى 
کند.

پالم
شرکتسبایل

جدید خود
Tab A2 S
خواهد کرد
شرکت سا
هاى گوشى
بسیار چشمگ
ها پیش اعال
تبلت ارزان ق
مدتى پیش ا
A)» قیمــت
2017 8.0)» ن
ظاهرا در نام ا

کرده است.
ا بعــد از اینکه
و تصاویر بســ
سامســونگ اخ
ا ان منتشر کرده
بر اســاس این
قیمت سامسونگ

با
سامس
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منبع: تسنیم

منبع: قدس آنالین

منبع: ایسنا 

منبع:  میزان

ر جمعیتى از کم تراکم ترین 
ورترین استان ایران و از نظ

استان سیستان و بلوچستان، پهنا

وایى، موجب بروز انواع پوشش گیاهى در 
.وسعت استان و تنوع آب و ه

استان هاى کشور است

م توجه به زمینه گردشگرى 
دلیل محرومیت استان و عد

این منطقه شده است. سال هاست که به 

این مناطق بکر مانده است. هر چند بسیارى از مناطق سیستان و 
ن منطقه پهناور، بسیارى از 

در ای

باى خود را حفظ کرده است.
 خشکسالى مواجه است اما همچنان طبیعت زی

بلوچستان با خطر

مراسم تشییع پیکر 
دانش آموزان 
هرمزگانى

مرین تیم ملى فوتبال 
ت

ایران، صبح دیروز یک شنبه 

12 شهریور در مجموعه 

ورزشى آزادى برگزار شد. 

تیم هاى فوتبال ایران و 

سوریه، سه شنبه 14 

ور در تهران به مصاف 
شهری

یکدیگر مى روند. تیم 

ایران پیش از این به عنوان 

سومین تیم صعود کننده به 

مسابقات جام جهانى حضور 

ود را در روسیه قطعى
خ

 کرده است.

موزه مردم شناسى
 چناران




