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افزایش قیمت 
چند خودروى داخلى

فرمانده «شهید حججى»
 چه کسى بود؟ 

امروز؛
بزرگداشت روز سینما 

در« قلب شهر»

طراح سایت فیشینگ، گرفتار 
پلیس اصفهان شد

446 شىء تاریخى از آلمان
 به ایران بازگشت
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عباس غزالى: 
من بازیگر گزیده کار شده ام

گرانى دستورى مصالح ساختمانى 
براى رونق مسکن!
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 وابستگى به 
گوگل را 
کم مى کنیم
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وزیر ارتباطات روى خط «حاال خورشید» درباره حذف 
برنامک هاى ایرانى از اپ استور صحبت کرد.

آذرى جهرمى گفت: از دشمن جز دشمنى 
چیز دیگرى نباید انتظار داشت. تحریم هاى 

جدیدى علیه ایران وضع نشده است. 
وى افزود: دولت جدید آمریکا

عالقه مند است در توافق صورت 
گرفته اختالل ایجاد کند. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از 
برگزارى جلسات محرمانه در پارلمان 

درباره محصوالت تراریخته خبر داد.
همایون هاشمى با تأکید بر اینکه 
محصوالت تراریخته، هم مزایا و 

هم معایب دارد، افزود: با 
توجه به افزایش جمعیت 

جهان و تأمین امنیت  ...

2

جلسات 
محرمانه در 
مجلس درباره 
«تراریخته» ها

155

در فوتبال اصفهان 
على رغم اینکه تیم هاى 

اصفهانى طرفداران 
زیادى دارند اما امروز دلمان 

مى خواهد  پرسپولیس به عنوان 
نماینده ایران در رقابتى که شکل و 

شمایلى ملى دارد آن هم در دیدار با نماینده 
عربستان سعودى  پیروز و سر افراز باشد.

گزارش بازدید خبرنگاران از یکى از مهمترین سایت هاى غنى سازى اورانیوم در کشور

تانوشى؛ لپ تاپ اندروید
 براى کودکان

پرسپولیس ایران-االهلى عربستان 

12پیروز شـــو! 

مادر بنیتا: گذشت نمى کنم خداحافظ آقاى مربىدالیل نوسانات قند خون در افراد دیابتىاواخر امسال ارز تک نرخى مى شود «نهنگ آبى» در ایران قربانى گرفته است؟ چهره اصفهان،  نیازمند بهسازى اجتماعى ورزشسالمتاقتصاد حوادث استان اجتماع

به شماره ثبت 250 فریدن به شناسه ملى 10260060181
بدینوسیله از سهام داران محترم و یا وکیل قانونى سهام دار دعوت مى شود در مجمع عمومى عادى که رأس ساعت 9:00 صبح روز جمعه مورخ 

96/07/14 واقع در چادگان- سد زاینده رود محل طرح (یانچشمه) برگزار مى شود حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

1- رسیدگى و تصویب مالى سال 95 شرکت
2- انتخاب بازرسین

3- آموزش باغبانى و سایر موضوعات
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهى

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شرکت گردو
 و بادام کاران سد زاینده رود سهامى خاص

امیر بهارلو- مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره شرکتامیر بهارلو- مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره شرکت
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وزیر ارتباطات روى خط «حاال خورشید» درباره حذف 
برنامک هاى ایرانى از اپ استور صحبت کرد.

آذرى جهرمى گفت: از دشمن جز دشمنى چیز دیگرى 
نباید انتظار داشت. تحریم هاى جدیدى علیه ایران وضع 
نشده است. وى افزود: دولت جدید آمریکا عالقه مند است 
در توافق صورت گرفته اختالل ایجاد کند. یک دسته از 
مشکالت به شرکت گوگل برمى گردد و سعى مى کند 
انحصارات ذاتى ایجاد کند. تمام تالش ما بر این است که 
مسئله را حل کنیم چون موضوع مهمى در کسب و کار 

نوپا براى جوانان است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: کره جنوبى وابســتگى مطلق 

خود را به گوگل و اندروید کم کرده اســت، این موضوع 
در دستور کار ما نیز هست. شرکت سامسونگ برنامه اى 
براى کمتر کردن وابستگى به گوگل دارد. مى توان با آنها 
و یا کشور ژاپن مذاکراتى داشت البته ما تصمیم نداریم 
زندگى عادى مردم را مختل کنیــم. این همان هدفى 
است که تحریم کنندگان ما دارند. پس باید از برخورد تند 

شعارى پرهیز کنیم.
وى ادامه داد: در حال پیگیرى رفع فیلتر توییتر هستیم، 
بخش هاى مختلف کشور در حال بررسى هستند، نگاه 
ما عوض نمى شود ممکن است و مثبت است اما شایدکار 

ما به نتیجه نرسد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از برگزارى جلسات 
محرمانه در پارلمان درباره محصوالت تراریخته خبر داد.

همایون هاشمى با تأکید بر اینکه محصوالت تراریخته، هم 
مزایا و هم معایب دارد، افزود: بــا توجه به افزایش جمعیت 
جهان و تأمین امنیت غذایــى و نگرانى هاى موجود در این 
زمینه، دانشمندان کشــورمان نیز با احتیاط با این موضوع 
برخورد مى کنند.نماینده مردم میاندوآب در مجلس با بیان 
اینکه برخى نگرانى هــا درباره محصــوالت تراریخته به 
دلیل دســتکارى در گیاهان و حیوانات است، گفت: برخى 
از دانشــمندان معتقدند محصوال ت تراریخته موجب  بروز 
بیمارى هایى در طول زمان مى شود، البته این موضوعات در 

هاله اى از ابهام قرار دارد که عمدتاً برخى از آنها به اثبات رسیده 
اســت. وى تصریح کرد: یکى از نگرانى هایى که در بحث 
امنیتى محصوالت تراریخته وجود دارد، مبحث  بیوتروریسم 
است که در بستر این موضوع مى تواند نهفته باشد و برخى 
معتقدند شاید بتوان از این محصوالت علیه بشریت استفاده 
کرد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه 
چندین  بار به صورت محرمانه مسئوالن مربوطه به مجلس 
آمده اند و توضیحاتى ارائه کرده اند، گفت: یکسرى محصوالت 
از سایر کشورها وارد ایران مى شود که دستگاه هاى متولى باید 
درباره آنها اظهارنظر کنند و نگرانى هایى که درباره بیمارى زا 

بودن این محصوالت دارند را برطرف کنند.

 وابستگى به گوگل را 
کم مى کنیم

جلسات محرمانه در مجلس 
درباره «تراریخته» ها

تبانى، رشوه و انتخاب 
شهردار!

  تسنیم| دادستان عمومى و انقالب نظرآباد از 
بازداشت سه نفر از اعضاى شوراى شهر پنجم نظرآباد در 
استان البرز و شهردار منتخب این شهر خبر داد. محمد 
قیومى اظهار داشـت: این افـراد قبل  از اینکه شـهردار 
منتخب را در نشسـت شـوراى شـهر انتخـاب کنند در 
البیگرى ها با هم عهد مى بندند که یک فرد مشخصى 
شـهردار شـود. وى با بیان اینکه شـهردار منتخب هم 
بازداشـت و تحت نظر اسـت،  افزود: یکـى از این افراد  
بازداشـت شـده خانم و دو نفر دیگر از اعضاى شورامرد 
هستند. دادستان عمومى و انقالب نظرآباد با بیان اینکه 
در این پرونده تاکنون شـش نفر بازداشـت شـده اند که 
این افـراد به جهت اخذ رشـوه  کـه بـراى رأى دادن به 
فرد مشخصى دریافت کرده اند، دسـتگیر شدند عنوان 
کرد: یک نفر از اعضا شوراى شهر اقرار به دریافت رشوه 
دارد و دو  نفر دیگر مى گویند که قـرار بوده به ما وجهى 

پرداخت شود.

تغییر سردبیر «جام جم» 
  فارس| مهـدى عرفاتـى، سـردبیر پیشـین 
خبرگزارى نسیم آنالین، سردبیر روزنامه جام جم شد. 
وى دانش آموخته روزنامه نگارى است و بیش از 15سال 
فعالیت رسانه اى و مطبوعاتى دارد. جام جم روزنامه اى 
است که از سال 1379 در سراسر ایران منتشر مى شود 
و سازمان صدا و سیما صاحب امتیاز آن است. جام جم 
تنها روزنامه اى است که داراى شش چاپخانه در شش 

استان ایران است.

امکان بازگشت اموال مصادره 
  تابناك | اسدا... عسـگراوالدى گفت:  اموالى 
که در دهه 60 بـا حکم خلخالى مصادره شـدند امکان 

برگشت دارند. فقط نیاز به شکایت است.

سفر مخفیانه شاهزاده  
به سرزمین هاى اشغالى 

سـفر  خبـر    باشگاه خبرنگاران جوان | 
محرمانـه یک شـاهزاده سـعودى بـه سـرزمین هاى 
اشغالى در هفته گذشته بازتاب گسترده اى در رسانه ها 
داشت. اهمیت این سـفر از آن جهت بود که عربستان 
هنـوز موجودیـت اسـرائیل را بـه رسـمیت نشـناخته 
اسـت. هرچنـد وزارت خارجـه رژیـم صهیونیسـتى و 
عربستان هیچ واکنشـى به این خبر نداشتند، اما پایگاه

 اطالع رسـانى اسپوتنیک، هدف از سـفر این شاهزاده 
سعودى به سـرزمین هاى اشـغالى را گفتگو با مقامات 
ارشد رژیم صهیونیستى درباره پیشبرد مذاکرات سازش 

میان رژیم صهیونیستى  و فلسطینیان اعالم کرد.

اعالم تاریخ دادگاه بقایى؛ 
همین روزها 

رئیـس کل دادگسـترى    جام جم آنالین |
استان تهران در پاسخ به این سئوال که آیا پرونده حمید 
بقایى معاون اجرایى رئیس دولت دهم، تعیین وقت شده 
اسـت یا خیر؟ گفت: با توجـه به حجم زیاد ایـن پرونده، 
دادگاه فعًال مشـغول مطالعه اوراق است و تا هفته پیش 
تعیین وقت نشده بود. غالمحسین اسماعیلى اضافه کرد: 
دادگاه ابتدا باید پرونده را به صورت کامل مطالعه کند تا 
در صـورت وجود نقص یـا نواقص، پرونده را به دادسـرا 
عـودت دهد و نواقـص برطرف شـود. وى اضافـه کرد: 
در مجموع فکر مى کنم همین روزهـا تاریخ دادگاه این 

پرونده تعیین شود.

تهدید مراجع به ندادن مالیات
محمد على ابطحى، رئیس دفتر رئیس    تابناك |
دولت اصالحات  گفت: بعد از انتخابات سال 80 که آقاى 
خاتمى براى دومین بار رئیس جمهور شد از قم اطالع 
دادند که یکى از مراجع پیامى براى رئیس جمهور دارد. 
به محضرشـان رفتم. پیـام دادند که بـه رئیس جمهور 
بگویید اگر در کابینه وزیر زن باشد فتوا خواهیم داد که 

مالیات دادن به دولت حرام است. 

توئیتر

فرماندهى مرکزى نیروى دریایى آمریکا درباره هشدار ارتش جمهورى اسالمى 
ایران به یک ناو آمریکایى در دریاى عمان توضیح داد که هیچگونه رویارویى 

مستقیم میان نیروهاى ایرانى و آمریکایى رخ نداده است.
به گزارش ایسنا، نیروى دریایى ارتش کشورمان که در حال اعزام ناو موشک انداز 
خود براى کمک به یک فروند لنج ماهیگیرى بود، به ناو آمریکایى با شماره بدنه 

02 که در حال نزدیک شدن به موقعیت این لنج بود، هشدار داده است.
فرماندهى مرکزى نیروى دریایى آمریکا روز یک شنبه با صدور بیانیه اى به این 
خبر واکنش نشان داد و اعالم کرد که گشتزنى ساحلى که در حال انجام عملیات 
در دریاى عمان بوده است، در ششم سپتامبر تماس اضطرارى یک قایق کوچک 

را در فاصله 75 مایلى موقعیت ناو آمریکایى تمپست دریافت مى کند.

بنا بر گزارش خبرگزارى رویترز، به طور همزمان نیز قایق موتورى نوردیک وویاگر 
که  به قایق مذکور نزدیک تر بوده است، پیشنهاد  کمک ارائه و با آن تماس چشمى 
برقرار مى کند. ناو تمپست سپس آمادگى خود براى پشتیبانى از نوردیک وویاگر 

را اعالم مى کند که این کشتى پیشنهاد را رد مى کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: با وجود ترافیک رادیویى از فاصله دور، ناو تمپست 
شنیده است که قایق موتورى آمریکایى کمک بیشترى را براى قایق ایرانى که 

در شرایط اضطرار قرار داشته، هماهنگ کرده است که چگونه به ایران بازگردد.
«کلوئه مورگان»، سخنگوى فرماندهى مرکزى نیروى دریایى آمریکا در این 
باره توضیح داد که هیچگونه رویارویى مستقیمى میان نیروهاى دریایى ایران و 

آمریکا رخ نداده است.

حــدود 30 نفــر از خبرنــگاران و    ایسنا|
روزنامه نگاران کشــور روزهاى 11 و 12 شهریور از دو 
مرکز مهم هســته اى کشــور که پس از برجام موضوع 
فعالیت  آنها از بحث برانگیزترین موضوعات بوده اســت 
بازدید کردند. مســئوالن این مراکز و مقامات سازمان 
انرژى اتمى با همراهى اصحاب رسانه، توضیحات الزم 
را تا جایى که مالحظات امنیتى و برجامى اجازه مى داد در 

اختیار آنها قرار دادند.
در جریان بازدید خبرنــگاران از ســایت نطنز، یکى از 
مسئوالن شرکت کاال الکتریک در توضیحاتى که درباره 
روند کار در نطنز ارائه کرد گفــت: ظرفیتى که از تعداد 
سانتریفیوژها در چارچوب برجام کاسته شده است، اهمیت 
صنعتى در تأمین سوخت مورد نیاز براى نیروگاه بوشهر 
ندارد، چراکه میزان سانتریفیوژهاى کاهش یافته بسیار 
ناچیز است. به عالوه ایران تا رسیدن به مرز تولید سوخت 
نیروگاه بوشهر حتى اگر سانتریفیوژها در همان ظرفیت 
قبلى به فعالیت خود ادامه مى دادند، فاصله زیادى داشت.

این مسئول ایرانى خاطرنشان کرد که غنى سازى امروزه 
به لحاظ اقتصادى براى کشورهاى هسته اى حائز اهمیت 
است و براى آن ســرمایه گذارى و برنامه ریزى مى شود.

 40 درصد ارزش ســوخت هســته اى به تأسیســات 
غنى سازى باز مى گردد و این نشان مى دهد تا چه اندازه 
این مراکز در دنیا نه صرفاً به لحاظ هسته اى بلکه از جهت 

اقتصادى مورد توجه هستند.
در مسیر حرکت به سمت ســالن زنجیره ها در  محوطه 
بیرونى بر روى تابلویى نوشته شــده است: «اینجا خط 
مقدم علم و فناورى اســت با جمعیــت 80 میلیونى» و 
در جاى جاى ســایت نطنز و حتى در بین زنجیره هاى 
سانتریفیوژ تصاویر و نام شهداى جنگ تحمیلى و شهداى 

هسته اى به چشم مى خورد.
مسئول سایت نطنز که تیم خبرنگاران را در این بازدید 
همراهى مى کند، در توضیحاتــى که همزمان با حضور 
اصحاب رسانه در سالن A سانتریفیوژها ارائه مى کند، 
مى گوید: محدودیت هایى که امروز بعد از اجراى برجام 
در فعالیت هاى غنى ســازى اعمال شده موجب شد که 
در ســطح تحقیق و توســعه و تحقیق و توسعه بر روى 
ماشین هاى سانتریفیوژ پیشرفته با راندمان باال با تمرکز 

و آرامش بیشترى کار  کنیم. وى گفت: در حال حاضر در 
سایت نطنز 5060 سانتریفیوژ در قالب 30 زنجیره در دو 
واحد 26A  و 28A   در حال گازدهى هستند و همزمان 
دوربین هاى آژانس فعالیت هــاى این بخش ها را رصد 

مى کنند.
 بر اســاس گزارش هــاى آژانس و اظهــارات مقامات 
کشورمان و مشاهدات خبرنگاران از سایت نطنز قبل از 
اجرایى شدن برجام، پیش از توافق هسته اى و عملیاتى 
شدن برجام در سالن A سه واحد 24، 26 و 28 فعال بودند 
که در مجموع حدود 9 هزار سانتریفیوژ گازدهى مى شد. 
بر اساس برجام قرار شد تا از این میزان تنها 5060 ماشین 
باقى بماند. بر اساس تصمیم مقامات سازمان انرژى اتمى 

از بین سه واحد مورد اشاره، واحد 24 به دلیل قدیمى تر 
بودن غیرفعال و سانتریفیوژها را در این بخش جمع آورى 

و به انبار منتقل کردند.
مسئول سایت نطنز نیز تأکید مى کند که در حال حاضر 
تنها یک سوم از ظرفیت ســانتریفیوژها که در گذشته 
فعال بودند، غیرفعال شــده اند. همچنین حدود ده هزار 
ســانتریفیوژ دیگر که در ســالن A نصب شده بودند و 
آماده راه اندازى بودند اما به آنها تزریق گاز نمى شــد نیز 

جمع آورى شده اند.
صداى بلنــد اما تا حــدودى گوشــخراش به محض 
ورود به ســالن A توجه مــان را جلب مى کنــد اما این 
صداى گوشــخراش براى ما،  صداى ناشــى از فعالیت 

سانتریفیوژهاســت که در ردیف ها و ترتیب هاى منظم 
ایستاده و مى نوازند. این صدا حکایت از در جریان بودن 
غنى سازى و تزریق گاز دارد، صدایى که هیچ وقت قطع 

نمى شود.
یکــى از موضوعات مهم مــورد ســئوال خبرنگاران و 
روزنامه نــگاران در ایــن بازدیــد مســئله توانمندى 
ایــران در مرحلــه «بازگشــت پذیرى» در چارچوب

 برجام بود.
رئیس سایت نطنز در پاســخ به این پرسش ضمن تأیید 
ســخنان على اکبر صالحى، رئیس سازمان انرژى اتمى 
مبنى بر اینکه «قادریم در پنج روز به شرایط قبل از اجراى 
برجام در غنى ســازى برگردیم»، گفت: ظرف پنج روز 

مى توانیم با بازگرداندن ماشین هایى که در انبار داریم در 
فردو غنى سازى 20 درصد را از سر بگیریم.

وى درباره جزئیات این اقدام پاســخى نــداد و صرفًا به 
این مطلب اشاره کرد که جزئیات این کار و برنامه هاى 
مختلف و متعدد از سوى مسئوالن و مقامات عالى کشور 
در نظر گرفته شده و در شرایط خاص خود اجرا مى شود .ما 
در برابر خروج آمریکا از برجام براى اقدام متقابل بى نهایت 

راه و برنامه داریم و جاى نگرانى نیست.
یکــى از مســئوالن ســایت نطنــز تأکیــد مى کند 
که«ایران دســتش در ســاخت و تولید انبوه نسل هاى 
پیشــرفته ســانتریفیوژ پر اســت». بنا بر این مى توان

 گفت که در نطنز ســانتریفیوژها، هــم مى نوازند و هم 
کوك هستند.

بنابراین گــزارش، دوربین هاى آبى رنــگ آژانس در 
بخش هایى که مواد هســته اى جا به جا مى شوند نصب 

هستند.
یکى دیگر از موضوعات مورد توجه و پرسش خبرنگاران 
نحوه نظارت و بازرسى آژانس و دوربین هاى مستقر شده 

در سایت بعد از اجرایى شدن برجام بود.
مسئول سایت نطنز در این باره تأکید کرد که دوربین هاى 
آژانس صرفًا در مبادى ورودى و خروجى ســالن ها که 
مواد هسته اى در آن جا به جا مى شــود، قرار دارد و این 
دوربین ها به طور آفالین (پیوســته و فرم به فرم عکس 
مى گیرند) اطالعات موجود در هارد دیسک ها را ذخیره 
و در بازدیدهاى دوره اى بازرسان آژانس از این مرکز و با 
حضور نماینده بخش حفاظت اطالعات سازمان انرژى 
اتمى، اطالعات و محتویات آنها را بررسى و گزارش آن 

را تهیه مى کنند.
وى تأکید کرد: هیچ عکس، تصویــر و اطالعات داخل 
دوربین ها نــه تنها آنالین، حتى به طور مســتند هم در 
اختیار بازرسان قرار نمى گیرد و از سایت خارج نمى شود. 
او شایعات مربوط به ارسال اطالعات داخل دوربین ها به 
طور آنالین و مستقیم به کشورى دیگر یا مقر آژانس را نیز 
تکذیب کرد.مسئول سایت نطنز همچنین تصریح کرد: 
تعامل با بازرسان آژانس امرى بسیار ظریف و دقیق است 
و در چارچوب پادمان جامع و پروتکل الحاقى این تعامل 

برقرار است.

 روز دوشنبه 16 مرداد 1396 شمسى، منطقه مرزى «جمونه» در 
سوریه (واقع در مجاورت مرز عراق) مورد هجوم تروریست هاى 
داعش قرار گرفت که طى آن، رزمنده پاسدار «محسن حججى» 
به اسارت درآمده و جمعى از مدافعان حرم، به شهادت رسیدند. یک 
روز پس از این واقعه، تروریست هاى داعش اقدام به انتشار فیلمى از 
اسارت «محسن حججى» و پیکرش پس از شهادت او کردند. این 
فیلم، در موطن «شهید حججى» آوازه اى تاریخى پیدا کرد و نام 
این پاسدار بى ادعا و گمنام نجف آبادى را در میان ایرانیان و حتى 

شیعیان منطقه، بر سر زبان ها انداخت.
در این میان، نام دیگر شهید ایرانى در حمله «جمونه»، تحت تأثیر 
قرار گرفت و کمتر شناخته شد: «مرتضى حسین پور شلمانى» با نام 

جهادى «حسین قمى».
«مرتضى حسین پور» از پاســداران نیروى قدس سپاه بود که در 
زمان شهادت، فرماندهى عملیات «لشکر حیدریون» را بر عهده 
داشت. وى، دقایقى قبل از اسارت «محسن حججى» بر اثر اصابت 

گلوله به پهلویش، بال در بال مالئک گشود.
آنچه خواهید خواند، یادداشتى گزارش گونه است از سوى یکى از 

هم رزمان شهید «مرتضى حسین پور» تهیه و تنظیم شده:
«نیروهاى داعش سحرگاه روز دوشنبه 16 مرداد، با 30 دستگاه 
خودرو و سه عامل انتحارى به مقر اصلى کتائب سیدالشهدا(ع) و 
دو مقر تاکتیکى این مجموعه که با فاصله 1500 مترى از یکدیگر 

قرارداشته حمله سنگینى را شروع کردند.
در جریان این حمله نیروهاى داعش بعد از منفجر شــدن عوامل 
انتحارى، هر ســه مقر مذکور را با اسلحه 23 میلیمترى زیر آتش 
ســنگین گرفتند، به طورى که نیروهاى مستقر در این پایگاه ها 
امکان نزدیک شــدن به خودروهاى محمول خود را نداشــته و 
الجرم فقط با سالح هاى سبک اقدام به مقاومت کردند که طى 50 
دقیقه درگیرى، نیروهاى دو مقر فرعى من جلمه مقرى که «شهید 
حججى» در آن حضور داشته به شهادت رسیدند و فقط مقر اصلى 
که شهید حسین قمى در آنجا حضور داشته با درایت و فرماندهى 
این شهید بزرگوار حفظ شد. در صورتى که فرماندهى شهید قمى 

نبود اآلن ما 11 شهید ایرانى مثل شهید حججى داشتیم.
حسین قمى بعد از در گیرى یک ساعته با مهاجمین داعشى از ناحیه 
پهلو مورد اصابت قرار گرفته و گلوله وارد ریه سمت چپ ایشان شد 
که باعث خونریزى شدید شده و بعد از حدود 20 دقیقه ایشان به 

شهادت مى رسد.
در طول این 20 دقیقه قبل از شهادت، شهید قمى مدام نیروها را هدایت 

و با روحیه اى عجیب سعى در حفظ روحیه نیروهاى خود داشت.
شهید حسین قمى از سال 1392 تا لحظه شهادت بیش از 20 بار 
به مناطق درگیرى در عراق و سوریه اعزام شد و از شهریور سال95 
در سمت مسئول اطالعات «لشکر حیدریون» در سوریه خدمت 

مى کرد.

گزارش بازدید خبرنگاران از یکى از مهمترین سایت هاى غنى سازى اورانیوم در کشور

سانتریفیوژهاى نطنز هنوز کوك هستند

فرمانده «شهید حججى» چه کسى بود؟ 

توضیح نیروى دریایى آمریکا درباره ماجراى نجات لنج ایرانى

مصطفى هاشمى طبا در گفتگویى یک ساعته با 
خبرآنالین شرکت کرده و از رقابت هاى انتخابات 
ریاست جمهورى امسال تا انتخاب وزراى دولت 
دوازدهم ســخن گفته اســت. بخش کوتاهى از 
اظهارات او را در گفتگــوى بلندش با خبرآنالین 

بخوانید:

*آقاى جهانگیرى واقعاً در قامت کسى که بخواهد 
رئیس جمهور شود، ظاهر نشد. ظاهراً وظیفه اى 
داشــت و آن را هم خوب انجام داد؛ آن هم دفاع 
از دولت و دفاع از آقاى روحانى. ایشــان هم در 
قامت کســى که باید رئیس جمهور شود، نبود. 
چون ایشان هم باز مسائل مملکتى را به  آن معنا 
ایجابى مطرح نکرد. یعنى آدم براى کار باید یک 
حرف داشته باشــد. یک جهتى در مملکت ارائه 
کند. ایشان هم نسبت به این مسئله کم توجه بود.

*من کارى به مردم نــدارم. اینکه مردم چگونه 
تصمیم مى گیرند یک بحث دیگر است اما اینکه 
یک آدم باید چگونه باشــد،  مسئله مهمى است. 
اینکه بخواهد خداى ناکــرده یک جورى دلقک 

بازى دربیــاورد که یک عده خوششــان بیاید و 
بخندند و به او رأى دهند که در شأن رئیس جمهور 

مملکت نیســت. رئیس جمهور مملکت باید 
برنامه،  فکر و اندیشه داشته باشد و ارائه 

کند که چه کارى مــى خواهد بکند 
حاال مردم رأى دادند،  دادند. ندادند 
هم ندادند. اینکــه بخواهد بخاطر 

اینکه رأى بیاورد دلقک بازى دربیاورد 
یا طورى حــرف بزند که 

خوشایند برخى باشد 
در شــأن یک رئیس 

جمهور نیست.

*به نظــرم در 
مناظــرات بُرد 
با هیچکدام از 

نامزدهاى اصولگرا 
نبود. فقــط باخت بود. 
هم آقاى میرســلیم و 
هم آقــاى قالیباف. به 
نظرم شأن و شخصیت 

کســى که مى خواهد رئیس جمهور شــود باید 
کمى فارغ از مسائل جزئى و ریز و شخصى باشد. 
متأسفانه به مســائل مملکت و راه حل ها توجه

 نمى شــد. بنابراین من اصًال آن نوع نشان 
دادن شخصیت، کار،  بیان و حرف را در سطح 
کسى که مى خواهد رئیس جمهور مملکت 

شود،  نمى دانستم.

*فردى که از طرف آقاى رئیسى با 
من تماس گرفت که انصراف 
بدهم  به نظرم کار بیخودى 
کــرد. یعنــى پیشــنهاد 
بیخودى به من داد. اصًال 
برآورد نکرده بود که من 
آن آدمى نیســتم که 
اینطورى کنار بروم. به 
نظرم اشتباه کرد حاال به 
هر طریقى را نمى دانم. دلیل 
را هم نگفت. وقتى پرســیدم به 
چه دلیل این پیشنهاد را مى کند، 

چیزى نگفت.

هاشمى طبا:  با دلقک بازى نمى شود رأى گرفت 

رویارویى مستقیم بین ایران و آمریکا  رخ نداد  

ــت. رئیس جمهور مملکت باید 
و اندیشه داشته باشد و ارائه 

کارى مــى خواهد بکند 
أى دادند،  دادند. ندادند 
ینکــه بخواهد بخاطر 
اورد دلقک بازى دربیاورد

ـرف بزند که 
خى باشد 
ک رئیس 

ت.

م در 
بُرد 
 از 

صولگرا 
 باخت بود. 
رســلیم و 
قالیباف. به 
 شخصیت 

متأسفانه به مســائل مملکت و
 نمى شــد. بنابراین من اص
دادن شخصیت، کار،  بیان و
کسى که مى خواهد رئیس

شود،  نمى دانستم.

*فردى که از طرف
من تماس گ
بدهم  به نظ
کــرد. یع
بیخودى
برآورد
آد آن
اینطور
نظرم اش
هر طریقىر
را هم نگفت. وق
چه دلیل این پیش

چیزى نگفت.
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معاون مشموالن و امور معافیت هاى سازمان وظیفه عمومى 
نیروى انتظامى گفت: مشموالنى که قصد تشرف به عتبات 
عالیات در اربعین حسینى را دارند مى توانند از اوایل محرم 
براى دریافت مجوز خروج از کشور اقدام کنند، تا با ازدحام 

مواجه نشوند.
سرهنگ نجف حمیدزاده اظهار داشــت: به منظور ارائه 
تسهیالت بیشتر به مشموالن براى شرکت در راهپیمایى 
معنوى پیاده روى اربعین حسینى، بازه زمانى صدور مجوز 
خروج از کشور براى این دسته از مشموالن به کشور عراق 
از 20 روز به 50 روز افزایش پیدا کــرد. وى افزود: با توجه 
به پیش بینى استقبال بســیار زیاد مشموالن و به منظور 

جلوگیرى از تراکــم در فرآیند صدور مجوز، مشــموالن
 مى توانند در صورت داشتن شرایط خروج از کشو، از دهه 

اول محرم نسبت به اخذ مجوز خروج از کشور اقدام کنند.
معاون مشموالن و امور معافیت هاى سازمان وظیفه عمومى 
نیروى انتظامى ادامه داد: مشموالنى که در طرح جریمه 
مشموالن غایب ثبت نام کرده اند، درصورت پرداخت حداقل 
نیمى از مبلغ جریمه، مى توانند براى همه سفرهاى زیارتى 
و سیاحتى با سپردن وثیقه، مجوز خروج از کشور دریافت 
کنند. سرهنگ حمید زاده گفت: در حال حاضر میزان وثیقه 
نقدى براى سفرهاى زیارتى سه میلیون تومان و سفرهاى 

سیاحتى 15 میلیون تومان است.

مدیر کل موزه ملى ایران اعالم کرد: 446 شىء تاریخى 
بعد از حضورى چهارماهه در شهر بُن آلمان براى حضور 
در نمایشگاه «ایران، فرهنگ کهن بین آب و بیابان» 15 

شهریور به موزه  ملى ایران بازگردانده شدند.
نوکنده با تأکید بــر اینکه این نمایشــگاه تالش کرد تا 
تصویرى روشن از ظرفیت هاى میراث فرهنگى ایران را 
به  نمایش بگذارد، ادامه داد: در طول نمایشگاه بیش از 118 
هزار نفر از نمایشگاه بازدید کردند و بیش از پنج هزار جلد از 

کاتالوگ نمایشگاه به فروش رسید.
مدیر کل موزه ملى ایران با توضیح اینکه کاتالوگ نمایشگاه 
تا پایان شهریور به زبان فارسى منتشر مى شود، تأکید کرد: 

این نمایشگاه بازتاب بسیار مثبتى در رسانه هاى کشورهاى 
مختلف جهان داشت و به تأیید مدیران تاالر هنر و نمایش 
جمهورى فدرال آلمــان از موفق ترین نمایشــگاه ها در 
جذب بازدید کننده، رسیده است به طورى که بسیارى از 

بازدیدکنندگان مشتاق به دیدار ایران شدند.
مدیر کل موزه ملى ایران، تأکید کرد: بــا توجه به اینکه 
تعدادى از آثار مربوط به اســتان هاى خوزستان، کرمان، 
اصفهان و آذربایجان غربى هســتند، برنامه ریزى براى 
بازگشت آثار به استان هاى مبدأ  از هفته هاى آینده صورت 
خواهد گرفت و آثار موزه ملى ایران نیز تحویل امناى اموال 

مربوطه خواهند شد.

446 شىء تاریخى از آلمان
 به ایران بازگشت

صدورمجوز خروج اربعین 
براى مشموالن

35 هزار بازمانده از تحصیل 
در آستانه بازگشایى مدارس اعالم شد 35 هزار کالس 
اولى داریم که به مدرسه نرفته اند و تا کالس ششم نیز 
146 هزار نفر هستند که از سواد باز مانده اند. همچنین 
گفته شــده در بیان علت بازماندگــى از تحصیل،  فقر 
فرهنگى در فرســتادن دختران به مدارس، مهاجرت، 

فقر و ازدواج را مى توان نام برد.

تربیت پزشکان بدون مجوز!
شــورایعالى برنامه ریزى علوم پزشکى در خصوص 
مدارك تحصیلــى صادره از دانشــگاه جامع علمى- 
کاربردى یادآور شــده اســت که تمامى رشته هاى 
دانشگاه جامع علمى- کاربردى در حیطه علوم پزشکى، 
سالمت و بهداشت فاقد مجوز وزارت بهداشت است و 
مورد تأیید شورایعالى برنامه ریزى علوم پزشکى نیست.  

فضاى بى مزه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى تصریح کرد: امروز نوه 
من سه ســال دارد اما با تبلت بازى مى کند و کارکرد 
آن را مى داند. این موضوع موجب تنهایى آدم ها شده 
است. همه تنها شده ایم این زندگى بى مزه از فضاى 
دیجیتال اســت. على ربیعى افزود: رمــان در فضاى 
دیجیتال خیلى مزه ندارد. هرچند به دلیل کمبود زمان به 
فضاى دیجیتال نیاز داریم. وى اظهارداشت: متأسفانه 
دانش آموزانى که سواد را با فضاى مجازى یاد گرفته اند 

اطالعات وسیعى دارند اما کم عمق است.

در 6 استان باران مى بارد
کارشناس سازمان هواشناســى گفت: در چهار استان 
آذربایجان شــرقى، اردبیل، گیالن و مازندران شاهد 
کاهش دماى هوا خواهیم بــود. محمد اصغرى گفت: 
از روز دوشنبه 20 شــهریور ماه(دیروز) جریان هواى 
خنک وارد این استان ها شده و همین موضوع نیز سبب 
کاهش دماى هوا در این چهار استان مى شود. کارشناس 
سازمان هواشناسى از ورود موج جدید بارشى به شش 
استان کشور خبرداد و خاطرنشان کرد: از سه شنبه 21 
شهریور ماه(امروز) موج جدید بارشى وارد شش استان 
سمنان، مازندران، خراسان رضوى، گیالن، خراسان 
شمالى و گلســتان خواهد شد و شــاهد بارش رگبار 

پراکنده در این استان ها خواهیم بود.

تهدید مسافران شمال
پروین فرشــچى، معاون محیط زیست دریایى اظهار 
داشت: عالوه بر ورود زباله و فاضالب تصفیه نشده به 
دریا، آلودگى هاى میکروبى نیز سواحل شمالى کشور 
را تهدید مى کند و با توجه به اینکه این ســواحل مبدأ 
سفرهاى بسیارى از گردشــگران داخلى است و آنها 
از شناگاه هاى این مناطق استفاده مى کنند، درنتیجه 
گردشــگران در معرض آســیب هاى فراوانى ازجمله 

بیمارى هاى پوستى، دستگاه گوارش و چشم هستند.

بیمه تکمیلى با روش جدید 
وزیر آموزش و پرورش از مذاکره با دو شرکت بیمه گذار 
براى قرارداد جدید بیمه تکمیلــى فرهنگیان خبر داد 
و گفت: تا اول مهر و قبل از آنکــه تاریخ قرارداد بیمه 
تکمیلى فعلى منقضى شــود، دستورالعمل جدید بیمه 
تکمیلى ابالغ خواهد شد. سید محمد بطحائى با بیان 
اینکه با سه شرکت بیمه طرف قرارداد نمى شویم گفت: 
در حال حاضر با دو شرکت بیمه گذار جدید وارد مذاکره 
شدیم و برآیند نهایى به این بستگى دارد که مذاکرات 

به چه نتیجه اى برسد. 

کالهبردارى تلگرامى
به تازگى بعضــى از کالهبرداران با ایجــاد روباتى به 
عنوان پرداخت اینترنتى، تمام اطالعات کارت بانکى 
افراد را به دست مى آورند و خرید یک نرم افزار ساده را 
براى کاربران، گران تمام مى کنند. کارشناسان توصیه 
کردند که در سیستم بانکى هیچ پرداختى با تلگرام انجام 
نمى شود و کالهبرداران با روش هاى مختلف قصد به 

دست آوردن رمز شما را دارند.

چرك نویس

در پنج سال گذشته (1391 تا 1396) 919 نفر در حوادث 
رانندگى اتوبوس هاى مســافربرى جان خود را از دست 
دادند که بیشترین آن با 237 نفر در سال 1391 و کمترین 

آن با 172 نفر در سال گذشته به ثبت رسیده است.
بر اساس آمارهاى موجود در سال هاى 1391 تا 1395 
به ترتیب 237، 207، 115، 188 و 172 نفر در تصادف 
اتوبوس هاى مسافربرى جان خود را از دست دادند. این 
آمار در چهار ماهه نخســت ســال جارى نیز برابر با 44 

کشته بوده است.
شــاخص ترین حوادث مربوط به تصادف یــا واژگونى 
اتوبوس هاى مســافربرى از ســال 1391 تا پایان سال 
1395 و فروردین تا اول شهریور 1396 به شرح زیر است:
1- مهر مــاه 1391 ؛واژگونى اتوبــوس دانش آموزان 
بروجنى در مسیر اهواز – بروجن؛ کیلومتر 185 لردگان. 

تعداد تلفات: 26 نفر.
2- شهریور ماه 1391؛ واژگونى اتوبوس زائران کربال در 

مسیر شیراز – هرمزگان. تعداد تلفات: 21 نفر.
3- شــهریور ماه 1392؛ برخورد دو دســتگاه اتوبوس 

مسافربرى در اتوبان قم – تهران. تعداد تلفات: 42 نفر.
4- بهمن ماه 1392؛ سقوط اتوبوس مسافربرى به دره 

در محور هزار، محدوده کردکوى. تعداد تلفات : 18 نفر.
5- اردیبهشت ماه 1393؛ واژگونى اتوبوس شرکت واحد 

در بزرگراه آزادگان تهران. تعداد تلفات: 8 نفر.
6- اسفند ماه 1393؛ برخورد تریلى و اتوبوس در محور 
اصفهان – کاشان؛ 25 کیلومترى کاشان. تعداد تلفات: 

10 نفر.
7- اردیبهشت ماه 1394؛ واژگونى اتوبوس مسافربرى 
در محور تهران – سارى (ورسک). تعداد تلفات: 12 نفر.

8- خرداد ماه 1394؛ سقوط اتوبوس گردشگران عراقى 
به دره در محور کرج – چالوس (سیاه بیشه). تعداد تلفات 

23 نفر.
9- تیر ماه 1395؛ ســقوط اتوبوس حامل ســربازان به 
دره در کیلومتر 5 محور نى ریز. تعداد تلفات: 19 نفر (13 

سرباز).
10- مرداد مــاه 1395؛ واژگونى اتوبوس مســافربرى 
در محور چالوس – کرج (تونل کنــدوان). تعداد تلفات: 

15 نفر.
11- آبان ماه 1395؛ واژگونى اتوبوس زائران کربال در 

استان فارس. تعداد تلفات: 28 نفر.
12- فروردین ماه 1396؛ واژگونى اتوبوس مسافربرى 
در محور مشهد – اصفهان، 12 کیلومترى سبزوار. تعداد 

تلفات: 12 نفر.
13- شهریور ماه 1396؛ واژگونى اتوبوس دانش آموزان 
هرمزگانى در محور بندرعباس – شیراز 70 کیلومترى 

داراب. تعداد تلفات: 9 نفر. 

بهرام دبیرى، هنرمند نقاش معروف از سرقت یکى از آثارش 
با عنوان «آناهیتا، الهه باران» خبر داد.

دبیرى در گفتگو با مهر  گفت: مدیر یک گالرى تازه تأسیس از 
من خواست تا یکى از آثارم را براى شرکت در یک نمایشگاه 
گروهى به امانت بســپارم و من هم تابلوى «آناهیتا، الهه 
باران» را که ســال 84 کار کرده بودم در اختیار این گالرى 
گذاشتم. دو هفته پیش نمایشگاه به پایان رسید و بعد از آنکه 
براى بازگرداندن تابلو با مدیــر گالرى تماس گرفتم، خانم 
گالرى دار، این تابلو 130 در 180 ســانتیمترى را به وانت 
بارى مى سپارد که هیچ گونه اطالعى از چگونگى حمل و 
تحویل آن نداشت ولى همین راننده  جلوى در کارگاهم براى 
مطلع کردن ما به داخل ساختمان آمد و در این فاصله کوتاه 

چند دقیقه اى که به سمت وانت برگشت، اثرى از تابلو نبود.

وى افزود: این تابلو حدود 70 میلیــون تومان قیمت دارد و 
سرقت آن با این ابعاد بزرگ، در این مدت کوتاه کمى مسئله 

را پیچیده مى کند.
دبیرى همچنین گفت: با خانم گالــرى دار تماس گرفتم و 
ماجرا را توضیح دادم و ایشان معتقد است که تابلو را تحویل 

داده و دزدیده شدن آن ربطى به او ندارد.
دبیرى معتقد است که ســهل انگارى گالرى دار و سپردن 
تابلو هنرى به یک راننده وانت که هیچ آشنایى نسبت به اثر 
هنرى و قیمتى بودن آن ندارد، باعث به ســرقت رفتن این 

تابلو شده است.
وى تأکید کرد: وانت بار متعلق به پیک بادپاســت و قیمتى 
بودن تابلو را به اطالع راننده نرسانده بود تا بتوان در صورت 

خسارت از امکان بیمه آن استفاده کرد.

رئیس اورژانس اجتماعى کشور، انتشار کلیپ هایى مبنى 
بر خودکشــى دو جوان ایرانى به دلیل بازى در چالش 
«نهنگ آبــى» را تکذیب کرد و گفت: تــا به حال هیچ 
مورد خودکشى از طریق بازى مذکور در ایران رخ نداده 
است؛ هرکســى مى تواند کلیپ هاى مختلف خودکشى 
را که دالیلى جز این بازى دارند را به دســت آورده و با 
نگارش زیرنویسى به  روى آن علت را شرکت در چالش 
«نهنگ آبى» عنوان کند، اما این ادعاها کامًال بى پایه و 

اساس است.
حسین اســدبیگى در گفتگو با ایسنا درخصوص چالش 
«نهنگ آبى» و انتشار اخبارى مبنى بر خودکشى دو جوان 
ایرانى به دلیل شرکت در این بازى، ضمن تکذیب این 
اخبار گفت: با وجود آنکه در گروه ها و کانال هاى فضاى 
مجازى ادعا شده است که در ایران هم جوانانى به واسطه 
شــرکت در یک بازى کامپیوترى دســت به خودکشى 

زده اند اما این شایعات را کامًال بى اساس مى دانیم.
وى در ادامــه با بیان اینکه اقدام به خودکشــى در افراد 
پیچیده تر از آن است که از طریق بازى به آن دست بزنند، 
ضمن تأکید بر آنکه هیچ گونه خودکشى در ایران از طریق 
بازى مذکور تا این لحظه رخ نداده است، گفت: در دنیا نیز 
تعداد افرادى که از طریق این بازى اقدام به خودکشــى 
کرده اند در مقایسه با حدود یک میلیون نفرى که هر ساله 
از طریق خودکشى فوت مى کنند، بسیار ناچیز و کمتر از 
30 نفر گزارش شده است در حالى که معتقدم انتشار اخبار 
و کلیپ هاى مربوط به این بازى بیشــتر  باعث گرایش 

نوجوانان و جوانان به آن خواهد شد.

زن ها بیشتر خودکشى مى کنند
وى در ادامه با بیان آنکه خطوط 123 (اورژانس اجتماعى)  
و 1480 (صداى مشاور ســازمان بهزیستى کشور) در 

این زمینه آماده ارائه مشــاوره به تمامى افراد اســت، 
گفت: در ســال 95 حدود پنج هــزارو225 نفر در مورد 
خودکشى توســط اورژانس اجتماعى پذیرش شدند که 
از این تعداد دوهزارو322 نفــر با خط تلفنى 123 تماس 
گرفته، دوهزارو17 نفر از خدمات سیار اورژانس اجتماعى 
بهره مند شــدند و 886 نفر نیز در مراکــز مداخله با این 

بحران پذیرش شدند.
رئیس اورژانس اجتماعى کشور همچنین عنوان کرد: از 
تعداد پنج هزار و225 نفرى که طى سال 95 در سراسر 
کشــور در موارد خودکشى توســط اورژانس اجتماعى 

پذیرش شده اند، 75 درصد زن و 25 درصد مرد بوده اند.
اســدبیگى با اســتناد بر آمارهاى ســازمان پزشــکى 
قانونــى گفــت: در ســال گذشــته چهارهــزارو 45 
فوت مشــکوك بــه خودکشــى در کشــور صورت 

گرفته است.

کلیساهاى زیادى براى دین مسیحیت در نقاط مختلف 
جهان ساخته شده است اما قدیمى ترین کلیسایى که در 
کل ج هان ساخته شده، در چالدران ایران بنا شده است. 

بنابر باور مسیحیان ارمنى، کلیساى تاتائوس یا قره کلیسا، 
نخستین کلیسایى است که توســط مبشرین مسیح در 

زمان اشکانیان در دنیا ساخته شده است.

رئیس اورژانس اجتماعى پاسخ مى دهد

 «نهنگ آبى» 
در ایران قربانى گرفته است؟

پرتلفات  ترین حوادث رانندگى 
اتوبوس هاى مسافربرى در 5 سال گذشته

پس از عرضه در یک نمایشگاه؛
تابلوى 70 میلیون تومانى چگونه به سرقت رفت

قدیمى ترین کلیساى جهان در ایران است
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگى گفت: گورستان 
تاریخى خالد نبى گلستان به علت سهل انگارى گردشگران 
دچار آتش سوزى شده و آسیبى به سنگ قبور تاریخى این 

بنا وارد نیامده است.
سردار امیر رحمت اللهى  در مورد آخرین وضعیت پرونده 
تخریب گورستان تاریخى خالد نبى، گفت: پس از اعالم 
موضوع حریق و تخریب گورســتان خالد نبــى در روز 
جمعه، تحقیقات یگان حفاظت میــراث فرهنگى در این 
رابطه آغاز شــد. بررســى هاى اولیه نیروهاى مستقر در 
محوطه نشان مى داد این قبرستان تاریخى دچار حریق 

شده است.
وى در مورد علت حریق گفت: ایــن حریق به علت عدم 
خاموش کردن آتشى که از سوى گردشگران حاضر روشن 
شده بود، رخ داد. البته بالفاصله کار اطفاى حریق آغاز شد.

فرمانده یــگان حفاظت میراث فرهنگى بــا بیان اینکه 

هیچگونه تخریب عمدى قبور و ســنگ هــاى آنها رخ 
نداده اســت، تأکید کرد: در جریان این حریق علف هاى 
هرز محوطه 35 هکتارى دچار ســوختگى شده و خرده 
باقیمانده هاى ســنگ هاى دیگر که در گذشته تخریب 
شده نمایان شده اســت. همین نمایان شدن قطعه هاى

 سنگ هایى که در گذشته تخریب شده است، باعث شد 
تا عده اى تصور کنند سنگ هاى این گورستان ثبت ملى، 

تخریب شده است.
به گفته وى در قســمتى که تراکم ســنگ هــاى قبور 
وجوددارد، هیچ آسیبى وارد نشــده و تمامى آن سنگ ها 

سالم هستند.
رحمت اللهى با اعالم اینکه یگان حفاظت از میراث فرهنگى 
در بخشى از این قبرستان حضور دارد، تأکید کرد: اگر مجوز 
صادر شود، تیم یگان حفاظت به صورت کامل در تمامى 

این مجموعه مستقر خواهد شد.

گورستان خالد نبى گلستان تخریب نشده است
آتش سوزى باعث شد سنگ هاى تخریب شده قبلى نمایان شود

عضو کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى درباره 
حذف واژه طالق از شناسنامه زنان مطلقه گفت: در جامعه ما 
اگرچه نگرش به طالق نسبت به دهه 60 و 70 بهتر شده اما 
همچنان نگاه منفى به طالق وجود دارد و این طرح مى تواند؛ 
تبعات منفى داشته باشــد و موجب سلب اعتماد عمومى از 

جامعه شود.
زهرا ساعى با بیان اینکه جامعه ما یک جامعه سنتى است، 
ادامه داد: این طرح باعث بدبینى مردان و خانواده هاى آنها 
به زنان و دختران مى شود و هنگام انتخاب یک دختر شک و 
دودلى در آنها ایجاد مى شود که مبادا این فرد در گذشته ازدواج 
کرده و در حال حاضر این موضوع را پنهان مى کند. این مسئله 

باعث وسواس بیشتر مردان مى شود. 
 این عضو کمیســیون اجتماعى مجلس با بیان اینکه بناى 
زندگى و ازدواج باید بر مبناى صداقت باشد، خاطرنشان کرد: 
طالق به هر دلیلى از جمله اعتیاد همسر یا سلب مسئولیت 
مردان ممکن اســت؛ اتفاق بیافتد، بنابراین بهتر است این 
فرهنگ را در جامعه ایجاد کنیم که نگاه منفى نسبت به زنان 
مطلقه برداشته شود، البته این موضوع نسبت به گذشته بسیار 
بهتر شده و موضوع طالق امروزه بیشتر از قبل مورد پذیرش 

خانواده هاست.
 ساعى با بیان اینکه ما نباید صورت مسئله را پاك کنیم، گفت: 
با اجراى این طرح، بدبینى را در جامعه نسبت به تمام دختران 
ایجاد مى کنیم که شــاید این فرد در قبل ازدواجى داشته و 
در حال حاضر کتمان مى کند و این باعث مى شود، اعتماد 
عمومى در جامعه پایین بیاید. ما باید فرهنگسازى کنیم و به 
زنان این شانس را بدهیم تا بعد از طالق دوباره ازدواج کنند و 

به دلیل مطلقه بودن طرد نشوند.

حذف واژه طالق
 باعث بدبینى به دختران 

مى شود
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آغاز برداشت پسته از 
باغ هاى استان 

برداشت پسته از پنج هزار و 347هکتار باغ هاى استان 
اصفهان آغاز شد.

مدیر امور باغبانى سـازمان جهادکشـاورزى اسـتان 
اصفهان، مسـاحت باغ هاى پسته این استان را هفت 
هزار و 140هکتار بیان کرد و گفت: هزار و 793هکتار 

از وسعت این باغ ها به مرحله بارورى نرسیده است.
احمدرضا رئیـس زاده عملکـرد این محصـول باغى 
را در هـر هکتار یک تن و 300کیلوگـرم بیان و پیش 
بینى کرد تا نیمه مهر، شـش هزار و 890تن پسـته از 
باغ هـاى این اسـتان برداشـت مى شـود. وى عمده 
ارقـام تولیدى ایـن محصول باغـى را در این اسـتان 
احمدآقایـى، اکبرى،کلـه قوچى،اوحـدى و فندقـى 
برشمرد و افزود: آران وبیدگل، اردستان، نایین، کاشان 
و شاهین شهر عمده شهرستان هاى تولیدکننده پسته 
در استان اصفهان هستند.  مصرف پسته در پیشگیرى 
از بیمارى هاى قلبى و عروقى همچنین براى آرامش 
و تنظیم ضربان قلب و آرام کردن اعصاب مفید است 

و کلسترول بد را کاهش مى دهد.

بهره بردارى
 از 4 طرح آبرسانى

مدیر اداره آب و فاضالب روستایى شهرستان دهاقان 
از بهره بردارى از چهار طرح آبرسانى و اصالح شبکه 
با هزینه 22 میلیارد ریالى در روستاهاى این شهرستان 

خبرداد.
عزیز ا...پناهى اظهار داشت: 44 کیلومتر از شبکه هاى 
آبرسانى در روستاهاى پوده، همگین، قمبوان و على 
آباد گچى اصالح شد که باتوجه به این عملیات، از کل 
125 کیلومتر شبکه که نیاز به اصالح دارند، تقریباً یک 

سوم آن بهبود یافته است.
وى باتوجه به اینکه تاپایان امسال 15 طرح آبرسانى 
و اصالح شبکه در روستاهاى دهاقان انجام مى شود، 
اذعان داشت: امیدواریم با جذب اعتبارات و همکارى 

مسئوالن استان و شهرستان، این طرح ها اجرا شود.
مدیر آبفـار شهرسـتان دهاقان با  اشـاره بـه حفر چاه 
کمکى در روسـتاى قمبوان و بهسـازى دوحلقه چاه 
در این روسـتا نیز افزود: بـراى آبرسـانى کوتاه مدت 
به روسـتاى قمبوان از چـاه اجـاره اى قهه اسـتفاده 

کرده ایم.

افزایش 12 درصدى 
کرایه سرویس هاى مدارس 

سـال تحصیلى جدید، نـرخ کرایه سـرویس مدارس 
اصفهان 12 درصد افزایش پیدا مى کند.

معاون حمل و نقـل و ترافیـک شـهردارى اصفهان 
گفت: نرخ کرایه سـرویس مدارس شـهر اصفهان با  
تصویب شوراى اسالمى شهر 12 درصد در مقایسه با 

پارسال  افزایش مى یابد.
 علیرضا صلواتى افـزود: بر اسـاس برنامه ریزى هاى 
انجام شـده، قرار است هزینه سـرویس هاى مدارس 

آنالین پرداخت شود. 
وى با اشـاره به اینکه با بازگشایى مدارس در مهر ماه 
حجم ترافیک شـهر اصفهـان بین 20 تـا 25  درصد 
افزایش مى یابد، گفت: امسـال  هشـت هـزار و 500 
خـودرو، 70 هـزار دانش آمـوز اصفهانـى را جابـه جا 

مى کنند.

انتقال 6 پرواز فرودگاه امام (ره) 
به فرودگاه شهیدبهشتى

بامداد دیروز به دلیل بسته شدن باند فرودگاه حضرت 
امام خمینى (ره)، شش پرواز به فرودگاه شهید بهشتى 

اصفهان دایورت و به زمین نشستند.
به دلیـل بسـته شـدن بانـد فـرودگاه حضـرت امام 
خمینى(ره) پروازهاى شرکت هاى آگین درمسیر آنتن 
به فرودگاه امام(ره)، اطلس درمسیر استانبول به فرودگاه 
امام(ره)، قطرى در مسیر دوحه به فرودگاه امام(ره)، اتحاد 
در مسیر ابوظبى به فرودگاه امام(ره)، ترکیش در مسیر 
استانبول به فرودگاه امام(ره) و آتا در مسیر استانبول به 
فرودگاه امام(ره) از ساعت 4و30 دقیقه  تا 5 صبح دیروز 
به فرودگاه اصفهان دایورت و در فرودگاه بین المللى 

شهیدبهشتى اصفهان به زمین نشستند.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان اعالم 
کرد: در یکســال اخیر افزون بر 46 میلیون دالر صادرات 
توسط 29 شرکت تعاونى اصفهانى محصوالت غیر نفتى به 

کشور هاى دیگر صادر شده است.
محسن نیرومند گفت: توسـعه صادرات غیرنفتى نه تنها از 
دیدگاه ارز آورى آن، بلکه از نظـر ایجـاد اشـتغال در داخـل 
کـشور از اولویـت ویژه اى برخوردار است. وى افزود: به نظر 
مى رسد تنوع صادرات غیرنفتى نه تنها دیدگاه اقتصادى، بلکه 
به عنـوان یـک راه حل سیاسى در راستاى پیشبرد اهداف 
دولت نیز مؤثر است، امـروزه مردم هم مى دانند که پیشرفت 
پایدار اقتصادى کشور تا حدود زیادى به توسـعه صـادرات و 

بـه دسـت آوردن بازارهاى مطمئن  وابسته است. 
نیرومند اعالم کــرد: در حال حاضر 29 شــرکت تعاونى 
صادر کننده در استان اصفهان وجود دارد و در شرایطى که 
اقتصاد کشــور با تحریم مواجه بود؛ میزان صادرات بخش 
تعاون استان 287 درصد رشد داشته است و میزان صادرات 
بخش تعاون طى 17 سال گذشته افزون بر 250 میلیون دالر 
بوده اســت. وى افزود: عمده صادرات شرکت هاى تعاونى 
طى سال هاى اخیر به کشــورهاى امارات، ژاپن، بوسنى، 
عراق، انگلیس، دبى،کانادا، فرانسه، بحرین،  قطر، افغانستان، 
ترکیه، سودان، بلژیک و کشــورهاى حوزه خلیج فارس و 

روسیه انجام شده است.

مدیر عامل شــرکت ملى پخش فــرآورده هاى نفتى 
منطقه اصفهان گفت: مصرف سوخت بنزین در استان 
اصفهان تا پایان مرداد امســال با رشد 5/85درصدى 
نسبت به پارسال به بیش از 883 میلیون و 258 هزار لیتر 

رسید.
به گفته حســین صادقیان، طى پنج ماه ســال گذشته 
834 میلیون و 412 هزار و 726 لیتر بنزین در اصفهان 

مصرف شد. 
وى با بیان اینکه مصرف نفــت گاز نیز در مدت مذکور 
در استان 8/69درصد افزایش یافته و به یک میلیارد و 
53 میلیون و 201 هزار و 500 لیتر رسیده است، اظهار 

داشــت: میزان مصرف گازوئیل مصرفى طى پنج ماه 
نخست سال گذشته 968 میلیون و 985 هزار لیتر بود.

مدیر عامل شــرکت ملى پخش فــرآورده هاى نفتى 
منطقه اصفهان گفت: میزان مصرف نفت سفید و نفت 
کوره در پنج ماه نخست امســال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به ترتیب 41/56 و 30/27 درصد کاهش

یافت.
 صادقیان اضافه کرد: مصرف نفت سفید در این مدت در 
استان اصفهان به سه میلیون و 999 هزار و 500 لیتر و 
مصرف نفت کوره (مازوت) بــه 11 میلیون و 503 هزار 

لیتر کاهش یافت.

صادرات 46 میلیون دالرى 
شرکت هاى تعاونى استان

اصفهانى ها 883 میلیون لیتر 
بنزین مصرف کردند

بزرگداشت روز سینما، سه شنبه 21 شهریور ماه(امروز) 
با حضور مدیران سینماهاى استان،  مدیران مؤسسات 
تولید فیلم و مدیران آموزشگاه هاى سینمایى به میزبانى 

اصفهان سیتى سنتر برگزار مى شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان 

درباره دلیل انتخاب مجموعه اصفهان سیتى سنتر براى 
میزبانى از سینماداران در روز بزرگداشت سینما عنوان 
کرد: این اولین بار است که بخش خصوصى در اصفهان 
به موضوع سینماها ورود پیدا کرده و سرمایه گذارى در 

حوزه سینما انجام مى شود.

حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى  تأکید کرد: 
اصفهان جایگاه ویژه اى در زمینه سینما در کشور دارد 
و سالن هاى سینمایى اصفهان سیتى سنتر اهالى هنر 

را دلگرم مى کند.
وى افزود: حضور ما در مجموعه اصفهان سیتى سنتر 

به نوعى تقدیر از ســرمایه گذار این مجموعه است به 
این دلیل که فضاى بسیار مناسبى را در یک مجموعه 

تجارى در اختیار فرهنگ قرار داده است.
حجت االســالم والمســلمین ارزانى گفت: ســاخت
 سالن هاى متعدد ســینمایى که به مرور در مجموعه 
اصفهان سیتى ســنتر افتتاح خواهند شــد،  کار بسیار 
ارزشــمندى اســت زیرا اصفهان به عنوان پایتخت 
فرهنگ و تمــدن جایگاه ویژه اى دارد و ســالن هاى 
سینمایى فاخر این مجموعه مى تواند تأثیر بسیار زیادى 
بر فرهنگ و هنر شهر داشته باشد. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان اصفهان اذعان کرد: عالقه مندى 
مدیر مجموعه اصفهان سیتى سنتر باعث شد تا مراسم 
روز بزرگداشت سینما در این مجموعه برگزار شود. ما نیز 
مى توانیم در آینده  اى نزدیک فیلم هاى فاخر سینمایى 

را در این فضا که پردیس سینمایى است اجرا کنیم.

حضور 120 مدیر سینمایى در مراسم 
گرامیداشت روز سینما

مدیر روابط عمومــى مجموعه تجــارى، فرهنگى، 
گردشــگرى و تفریحى اصفهان ســیتى سنتر عنوان 
کرد: با حضور 120 نفر از مدیران ســینماهاى استان، 
مدیران انجمن سینماى جوان،  مدیران مؤسسات تولید 
فیلم و مدیران آموزشگاه هاى سینمایى استان،  مراسم 
گرامیداشت روز سینما در مجموعه اصفهان سیتى سنتر 

برگزار مى شود.
محمد حسین عبداللهى عنوان کرد: تقدیر از سینماگران 
استان اصفهان یکى از برنامه هاى مراسم گرامیداشت 
روز سینماست که امروز از ســاعت 10 تا 12 در مرکز 
همایش هاى بین المللى اصفهان ســیتى سنتر برگزار 

مى شود.

امروز؛بزرگداشت روز سینما در« قلب شهر»

یک فروند بالگــرد در حوالــى منطقه 
نصرآباد اصفهان سقوط کرد.

بنا بر اعالم برخى منابع خبرى، یک شنبه 
شب یک فروند بالگرد در حوالى منطقه 

نصرآباد سقوط کرد.
برخــى منابــع خبــرى و کانال هاى 
اطالع رســانى در ابتدا اعالم کردند که 
دو خلبان این بالگرد به شهادت رسیده اند 
اما سپس اعالم شد آنها قبل از سقوط با 

خروج از بالگرد، جان سالم به در بردند.
یــک منبــع آگاه نظامــى در ایــن 
بــاره گفــت: دو بالگــرد در اختیــار 
ســازمان هواپیماســازى ایران (هسا) 
بــود که بــه هنگام تســت پــروازى

 دید در شب، یکى از آنها دچار سانحه شد 
اما دو خلبان بالگرد ســانحه دیده زنده و 

سالم هستند.
وى افزود: این بالگرد بعد از یک ساعت 
و نیم پــرواز، به علت نقــص فنى فرود 
اضطرارى سنگین کرد که دچار سانحه 

شد.
در همین حال مدیــر اورژانس اصفهان 
نیز با اشاره به ســقوط بالگرد در منطقه 
نصرآبــاد گفت: این ســانحه ســاعت 
22و10دقیقه یک شنبه شب  در منطقه 
نصرآباد جرقویه رخ داد که در پى وقوع 
این اتفاق، دو خلبان این بالگرد مصدوم

 شدند. غفور راســتین اظهار داشت: بعد 
از اعالم گزارش ســانحه سقوط بالگرد، 
بالفاصله نیروهاى امدادى به محل حادثه 
براى امدادرسانى اعزام و دو مصدوم این 
حادثه در محل به صورت سرپایى درمان 

شدند.

سقوط یک فروند بالگرد در نصرآباد

 خلبانان، جان 
سالم به در بردند

معضالت اجتماعى همچــون کــودکان کار یکى از 
مشــکالتى اســت که به دلیل ارتباط آن با چند نهاد 
اجرایى و تصمیم ســاز در اســتان، برنامه ریزى براى 
حل آن نیــاز به خــرد جمعى و تصمیــم گیرى جامع 
دارد که متأســفانه تاکنــون این معضل که در شــهر 
اصفهان، فراگیر است، بدون راه حل اساسى باقى مانده

 است.
چهــره شــهر توریســتى 
بــه  نیــاز  اصفهــان 
و  فرهنگــى  بهســازى 
اجتماعى دارد کــه انتظار

 مــى رود در دوره جدیــد 
شــوراى شــهر، برنامه اى 
براى این امر تدوین شود و با 
توجه به واقعیت هاى موجود 
در شهر اصفهان تا حد زیاد 
ایــن موضوع را بــا قابلیت 
اجرایى به دست شهردارى 

و نهادهاى مربوطه بسپارند تا مانند دوره هاى گذشته 
این مسئله با طرح هاى غیرکارشناسى عقیم نماند.

یکى از نکات مهم که شوراى شــهر باید به آن توجه 
داشته باشد، حضور کودکان در شرکت هاى پیمانکارى 
اســت که مســئول جمع آورى بازیافت از سطح شهر 
هســتند، به طورى که اغلب کارگرانى کــه همراه با 
پیمانکاران در شهر به دنبال زباله مى گردند را کودکان 

زیر 15 سال تشکیل مى دهند.
حضور کــودکان زباله گرد در این شــرکت ها تاکنون 
از دید شــهردارى به عنوان کارفرما پنهان مانده است 
یا اگر هم دیده شــده، با نظارت و رســیدگى روبه رو 
نبوده اســت و روز به روز به تعداد کــودکان زباله گرد 
اصفهان افزوده مى شــود و در ســایه این شــرایط، 
مشــکالت پیچیده ترى گریبــان این کــودکان را
 مــى گیرد کــه کمترین 
آســیب آن عقب ماندن 
آنها از تحصیل در مدارس 

است.
تعدد کودکان زباله گرد در 
شهر اصفهان سبب شده 
تا شهردارى و بهزیستى، 
با محول کردن مشــکل 
بر دوش یکدیگر از اصل 
معضل دور بمانند و هرروز 
بــه تعداد و آســیب هاى 
حضور این کودکان در محیط هاى نامناســب افزوده 

شود.
هرچند مدیریت شــهرى به ســاماندهى این کودکان 
اعتقاد دارد اما درست مشکل از همینجا آغاز مى شود که 
حضور کودکان در چنین مکان هایى اساسًا غیرقانونى 
بوده و زمینه سوءاســتفاده هاى بعدى از آنها را فراهم 

مى آورد.

چهره اصفهان،  نیازمند بهسازى اجتماعى
پرونده کودکان زباله گرد باید جمع شود

از ابتداى امسال به تدریج اتوبوس هاى یورو 4 جایگزین 
اتوبوس هاى فرسوده شرکت واحد اصفهان شدند و اکنون 
شاهد راه افتادن صدها دســتگاه از این خودروى عمومى 

ایمن و استاندارد در سطح کالنشهر اصفهان هستیم.
امــروزه شــاهد ورود اتوبوس هــاى یــورو 4 به جاى 
اتوبوس هاى قدیمى در شــرکت اتوبوســرانى اصفهان 
هستیم. فروردین امســال درحدود 500 دستگاه اتوبوس 
یورو 4 به ارزش 250 میلیارد تومان به ناوگان اتوبوسرانى 
اصفهان وارد شد. قیمت این اتوبوس ها نسبت به هشت 
سال گذشته چهار برابر شده و به همین دلیل عمر ناوگان 
اتوبوسرانى به 8/5 سال رسیده که این بسیار نگران کننده 
است. اتوبوس هاى یورو 4 جدید مجهز به فیلتر هاى دود 
اســت که به جاى دود آلوده، بخار آب وارد هواى شــهر 
مى کند که این یکى از مهمترین مزیت هاى این خودرو 

نسبت به اتوبوس هاى قدیمى است؛ البته این اتوبوس ها 
معایبى هم دارند مانند اینکه نمــى توان آنها را جایگزین 
اتوبوس هاى قدیمى در خط هایى با خیابان هاى باریک 

کرد و باعث افزایش ترافیک شهرى مى شود.
از دیگر معایب اتوبوس هاى یورو 4 مصرف سوخت بسیار 
زیاد است به طورى که براى هر خط اتوبوس باید دو پمپ 
بنزین بزرگ در ابتدا و انتهاى خط اتوبوس در نظر گرفت 
که چنین چیزى در همه خط ها امکانپذیر نیســت. پس 

همچنان باید اتوبوس هاى قدیمى هم نوسازى شوند.
شایان ذکر اســت با توجه به راه اندازى 12 خط اتوبوس 
تندرو (BRT) تا ســال 1400 در حدود 150 دستگاه از 
این اتوبوس هاى یورو 4  در ناوگان حمل و نقل عمومى 
اصفهان به کار گرفته مى شــود و برخى دیگر جایگزین 

اتوبوس هاى قدیمى مى شود.

جایگزینى اتوبوس هاى یورو 4 با
اتوبوس هاى فرسوده شهر 

رئیس پلیس فتاى اســتان اصفهان گفت: فردي که با طراحی سایتی جعلی 
به اطالعات حســاب بانکی کاربران دسترســی و از حســاب آنها سرقت 
می کرد توســط مأموران پلیس فتاي اســتان اصفهان شناسایی و دستگیر 

شد.
ســرهنگ مصطفى مرتضــوى در خصوص دســتگیرى طراح ســایت 
فیشینگ اظهار داشــت: در پى شــکایت تعدادى از شــهروندان مبنى بر 
اینکه از حســاب آنها به صورت اینترنتى ســرقت شــده، بررسى موضوع 
به صورت ویــژه در دســتور کار مأمــوران پلیــس فتاى اصفهــان قرار 

گرفت.
وى افــزود: بــا شــروع تحقیقــات اولیــه و بررســى هاى تخصصــى 
مشــخص شــد فردى با راه اندازى یک ســایت جعلى فروش شارژ تلفن 
همــراه بــه صــورت اینترنتــى از شــهروندان کالهبــردارى کــرده

 است.
رئیس پلیس فضاى تولید و تبــادل اطالعات فرماندهى انتظامى اســتان 

اصفهان ادامه داد: ســرانجام فرد کالهبردار که در خارج از استان اصفهان 
سکونت داشت، شناسایى و پس از هماهنگى با مقام قضائى و کسب نیابت 
قضائى، یک گروه از مأموران مجرب به مخفیگاه ش اعزام شده و او را دستگیر 

کردند.
وى با اشــاره به اینکه این فرد از 150 کاربر 400 میلیــون ریال به صورت 
اینترنتى ســرقت کرده بود، بیان داشــت: متهــم در مواجهه بــا مدارك 
و مســتندات پلیس به بزه انتســابى اعتراف و انگیزه خود را کســب مال

 اعالم کرد.
ســرهنگ مرتضــوى در خصــوص ســایت هاى فیشــینگ توضیح داد 
و گفت: سایت هاى فیشــینگ ســایت هایى هســتند که فرد کالهبردار 
طراحــى کــرده و در آن اقــدام به تبلیــغ و فــروش اجنــاس مختلف 
مى کند، در این گونه ســایت ها صفحــه درگاه بانکى دقیقًا شــبیه صفحه 
اصلى درگاه اســت و هنگامى کــه کاربر اطالعات حســاب بانکى خود را 
شــماره  شــامل  کــه  اطالعــات  ایــن  مى کنــد  وارد  آن  در 
مجــرم  بــراى  مى شــود   CVV2 رمــز  و  عبــور  رمــز  کارت، 
ارســال شــده و فــرد کالهبــردار اقــدام بــه برداشــت از حســاب

 مى کند.

طراح سایت فیشینگ، گرفتار پلیس اصفهان شد

اســتان اصفهان تنها صادره کننده آالیش خوراکى 
طیور در کشور است.

مدیر کل دامپزشــکى اســتان اصفهان با بیان این 
مطلب و با اشاره به اینکه ساالنه بیش از 65 هزار ُتن 
آالیش خوراکى مرغ به ارزش 3/5 میلیون دالر از این 
استان صادرات مى شود،گفت: اصفهان با دو کارخانه 
فرآورى آالیش مرغ شامل دل و جگر و سنگدان تنها 

صادر کننده این محصول به خارج از کشور است.
شهرام موحدى اظهار داشــت: کارآفرینان استان از 
چند سال گذشته موفق شده اند محصول دورریز را 

به محصولى ارزشمند تبدیل کنند.
وى با بیان اینکه اداره کل دامپزشــکى اســتان با 
صادرات محصوالت دامى به دنبال کاهش وابستگى 
به نفت اســت، گفت: تاکنون 21 نوع فرآورده هاى 
دامى از این استان به 17 کشــور دنیا به ارزش پنج 

میلیون دالر صادر شده است.

اصفهان 
تنها صادر کننده 
آالیش مرغ کشور



استاناستان 05053035 سال چهاردهمسه شنبه  21 شهریور  ماه   1396

برگزارى ایده شو 
«سالمت و محیط زیست»  

سى و یکمین رویداد ایده شـو با موضوع«سالمت و 
محیط زیست» 29 شـهریور سال جارى در اصفهان 

برگزار خواهد شد.
ایده شـو رویدادى است که توسط شـهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان با مشـارکت سـازمان  ها و مراکز 
آمـوزش عالـى به صـورت ماهانـه برگزار مى  شـود 
و در آن ایـده  پـردازان بـا طرح ایـده  هـاى نوآورانه، 
ایده خـود را از لحاظ عامه  پسـند بودن بـراى حضار 
و قانـع  کننـده بـودن بـراى داوران فنـى و فعـاالن 
اقتصـادى جهـت راه انـدازى یـک کسـب و کار 

مى سنجند.
گفتنـى اسـت؛رویداد ایده شـو «سـالمت و محیط 
زیسـت» با محورهـاى بهداشـت محیط زیسـت و 
محیط کار، سـالمت غـذا و دارو، رفـع آلودگى هاى 
هوا، آب، خاك و محیط زیسـت، مدیریت پسـماند، 
تصفیه فاضالب و سـالمت سـالمندان و توانبخشى 

برگزار خواهد شد.

افزایش 38 درصدى 
ظرفیت تولید فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه نسبت 
به سـال 91، بالغ بـر 38 درصد به ظرفیـت تولید این 
شرکت افزوده  شـده اسـت، گفت: قریب به 53 هزار 
میلیـارد ریـال در پروژه هـاى داخـل و خـارج فوالد 
مبارکه سرمایه گذارى شده که همگى از منابع داخلى 

شرکت تأمین  شده است.
بهـرام سـبحانى بـا اشـاره بـه عملکـرد شـرکت 
فـوالد مبارکـه در چهار سـال اخیـر اظهار داشـت: 
تولید فـوالد خـام در پایـان سـال 91 برابر با شـش 
میلیـون و 650 هـزار تن بود کـه در پایان سـال 95 
این میزان به هفـت میلیون و 500 هزار تن رسـیده

است.
وى افزود: براى سال 96 برنامه تولید هشت میلیون و 
630 هزار تن هدف قرار داده شده بود که با 30 درصد 
رشـد همراه بوده و مقدار تولید در چهارماهه نخست 
سـال از برنامـه در نظـر گرفته شـده، پیشـى گرفته

 است. 

سینماهاى اصفهان 
به مدت 4 روز نیم بها شدند

مدیر امـور سـینمایى حوزه هنـرى اصفهـان درباره 
اجراى طرح نیم بها شـدن بلیت سینماها در این ایام 
گفت: طبق آخرین تصمیم گیرى ها ازسوى انجمن 
سـینماداران کشـور، اجراى طرح از سـه هفته، تنها 
به یـک هفته تغییـر کرده و نحـوه اجـراى آن نیز به 
تصمیمات انجمن سینماداران هر استان و هر سینما 

محول شده است.
حسـینى افزود: این طرح در اصفهان فعـالً  به مدت 
چهـار روز از 19 تـا 22 شـهریور اجرا مى شـود و در 
روز 22 شهریور نبست به ادامه و یا توقف اجراى آن 

تصمیم گیرى مى شود.
وى اجـراى این طـرح را شـامل تمامى سـینماهاى 
اصفهان دانسـت و عنوان کـرد: تمامى سـینماهاى 
اصفهان اعـم از خصوصـى و غیرخصوصـى در این 

طرح مشارکت دارند.

مجوز هیچ کنسرتى 
در کاشان لغو نشده است

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
کاشـان گفـت: از اسـفند سـال گذشـته تاکنون23 
درخواست اجراى موسیقى در کاشـان دریافت شده 
ودر این مدت مجوز هیچ کنسرتى نیز لغو نشده است.

مصطفـى جـوادى مقـدم افزود: کنسـرت محسـن 
یگانه کـه قرار بود اول شـهریور امسـال در کاشـان 
برگزار شـود به علت ناهماهنگى بیـن تهیه کننده و 

خواننده لغو شد.
وى حضـور نیافتـن بانـوان در کنسـرت گـروه قمر 
را تابع شـرایط فضاى شـهر دانسـت و خاطرنشـان 
کرد: حضور بانوان در فعالیت هاى مشـابه مانند اپرا 
امیدوار کننده و زمینه ساز برطرف کردن این مشکل

 است.

خبر

فرماندار چادگان از واگذارى 90 درصد شهرك صنعتى این 
شهرستان به 49 نفر خبر داد.

مهدى اسدپور اظهار داشت: شهرك هاى صنعتى در ایجاد 
اشتغال نقش بسزایى دارند که مى توان با سرمایه گذارى و 
تقویت سرمایه گذاران در راستاى ایجاد اشتغال براى جوانان 
جویاى کار اقدام کرد. وى با بیان اینکه شهرستان چادگان 
پتانسیل هاى فراوانى در راســتاى کشاورزى، گردشگرى 
و صنعت دارد، عنوان کرد: انتظار مى رود ســرمایه گذاران 
شهرستانى و استانى در جهت اســتفاده از این پتانسیل ها 
اقدام کنند تا اقتصاد منطقه رونق پیداکرده و براى جوانان 
جویاى اشتغال فرصت کار فراهم شود. اسدپور افزود: شهرك 

صنعتى چادگان از نظر زیرساختى همه امکانات الزم را دارد و 
الزم است با هم اندیشى سرمایه گذاران و مسئوالن صنعتى 
استان و با رفع مشکالت، شــاهد بهبود وضعیت شهرك 
صنعتى چادگان  باشیم. وى ادامه داد: چادگان از موقعیت 
خوب آب و هوایى و موقعیت مناسب جغرافیایى برخوردار 
است و به همین دلیل سعى بر آن است که شهرك صنعتى 
چادگان به شهرك صنعتى براى مواد غذایى تبدیل شود تا 
کمترین عوارض را داشته باشد.  اسدپور با بیان اینکه شهرك 
صنعتى چادگان به مساحت 22 هکتار است، از واگذارى 90 
درصد آن به 49 نفر  خبر داد و بر لزوم تسریع در پیشرفت این 

شهرك تأکید کرد.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: هم اینک در پهنه استان اصفهان، با 
همت فعاالن گردشگرى استان و با حمایت اداره کل میراث 

فرهنگى استان اصفهان 89 هتل در حال ساخت است.
فریدون اللهیارى افزود: یکى از مهمترین سیاســت هاى 
اداره کل میراث فرهنگى اســتان در ســه سال گذشته، 
گسترش گردشگرى به صورت متوازن در پهنه استان بود و  
با تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصى موفق شدیم تا 
آنها را به سمت فراهم ساختن زیرساخت هاى گردشگرى 
سوق دهیم.وى افزود: هم اکنون 89 هتل در تمامى نقاط 

استان اصفهان در حال ساخت است.

اللهیارى تصریح کرد: پیش از این عمدتًا گردشگرى فقط 
در مناطقى همچون اصفهان و کاشان پیشرفت داشت، ولى 
هم اکنون در حالى که گردشــگرى در این دو شهرستان 
همچنان از رشد فزاینده اى برخوردار است، تالش کرده ایم 
تا با تشویق سرمایه گذاران به ویژه فعاالن بومى و محلى، 
سرمایه هاى سرگردان را به سمت توسعه زیرساخت ها در 

سطح استان سوق دهیم.
مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان تصریح کرد: از تعداد 89 هتل در دست 
ساخت در اســتان، ده هتل با درجه 5 ســتاره بوده و سایر 

هتل ها نیز از 4 ستاره تا یک ستاره هستند.

89 هتل در استان 
در دست ساخت است

واگذارى 90درصد 
شهرك صنعتى چادگان

رئیس اتــاق بازرگانــى، صنایع، معادن وکشــاورزى 
اصفهان بــا تأکید بــر اینکــه یکــى از اقداماتى که 
دولت و بخش خصوصــى باید انجام دهند، توســعه 
و رونــق صادرات اســت، گفت: 70 درصــد تولیدات 
کشــور بازار ندارد و بایــد فکرى براى صــادرات آن 

کرد.
عبدالوهاب ســهل آبادى با اشــاره بــه اینکه دولت 
تســهیالت قابل مالحظه اى را براى رشد واحدهاى 
تولیدى در نظر گرفته است، افزود: نمى توان ادعا کرد 
که این تسهیالت توانسته تأثیر مثبت و 100درصدى 
در تحرك صنعتى ایران بگذارد چرا کــه اقتصاد ما از 
عملکرد ناصحیح ســاختار نظام بانکى به شــدت رنج 

مى برد.
وى با تأکید بر اینکه تا زمانى که این ســاختار اصالح 

نشود تسهیالت هیچ سودى نخواهد داشت، اضافه کرد: 
باید پذیرفت امروز نمى توان بــا بانک هایى که مراجع 
عظام تقلید کشور و جوامع بین المللى آنها را قبول ندارند 

به رشد و توسعه برســیم، بدین ترتیب اصالح ساختار 
بانکى ضرورى و اجتناب ناپذیر است.

رئیــس اتــاق بازرگانــى اســتان اصفهــان اظهار 
داشــت: در حــال حاضــر حــدود 30 درصــد 
تولیــدات صنعــت در بازار کشــور جذب مى شــود 
و براى 70 درصد تولیدات کشــور بــازار خالى وجود 

دارد.
وى با اشــاره به اینکه صادرات در ایران با مشکالت 
مواجه است، گفت: یکى از اقداماتى که دولت و بخش 
خصوصى باید انجام دهد، توسعه و رونق صادرات است.

سهل آبادى گفت: اگر بخش تولید و صنعت کشور فعال 
شود و متعاقبًا مشکالت آن رفع شود شاهد توسعه حوزه 
صادرات خواهیم بود. در همین راستا باید بیش از پیش 

در بازارهاى هدف حضور پیدا کنیم.

رئیس اتاق بازرگانى  اصفهان:

70 درصد تولیدات کشور بازار فروش ندارد

اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه 800 واحد تولید 
صنعتى پوشاك در اســتان فاقد پروانه هستند که باید 
تا ســه ماه آینده تعیین تکلیف شــوند، گفت: براساس 
آمار پنج ماهه نخست ســال 96، دوهزار و 231 پرونده 
توسط دستگاه هاى نظارتى تشکیل شده که ارزش این 

پرونده ها درحدود 585 میلیارد ریال بوده است.
رســول زرگرپور افزود: از این تعداد هزار و 53پرونده به 
تعزیرات حکومتى و هزار و 133 پرونده به دادگاه ارجاع 

شده و در مجموع هزار و 438نفر دستگیر شده اند.
وى با بیان اینکه از ابتداى امسال تاکنون در دو مرحله 
کاالهاى قاچاق امحا شده اســت، افزود: در مرحله اول 
درحدود  64 تــن کاال به ارزش 90 میلیــارد ریال و در 
مرحله دوم 140 تن کاال به ارزش 70 میلیارد ریال امحا 
شده اســت و در مجموع در پنج ماهه نخست سال 96، 
210 تن کاال به ارزش 150 میلیارد ریال امحا شده است.
زرگرپور با بیان اینکه امحــاى کاالهاى قاچاق تبعات 
خوبى را براى مردم و تولیدکنندگان به همراه داشــته 
است، افزود: با این اقدام، بسیارى از افراد از قاچاق کاال به 
داخل کشور منصرف شده اند و مردم نیز از خرید کاالى 

قاچاق امتناع مى کنند.

وى خاطرنشان کرد: جدیت مسئولین مربوطه و معاونت 
غذا و دارو و تعزیرات حکومتى و دادگاه استان باعث شده 
است که استان اصفهان عملکرد مناسبى را در این رابطه 

داشته باشد.
استاندار اصفهان خواستار اعالم فرجه زمانى براى ثبت 
انبارها در ســامانه جامع انبارها و مراکز نگهدارى کاال 
شــد و افزود: باید با یک اقدام کارشناسى، فرجه زمانى 
براى خود اظهارى ثبت انبارها در ســامانه جامع انبارها 
اعالم شــود و در صورت عدم ثبت کامل، برخورد الزم 

صورت گیرد.
وى در رابطه بــا گزارش ارائه شــده در رابطه با قاچاق 
محصوالت صنایع نساجى، البسه و پارچه اظهار داشت: 
تولید پوشــاك و کفش در اصفهان جایگاه بسیار مهم 
و با ســابقه دارد و اشــتغال خوبى را در استان به همراه 

داشته است.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر سه هزار 
و 300 واحد صنعتى تولید پوشــاك در اســتان فعالیت
 مى کنند، گفت: دو هزار و500 واحد داراى پروانه کسب 
و بقیه فاقد پروانه هستند که باید طى سه  ماه آینده تعیین 

تکلیف شوند.

وجود 800 واحد فاقدپروانه تولید پوشاك 

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: 
کودکان مجهول الهویه از طرح جامع بیمه سالمت جا 
مانده اند زیرا این کودکان کد ملى ندارند و نمى توانند از 
این طرح استفاده کنند و امید است در مکاتبات بهزیستى 

با دانشگاه علوم پزشکى توافق کتبى صورت گیرد.

مرضیه فرشاد اظهارداشت: در سال هاى اخیر با فرآیند 
اعتیاد زنان مواجه هستیم و متأســفانه این نوع اعتیاد 
نیز افزاینده است و به همان نسبت که اعتیاد زنان زیاد 
مى شود، اعتیاد زنان باردار نیز زیاد شده است و ما شاهد 
تولد نوزادانى هستیم که ممکن است از مادرهاى آسیب 

دیده و مادران معتاد متولد  شده باشند.
 وى افزود: بهزیستى در پیشــنهادى به دانشگاه علوم 
پزشــکى تقاضا دارد که اگر نوزادى به دنیا مى آید و یا 
کودکى به دالیلى به بیمارستان مراجعه مى کند و نگرانى 
از آسیب هاى اجتماعى براى مادر آن کودك و یا نوزاد 
وجود دارد، مثًال نگران کــودك آزارى، فروش نوزاد و 
اعتیاد نوزاد هســتند، مددکاران دانشگاه علوم پزشکى 
به 123 خبر دهند و امید است این پیشنهاد مورد قبول 

واقع شود.
معاون اجتماعى ســازمان بهزیستى اســتان اصفهان 
گفت: البته 123 ممکن است مداخله اى نکند اما حداقل 
این است که براى بهزیستى امکانپذیر مى شود که خط 
و ربط آن مادر را پیگیرى کنــد و اگر در چند ماه آینده با 
فروش نوزاد و یا مشکل دیگرى مواجه شدیم، بتوانیم 

ارتباط آن را حدث بزنیم. 
فرشاد تصریح کرد: نوزادانى هســتند که پس از به دنیا 
آمدن معتاد هستند و ممکن اســت مادر تا بهبود نیافته 
است صالحیت نگهدارى از فرزند خود را نداشته باشد 
مواردي مانند کودك آزاري اتفاق بیافتد یا با مرگ طفل 
مواجه شویم و همه این موارد نشان مى دهد که تعامل 

میان بهزیستى و بیمارستان ها باید اتفاق بیافتد.

مجهول الهویه ها از بیمه سالمت جا ماندند

زخم هاى عمیق ناشى از خشکسالى زاینده رود، طوفانى از 
درد بر تن سال ها فرهنگ و تاریخ این سرزمین جارى کرده 
و بر ریشه بناهاى تاریخى پایتخت فرهنگى کشور لرزه  

مرگ افکنده است.
سرزمینى که روزى به دلیل آب هاى زنده رود شکل گرفت 
با خطر فرونشست زمین و از میان رفتن نقش خیال انگیز 

بناهاى تاریخى تهدید مى شود.
سال هاى سال است که در گرداب وعده هاى احیاى حوضه 
آبریز زاینده رود، مسئوالنى سر برآوردند و به جایگاه هاى 
باالتر رســیدند اما تمدن، فرهنگ و تاریخ مردم این دیار 
کهن به دلیل بى مسئولیتى این افراد گویى روز به روز به 

اعماق تاریک فراموشى فرو مى رود.

فرونشســت زمین در اصفهان به دلیل 
خشکى زاینده رود

مطابق پژوهش هاى کارشناسى در صورت ادامه وضعیت 
موجود و احیا نشــدن زاینده رود، شــاهد فرونشست آثار 

تاریخى اصفهان تا پنج سال آینده خواهیم بود.
در این ارتباط استاد دانشگاه صنعتى اصفهان با اشاره به 
اینکه تحقیقات متعددى کــه در برخى مناطق اصفهان 
انجام شده نشان از فرونشست زمین به دلیل عدم تغذیه 
ســفره هاى آب زیرزمینى با توجه به خشکى زاینده رود و 
برداشــت هاى بیش از حد آبى دارد، گفت: ساخت وساز و 
گودبردارى عمیق در برخى مناطق اصفهان مانند خیابان 
باغ گلدسته و مادى نیاصرم که آب هاى زیرزمینى تخلیه 

شده دارد، به وضوح قابل رؤیت است.
احمد خاتون آبادى افزود: شــهردارى باید از دادن مجوز 
گودبردارى در مناطقى که بــا آب هاى زیرزمینى تداخل 

دارد، جلوگیرى کند.
وى با بیان اینکه در طول 20 سال گذشته تعدادى از مدارس 
اصفهان بنا بر اعالم اداره کل نوسازى و بازسازى مدارس 
اصفهان نشست کرده است، ابراز داشت: فرونشست زمین 
در تمام استان اصفهان مانند فریدن، دشت برخوار،  منطقه 
کاله قاضى و بخشــى از منطقه مرکزى اصفهان مانند 

پل هاى تاریخى قابل مشاهده است.
این کارشناس مسائل زیســت محیطى در پاسخ به این 
سئوال که تخمین پنج ساله فرونشست آثار تاریخى بر چه 
اساسى انجام شده است، تأکید کرد: زمان در بحران هاى 
محیط زیستى با توجه به هم افزایى هاى متعدِد غیرخطى 
مطرح مى شود چراکه میزان این تخریب ها به شکل تصاعد 

هندسى و نه خطى پیشرفت مى کند.
■■■

خاتون آبادى بیان داشــت: هم افزایى مشکالتى مانند 
خشــکى رودخانه زاینــده رود، آالیندگى هاى محیطى، 
افزایش جمعیت، پمپاژ آب و انتقال آب از حوضه رودخانه 
زاینده رود، تخلیه آبخوان هــا در منطقه اصفهان و خالى 
شدن سفره هاى زیرزمینى موجب شــده تا از هم اکنون 
شاهد آغاز فرونشست زمین باشیم و ادامه وضعیت کنونى 
تهدیدى براى فرونشست آثار تاریخى اصفهان و صنعت 

پاك گردشگرى است.
وى اضافه کرد: تخمین هاى ما در ارتباط با زمان فرونشست 
آثار تاریخى تا پنج سال آینده با توجه به مطالعات موضعى 
و هیدرولوژیک و عالئم قابل مشــاهده مانند ترك هاى 
33 پل، وضعیت زمین کوچه پشت مطبخ میدان امام(ره) 

اصفهان و... انجام شده است.
این استاد دانشگاه صنعتى اصفهان با تأکید بر اینکه در شهر 
دامنه بیش از 300 واحد مسکونى به دلیل تخریب آبخوانه و 
استحصال تزایدى آب هاى زیرزمینى و رانش شدید زمین 
تخریب شد، گفت: در دشت مهیار و منطقه کاله قاضى نیز 
شاهد فرونشست زمین بوده ایم و اگر به این موضوع مهم 
توجه نشــود بحران هاى بعدى به دلیل هم افزایى هاى 

مخرب در پیش خواهد بود.
وى درباره اینکه برخى ترك هاى 33 پل را دائمى، قدیمى و 

غیرفعال مى دانند، تصریح کرد: فنداسیون پل هاى اصفهان 
نیازمند آب است، از ســویى زمانى که پایه هاى پل روى 
زمین داراى آبخوان یا آکوفر قرار گیرد با تخلیه آبخوان ها 

زمین نشست پیدا مى کند.
این استاد بازنشسته دانشگاه صنعتى اصفهان تأکید کرد: 
بدون چاره اندیشى در زمینه ایجاد راهکارهاى محدودکننده 
جمعیت، تأمین آب مهاجران و پیشگیرى از سرمایه گذارى 
وبارگذارى جدید بر رودخانه زاینده رود، شــهر اصفهان 

همانند شمعى آب مى شود اما به چشم کسى نمى آید.
خاتون آبادى گفــت: باید چاره بحــران را پیش از وقوع 
اندیشید و هزینه هایى مانند بیمارى هاى ناشى از پراکنش 
ســموم تاالب گاوخونى صرف تأمین حقابه تاالب شود 
و براى جلوگیرى از فرســایش خاك نیز کشــاورزى در 
حاشیه زاینده رود به روال گذشته ها با تأمین و برگرداندن 

حقابه کشاورزان تداوم یابد. وى افزود: پیش از احداث سد 
زاینده رود تمام خانه هاى اصفهان داراى چاه بوده اســت 
و از طریق شبکه هاى مادى ســفره هاى آبخوان تغذیه 
مى شده است که با تخلیه این آبخوان ها عجیب نیست 
که 700 مدرســه در اصفهان دچار نشســت زمین شده 

باشد. 
خاتون آبادى ادامه داد: در واقع پژوهشگران با مطالعه خود 
این روند فرسایشى را مشــاهده و پیش بینى مى کنند اما 
افراد دیگر پس از رخ دادن واقعه تازه متوجه عمق مسئله و 
یا مشکل مى شوند. وى تأکید کرد: الزم است کشاورزى 
در حاشیه زاینده رود انجام شود تا جلوى فرسایش خاك را 
بگیرد و به جاى توسعه طرح هاى ناپایدار در مناطق دیگر و 
بارگذارى هاى باالدست، باید احیاى رودخانه هدف اصلى 

قرار گیرد تا سفره هاى آب زیرزمینى احیا شوند.

فرونشست زمین در تمام 
استان اصفهان قابل مشاهده است

رئیس تشــکل هاى دینى اداره کل تبلیغات 
اســالمى اصفهان گفت: در روز اختتامیه 
اجالس بین المللى خادمــان و پیرغالمان 
حســینى از 72 نفر از پیرغالمان تقدیر و از 
دیگر پیــر غالمان در مراســم هاى جنبى 

اجالس تقدیر مى شود.
حجت االسالم والمسلمین حسن بابایى با 
اشاره به روز رسمى آغاز اجالس بین المللى 
پیرغالمان اظهار داشت: این اجالس صبح 
چهارشنبه 22 شهریور(فردا) در تاالر کوثر 

ارتش برگزار خواهد شد.
وى با بیان اینکه امروز ساعت 4 بعد از ظهر 
مراسم اســتقبال از پیرغالمان در گلستان 
شهدا انجام خواهد شد، افزود: امروز از ساعت 
4 بعد از ظهر مراسم استقبال از پیر غالمان 
در گلستان شهداى اصفهان با حضور جمع 

کثیرى از مردم اصفهان برگزار مى شود.
وى بیان کرد: در مجموع  هزار نفر از ایران و 
40 کشور دیگر براى حضور در این اجالس 
دعوت شدند و همچنین دو هزار نفر از فعاالن 
هیئت هاى مذهبى نیز براى شرکت در این 

مراسم حضور دارند.
حجت االسالم والمسلمین بابایى پیرامون 
برنامه هــاى جنبــى این اجــالس گفت: 
چهارشنبه صبح اجالس به صورت رسمى 
آغاز مى شود؛ بعد از ظهر چهارشنبه نشست ها 
و روز پنج شنبه عالوه بر نشست هاى علمى، 
نشست کانون مداحان کشــور نیز برگزار 

خواهد شد.

تجلیل از 
72 پیرغالم حسینى 

در اصفهان
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ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 960758 خواهان احمد عباسى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه 
به طرفیت پوریا قربانى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/7/24 ساعت 10 
صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 18555 

شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/427 
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960451ش5 خواهان موسى قربانى دادخواستى مبنى بر مطالبه 
به طرفیت على رضا صفدریان تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز یکشنبه مورخ 
1396/8/7 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى 
چهارراه وکال مجتمع  شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى 
شود. م الف: 18554 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /6/428
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960689 خواهان جواد زارعان دادخواســتى مبنى بر مطالبه 
به طرفیت محمدرضا خدارحمى تقدیم نموده اســت؛ وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 
1396/8/6 ســاعت 11/30 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالى چهارراه وکال مجتمع شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف: 18553 شعبه پنجم حقوقى شو راى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /6/429
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794800582 شماره پرونده: 9609986794800485 شماره 
بایگانى شعبه: 960485 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: ابوالفضل على پور نشانى: مجهول 
المکان تاریخ حضور: 1396/08/07 یکشنبه ساعت: 17:30 محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 
57 درخصوص دعوى حســین خدادادى ارپناهى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 18552 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/430 
اجراییه

شماره: 951283 ش7 به موجب راى شماره 9509976793702381 تاریخ 95/11/28 
حوزه 7 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 
1- عبدالرحمن شاکرى ش.ش 920 فرزند مجید 2- طاهره مح بوبیانى فرزند فرج اله هر 
دو مجهول المکان محکوم است به: به طور تضامنى به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون و پانصد و شــصت و پنج هزار ریــال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررســید چک 95/9/30 تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ضمنًا تأمین خواســته به شماره دادنامه 
1811- 95/10/15 به اجراى احکام ارسال گردیده است. مشخصات محکوم له: محمود 
میرزایى فرزند امان ا... نشانى: خ امام خمینى خ مشیرالدوله بعد از چهارراه اول سمت چپ 
فروشگاه ایران دانگ فنگ ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاى محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 18629 شعبه 7 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/6/437
اجراییه

کالســه پرونده: 960405 شــماره دادنامــه:960997679360095-96/5/29 مرجع 
رسیدگى: شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمود میرزائى به نشانى: اصفهان 
خ هشت بهشت شرقى ك 24 فرعى 3 پالك 42 خوانده: روان بخش کاظمى پشت پرى به 
نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 3 فقره چک با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى محمود میرزائى به طرفیت روان بخش کاظمى پشت 
پرى به خواسته مطالبه مبلغ 33/800/000 ریال وجه چک شماره 362050- 92/7/20 و 
362045- 88/5/20 و 362044- 88/6/20 بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى 
با توجه به دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه اى به این شــعبه ارائه ننموده لذا دعوى خواهان را به نظر ثابت دانســته به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 33/800/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/632/500 
ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 88/5/20- 
4/400/000 و 88/6/20- 4/400/000 و 92/7/20- 25/000/000 ریال تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد 
در حق خواهان صادرو اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 18628 شعبه ششم شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/438
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960187ش5 شماره دادنامه: 9609976793501241-96/4/31 مرجع 
رسیدگى: شعبه 5 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمود میرزایى به ن شانى هشت 
بهشت شرقى، ك 24 ف 3 پ 42 شماره ملى2- 983972- 512خوانده: گلتاج صالح پور 
کدملى: 5759863592 به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 1/125/600 تومان 
طبق رســید عادى با عنایت به محتویات پرونده پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى 
حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى محمود میرزایى بــه طرفیت خانم گلتاج صالح پور 
به خواســته مطالبه مبلغ 1/125/600 تومان طبق رسید عادى مورخ 96/1/24 به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان 
و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز 
و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده یافت تشــخیص داده و با استناد مواد 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
1/125/600 تومان بابت اصل خواسته و 1/476/400 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 18627 شعبه پنجم شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/439
ابالغ راى

کالسه پرونده 1240/96 شماره دادنامه: 347-95/4/8 مرجع رسیدگى: شعبه 39 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: عباس شریف زاده، خ جابرانصارى، خ 5 آذر، کوى ویلدا 97 
خوانده: عادل قربانى چم  کهریزى به نشانى مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده 
و نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شورا: دعوى عباس شریف زاده به طرفیت عادل قربانى چم کهریزى 
به خواســته مطالبه مبلغ 24/000/000 ریال وجه چک شماره 138829 عهده بانک سپه 
شعبه بلوار شهید باهنر به انضمام مطلق خسارات قانونى- با توجه به بقاى اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر 
دلیلى حضور نیافته و دلیلى که اعالم برائت ذمه اش را اقتضا نماید ابراز نداشته بر شورا ثابت 
است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و چهار میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 830/000 ریال بابت هزینه دادرســى و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى 
احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى به این مرجع خواهد بود. م الف: 18624 شعبه 39 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/441
ابالغ راى

کالسه پرونده: 95-328 شماره دادنامه: 583- 95/6/7 مرجع رسیدگى: شعبه 31 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: عباس شریف زاده به نشانى اصفهان، خ جابر انصارى، خ پنج 
آذر، کوى ویلدا، پ 97 خوانده: حکیمه کاظمى نافچى به نشانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه یک فقره چک بانک ملى به شماره 300696-92/9/20 به مبلغ 13/000/000 
(ســیزده میلیون ریال) با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى حل 
اختالف: در خصوص دعوى آقاى عباس شــریف زاده به طرفیت خانــم حکیمه کاظمى 
نافچى به خواسته مطالبه مبلغ 13/000/000 (ســیزده میلیون ریال) وجه چک به شماره 
300696-92/9/20 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى 

اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پســندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 13/000/000 (سیزده میلیون) ریال بابت اصل خواسته و 320/000 (سیصد و بیست 
هزار)  ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (92/9/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 18623 شعبه 31 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/442
 اجراییه

شماره: 353/95ش25- 96/3/21 به موجب راى شماره 517 تاریخ 95/5/23 حوزه 25 
شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه عباسعلى 
عباس فسارانى به نشانى مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 54/4000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 150/000 تومان هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک هاى موصــوف 94/5/27-747479، 94/6/27-747480، 747481- 
96/7/27، 747482- 94/8/27 تا تاریخ اجراى حکم و هزینه نشر آگهى در حق خواهان 
عباس شریف زاده به نشــانى خ جابرانصارى، خ پنج آذر کوى ویلوا پ 97 و پرداخت نیم 
عشــر اجرایى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 
الف: 18622 شعبه 25 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/6/443

اجراییه
کالسه پرونده: 960072 شماره دادنامه: 9609976793600822 مرجع رسیدگى: شعبه 
ششــم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد وکیل: سمیه ثمین فر 
به نشانى شیخ صدوق شــمالى روبروى بانک ملت کوچه شــهید فیاضى ساختمان وکیل 
پایه یک طبقه 2 خواندگان: 1- محدثه بابارحیمى 2- مصطفى حمزوى هر دو به نشــانى 
مجهول المکان با عنایت  به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى شــورا ختم 
رســیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در 
خصوص دعوى خانم سمیه ثمین فر به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت خانم محدثه 
بابارحیمى و مصطفى حمزوى به خواســته مطالبه مبلغ 41/294/388 ریال وجه چک به 
شماره 031427- 95/2/1 به عهده بانک انصار به انضمام مطلق خسارت قانونى با توجه به 
محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و 
ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 310و 
313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 41/294/388 ریال بابت اصل خواســته و 1/442/360 
ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف (95/2/1) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 

م الف: 18618 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/6/444
 اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426793600144 شــماره پرونــده: 9509986793600573 
شــماره بایگانى شــعبه: 950578 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 
9610096793600785 و شــماره دادنامه مربوطــه 9509976793600655 محکوم 
علیهم 1- ســعدیه عبدالهى فرزند اصغر 2- عال اصغرزاده فرزنــد عبداالمیر 3- مریم ناز 
بهرامى هر سه به نشــانى مجهول المکان محکومند به پرداخت مبلغ 55/197/622 ریال 
بابت اصل خواســته و 940000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و خسارت تاخیر در تادیه سررسید چک به شماره 393764/62 مورخ 1394/08/11 
تا تاریخ اجراى کامل حکم در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى 
به نشــانى اصفهان پل آذر ابتداى خیابان توحید پ 3 و همراه با نیم عشــر دولتى صادر و 
اعالم مى نماید. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضایى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو بــا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م 
الف: 18619 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/6/445
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350400683 شماره پرونده: 9509980350400844 شماره 
بایگانى شــعبه: 950946 خواهان ها: 1- آقاى محســن صالحى نژاد فرزند ابوالقاســم 
2- خانم نرگس برندگى فرزند عباس با وکالت آقاى محمود گنجوى فرزند محمدحســن 
به نشانى اصفهان، سه راه سیمین، ابتداى بلوار کشاورز، ساختمان دى، ط 6 شرقى، واحد 
19 خوانده: آقاى سیدرضا کرمانى القریشى فرزند رسول به نشانى مجهول المکان خواسته 
ها: 1-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرســى 3- مطالبه وجه بابت ... 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم نرگس برندگى و آقاى محسن صالحى نژاد با وکالت 
آقاى محمود گنجوى به طرفیت آقاى ســیدرضا کرمانى القریشى فرزند رسول به خواسته 
مطالبه مبلغ 329/572/423 ریال و با احتساب خســارات دادرسى و تاخیر در تادیه با این 
توضیح که خوانده به واسطه کمک و مساعدت به خواهان ها جهت پیگیرى و خرید تراکم 
به مبلغ 630/000/000 ریال- طى چک هاى 464583-1392/3/9 بانک رفاه کارگران 
و 812243-1392/4/2 بانک مســکن به خوانده پرداخت و لیکن برابر صورت جلســه 
کمیســیون توافق مورخه 1392/3/18 صرفًا مبلغ 300/427/577 ریال توسط خوانده از 
طریق  تهاتر تراکم پرداخت شده و مازاد آنکه موضوع خواسته را به ناحق برداشت و به شرح 
خواسته درخواست رسیدگى داشته است با تعیین وقت رسیدگى و دعوت طرفین خوانده با 
وصف ابالغ از طریق نشر آگهى در مورخه 1396/5/15 حضور به هم نرسانده و دفاعى به 
عمل نیاورده است فلذا دعوى خواهان ها وارد تشخیص مستنداً به مواد 301 قانون مدنى 
و 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به استرداد مبلغ 329/572/423 
ریال و با احتساب هزینه دادرســى- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر در 
تادیه بر مبناى شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که از تاریخ تقدیم دادخواست 
(1395/10/12) لغایت زمان اجراى حکم محاســبه و وصول خواهد شد در حق خواهان 
ها محکوم مى نماید این راى غیابى بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در دادگاه مى باشــد. م الف: 18607 استاد شریف رئیس شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان/6/447
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610420350400224 شــماره پرونــده: 9509980350400658 
شــماره بایگانى شــعبه: 950742 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 
9610090350402133 و شماره دادنامه مربوطه 9609970350400316 محکوم علیه 
ابراهیم ناطقیان فرزند عباس به نشانى استان اصفهان، شهرســتان شاهین شهرو میمه، 
شاهین شهر، هشت بهشت، خ جنت، فرعى 7 شرقى، پالك 153 تلفن: 09135768895 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسى به مبلغ 
7/310/000 و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبناى شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران که از تاریخ سررسید هر یک از چک ها لغایت زمان اجراى حکم که در مرحله اجرایى 
محاسبه و وصول خواهد شد در حق محکوم له جواد الماسى فرزند حسن به نشانى استان 
اصفهان، شهرســتان اصفهان، شــهر اصفهان، خیابان پروین، جنب کوى انقالب، طبقه 
فوقانى داروگیاهى فیض، کدپستى: 8193775487 و پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال 
نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1-ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا گــذارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میســر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و 

اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضایى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). م الف: 18608 شــعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /6/448
ابالغ راى

شماره اجراییه: 9609970350700394 شماره پرونده: 9509980350700702 شماره 
بایگانى شعبه: 950807 خواهان: آقاى على مهداد فرزند رضا به نشانى اصفهان، خ مشتاق 
اول، خ ابوالحسن اصفهانى، نبش شــهداى خواجو، پ 22 خواندگان: 1- آقاى غالمرضا 
قصرى فرزند حسین به نشانى اصفهان خ آتشگاه کوى استقالل کدپستى 8196635112، 
2- آقاى محمدرضا شــمس هرندى به نشــانى اصفهان خ چهارباغ خواجو نبش خیابان 
منوچهرى دفتر امالك اصفهان کدپســتى 8154732145 فعًال زندان مرکزى اصفهان 
خواسته ها: 1-مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرســى 3- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه راى دادگاه: دادخواســت على مهداد به طرفیت 1- غالمرضا قصرى 2- محمدرضا 
شمس هرندى مبنى بر مطالبه مبلغ 2/600/000/000 ریال وجه سه برگ چک به شماره 
هاى 140606-95/8/1 بــه مبلغ 300/000/000 ریــال و 475862- 95/8/1 به مبلغ 
1/300/000/000 ریال و خســارات قانونى مى باشــد که خوانده اول صادرکننده چک و 
خوانده دوم ظهرنویس آن به عنوان ضمانت است. دفاع خوانده دوم مبنى بر اینکه به علت 
برگشت چک خارج از مهلت قانونى 15 روزه، مســئولیتى متوجه او نیست قابلیت پذیرش 
ندارد چون مهلت مزبور مربوط به ظهرنویســى انتقالى است اما چک هاى موضوع پرونده 
در وجه حامل یا در وجه خواهان صادر شــده اند لذا امضاى خوانده دوم ظهر آن تنها بابت 
ضمانت مى باشــد؛ ولى این دفاع خوانده که مبالغى بابت وجه چک ها به خواهان پرداخت 
شــده، نســبت به مبالغى که پس از تاریخ سررسید چک ها پرداخت شــده (جمعًا به مبلغ 
598/000/000 ریال) با عنایت به مفاد ماده 282 قانون مدنى پذیرفتنى است بنابراین و با 
توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق چک ها و گواهى هاى عدم پرداخت آن و اینکه 
ماندن چک در دست دارنده نشان اشتغال ذمه صادرکننده آن است و خوانده اول هم دلیلى 
بر برائت ذمه خود ارائه و دفاعى نکرده ادعاى خواهان به شرح باال ثابت و مسلم تشخیص 
داده مى شــود و مســتنداً به ماده 3 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 502 و 515 و 
522 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده 403 قانون 
تجارت حکم به محکومیت تضامنى خوانــدگان به پرداخت مبلغ 2/002/000/000 ریال 
اصل خواسته و مبلغ 69/660/400 ریال هزینه دادرســى و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از سررســید چک ها تا زمان اجراى حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمت هاى 
ساالنه اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاســبه خواهد شد(با کسر مبلغ 
598/000/000 ریال). در حق خواهان صادر مى گردد. راى صادره شده نسبت به خوانده 
اول غیابى و ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و با انقضاى مهلت مزبور 
ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و نسبت به 
خوانده اول حضورى و ظرف بیســت روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى اســت. م الف: 

18609 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/449
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350200831 شماره پرونده: 9609980350200203 شماره 
بایگانى شعبه: 960253 خواهان: آقاى حسین حاجى میرزایى فرزند  نصراله به نشانى استان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، احمدآباد خ گلزار، خ استاد همایى، بن بست 
عبدى 2، پ 84، کدپستى 8154774791 همراه 09103632355 خوانده: آقاى محمود 
بارانى فرزند شیرمحمد به نشــانى مجهول المکان خواسته ها: 1-اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسى 2- مطالبه خسارت دادرسى3- تامین خواسته 4- مطالبه وجه چک دادگاه نظر به 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشاى 
راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى حسین حاجى میرزائى فرزند نصراله به 
طرفیت آقاى محمود بارانى فرزند شیرمحمد به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسى و 
مطالبه وجه چک شماره 232349 مورخ 95/11/30 عهده بانک سپه به مبلغ چهار میلیارد 
و پانصد میلیون ریال به انضمام خسارات قانونى وارده از جمله خسارات دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سررســید لغایت اجراى حکم با توجه به گواهى گواهان آقایان محمود 
تیمورى و حسن حاجى میرزایى مبنى بر عدم توانایى مالى خواهان که ظاهراً صرفًا حقوق 
بازنشســتگى دریافت مى نماید و دختر و نوه خود را تحت سرپرســتى دارد و نظر به اینکه 
خوانده علیرغم نشر آگهى وقت رسیدگى در جلسه حاضر نشده و ایرادى ابراز نداشته است 
دادگاه به استناد مواد 506، 504 و 507 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به قبول اعسار 
خواهان و معفیت وى از پرداخت دادرسى و ثانیًا با توجه به اصل وجود چک استنادى در ید 
خواهان که داللت به اشتغال ذمه خوانده دارد و امضا خوانده در ذیل سند مذکور از تعرض 
مصون مانده است و خوانده آقى بارانى در جلسه رســیدگى حاضر نشده و دلیلى بر برائت 
ذمه خود ابراز نکرده اســت دعوى خواهان را مقرون به صحت تشــخیص مستند به ماده 
198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 320 قانون تجارت و تبصره، الحاقى ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت آقاى 
محمود بارانى به پرداخــت مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
همینطور به پرداخت خسارات دادرسى و خســارات تاخیر تادیه نسبت به خواسته از تاریخ 
صدور چک مزبور بر مبناى نرخ تورم بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و 
سپس ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف: 18603 عسکرى فر دادرس شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) 

اصفهان/6/450
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960118 شماره دادنامه: 9601888-96/4/14 مرجع رسیدگى: شعبه 39 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد جان نثارى الدانى به نشانى کهندژ ایستگاه 
دوپله نبش کوچه 6 خوانده: صادق رحمانى پینانى به نشــانى مجهول المکان خواســته: 
مطالبه وجه چک گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى واخذ نظریه مشــورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست محمد 
جان نثارى الدانى به طرفیت صادق رحمانى پینانى به خواسته مطالبه مبلغ 19/000/000 
وجه 2 فقره چک به شماره 471070-95/7/20 و 635942- 95/7/28 عهده بانک شهر 
شعبه جابر انصارى به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 96/3/10 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا 
و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور 
در اشــتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 96/3/10 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و مستنداً به ماده 11 
قانون شــوراهاى حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجــارت و تبصره الحاقى 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به  ماده 4 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و522 
از قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ نوزده میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجراى حکم براساس شــاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 1185000 ریال 
هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و به مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 18599 شعبه 39 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/451
ابالغ راى

کالســه پرونده: 960132 شــماره دادنامه: 9609973795700785- 96/5/29 مرجع 
رسیدگى: شــعبه 27 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمدجان نثارى به نشانى 
اصهفان خ کهندژ ایســتگاه دوپله نبش کوچه 60 خوانده: اســماعیل موالیى به نشــانى 
مجهــول المکان خواســته: مطالبه وجــه چــک شــماره 078250-94/5/30 به مبلغ 
12/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات قانونى وخســارت تاخیر تادیه گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دادخواســت محمد جان نثارى به طرفیت 
اسماعیل موالیى به خواسته مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
078250- 94/5/30  عهده بانک ملى شعبه مولوى نجف آباد به انضمام خسارات دادرسى 
و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از 
ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 96/3/16 
و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمــه وى دارد و نظر به اینکه از 
ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجــه چک نماید ارائه نگردیده فلذت با توجه به 
نظریه مشورتى اعضاى شورا به شرح صورتجلســه مورخه 96/5/1 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین ومســتنداً به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310، 
311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرســى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/5/30 تا زمان اجراى حکم براساس شاخص 
اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 395/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و به مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 18600 شعبه 27 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /6/452
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- محمدحسن قلى زاده دادخواستى 
بطرفیت مهرداد ضفرى به خواســته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع 
و به کالســه 484/96 ثبت گردیده نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم 
گردیده است.مراتب حسب درخواســت خواهان و موافقت شورا و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج 
و از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز چهار شنبه مورخ 96/07/22 ساعت 
4 جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ 
شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 5845/ م الف شعبه چهارم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 6/501 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640705553 شماره پرونده: 9509983640700209 شماره 
بایگانى شعبه: 950218 آگهى ابالغ وقت رســیدگى به: آقاى مجید جهانبازى خواهان/ 
شاکى شرکت ورزرد میالد تهران با مدیریت جعفر شالو دادخواستى به طرفیت خوانده مجید 
جهانبازى به خواسته تأیید فسخ قرارداد (مالى) تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان زرین 
شهر نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین 
شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 9509983640700209 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/07/17 ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى حاضر گردد. م الف: 586 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین 

شهر) /6/527 
مزایده

مزایده نوبت دوم اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم زرین شــهر در نظر دارد در پرونده 
اجرایى کالســه 960212 له آقاى نعمت اله مهدیان با وکالت آقاى بهرام قهرمانى علیه 
آقاى منصور مهدیان جلســه مزایده اى جهــت فروش یکباب منزل مســکونى واقع در 
چمگردان، خیابان اباذر به منظور وصول مبلغ 391315000 ریال بابت محکوم به در حق 
محکوم له و مبلغ 16000000 ریال بابت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت در مورخ 
1396/7/2 ســاعت 10 الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار نمایــد. اموال مورد مزایده 
طبق نظر کارشناس رســمى دادگســترى عبارتند از: یکباب منزل مسکونى داراى 185 
مترمربع عرصه و حدود 160 مترمربع اعیانى در یک طبقه که با اســکلت آجر توپر، سقف 
تیر چوبى- تیر آهن کف موزاییک، سطوح داخلى گچ، درب و پنجره هاى خارجى پالستر 
 mdf -سیمان، درب هاى داخلى چوبى، سرویس و حمام و آشپزخانه دارد با کابینت فلزى
نماى خارجى و حیاط پالستر سیمان و کف حیاط موزاییک و اشتراکات آب و برق و گاز با 
قدمت حدود 45 سال مى باشــد. با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل و مساحت عرصه 
و اعیان و نوع بنا و مشــترکات و متعلقات و امتیازات ارزش شــش دانگ از پالك ثبتى به 
شماره 103/1620 بخش 9 ثبت اصفهان داراى یک برگ جلد سند مالکیت با مشخصات 
شماره ملک 103/1620، شــماره چاپى ســند 645597 ج/94، نام مالک خانم شهربانو 
مهدیان سلطان آبادى فرزند غالمرضا ســهم مالکیت 6 دانگ به حروف شش دانگ، که 
جمعًا 880000000 ریال به حروف هشتاد و هشت میلیون تومان ارزیابى مى گردد. محل 
مورد بازدید یکباب منزل مســکونى قدیمى ساز، ســند با محل مطابقت دارد، این سند در 
قبال مبلغ فوق در بازداشــت مى باشد. قیمت پایه مزایده نســبت به ملک فوق طبق نظر 
کارشناس رسمى دادگسترى از مبلغ 880000000 ریال شروع و هر کس باالترین قیمت 
خرید را پیشــنهاد و 10 درصد مبلغ آن را فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده  خواهد 
بود. طالبین خرید و شرکت در مزایده ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده مى توانند از مال 
مورد مزایده واقع در آدرس چمگردان، خیابــان اباذر، کوچه بهدارى (لقمان)، کوچه عفت، 
پالك 6 بازدید نموده و جهت شرکت در مزایده در شعبه 4 اجراى حقوقى دادگسترى زرین 
شهر حاضر شوند. م الف: 785 شعبه 4 اجراى احکام دادگاه عمومى حقوقى لنجان (زرین 

شهر) /6/528
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه : 9610103656501104 شــماره پرونده : 9509983653400063 
شماره بایگانى شعبه : 960364 خواهان/شــاکى سعید امیدى فرزند امید على دادخواستى 
به طرفیت خوانده/متهم  اکبرمرادى  فرزند عزت اله خواسته مطالبه طلب به مبلغ هشتصد 
میلیون خسارات دادرســى و خســارت تأخیر تأدیه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
فالورجان نموده که جهت رسیدگى به شعبه دو حقوقى دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى 
شهرســتان فالورجان واقع در فالورجان – خیابان مالصدرا – ســاختمان دادگســترى 
– طبقه اول – اتاق 225 ارجاع و به کالســه 9509983400063 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/07/17 و ساعت 8:30 دقیقه تعیین شده است .به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان/شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خواندگان / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه  ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى و استماع گواهى گواهان حاضر گردد. م الف: 581 شعبه 

دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان فالورجان  /6/529
حصر وراثت

غالم عباس شــمس مورکانى داراى شناسنامه شماره 9 به شــرح دادخواست به کالسه 
81/96 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خان باز شمس مورکانى بشناسنامه 749 در تاریخ 1396/3/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- راضیه شمس مورکانى به 
ش.ش 3061 همســر متوفى (فرزند رمضان) 2- غالمرضا شمس مورکانى به ش.ش 8 
فرزند متوفى 3- محمدمهدى شمس مورکانى به ش.ش 74 فرزند متوفى 4- غالمعباس 
شمس مورکانى به ش.ش 9 فرزند متوفى 5- علیرضا شمس مورکانى به ش 27، 6- بهزاد 
شمس مورکانى به ش.ش 1130، 7- مریم شمس مورکانى به ش.ش 10، 8- زهرا شمس 
مورکانى به ش.ش 1186 اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

650 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان باغبهادران /6/554 

ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9609970370800789 دنامــه:  دا شــماره 
9509980362400318 شماره بایگانى شعبه: 951551 تجدیدنظرخواه: 
خانم مرجان فروغى فرزند امرا... به نشانى اصفهان، حکیم نظامى ك بیزن 
ك حافظ ساختمان شقایق پ 37 طبقه 2 تجدیدنظرخوانده: آقاى امیرحسین 
جوهرى فرزند کرمعلى به نشانى مجهول المکان تجدیدنظرخواسته: دادنامه 
1715-95/10/8  شعبه 113 دادگاه کیفرى دو اصفهان گردشکار: دادگاه با 
بررسى محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاى راى مى نماید. راى دادگاه: 
تجدیدنظرخواهى خانم مرجان فروغى فرزند امراله نسبت به دادنامه شماره 
1715 مورخ 95/10/8 صادره از شــعبه 113 دادگاه کیفرى دو اصفهان که 
به جهت شکایت وى علیه آقاى امیرحسین جوهرى دائر به فروش مال غیر 
موضوع یک دســتگاه اتومبیل پژو پارس به شماره 77-297 د81 بر برائت 
تجدیدنظرخوانده اصدار یافته است موجه است زیرا به حکایت سند وکالت 
رسمى شماره 10316 مورخ 93/8/10 دفترخانه شــماره 2 فشافویه آقاى 
مجتبى قنبرى وکالت بالعزل راجع به انتقــال مالکیت اتومبیل موصوف را 
به تجدیدنظر خواه اعطا کرده اســت ولى آقاى جوهرى اتومبیل موصوف را 
براى انجام امور تعمیراتى از شاکیه گرفته و آن را به آقاى رشید پردل فروخته 
اســت هرچند تاریخ این مبایعه نامه عادى 93/8/1 تحریر یافته است این 
موضوع براى بردن مال غیر به تاریخ مقدم بر ســند رســمى وکالت تحریر 
شده است لذا به نظر دادگاه بزهکارى متهم محرز است مستنداً به بند پ از 
ماده 455 از قانون آیین دادرســى کیفرى ضمن نقض دادنامه فوق الذکر و 
مستنداً به ماده یک از قانون راجع به فروش و انتقال مال غیر و ماده یک از 
قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء حکم به محکومیت آقاى 
امیرحسین جوهرى به تحمل سى ماه حبس تعزیرى و رد اتومبیل موصوف 
در حق شاکیه و پرداخت مبلغ دویست و ســى میلیون ریال جزاى نقدى در 
حق دولت صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز 
قابل واخواهى در این شعبه است. م الف: 18626 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر 

استان اصفهان/6/440
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سود سهام عدالت حداقل
 69 هزار تومان خواهد بود

رئیس سازمان خصوصى سـازى با بیان اینکه حداقل 
سـودى که شـرکت ها به سـازمان خصوصى سازى 
پرداخت خواهند کرد، سـه هزار و400 میلیارد تومان 
خواهد بود، گفت:  این مقدار را بین 49 میلیون مشمول 

سهام تقسیم خواهیم کرد.
عبدا... پور حسینى گفت: براى اختصاص این سود به 
شرکت خصوصى سازى، به عنوان نماینده مردم این 
شـرکت ها به مدت هشـت ماه یعنى  از اواخر تیرماه 
تا ابتـداى اسـفندماه فرصت داشـتند کـه  از بین این 
شـرکت ها فقط شـرکت هلدینـگ خلیج فـارس به 
جهت اینکه هنوز مجمع آنها تشـکیل نشـده  است تا 
پایان مهرماه فرصت دارند که سـود مشموالن سهام 

عدالت را بپردازند.
پور حسینى با بیان اینکه پرداخت سود مشموالن سه 
مرحله اى خواهد بود گفت:  ابتدا سـود مشموالنى که 
جزو دو دهـک پایین جامعه هسـتند و عمدتاً نیز جزو 
خانواده هاى تحت پوشـش سـازمان هـاى حمایتى 
مى باشـند پرداخت خواهد شـد و سـپس روستاییان 
بیکار و بعد سایر روستاییان و مشموالن سهام عدالت 
سودشان پرداخت خواهد شد چرا که امکان پرداخت 
همزمان این مقدار از سـود وجود ندارد و سـود سهام 
عدالت حداقـل 69 هـزار تومـان براى هر مشـمول 

خواهد بود.

خدشه چاپى در برخى 
اسکناس هاى نو 

بررسى اسکناس هاى تازه منتشرشده بانک مرکزى 
حاکى از وجـود نوعى انحـراف کم سـابقه در خطوط 

چاپى انتهایى این اسکناس است.
بررسى تعدادى از اسکناس هاى پنج هزار ریالى بانک 
مرکزى نشان مى دهد به خالف رویه هاى مرسوم در 
این اسـکناس ها نوعـى انحراف در خطـوط طراحى 

انتهایى آنها دیده مى شود.
پیـش از ایـن بانـک مرکـزى اعـالم کـرده بـود به 
مناسبت عید غدیر از طریق شعب منتخب بانک هاى 
ملـى ایـران، صـادرات ایـران، ملـت، اقتصادنویـن، 
پارسـیان، سـپه و پسـت بانک اسـکناس نـو پنـج 
هزارریالـى و ده  هزارریالى و مسـکوك نیـکل توزیع 

مى کند.

ورود بسیج به 
فعالیت هاى قرض الحسنه

مسـاجد صندوق هـاى قرض الحسـنه راه انـدازى 
مى کنند. 

غالمحسین غیب پرور، رئیس سـازمان بسیج گفت: 
با تصمیم این سـازمان در هفت هزار و 600 مسـجد 
صندوق هاى قرض الحسنه راه اندازى مى شود، البته 
او براى این کار اسـتدالل آورده که چون نظام بانکى 
در بسیارى از جاها پاسخگوى محرومان نیست، این 

تصمیم را گرفته اند. 
ایـن تصمیـم مسـاجد بـراى ایجـاد صندوق هـاى 
قرض الحسـنه درحالى رخ مى دهد که بانک مرکزى 
هنوز درگیر مؤسسـات مالى ریز و درشـت اسـت. در 
این شـرایط که بانک مرکزى تصمیم گرفته است با 
ادغام مؤ سسات و حتى بانک ها بازار پول را کوچک تر 
و قابلیت نظارت بر آن را بیشـتر کنـد، این تصمیم به 
گفته کارشناسـان بانکى مى تواند برخى مشـکالت 

را ایجاد کند.

لوبیا قرمز 
رکورددار ثبت سفارش شد

لوبیا قرمز با رشـد ارزشـى 1089/5 درصد رکورددار 
ثبت سفارش کاال امسال شد.

مطابـق جدیدتریـن آمـار وزارت صنعـت از میـزان 
ثبت سـفارش کاالهاى اساسـى، عالوه بر این ثبت 
سفارش، گوشت منجمد گاو و گوساله 22درصد، کره 
182/7درصد، نخود 80/4درصد،  لپه  333/4 درصد، 
روغن سـاخته شـده 329 درصد و دانه هـاى روغنى 
203/9 درصد رشـد را نسـبت به مدت مشـابه سـال 

 گذشته داشته است.

ویترین

معاون بین الملــل بانک مرکزى زمان اجــراى برنامه 
یکسان سازى نرخ ارز را اواخر امسال اعالم کرد و گفت: 
توقف فروش ارز مسافرتى در جهت اجراى یکسان سازى 

ارزى است. 
غالمعلى کامیاب در پاسخ به این ســئوال که آیا توقف 
فروش ارز مسافرتى از دیروز بر اساس دستورالعمل بانک 
مرکزى و تهیه این ارز با نرخ بازار آزاد توســط مسافران

 مى تواند، مقدمه اى براى اجراى یکسان سازى نرخ ارز 
توسط این بانک باشــد؟ اظهار داشت:  توقف فروش ارز 
مسافرتى در جهت اجراى یکسان سازى ارزى است. وى 
درباره زمان اجراى برنامه یکسان سازى نرخ ارز گفت: 

گرچه هنوز زمانى براى اجراى برنامه تک نرخى کردن 
ارز توسط بانک مرکزى به صورت مشخص تعیین نشده 
اســت اما فعًال برنامه ریزى ها، اجراى آن را براى پایان 

سال جارى پیش بینى کرده است.
معاون بین الملل بانک مرکزى با تأکید بر اینکه شرایط 
الزم براى اجراى برنامه یکسان سازى ارزى از جمله آماده 
سازى کامل کارگزارى ها و ارتباطات بین المللى در این 
راستا حاصل نشده است و باید این موارد قبل از برنامه تک 
نرخى کردن ارز انجام شود، افزود:  با وجود اینکه حذف 
ارز مســافرتى در جهت تک نرخى کردن نرخ ارز است؛ 

اما نمى توان آن را مقدمه اى براى این برنامه دانست.

ایران خودرو به عنوان یکى از اصلى ترین خودروسازان 
ایــران، در حال مذاکــره با نیســان موتــور در زمینه 

ماشین هاى با قیمت پایین در کشور است.
این همکارى نه تنها بــه تقویت خودروى داخلى کمک 
خواهد کرد، بلکه سبب تقویت بخش فوالد ایران به ویژه 
مقاطع تخت هم خواهد شــد. به گفته مدیرعامل ایران 
خودرو، انتظار مى رود این قــرارداد در ماه مارس 2018 

به امضا برسد.
این توافقنامه، تولید خودروهاى داتسون با قیمت مناسب 
را در ایران به ارمغان مى آورد و ایــران خودرو نیز اجازه 
خروج برخى مدل هاى قدیمى خود را صادر کرده و آنها 

را از رده خارج مى کند.
با این اقدام، صنعت فوالد داخلى کشور از توسعه بخش 
خودرویى بى بهره نمى ماند چون بخشــى از مواد اولیه 
براى تولید خودرو داتســون به صورت محلى عرضه و 

تأمین مى شود.
انتظار مى رود شــرکت فوالد مبارکه کــه بزرگ ترین 
تولیدکننده مقاطع تخت کشــور اســت، از این قرارداد 

بیشترین سود را ببرد.
به طور ویژه فوالد مبارکه در چهار ماهه اول سال 96 بالغ 
بر 64 درصد صادرات خود را کاهش داده و بر تأمین نیاز 

داخلى تمرکز کرده است.

سود فوالد مبارکه از قرارداد 
با نیسان و ایران  خودرو

اواخر امسال 
ارز تک نرخى مى شود

قیمت کارخانه اى قیمت بازار خودرو
25 میلیون و 550 هزار تومان 25 میلیون و 600 هزار تومان تیبا
21 میلیون و 250 هزار تومان 22 میلیون و 100 هزار تومان SE111 پراید
21 میلیون و 300 هزار تومان 21 میلیون و 300 هزار تومان پراید 131
31 میلیون و 500 هزار تومان 31 میلیون و 300 هزار تومان ۴۰۵ SLX    پژو
31 میلیون و 600 هزار تومان 31 میلیون و 900 هزار تومان EF7 سمند
36میلیون و 650 هزار تومان 37 میلیون تومان پژو پارس سال
38 میلیون و 100 هزار تومان 38 میلیون و 500 هزار تومان پژو 206 تیپ 5
32 میلیون و 900 هزار تومان 34 میلیون و 200 هزار تومان پژو 206 تیپ 2

39 میلیون تومان 39 میلیون تومان پژو 206 مدل وى 8
34 میلیون و 600 هزار تومان 34 میلیون و 100 هزار تومان رانا
42 میلیون و 800 هزار تومان 44 میلیون و 800 هزار تومان دنا

32 میلیون تومان 32 میلیون تومان S۱۱۰ ام وى ام
56 میلیون و 500 هزار تومان 56 میلیون و 500 هزار تومان ام وى ام 550
43 میلیون و 800 هزار تومان 47 میلیون تومان ساندرو
49 میلیون و 900 هزار تومان 53 میلیون و 400 هزار تومان ساندرو اتومات
49 میلیون و 200 هزار تومان 54 میلیون تومان ساندرو استپ وى
55 میلیون و 700 هزار تومان 62 میلیون و 200 هزار تومان استپ وى اتومات
41 میلیون و 450 هزار تومان 42 میلیون و 500 هزار تومان پارس تندر
48 میلیون و 900 هزار تومان 51 میلیون تومان تندر 90 پالس اتومات
39 میلیون و 500 هزار تومان 42 میلیون تومان E2 90 تندر

رئیــس اتحادیه فروشــندگان گچ، آهــک و مصالح 
ساختمانى تاکید کرد: به طور عام مصالح ساختمانى با 
افزایش قیمت مواجه نبوده و باال رفتن قیمت ها تنها به 

آهن و میلگرد مربوط مى شود.
اسماعیل کاظمى اظهارداشــت: طى ماه هاى گذشته 
به طور عمومى مصالح ســاختمان نه تنها با افزایش 
قیمت مواجه نبوده اند، بلکه در بخش هایى مانند کاشى 

و سرامیک حتى ما با افت قیمت هم مواجه بوده ایم.
وى ادامه داد: البتــه در این مدت در ارتباط با ماســه 
مشکالتى ایجاد شــد که مورد تأیید خود ما هم نبود 
چرا که در این حوزه هلدینگى راه اندازى شــده که در 
ارتباط با فعالیت هاى آن و اینکــه احتماًال تخلفى در 
آن انجام مى شود یا خیر باید سازمان حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان نظر بدهد.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان گچ، آهــک و مصالح 
ســاختمانى همچنین عنوان کرد: در حوزه شیرآالت 
نیز طى ایــن مدت درحدود 10 تــا 15 درصد افزایش 
قیمت وجود داشته است اما به طور کلى در حوزه مصالح 
غیرفلــزى افزایش قابل توجه قیمت را نداشــته ایم و 
مواردى مانند انواع آجر، گچ و... قیمتــى تقریبًا ثابت 

داشته اند.

عضو هیئت مدیره شرکت هاى ساختمانى گفت: افزایش 
قیمت برخى مصالح ساختمانى نظیر آهن،سیمان و یراق 
آالت پیش از آنکه با دالیل اقتصادى و منطقى باشد، سیاسى 
و دستورى است و با توجه به قدرت خرید مردم، اثرى در بازار 

نخواهد داشت.
محمد على پورشیرازى با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: 
بازار مصالح ساختمانى به شدت درگیر تحرکات عمدى با 
هدف افزایش قیمت مسکن شده است،که به نفع اقتصاد 

جامعه در شرایط کنونى نیست.
وى افزود: طى  ســه ماهه اخیر، قیمت آهن با بهانه توقف 
صادرات چین افزایش یافت،اما از آنجا که تأمین آهن ایران 
تا بیش از 90 درصد متکى به تولیدات داخلى است، افزایش 
قیمت آهن تا  70درصد توجیه منطقى ندارد، مگر آنکه فرض 

کنیم رشد قیمت ها با دالیل سیاسى صورت مى گیرد.
پورشیرازى ادامه داد: به تبع افزایش قیمت آهن، قیمت سایر 
مصالح ساختمانى نظیر ســیمان و یراق آالت نیز افزایش 
داشته است، که این تحریکات عمدى براى تغییر فرمول 
بازار مسکن مى باشد، در حالى که قدرت خرید مردم افزایشى 

نداشته است.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش سرمایه گذارى و 
ساخت وساز در ماه هاى اخیر صورت گرفته ؟گفت: سرمایه 
گذارى اى که بتواند تغییر معنا دارى در بازار ایجاد کند صورت 
نگرفته است اما با اصرار دولت برخى از سازندگان شخصى 
ساخت وسازهاى محدودى در مناطق بافت فرسوده آغاز 
کرده اند، که قطعاً نتایج آن در ســال هاى آینــده در بازار 

پدیدار مى شود.
این کارشناس بازار مسکن همچنین با اشاره به اظهارنظر 
برخى از کارشناســان درباره گرانى کوچک متراژها گفت: 
چنین اظهار نظرهایى بیش ازآنکه واقعیــت موجود را در 
برداشته باشــد با هدف تغییر بازار و جهت دهى آن صورت 
مى گیرد و از ســوى دولتى ها با اهداف سیاسى و از سوى 
خصوصى ها با اهداف صنفى اســت،واقعیت آن است که 
مادامى که قدرت خرید مردم تغییر پیدا نکند تنها با کوفتن بر 

طبل قیمت مسکن و تسهیالت نمى توان بازار را تغییر داد.

گرانى دستورى مصالح ساختمانى 
براى رونق مسکن!

 مصالح ساختمانى گران نشده است

این هفته قیمت چند مــدل خودروى داخلــى در بازار 
افزایش یافته است.

قیمت تیبا صد هزار تومان، پرایدSE۱۱۱۱معادل 200 
هزار تومان، پراید 131 معادل صد  هزار تومان و ساندرو 

استپ وى اتومات 200 هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت بقیه خودروهاى داخلى در بازار تغییر خاصى نسبت 

به نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخى خودروهاى داخلى به شرح زیر است:

افزایش قیمت چند خودروى داخلى
 مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشورگفت: 
در تابستان امسال 289 شهر کشور در معرض تنش آبى 

قرار داشتند.
حمیدرضا جانبــاز بــه پیش بینى هــاى مجموعه در 
قبال افزایش میزان مصرف آب در ســال آینده اشاره 
کرد و گفت:  هر ســاله به دلیل رشــد جمعیت، افزایش 
تعداد انشــعابات آب و توسعه شــهرها، نیاز به تأمین 
آب شــرب افزایش مى یابد؛ بنابراین افزایش ســالیانه 
تقاضاى آب شــرب به میزان 2 تا 3 درصد مورد انتظار

است. 
 وى همچنین از وضعیت تأمین آب شــرب شــهرها و 
روستاها در پیک تابستان جارى ســخن به میان آورد 
و افزود:  در تابستان امسال 289 شهر کشور در معرض 
تنش آبى قرار داشتند، بدان معنى که ظرفیت تأمین آب 
و میزان نیاز آبى در نقطه ســربه سر قرار مى گرفت و در 

ساعات اوج مصرف، با کمبودى بالغ بر 8/5 درصد نسبت 
به نیاز آبى مواجه بودیم که با اجراى پروژه هاى مقابله 
با خشکسالى و همکارى مشترکان، با حداقل مشکل از 

پیک مصرف آب عبور کردیم.

رشــد 1/7 درصدى تولید آب در سطح 
کشور

جانباز درباره طرح هاى جدید آبرسانى بیان کرد: اجراى 
طرح هــاى اضطــرارى تأمین آب شــرب و همچنین 
پروژه هاى آبرســانى به شــهرها، ظرفیت تولید آب را 
افزایش مى دهد، در چنین شــرایطى و در دو ماهه اول 
فصل تابســتان شاهد رشــدى در حدود 1/7 درصدى 
تولید آب در سطح کشور نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته بوده ایم و در غالب اســتان هاى کشور به غیر از 
استان هاى لرستان، مازندران، کرمان، خراسان شمالى، 
تهران، کرمانشاه و همدان شــاهد افزایش تولید آب در 
دو ماهه اول فصل تابستان نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته بودیم.

عبور از پیک مصرف آب تابستان با حداقل مشکل 

دولت هاى اتحادیه اروپا تدابیر پیشــنهادى براى مقابله با 
دامپینگ فوالد گرم نورد برزیل، ایران، روسیه و اوکراین 

را رد کردند.
کمیســیون اروپا که بازوى سیاســت تجارى در اتحادیه 
اروپاســت، برنامه هایى را براى وضــع تعرفه حداکثر 33 
درصدى بر روى فوالد گرم نورد این چهار کشــور که در 
ساخت و ساز و ماشین آالت استفاده مى شود، طرح کرده بود. 
به گفته منابع آگاه، اما کشورهاى اتحادیه اروپا با این طرح 
مخالفت کردند. برخى بر این باورند که اینها تدابیر بسیار 

ضعیف هستند و برخى دیگر آنها را بسیار قوى مى دانند.
گروه تجارى یوروفر(فدراسیون فوالدسازان اروپایى) اعالم 
کرده واردات فوالد ایرانى که در فاصله سال 2013 تا 2016 
حدود هشــت برابر افزایش یافته، جدیدترین تهدید براى 

فوالدسازان اروپایى است.
 به گفته «کارل تاچلت»، مدیر تجــارى و روابط خارجى 
یوروفر، تهدید از سوى ایران، جدید است و واردات فوالد 
ایرانى در کنار واردات از چین و هند، تهدیدى براى صنعت 

فوالدسازى اروپا به شمار مى رود.

مخالفت اروپایى ها با تعرفه ضددامپینگ علیه فوالد ایران

با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازى، احتمال کاهش مدت 
سپرده گذارى در بانک مسکن از شش به پنج ماه قوت 

گرفت.
اخیراً وزیــر راه و شهرســازى پیشــنهاد داده تا مدت 
سپرده گذارى براى دریافت تسهیالت صندوق پس انداز

 مسکن یکم از شش ماه به پنج ماه کاهش پیدا کند.

هم اکنون متقاضیانى که خواهان دریافت تسهیالت 80 
میلیون تومانى از محل سپرده گذارى صندوق پس انداز 
مسکن یکم هستند، باید در دو بازده زمانى شش ماهه، 
نصف مبلغ وام را در بانک به مدت شش ماه قرار دهند که 
البته براى دریافت دو برابر این مبلغ باید یک سال سپرده 

آنها نزد بانک بماند.

معاون روابط کار وزیر کار از فراهم شــدن شرایط آغاز 
فعالیت ســامانه ثبت قراردادهاى کار در چهار اســتان 

کشور خبرداد.
احمد مشیریان از آماده شدن ســامانه جامع روابط کار 
براى مدیریت روابط کارگــر و کارفرما خبرداد و گفت: 
زیرساخت ها و مقدمات آغاز فعالیت این سامانه فراهم 

شده است و به زودى آغاز به کار مى کند.
وى افزود: ســامانه جامع روابط کار در فاز اول در چهار 
اســتان تهران، البرز، اردبیل و سمنان به طور آزمایشى 
اجرایى  خواهد شــد و پس از حدود یک ماه و شناسایى 

و رفع ایرادات نرم افزارى، فرآیندى و ســخت افزارى 
فعالیت سامانه در سراسر کشور اجرایى مى شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعى در امور روابط 
کار ادامه داد: ذیل سامانه جامع روابط کار 32 نرم افزار 
فعالیت خواهند کرد که یکى از مهمترین این نرم افزارها 
سامانه ثبت قراردادهاى کار است که یک بانک اطالعات 
از وضعیت قراردادهاى کار ایجاد خواهد شد و از طریق 
آن مى توان قراردادهاى موقت و سفید را شناسایى کرد؛ 
به این ترتیب مى توان میزان قراردادهــا اعم از دائم یا 

موقت را تعیین کرد.

رئیس اتحادیــه دارندگان انبارهــاى کاالى تجارتى، 
ســراها و ســردخانه ها از ورود 12 هــزار تُ ــن برنج 
پاکســتانى به انبارهــا خبــر داد و گفت: ایــن برنج 
به منظــور اشــباع بــازار در مــاه محرم وارد شــده

 است.
مهدى کشاورزى عنوان کرد: در قیاس با سال گذشته 
امسال به دالیل مختلفى مانند نوسانات نرخ ارز و رکود 
حاکم در بازار شرایط انبارها رونق چندانى نداشته و تجار 
چندان راغب به انبار کردن کاالهاى خود نبوده و حتى 
مى توان گفت که درحدود 90 درصــد ظرفیت انبارها 

خالى است.
وى عنوان کــرد: زمانى کــه در بازار رکــودى ایجاد 
شــود، پیش از همه تجــار این مســئله را درك کرده 
و تمایلى به ریســک کردن نخواهند داشــت چرا که 
اگر پول آنها در بانک ها بماند، ســود بیشــترى خواهد 
داشت تا اینکه آنها بخواهند این ســرمایه را وارد بازار 

کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزى از افزایش تولید و 
صادرات لبنیات در سال جارى خبر داد و گفت: 
میزان صادرات چهار ماهه امســال 70 درصد 
نســبت به همین بازه زمانى در ســال گذشته 
بیشتر بوده اســت و پیش بینى مى شود به یک 

میلیون تن در پایان امسال برسد.
حســن رکنى اظهارداشــت: با توجه به نژاد 
دام هایى که در کشــور اســتفاده مى شــود و 
ظرفیت ژنتیکى و دانشى که تولیدکنندگان به 
ویژه در واحدهاى صنعتى پیدا کرده اند، میانگین 
تولید لبنیات در ایران از برخى از کشــورهاى 
اروپایى نیز پیشى گرفته است و از سوى دیگر 
ثبات نسبى در بازار نهاده هاى دامى سبب بهبود 
شرایط تولید شده است که پیش بینى مى شود 
امسال نسبت به سال گذشته که تولید معادل  
9 میلیون و 600 هزار تن بود، انواع محصوالت 
لبنى بیشتر تولید شــود و به بیش از ده  میلیون 

تن برسد.
وى افزود: در سال گذشته 850 هزار تن انواع 
محصوالت لبنــى به کشــورهاى مختلف از 
جمله برخى کشــورهاى اروپایى صادر شــد 
که البته امسال شرایط بســیار بهترى داریم و 
برخى کشورها مانند روســیه به وفور سفارش 
محصوالت خود را به کارخانه هاى صادرکننده 

مى دهند.

افزایش تولید و صادرات 
لبنیات در سال جارى

مدت سپرده تسهیالت مسکن کاهش مى یابد

آغاز فعالیت سامانه ثبت قراردادهاى کار؛ به  زودى

انبار 12 هزار ُتن برنج 
پاکستانى براى بازار محرم
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خدا یکى است نه با شمارش؛ همیشگى است نه با محاسبه زمان؛ برپاست 
نه بــا نگهدارنده اى؛ اندیشــه ها او را مى شناســند نه بــا درك حواس؛

 نشــانه هاى خلقت به او گواهى مى دهند نه به حضــور مادى؛ فکرها و 
اندیشه ها بر ذات او احاطه ندارند، که با آثار عظمت خود بر آنها تجلى 
کرده اســت و نشــان داد که او را نمى توانند تصور کننــد و داورى این 

موال على (ع)ناتوانى را بر عهده فکرها و اندیشه ها نهاد. 

سه شنبه روستاهاى   شهرستان هاى  بویین میاندشت، فریدن و لنجان   آبى شد
به منظور نهادینه سازي فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب، شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان، طرح فرهنگی  آموزشی سه شنبه هاي آبی را در روستاهاي استان اصفهان برگزار می کند.

این هفته مساجد روستایی شهرستان هاى بویین میاندشت، فریدن و لنجان  میزبان سه شنبه هاي آبی بوده اند .
آموزش روش هاي صرفه جویی در مصرف آب به عموم مردم و به ویژه بانوان، برگزاري مسابقات فرهنگی و تقدیر از مشترکین کم مصرف آب از جمله اقدامات صورت گرفته در این طرح می باشد.

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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با این 7 ماده غذایى 
چربى کبد را جارو کنید

عباس غزالى: 
من بازیگر گزیده کار 

شده ام

بهترین و عجیب ترین  
گجت هاى معرفى شده 

در ایفا 2017

مادر بنیتا: 
گذشت نمى کنم

پیروز شــــو !پیروز شــــو !
پرسپولیس ایران-االهلى عربستان پرسپولیس ایران-االهلى عربستان 

دالیل نوسانات
 قند خون 

در افراد دیابتى

تانوشى؛تانوشى؛
 لپ تاپ اندروید  لپ تاپ اندروید 
براى کودکانبراى کودکان
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شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد 81 قلم شامل انواع لوازم و تجهیزات ادارى و 52 قلم تجهیزات 
فنى مخابراتى خارج از رده و اسقاط موجود در استان اصفهان را به فروش برساند.

خریداران مى توانند از تاریخ نشر آگهى تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 96/07/04 با هماهنگى نماینده 
این شرکت آقاى جوزدانى به نشانى: اصفهان، خیابان بزرگمهر، انتهاى خیابان بى سیم، مرکز مایکروویو 
بى سیم از اقالم مورد نظر بازدید نمایند و پیشنهاد قیمت خود را کتباً و به همراه یک فقره ضمانتنامه بانکى 
به مبلغ 30/000/000 ریال (سى میلیون ریال) معتبر با اعتبار اولیه 3 ماه از تاریخ پیشنهاد قیمت و با قید 
موضوع به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه و اصل ضمانتنامه و کلیه اسناد، مدارك و لیست اقالم را 
که همه صفحات به مهر و امضاء مجاز پیشنهاددهنده رسیده باشد و با ذکر نام و مشخصات مزایده گر به 
همراه مستندات مربوطه نظیر تصویر شناسنامه و کارت ملى و نشانى دقیق محل کار و سکونت با ذکر کد 
پستى و شماره تلفن و همراه و دورنگار، در پاکت دربسته قرار داده و تا ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 

96/07/05 به نشانى فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.
جلسه بازگشایى پاکات رأس ساعت 11 همان روز چهارشنبه مورخ 96/07/05 به نشانى فوق در محل اداره 

کل ارتباطات زیرساخت استان اصفهان برگزار مى گردد.
شرایط:

1- مزایده گران (پیشنهاددهندگان) یا نمایندگان مطلع و تام االختیار آنها مى توانند با در دست داشتن 
معرفى نامه کتبى در جلسه بازگشایى پاکات و پیشنهادات حضور یابند.

2- در صورت برنده شدن، مزایده گر موظف است در همان روز 20٪ مبلغ پیشنهادى را به عنوان سپرده 
نقداً به حساب 2174839004000 بانک ملى شعبه مخابرات به نام شرکت ارتباطات زیرساخت واریز و 
مابقى وجه را ظرف مدت 2 روز ادارى به حساب مذکور واریز نموده و پس از صدور حواله ظرف مدت 5 روز 

نسبت به خروج اقالم اقدام نماید.
3- تضمین شرکت در مزایده برنده، پس از واریز کل مبلغ مزایده و خروج اقالم مذکور در مهلت مقرر به 

وى مسترد خواهد گردید.
4- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه و یا با شماره 

تلفن (32242884- 031) آقاى جوزدانى تماس حاصل فرمایند. 

آگهى حراج
(فروش 133 قلم انواع لوازم ادارى و تجهیزات 
مخابراتى خارج از رده و اسقاط استان اصفهان)

شرکت ارتباطات زیرساختشرکت ارتباطات زیرساخت

نوبت اول 

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه اى اصفهان
موضوع فراخوان ارزیابى: ارزیابى توان توسعه پست 63/20 کیلوولت فجر گالوانیزه کاشان (کاشان 6) به صورت 

کلید در دست
شرایط و الزامات ورود به فراخوان: دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکارى با حداقل رتبه 5 نیرو و 5 ابنیه از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزى کشور
نحوه دریافت اســتعالم هاى ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل اسناد 
استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)» به آدرس
 www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس «سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)» 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى (توکن): مرکز تماس: 41934- 021، 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021، تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى 

با شماره 36277687- 031)
مهلت دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: از ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه مورخ 96/06/14 لغایت ساعت 16:00 روز 

سه شنبه مورخ 96/06/28 
مهلت و محل تحویل استعالم هاى ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات استعالم ارزیابى کیفى 
بایستى حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 96/07/15 در «سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
بارگذارى و نسخه فیزیکى آن حداکثر تا ساعت 14:00 عصر روز یکشنبه مورخ 96/07/16 به آدرس: اصفهان، خیابان 

چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
شرایط فراخوان: 

1- پس از بررسى اسناد و مدارك واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى واجد شرایط براى 
دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجراى پروژه هاى مشابه 
استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابى کیفى، موجود مى باشد.
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید.

www.erec.co.ir                     www.setadiran.ir               www.tavanir.org.ir                     http://iets.mporg.ir

«برق پاك و گرانبهاست خردمندانه مصرف کنیم»
آگهى فراخوان ارزیابى کیفى شماره 960/6005

(شماره 200961188000020 در سامانه ستاد)

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهانروابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

نوبت دوم 

م الف 83723م الف: 81499

ل نوسانات
قند خون 

فراد دیابتى

محاکمه عامالن قتل دختر بچه 8 ماهه از دیروز آغاز شد
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بازیگر ســریال «وضعیت ســفید» گفت: من هنوز هم از تک 
تک پالن هاى على نصیریان درس مى گیرم و فکر مى کنم از

 موفق ترین کارهاى این هنرمند برجســته بازیگرى ســریال 
«شــهرزاد» بود که من فقط به دلیل حضور وى آن سریال را 

تماشا کردم.
عباس غزالى، بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص چگونگى 
انتخاب کارهایش در ســینما گفت: من به یک بازیگر گزیده 
کار تبدیل شــده ام، آن هم به این دلیل اســت که دوست دارم 
در راســتاى اهدافم حرکت کنم، یک افقى را از گذشــته براى 
خودم ترســیم کرده ام و به ســمت آن حرکت مــى کنم اما 
عجله اى ندارم.چون فکر مى کنم اگر آرام حرکت کنم در کارم 
برایم بهتر است چرا که براى من مهم است که آبرومند قدم بردارم 
و همیشه در صدر اولویت هایم مردم هستند که برایم بسیار مهم 
هستند چرا که اعتقاد دارم جایگاهى که امروز دارم مدیون آنها 
هستم و باید با دقت خیلى زیاد از مسئولیتى که روى دوشم است 
به خوبى پاسدارى کنم و جواب اعتماد مخاطبان را متقابل بدهم 

و انتظار آنها را برآورده کنم.
بازیگر سریال «وضعیت ســفید» ادامه داد: اینکه بگویم خودم 
دوســت دارم که در صحنه نباشــم اینگونه نیست اما همیشه 

شرایط بر وفق مراد نیست همیشه باید کالهمان را قاضى کنیم، 
من باید ببینم پیشنهاداتى که روى میز است آیا همه دلچسب 
هستند و آیا در راســتاى اهدافم اســت یا خیر و آیا با «عباس 
غزالى» کار قبلى متفاوت اســت و وى را رو به جلو و پیشرفت

 مى برد یا نه. یا اینکه صرفاً فقط کارى است که من بیکار نباشم، 
اگر قرار باشد اینگونه شرایط پیش برود در این صورت کارهایم را 
به شدت سخت انتخاب مى کنم و خیلى وسواس دارم و در واقع 
با این روش مالك هایم را سعى مى کنم برآورده کنم و حداقل 
اینگونه مى شود که بعد از انجام یک کار ته دلم از آن راضى باشم. 
وى افزود: برایم همیشه مهم بوده است که نقش هایم متفاوت 
باشد، کلیشه نباشد و جاى پرداخت داشــته و جذاب باشد. تنها 
کارى که کردم تا امروز دیگران مرا یک بازیگر معمولى نبینند 
این بود کــه در کارم حول نکردم و عجله نکــردم یعنى وقتى 
که به مرحله اى رســیدم که موقعیتــم در عرصه تصویر ثابت 
شد و پیشنهادها به ســمت من روانه شــد با خودم گفتم حاال 
باید تصمیم بگیرم که ماندگار باشــم و یا اینکه فوراً فراموش 
شــوم، پس نشســتم و موقعیت ها را براى خودم آنالیز کردم و 
عقبه پیشکســوت هاى موفق بازیگرى را الگــوى راه خودم 
کردم و گاهى از پیشکســوتان عرصه هنر مشاوره مى گیرم و 

جالب است بدانید این روزها که ســعادت این را دارم تا با استاد 
«پرویز پرســتویى» در ارتباط باشــم و وى تلفن من را جواب

 مى دهد تجریباتشان را به خودم دیکته مى کنم تا متوجه شوم راز 
ماندگارى این عزیزان چیست.

بازیگر فیلم سینمایى «قیچى» خاطرنشان کرد: مثال براى موفق 
ترین هاى عرصه بازیگر کم نیست از جمله مهمترین آنها که 
خدا پشت پناهشان باشد استاد على نصیریان، عزت ا... انتظامى، 
مرحوم شکیبایى، مهدى هاشمى، استاد پرستویى و همچنین 
جمشید مشایخى و محمد على کشاورز، کسانى هستند که گزیده 
کار کردند به ویژه على نصیریان که شــاید هیچ وقت تبدیل به 
ستاره سینما نشد که البته این برچسب ستاره را تهیه کنندگان 
هســتند که به روى بعضى از بازیگران مى چسبانند، اما استاد 
نصیریان هرجا که هست خوب اســت و چون ستاره در آسمان 
درخشیده است و امروز با غرور در عرصه بازیگرى قدم بر مى دارد. 
و تا امروز من هنوز هم از  تک تک پالن هاى این هنرمند درس 
مى گیرم که مهمترین آن ســریال «شهرزاد» بود که در سرى 
اول آن استاد نصیریان به زیبایى درخشیدند و من فقط به علت 
حضور این استاد بازیگرى در این سریال، «شهرزاد1»  را تماشا 

کردم.

عباس غزالى: 
من بازیگر گزیده کار شده ام

بازیگر ســر
تک پالن ه
 موفق ترین
«شــهرزاد
تماشا کردم.
عباس غزالى
انتخاب کار
کار تبدیل ش
در راســتاى
ترســ خودم
عجله اى ند
برایم بهتراس
و همیشه در
ک هستند چرا
هستم و باید
به خوبى پاس
و انتظار آنها
بازیگر سریا
دوســت دا

با ثبت قرارداد اکران کمدى «خالتور» در 
شــوراى صنفى نمایش، این فیلم بعد از 
ایام عزادارى سیدالشهدا(ع) روى پرده 

خواهد رفت.
«خالتور» را آرش معیریــان کارگردانى 
کرده است و محمدرضا شریفى نیا، پوریا 
پورسرخ، سحر قریشى، مهران غفوریان، 
مریم امیرجاللى و علــى صادقى از جمله 
بازیگران فیلم هستند. اصغر سمسارزاده 
بازیگــر قدیمــى ســینما و تلویزیون، 
امیرحســین صدیق، محمدرضا هدایتى و 
رسول نجفیان از دیگر بازیگران «خالتور» 
هســتند که پیش تر نامش «دوســتان 

یکرنگ» بود.
ایــن کمدى-موزیــکال روایتــى ارائه 
مى دهد از زندگى سه جوان موزیسین که 
سعى زیادى دارند اسیر موسیقى بازارى 
نشوند و به اجراى قطعات موجه بپردازند 
اما عدم اقبال مخاطبان موجب مى شود به 
سراغ نوعى از موسیقى بروند که علیرغم 
جدى گرفته نشدن از سوى کارشناسان، 

مخاطبان فراوانى دارد...
«خالتور» به تهیه کنندگى عبدا... علیخانى 
و محمدحســین فرحبخش تــازه ترین 
محصول مؤ سسه سینمایى پویافیلم است 
و با پخش پویافیلم در گروه سینمایى قدس 

روى پرده خواهد رفت.

کمدى-موزیکال «خالتور» 
بعد از ایام محرم 
روى پرده مى رود

مدیر گروه کودك و نوجوان شبکه 2 برنامه هاى جدید 
گروه کودك و نوجوان این شبکه در مهر ماه را تشریح 

کرد.
آذرمیدخت آذرهوش درباره مجموعه «کاله قرمزى» 
و وضعیت پخش آن اظهار داشت: در حال حاضر اتفاق 

جدیدى براى ایــن برنامه نیافتاده اســت و امیدواریم 
خبرهاى خوبى بشنویم.

او در بخش دیگرى از گفتگوى خود از تدارك ســرى 
جدیــد مجموعه «محلــه گل و بلبل» بــراى پخش 
در زمســتان خبر داد و گفت: در حال حاضر مشــغول 

طراحى هاى جدید این مجموعه هســتیم و قرار است 
تغییرات خوبى در یک فضاى متفاوت داشته باشیم.

وى با اعالم اینکه مجموعه «محله گل و بلبل» زمستان 
کلید خواهد خورد، درباره تغییرات محتوایى و ساختارى 
برنامه نیز توضیح داد: سرى جدید «محله گل و بلبل» 
همچنان نمایش خواهد بود، اما ممکن است تغییراتى در 

دکور و همچنین بازیگران جدید داشته باشیم.
مدیر گــروه کودك و نوجوان شــبکه 2 ســیما درباره 
«عموهاى فیتیله اى» که در ســرى جدید با مشارکت 
وزارت بهداشت تولید خواهد شد، اظهار داشت : در حال 
حاضر عوامل بر روى داستان و طرح برنامه کار مى کنند 

و قرار است تغییراتى در طراحى آن ایجاد شود.
آذرهــوش در عین حــال از کلید خــوردن مجموعه 

«عموهاى فیتیله اى» از اوایل مهرماه خبر داد.

آخرین خبرها از تولید 3 برنامه پر مخاطب کودکان در شبکه2

اتفاق جدیدى براى «کاله قرمزى» نیافتاده است

حسین علیزاده در مراسم نکوداشت جشن ســینماى ایران و پس از دریافت 
تندیس خود بیان کرد: خوب اســت که وقتى این همه دوستان لطف دارند و 
مقدار زیادى از آن هم واقعیت دارد بگویم که من سختى نکشیده ام و همیشه 
مثل یک  عاشق دنبال گمشــده اى بودم که هیچ مقامى نتوانست جلوى مرا 
بگیرد. ضمن اینکه همیشه امید داشته ام و ســینماى ایران این را براى من 
داشت که در هر کدام از فیلم هایم عاشق نشــوم و روابط انسانى را نبینم. هر 

وقت احساس مى کردم جوانمردى ام کم شده فیلمى پیشنهاد مى شد که در 
آن جوانمردى وجود داشت.

او بیان کرد: به هیچ وجه از مســئوالن انتظار نداشته باشید چون کسانى که 
مسئول هنرهایى مثل موسیقى شده اند، کسانى بودند که از کودکى از آن منع 
مى شدند و چطور ممکن اســت این افراد که به عنوان فعل حرام موسیقى را 
مى دیدند براى آن کارى کنند. به همین دلیل به نظرم این وزارت ارشاد نیست 

که باید ارشاد کند بلکه هنرمند است. ســینماى ایران در جهان در شرایطى 
درخشید که  فقط با سینماى تجارى پشتیبانى  مى شد و افتخار مى کنم با این 

سینما همکارى کرده ام.
گفتنى اســت در مراســم نکوداشت جشــن ســینماى ایران از سیروس 
ابراهیم زاده، حســین علیزاده، کیانوش عیارى و محمد حســن خوشنویس 

تقدیرشد.

 حسین علیزاده: از مسئوالن انتظار نداشته باشید

حامد همایون که تنهــا یک آلبوم 
موسیقى منتشر کرده، در مدت پنج 
ماه بیش از 230 کنســرت برگزار 
کرده اســت؛ یعنى این خواننده به 
طور متوسط در هر ماه 45 بار روى 

صحنه رفته است!
همایون که اولین اجراى رســمى 
خود را بهمن ماه ســال گذشته در 
قالب جشنواره موسیقى فجر برگزار 
کرده بود، توانســته تاکنون بیش از 
230 سانس کنســرت برگزار کند. 
وى تاکنون 50 سانس اجرا در تهران 
برگزار کرده و از این حیث فروش به 
رکوردى قابل توجه دست پیدا کرده 
است. این خواننده اخیراً با برگزارى 
12 ســانس اجرا در تــاالر بزرگ 
کشور، جمعًا از 36هزار مخاطب در 

این سالن میزبانى کرد.
سید حامد محمودزاده که با عنوان 
هنرى «حامد همایــون» فعالیت 
مى کند، در شهرستان هاى مختلف 
کشور روى صحنه رفته و در خارج 
کشــور نیز اجراهایى در انگلستان، 
آلمان، هلند و سوئد داشته است و به 
زودى در استانبول، دبى، استرالیا و 

کانادا نیز اجرا خواهد داشت.
اولین و تنها آلبــوم حامد همایون، 
«دوباره عشق» نام دارد که در دى 
سال گذشته منتشر شد. این آلبوم 18 
آهنگ دارد که 12 آهنگ آن قبًال در 
فضاى مجازى منتشر شده بودند و 

شش  آهنگ جدید نیز داشت.

بازیگر سینما و تئاتر درباره جایگاه تئاتر گفت: متأسفانه 
تئاتر در جایگاهى که باید و شــاید، نیست. ما همچنان 
در وادى فرهنگ و هنر ســردرگم هستیم! هنوز هم در 
حال آزمون و خطا با دیدگاه تجربى به این عرصه نگاه 

مى کنیم.
قاســم زارع درباره اهمیت و توجه مســئوالن به تئاتر 
دولتى اظهار داشت: باید مشخص بشود که آیا ما تئاتر 
دولتى مى خواهیم یا نه؟ تئاتــر دولتى بودجه دارد یا نه؟ 

برنامه ریزى تئاتر دولتى را چه کســى باید انجام بدهد؟ 
چرا دغدغه امروز مردم، پول شده است؟ البته اصلى ترین 
سئ وال اینجاست، چرا به بزرگ ترین تاالر تئاتر شهرمان، 
تاالر عروســى مى گویند؟! این فاجعه اســت که تاالر 
وحدت ما به تاالر عروسى تبدیل شده است و ساعت به 
ســاعت براى اینکه خرج هایش را دربیاورد، اجاره داده 
مى شود؟! این دردآور است که بعد از گذشت سال هاى 

بسیار، حوزه فرهنگ و هنر ما بیمار است...

بزرگ ترین تاالر تئاتر کشور، تاالر عروسى شده است!

رکورد عجیب یک خواننده!

و گاهى از پیشکســوتان عرصه هنر مشاوره مى گیرم و کردم.م
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محمد ذوقــى، مدیر روابــط عمومى ســازمان هنرى
 رســانه اى اوج در گفتگو با میزان، درخصوص آخرین 
مراحل ســاخت فیلم «به وقت شام» ســاخته ابراهیم 
حاتمى کیا گفــت: فیلم «به وقت شــام» به کارگردانى 
ابراهیم حاتمى کیا آخرین مراحل فیلمبردارى را پشــت 
سر گذاشته و تولیدش همچنان ادامه داشته و گروه شبانه 

روز مشغول فیلمبردارى است.
وى درباره برخى اخبار منتشــر شــده در مــورد میزان 
درصد فیلمبردارى اثر تأکید کرد: 80 تا 90 درصد بودن 
فیلمبردارى یک پروژه تفاوت چندانى با هم ندارند. البته 
این ارقام تأیید شده نیست و تنها مى توانم این را بگویم 
که «به وقت شــام» چند هفته پایانى خود را پشت سر 

مى گذارد.
ابراهیم حاتمى کیا ســال جارى همزمان با ماه مبارك 
رمضان بود که تولید «به وقت شــام» را کلید زد. اصرار 
ویژه حاتمى کیا مبنى بر اتمام مراحل تولید در ســکوت 
خبرى موجب شد تا اکثر اخبار در حد حدس و گمان مانده 
و در بیشتر مواقع از سوى مسئولین سازمان اوج رد شود 
اما حاال اخبارى موثق مبنى بر پایان فیلمبردارى این فیلم 

طى چند هفته آینده به گوش مى رسد.
به گفته هــادى حجازى فر بازیگر این فیلــم، گروه به 
سختى مشــغول کار بوده و تولید «به وقت شام» شبانه 
روز ادامه دارد تا جایى که حجازى فر به هیچ وجه فعًال به 

پیشنهادات دیگر فکر نمى کند.
چندى پیش احسان محمدحســنى، رئیس سازمان اوج 
در نشست خبرى این ســازمان از رشد چشمگیر پروژه 
«به وقت شام» خبر داده بود. وى برآورد مالى این فیلم 
را هشت میلیارد تومان تخمین زده است. محمدحسنى 

دلیل ســکوت خبرى در مورد پروژه «به وقت شام» را 
اینگونه تشــریح کرد: حاتمى کیا ترجیح داد بى حاشیه 

پیش برود و من هم با همین دست فرمان پیش مى روم.
در حال حاضر تدوین این فیلم نیز به طور همزمان توسط 
مهرداد خوشــبخت آغاز شــده و فیلمبردارى «به وقت 
شام» برعهده مهدى جعفرى است. پیش از این محمود 
کالرى به عنوان فیلمبردار اثر معرفى شده بود که به علت 
تداخل زمان با فیلم «ساعت 5 عصر» از این پروژه کنار

 رفت.
عالوه بر ایــن هادى حجازى فر و بابــک حمیدیان که 
همواره بازیگران مورد عالقه حاتمى کیا هستند در این 
فیلم به نقش آفرینى پرداخته و مابقى بازیگران این فیلم 

را جمعى از بازیگران بین المللى سورى و عراقى تشکیل 
مى دهند.

جدیدترین ساخته حاتمى کیا در ابتدا با نام «پرواز به وقت 
شام» آغاز به کار کرد و در ادامه به ”به وقت شام“ تغییر 
نام داد. این فیلم با محوریت مسائل منطقه و تهدیدات 
تکفیرى در ایران و ســوریه جلوى دوربین رفته است و 
به طور حتم یکى از شــانس هاى سیمرغ سى و ششمین 

جشنواره فیلم فجر محسوب مى شود.
فیلمبردارى «به وقت شــام» در تهران و شــیراز انجام 
شــده و بخش هاى باقی مانده فیلمبردارى در دکورهاى 
ساخته شده شــهرك دفاع مقدس و باند فرودگاه  انجام 

خواهد شد.

چه خبر از فیلم «آقا ابراهیم»؟

فیلمبردارى «به وقت شام» هنوز ادامه دارد
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دالیل نوسانات قند خون 
در افراد دیابتى

همه ما در شرایطى دچار نوساناتى در میزان قند خون خود مى شویم، اما این نوسانات براى افراد دیابتى 
مشکل ساز بوده و گاهى خطرناك است. شما دیابتى عزیز، گاهى عواملى که فکرش را هم نمى کنید ممکن است بر 
سطوح قند خون تان مؤثر باشد و باعث افزایش یا کاهش آن شود.در ادامه با تعدادى از این عوامل
 بهتر آشنا مى شویم.

قند خون 
وقتى قهوه مصرف مى کنید 

باال مى رود. به لطف کافئین، حتى مصرف 
قهوه سیاه و بدون کالرى نیز قند خون شما را باال 
مى برد. همین امر در مورد چاى سیاه، چاى سبز و 

نوشیدنى هاى انرژى زا نیز اتفاق مى افتد. هر فرد مبتال 
به دیابت، به غذاها و نوشیدنى هایى که مصرف مى کند، 
پاسخى متفاوت مى دهد؛ پس بهتر است هر فرد دیابتى 

پاسخ هاى خودش را دنبال کند. با کمال تعجب باید 
گفت: ترکیبات دیگر موجود در قهوه، ممکن است به 

جلوگیرى از دیابت نوع 2 در افراد 
سالم کمک کند.

هنگامى 
که بیرون از منزل هوا 

گرم است، در داخل منزل با استفاده از 
کولر راحت ترید. گرما باعث مى شود کنترل قند خون 

شما سخت تر شود. شما باید دائم آن را آزمایش 
کنید و مقدار زیادى آب بنوشید تا از کمبود آب 
در بدن جلوگیرى کنید. درجه حرارت باال 
مى تواند روى داروهاى شما، گلوکزمتر و 
نوارهاى آزمایش نیز تأثیر بگذارد؛ آنها 

را در ماشین گرم رها نکنید.

تمیز کردن 
خانه و یا چمن زنى

 مى تواند پاداشى براى افراد مبتال به 
دیابت داشته باشد: قند خون پایین تر. 
بسیارى از کارهایى که شما هر هفته 

انجام مى دهید، به عنوان فعالیت بدنى 
متوسط، داراى فواید سالمتى زیادى

 است.

چه فرقى بین خوردن یک 
تکه نان سفید و یک تکه شیرینى است؟ 

شیرینى جات با کربوهیدرات ها
 بسته بندى مى شوند. آنها بیشتر از یک 
تکه نان کالرى دارند. بنابراین اگر خیلى 
مشتاق آن هستید، یک نوع کوچک آن را 

انتخاب کنید.

داروهاى ضدباردارى اى که حاوى 
استروژن هستند مى توانند بر روشى که 
انسولین بدن شما را کنترل مى کند، اثر 
بگذارد. با این حال، ضد باردارى هاى 

خوراکى براى زنان مبتال به دیابت بى خطر
 است. 

در یک مطالعه نشان داده 
شده بود که افراد مبتال به دیابت نوع 2 

که رژیم غذایى خود را به گیاهخوارى کامل و یا 
نیمه گیاهخوارى تغییر داده اند، داراى کنترل 

قند خون بهترى بوده و نیاز کمترى به انسولین 
دارند. باال رفتن مقدار فیبر از دانه هاى غالت 

کامل و لوبیاها ممکن است نقش بزرگى داشته 
باشند. آنها باعث هضم آهسته کربوهیدرات ها 

مى شوند.
همانطور 

که بدن شما براى 
مبارزه با بیمارى تالش مى کند، قند 

خون را نیز در بدن باال مى برد. آب و مایعات دیگر 
بنوشید تا هیدراته باقى بمانید. اگر بیش از دوساعت 

اسهال و یا استفراغ داشته و یا اگر به مدت دو روز 
بیمار شده و بهتر نشده اید، با پزشک خود تماس 
بگیرید. توجه داشته باشید که برخى از داروها مثل 

آنتى بیوتیک ها و ضد انعقاد هایى که براى پاك کردن 
سینوس هاى شما تجویز مى شوند، مى توانند قند 

خون شما را نیز تحت تأثیر قرار 
دهند.

مقدار کمى از این ادویه
 مى تواند عطر و طعم خوبى ببخشد. حتى 
بدون افزودن نمک، کربوهیدرات یا کالرى 
اضافه. برخى مطالعات نشان مى دهند که 
دارچین به بدن کمک مى کند تا از انسولین 
استفاده بهترى بکند و ممکن است باعث 

کاهش میزان قند خون در مبتالیان به دیابت 
نوع 2 شود.

قند خون به صورت 
خطرناکى مى تواند طى بسته شدن چشم 

براى برخى افراد دیابتى کاهش پیدا کند؛ به خصوص 
اگر انسولین مصرف کنند. بهتر است سطح قند خون 

خود را هنگام خواب و زمانى که از خواب بیدار مى شوید، 
بررسى کنید. یک میان وعده قبل از خواب ممکن است 
کمک کننده باشد. براى برخى افراد، قند خون مى تواند 
صبح حتى قبل از صبحانه، به علت تغییرات هورمونى یا 

کاهش انسولین افزایش یابد. 

 میوه یک انتخاب سالم 
است. اما توجه داشته باشید که نسخه 

خشک شده آن حاوى کربوهیدرات بیشترى 
نسبت به تازه آن است. تنها دو قاشق 

غذاخورى کشمش و نوعى توت یا گیالس 
خشک شده هستند که داراى کربوهیدرات 
کمترى نسبت به میوه تازه آن هستند.

داروهاى 
ضدانعقادى که داراى 

فنیل افرین یا پسودئیدرین هستند، 
مى توانند قند خون را افزایش 

دهند. داروهاى سرما خوردگى نیز 
گاهى اوقات مقدار کمى شکر

 دارند. 

انجام 
فعالیت هاى فیزیکى، یک 

تقویت کننده عالى سالمتى براى همه است. 
اما افراد مبتال به دیابت، باید ورزشى را انجام دهند که 
براى آنها مناسب باشد. زمانى که فرد به سختى فعالیت 
مى کند تا عرق کرده و ضربان قلب خود را افزایش دهد، 
قند خون وى ممکن است افزایش و سپس کاهش یابد. 
تمرینات استقامتى یا شدید مى تواند سطح قند خون شما 

را حداقل 24 ساعت بعد کاهش دهد. 

غذاهایى که حاوى 
باکترى هاى مفید هستند مثل انواع 

ماست، پروبیوتیک نامیده مى شوند. آنها 
مى توانند هضم را بهبود بخشیده و همچنین 
ممکن است به کنترل قند خون شما کمک 
کنند. بعضى از ماست ها حاوى میوه و کمى 
شکر هستند؛ بنابراین باید در مورد میزان 
کربوهیدرات آن دقت کافى داشته باشید. 
بهترین انتخاب ماست ساده یا کم چرب 

بدون شکر اضافى است.
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افرادى که به صورت 
ورزش  مــداوم 
مى کننــد باید از 
خاصى  موارد 
هــى  گا آ
داشته باشند 

نتیجه   ى تا  بهتــر
ورزش  ن از  د کــر

به خود بگیرند و  ضررى 
وارد نشود.ســالمت آنها 

کــه همه پنــج نکتــه اى 
ع افــراد قبــل از  و شــر
نند ورزش مداوم باید  بدا

عبارتند از:
1- قبل از شــروع 
ورزش باید چکاپ 
انجام دهید و مطمئن 
مشکلى  که  شــوید 
مشکل ندارید. در صورتى که 

خاصى داشتید باید به پزشک مراجعه کنید و از 
محدودیت هاى خود براى ورزش آگاه شوید. 
افرادى که زیر 40 سال هستند در صورتى که 
سابقه بیمارى قلبى نداشــته باشند مى توانند 
بدون چکاپ نیز ورزش کنند، اما مردان باالى 

45 ســال و زنان باالى 50 ســال باید حتمًا 
چکاپ انجام دهند.

2-زمانى که تــب داریــد ورزش نکنید. در 
صورتى کــه آنفلوآنزا گرفته ایــد و تب دارید 
باید حداقل یک هفته  ریکاورى داشته باشید. 

دویدن در این حالت مناسب نیست.
3-مایعات بدن را به هنگام ورزش تأمین کنید. 
بهتر است به هنگام ورزش کردن در 30  دقیقه 
یک بار آب بنوشید. هر بار دو یا سه بار دهان 
را از آب پر کنید. این کار از ســوزش عضالت 

جلوگیرى مى کند.
4- قبــل  و بعد از ورزش ســیگار نکشــید. 
سیگار کشیدن به صورت کلى براى سالمتى 
خطرناك است، اما بســیار مهم است که دو 
ســاعت قبل و بعد از ورزش اصًال ســیگار 
نکشید. ســیگار کشــیدن در این بازه زمانى 

خطرناك تر است.
5-  در صورتــى کــه ورزش هــوازى انجام

 مــى دهیــد بــاال رفتــن ضربــان قلب و 
سخت تر شــدن تنفس عادى اســت. با این 
حال با هر نــوع ورزش و در هــر زمان نباید 
این تنگى تنفــس ایجاد شــود. در صورتى 
که تنگــى نفس با درد ســینه همراه باشــد

 نگران کننده است.

یش ز نر م ی ب و شر
ببکنید و مقدار زیادى آب بنوشید تا از کمبود آب
در بدن جلوگیرى کنید. درجه حرارت باال

وومى تواند روى داروهاى شما، گلوکزمتر و 
نوارهاى آزمایش نیز تأثیر بگذارد؛ آنها

را در ماشین گرم رها نکنید.

و ن
دو قاشق نسبت به تازه آن است. تنها
غذاخورى کشمش و نوعى توت یا گیال
خشک شده هستند که داراى کربوهیدر
کمترى نسبت به میوه تازه آن هس
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افرادى که به صورت 
ورزش  مــداوم 
مى کننــد باید از

خاصى  موارد 
هــى  گا آ
داشته باشند 

نتیجه   ىتا  بهتــر
ورزش  ن از  د کــر

به خود بگیرند و  ضررى 
وارد نشود.ســالمت آنها 
کــه همه پنــج نکتــه اى
ع افــراد قبــل از و شــر

نند ورزش مداوم باید  بدا
عبارتند از:

1- قبل از شــروع 
ورزش باید چکاپ
انجام دهید و مطمئن

مشکلى  که  شــوید 
مشکل ندارید. در صورتى که

خاصى داشتید باید به پزشک مراجعه کنید و از 
محدودیت هاى خود براى ورزش آگاه شوید. 
زیر 40 سال هستند در صورتى که افرادى که

سابقه بیمارى قلبى نداشــته باشند مى توانند 
بدون چکاپ نیز ورزش کنند، اما مردان باالى 

45 ســال و زنان باالى50 ســال باید حتمًا
چکاپ انجام دهند.

2-زمانى که تــب داریــد ورزش نکنید. در 
صورتى کــه آنفلوآنزا گرفته ایــد و تب دارید 
باید حداقل یک هفته  ریکاورى داشته باشید. 

اینحالت مناسب نیست. دویدن در
3-مایعات بدن را به هنگام ورزش تأمین کنید. 
0بهتر است به هنگام ورزش کردن در 30  دقیقه

یک بار آب بنوشید. هر بار دو یا سه بار دهان 
را از آب پر کنید. این کار از ســوزش عضالت 

جلوگیرى مى کند.
4- قبــل  و بعد از ورزش ســیگار نکشــید. 
سیگار کشیدن به صورت کلى براى سالمتى 
خطرناك است، اما بســیار مهم است که دو 
ســیگار  ســاعت قبل و بعد از ورزش اصًال
نکشید. ســیگار کشــیدن در این بازه زمانى

خطرناك تر است.
5-  در صورتــى کــه ورزش هــوازى انجام

 مــى دهیــد بــاال رفتــن ضربــان قلب و 
سخت تر شــدن تنفس عادى اســت. با این 
نــوع ورزش و در هــر زمان نباید  حال با هر
این تنگى تنفــس ایجاد شــود. در صورتى 
که تنگــى نفس با درد ســینه همراه باشــد

 نگران کننده است.
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«درمان با نور آبى»(بلوالیت تراپى) روش درمانى غیرتهاجمى براى آکنه است که با استفاده 
از نور، باکترى هاى پوست از بین مى روند.

طبق اعالم آکادمى تخصصى پوســت در آمریکا، نور درمانى مى تواند بــراى درمان آکنه 
امیدبخش باشد و بسیارى از افراد طى چندین جلسه مى توانند بهبود قابل توجهى را در سالمت 

پوست خود شاهد باشند.
درمان با نور آبى را مى توان براى درمان عارضه پوســتى آکنه به کار برد یا پیش از ظهور آن 
روى پوســت، بیمارى را تحت کنترل در آورد. البته مطالعات تاکنون نشان داده که عوارض 
جانبى آن نیز محدود است. هرچند آکادمى تخصصى پوست هشدار داده که عارضه آکنه تنها 
و به طور کامل با فتوتراپى از بین نمى رود و در اغلب موارد به روش هاى درمانى دیگر براى 

کنترل عالئم آکنه نیاز است.
مطالعات متعددى روى افراد مبتال به آکنه انجام شده که حاکى از تأثیرگذارى این روش در 

درمان آکنه است.
درمان با نور آبى نسبت به روش هاى جایگزین دیگر براى آکنه مزایایى دارد که مى توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
■  ایمن بودن

■  بدون درد بودن
■  مناسب براى کل بدن

 همچنین سرطان پوست، مشکالت پوستى، اختالالت روحى – روانى و اختالالت خواب از 
جمله بیمارى هاى دیگرى است که از طریق درمان با نور آبى قابل درمان هستند.

فواید «بلوالیت تراپى»براى آکنه

 طبق توصیه اخیر محققان، بایــد از دادن 
آبمیوه به کودك زیر یکسال خوددارى شود.

طبق اعالم آکادمى اطفال آمریکا ، میوه تازه 
در مقایسه با آبمیوه حاوى فیبر رژیمى بیشتر 

و قند کمتر است.
بر اساس اعالم این آکادمى،آبمیوه هیچ فایده 
غذایى براى کودکان زیر یکسال ندارد و نباید 

در رژیم غذایى شان گنجانده شود.

کبد چرب از شایع ترین 
عوارض چاقى و مصرف چربى هاى 

ناسالم است و بهترین درمان آن، تغییر 
الگوى مصرف مواد غذایى است

على شهیدى زندى، متخصص طب سنتى 
گفت: مصرف چربى سوز هاى طبیعى در 
درمان کبد چرب نقش بسزایى دارند. از 

مهمترین آنها مى توان به «سرکه سیب» 
اشاره کرد که با اضافه کردن به غذا بسیار 
اثربخش است؛ «زیره سیاه» هم دیگر 

چربى سوز مفید براى کاهش میزان چربى 
در کبد چرب است. وى ادامه داد: مصرف 
«شوید» به صورت پخته یا خام در کنار 
غذا خاصیت چربى سوزى باالیى دارد، 
ضمن اینکه مصرف «شوید خشک» 

هم خواص چربى سوزى خوبى دارد ولى 
میزان ویتامین c و اسید فولیک موجود 
در آن کاهش یافته است.شهیدى بیان 

داشت: «سبوس گندم» و «سبوس برنج» 
هر دو دافع طبیعى چربى بوده و درمان 
کننده کبد چرب محسوب مى شوند. 
 این متخصص طب سنتى افزود: 

«گیاه زنجبیل» که ترجیحاً تازه باشد 
و »عصاره پوست لیموترش شیرازى» 
و«آبلیموترش»،  خواص معجزه آسایى 

براى درمان کبد چرب دارند.

نوشیدنى هایى 
که بى  خوابى 
مى آورند

آبمیوه براى
 کودك زیر یکسال 

خوب نیست

به گفته محققــان، مى توان بــا اجتناب از 
مصرف برخى نوشیدنى ها با بى خوابى مقابله 
کرد. به منظور پرهیز از بیخوابى حذف برخى 
نوشیدنى ها از رژیم غذایى توصیه مى شود:

■   کافئین
 یک فنجان قهوه مى تواند بالفاصله بعد از 
15 دقیقه نوشــیدن، تأثیرى محرك ایجاد 
کند و مى تواند در حدود شــش ساعت بعد 
بر الگوى خواب شــما تأثیر گذارد. از این رو 
توقع نداشته باشــید با نوشیدن قهوه خواب 

تان ببرد.
■   نوشابه گازدار 

کربنات سدیم مى تواند موجب نفخ و فشار 
معده شــده و در 
نهایت سوزش 
دل ایجاد شود. 
این نوشیدنى ها 
موجب بیدار ماندن 
شــما در طول شب 

مى شود.

با این 7 ماده غذایى 
چربى کبد را 
جارو کنید
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نصف جهــان  در فوتبــال اصفهان على 
رغم اینکه تیم هاى اصفهانى طرفداران 
زیادى دارند اما امروز دلمان مى خواهد  
پرســپولیس به عنوان نماینده ایران در 
رقابتى که شکل و شمایلى ملى دارد آن 
هم در دیدار با نماینده عربستان سعودى  

پیروز و سر افراز باشد.
پرســپولیس تهران در حالــى میهمان 
االهلى عربستان اســت که دیدار رفت 
دو تیم با تساوى 2 بر 2 به پایان رسیده 

است.
تیم فوتبال پرســپولیس عصر  امروز در 
جریان دور برگشــت مرحله یک چهارم 
نهایى لیگ قهرمانان آســیا، از ساعت 
19و 45 دقیقه در ابوظبى میهمان االهلى 
عربســتان خواهد بود. البته با توجه به 
نتیجه دیدار رفــت دو تیم که با میزبانى 
پرســپولیس در مســقط و با تســاوى
 2 بر 2 به پایان رســید، نماینده ایران در 
این مرحله شانس زیادى را براى صعود 
به جمع چهار تیم برتر آســیا براى خود 

متصور است.
«برانکــو ایوانکوویچ»که در دیدار رفت 
نشان داد از نظر بازى خوانى چه هنرى 
دارد به دنبال این است از دقایق ابتدایى 
با باز کردن دروازه حریف فشار را از روى 
تیم خود خارج کند. او که تیمش در دیدار 

رفت 2 بر صفر از حریــف عقب بود، با 
سه تعویض به موقع و آوردن «گادوین 
منشــا»، کمال کامیابى نیا و البته خرید 
عراقى جدیدش یعنى «بشــار رسن»، 
به کلى روند بــازى را تغییر داد تا تیمش 
دو گل خورده را جبــران کرده وبه بازى 

برگشت امیدوار شود.
شــاگردان برانکــو در حالى  امشــب 
به مصاف حریف عربســتانى مى روند 
که در آخرین دیدار خــود در لیگ برتر، 
برابر گســترش فوالد تبریز با سه گل 
فرشــاد احمدزاده، على علیپور و مهدى 
طارمى به پیروزى رســیدند تا دوباره به 
صدر جــدول برگردند از ایــن رو آنها با 
روحیه اى مضاعف پاى به زمین مسابقه 
خواهند گذاشت. البته طبق اخبار دریافتى 

از امارات، ســید جالل حســینى که با 
مصدومیت جزئى روبه رو اســت، شاید 
نتواند  تیم را همراهى کنــد، البته او در 
تمرین آخر تیم همراه ســایرین تمرین 
کرد تا نشان دهد از مصدومیت رها شده 

و به مرز آمادگى نزدیک است.
پرســپولیس اگر  امشــب برابر االهلى 
عربستان به پیروزى برسد، براى نخستین 
بار توانسته در لیگ قهرمانان آسیا به جمع 
چهار تیم برتر آسیا صعود کند. از همین رو 
چشم همه فوتبال ایران امشب به ابوظبى 
دوخته مى شود تا بلکه نماینده ایران بتواند 
تاریخ ســازى کند. البته تیم عربستانى 
هزینه هاى زیادى را هــم براى جذب 
ســتارگان فوتبال انجام داده که یکى 
از این بازیکنان «عمرســوما»، مهاجم 

سورى است؛ بازیکنى که به همراه تیم 
ملى فوتبال ســوریه به ایران آمد و پس 
از 12بــازى بدون گل خــورده، دروازه 
بیرانوند را باز کرد. ســوما همچنین در 
دقایق ابتدایى دیدار رفت توانست دروازه 
پرســپولیس را باز کند تا نشان دهد راه 

گلزنى به بیرانوند را به خوبى بلد است.
با وجــود ایــن، فوتبالدوســتان ایرانى 
امیدوارند امشب پرسپولیس با ارائه یک 
بازى هدفمند و منطقى حریف عربستانى 
را شکست داده و به جمع چهار تیم برتر 
آسیا صعود کند چرا که حتى اگر در ادامه 
رقابت ها نتواند به فینال برسد، با حضور 
در جمع چهــار تیم برتر آســیا، افتخار 
بزرگــى را نصیب خــود و فوتبال ایران 

کرده است.

مسابقات والیبال جام قهرمانان بزرگ جهان در ژاپن از امروز 21 شهریور الى 
26 شهریور به میزبانى کشور ژاپن و در دو شهر ناگویا و اوساکا برگزار مى شود. 
این رقابت ها با حضور تیم هاى ایران از آسیا، آمریکا از آمریکاى شمالى، فرانسه 
از اروپا، برزیل از آمریکاى جنوبى و ایتالیا با سهمیه وایدکارت فدراسیون جهانى 

به همراه ژاپن میزبان برگزار مى شود.
ســرمربى تیم ملى والیبال ایران مســابقه امروز ایران مقابل ایتالیا را جدالى 

حساس و حیاتى دانست و گفت: ملى پوشان ایتالیا توانایى باالیى دارند.
تیم ملى والیبال ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات جام قهرمانان بزرگ 
جهان در ژاپن، امروز سه شنبه به مصاف تیم ملى ایتالیا نایب قهرمان بازى هاى 

المپیک 2016 ریو خواهد رفت.
سرمربى تیم ملى والیبال ایران در خصوص این دیدار اظهار داشت: بازى اول 
تیم ایران برابر ایتالیاست. بار آخرى که برابر ایتالیا قرار گرفتیم در لیگ جهانى 
بود که با نتیجه 3بر صفر مغلوب شدیم. در اینجا فرصت دیگرى براى ایران 

فراهم شده تا بهتر بازى کنیم.
«ایگور کوالکوویچ» تأکید کرد: «باید مثل اردبیل بازى کنیم تا نتایج بهترى 
کســب کنیم، نه مثل بازى (لیگ جهانى) در ایتالیا. سه شنبه براى تیم ملى 
والیبال ایران روز بزرگى است و بازى مهمى هم برابر ایتالیا که یکى از بهترین 

تیم هاى جهان است، داریم.»

وى افزود: «ایتالیا نایب قهرمان المپیک 2016 ریو است. درست است که ایتالیا 
در جام قهرمانان بزرگ جهان دو بازیکن مهم خود (زایتســف و خوآنتورینا) 
را در اختیار ندارد، اما ســایر بازیکنان ایتالیا از توان باالیى برخوردارند. ایتالیا 
تیم قدرتمندى است. تمام تالش خود را مى کنیم و به کسب بهترین نتیجه 

امیدواریم.»
رقابت هاى جام قهرمانان بزرگ قاره ها از 21 تا 26 شهریور به میزبانى کشور 
ژاپن و در دو شهر ناگویا و اوساکا برگزار مى شــود. تیم ملى والیبال ایران از 
ســاعت 11 و 10 دقیقه امروز سه شنبه در نخستین مســابقه خود به مصاف 

ایتالیا مى رود.

 مرحله یک شــانزدهم نهایى جام حذفى ایــران با حضور 32 
تیم برگزار شــد؛ در جام شــگفتى ها 16 تیم حذف شدند و 
بقیه بــه راه خود ادامه خواهنــد داد. در ایــن مرحله خیلى از 
تیم هــاى لیگ برتــرى و مدعى حذف شــدند. تنها چیزى 
که در همه رقابت ها همچنان پابرجا و پر ســرو صداســت 
مبحث داورى هاســت. ایــن موضوع همیشــه موافق و 

مخالف هــاى خود را بــه همــراه دارد. در ادامه نگاهى 
مى اندازیم به کارشناسى قضاوت هاى این مرحله:

 حیدر سلیمانى
کارشناس داورى در گفتگو با ایسکانیوز 
درخصوص قضــاوت داوران در این 

مرحله گفــت: در کل قضاوت هاى خوبى در 
جام حذفى شــاهد بودیم؛ اما با نگاهى کارشناسانه مى توان 
اشتباهاتى هم در کار داوران مشاهده کرد. دیدار استقالل تهران 
و گل گهرسیرجان با اعتراضات زیادى از سوى کادر و بازیکنان 
میزبان مطرح شد. در مورد پنالتى که علیه استقالل گرفته شد 

آقاى رحمتى خطا کرد و این ضربه به درستى اعالم 
شد، برخى اعتقاد به اخراج گلر استقالل داشتند اما 

چون مهاجم مستقیم به سمت دروازه نبود 
تنها گرفتن پنالتى کافى بود و زرگر در این 

صحنه به خوبى قضاوت کرد.
وى ادامه داد: اما در مورد گل دوم استقالل 
اعتراضات زیادى شد باید گفت گل به درستى 
اعالم شد و هیچ خطایى بر روى دروازه بان گل گهر 
صورت نگرفت. در واقع دروازه بان و مدافع این تیم 
مقصر بودند که به اشــتباه این تــوپ را وارد دروازه 
خودشــان کردند و اعتراضات مطرح شده کامًال بى 

مورد است.
سلیمانى تصریح کرد: در جام حذفى شاهد تلفیق خوبى از 
داوران جوان درکنار با تجربه ها بودیم که در نهایت موجب 
قضاوت هاى خــوب و کم نقصى شــد. در دیــدار دو تیم 

شهید سپاسى هم اعتراضات ذوب آهن و فجر 
زیادى مطرح شد؛ گل 
اول ذوب آهــن باید 
مردود اعالم مى شــد 
و از طرفى دیگر پنالتى 

هم کــه علیه 

ذوب آهن گرفته شد اشتباه بود. یعنى دو تصمیم غلط علیه دو 
تیم گرفته شد که این بازى حرف و حدیث داورى زیاد داشت.

وى در خصوص دیدارهایى که به پنالتى کشیده شد عنوان کرد: 
من بارها در مصاحبه هایم اعالم کرده ام، دروازه بان ها دو سه 
قدم به جلو مى آیند و حرکت مى کنند؛ کمک داورى که روى 

خط عرضى زمین براى چک کردن دروازه بان مى ایستد باید 
کمى شهامت و شجاعت نشان دهد و خطاى دروازه بان 
را اعالم کند. در دیدار ذوب آهن و فجر سپاســى هردو 
دروازه بان دو تیم حرکت کردند و همین موضوع باعث 
شد موفق شــوند ضربه را مهار کنند؛ در بازى پارس 

جنوبى با نساجى مازندران همین اتفاق افتاد.
کارشــناس داورى ادامــه داد: کمــک داورهــا 
تصمیمات شــان تأثیرگذار اســت؛ آنها باید نگاهى 
مستقیم به دروازه بان داشته باشند تا آنها به جلو حرکت 
نکنند. در جام حذفى و ضربات پنالتى شاهد خطاهایى که 
گلرها مرتکب مى شوند ولى از دید داورها محفوظ مى ماند 

بودیم. این خطاها در نتیجه بازى نیز تأثیر مستقیم دارد.

مجوز بازى هافبک ملى پوش سپاهان صادر شد.  على کریمى که فصل 
گذشته در دینامو زاگرب کرواســى بازى مى کرد، پس از آنکه دوران 
موفقى را در لیگ این کشور ســپرى نکرد به ایران بازگشت تا دوباره 
پیراهن سپاهان را بر تن کند. کریمى که هفته گذشته قراردادش را با 
سپاهان امضا کرد، مجوز بازى اش صادر شد تا مشکلى براى همراهى 
طالیى پوشان در هفته ششم لیگ براى رویارویى با فوالد خوزستان 

نداشته باشد.

هیئت مدیره استقالل بعد از شکست برابر پدیده به منصوریان دو بازى دیگر فرصت داد تا استقالل را به شرایط مدعى شدن براى قهرمانى 
نزدیک کند. اما مشخص نیست هیئت مدیره از منصوریان چه خواسته؟ اینکه شرایط تاکتیکى استقالل به جذابیت خریدهاى میلیاردى تابستان 

نزدیک شود؛ یا همین که منصوریان بتواند از مرحله به مرحله جام حذفى باال برود و بازى ها را با هر سختى اى که هست ببرد کافى است؟
اولین بازى استقالل بعد از این اولتیماتوم برابر گل گهر سیرجان برگزار شد که آبى   ها 2بر یک برنده شدند. اما استقالل حتى در اندازه هاى تیم 
لیگ برترى هم نبود و وضعیت تاکتیکى تیم منصوریان همچنان مبهم بود. استقالل گویا از تعطیالت لیگ هم استفاده اى نکرده و چندان 
تغییرى در سبک بازى تیم منصوریان دیده نمى شود. گل گهر پا به پاى استقالل دوید و موقعیت ساخت و ضعف هاى جدى آبى ها را به رخ کشید.

گویا هیئت مدیره استقالل تکلیف منصوریان را به طور واضح روشن نکرده که از سرمربى تیم چه مى خواهد. منصوریان هم نتیجه امروز 
را به فوتبال فردا ترجیح داده است و سعى دارد با نتیجه گیرى رضایت مدیریت و هوادار را جلب کند. خالف گفته هاى اول فصل که از 
تغییر در سبک بازى و جذاب شدن تیمش حرف مى زد. نتیجه گیرى امروز منصوریان رضایت موقت هیئت مدیره را جلب خواهد کرد؛ 

اما بدون توجه به وضعیت تاکتیکى، کامالً قابل پیش بینى است که این نتیجه گیرى هم دوام چندانى نخواهد داشت. 

مهاجم پرسپولیس بابت مطالباتش به فیفا شکایت کرد. 
«گادوین منشا» براى دریافت مطالباتش از باشگاه پیکان مجبور به شکایت به فیفا 
شده است. منشا در صحبت با همبازیانش در پرسپولیس مدعى شده طلب زیادى از 
باشگاه پیکان دارد و به دلیل بى توجهى پیکانى ها به این موضوع از طریق وکیلش 

در ایتالیا به فیفا شکایت کرده است.
پیکانى ها از شکایت منشا با خبر شده  اما هنوز اقدامى در این زمینه نکرده اند. هر 

چند آنها به دنبال توافق با منشا هستند تا پولش را حداقل در دو 
قسط دریافت کرده و شکایتش را نیز پس بگیرد. 

کارت بازى 
على کریمى 
صادر شد

وضعیت تاکتیکى 
همچنان مبهم

پیکان در فیفا!

مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: ناراحتى هواداران تیم سپاهان را درك 
مى کنم، ولى قول مى دهم تیم ما به روزهاى خوبش برگردد. 

حسن جعفرى در مورد شکست سپاهان مقابل صنعت نفت در جام 
حذفى گفت: واقعًا باخت تلخى بود و این درحالى اســت که ما روى 
قهرمانى در جام حذفى حســاب باز کرده بودیم. همه چیز دست به 
دست هم داد تا شکست بخوریم. متأسفانه برق ورزشگاه چند بار 
قطع شد تا بدن هاى ما سرد شود. از طرفى 
صنعت نفت هــم جلو افتاده بــود و این 
وقفه هایى که ایجاد شــد به ســود آنها 

بود.
مدافع تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: صنعت 
نفت هیچ کار خاصى انجام نــداد و فقط دفاع مى کرد و زیر 
توپ مى زد. از طرفى ما چند فرصت 100درصد گل را از دست 
دادیم و در نهایت شکســت خوردیم. هواداران سپاهان حق 
دارند ناراحت باشند ولى من قول مى دهم سپاهان به روزهاى 

خوبش بر مى گردد. من به این مسئله اطمینان دارم.
وى در خاتمه تصریح کرد: سپاهان امسال با تغییرات 
نسبتًا زیادى مواجه شده اســت و هشت بازیکنى 
که در ترکیــب ثابت بــازى مى کنند، در فصل 
نقل وانتقاالت به این تیم پیوسته اند. سپاهان 
نیاز به زمان دارد و همــه ما مى دانیم که 
وقتى در سپاهان بازى مى کنیم فقط 
باید برنده شویم. به هواداران قول 
مى دهیم که این شرایط عوض 

شود. 

جعفرى: هواداران 
حق دارند ناراحت باشند 

مسابقات والیبال جام قهرمانان بزرگ جهان از امروز آغاز مى شود

شهید سپاسى هم اعتراضات ذوب آهن و فججر 
زیادى مطرح شد؛ گل 
اول ذوب آهــن باید 
مردود اعالم مى شــد 
از طرفى دیگر پنالتى  و

عـه علیلیهلیه هم کـ

جلو حمستقیم به دروازه بان داشته باشند تا آنها به ج
طاهانکنند. در جام حذفى و ضربات پنالتى شاهد خط
وظمگلرها مرتکب مى شوند ولى از دید داورها محفو
جتیجه بازى نیز تأثیر مست رردر ن تقیمبودیم. این خطاها 

 شود

اولین گام ایران مقابل ایتالیا 

پرسپولیس ایران-االهلى عربستان 

پیروز شــــو! 
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تا پیش از شروع هفته ششم، دو سرمربى کنار گذاشته 
شدند. شــاید تعداد آنها پس از برگزارى بازى هاى این 
هفته، سه برابر هم شــود. معدود مربیانى هستند که در 
لیگ امسال جا پاى شان ســفت باشد. تعداد کسانى که 
مطمئن هستند فصل را به پایان مى رسانند شاید به تعداد 
انگشتان یک دست هم نرســد. زمانى این پیش بینى 
بیشتر رنگ واقعیت مى گیرد که تا این مقطع از فصل، 
شــش مربى حداقل یک تذکر از مدیرانشان دریافت 
کرده اند. در حالى که فصل گذشــته تا پایان فصل، این 
تعداد مربى از کار برکنار شدند. در لیگ قبل تا این مقطع 
از فصل همه سرمربى ها سر کار بودند و خبرى از اخراج 

یا استعفا نبود.
ولى در همین چند روز گذشــته، دو سرمربى از هدایت 
تیم هاى شان کنار رفتند. حمید درخشان اولین اخراجى 
فصل بود. درخشان گفته ابتدا باشگاه باید 900میلیون 
پول قراردادش را بدهد تا او حاضر شــود نیمکت تیم را 
به على کریمى واگذار کند. یعنى با اخراجش کنار آمده 
و فقط نگران پول قراردادش اســت. روز یک شنبه هم 
خبر استعفاى على نظرمحمدى منتشر شد. نیمکت هاى 

لرزان لیگ هفدهم را مرور مى  کنیم.

نفت تهران/ حمید درخشان
درخشان اولین اخراجى لیگ بود. او نیمکت را به على 
کریمى واگذار کرده و تنها مشکلش با مدیران باشگاه، 
دریافت قرارداد 900 میلیون تومانى اش است. درخشان  
گفت: «اگر کسى فکر کرده من چیزى را مى بخشم، در 
اشتباه اســت. مالکان جدید ابتدا باید با من توافق کنند 
وگرنه على کریمى شانسى براى نشستن روى نیمکت 

تیم ندارد.» 

سپیدرود/ على  نظرمحمدى
على نظر محمدى از هدایت ســپیدرود اســتعفا کرد:  
«دوست دارم سپیدرود در لیگ برتر باقى بماند و فوتبال 
شهرم همواره در باالترین ســطح قرار بگیرد. من مثل 
چسبیده هاى فوتبال شهر رشت نیستم که مى خواهند 
به هر قیمتى در تیم سپیدرود و فوتبال شهر رشت باقى 
بمانند. براى ســپیدرود، هوادارانش و همه مسئوالن 
باشــگاه آرزوى موفقیت مى کنم.»  البته با استعفاى او 

موافقت نشده است.

گسترش فوالد/ لوکا بوناچیچ
مدیر گســترش فوالد در گفتگو با رســانه ها ادعا کرد 
که احتمال اخراج لــوکا وجــود دارد:  «برکنارى لوکا 
بوناچیچ؟ شاید، معلوم نیســت. ما به لوکا گفتیم که به 
باشــگاه بیاید و درباره این نتایج تعیین تکلیف کنیم و 
از او بابت شکســت هاى اخیر توضیح بخواهیم. نتایج 
گسترش فوالد نباید اینطور باشد. ما نباید اینقدر ببازیم. 
ما تیمى بودیم که خیلى زودتر از حریفان تمریناتمان را 
شروع کردیم و با در اختیار داشتن ورزشگاه اختصاصى، 
همه ویژگى هاى یک باشــگاه حرفه اى را داریم. با این 
امکانات، ما قرار نیست اینطور نتیجه بگیریم. لوکا باید با 
مربیان دیگر تیم هم مشورت کند و اختیارات دستیاران 
ایرانى اش را محترم بشمارد. آنها هم باید در تیم دخیل 
باشــند. ما نیاز داریم که نیمکت مان با درون زمین در 

ارتباط باشد.» 

پیکان/ مجید جاللى
جاللــى در چهار دیدار نخســت پیکان هیــچ کدام از 
بازى ها را نبرده بود. اتفاقى که سر و صداى زیادى بلند 

کرد. برخى از رســانه ها در همان مدت از فشار مدیران 
باشــگاه به جاللى گفته بودند. حتى نــام گزینه هاى 
جانشینى او هم زمزمه شده بود. اما جاللى در همه این 
روزهاى پرفشار، حمایت مدیریت را پشت خود مى دید. 
اتفاقى که در نهایت منجر به کســب اولین برد فصل 
پیکان در هفته پنجم شد. مدیرعامل پیکان در این باره 

گفته بود: «مدیریت باشــگاه حمایت 
همه جانبه خود را از کادر فنى پیکان 
ادامه خواهد داد. به هر حال فوتبال 
روزهاى خوب و بد دارد، نمى توان 
در روزهاى بــد، اتفاقاتى که باعث 
شده پیکان رشــد و تعالى داشته 
باشد را فراموش کنیم.» حاال که 
پیکان مقابل تیم لیگ یکى از جام 
حذفى کنار گذاشته شد و این هفته 
با پرسپولیس صدرنشین بازى دارد 
باید دید حمایت هــا از مجید جاللى 

ادامه پیدا مى کند یا زمزمه هاى جدایى 
او رنگ واقعیت مى گیرد.

سپاهان/ زالتکو کرانچار
کسب فقط 6 امتیاز از پنج مسابقه لیگ و حذف 

از جام حذفــى اتفاقى بود که صــداى اعتراض 
هواداران ســپاهان را بلند کرد. حاال دوباره شنیده 

شده که زالتکوکرانچار در آستانه اخراج از سپاهان قرار 
دارد. این موضوع هنوز واکنشى از سوى مدیران باشگاه 
را به همراه نداشته اســت. فقط سرپرست سپاهان در 
گفتگویى این قضیه را تکذیــب نکرد و تصمیم گیرى 

راجع به آن را به مدیریت باشگاه واگذار کرد.

استقالل/ علیرضا منصوریان
اولتیماتوم هایى که به منصوریان داده شده 

آنقدر بازتاب رسانه اى داشــت که نیازى به 
توضیح نباشد. تا دو هفته دیگر مشخص 

مى شود که منصوریان برف تهران را 
مى بیند یا خیر!

در حالى بیش از نیمــى از تیم هاى لیگ برترى 
توفیق حضور در جمع 16 تیم پایانى جام حذفى را پیدا 
نمى کنند که بسیارى از آنها با قرعه به ظاهر خوبى 

مواجه بودند.
با وجودى که قرعه کشــى مرحله یک شانزدهم 
نهایى جــام حذفى حکم به برگزارى ســه دیدار 
تمام لیگ برترى داده بود اما هیچکس تصورش را 
نمى کرد که تیم هاى لیگ برترى در همان گام اول 
تا این اندازه تلفات دهند به گونه اى که بیش از نیمى از 

آنها رنگ یک هشتم نهایى را به خود نبینند.
پارس جنوبى، سپاهان، ســایپا، ذوب آهن، پدیده، فوالد، 
پیکان و سپیدرود هشت تیم لیگ برترى هستند که از دور 
رقابت ها کنار رفته اند. تعداد تلفات لیگ برترى ها البته قطعًا 
فراتر از نصف خواهد رفت زیرا از بین پرســپولیس و نفت 

تهران فقط یک تیم مى تواند مجوز حضور در جمع 16 تیم 
پایانى را بگیرد. جداى از آن معلوم نیست که گسترش فوالد 
هم از دیدار با نفت در مسجدسلیمان جان سالم به در ببرد. 
عجیب آنکه شش تیم پارس جنوبى، سپاهان، ذوب آهن، 
پدیده، فوالد و سپیدرود در حالى وداعى زودهنگام با جام 

حذفى را تجربه کردند که در گام اول میزبان بودند. در این 
بین، شش تیم پارس جنوبى، ســایپا، ذوب آهن، فوالد، 
پیکان و ســپیدرود قافیه را به حریفان لیگ یکى واگذار 
کردند. عجیب ترین اتفاق باخــت خانگى پارس جنوبى، 

ذوب آهن، فوالد و سپیدرود به رقباى دسته اولى بود.

صبح یک شنبه یکى از روزنامه هاى سیاسى صبح تهران، 
خبر داده بود که فدراسیون فوتبال سوریه همکارى اش 
با فدراسیون فوتبال ایران را قطع کرده است. در این خبر 

آمده بود که فدراسیون فوتبال سوریه 
به دلیل عدم تمایل به تبعیت قوانین 
حجاب در ورزشگاه آزادى همکارى 
خود را با فدراسیون فوتبال ایران قطع 
کرده است و حتى دیگر نمى خواهد 
در تهران از استرالیا میزبانى 

کند.
حمیرا اســدى، 
ئیــس  ر

دپارتمــان بین الملــل 
فدراســیون فوتبال به 
سایت 90 گفت: از شنیدن 
ایــن خبر تعجــب کردم. 

درست اســت در ســال هاى گذشــته ایران میزبانى از 
تیم هاى ملى ســوریه را در رقابت هاى رسمى رده هاى 
ســنى پایه و بزرگســاالن بر عهده مى گرفــت اما در 

رقابت هاى مقدماتى جام جهانى روســیه، فدراســیون 
فوتبال ســوریه، ایران را به عنوان میزبان معرفى نکرده 
بود و حتى مقابل ایران در مالزى میزبان بود. فدراسیون 
فوتبال ایران میزبانى عراق و افغانستان را برعهده داشت 

و اصًال از اول هم قرار نبود که ســوریه در تهران میزبان 
بازى پلى آف مقابل استرالیا باشد.

 اسدى ادامه داد: درباره بحث حجاب هم تعجب مى کنم. 
قوانین داخلى کشور ما باید اجرا شود 
و دیگر باالتر از خانــم «موگرینى» 
که نداریم. ایشــان به تهران آمد و با 
حجاب در اماکن مختلــف مربوط به 
جلسات حاضر شد. اتفاقًا تماشاگران 
زن سورى در تهران مرتکب بى قانونى 
شــدند و قانون ایران را درباره حجاب 
زیرپا گذاشــتند. ضمن اینکه من فکر 
نمى کنم که اصًال فدراسیون فوتبال 
سوریه به دنبال چنین کارى باشد اما 
مطمئنًا این کار را نخواهد کرد. در این 
چند روز هم ما شــکایت و نامه اى از فدراسیون فوتبال 
سوریه ندیده ایم و این خبر کامًال کذب و نادرست است. 
درباره میزبان بازى پلى آف سوریه مقابل استرالیا هم خود 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به موقع خبررسانى خواهد کرد.

مهاجم ایرانى شارلوآ در شب تســاوى و صعود این تیم به صدر جدول، 61 
دقیقه بازى کرد. در چارچوب هفته ششم ژوپیر لیگ بلژیک تیم شارلوآ که 
همانند سه بازى گذشته کاوه رضایى را از ابتدا در خط حمله داشت، در خانه 
استاندارد لیژ به میدان رفت.یاران رضایى که در پنج بازى اخیرشان به برترى 
رسیده بودند در این دیدار به تساوى بدون گل رضایت دادند؛ اما با وجود این 
و به دلیل شکســت کلوب بروژ، 16 امتیازى شــدند و به صدر جدول ژوپیر 
لیگ رفتند. کاوه رضایى در دقیقه 61 این مسابقه جاى خود را به «کریستین 

بناونته» داد.

على کریمى بازگشت پر سر و صدایى به نفت تهران داشت و در اولین گام تعداد زیادى از بازیکنان این تیم را کنار گذاشت از 
جمله هاشم بیک زاده که به تصمیم جنجالى على کریمى واکنش نشان داده است. 

 بیک زاده درباره کنار گذاشته شدن از نفت تهران مى گوید:از کریمى ناراحت نیستم، چون فوتبال سلیقه اى است، اما بهتر بود 
زودتر اعالم مى کرد تا مى توانستم پیش از پایان نقل و انتقاالت به تیم دیگرى بروم. از یکى دو تیم پیشنهاد داشتم، اما االن 
مجبورم خانه بنشینم و جایى نروم. بیک زاده همچنین جمله معنى دارى را درباره تصمیم کریمى مطرح کرده است: مى دانم 
مشکل من فنى نبود و مشکل چیز دیگرى است.  اما باشگاه باید تکلیف ما را مشــخص کند و حق زن و بچه مان را بدهد.

بیک زاده همچنین گفت: من االن جز منزلم کجا باید بروم؟ چه کسى باید حق زن و بچه ما را بدهد؟ بدون اینکه جواب داده و 
تکلیف حق و حق را مشخص کنند، گفتند مرا نمى خواهند.

وردربرمن با هدایت مربى ایرانى خود برابر هرتابرلین نخستین امتیاز فصل جدید 
را به دست آورد.

تیم فوتبال وردربرمن پس از دو شکست متوالى در شروع فصل در چارچوب هفته 
سوم بوندس لیگا در ورزشگاه المپیک با هرتابرلین دیدار کرد.

شاگردان الکساندر نورى همانند دو مسابقه گذشته نیمه اول را هم با شکست پشت 
سر گذاشتند؛ اما در دقیقه 59 توانستند به نخســتین گل فصل برسند و با تساوى 
یک بر یک، از این دیدار یک امتیاز بگیرند.این تســاوى موجب شد وردربرمن و

 الکس نورى در قعر جدول بوندس لیگا نمانند و به رده شانزدهم صعود کنند.

شارلوآ با 
کاوه رضایى 
روى ابرها 

حق زن و 
بچه مان را 
بدهید!

تیم 
الکس نورى 
باالخره 
گل زد  

بسیارى از تیم هاى حاضر در جام جهانى و مطرح فوتبال دنیا تقویم خود را براى حضور 
در جام جهانى پر کرده اند.

با شروع برنامه آماده ســازى تیم ملى، انتخاب حریف تدارکاتى یکى از دغدغه هاى 
تیم ملى است. فدراسیون فوتبال ایران تا به امروز دو دیدار دوستانه تیم ملى برابر توگو 
و روسیه را نهایى کرده؛ اما با توجه به اعالم مهدى تاج مبنى بر برگزارى هشت دیدار 
دوستانه براى تیم ملى، فدراسیون و کارلوس کى روش باید شش رقیب آتى تیم ملى 

را انتخاب کنند.
انتخابى که با توجه به برنامه تیم هاى بزرگ براى فدراسیون بسیار سخت خواهد بود. 
تیم هاى ملى بلژیک، برزیل و مکزیک که صعود آنها به جام جهانى نهایى شده است تا 
به امروز برنامه هاى خود براى حضور در جام جهانى را تکمیل کرده اند تا تیم ملى براى 

دیدار برابر این تیم ها شانسى نداشته باشد.
در میان تیم هاى مطرح قاره آفریقا کشورهاى نیجریه، ساحل عاج و مصر گزینه هاى 
مناسبى براى تیم ایران محسوب مى شوند که هنوز تقویم آنها تا جام جهانى جاى خالى 
دارد و فدراســیون مى تواند در صورت صالحدید کى روش با ایــن تیم ها براى دیدار 

دوستانه مذاکره کند.
در میان تیم هاى حاضر در قاره آمریکا نیز دو تیم اروگوئه و کاستاریکا از جمله تیم هاى 
مطرح هستند که فدراسیون مى تواند روى آنها براى انجام دیدارهاى دوستانه حساب باز 
کند. لیست تیم هاى اروپایى اما براى برگزارى دیدارهاى دوستانه وضعیت نا مشخصى 
دارد. بسیارى از تیم هاى اروپایى تقویم خود را مدتى قبل پر کرده اند و دیگر تیم ها نیز 
منتظر مشخص شدن وضعیت حضور در جام جهانى و مرحله پلى آف هستند که در مهر 

ماه مشخص خواهد شد.
فدراسیون فوتبال براى انتخاب حریفان تدارکاتى تیم ملى کار بسیار سختى پیش رو دارد 
و به نظر مى رسد با توجه به تقویم شلوغ تیم هاى مطرح، تیم کى روش پیش از شروع 

جام جهانى نتواند برابر تیم مطرحى قرار بگیرد.

مســعود شــجاعى یکى از خبرسازترین 
چهره هاى فوتبال ایران طى یک ماه 
گذشــته بود. او در شرایطى حضور در 
اردوى تیــم ملى براى بــازى با کره 
جنوبى و ســوریه را از دســت داد که 
خیلى ها عقیده دارند بــى تفاوتى او 
نســبت به بازى کردن مقابل مکابى 
عامل اصلى این موضوع بوده. شجاعى 

که در بازى پانیونیــوس موفق به 
گلزنــى از روى نقطه پنالتى 

شد بعد از این دیدار پستى 
در اینستاگرامش منتشر 

کرده که مــى توان 
آن را واکنشــى به 
تمام اتفاقات اخیر 
دانســت. مسعود 
نوشته:«مى دانم 
که دعــاى خیر 
مادر و پــدرم و 

خانــواده ام و انرژى 
ز مثبــت و حمایت خیلى  ا

شــما مردم عزیز همیشه همراه و 
بدرقه راهم بوده و هست و با تمام 
وجودم آن را حس مى کنم و این را 
هم مى دانم که این مسئله در مورد 
خیلى از آدم ها صادق اســت و البته 
چیز دیگرى را هم که خوب مى دانم 
این است که انسان پاك و بدون عیبى 
نبوده ام... ولى نمى دانم ِکى و کجا چه 
کرده ام که آفریدگار مهربان در بدترین 

و سخت ترین روزهاى زندگى دست مرا 
سفت تر از همیشه چونان گرفت و مرا بلند 

کرد که گویى همه عمــر خود را در عرش 
روزگار ســپرى کرده ام و هیچگاه روزهاى 

تلخى وجود نداشــته. پروردگار را ســپاس 
مى گویم بخاطر تک تک روزهاى زندگى ام و 

بخاطر همه مهربانى ها و بخشش هایش.»

کار سخت ایران براى انتخاب 
حریف دوستانه 

باالتر از موگرینى که نداریم!شجاعى: نمى دانم چه کرده ام

چگونه قلع و قمع شدند؟

 خداحافظ آقاى مربى

در حالى بیش از نیمــى از تیم هاى لیگ برت
6توفیق حضور در جمع 16 تیم پایانى جام حذفى را
نمى کنند که بسیارى از آنها با قرعه به ظاهر خو

مواجه بودند.
با وجودى که قرعه کشــى مرحله یک شانزد
نهایى جــام حذفى حکم به برگزارى ســه د

تمام لیگ برترى داده بود اما هیچکس تصورش
نمى کرد که تیم هاى لیگ برترى در همان گام

تا این اندازه تلفات دهند به گونه اى که بیش از نیمى
آنها رنگ یک هشتم نهایى را به خود نبینند.

پارس جنوبى، سپاهان، ســایپا، ذوب آهن، پدیده، فو
پیکان و سپیدرود هشت تیم لیگ برترى هستند که از
رقابت ها کنار رفته اند. تعداد تلفات لیگ برترى ها البته ق
ن از بین پرســپولیس و فراتر از نصف خواهد رفت زیرا

صبحیک شنبه یکىاز روزنامه هاى سیاسى صبح تهران
خبر داده بود که فدراسیون فوتبال سوریه همکارى اش
با فدراسیون فوتبال ایران را قطع کرده است. در این خ

آمده بود که فدراسیون فوتبال سوریه
به دلیل عدم تمایل به تبعیت قوانین
حجاب در ورزشگاه آزادى همکارى
خود را با فدراسیون فوتبال ایران قطع
کرده است و حتى دیگر نمى خواهد
در تهران از استرالیا میزبانى

کند.
حمیرا اســدى،
ئیــس ر

دپارتمــان بین الملــ
فدراســیون فوتبال
0سایت90 گفت: از شنید
ایــن خبر تعجــب کرد

مســعود شــجاعى یکى از خبرسازترین 
چهره هاى فوتبال ایران طى یک ماه 
گذشــته بود. او در شرایطىحضور در
اردوى تیــم ملى براى بــازى با کره 
جنوبى و ســوریه را از دســت داد که 
خیلى ها عقیده دارند بــى تفاوتى او

نســبت به بازى کردن مقابل مکابى 
عامل اصلى این موضوع بوده. شجاعى 

که در بازى پانیونیــوس موفق به 
نقطه پنالتى روى گلزنــى از

شد بعد از این دیدار پستى 
در اینستاگرامش منتشر 

کرده که مــى توان 
آن را واکنشــى به 
تمام اتفاقات اخیر 
دانســت. مسعود 
نوشته:«مى دانم 
که دعــاى خیر 
مادر و پــدرم و 

خانــواده ام و انرژى 
ز مثبــت و حمایت خیلى  ا

شــما مردم عزیز همیشه همراه و 
بدرقه راهم بوده و هست و با تمام 
وجودم آن را حس مى کنم و این را 
هم مى دانم که این مسئله در مورد 
خیلى از آدم ها صادق اســت و البته 
چیز دیگرى را هم که خوب مى دانم 
این است که انسان پاك و بدون عیبى 
نبوده ام... ولى نمى دانم ِکى و کجا چه 
کرده ام که آفریدگار مهربان در بدترین 

و سخت ترین روزهاى زندگى دست مرا 
سفت تر از همیشه چونان گرفت و مرا بلند 

کرد که گویى همه عمــر خود را در عرش 
روزگار ســپرى کرده ام و هیچگاه روزهاى 

تلخى وجود نداشــته. پروردگار را ســپاس 
مى گویم بخاطر تک تک روزهاى زندگى ام و 

بخاطر همه مهربانى ها و بخشش هایش.»

باشجاعى: نمى دانممممممچچه کرده ام
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فشار مدیران همان مدت از در
 بودند. حتى نــام گزینه هاى 
ده بود. اما جاللى در همه این 
مى دید.  پشتخود  مدیریت را
فصل  برد جر به کســب اولین
. مدیرعامل پیکان در این باره 

ــگاه حمایت
ر فنى پیکان
حال فوتبال 
، نمى توان 
ى که باعث 
ى داشته
 حاال که
کى از جام

 این هفته 
 بازى دارد 
جید جاللى 

ه هاى جدایى 

و کرانچار
 مسابقه لیگ و حذف 

د که صــداى اعتراض 
ند کرد. حاال دوباره شنیده 

ر آستانه اخراج از سپاهان قرار 
کنشى از سوى مدیران باشگاه 
ت. فقط سرپرست سپاهان در 
کذیــب نکرد و تصمیم گیرى 

 باشگاه واگذار کرد.

استقالل/ علیرضا منصوریان
اولتیماتوم هایى که به منصوریان داده شده 

آنقدر بازتاب رسانه اى داشــت که نیازى به 
توضیح نباشد. تا دو هفته دیگر مشخص 

مى شود که منصوریان برف تهران را 
مى بیند یا خیر!

ز ق
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آتش نشانان مادر باردار و کودك چهار ساله اى را از 
میان دود و آتش نجات دادند.

ســاعت 13و59 دقیقه روز پنج شنبه هفته گذشته 
در پى بروز آتش ســوزى در یک منزل مســکونى 
یک طبقه در تهران و اطالع رســانى این حادثه به 
سامانه 125، ســتاد فرماندهى آتش نشانى تهران، 
آتش نشانان ایستگاه 35 و تیم نجات، شش نفر را به 

محل حادثه اعزام کرد.
احمدعلى زارع تیمورى، افســر آمــاده منطقه 7 
عملیات درباره جزئیات این حادثه اظهار داشــت: 
در محل حادثــه یک منزل مســکونى یک طبقه 
وجود داشــت که مقدارى لــوازم و اثاثیه منزل در 
حیاط و ورودى ســاختمان بر روى هم انباشــته 
شده بود. وى ادامه داد: شــعله هاى سرکش آتش، 
حیاط و یک دســتگاه خودروى ســوارى پراید را 

در برگرفتــه و هــر لحظه بــر شــدت آن افزوده 
مى شد.

تیمورى خاطرنشان کرد: بنابر اظهار اهالى محل، دو 
نفر از ساکن خانه در میان دود و آتش محبوس شده 
بودند که آتش نشانان به سرعت ایمن سازى  هاى 
الزم را انجام دادند، ضمن قطــع برق و گاز محل، 
همزمان با اســتفاده از یک رشته لوله آبدهى، مهار 
آتش را آغاز کردند و با همــکارى نیروى نجات با 
اســتفاده از تجهیزات انفرادى کامل به جستجوى 

کامل ساختمان پرداختند.
افســر آماده منطقه 7 عملیات آتش نشانى تصریح 
کرد: آتش نشانان موفق شــدند دو نفر از ساکنان 
(خانمى باردار از تبعــه افغانســتان و فرزند چهار 
ساله اش) که دچار دود گرفتگى شدید شده بودند را 
از محل خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دهند.

اولین جلســه محاکمه متهمان پرونده «بنیتا» کودك 
هشت ماهه دیروز 20 شهریور ماه در دادگاه کیفرى یک 
استان تهران به ریاست قاضى محمدى کشکولى برگزار 
شد. در ابتدا  متن کیفرخواست توسط قاضى شهریارى 

به عنوان نماینده دادستان تهران قرائت شد.
 قاضى شــهریارى تصریح کرد: «ساعت 10 صبح 29 
تیر حسب تماس فردى به نام "حسن قلعه نویى" مبنى 
بر ســرقت خودروى پراید به همراه فرزند خردسالش،  
پرونــده اى در کالنترى تشــکیل و تحقیقات پرونده 

آغاز شد.»
شــهریارى گفت:  «با توجه به اظهارات شاکى زمانى 
که او مشغول بستن درب پارکینگ در خیابان مشیریه 
بوده است، در یک لحظه سارق اقدام به سرقت خودرو 
و کودك هشت ماهه مى کند.» وى افزود: «آدم ربایى و 
قتل در این پرونده در پاکدشت به وقوع پیوسته است اما 
پرونده به دالیل قانونى براى رسیدگى به دادسراى جرائم 

جنایى تهران ارجاع شد.»
نماینده دادســتان تهران اضافه کــرد: «متهم ردیف 
اول"محمد.و" اتهاماتى چون شرب خمر و حمل مواد 
مخدر و درگیرى با مأموران پلیس را در پرونده خود  دارد. 
وى در اظهارات خود اعالم کرده که روز حادثه به دنبال 
تهیه مواد مخدر با یک موتور برخورد مى کند که قفل بوده 

و نتوانسته آن را سرقت کند.»
شهریارى بیان داشت: «متهم در ادامه اعترافاتش اعالم 
کرده که در ادامه با خودروى پراید روشن مواجه مى شود 
و به دوستانش گفته که ماشین پراید روشن است بیایید 
سوار شــویم و  پیاده نرویم و اینگونه ماشین را سرقت 
کرده در حالى که یک کودك خردسال در ماشین گریه
 مى کرده اســت.»  وى ادامه داد: «پس از بررسى ها، 
خودرو مسروقه و جسد کودك هشــت ماهه در داخل 
آن کشف و به پزشکى قانونى منتقل شد که علت فوت 

گرمازدگى و عوارض ناشى از آن اعالم شد.»
نماینده دادستان گفت: «برابر قانون و مطابق درخواست 
اولیاى دم تقاضاى قصاص در مأل عام شد.» شهریارى 
افزود: «متهم ردیف اول با توجه به ناتوان بودن کودك، 
شــدت گرما، قرار دادن کودك در ماشین بدون عبور 
جریان هوا، سرقت مقرون به آزار و تحصیل مال نامشروع 
که تمامى این اعمال بنا بر اظهارات خودش در نهایت 

آگاهى انجام شده، متهم به قتل عمدى است.»
وى گفت: «اتهامات متهم ردیف دوم ســرقت مقرون 
به آزار، تحصیل مال نامشــروع، معاونت در سرقت و 
خوددارى از کمک به طفل شیرخواره است.» نماینده 
دادستان تأکید کرد: «با توجه به ادله پرونده و تقاضاى 
اولیاى دم براى قصاص، برابر قانون از دادگاه تقاضاى 
قصاص در مأل عام و اشد مجازات براى متهمان دارم.»

■■■
پدر بنیتاى هشــت ماهه در ادامه رسیدگى در جایگاه 

حاضر شد.
وى روز ماجرا را اینچنین تعریف کرد: «مى خواستم به 
عیادت مادربزرگم به اراك بروم، وسایل را داخل ماشین 
گذاشته و در آخر نیز بنیتا را سوار ماشین کردم و اى کاش 
این کاررا نمى کردم. ماشــین را جلوى پارکینگ پارك 
کرده و به همسرم گفتم که بیاید تا برویم. یک لحظه 
دیدم فردى سوار ماشین شد. خود را روى کاپوت ماشین 
انداختم، ویــراژ داد که من را پرتــاب کند و دنده عقب 
گرفت، به زمین کشیده شدم و بدنم زخمى شد. همسرم 
آینه بغل ماشین را گرفت و به شبرنگ جدول کوبیده شد. 
دوباره حرکت کرده و کاپــوت خودرو را گرفتم و دوباره 

ویراژ داد و سرم به خودروى سمند برخورد کرد.» 
پدر بنیتا ادامه داد: «همسایه ها به دنبال ماشین رفتند و 
گوشى همسرم داخل ماشین بود که پس از ردیابى هاى 
الزم هفت دقیقه بعد از حادثه خاموش شد. او در فرصت 
مناسب به سرقت گوشى، وسایل داخل خودرو و تعویض 

لباس اقدام کرده است.»
شاکى در جلســه دادگاه خطاب به متهم گفت: «بچه 

من قدرت دفاعى نداشت، چه شکلى رهایش کردى؟»
■■■

در ادامه وکیل اولیاى دم در جایگاه حاضر شد. وى ضمن 
تقدیر از ریاست دادگاه و نماینده دادستان درعلنى برگزار 
کردن جلسه و هشدار براى سایرین اظهار داشت: «با 
عنایت به اینکه صاحب اتومبیل مانع سرقت مى شود، 
"محمد" و "مهدى" به سرکردگى "احمد" به سرقت 
مقرون به آزار پــدر بنیتا اقدام کــرده و رفتارى انجام 
مى دهند که قابل بررسى است.» وى ادامه داد:  «محمد 
در همان ابتدا متوجه حضور کودك شده و طفل را رها 
مى کند. این رها شدن تا زمان تلف شدن کودك در تاریخ 

3 مردادماه اتفاق مى افتد و نرســاندن غذا و نوشیدنى 
و اتفاقات دیگر موجب فوت این کودك شده و این در 
حالى است که در ساك بنیتا وســایل حیات همچون 
آب و شیر خشک موجود بوده است و مى توانسته مایه 

حیات او شود.»
■■■

پدر بنیتا در ادامه براى توضیح پاره اى از مسائل حادثه در 
جایگاه حاضر شد و گفت: «من در لحظه اول محمد را 
دیدم ولى مهدى را ندیدم. فقط به دنبال ماشین مى دویدم 
و فریاد مى زدم که فرزندم داخل ماشین است و او متوجه 
فرزندم شد. فضاى آن خیابان براى دنده عقب مناسب 
نیســت و او ماهرانه براى پرتاب کردن من دنده عقب 
گرفت.»  وى ادامه داد: «ساعت یک بعد از ظهر سه شنبه 
بود که با من تماس گرفتند و به پسرخاله همسرم که با 
من بود مشخصات فرزندم را اعالم کردند. همان لحظه 
با پلیس آگاهى تماس گرفتم و گفتم که فردى تماس 
گرفته و اعالم کرده که جلوى فرماندهى پاکدشت بیایید 
که قبل از رسیدن مأموران پلیس در آنجا حاضر بودند.»

شاکى بیان کرد: «در داخل خودرو پول نقد، هدیه کارت، 
ساك ورزشى، ابزار، ضبط ماشین و عینک دودى بوده 
که فقط گوشى همســرم به من داده شد و چند روز بعد 
در داخل وســایل بنیتا یکى از سیم کارت هاى گوشى 

پیدا شد.»
وى گفت:«پدرم بنیتا را شناسایى کرد چون نمى خواستم 

چهره خندان فرزندم از یادم برود.»
■■■

در ادامه مادر بنیتا در حالى که اشک مى ریخت قصاص 
براى متهمان پرونده در مأل عــام را تقاضا کرد و افزود: 
«بابت همه چیز شــکایت دارم، این حرمله ها باید به 
صورت علنى مقابل چشــمان پدر هاو مادرهایشــان 

اعدام شوند.»
مادر بنیتا در پاســخ به ســئوال رئیس دادگاه مبنى بر 
اینکه آیا حاضرید گذشت کنید؟ گفت:« اصًال گذشت 

نخواهم کرد.»
■■■

«محمد.و» متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شــد و 
گفت:« 27سال سن دارم و موتور ســاز، اهل تهران و 
ساکن پاکدشت هســتم. بار اول و دوم و سوم در سال 

91 به اتهام فروش مواد مخدر دســتگیر و به حبس و 
زندان محکوم شدم. بار سوم به علت فروش مشروبات 
و درگیرى دستگیر شدم و شالق هم خوردم. در مرحله 
بعدى به دلیل سرقت داخل خودرو دستگیر شدم و از سال 

85 به مواد مخدر اعتیاد پیدا کردم.»
رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: «با توجه به شکایت 
اولیاى دم و نظریه پزشکى قانونى و علت فوت و بازسازى 
صحنه جرم با حضور شما و پلیس آگاهى و کشف اموال 
مسروقه و اظهارات همدستان و صدور کیفرخواست شما 
به تسبیب در قتل عمد، مباشرت در سرقت مقرون به آزار، 
ایراد صدمه عمدى بدنى به پدر طفل در حین ســرقت 

خودرو و مباشرت در آدم ربایى هستید .»
متهم در ادامه با بیان اینکه قتل را قبول ندارم، تصریح 
کرد: «آقاى قاضى احمد و مهدى ساعت 2 شب پیش 
من آمدند تا مواد بخرند. صبح در پارك پامچال صبحانه 
خوردیم و گفتم که باید صبر کنید دوستم بیاید که به شما 
مواد بدهم.   در این فاصله به سمت مشیریه رفتم. احمد به 
سمت آرایشگاه رفت و من به همراه مهدى به سمت خانه 
عمه ام رفتیم. مهدى به من گفت که قفل موتور باز است 
و سرقت کنیم که قفل جک داشت و نتوانستیم سرقت 
کنیم و دیگر به سمت خانه عمه ام نرفتیم.» وى ادامه داد: 
«مهدى به من گفت:"محمد خودروى پراید روشن است 
سوار شو و برو". پدر بنیتا خودش را روى ماشین انداخت 
که ترسیدم و دنده عقب گرفتم که از روى خودرو افتاد. در 
این حین آیینه ماشین با جسمى برخورد کرد و شکست 

که حاال متوجه شدم مادر بنیتا بوده است.»
متهم مدعى شــد: «من تا زمانى که مهدى زنگ نزده 
بود متوجه کودك نشدم. گفتم خودرو را داخل کیانشهر 
رها کنم؛ اما مهدى گفت نه ماشین را به پاکدشت بیاور. 
هرچى گاز ماشــین را گرفتم آنها را ندیــدم و چهارراه 
قیامدشت مهدى را پیدا کردم. داخل خودرو نشست و 
چند تکه از وسایل را از داشبورد سرقت کرد . 50 متر دور 
شدیم مهدى گفت بچه را تحویل آژانس بده که گفتم 
آژانس بچه را نمى برد.»  وى افزود: «مهدى به من گفت 
بچه را به کسى بده تا به خانواده اش تحویل دهد. بعد من 
به سمت ابزار فروشى رفتم، ماشین را پارك کردم و رفتم 
مواد خریدم. 27 هزار تومن پول خرد، یک تراول 50 هزار 
تومانى و هدیه کارت بود که هدیه کارت را به "احسان" 

رفیقم دادم. کولر ماشین را هم روشن گذاشتم و شیشه 
خودرو بخاطر شکستگى کمى پایین بود. تیشرت سفید 
آستین کوتاه را از داخل خودرو برداشتم و آن را عوض 
کردم. مأموران در داخل پاکدشت مرا تعقیب مى کردند.»
رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: «اظهارات شما با 
اظهارات مندرج در کیفرخواست و گزارش هاى پلیس 
آگاهى متناقض اســت.» متهم ادامه داد: «در مرحله 
اول درب خانه شــاکى بودم. بعد در قیامدشت مهدى 
را دیدم که به او گفتم اگر نیایى ماشــین را رها مى کنم 
و کارى ندارم. من در پاکدشــت زندگى نمى کردم و در 
مشــیریه پیش عمه ام زندگى مى کردم. در این فاصله 
درباره بچه صحبتى نکردم و فقط مهدى گفت بچه را 
تحویل آژانس بده که من از ترس مأموران به سمت خانه 

مهدى نرفتم.»
در این لحطه پدر بزرگ بنیتا بــا صداى بلند خطاب به 
متهم گفت: «شیشه هاى ماشین همه باال بوده است 

و حاشیه نرو.»
قاضى گفت: «چرا بچه را در آن محل رها کردى ؟» متهم 
گفت: «آنجا تره بار بود و تردد زیاد صورت مى گرفت. من 
زمانى که با بچه بودم هیچ اقدامى نکردم و فقط ماشین را 

در حالى که کودك خواب بود رها کردم.»
قاضى خطاب به متهم گفت: «اعالم کرده اى که بچه 
به من نگاه مى کرد .» وى در پاســخ گفت: «از ترسم و 
دلهره اى که داشــتم کودك را در محله مسکونى رها 
کردم. اگر مى دانســتم که این اتفاق مى افتد کودك را 
صدســال هم رها نمى کردم. کولر را روشن گذاشتم و
 نمى دانســتم وقتى ماشین خاموش اســت کولر کار 
نمى کند. در سایه درخت پارك کردم و مى دانستم که 

محل پر رفت و آمد است.»
قاضى در ادامه نظریه کارشناس رسمى دادگسترى درباره 
خودرو را ارائه کرد که البته با واکنش متهم همراه شد و 
وى اعالم کرد که من این نظریه را قبول ندارم. وى ادامه 
داد: «من نمى دانستم که زمانى که ماشین خاموش است 
کولر کار نمى کند و فکر مى کردم که کولرش روشن است 
.از ترسم به کسى خبر ندادم و در خانه سه روز پنهان شدم 
و هنگامى که دستگیر شــدم به مهدى گفتم من به تو 

نشانى محل پارك را گفتم تو اقدام مى کردى.»
متهم گفت: «من قتل و آدم ربایى را قبول ندارم. مهدى 

گفت که ماشین را بدزدیم. دوتا خودرو به نامم است و من 
به قصد سرقت خودرو و آدم ربایى داخل ماشین نشدم .»

در ادامه جلسه «م.ن» به عنوان مطلع در جایگاه حاضر 
شد و گفت: «جوشکار و ساکن پاکدشت هستم.» وى 

سوگند یاد کرد که جز به حقیقت چیزى نگوید.
این فرد مطلع تصریح کرد: «با محمد بچه محل هستیم. 
مهدى به من گفت محمد از مشیریه ماشین دزدیده و 
بچه هم داخل خودرو بوده است. همان شب از طریق 
فضاى مجازى متوجه موضوع شدم و عکس بچه را دیدم 
و صداى مادرش را شنیدم و هیچ گونه اقدامى نکردم. 
نمى دانستم که موضوع واقعیت دارد . صبح با شماره اى 
که در فضاى مجازى بود تماس گرفتم و حتى به آنها پیام 
دادم. بعد عمه بچه با من تماس گرفت و گفت که پدربچه 

با شما تماس مى گیرد.»
رئیــس دادگاه خطاب بــه متهم ردیــف اول گفت: 
«درخصوص ســرقت اعالم کنید که چگونه متوجه 
روشن بودن ماشین شدید؟» محمدتصریح کرد: «من 
اصًال متوجه نبودم و فقــط به فکر رفیقم و گرفتن مواد 
بودم که مهدى گفت ماشین روشن است و سوار شو که 
من فوراً سوار ماشین شدم و بعد پدر طفل روى کاپوت 

افتاده شد .»
قاضى پرسید:«شما مهارت در رانندگى داشتید که در 
یک چشــم به هم زدن دنده عقب گرفتید؟» که متهم 
پاسخ داد: «از ترسم این کار را کردم که مبادا گرفتار شوم، 
آن موقع نمى دانستم بچه داخل ماشین است نزدیک 
اتوبان امام على(ع) و بعد از تماس مهدى متوجه حضور 

کودك شدم.»
قاضى سئوال کرد: «متوجه فریادهاى پدر و مادر کودك 

نشدید؟ »که متهم گفت: «خیر شیشه خودرو باال بود.»
رئیس دادگاه پرسید: «مهدى کجا به تو ملحق شد؟» که 
متهم به قیامدشت اشاره کرد و گفت: «او پیاده از پشت 

دکه آمد و سوار ماشین شد.»
دادگاه خطاب به متهم ردیف دوم مهدى از او خواست 
که خودش را معرفى کند .وى گفت: «ساکن پاکدشت 
و داراى دو فرزند هستم. سه فقره سابقه کیفرى دارم که 
اولى به دلیل رابطه نامشــروع در سال 73 بود 16 سال 
داشتم و تبرئه شدم. بار دوم سرقت آهن االت در دماوند 
بود که به حبس و شالق محکوم شدم و بار سوم حمل و 

نگهدارى شیشه که به حبس محکوم شدم.»
قاضى خطاب به متهم پرسید: «در یکسال اخیر اعتیاد 
داشتى؟» که متهم پاسخ داد: «16 ماه پاك بودم و در روز 
سیزده به در اعتیادم شروع شد که براى مصرف مواد به 

مشیریه رفتم و این اتفاق افتاد .»
رئیس دادگاه: «در خصوص احمد بگویید»، متهم پاسخ 

داد: «مسافر کش و ساکن اتابک تهران است.»
قاضى از مهدى خواست که با توجه به شکایت اولیاى دم 
و گزارش هاى پلیس آگاهى و کالنترى و صدور نظریه 
پزشکى قانونى درباره پدر بنیتا و...  توضیحات الزم را ارائه 
دهد که متهم گفت: «نمى دانم چقدر مقصر هستم. زن و 
بچه ام را 5 صبح آواره کردم که به دنبال مواد بروم. خدا را 
گواه مى دهم که هرچه مقصرهستم به گردن مى گیرم. 

اگر مواد مصرف نمى کردم بچه را برمى داشتم.»
وى افزود: «از ساعت 5 صبح محمد تماس گرفت که به 
پاکدشت بیا جنس خوب آوردم . به احمد زنگ زدم و او 
گفت من هم 8 گرم مى خواهم. از طرف اتابک به طرف 
میدان آقا نور وپیش محمد رفتیم. محمد گفت جنس ها 
خانه عمه ام است که االن خواب است. سمت پارك رفته 
و آنجا صبحانه خوردیم . به دنبال این بودیم که اگر جنس 
نیست برویم که محمد گفت نه جنس را مى دهم.احمد 
به سمت آرایشــگاه رفت و من و محمد به سمت خانه 

عمه او رفتیم.»
این متهم تصریح کرد: «خودروى روشن دید و به سمت 
ماشین رفت و سوار شد. هر کارى کردم که به خانواده 
بچه کمک کنم نتوانستم، کاله سرم بود و با یک موتور 
خودم را به احمد رساندم. گفتم خودروى روشن را با بچه 
صاحب ماشین دزدید. جرأت نکردم که به محمد زنگ 
بزنم. حوالى قیامدشت به محمد زنگ زدم و گفتم بچه 
داخل ماشین بود. به او گفتم جنس نمى خواهم. به سمت 
قیامدشت با محمد روبه رو شدم قسمش دادم که تو رو 
به حضرت عباس (ع) این بچه را به خانواده اش برسان. 
ترسیده بودم. همان روز به "مســعود" و "حامد" که از 
دوستانم هستند ماجرا را گفتم. گوشى ام ساده است به 
آنها گفتم در تلگرام ببینید بچه به خانواده اش رســیده 
است یا خیر؟ من معتاد هســتم و دو زمانه کار مى کنم 
فکرى نداشتم، کوتاهى کردم و باید بچه را برمى داشتم 

اما از ترس قانون فرار کردم.»
قاضى گفت: «براى کمک به بچه چه کردى؟» متهم 
ســکوت مى کند و مى گوید از دوســتانم در همان روز 

خواستم که بچه را به خانواده اش برسانند.
متهم در ادامه با خواندن شــماره هاى تماس دوستانش 
اظهار داشت: «من با آنها تلفنى صحبت کردم، مرتب با 
محمد تماس مى گرفتم؛ اما محمد گوشى اش را خاموش 
کرده بود تا ساعت 7 بعد از ظهر گوشى اش خاموش بود. 
جنس نداشتم با مســعود رفتیم پاکدشت از فرد دیگرى 

مواد گرفتم .»
قاضى خطاب به متهم گفت: «حقیقت را بگویید، کلى 
صحبت نکنید و دقیق بگوییــد. درمکالمات تلفنى چه 
صحبت هایى کردى؟» متهم تصریح کرد: «با مسعود 
معموًال 30 ثانیه صحبت مى کردم اما همان روز شــش 
دقیقه به مسعود ماجرا را گفتم. من چون مصرف کننده 

بودم مى ترسیدم . کاله سرباز مى دیدم فرار مى کردم.»
رئیس دادگاه از یکى از شهود که با متهم مواجه حضورى 
داشت خواست که توضیحات را ارائه دهد که او محتواى 

تماس تلفنى مهدى را رد کرد.
قاضى خطاب به متهم گفت: «زمان سرقت خودرو کجا 
ایستاده بودى؟» که متهم پاسخ داد: «نزدیک محدوده 
سرقت بودم، احساس کردم ماشین روشن است که محمد 

گفت من که رفتم و با ماشین رفت.»
قاضى گفت: «محمد در اظهاراتش عنوان کرده که مهدى 
به من گفته محمد ماشین روشن است برو.» متهم افزود: 
«من مى خواستم با ماشــین روشن چه کار کنم؟ من به 
دنبال یک لقمه نان حالل هســتم، دیــدم که پدر بچه 
داد مى زد و به ماشین مى کوبید و مى گفت بچه ام.من 
ترسیده بودم و اگر آدم سالمى بودم مى ایستادم و به بچه 
کمک مى کردم ولى از ترس فرار کردم که زندگى ام از 
هم پاشیده شد.»متهم درباره اولین تماس با متهم ردیف 
اول گفت: «من وقتى به قیامدشت رسیدم به محمد زنگ 
زدم و پرسیدم بچه داخل ماشین بود؟ گفت بله بود و من 
خودم را به پاکدشت رساندم.»قاضى افزود: «حرف هاى 
شما با حرف هاى محمد تعارض دارد.» متهم ردیف دوم 
گفت: «با پرینت تلفن مشخص مى شود که چه زمانى با 

محمد تماس گرفته ام.»
قاضى جلسه ختم دادگاه را اعالم و عنوان کرد که جلسه 

بعدى چهارشنبه همین هفته(فردا) برگزار مى شود.

مادر بنیتا: گذشت نمى کنممادر بنیتا: گذشت نمى کنم
محاکمه عامالن قتل دختر بچه 8 ماهه از دیروز آغاز شد

نجات مادر باردار و کودك 4 ساله از میان دود و آتش 
2 کارگر هنگام کار در عمق 8 مترى زمین در میان 

حجم زیادى از خاك گرفتار شدند.
ســاعت 12و10 دقیقه روز شــنبه به دنبال تماس 
مسئوالن یک کارگاه با ســامانه 125 تهران مبنى 
بر گرفتار شــدن دو کارگر در چاه، ستاد فرماندهى 
آتش نشانى تهران به سرعت نیروى نجات و حریق 
ایســتگاه 53 را به همراه دستگاه تنفسى پرتابل به 
محل حادثه در خیابان سهروردى، خیابان خرمشهر، 

تقاطع کوچه عربلى رهسپار کرد.
مهدى حقى طارونى معاون منطقه 6 عملیات درباره 
جزئیات این حادثه اظهار داشــت: در یک کارگاه 
ســاختمانى به مســاحت 800 مترمربع، کارگران 
درحال حفر چاه در عمق 8 متــرى زمین بودند که 
ناگهان با توجه به سست بودن خاك و ریزشى بودن 
آن، هر دو کارگر تا نیمه بــدن در میان انبوه زیادى 

خاك گرفتار شدند.
وى افزود: در عمق چاه اکسیژن کافى وجود نداشت 
و یکى از کارگران در شرایط نامساعدى گرفتار شده 
بود که آتش نشانان به سرعت ایمن سازى هاى الزم 
را انجام دادند و دستگاه تنفسى ُپرتابل هوا را تأمین 
کردند و با توجه به سست بودن خاك دیواره چاه با 
رعایت تمهیدات ایمنى اعم از گچ ریزى و استفاده از 
الوار، اکسیژن رسانى را انجام دادند و دو کارگر را در 

عملیاتى حساس به سطح زمین منتقل کردند.
آتش نشانان پس از آزادســازى و انتقال کارگران 
محبوس شده به سطح کارگاه با توجه به اینکه هیچ 
امکانى براى انتقال آنها نبــود از خودروى جرثقیل 
نجات 12 اســتفاده کردند  و از طریــق برانکارد، 
مصدومان را براى انتقال به مراکز درمانى تحویل 

امدادگران اورژانس دادند.

حبس َنَفس 2 کارگر در بین حجم انبوه خاك 
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یکى از مشکالتى که بسیارى از کاربران در هنگام پخش موسیقى و یا کتاب هاى دیجیتال صوتى با آن 
رو به رو هستند صداى ضعیف است که مخصوصاً در مکان هاى شلوغ باعث مى شود از محتواى فایل 
در حال پخش چیزى متوجه نشده و اجراى آن را متوقف سازند و یا در برخى موارد افرادى هستند 
که عالقه به پخش موسیقى با صداى زیاد هدفون دارند اما محدودیت هاى صوتى دستگاه هوشمند 
اجازه افزایش صدا را نمى دهد! اگر شما نیز جزو این دسته از افراد هستید پس پیشنهاد ما را با پذیرش 

عواقب آن از دست ندهید.
 Volume Booster GOODEV Ad-Free اپلیکیشنى هوشمند و بى نظیر در زمینه تقویت صداى 
بلندگو و هدفون دیوایس هاى هوشمند اندرویدى است که توسط GOODEV منتشر شده است. 
این نرم افزار به شما کمک مى کند تا به صورت حرفه اى صداى بلندگو را تقویت کرده و حجم آن را 
به میزان قابل توجهى افزایش دهید. هیچگونه محدودیتى در استفاده از برنامه نبوده و در حالت هاى 
مختلف نظیر پخش موسیقى و یا در هنگام استفاده از هدفون قابل استفاده است. بر خالف برخى از 
نسخه هاى مشابه محدودیتى در هنگام فعال سازى آن وجود ندارد و تنها کافى است جدا از ولوم، 
نوار لغزنده تقویت را حرکت دهید تا شاهد یک افزایش صداى خارق العاده شوید. عالوه بر این اگر مى 
خواهید که همیشه به برنامه دسترسى داشته باشید تنها کافى است گزینه مربوط به نوار اعالن ها را 

فعال کنید تا در هر زمانى تنها با پایین کشیدن صفحه به راحتى صدا را تقویت کنید.

شرکت هایى که امســال در نمایشــگاه ایفا 2017 حضور به هم 
رساندند با زیبا ترین و مجذوب کننده ترین دستگاه ها به نمایشگاه 
وارد شدند. دســتگاه هاى کامًال هوشــمندى که بسیارى از آنها 
از طریق فرامین صوتى قابل کنترل بودند. الکســا آمازون یکى 
از کاربرد ى تریــن فناورى هایى بود که در پس زمینه بســیارى 
از محصوالت امســال قــرار گرفته بود. در حالــى که گجت ها، 
پوشیدنى ها، اســمارتفون ها و تجهیزات شــبکه به لحاظ ارائه 
ایده هاى نو و هوشمندانه جایگاه خود را داشتند، در این میان لوازم 
خانگى نیز حرف هاى تازه اى براى گفتن داشتند. از مینى یخچال 
متحرکى گرفته که با استفاده فرمان هاى صوتى کنترل مى شد تا 
یخچال هایى که درب هاى چندگانه داشتند همه این محصوالت 
نوید ورود به عصرى از هوشمندى را سر داده اند. بر همین اساس، 
سایت Cnet به معرفى شاخص ترین محصوالتى پرداخته که تا 

به امروز معرفى شده اند.

کنترل صوتى
اگر به نمایشگاه CES سال گذشــته بازگردیم الکسا را مشاهده 
مى کنیم که با ما ســخن مى گفت. امــروزه حداقل 24 محصول 
با پشــتیبانى از الکســا در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته اند. 
دستگاه هاى ثالث با پشتیبانى از الکسا به شدت در ایاالت متحده 
مورد اســتقبال قرار گرفته اند و این روند اکنون به کشــور آلمان 
نیز وارد شده اســت. اکنون مى توانید از اســپیکرهاى هوشمند، 
 Toshiba 4K یــا Lenovo Home Assistant  ،تلویزیــون
درخواســت کنید تا براى شــما فیلم یا آهنگى را پخش کنند یا 
 LG Lawn یا Bosch Roxtter مى توانید روبات هایى شــبیه به
Mower را ســفارش دهید تا کارهایتان را انجام دهند. فهرست 
 Alexa-powered کامل محصوالت مبتنى بر الکسا را از آدرس

products مشاهده کنید.

گوشى ها
اگر مخاطب فعال اینســتاگرام یا یوتیوب باشید به خوبى اطالع 
دارید که ال جــى از V30 به طور رســمى رونمایــى کرد. یک 
گوشــى ایده آل براى افرادى که عاشــق فیلمبردارى و عکاسى 
 Moto X4 با گوشى خود هســتند. براى بقیه کاربران نیز گوشى
با ویژگى هاى خاصى که تقریبًا قادر اســت هــر کارى را انجام 
دهد عرضه شد. گوشــى که دو دوربین داشته (فلشى مخصوص 
سلفى)، عایق آب بوده و از طریق الکســا آمازون و بلوتوث قادر 
است به چهار اسپیکر یا هدفون متصل شــود. در حالى که نسل 
بعدى گوشى هاى هوشمند را مى توان از طریق صدا کنترل کرد، 
اما در این میان شاید براى بسیارى از افراد خوشایند باشد که بدانند 
نسل بعدى گوشى هاى هوشــمند بلک برى که قرار است سال 
آینده به بازار عرضه شــوند به قابلیت لمس تمام صفحه تجهیز 

خواهند بود.

مجازى، افزوده، واقعیت ترکیبى
اجازه دهید براى یــک لحظه به دنیــاى واقعى وارد شــویم و 
درباره واقعیت افزوده، مجــازى و واقعیت ترکیبى صحبت کنیم! 
هدست هاى مختلفى که در نمایشــگاه ایفا 2017 امسال از آنها 
رونمایى شد در هر سه گروه یاد شــده قرار داشتند. ایسوس، دل، 
ایسر، اچ پى همگى هدست هاى واقعیت ترکیبى ویندوز را امسال 
معرفى کردند. اما Explorer محصول لنــوو چیزى فراتر از یک 
تفریح ساده بود. این محصول آماده است تا چیزى شبیه به شمشیر 
نورى جنگ ســتارگان را در غالب واقعیت مجازى در اختیارتان 

قرار دهد.

خانه هاى هوشمند
 در آن ســوى این نمایشــگاه محصوالت خانگى قــرار دارند. 
سامســونگ مدعى شده است ماشین لباس شــویى این شرکت 
WW8800M که بــه فناورى QuickDrive تجهیز شــده قادر 

است تنها در مدت زمان 39 دقیقه و با نصف انرژى به طور کامل 
 Q-rator لباس ها را شسته و همچنین از طریق برنامه کاربردى

به راحتى کنترل شود.
نرم افزار فوق به برنامه هاى شستشــوى مختلفى تجهیز شده و 
مهمتر از آن ماشــین فوق از هوش مصنوعى اســتفاده مى کند! 
برنامه فوق قادر است مشکالت ماشــین را شناسایى کرده و به 
مالک اطالع دهد. الکترولوکس مى گوید ماشــین لباسشویى و 
خشک کن PerfectCare این شــرکت لباس هاى شما را کامًال 
تمیز کرده و خشک مى کند. شرکت بوش نیز عالوه بر ماشین هاى 
شستشوى خود موسوم به whisper quiet از یک مدل مفهومى به 
نام X-Spect رونمایى کرد. محصول فوق یک اسکنر دستى است 
که مواد غذایى را تشخیص داده و در ادامه دستورالعمل پخت وپز 

را در اختیار کاربر قرار مى دهد.
براى آشــپزخانه نیز شــرکت Miele از اجاق گاز Dialog خود 
رونمایى کرد که واقعًا چشــمگیر بود. این اجــاق گاز از ترکیب 
امواج الکترومغناطیس، فن ترکیبى و عناصر گرما بخش ســنتى 
براى آماده سازى غذا با دقت بســیار باالیى استفاده مى کند. در 
پیش نمایش ارائه شــده این اجاق گاز موفق شد یک فیله ماهى 

قزل آال را پخته و سرخ کند.
شــرکت هایر نیز از یک یخچال فریز پنج دربــى رونمایى کرد. 
 Miele Scout RX2 and Bosch واکنش ها نســبت به روبات
Roxxter که به دوربین هاى از پیش ساخته شده تجهیز شده اند 
در نوع خود جالب بود. این روبات ها نه تنها خانه ها را تمیز مى کنند، 

بلکه به عنوان یک دستگاه امنیتى و همچنین یک روبات تحویل 
غذا به حیوانات خانگى نیز مورد استفاده قرار مى گیرند.

هدفون  ها، Airpod و Earbudها رقیبان یکدیگر
ســیم ها مربوط به قرن گذشــته بودند. تولیدکنندگانى همچون 
اپل با ایجاد ســازوکارى روى آیفون  خود سعى کردند کاربران را 
متقاعد ســازند که دیگر عمر جک هدفون سنتى به پایان رسیده 
و باید از هدفون هاى بى سیم اســتفاده کرد. سامسونگ نیز ایرباد 
بى سیم ارتقا یافته Icon X که عمر باترى آن بهتر بوده و از دستیار 
دیجیتالى بیکســبى اســتفاده مى کند را به میدان وارد کرد. این 
محصول به شــما اجازه مى دهد از طریق صداى خود موســیقى 
یا موبایل را همگام ســازى کنید. ایرباد بى سیم سونى موسوم به 
WF-1000X نیز به ویژگى حذف نویز تجهیز شــده است. اگر 
جزو کاربرانى هستید که به ایربادها اعتقادى ندارید هدفون هایى 
همچون SONY WI-1000X یــا Jabra Elite 25e همراه با 

سیرى و گوگل اسیستنت براى شما آماده شده اند.

 لپ تاپ ها، کامپیوترها و تبلت ها
یکى از بزرگ ترین خبرهــاى این نمایشــگاه در ارتباط با ورود 
لپ تاپ هایى بود که به نسل هشــتم پردازنده هاى اینتل تجهیز 
شده بودند. ایسوس، ایسر و دل همگى دستگاه هاى مجهز به این 

پردازنده ها را در این نمایشگاه ارائه کردند.
Acer Predator Orion 9000 یکــى از بهترین هــا بود. نمونه 
قدرتمند دیگر ارائه شــده از ســوى ایســر Switch 7 بود. یک 
تبلت قدرتمند کــه به گرافیــک انودیا MX150 تجهیز شــده 
بــود. دســتگاه ظریف دیگــر ایــن نمایشــگاه لنوو یــوگا و

 ایسوس Zenbook Flip 14 بود.

سرعت اینترنت براى همه کاربران اهمیت باالیى دارد. 
به همین دلیل اســت کاربران اینترنتى سعى مى کنند 
بهترین ارائه دهنده خدمات اینترنتى را انتخاب کنند. 
کاربران همچنین براى آنکه به دقت سرعت اینترنت 
خود را مورد ارزیابى قرار دهند از ابزارهاى ســنجش 
سرعت استفاده مى کنند. در این بین شرکت آزمایشگاه 
M-Lab با همکارى گوگل ابزار جالبى را در اختیار 
کاربران قرار داده که از طریق آن مى توانید ســرعت 
اینترنت موبایل و اینترنت کامپیوتر شــخصى خود را 

مورد ارزیابى قرار دهید.
براى آن که بتوانید همواره از این سایت استفاده کنید، 
نیازى نیست نام آن را حفظ کنید. کافى است در مرورگر 
اینترنتى خود عبــارت Speed Test را وارد کنید. 
این ســایت اولین گزینه اى اســت که گوگل به شما 

نشان مى دهد.
زمانى که به ســایت فوق مراجعه کنید با کلیک روى 
گزینه Go به طور خودکار ســرویس دهنده اینترنتى 
شما شناسایى شده و در ادامه فرآیند سنجش سرعت 
انجام مى شــود. در این مرحله حداکثر سرعت دانلود، 
 Ping حداکثر سرعت آپلود و اطالعاتى در ارتباط با
به شما نشــان داده مى شــود. ابزار فوق قادر است تا 
سرعت 700 مگابیت بر ثانیه را مورد ارزیابى قرار دهد. 
در نتیجه اگر از یک ارتباط اترنت گیگابیتى اســتفاده 
مى کنید، بدون هیچ گونه مشکلى مى توانید از ابزار فوق 

استفاده کنید.
همچنین اگر صفحه را به سمت پایین پیمایش کنید دو 
گزینه در ارتباط با سنجش سرعت شبکه هاى موبایلى 
و همچنین سنجش سرعت اینترنت دسکتاپى در اختیار 
شما قرار دارد. برنامه مربوط به سنجش سرعت ویژه 
کامپیوترهاى دسکتاپ براى پلتفرم هاى ویندوز و مک 

قابل دانلود شدن است.
برنامه مربوط به سنجش سرعت شبکه هاى موبایلى 
براى پلتفرم هــاى اندروید، iOS و ویندوز اســتور 
قابل دانلود شدن اســت. ابزار فوق قادر است عملکرد 
شبکه هاى سلولى و همچنین شبکه هاى واى فاى را 

مورد بررسى قرار دهد.
البته کاربرانى که از شــبکه هاى خصوصى اســتفاده 
مى کنند بــا وارد کردن عبــارت Speed Test در 
 Run صفحه اصلى گــوگل گزینه ویژه اى بــه نام

Speed Test را مشاهده مى کنند.
در این صفحه گوگل به شما اعالم مى دارد در کمتر از 
30 ثانیه سرعت شبکه شما را ارزیابى کرده و نتیجه را 
به شما اطالع مى دهد. به طور متوسط، 40 مگابایت از 
داده ها براى فرآیند آزمایش تست سرعت مورد استفاده 

قرار مى گیرند.

 Last Hope Sniper – Zombie War بــازى 
جدیــد و هیجــان انگیــز در ســبک بــازى هاى 
اکشــن و تــک تیرانداز از اســتودیوى بازیســازى 
JE Software AB براى دســتگاه هــاى اندروید 
اســت که به صورت رایگان در گــوگل پلى عرضه

 شده است.
 جنگى بزرگ بین انسان ها و زامبى ها صورت گرفته 
است به طورى که زامبى ها در حال نابودسازى همه 
انسان ها هســتند و هم اکنون شــما به عنوان یک 
تک تیرانداز که آخرین امید انســان هاســت، قصد 
نابودســازى زامبى ها را دارید تا جان انســان ها را 
نجات دهید! ســالح هاى قدرتمند خود را بردارید و

 زامبى هــا را یکى پــس از دیگرى از بیــن ببرید! 
بــازى داراى داســتان فــوق العاده اى اســت که 
در هــر آپدیت قرار اســت داســتانى جدیــد به آن 
اضافــه شــود! طیــف گســترده اى از زامبــى ها 
پیــش روى شــما هســتند و شــما باید آنهــا را از
 بین ببرید! اگر از عالقه مندان به بازى هاى اکشــن 
و تک تیرانداز اندروید هستید که عالوه بر دارا بودن 
گرافیک اچ دى به صورت عالى طراحى شده باشد و 
 Last داراى گیم پلى اعتیادآورى باشــد بدون شک
Hope Sniper – Zombie War نظرتــان را جلب

 مى  کند.

بهترین و عجیب ترین  گجت هاى معرفى شده در ایفا 2017
بازى اکشن

 «آخرین امید تک تیرانداز» 

 Speed Test با
سرعت اینترنت خود را 

آزمایش کنید

 IFA محصوالتى که انتظار دیدن آنها را در نمایشگاه 
2017 داشتیم، آالت موسیقى فوق العاده هوشمند بودند 
که متأسفانه خبرى از آنها نبود. اما کمپانى یاماها از این 
فرصت به خوبى استفاده کرده بود و پیانو هوشمند تمام 
الکتریکى سرى Clavinova که با استفاده از یک 
دستگاه مجهز به آیپد و چراغ هاى ال اى دى باالى هر 
 Smart دکمه را معرفى کرد. با استفاده از اپلیکیشن
Pianist که با این دستگاه معرفى شد، هنگامى که 

کاربر یک دکمه پیانو را فشــار دهد، دکمه آبى یا قرمز 
روشن خواهد شــد و از این طریق به کاربر پیانو زدن 
به شــکل واقعى را آموزش مى دهــد. ال اى دى هاى 
قرمز روى دکمه هاى سفید و ال اى دى هاى آبى روى 
دکمه هاى مشکى پیانو قرار گرفته اند. این اپلیکیشن 
ســال آینده براى کاربران اندرویدى نیز قابل استفاده 

خواهد بود.
 Clavinova تنهــا ایــراد پیانوهــاى ســرى

شــرکت یاماها در بخش قیمت اســت. قیمت مدل 
پایه این پیانو چهــار  هزار دالر اســت و اگر خیلى به 
پیانو هوشمند عالقه دارید، شــرکت یاماها یک نوع 
پیانو را براى شــما عرضه کرده که با اپلیکیشــن آیپد 
همخوانــى دارد و همچنیــن قادر اســت به صورت 
اتوماتیــک موســیقى ها را برایتــان پخــش کند و 
البتــه قیمــت آن 60 هــزار دالر اســت. تصمیم با 

خودتان است.

پیانوى هوشمند تمام الکتریکى یاماها

تبلت ها و کامپیوترهاى زیــادى وجود دارد که براى کودکان 
طراحى شده است، لیکن یکى از کسب  و کارهاى نوپاى موجود 
در سیلیکون ولى، به تازگى دست به یک نوآورى زده و لپ تاپى 
مخصوص کودکان طراحى کرده که ترکیبى از لپ تاپ و تبلت 

و مجهز به سیستم عامل اندروید است.
از «تانوشى» به عنوان یک کامپیوتر جالب، امن، آموزشى و 
مقرون به صرفه یاد مى شود که براى کودکان طراحى شده و 
جزو  نخستین ماشین هایى است که مجهز به اپلیکیشن فمیلى 

لینک مى باشد.
 این لپ تاپ مثل بقیه سیستم هاى موجود در بازار در سه رنگ 
عرضه شده است و به دلیل کیبوردى که دارد، مى تواند هم به 

صورت لپ تاپ و هم به صورت تبلت مورد استفاده قرار گیرد.
دوربین اصلى این لپ تاپ، 5 مگاپیکســل و دوربین جلوى 
آن 2 مگاپیکسل است. صفحه لمسى اچ.دى 10,1 اینچى، 
اسپیکرهاى دوال اســتریو، رم 2 گیگابایتى، حافظه داخلى 
32 گیگابایتــى، دو درگاه یو.اس.بى و باتــرى 5000 میلى 

آمپرســاعتى از دیگر خصوصیات لپ تاپ 
تانوشى است.

 در لپ تاپ مورد بحث، یک صفحه کلید 
فیزیکى وجود دارد کــه در آن دکمه هاى 
میانبر ایموجــى وجــود دارد. همچنین 
دسته اى از اپلیکیشن هاى مبتنى بر آموزش 
و بهره ورى نیز در سیســتم مذکور تعبیه 

شده است.
تانوشى در پى آن است که کودکان بتوانند 
از مزایاى آموزشى موجود در این لپ تاپ 
بهره مند شــوند و همچنین مى خواهد 

به گونه اى عمل کند که دسترســى 
والدین به لپ تاپ کودك آســان 

باشد و بتوانند با خیالى آسوده، 
دســتگاه را در اختیار کودك 

بگذارند.

تقویت صداى بلندگو و هدفونتانوشى؛ لپ تاپ اندروید براى کودکان
صیات لپ تاپ 

ک صفحه کلید 
آن دکمه هاى 
ارد. همچنین

تنى بر آموزش 
مذکور تعبیه  م

ودکان بتوانند 
ر این لپ تاپ 
 مى خواهد 

ترســى 
ســان 

ده،
ك
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در آخرین روزهاى  شهریور 

بازار نوشت افزار در تسخیر نمادهاى خارجى

آرزوى 3 دختر بچه مبتال به سرطان با 
اجراى نقش سپید برفى،دیو و دلبر و 
السا یک شخصیت کارتونى، یک شنبه 

شب به همت مؤسسه فرهنگى و هنرى 
پنجمین فصل قشنگ و همیاران بى نام، 

در گیت بوستان اهواز برآورده شد. 

طبق آخرین بررسى ها 
خسارت سیل اخیر در 

گیالن حدود 60 میلیارد 
تومان برآورد شده است 
و 600 مسکن شهرى و 
450 مسکن روستایى 

آسیب دیده است. 

بر اساس آمارهاى رسمى از میان 
جمعیت 867 هزار نفرى استان خراسان 
شمالى، حدود یکهزار و 450 نفر نابینا 

هستند و از این میان 55 نابینا در 
شهرستان اسفراین زندگى مى کنند. 

ازدواج فامیلى، فقدان آزمایشگاه 
ژنتیک، یا خدماتى براى مشاوره ژنتیک 
و شناسایى ناقالن ژن از عوامل اصلى 

نابینایى در منطقه است. 

ومیه  است. این بندر از توابع شهرستان شبستر در استان 
ه» بزرگ ترین بندر دریاچه ار

«شرفخان

آذربایجان شرقى بوده و فاصله آن از شهرستان شبستر 20 کیلومتر و از شهر تبربز حدود 90 کیلومتر 

شدن تدریجى دریاچه ارومیه، شرفخانه کامًال خشک شده و اکنون جز چند لنج و 
است. در پى خشک 

چیزى از آن باقى نمانده است. 
نمک نشسته و اسکله ویران شده، 

کشتى به 

نذرشادى جنبش و نوآورى اجتماعى است که در سال95 توسط 
دانشجویان در بستر فضاى مجازى راه اندازى شد و با گفتمان 

«توانمندسازى هر فرد در جهت رفع آسیب خود» شروع به کار 
کرده اند.این گروه با حضور در دبستان شهید صدوقى عبدل 

آباد به نقاشى و زیباسازى محیط آموزشى مدرسه پرداختند.

دستگیرى 74 سارق و یک 
باند 3 نفره سرقت مسلحانه 

در تهران

برداشت 
بادام  زمینى در 
آستانه   اشرفیه

» روستایى از توابع 
«سى چانلو

شهرستان تاکستان 
بخش ضیاءآباد 

ن است که به مدت 
در استان قزوی

است برق مصرفى خود 
هفت سال 

را از طریق انرژى خورشیدى تأمین 

ا در منطقه حفاظت 
مى کند. این روست

 واقع و به آن لقب 
شده «باشگل»

رین روستاى ایران 
زیست محیطى ت

داده شده است. 


