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واقعیت هاى بمب گذارى در نجف آباد

در اصفهان قرمز و آبى نداریمآرامش از بازار مسکن رفت گردو، کیلویى 160 هزار تومان!آنچه جهان، امسال در سازمان ملل خواهد شنید سقوط مرگبار پس از صرف مشروبات الکلى ورزشاقتصاداجتماع حوادث
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200میلیارد تومان از اموال 
بیت المال در اختیار افرادى 

در داخل کشور است

ایرانى ها همیشه 
خوشگذران بوده اند

احتمال افزایش
 قیمت گوشت قرمز 
در روزهاى آینده

اعطاى وام قرض الحسنه 
به بازنشستگان

هیچ بیمارى اى از طریق 
حجاج وارد ایران نشد

10

گفتگوى فریدون جیرانى با  
ویشکا آسایش در «35» 

اداره 2 کالنشهر با یک شهردار!
پدیده اى عجیب در ایران

رشد چشمگیر حوادث در اصفهانرشد چشمگیر حوادث در اصفهان
رئیس مرکز اورژانس استان  خبر داد؛رئیس مرکز اورژانس استان  خبر داد؛

4

جهان نما

جلوگیرى از 
واردات

 برنج هاى آلوده 
اروگوئه اى

2

عضو کمیسیون کشاورزى مجلس از 
جلوگیرى واردات 93 هزار تن برنج 

آلوده اروگوئه اى خبر داد.عباس 
پاپى زاده با بیان اینکه برخى از 
نمایندگان مجلس نهم براى 

بررسى برنج هاى آلوده 
به آرسنیک به هند سفر 

کرده بودند...

 سخنگوى وزارت خارجه کشورمان در گفتگو با 
یک رسانه عربى گفت که همه پرسى استقالل 

کردستان عراق یک اشتباه استراتژیک است که 
امنیت و ثبات عراق را تهدید مى کند.

بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت خارجه ایران 
در گفتگو با «الجزیره» اظهار داشت: 

همه پرسى اقلیم کردستان عراق 
یک اشتباه استراتژیک است   ...

2

جدایى اقلیم 
کردستان 
فاجعه  است

سامان قدوس، مهاجم ایرانى استرشوند، در 
مصاحبه ویژه با سایت «سونسکا فنز»، درباره 
درخشش در دیدارهاى اخیر و انتظار براى 
بازى در تیم ملى ایران گفت.

سامان قدوس که به تازگى به تیم ملى ایران 
دعوت شد، به دلیل عدم صدور مجوز

 بازى اش از سوى فیفا، نتوانست 
براى تیم «کارلوس کى روش» 
به میدان برود؛ اما در 
بازگشت به ترکیب استر 
شوند فوق العاده کار کرد و 
در دو دیدار اخیر تیمش، 
سه گل زد؛ از جمله دو گل 
در پیروزى 
5بر صفر مقابل 
سیریوس؛ مصاحبه او را با 
سایت سونسکا فنز 
 در  همین شماره بخوانید

وقتى واى فاى پرسرعت وقتى واى فاى پرسرعت 
رهایتان نمى کندرهایتان نمى کند

قدوس: با دژآگه 
مى جنگم

13

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند: 

آگهى مزایده

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول

مبلغ تضمین (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مزایدهشماره مزایده

مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر 96-3-173
825/000/000جارىبهارستان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز دوشنبه به تاریخ 96/7/10 
تاریخ گشایش اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 96/7/11 

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-36680030-8 
(داخلى 388)  نام روزنامه: نصف جهان 

تاریخ انتشار: 96/06/28

شــرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه اصفهــان در نظر دارد ملک زیــر را از  طریق مزایده عمومى
 به فروش رساند:

آگهى مزایده شماره 96/2

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان

نوبت اول

لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى دعوت به عمل مى آید.
از تاریخ 96/06/28 لغایت 96/07/10 جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزى به مبلغ 
سیصد هزار ریال به حساب جارى شماره 1640740762 بانک ملت با شناسه واریزى 13000801127192 
به این شرکت واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان شماره 2 اتاق 216 مدیریت تدارکات و جهت کسب 
اطالعات بیشــتر به آدرس اینترنتى شــرکت www.TCE.ir و www.TCI.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 

36660141 تماس حاصل نمایند. 

شهردارى درچه در نظر دارد در راســتاى تحقق اهداف توسعه شهرى 
مطابق ماده 15 قانون نوسازى و عمران شهرى، تدوین برنامه پنج ساله 
عمرانى شهردارى درچه را، با استفاده از مشــاورین ذیصالح، پس از 
شناسایى و برابر مقررات به واجدین شرایط واگذار نما ید. لذا از کلیه افراد 
حقوقى و حقیقى که تمایل به شرکت در فراخوان فوق را دارند دعوت به 
عمل مى آید رزومه و سوابق خود را در این زمینه تا تاریخ 1396/07/15 به 

دبیرخانه شهردارى درچه تحویل و رسید دریافت دارند.

آگهى فراخوان عمومى

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

نوبت اول

گمانه زنى هاى اولیه درباره اینکه این بمب گذارى در نزدیکى خانه شهید حججى بوده است رد شد

مدارك محل ملکنام ملکردیف
قیمت پایهمتراژ اعیانمتراژ عرصهمالکیت

ساختمان اداره 1
قدیم آران و بیدگل

آران و بیدگل جنب 
حدود 1040 سند قطعىآموزش و پرورش

مترمربع
حدود 800 
مترمربع

 8/840/000/000
ریال
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فرمانده مرزبانى ناجا اعالم کرد: سعید براتى، سرباز ربوده 
شده سیستان و بلوچســتانى زنده است و همچنان پیگیر 

برگرداندن او به کشور هستیم.
ســردار قاســم رضایى در ادامه اظهار داشــت:بر اساس 
آخرین پیگیرى هاى انجام شــده از طریق سیستم هاى 
اطالعاتى و دستگاه دیپلماسى جمهورى اسالمى ایران و 
هم از طریق اقوام منطقه دو طرف (منطقه مرزى چاهندو 
میرجاوه سیستان و بلوچستان) مطلع شدیم که این سرباز 
در اختیار تروریست ها بوده و زنده است. وى ادامه داد: 12 
نفر از مأموران مرزبانى نیروى انتظامى متشــکل از ســه 
نیروى کادر و 9 سرباز وظیفه اوایل اردیبهشت ماه امسال 

در منطقه مرزى چاهندو میرجاوه سیستان و بلوچستان به 
هنگام تعویض پســت، مورد حمله و کمین تروریست ها 
قرار گرفتند که در این  میان ســعید براتى یکى از سربازان 

وظیفه ربوده شد.
سردار رضایى اضافه کرد: اکنون در حال رایزنى هستیم تا 

این سرباز را به خانواده اش باز گردانیم.
فرمانده مرزبانى ناجــا  ضمن ابراز امیدوارى نســبت به 
بازگرداندن این ســرباز ایرانى به وطن، افــزود: از دولت 
پاکستان و مسئوالن پاکســتانى در این زمینه درخواست 
داشتیم که سرباز ایرانى سالم به کشور بازگردد که آنان در 

این خصوص تالش مى کنند.

عضو کمیسیون کشاورزى مجلس از جلوگیرى واردات 93 
هزار تن برنج آلوده اروگوئه اى خبر داد.

عباس پاپى زاده با بیان اینکــه برخى از نمایندگان مجلس 
نهم براى بررســى برنج هاى آلوده به آرسنیک به هند سفر 
کرده بودند، گفت: این گروه تأیید کردند برنج در اراضى که 
در هند و پاکستان کشت مى شود حاوى آرسنیک است. وى 
با تأکید بر اینکه قطعاً کمیسیون کشاورزى به موضوع واردات 
برنج آرسنیک دار ورود پیدا مى کند، ادامه داد: مجلس در برابر 
خرید 93 هزار تن برنج آلوده اروگوئه اى که 33 هزار تن آن در 
اردیبهشت ماه به ایران ارسال شده بود و کشتى حامل آن در 
بنادر ایران پهلو گرفته بود موضع گیرى کرد و مانع از تخلیه 

این محموله و ارسال باقیمانده آن به کشورمان شد. 
پاپى زاده با بیان اینکه دستگاه هاى اجرایى به عمد مجلس را 
از داشتن اطالعات دقیق محروم مى کنند و به قوه مقننه در 
این موضوعات پاسخگو نیستند، تصریح کرد: بنده شخصاً  
این اطالعات را از دستگاه ها به دست مى آورم  که در یکى از 
همین موارد واردات برنج آلوده اروگوئه اى بود. وى تصریح 
کرد: برنج هاى اروگوئه اى به صورت رسمى از بنادر ایران و 
با مجوز در حال ورود به کشور بود که نمایندگان با اطالع از 
این موضوع به سازمان غذا و دارو تذکر دادند و با آزمایشاتى 
که بر روى این برنج ها انجام شد، نشان دهنده این بود که این 

برنج ها آلوده هستند.

سرباز ربوده شده ایرانى 
زنده است

جلوگیرى از واردات
 برنج هاى آلوده اروگوئه اى

کنایه صریح به احمدى نژاد
  نامه نیوز| پرویز اسماعیلى، معاون ارتباطات 
و اطالع رسانى دفتر رئیس جمهورى در مقایسه اى میان 
تعداد همراهان رئیس جمهورى در سفر به نیویورك در 
دوره هاى مختلف در توییتر خود نوشت: «هواپیماى دکتر 
روحانى رکوردشکنى کرد؛ کل هیئت و همراهان 43 نفر 
بود. زمانى استاندارد همراهان رئیس جمهور ایران در سفر 

به نیویورك 185 نفر بود!»

توزیع سیگار رایگان!
  تابناك | در سه هفته گذشــته فردى ناشناس 
اقدام به پخش پاکت هاى ســیگار با برند«E» در بین 
دخانیات فروشان سطح شهرکرج به صورت رایگان کرده 
است.این نوع سیگار متعلق به شرکت «پ» مى باشد که 
تأمین کننده انواع سیگار در سایزها وطعم هاى مختلف 
در ایران است.برآوردهایى در مورد حجم سیگار پخش 
شده به صورت کارتنى و باکسى به دست آمده است اما 
هنوز مشخص نیست این اقدام به چه دلیل و با چه هدفى 

انجام شده است.

دلیل ازدواج آیت ا... جنتى
على جنتى، فرزند آیت ا...جنتى      خبر آنالین |
در دومین قسمت از گفتگو با روزنامه شرق درباره ازدواج 
مجدد پدرش گفته است: «چون سن ایشان باالست و نیاز 
به مراقبت دارند. بعد از فوت والده، من یا برادرم باید شب ها 
در کنار ایشان مى ماندیم یا ایشــان را به منزل خودمان 
دعوت مى کردیم که شب ها تنها نباشند و امکان مراقبت 
از ایشان فراهم شود. این وضعیت نمى توانست ادامه پیدا 
کند. باید فردى دائماً از ایشان مراقبت مى کرد. از این منظر 

معتقدم کار درستى انجام دادند.»

نهایت کار براى من اعدام است 
 انتخاب| بابک زنجانى در جلســه دیروز دادگاه 
رسیدگى به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتى 
در بخشى که مربوط به شفاف سازى در خصوص اظهارات 
حمید فالح هروى و مهدى شمس بود، خطاب به قاضى 
گفت: اینجا همه بگویند تقصیر من است، من قبول دارم؛ 
آخرش براى من اعدام است. قاضى مقیسه گفت: محاکمه 
شما تمام شده است. آقایان ادعایى کردند که ما باید ببینیم 

واقعیت دارد یا نه.

خودشان خواستند!
  ایرنا | وزیر کشور گفت: جابه جایى استانداران بنا 
به درخواست خودشان و ایجاد تعامل و هماهنگى بیشتر 
در استان ها انجام مى شود. عبدالرضا رحمانى فضلى در بدو 
ورود به بندرعباس براى تودیع و معارفه استاندار هرمزگان 
افزود: برخى استانداران تمایل دارند در سایر دستگاه ها 

مشغول به کار و فعالیت شوند.

«تلگرام» را از ما کپى کردند
  مهر | امیر خوراکیان، معاون مرکز ملى فضاى 
مجازى گفت: ایجاد «کانال» در یکى از پیام رسان هاى 
خارجى که هم اکنون مورد اســتفاده قرار مى گیرد ابتدا 
توسط یک پیام رسان داخلى ایرانى طراحى و اجرا شد و 

بعد پیام رسان خارجى از روى آن الگوبردارى کرد. 

حضور حتمى روحانى 
  تسنیم| محمــود نیلى احمدآبــادى، رئیس 
دانشگاه تهران درباره حضور رئیس جمهور در مراسم آغاز 
سال تحصیلى، اظهار داشت: رئیس جمهور طبق آخرین 
خبر براى مراسم آغاز سال تحصیلى در دانشگاه تهران 
حضور مى یابد. وى گفت: این مراسم در نیمه دوم مهرماه 
خواهد بود و حضور ایشان در دانشگاه تهران طبق آخرین 

گفته ها قطعى است.

نتانیاهو فارسى حرف مى زند!
 مشرق|  پایگاه خبرى عبــرى زبان «عنیان» 
اعالم کرد که «بنیامین نتانیاهو» در حال یادگیرى چند 
جمله فارسى است تا در سخنرانى خود در مجمع عمومى 
سازمان ملل آنها را خطاب به رهبر انقالب اسالمى ایران 

بیان کند.

توئیتر

در یک پدیده کامًال عجیب، دو کالنشهر یزد و اصفهان 
اکنون با یک شهردار اداره مى شود. بعد از تغییر شوراى 
شــهر اصفهان، اعضاى جدید تصمیم به تغییر مهدى 
جمالى نژاد، شهردار این شهر گرفتند و قدرت ا... نوروزى 
را جایگزین او کردند. از طرفى نیز شــوراى شــهر یزد 
با توجه بــه عملکرد مطلوب جمالى نــژاد در اصفهان، 
تصمیم گرفت تا وى را به عنوان شهردار جدید کالنشهر 

یزد برگزیند.
از آنجا که صدور حکم شــهرداران کالنشهرها توسط 
وزارت کشــور صادر و ابالغ مى شود، حکم جمالى نژاد 
براى یزد و نوروزى براى اصفهان همان زمان صادر نشد 
تا شوراهاى این شهرها دست به انتخاب سرپرست براى 

شهردارى خود بزنند.

در این میان شوراى شهر اصفهان تصمیم گرفت تا شهر 
را همچنان به دستان جمالى نژاد بسپارد تا او به عنوان 
سرپرست تا زمان صدور حکم نوروزى در شهردارى این 

شهر خدمت کند.
حال بــا گذشــت 24 روز از انتخاب شــهرداران براى 
اصفهان و یزد، روز یک شــنبه وزیر کشور حکم جمالى 
نژاد را براى شهردارى یزد صادر کرده و جمالى نژاد رسمًا 

شهردار یزد شده است.
با وجود این، شوراى شــهر اصفهان همچنان در انتظار 
صدور حکم نوروزى، اقدام به انتخاب سرپرست جدید 
نکرده است و خبرهاى رســیده از اصفهان حاکى از آن 
اســت که جمالى نژاد همچنان قرار اســت به عنوان 

سرپرست شهردارى اصفهان نیز فعال باشد.
در این شرایط در پدیده اى عجیب شاهد خواهیم بود که 
دو کالنشهر مهم کشــور همزمان با یک شهردار واحد 

اداره مى  شوند.

پایگاه اینترنتى «پلیتیکو» نوشت: اگر قرار باشد «رکس تیلرسون»، وزیر امور خارجه آمریکا، از دولت این کشور خارج 
شود، «نیکى هیلى»، نماینده آمریکا در سازمان ملل، به طور گســترده اى مهمترین نامزد براى جایگزینى تیلرسون 

تلقى مى شود.
پلیتیکو نوشت: اختالف نظر میان مقامات 
دولت ترامپ و روشنفکران سیاست خارجى 
واشنگتن در این باره نیســت که آیا هیلى 
جایگزین تیلرســون مى شــود یا نه، بلکه 
مسئله این اســت که چه زمانى این اتفاق 

روى مى دهد.
هیلى یکى از بلندپروازترین افرادى است 
که در دولت ترامپ مشــغول فعالیت است 
و براى پیروزى بر تیلرسون رقابت مى کند 
که موجب کاهش نفوذ و بودجه وزارت امور 
خارجه آمریکا شده است.پیش بینى مى شود 

نیکى هیلى تقریبًا در همه دیدار هاى دو جانبه با ترامپ و تیلرســون حضور داشته باشد و نقش وى به عنوان نماینده 
آمریکا در ســازمان ملل، ارتقا یابد.هیلى همچنین در مرور کردن سخنانى که پیش بینى مى شود ترامپ روز سه شنبه 
در نشست مجمع عمومى سازمان ملل ایراد کند، نقش دارد. پولیتیکو، نیکى هیلى را جایگزین قطعى رکس تیلرسون

 دانست.

 سخنگوى وزارت خارجه کشورمان در گفتگو با 
یک رسانه عربى گفت که همه پرسى استقالل 
کردستان عراق یک اشتباه استراتژیک است که 

امنیت و ثبات عراق را تهدید مى کند.
بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت خارجه ایران 
در گفتگو با «الجزیره» اظهار داشت: همه پرسى 
اقلیم کردستان عراق یک اشتباه استراتژیک 
است که امنیت و  ثبات عراق را تهدید مى  کند 
و باعث به وجود آمدن جدایى و هرج و مرج در 

منطقه مى شود.
وى افزود: اصرار بر برگزارى همه پرســى در 
تعارض با روند سیاســى عراق است و به تمام 
تالش هاى انجام شده در مبارزه با تروریسم در 

منطقه لطمه وارد مى کند.
به گزارش ایســنا، قاســمى گفــت: تصمیم 
رؤساى اقلیم کردستان عراق براى همه پرسى 

عجوالنه و حساب نشده است.
ســخنگوى وزارت خارجه کشــورمان اظهار 
داشــت: جدایى اقلیم کردســتان شــبیه به 
یک فاجعه اى اســت که منطقه با آن روبه رو 
خواهد شــد و این اقدام باعث تجزیه و تقسیم 
کشورهایى در خاورمیانه خواهد شد و کردهاى 
عراق و دیگر ملت هاى منطقه را وارد بحرانى 

خواهد کرد که به همه ضرر مى زند.

قاضى مقیسه دیروز در حاشیه دادگاه پرونده فساد نفتى 
در جمع خبرنگاران در پاســخ به سئوالى مبنى بر اینکه 
علت حضور زنجانى در دادگاه چه بود گفت: ابهاماتى در 
مورد پرونده فالح و شمس در خصوص مشارکت و نحوه 
پرداخت هدایایى که زنجانى به فــالح داده بود وجود 

داشت که این هدایا بیش از 30 میلیارد تومان است.
وى افزود: همچنین در خصوص نقش آقاى شمس در 
فروش شرکت «فال» ابهاماتى مطرح بود که زنجانى 
قبل از جلسه علنى در شــعبه 28 مسائلى را مطرح کرد 
و همچنین در دادگاه نیز به مواردى اشــاره کرد که ان 

شاءا... تصمیم نهایى را خواهیم گرفت.
رئیس دادگاه در رابطه با عدم حضــور فالح هروى در 
دادگاه گفت: وى بیمار بود و حال مساعدى نداشت، که 
طبق قانون باید شــخص متهم در جلسه دادگاه حضور 
داشــته باشــد بنابراین پس از بهبودى جلسه اى براى 
اخذ دفاع آخر برگزار مى شود که متعاقبًا اگر الزامى باشد 

علنى برگزار شود اعالم خواهد شد.
مقیسه تصریح کرد: در خصوص شمس آخرین دفاعیات 
اخذ شد و در مهلت قانونى پس از ارائه الیحه مبادرت به 
صدور حکم مى شود. زنجانى در دادگاه ادعاهاى مکررى 
داشته که با بررسى مشخص شد تمام آن ادعاها کذب 
است و هیچ اقدامى انجام نداده، امیدواریم مسئوالن امر 
براى اجراى حکم و بازپس گیرى اموال و احضار افرادى 
که اموال بیت المال در دستشان است اقدامات الزم را 

انجام دهند.
مقیســه گفت: افرادى در داخل از این اموال بیت المال 
برخوردار بودند و نزدیــک 200 میلیارد تومان اموال در 
دست افراد است که امیدواریم در جهت برگشت اموال 
تالش شود چراکه امروز (دیروز)  هم خودش بیان کرد 
نزدیک 200 میلیارد از پولش در دست افراد است.براى 
سایر متهمان این پرونده هنوز دادستانى کیفرخواست 

صادر نکرده است.

پدیده اى عجیب در ایران

هیلى جایگزین قطعى تیلرسون است 

قاضى مقیسه:

200میلیارد تومان از اموال بیت المال 
در اختیار افرادى در داخل کشور است

 CNN  
شاید در مناطق تفریحى ســاحل دریاى مدیترانه دیدن 
کودکانى که به هم آب مى پاشــند و بزرگساالنى که در 
لباس شنا در حال قلیان کشیدن هستند اتفاق رایجى باشد 
ولى دیدن این مناظر در شهر ساحلى «لتاکیه» در سوریه

 جنگ زده عجیب است.
در راه رسیدن به لتاکیه از میان منطقه «حمس الخلدیه» 
عبور کردیم. خیابان هــا در بحبوحه چند ســال جنگ 
خالى بود. بلوك هاى ســاختمانى متروکــه تا جایى که 
چشم کار مى کرد در مقابل ما گســترده بود، مجتمع ها 
با گلوله سوراخ شــده بودند، رد ریل دندانه دار تانک ها بر 

خرابه هاى خانه ها دیده مى شــد و اثر سوختگى بر جاى 
جاى آن مشاهده مى شــد. تنها موجودات زنده ما بودیم 
و رهگذرانى نادر و ُپست هاى نگهبانى ارتش سوریه. به 
سختى مى شــد تصور کرد چه میزان اقدامات خصمانه 

صورت گرفته بود تا چنین خرابى بزرگى را پدید بیاورد.
چند ســاعت قبل از رســیدن به لتاکیــه، در خط مقدم 
ارتش ســوریه و داعش بودیم. این منطقــه مقابل خط 
مقدم اســت؛ جایى که مرکز حیاتى «بشار اسد»، رئیس 
جمهور سوریه اســت، همانجایى که سرســختانه از آن 
حمایت مى شــود و پایگاه هوایى روســیه در آن مستقر

است.
لتاکیه، منطقه اى ساحلى اســت که از شش سال جنگ 

سوریه در امان بوده اســت. «قردهه» شهر اجدادى بشار 
اسد از این شهر ساحلى فاصله چندانى ندارد. لتاکیه همیشه 
براى خاندان اسد، امن بوده و اکنون با پیروزى هاى بشار 

اسد، امن تر هم شده است.
«میکائیل میکائیل»، ســفیر سابق ســفارت سوریه در 
سودان مى گوید: «ما از جنگ خسته شده ایم، ما در لتاکیه 

خوشحالیم.»
در لتاکیه اوضاع فرق مى کند. در طول دو روزى که در این 
شهر بودیم افرادى را از کشورهاى خارجى دیدم که براى 
تفریح به آنجا آمده بودند. اکثر آنها لبنانى بودند و برخى هم 
لبنانیان مقیم اروپا که به دنبــال جایى ارزان قیمت براى 

تفریح مى گشتند.

«فادى تنوس»، دانش آموز ســورى مــى گوید: «امروز 
بسیار از مردم در زندگى شان مشــکل دارند، سکونت در 
این کشور سخت است ولى رفتن به ساحل لتاکیه به مردم 

آرامش مى دهد.»
در شــهر لتاکیه، قهوه خانه و اســتراحتگاه هاى فراوانى 
بنا شــده تا مردم را از تنش هاى ناشــى از جنگ نجات 
دهند و آرامش را براى آنها به ارمغــان بیاورند. ولى زمان 
نیاز است تا ســایر شــهرهاى کشــور هم مثل لتاکیه 

شوند.

اداره 2 کالنشهر با یک شهردار!

آنچه جهان، امسال در سازمان ملل خواهد شنید

تجدید قواى مردم جنگ زده سوریه در کنار دریا

 آرامش در «لتاکیه»

هفتاد و دومین نشســت مجمع عمومى ســازمان ملل 
متحد در سال جارى شاهد مطرح شدن نکات بسیارى 
خواهد بود که چند محور در قلب سخنرانى ها و مذاکرات 

رهبران جهان قرار خواهند گرفت.
روزنامه «نیویورك تایمز» روز دوشــنبه در همین باره 
نوشت: با تشکیل مجمع عمومى 193 نفره سازمان ملل 
در این هفته رهبران جهان شنونده اظهارات و رفتارهاى 
غیرمعمول ترین و البته قدرتمندترین رهبر یعنى «دونالد 

ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا خواهند بود. 
اینکه ترامــپ چه خواهد گفت، به چه کســانى توهین 
خواهد کرد و یا چه کســانى را با گفته هاى خود راضى 
یا متعجب خواهد کرد واینکه رهبران جهان چگونه به 
رفتار هاى او واکنش نشــان خواهند داد یکى ازنکات 
حســاس وبحث برانگیز این همایش ســاالنه جهانى 
است که تقریبًا همسن ترامپ اســت و 72 سال از سن 

آن مى گذرد.
روزنامه مذکور با ذکر این نکته که پنج موضوع در مرکز 
مباحثات امسال قرار خواهند داشــت، نوشت: هر چند 
امسال اولین تجربه مشــارکت ترامپ به عنوان رئیس 
جمهورى آمریکا در مجمع عمومى سازمان ملل است اما 
باید این نکته را در نظر داشت که وى حتى قبل از حضور 

خود خواستار کاهش کمک هاى آمریکا به این نهاد بین 
المللى شده بود.

همچنین ترامپ با بزرگ ترین دستاورد سازمان ملل از 
نظر تمام رهبران جهان که همان معاهده آب و هوایى 
پاریس اســت هم مشــکل دارد و تصمیم گرفته است 

آمریکا را از این قرارداد بین المللى خارج کند.
جالب است که دولت ترامپ با دیگرتصمیمات سازمان 
ملل مانند حمایت ازحقوق پناهندگان ومهاجران، توافق 
هسته اى ایران وهمچنین توافقنامه جدیدى که انتظار

مى رود روزچهارشــنبه(فردا) توســط اکثــر رهبران 
جهان در زمینه غیرقانونى کردن تمامى ســالح هاى 

اوحتــى  هســته اى امضــا شــود مشــکل دارد.
خواستاراصالحات ساختارى بسیار ضرورى در سازمان 

ملل خواهد شد.
تهدیدات و بى اعتنایى هاى کره شمالى و آزمایش هاى 
موشــکى پى در پى هم از دیگر موضوعــات مورد بحث 

رهبران جهان و به خصوص ترامپ خواهد بود.
نیویورك تایمز درادامه با اشاره به اینکه دبیرکل سازمان 
ملل مسئله بحران میانمار و کشتار مســلمانان از سوى 
ارتش و افراطیون بودایى را مثال کاملى از نســل کشى 
نامیده است، نوشت: حال باید دید رهبران جهان در قبال 
این بحران انســانى و رفتار دولــت میانمار چه تصمیمى 

خواهند گرفت.
این روزنامه آمریکایى درادامه به تنش ها بین رهبران غربى 
بر سر مسئله توافق هسته اى ایران نیز اشاره کرده وآن را 
یکى از محورهاى اصلى سخنرانى ها و مذاکرات هفتاد و 

دومین مجمع عمومى سازمان ملل نامید.
نیویورك تایمز نوشت: ترامپ و خانم «نیکى هیلى» که 
سفیر او در سازمان ملل است به دنبال آن هستند که ایران را 
به عنوان یک کشور حامى تروریسم معرفى کنند اما احتماًال 
بسیارى از رهبران حاضر در اجالس با او موافق نخواهند بود 

که همین ممکن است به انزواى آنها بیانجامد.

جدایى اقلیم کردستان 
فاجعه  است

لتاکیه، 
منطقه اى ساحلى 

است که از شش سال 
جنگ سوریه در امان 
بوده است. «قردهه» 

شهر اجدادى 
بشار اسد از این شهر 
ساحلى فاصله چندانى 
ندارد. لتاکیه همیشه 

براى خاندان اسد، 
امن بوده و اکنون با 
پیروزى هاى بشار 

اسد، امن تر هم شده 
است

/  مترجم: رضا رضایى
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جانشین ســازمان وظیفه عمومى با اشــاره به پایش هاى 
سیستماتیک، اصالح فرآیندها و تعویض کارت هاى معافیت، 
از اصالح فرآیندهاى پزشکى این سازمان خبر داد و گفت: با 
اقدامات انجام شده و اصالحات صورت گرفته، امکان فعالیت 

باندى در این حوزه کاهش چشمگیر یافته است.
سردار ابراهیم کریمى با اشاره به کاهش چشمگیر تخلفات 
باندى در حوزه معافیت هاى سربازى اظهار داشت: در گذشته 
مواردى از تخلفات باندى در این حوزه وجود داشــت که با 
توجه به اصالح فرآیندهاى انجام شده توسط سازمان وظیفه 
عمومى، به جرأت مى توان گفت تخلفــات در این حوزه به 

شدت کاهش چشمگیرى یافته است.

وى ادامه داد: پایش هاى سیستماتیک، اصالح فرآیندها و 
تعویض کارت هاى معافیت از مواردى بودند که باعث کاهش 

تخلفات در حوزه جعل کارت هاى معافیت شد.
جانشین سازمان وظیفه عمومى با بیان اینکه در شرایط فعلى، 
مجالى براى اقدامات باندهــاى جعل کارت معافیت وجود 
ندارد، گفت: در گذشته برخى از باند جاعالن با جعل کارت 
معافیت، پول هایى را از مردم دریافت مى کردند ولى امروز 
به دلیل اینکه تبادل اطالعات در سامانه ها در جریان است، 
فیزیِک کارت هاى معافیت ارزشمند نیست و طبیعتًا مردم 
مى دانند با داشتن یک کارت نمى توانند کارى را از پیش ببرند 

این امر باعث شد تا تخلف در این حوزه بسیار کاهش یابد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شوراى اسالمى با انتقاد 
از کم کارى مســئوالن در خصوص رسیدگى به دریاچه 
ارومیه، وضعیت فعلى زیباترین اکوسیستم طبیعى شمال 

غرب کشور را تأسفبار خواند.
سیدهادى بهادرى گفت: ظاهراً وزارت جهاد کشاورزى 
موضوع دریاچه ارومیه را جدى نگرفته است و کشاورزان 
هنوز به شیوه سنتى مزارع و باغات خود را آبیارى مى کنند، 
در حالى که این کار ضربات جبــران ناپذیرى بر پیکره 

محیط زیست و چرخه طبیعى دریاچه وارد کرده است.
وى با بیان اینکــه مى توان با نصف مصــرف آب فعلى 
محصوالت باکیفیت تولید کرد، افزود: هنوز تئورى هاى 

دهه 60 را اجرا مى کنند که با علم روز بسیار فاصله دارد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: کشاورزى 
ایران سنتى و غیر اصولى است به نحوى که آب زیادى 
اتالف مى شــود، در حالى که با نصف آب رودخانه هاى 
مبدأ هم مى توان کشــاورزى کرد ولى اکثر روستاییان 
کشاورزى درست را نمى دانند بیشتر با آب بازى مى کنند 

تا کشاورزى.
بهادرى با تأکید بر اینکه، قرار نیســت در هر محصولى 
خودکفا باشــیم، افزود: مشــکل از زمانى شروع شد که 
تاکستان هاى ارومیه به کشت سیب و چغندر اختصاص 

یافتند و مصرف آب به چهار برابر افزایش یافت. 

سیب و چغندر
دریاچه ارومیه را خشک کرد

کار جاعالن کارت هاى 
معافیت سربازى سخت تر شد

شهر پر استرس تهران 
اخیراً لیســتى که موارد مختلفى را در شــهرهاى 
هر کشــور بررســى مى کند و با امتیازاتــى که به 
آنها مى دهد میزان اســترس آن شهر را مشخص 
مى کند منتشــر شــده اســت. این موارد شــامل 
جمعیت، درآمــد، قــدرت خرید، قــرض، امنیت، 
بیکارى، فضاى سبز شــهر، ترافیک، وسایل نقلیه 
عمومــى، برابــرى جنســیتى و قومیتــى، میزان 
آلودگى صوتى و آلودگى هــوا و آلودگى از لحاظ نور

 (همانند کم نور بودن فضاى شهرى)، همچنین مدت 
زمان روشــن بودن هوا، سالمت جسمى و سالمت 
روحى مى شود. در این لیست شهر تهران یکى از پر 
استرس ترین پایتخت ها به شمار مى رود که در میان 

150 شهر در رتبه 145 ایستاده است. 

گردش مالى عجیب یک بازى
کرباسى، تولیدکننده بازى هاى رایانه اى در خصوص 
«گردش مالى بازى ها»، یادآور شــد: براساس آمار 
دولت، بازى «کلش آف کلنز» در ســال 94 و نیمه 
ســال 95، در ایران روزانه 50 میلیون تومان درآمد 
داشته است؛ حاال این پرســش مطرح است که چه 
کسى مجوز داده است تا بازى هاى خارجى به شبکه 
شتاب ما وصل شوند و شرکت هایى بازى ها را ترجمه 

کرده و ارزش ریالى بگیرند و ارز خارج کنند؟

اسکورت دانش آموزى!
مهدى فیض، معاون پرورشــى و فرهنگى وزارت 
آموزش و پرورش با اشاره به واژگونى اتوبوس دانش 
آموزان هرمزگانى عنــوان کرد: یک نظر ممنوعیت 
تردد در محدوده بین ساعت12 شب تا 4 صبح است 
و دیگر اینکه تمهیداتى براى تردد در شب ایجاد شود 
مثًال براى تردد در شب، کارت ایمنى فوق العاده صادر 
شود و وسیله نقلیه با ماشین پلیس اسکورت شود و یا 
از سه راننده و کمک راننده در اتوبوس استفاده شود.

بهشت زهرا(س)
تعطیل مى شود

اکبر توکلى مدیرعامل ســازمان بهشت زهرا(س) 
گفت: ظرفیت بهشت زهرا(س) براى خاکسپارى تا 
پایان 98 به پایان خواهد رســید و در حال حاضر نیز 
بیشتر فوت شدگان در قطعات جدید(300 به باال) به 
خاك سپرده مى شوند. توکلى بیان کرد: در هر یکى 
از قطعات جدید بهشت زهرا(س) هشت الى 9 هزار 

جنازه به خاك سپرده مى شوند.

اعتدال پاییزى در راه است
مدیر انجمن نجوم آماتــورى ایران گفت: 32 دقیقه 
بعد از نیمه شب جمعه 31 شهریور خورشید به نقطه 
اعتدال پاییزى رسیده و فصل پاییز در نیم کره شمالى 

آغاز خواهد شد. 
مســعود عتیقى افزود: اعتدال پاییزى در شرایطى 
صورت مى گیرد که ســاکنان نیم کره جنوبى زمین 
در آستانه فصل بهار هســتند. وى خاطر نشان کرد: 
ایرانیان از گذشــته هاى دور با دقت نسبتًا مناسبى 
این موقعیت ها را محاسبه مى کردند و حتى تا قبل 
از عصر هخامنشى آغاز سال، پایان فصل تابستان و 
شروع فصل پاییز بود چرا که شغل اکثر مردم جامعه 
آن روز کشاورزى بود که با جمع آورى محصوالت 
در پایان فصل تابستان، خود را آماده کشت پاییزى 
مى کردند و بر این اساس اول مهر و آغاز پاییز را آغاز 

سال مى دانستند.

مهمان ویژه رئیس جمهور
یکى از قربانیان اسیدپاشــى مهمان ضیافت شــام 

رئیس جمهور در آمریکا بود.
در دیدار یک شــنبه شــب روحانى با ایرانیان مقیم 
آمریکا در جریان ســفر رئیس جمهــور به ایاالت 
متحده براى شرکت در مجمع عمومى سازمان ملل، 
«سهیالجورکش»، قربانى اسیدپاشى در اصفهان، 

یکى از میهمانان ضیافت شام رئیس جمهورى بود.
 

چرك نویس

انتشار فیلمى از گرفتار شــدن یک گوزن زرد ایرانى در 
یک کانال آب در حاشــیه پارك ملى دز و تالش هرچند 
موفقیت آمیز اما نادرست بومیان منطقه براى بیرون آوردن 
این گونه در خطر انقراض، انتقادات برخى کاربران را در 

فضاى مجازى برانگیخت.
در این فیلم، کارگران شرکت کشت و صنعت کارون با 
استفاده از بیل و طناب سعى دارند یک گوزن زرد ایرانى را 
که در کانال آب گرفتار شده بیرون بیاورند. این کارگران 
که با رفتار خشونت آمیز و هیاهو و فریادهاى گوزن گرفتار 
را به وحشت انداخته اند ســرانجام حیوان را از کانال آب 
خارج مى کننــد. اینکه گــوزن زرد از نفس افتاده پس از 
تقالى بسیار و تحمل استرس شدید بعد از خروج از کانال 
آب چه سرنوشتى پیش رو خواهد داشت پرسشى است 

که نمى توان به آن پاسخ داد. 
رضا قپانچى پور، رئیس اداره پارك ملى دز درباره این فیلم 
مى گوید: «به دنبال کاهش شدید جمعیت گوزن ایرانى 
در جنگل هاى خوزستان که زیستگاه اصلى این گونه به 
شمار مى رود، طى طرحى که براى آزادسازى گوزن زرد 
ایرانى در پارك ملى دز کلید خورد، بنا شد 15 گوزن زرد 
ایرانى در این پارك رهاسازى شــوند که براى آغاز این 
طرح، در اسفند 95، سه رأس گوزن زرد ایرانى از ایالم به 

پارك ملى دز منتقل شده و در جنگل رهاسازى شدند.»
وى ادامه مى دهد: «پنج شــنبه گذشته، یکى از این سه 
گوزن زرد رهاسازى شــده در پارك ملى دز احتماًال در 
جستجوى آب، از محوطه جنگل خارج شده و در کانال 
آبى که در نزدیکى مزارع شرکت کشت و صنعت کارون 
وجود دارد گرفتار مى شود که کارگران کارخانه هرچند به 
نحوى نامطلوب اما حیوان را از کانال آب خارج مى کنند.»

قپانچى پور درباره سرنوشت این گوزن زرد ایرانى یادآور 
مى شــود: «کارگران و شــاهدان عینى مدعى هستند 
حیوان را پس از خروج از کانــال آب رها کرده اند. حتى 
گزارش هایى مبنى بر مشــاهده این گــوزن در اطراف 
کانال هم به دستمان رســیده. با این حال به دلیل رفتار 
خشونت آمیز این کارگران جوان با گوزن گرفتار در کانال، 
شکایتى در مراجع قضائى علیه شــان تنظیم کرده ایم. 
متهمان شناسایى شــده اند و به زودى جزئیات ماجرا از 
جمله سرنوشت این گوزن را پس از خروج از کانال اعالم 

خواهند کرد.»
وى بر آموزش جوامع محلــى در حوزه مواجهه با حیات 
وحش تأکید کرده  و مى گوید: «باید بومیان و جوامع محلى 
را آگاه کنیم که در صورت رویارویى با حیوانات در اولین 
فرصت اداره محیط زیست منطقه را در جریان بگذراند.»

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى با تشریح خوشگذرانى 
ایرانى ها با اشاره به اینکه غذاى ایرانى حامل عطر و طعم 
اســت و فقط در پروتئین و ویتامین خالصه نمى شود، 
گفت: تا قبل از اختراع یخچال، در هیچ کجاى جهان در 

فصل گرما به جز ایران یخ پیدا نمى شد.
سید محمد بهشــتى با تأکید بر اهمیت خوشگذرانى در 
فرهنگ ایرانى، به وجود حیاط در خانه اشاره کرد و اظهار 
داشــت: مهمترین مکان در خانه ایرانى، حیاط اســت، 
حیاطى باصفا که همه در و پنجره ها براى خوشگذرانى 

به روى این مرکز صفا باز مى شود.
وى با ابراز تأسف از اینکه ما امروز به نگاهى که روزگارى 
اروپایى ها به ایران داشتند دچار شده ایم، گفت: از ابتداى 
دوران صفوى شــاهد رفت وآمد زیاد اروپایى ها به ایران 
هستیم. آنها در سفرنامه هایشــان مکرر اظهار تعجب 
مى کنند که چرا ایرانى ها این ســرزمین را براى زندگى 
انتخاب کرده اند، سرزمینى خشک و فقیر البته از نظر آنها!
بهشتى با اشــاره به مقایســه ایران با اروپا توسط این 
گردشگران، افزود: آنها تصور مى کردند ایران، سرزمین 
سختى براى زندگى کردن اســت، با این حال در همان 
ســفرنامه ها وقتى مثًال به اصفهان مى رسیدند تعجب 
مى کردند که چطور در شــهر این همــه درخت وجود 
دارد، چرا کــه در آن زمــان داخل شــهرهاى اروپایى 
درخت نبوده است و درختان خارج شهرها بودند. رئیس 
پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى، با ابراز اینکه 
در اصفهان به قدرى درخت وجود داشته که آن را مشابه 
یک جنگل دانســته اند، این تناقض هــا را قابل توجه

 دانست.
بهشــتى در ادامه گفت: امروز ما به شدت به نگاهى که 
اروپایى ها داشته اند مبتال شده ایم و تصور مى کنیم که به 
ایرانى ها نمى آید خیلى اهل تفریح و تفرج و خوشگذرانى 

باشند.
بهشتى با بیان اینکه تا قبل از اختراع یخچال یعنى حدود 
هفتاد هشتادسال پیش، در هیچ کجاى جهان در فصل 
گرما به جز ایران یخ پیدا نمى شد، گفت: این در حالى است 
که ایرانى ها از یخ فقط براى خوش گذراندن اســتفاده 

مى کردند.
وى افزود: ایرانى ها از یخ براى خنک کردن شــربت در 
گرماى تابســتان اســتفاده مى کردند و این امر فقط در 

انحصار پولدارها نبود بلکه همه به یخ دسترسى داشتند.
بهشــتى با یادآورى اینکه ســفره ایرانى نیــز به همه 
ایرانى ها اعم از غنى و فقیر تعلق داشــته اســت، گفت: 
آخرین مأموریت سفره ایرانى سیر کردن شکم و اولین 
مأموریتش ارضاى خاطر بــود چون غذاى ایرانى حامل 
عطر و طعم است و فقط در پروتئین و ویتامین خالصه 

نمى شود.
وى با تأکید بر این نکته که هیچ صحنه اى که مشمول 
خوشــگذرانى ایرانى ها نباشــد، مشــاهده نمى شود، 
گفت: حمــام گنجعلى خان شــهادت مى دهد که حتى 
حمام رفتــن ایرانى ها هم مشــمول خوشــگذرانى ما 

بوده است.
بهشــتى از بازار رفتن به عنوان یکى دیگر از موضوعات 
خوشــگذرانى ایرانى ها نام برد و گفت: حتى امروز هم 

یکى از دالیل بازار رفتن ما ایرانى ها خوشگذرانى است.
وى در ادامه به وجــود محوطه هــا و باغ هاى عمومى 
براى خوشــگذرانى در نزدیکى بسیارى از شهرها اشاره 
کرد و گفت: به همین دلیل مشهد، وکیل آباد؛ اصفهان، 
بیشــه هاى ناژوان؛  قزوین، بــاغ حکم آباد و شــیراز، 

قصرالدشت را داشت.
بهشــتى در ادامه افزود: اگر بهانه پــل خواجو عبور از 
زاینده رود اســت و ما کارى مى کنیم که افراد بایســتند 
و چشــم انداز ایــن پــل را نگاه کننــد، امــا در برخى 
امور مانند «ســیزده بــه در» همین بهانــه هم وجود

 ندارد. وى با بیان اینکه در «ســیزده به در» نیاز اولیه اى 
برطرف نمى شود، گفت: همین موضوع نشان مى دهد که 
ما ایرانى ها چقدر حاضر به صرف وقت و ســرمایه براى 

خوش گذراندن هستیم.

بهشتى راجع به بازدید از شهر سوخته گفت: در این بازدید 
به من گفته شد که شهر سوخته از نظر مدنیت بسیار مرتبه 
عالى داشته و نشانه آن هم صفحه بازى کشف شده اى 

بود که به من نشان دادند.
رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگى و گردشگرى افزود: 
وجود این صفحه بازى نشان مى دهد که مردم این شهر 
آنقدر فرصت داشتند که بتوانند یک بازى را پدید آورده و 
به آن بپردازند و مشکل آنها برطرف کردن نیازهاى اولیه 

زندگى نبوده است.
بهشــتى تصریح کرد: متأســفانه شــامه هاى ما دیگر 
بوهاى خــوش را و گوش هایمــان، صداهاى خوش را 
تمنا نمى کنند، این در حالى است که روزگارى در سراسر 
شــهر تهران، ســمفونى صداى خوش پرندگان وجود 

داشته است.

از کشف صفحه بازى در شهر سوخته تا تبدیل اصفهان به جنگل

ایرانى ها همیشه خوشگذران بوده اند

محبت بومى هاى محلى در حق یک گونه در حال انقراض
نجات گوزن زرد ایرانى با بیل و طناب!

رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس با تأکید بر 
رفع خألهاى قانونى الیحه حمایت از حقوق 
کودکان گفت: در بین مادران معتاد موارد اندکى 
وجود دارد که به دلیل نیاز مقطعى ناشى از سوء 
مصرف مواد مخدر ممکن است به قصد فروش 

نوزاد خود، باردار شوند.
سلمان خدادادى گفت: الیحه حمایت از حقوق 
کودك و نوجوان موضوعى است که به صورت 
جدى در دســتور کار مجلس قرار نگرفته و در 
دوره نهم در یک زمانى مطرح شد که آن هم از 

دستور کار خارج شد.
وى ادامــه داد: بــه اعتقاد بنده و بر اســاس 
مســائل اخیرى کــه در حوزه کــودکان رخ 
داد، به نظر مى رســد قانون فعلــى و موجود 
در مورد حقــوق کودکان نیاز بــه جمع بندى 
و بررســى دارد و بایــد ببینیم با ایــن قانون 
آیا مى شــود از حقــوق  کودکان دفــاع کرد

 یا خیر.
وى تصریح کرد: در بین مــادران معتاد موارد 
اندکى وجود دارد که به دلیل نیاز و خواسته هاى 
مقطعى ناشــى از ســوء مصرف مواد مخدر 
ممکن اســت به قصد فروش نوزاد خود باردار 
شــوند، بنابر این براى این تعداد از زنان معتاد 
باردار که انگشت شــمار هســتند آیا احساس 
خأل  قانونى مى کنیم که بــا این پدیده برخورد 

کنیم.

معاون مرکــز مدیریت بیمــارى هاى واگیــر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکى گفت: حج امسال 
در سالمت کامل و بدون بروز و شیوع هیچ نوع بیمارى 
واگیر به پایان رسید و هیچ بیمارى خاصى از عربستان 

وارد کشور نشد.
محمود نبوى افزود: هیچ بیمارى خاصى از طریق حجاج 
وارد کشور نشده است، البته اوایل که زائران به عربستان 
رفته بودند، مقدارى ســرماخوردگى در عربستان و بین 
حجاج وجود داشــت ولى اواخر مراســم حج که زمان 
بازگشت حجاج بود، میزان شیوع موارد این بیمارى نیز 

بسیار کاهش یافت.
وى دربــاره بــروز بیمــارى آنفلوآنزا در بیــن حجاج 
گفــت: اکنــون فصــل شــیوع آنفلوآنزا نیســت و 
از ایــن نظر هیچ نگرانــى وجود ندارد، البتــه در اواخر 
تابســتان همیشــه مواردى از زکام و ســرماخوردگى 
مشاهده مى شــود که بیمارى شــدید و قابل توجهى

 نیست.
معاون مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت 
درباره اصول بهداشــتى که حجاج و اطرافیان آنها باید 
رعایت کنند، گفت: اگر در موارد تک گیر در بین حجاج 
سرماخوردگى یا زکام مشاهده شود، نباید روبوسى کنند 
ولى بیمارى شدید و نگران کننده اى که نیاز به توصیه 

جمعى باشد، وجود ندارد.
نبوى در پاســخ به این پرســش کــه آیا بــا توجه به 
شــیوع بیمارى وبا در یمن، خطر انتقــال این بیمارى 
به کشــور وجود دارد یا خیــر، توضیح داد: بــا توجه به 
سیســتم آب آشــامیدنى بهداشــتى عربســتان 
خطر انتقــال ایــن بیمــارى بســیار پایین اســت،

 ضمــن اینکه در داخــل کشــور نیز به علــت اینکه 
شــب  ها هوا ســرد مى شــود، خطــر انتقــال این 
بیمارى بســیار کــم اســت و از ابتداى امســال نیز 
هیچ مورد قابــل توجهــى از این بیمارى در کشــور 

نداشته ایم.
نبوى اضافه کرد: به طور کلى از نظر بیمارى هاى واگیر 
حج امسال، در ســالمت برگزار شــد و مورد خاصى از 
بیمارى که از ورود آن به کشور نگران باشیم وجود ندارد، 
البته مواردى از بروز بیمارى قلبى و عروقى در بین برخى 
حجاج که سن باالتر دارند، وجود داشته است که ربطى 

به بیمارى هاى واگیر ندارد.

گشت مشترك تعزیرات حکومتى به اتفاق کارشناسان 
صنعت، معدن و تجارت و اصناف براى بررســى قیمت 
کاال ها در غرفه هاى فرودگاه امــام خمینى(ره) حضور 

یافت.
خبرنگار خبرگزارى صدا و سیما در گزارش خود از این 
گشت مشترك آورده: در این گشــت تعزیراتى با یک 
لیوان چاى به اضافه یک تکه نبات و دو تکه دســتمال 
کاغذى مواجه شــدیم که پنج هزار تومــان به فروش 
مى رسید.  بازرس اصناف پس از کارشناسى اعالم کرد: 
قیمت این چاى در فرودگاه حــدود دو هزار تومان باید 
باشد و در غیر از مکان فرودگاه بیش از هزار تا هزار و500 
تومان نباید به فروش برسد. در این غرفه ها کیک هایى 
هم به صورت تکه اى عرضه مى شــد که بعد از بررسى 
کارشناسى مشخص شد که با 100 تا 200 درصد سود 

عرضه مى شوند. 
امید شــهرآبادى رئیس شــعبه 41 تعزیرات حکومتى 
استان تهران هم گفت: ما در این غرفه ها با گرانفروشى 
گسترده مواجه هستیم به این ترتیب که گردوهاى بسته 
بندى 300 گرمى به قیمت 53 هزار و 750 تومان عرضه 

مى شــود که قیمت این گردو کیلویى 160 هزار تومان 
تمام مى شــود.  وى گفت: در کجاى ایران گردو به این 
قیمت عرضه مى شود؟ در این گشــت تعزیراتى شاهد 
تخلف دیگرى بودیم مبنى بر اینکه قیمت درج شــده 
روى کاال با قیمت نصب شده روى قفسه تفاوت داشت. 
براى مثال بسته پشمک که روى آن هشت هزار تومان 
قید شــده بود، روى قفســه 11هزار تومان قیمت زده

 بودند. 
بررســى اجاره غرفه هاى فرودگاه امام(ره) هم از دیگر 
مواردى بود که در دســتور کار این گشــت تعزیراتى 
قرار گرفت و اگرچه مســئوالن غرف هیچ اشاره اى به 
مبلغ اجاره ها نمى کردند، اما تأکید داشــتند که اجاره ها 
باالست، که رئیس شعبه 41 تعزیرات حکومتى استان 
تهران پس از پرس و جو در این بــاره گفت: اجاره هاى 
صد تا دویســت میلیونى با نوع کارى کــه در آن انجام 
مى شــود هیچ توجیه اقتصادى ندارد و ما نمى توانیم از 
مسئوالن غرفه ها انتظار داشته باشیم که کار سالم کنند.  
شهرآبادى افزود: مســئوالن فرودگاه باید وارد شوند تا 

میزان اجاره ها منطقى شود.  

گزارش یک بازرسى جالب از غرفه هاى فروش بزرگ ترین فرودگاه ایران
 گردو، کیلویى 160 هزار تومان!

فروش نوزاد 
در بین مادران 
باردار معتاد

وزارت بهداشت: 

هیچ بیمارى اى از طریق 
حجاج وارد ایران نشد
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حمایت بانک کشاورزى 
از 2 طرح 

با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزى، واحد گلخانه 
گل رز شاخه بریده به متراژ هشت هزار و 850 متر مربع 

در شهرستان نجف آباد به بهره بردارى رسید.
براى اجرایى شـدن این طرح تسـهیالتى به مبلغ سه 
میلیـارد و 300 میلیون ریـال از محـل منابع صندوق 

توسعه ملى پرداخت شده است.
بر اسـاس این گزارش، با راه اندازى ایـن طرح زمینه 

اشتغال ده نفر به طور مستقیم فراهم شد.
همچنین با استفاده ازتسهیالت بانک کشاورزى، واحد 
پرواربندى گوساله با ظرفیت 200 رأس در شهرستان 

شاهین شهر اصفهان به بهره بردارى رسید.
بـراى اجرایى شـدن ایـن طرح تسـهیالتى بـه مبلغ 
ده میلیارد ریال از محـل اعتبار صندوق توسـعه ملى 

پرداخت شده است.

آغاز کشت کلزا در 
مزارع استان 

کشـت دانـه روغنى کلـزا در مـزارع اسـتان اصفهان 
آغاز شد.

کارشـناس مسـئول پنبه و دانه هاى روغنى سازمان 
جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: در سال زراعى 
جارى 500هکتار از مزارع شهرستان هاى شاهین شهر 
و میمه، برخوار، چادگان، فریدن، فریدونشـهر، بویین 
میاندشت، خوانسار، گلپایگان و سمیرم  زیرکشت این 

محصول رفته است.
کیـوان بنى اسـدى، پیـش بینى کشـت امسـال این 
محصول را در مزارع این استان سـه هزار هکتار بیان 
کرد و افزود: خرداد پارسال از بیش از هزار و 200هکتار 
مزارع این اسـتان بیش از هـزار و 150تن دانه روغنى 
کلزا با افزایش 80درصدى در مقایسـه با سال قبل از 

آن برداشت شد.

اعطاى وام قرض الحسنه 
به بازنشستگان 

مدیر صندوق بازنشستگى کشورى دراصفهان گفت: 
بازنشسـتگان کشـورى از اول مهر براى دریافت وام 

چهار میلیون تومانى قرض الحسنه اقدام کنند.
شـهروز عبادى با اشـاره به اینکه 21هزار بازنشسـته 
مـى تواننـد از ایـن وام اسـتفاده کنند، گفت: امسـال 
هـزار و 200میلیارد تومـان اعتبار بـراى پرداخت وام 
ضرورى بازنشستگان در اختیار صندوق بازنشستگى 

قرار گرفت.
وى با بیان اینکه این وام قرض الحسـنه براى هر نفر 
چهار میلیون با اقساط 36ماهه پرداخت مى شود، افزود: 
بازنشستگان با مراجعه به سایت صندوق باز نشستگان 

کشورى از اول مهر ثبت نام کنند.
وى گفت: زمان ثبت نام این وام تا پایان مهرماه است 
و نتایج کسـانى که وام به آنها تعلق مى گیرد 15آبان 

اعالم مى شود.

دستگیرى 13متخلف شکار و 
صید در استان 

13 متخلف شـکار و صیـد طى یک هفته گذشـته در 
شهرستان هاى استان اصفهان دسـتگیر و به مراجع 

قضائى معرفى شدند.
این متخلفان شکار و صید توسط محیط بانان حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان در زیستگاه هاى مختلف 

این استان دستگیر و به مراجع قضائى تحویل شدند.

موفقیت جهانى تیم روباتیک 
دانشگاه آزادخمینى شهر

تیم روباتیک دانشگاه آزاد اسالمى خمینى شهر در لیگ 
پرنده هاى هوشمند مسابقات چین، سوم شد.

على افتخـارى، معاون پژوهـش و فناورى دانشـگاه 
 Horizon آزاد اسالمى واحد خمینى شـهر گفت: تیم
این دانشـگاه در لیگ پرنده هاى هوشـمند مسابقات 
بیـن المللـى Rohotchallenge پـس از آلمـان و 
اتریش موفق به دستیابى رتبه سـوم جهانى این دوره 

از مسابقات شد.

مجمع بزرگ مبلّغان محرم الحرام به همت دفتر تبلیغات 
اسالمى اصفهان برگزار  شد.

مدیر کل امور فرهنگى و تبلیغى دفتر تبلیغات اسالمى 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: هر ســال در آستانه ماه 
محرم تعداد قابــل توجهى از مبلغیــن خانم وآقا جهت 
برگزارى برنامــه هاى تبلیغى و مذهبى ازســوى دفتر 
تبلیغات اسالمى اصفهان و با همکارى سازمان تبلیغات 
اســتان و دفاتر ائمه جماعات به نقاط مختلف کشــور 
اعزام مى شود.  حجت االسالم و المسلمین عبدالرسول 
احمدیان افزود: به همین منظور هم هرسال مجمع بزرگى 
با حضور مبلغین گزینش شده جهت اعزام برگزار شد. وى 

با اشــاره به اینکه تعداد 900 مبلّغ جهت اعزام ازسوى 
اصفهان در نظر گرفته شده است، گفت: از این تعداد 600 
نفر مبلّغ آقا و 300 نفر از بانوان هستند که طى مراحلى 
گزینشــى مختلف و بر اساس نیازســنجى که در نقاط 
مختلف کشور صورت گرفته، هریک به فراخور شرایط و 
وضعیت مورد نظر به شهر و یا روستایى اعزام مى شوند. 
وى مناطق تحت پوشش اصفهان جهت اعزام مبلّغ را به 
غیر از شهرستان هاى استان اصفهان، سایر استان هاى 
همجوار نیز دانست و اظهارداشت: استان هایى همچون 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان و چهارمحال و بختیارى 

نیز در این اعزام ها مد نظر قرار گرفته اند.

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: نظارت بر روى تمام 
کاال و محصــوالت به طور کامل وجــود دارد و نظارت 
بر کاالى اساســى نیز به صورت ویژه صورت مى گیرد 
و گزارش آن به جلســات ماهانه کمیسیون تنظیم بازار 

ارائه مى شود.
رسول جهانگیرى اظهار داشت: اتاق اصناف همواره نقش 
نظارتى خود را بر بازار کاال حفظ مى کند و در مناسبت هاى 
خاص این نظارت به شکل گسترده ترى صورت مى گیرد. 
وى افزود: کمیســیون تنظیم بازار مســائل روز را مورد 
بررســى قرار مى دهد و از طریق آن پیش بینى مى کند 
که چه کاالیى ممکن است در بازار کم شود یا بازار آن با 

مشکل روبه رو شود.
رئیس اتاق اصناف اصفهان در رابطه با تنظیم بازار گوشت 
قرمز گفت: با تدابیرى که اندیشیده شد مشکل بازار عرضه 
گوشــت قرمز که در چند وقت اخیر ایجاد شده بود، رفع 
شد و در حال حاضر گوشت قرمز از ارمنستان و گرجستان 

وارد شده و به بازار عرضه مى شود.
جهانگیرى به نوســانات قیمت مرغ نیز اشاره و تصریح 
کرد: بازار مرغ نیز یکى دیگر از بازارهایى بود که به دلیل 
بازگشت حجاج، بازگشایى مدارس و نزدیک شدن به ایام 
محرم، احتمال داشت تحت تأثیر قرار بگیرد که با تزریق 
مرغ صادراتى منجمد بازار مرغ تحت کنترل قرار گرفت.

برگزارى مجمع بزرگ 
مبّلغان محرم الحرام 

نظارت منظم و مستمر 
اتاق اصناف بر بازار

رئیس مرکز اورژانس و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
گفت: در پنج ماهه ابتداى سال 95 بیش از 68 هزار مأموریت 
توسط نیروهاى فوریت هاى پزشکى انجام شده که این عدد 
در سال جارى با 35 درصد افزایش، به 87 هزار مأموریت 

رسیده است.
غفور راستین در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش عملکرد 
مرکز اورژانس و فوریت هاى پزشــکى افزود: 134 پایگاه 
جاده اى و شهرى، یک پایگاه هوایى و 14 اتاق فرمان در 
سطح استان وجود دارد و در این سال ها توانسته ایم خودمان 

را متناسب با نیاز استان ارتقا دهیم.
وى در خصوص وضعیت نیروى انســانى این مرکز گفت: 
در استخدام سراسرى کشور در سال گذشته 272 نفر فقط 
در استان اصفهان شامل کارشناس پرستارى، کارشناس 
فوریت هاى پزشکى و تکنسین بیهوشى، ظرفیت استخدام 
داشتیم اما متقاضى کم بود و ظرفیت کامل نشد و درحدود 

130 نفر جذب شدند و هنوز 140 نفر کمبود نیرو داریم.
وى با بیان اینکه عالوه بر مدرك تحصیلى، آموزش هاى 
الزم براى اســتفاده از تجهیزات به نیروهاى اورژانس نیز 
داده مى شــود، اضافه کرد: درحدود 600 پرسنل در حال 
فعالیت هستند و کسرى نیرو را با اضافه کار حل مى کنیم 
که مى تواند در دراز مدت مشکالتى را به همراه داشته باشد 
و اگر بخواهیم اضافه کارى کارکنان را کامل حذف کنیم، 

600 نیروى جدید باید اضافه شود.

آمبوالنس هــاى 450 میلیونى، مجهز به 
آخرین تجهیزات روز دنیا

راســتین در ادامه عنوان کرد: یکســال اخیر 80 دستگاه 
آمبوالنس به ناوگان اورژانس اضافه شد که از این تعداد، 58 
عدد بنز استرینتر بوده که هر کدام 450 میلیون تومان هزینه 

در بر داشته است و امکانات این خودروها، مجهز به آخرین 
تجهیزات روز دنیاست و آموزش نیروى انسانى اورژانس نیز 

متناسب با همین تجهیزات بوده است.
رئیس مرکز اورژانس و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 

تصریح کرد: در برخى نقاط مثل شرق استان، مسافتى که 
میان پایگاه هست از استاندارد 40 کیلومتر بیشتر است اما 
برنامه داریم تا با افزایش پایگاه ها به این استاندارد کشورى 

برسیم.

متوســط زمــان رســیدن اورژانس در 
جاده هاى استان، کمتر از 10 دقیقه

راستین افزود: استاندارد تعریف شده در حوادث بین جاده اى 
این اســت که در 80 درصد مأموریت هــا در کمتر از 15 

دقیقه بر بالین امدادخواه حضور پیدا کنیم، این شــاخص 
امروز در اســتان زیر 9/3 دقیقه اســت، این یعنى اگر چه 
تعداد پایگاه هایمان در برخى نقاط اســتاندارد نیســت، با 

شاخص هاى دیگر جبران کرده ایم.
راستین با بیان اینکه اســتاندارد کشورى حوادث شهرى 
هشت دقیقه است، گفت: در 80 درصد مأموریت هاى شهر 
اصفهان نیروهاى فوریت هاى پزشکى ظرف 8/5 دقیقه به 
محل حادثه مى رسند، نیم دقیقه تفاوت به این دلیل است 
که خطى براى خودروهاى امدادرسان وجود ندارد و ترافیک 

شهر مانع امدادرسانى سریع مى شود.
■■■ 

رئیس مرکــز اورژانس و فوریت هاى پزشــکى اســتان 
اصفهان اضافه کرد: حوادث تصادفى که در ســال گذشته 
امدادرسانى شد، بالغ بر 22 هزار مورد بود که امسال به 28 
هزار مورد افزایش پیدا کرده و از این تعداد 21/5درون شهرى 
بوده و طبق آمارى دیگر، نیمى از ایــن حوادث مربوط به 

موتورسواران است.
راستین به امدادرسانى هوایى اشاره و عنوان کرد: اورژانس 
هوایى در ســال 95 با 34 مورد عملیــات، 66 بیمار را به 
مراکز درمــان انتقال داد، این آمار در ســال گذشــته به 
یک چهارم کاهش پیدا کرد و طى هشــت مورد عملیات، 
17 بیمار را منتقل کردند؛ هزینه باال، میزان ســوخت کم 
و شــعاع پروازى، از دالیل کاهش مأموریت هاى پروازى

 است.
وى با بیان اینکه ورودى شرق از سمت طبس 480 کیلومتر 
و خروجى غرب از سمت على گودرز 180 کیلومتر از مرکز 
اســتان فاصله دارد، خبر داد: مذاکراتى با وزارت بهداشت 
صورت گرفته تا دو مدى کوپتر به استان اصفهان اختصاص 

پیدا کند.

رئیس مرکز اورژانس استان خبر داد؛

رشد چشمگیر حوادث در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان گفــت: مأموران 
فرماندهی انتظامی شهرســتان اصفهان نیمه هاي شب 
شنبه حین گشتزنی در بیابان هاي اطراف اصفهان، کودك 
هفت ساله اي که از دست گرگ ها در حال فرار بود را نجات 

داده و به خانواده اش تحویل دادند.
سرهنگ حسن یاردوســتى  اظهار داشت: مأموران واحد 
گشت کالنترى 30 محمدآباد،حین گشتزنى در نیمه هاى 
شب شنبه در بیابان هاى اطراف شهرستان ناگهان متوجه 
صداى عجیب چند گرگ مى شــوند. وى افزود: مأموران 
بالفاصله به ســمت صدا حرکت کردند که در مســیر با 
پســربچه اى گریان که در حال فرار از دست گرگ ها بود 

مواجه مى شوند.
فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان گفــت: مأموران 
بالفاصله این کودك را با خودرو به منطقه مسکونى انتقال 
مى دهند و در پرس وجو هویت آن را مشخص مى کنند 
و وى را به صورت ســالم تحویل خانواده اش مى دهند. 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان  در تشریح این حادثه 
مطرح کرد: پدر این کودك به منظور آبیارى مزارع، وى را 
با خود به زمین کشاورزى برده بود به علت خوابیدن این 
کودك هفت ساله، او را در اتاقک نگهبانى مى خواباند و خود 

مشغول کار در زمین مى شود. 
سرهنگ یاردوستى اضافه کرد: کودك خردسال پس از 

ساعاتى از خواب بیدار مى شود و از اتاقک بیرون مى رود 
و پس از اینکه خود را تنها مى بیند، گریه کنان مسیر یک 
کیلومترى را در بیابان هاى اطراف به دنبال پدرش مى گردد 
و سرانجام گم مى شود و اسیر گرگ ها مى شود که سرانجام 
مأموران پلیس به صورت معجزه آسایى با شنیدن صداى 
عجیب گرگ ها، کودك را پیدا مى کنند و از مرگ حتمى 

نجات مى دهند. 
وى همچنین یادآور شد: وقتى پدر این کودك پس از حدود 
یک ساعت از آبیارى مراجعه مى کند و فرزندش را مشاهده 
نمى کند، هراســان براى پیداکردن فرزندش به جستجو 

مى پردازد اما موفق به یافتن کودك خود نمى شود.

مأموران پلیس، کودك 7 ساله را از دست گرگ ها نجات دادند

رکورد جدید تولید واحد احیاى مستقیم شماره یک شرکت 
فوالد مبارکه با تولید روزانه ســه هــزار و 225 ُتن آهن 

اسفنجى ثبت شد.
کارشناس تعمیرات مکانیک احیاى مستقیم شماره یک 
این مجتمع صنعتى گفت: کارکنــان مدولF این واحد، 
به رکورد تولید روزانه سه هزار و 225 تن آهن اسفنجى 

دست یافتند.
محمد نوروزى اظهار داشت: ظرفیت اسمى روزانه مدول 
F به میزان دو هزار و 400 تن با احتساب یک ماه توقف 
برنامه ریزى شده است که با بهبود و آنالیز شرایط فرآیند، 
تغییر در شارژ گندله مناسب، تزریق اکسیژن و با رعایت 
کلیه اصول ایمنى مربوط به کارکنان و تجهیزات، رکورد 

جدید روزانه در این واحد محقق شد.
وى افزود: عملیات بهبود و برخى اصالحات در این ناحیه، 
به منظور تأمیــن حداکثرى نیاز فــوالد مبارکه به آهن 
اسفنجى انجام شد و هم اکنون تولید هریک از مدول هاى 

ششگانه به 900 هزار تن در سال رسیده است.

نخستین نیروگاه تولید همزمان برق و بخار در شاهین شهر 
به بهره بردارى رسید. مدیر عامل شرکت «ایتکو» در مراسم 
بهره بردارى از این طرح گفت:  نیروگاه از بخش هاى مجزاى 
محرك اولیه، ژنراتور، مبدل هاى بازیاب حرارتى، اتصاالت 

میکانیکى و الکتریکى تشکیل شده است.
در این راستا کارشناسان شرکت برق منطقه اى اصفهان با 
انجام آزمایش هاى اســتاندارد، صحت کارکرد دو دستگاه 
موتور از چهار موتور نیروگاه یاد شده را تأیید و برق تولیدى 
آن را وارد مدار شبکه سراسرى برق اصفهان کردند. در روش 
تولید همزمان برق و بخار که به سیســتم CCHP موسوم 
است، مولدهاى موتورهاى رفت و برگشــتى (گاز سوز) و 
توربین هاى گازى به دلیل دسترسى مناسب به گاز طبیعى 
در ایران و فناورى باال از کاربرى و راندمان بیشترى برخوردار 
است. این نیروگاه با سرمایه گذارى شرکت دانش بنیان ایتکو 
ساخته شده است و از مزیت هاى آن عالوه بر بازدهى باالى 
سیستم، کاهش تولید آالینده هایى نظیر دى اکسید کربن و 

ترکیبات گوگردى و اکسیدهاى نیتروژن است.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اســتان اصفهان گفت: اکنون 
گوشت بره درجه یک 40 هزار تومان است اما احتمال افزایش 

نرخ آن در روزهاى آینده وجود دارد. 
اصغر پورباطنى با اشاره به قیمت گوشت قرمز اظهارداشت: 
هنوز قیمت گوشت با نرخى که اتحادیه پیش از عید قربان 
اعالم کرده بود، به فروش مى رسد اما در روزهاى آینده امکان 
افزایش قیمت وجود دارد. وى افزود: قیمت هرکیلو گوشت 
بره درجه یک 40 هزار تومان است که ممکن است در بعضى 
مغازه ها تا 42 هزار تومان نیز به فروش برسد اما در روزهاى 
آینده احتمال افزایش نرخ خواهیم داشــت. رئیس اتحادیه 
گوشت قرمز استان اصفهان در رابطه با احتمال افزایش قیمت 
گوشت در ایام محرم، خاطر نشان کرد: اتحادیه قیمت ها را به 
صورت هفتگى اعالم مى کنــد و اکنون نمى توان براى ایام 
محرم پیش بینى دقیقى ارائه کرد. پورباطنى ادامه داد: معموًال 
تابستان ها قیمت گوشت کاهش مى یابد، اما امسال این اتفاق 
نیافتاد و شاهد افزایش قیمت آن بودیم به همین دلیل تا پیش 

از ایام محرم نمى توان در این باره پیش بینى کرد.

ثبت رکورد جدید در واحد 
احیاى مستقیم فوالد مبارکه 

بهره بردارى از نیروگاه تولید 
همزمان برق و بخار

احتمال افزایش قیمت 
گوشت قرمز در روزهاى آینده

مدیرکل بنیاد حفــظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 
مقدس اصفهان گفت: هفته دفاع مقدس امســال 
متقارن با ماه محرم شــده و با توجه بــه این تقارن 
و اینکه فرهنگ دفاع مقدس ما عاشــورایى بوده و 
برگرفته از قیام امام حسین(ع) است، بیشتر برنامه ها 

با این رویکرد است.
سردار مجتبى شــیروانیان با اشاره به برنامه ها هفته 
دفاع مقدس اظهار داشــت: این برنامه با محوریت 
شعار «من انقالبى ام» اجرا مى شود و این برنامه ها از 
31 شهریورماه با رژه نیروهاى مسلح ارتش، ناجا و 

بسیج مقابل گلستان شهدا آغاز مى شود.
وى گفت: پیــش از خطبه هاى نمــاز جمعه یکى از 
فرماندهان دفاع مقدس صحبت مى کند و همچنین 
نمایشگاه هفته دفاع مقدس با مسئولیت سپاه صاحب 
الزمان (عج) استان در میدان امام (ره) با رویکرد نرم 
افزارى و فرهنگى برگزار مى شــود. وى خاطرنشان 
کرد: البته در مرکز بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى 

دفاع مقدس اصفهان نیز پیش بینى شده نمایشگاهى 
از جنگ افزارهاى خودى و غنیمت گرفته شــده از 
دشمن در دوران دفاع مقدس به نمایش گذاشته شود.

سردار شــیروانیان بیان کرد: دیدار با خانواده شهدا، 
تجلیل از شهداى مدافع حرم و غبار روبى از گلستان 
شــهداى اســتان و برگزارى شب شــعر و خاطره، 
جشــنواره تئاتر که اکنون در شــاهین شهر شروع 
شده، به صورت اســتانى با موضوع دفاع مقدس در 

حال برگزارى است.
سردار شیروانیان افزود: قرار شده در هیئت ها راویان 
دفاع مقدس حضور داشته باشند و بخشى از برنامه 

هیئت به ارائه خاطرات اختصاص پیدا کند.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس 
اصفهان افــزود: برگزارى یادمان شــهداى گمنام 
سراسر استان از برنامه هاى دیگر است و ما بیش از 
350 شهید گمنام داریم که براى آنها یادمان برگزار 

مى شود.

مدیرعامل سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان گفت: در آستانه بازگشایى مدارس و ایام محرم تعداد 
بیشمارى از نیروهاى سازمان در حال نظافت و آراستگى شهر هستند.

حمیدرضا صبور اظهارداشت: امسال ماه محرم با آغاز مدارس مصادف شــده، از همین رو نیروهاى خدماتى 
همواره و به ویــژه در این ایام بیش از 
پیش مشغول پاکسازى و نظافت شهر 

هستند.
وى با اشاره به اینکه تعداد بى شمارى 
از نیروهاى این سازمان براى نظافت و 
آراستگى شهر در حال فعالیت هستند، 
افزود: همچنین ناوگان سازمان اعم از 
ماشــین آالت بازیافت، ماشین آالت 
جارو، جدولشوى ها و... براى نظافت 

معابر اصلى شهر فعال هستند.
مدیرعامل ســازمان خدمات موتورى 
شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه ماشــین آالت بخش خصوصى نیز به صورت ویژه براى اتقاى خدمات به 
شهروندان فعال است،  عنوان کرد: شهروندان نیز باید براى نظافت و پاکیزگى شهر با شهردارى همدل باشند 

و همکارى هاى الزم را انجام دهند.

برنامه هاى هفته دفاع مقدس 
با محوریت «فرهنگ عاشورایى»

نظافت ویژه شهر 
به مناسبت ایام محرم و بازگشایى مدارس
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بهینه سازى پست
 63 کیلوولت قند نقش جهان 

با هزینه اى بالغ بـر ده میلیارد ریال و بـا هدف افزایش 
پایـدارى شـبکه فـوق توزیـع و کاهـش خطاهـاى 
شـبکه، پسـت 63/20کیلوولـت نقش جهـان یکى از 
قدیمى ترین پست هاى فوق توزیع اصفهان در منطقه 

صنعتى مبارکه بهینه سازى شد.
پست 63/20 کیلوولت نقش جهان با هدف تأمین انرژى 
مصرفـى کارخانـه قنـد نقش جهان، شـهرك صنعتى 
مبارکه و سایر صنایع منطقه مبارکه و همچنین تأمین 
برق شهرسـتان مبارکه و روسـتاهاى همجوار در سال 

1353 مورد بهره بردارى قرار گرفت.
بنابراین گزارش، با توجه به فرسـوده بـودن تابلوهاى 
کنترل و حفاظت، تجهیزات سـوئیچ یارد و سـاختمان 
ایسـتگاه بـا پیگیـرى واحـد بهینه سـازى معاونـت 
بهره بـردارى و کارشناسـان امور انتقال نیـروى غرب، 

پروژه بهینه سازى ایستگاه مذکورکلید خورد.

ایمن سازى خط انتقال 
نفت خام مارون-اصفهان

خـط 32 اینـچ انتقال نفـت خـام مارون-اصفهـان در 
محدوده گردنه صعب العبور زره، ایمن سازى شد.

معاون فنـى شـرکت خطـوط لولـه و مخابـرات نفت 
ایران منطقه اصفهـان گفت: ایمن سـازى این خط در 
34محدوده به همت واحدهاى تعمیرات خط، حفاظت 
از خوردگى، ترابرى، بازرسـى فنـى و HSE منطقه در  

مدت حدود 70روز به پایان رسید. 
محمد مذهب جعفرى افزود: این محدوده یکى از صعب 
العبورترین مسیرهاى خط لوله مارون تا اصفهان است.

تهیه 23 طرح نیروى انسانى 
در ارتش 

ارشـد نظامـى ارتـش در اسـتان هاى یـزد، اصفهان و 
چهارمحال و بختیارى گفت: تاکنون 23 طرح را تحت 
عنوان «لبیک یا خامنـه اى» در زمینه هـا و حوزه هاى 

مختلف تهیه کرده ایم.
امیر محسن آذر افروز اظهار داشت: این طرح ها در زمینه 
نیروى انسـانى، آمار و پشـتیبانى، مسـائل ایثارگران و 

بازنشستگان و خانواده معظم شهداست.

استحکام روابط 
اصفهان و بوسنى و هرزگوین 
در دیدار مشاور وزیر کشور بوسنى و هرزگوین با رئیس 
دانشگاه اصفهان، بر استحکام روابط علمى و فرهنگى 

بین دو کشور تأکید شد.
در دیدار رئیس دانشـگاه اصفهان با هیئت دیپلماتیک 
کشـور بوسـنى و هرزگوین، «لوبو گرکاویچ»، مشاور 
وزیر و رئیس اداره آسـیا و آفریقا، دانشـگاه اصفهان را 
فراتر از تصور خود دانسـت و از همکارى هاى دوجانبه 
علمى بین دانشگاه هاى دو کشور به خصوص دانشگاه 

اصفهان استقبال کرد.  
همچنین رئیـس اداره روابـط عمومـى وزارت خارجه 
بوسنى گفت: دانشگاه اصفهان از لحاظ امکانات، ساختار 
فیزیکى و علمى بسیار باالتر از حد تصور ماست و تجمیع 
رشته هاى مختلف دراین دانشگاه، داراى اهمیت است.  
«نبوشـیا گویه» زمینه هاى همکارى دوجانبه را بسیار 

خوب ارزیابى و بر تسریع این همکارى تأکید کرد. 
هوشنگ طالبى،  رئیس دانشگاه اصفهان در این نشست 
با اشاره به آخرین دستاوردهاى علمى و توانمندى هاى 
دانشـگاه اصفهـان، گسـترش همکارى هـاى علمى 
از جمله تبادل اسـتاد و دانشـجو و اجراى پـروژه هاى 

مشترك تحقیقاتى راخواستار شد.

لزوم تسریع حل اختالف 
عشایر با منابع طبیعى

رسول زرگر پور، استاندار اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر با چند معضل اصلى روبه رو هسـتیم، تصریح 
کرد: مباحث مربوط به اختالف عشایر با منابع طبیعى 
از جمله این مشکالت است که باید در اولین فرصت 
در جلسـه اى با حضور فرمانداران و مدیـر کل منابع 

طبیعى، مشکالت بررسى شود.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى 
استان اصفهان گفت: به زودى در اصفهان مرکزى در خانه 
قزوینى ها براى نوآورى و شــکوفایى هاى صنایع دستى 
راه اندازى مى شــود که یکى از کارهاى اساسى این مرکز، 

طراحى هاى جدید و بازاریابى در حوزه صنایع دستى است.
فریدون اللهیارى پیرامون برنامه هاى در نظر گرفته  شده 
درباره آثار و هنرهاى در حال انقراض اظهار داشت: در ابتدا 
باید رشته هاى در حال انقراض را فعال و حمایت کنیم که 
این رشته ها به چند بخش تقسیم  شده اند؛ بخش نخست 
رشته هایى را شامل مى شود که به علت هزینه هاى سنگین 
مواد مورد نیاز آن نمى تواند بازار متناسب با خود را پیدا کند 

که میراث در نظر دارد این آثــار را در حد حفاظتى در مراکز 
صنایع دستى در شهرســتان اصفهان و کاشان حمایت و 
نگهدارى کند. وى افزود: حمایت از مراکز صنایع دســتى 
به این معناست که با تأمین مواد اولیه این رشته ها از سوى 
سازمان میراث فرهنگى و خرید تولیداتشان، از آنها حمایت 
به عمل آوریم. مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دستى اســتان اصفهان تصریح کرد: بخش دیگر 
رشته هایى هستند که قابلیت بازاریابى دارند اما به علت آنکه 
نوع تولیداتشان کاربردى نیست، باید سعى کنیم که با حمایت 
از طراحى هاى جدید و کاربردى کردن این نوع از رشته ها، 

متناسب با نیاز بازار، آنها را نیز فعال کنیم.

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى اصفهان گفت: 
در اســتان اصفهان حدود دوهزار زوج در انتظار گرفتن 
فرزند هســتند اما بهزیســتى این تعداد فرزند را ندارد و 
این موضوع باعث طوالنى شدن فرآیند فرزندخواندگى 

است.
مرضیه فرشاد با اشاره به اینکه در طول سال بهزیستى 
چیزى در حدود 50 نوزاد قابــل فرزندخواندگى دارد، در 
حالى که دو هــزار متقاضى داریم، اظهارداشــت: ما در 
بهزیســتى مدل هاى واگذارى دیگرى با عنوان «امین 
موقت» هم داریم اما بســیارى از خانواده ها این شــیوه 
داشتن فرزند را قبول ندارند و صرفًا عالقه مند به گرفتن 

شناسنامه براى فرزند هستند.
وى در موضــوع علت زمانبــر بودن گرفتــن فرزند از 
بهزیســتى هم افزود: علت زمانبر بودن این فرآیند این 
است که ما با داشتن 50 نوزاد، در سال دو هزار خانواده در 
انتظار داریم و بدین شکل زمانبر بودن گرفتن فرزند قطعًا 

امرى طبیعى خواهد بود.
معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى اصفهان با اشاره 
به اینکه در حال حاضر در حال دادن فرزند به متقاضیان 
سال 89 هســتیم، بیان کرد: اصلى ترین دلیل طوالنى 
شدن گرفتن فرزند خوانده از بهزیستى، همین موضوع 

کمبود فرزند است.

2000  زوج 
در انتظار گرفتن فرزند هستند 

راه اندازى خانه قزوینى ها در 
راستاى احیاى صنایع دستى 

تالش ها براى شناســایى عوامل بمب گذارى شــامگاه 
یک شنبه در نجف آباد با بررســى دوربین هاى حاضر در 
منطقه همچنان ادامه دارد. در همین حال حسن رحیمى، 
دادســتان عمومى و انقالب اصفهان گفت: «بمب صوتى 
کشف شده در نجف آباد بر حسب بررسى ها و گزارش هاى 
اولیه مرتبط با مسائل امنیتى نبوده و احتمال انتقام گیرى 

شخصى وجود دارد.»
به گزارش نصف جهان به نقل از خبرگزارى ها، ســاعت 
22و30دقیقه یک شنبه شب، کارگر مغازه لبنیاتى در خیابان 
شیخ بهایى جنوبى و در نزدیکى مسجد امیرالمؤمنین(ع) 
شهر نجف آباد، متوجه مى شود که یک خودروى هیونداى 
پارك شده، چراغ چشــمکزن دارد و پس از آن پلیس را در 

جریان مى گذارد. 
با حاضر شدن مأموران در محل و بعد از بررسى اولیه، آنها 
متوجه مى شوند که بسته مشــکوکى زیر این ماشین قرار 
گرفته است. به دنبال این موضوع نیروهاى امنیتى و پلیس 
در بلوار شــهید حجتى حضور پیدا کرده و ضمن مســدود 
کردن مسیرهاى منتهى به این محله، تدابیر ویژه اى در این 
خصوص اتخاذ مى کننــد. نیروهاى انتظامى، خودروهاى 
آتش نشانى، آمبوالنس، نیروهاى بسیج و سپاه و نیروهاى 
لشکر 8 نجف اشرف از جمله حاضرین در این محدوه بودند.
سردار سیف ا... رشیدزاده، فرمانده لشکر زرهى 8 نجف اشرف 
دراین باره گفت: «همه عالیم این بسته نشان مى داد که 
بمبى در این منطقه کار شده است. پس از آن، در تماس با 
لشکر، درخواست شد که نیروهاى چک و خنثى در محل 
حاضر شوند، بنابراین نیروهاى ما، در نیم ساعت نخست، 
با اســتفاده از امکانات و تجهیزات تخصصى، سعى کردند 
یک فضاى امن ایجاد کنند. نیروى انتظامى مردم را کنترل 
کرده و منطقه را محصور کرد و بچه هاى چک و خنثى در 
مراحل کارى مختلف با استفاده از امکانات، فضاى امن را 

ایجاد کردند.»
بنابر این گزارش، بســته مشــکوك در حد و اندازه یک 
ضبط صوت بود که از زیر خودرو به وسیله روبات کنترل از 

راه دور، خارج شد و در پیاده رو قرار گرفت. دقایقى بعد تایمر 
سیستم متوقف شد و تیم خنثى سازى بمب سپاه به فرآیند 
خنثى سازى آن پرداخت. این بسته داراى سیم هاى متعدد و 
ساعت بود و به صورت آهنربایى زیر خودرو نصب شده بود. 
اطراف بسته مشکوك را هم با استفاده از کیسه هاى شن 

پوشش دادند.
سردار رشیدزاده مى گوید: «وجود این بسته در آن لحظه، 

امکان ریســک را به ما نمى داد، بنابرایــن نیروهاى ما به 
سرعت تالش کردند که بسته مشکوك را از منطقه خارج 
کنند. این بسته چراغ چشمکزن، سیم برق و شکل خاصى 
داشت که احتمال هرگونه خطر را مى داد، بنابراین فرصت 
باز کردن آن نبود و گروه چک و خنثى لشکر زرهى 8 نجف 
اشرف در ســاعت 23 و 30 دقیقه با بررسى هاى اولیه و با 
اســتفاده از امکانات تخصصى، پس از ایجاد فضایى ایمن 

براى خنثى کردن آن، نسبت به انتقال این بسته انفجارى 
به فضاى باز بیرون شهر اقدام و ساعت 15 دقیقه بامداد آن 

را منهدم کردند.»
بنا بر این گزارش، بســته مشکوك توســط یگان خنثى 
سازى به وســیله یک دســتگاه تویوتا از محل خارج شد 
و چند آمبوالنس نیز خودروى حامل بســته مشــکوك را 
تــا بیابان هــاى حومه جنوبى شــهر همراهــى کردند. 

گزارش هــا حاکى از آن اســت صداى انفجــارى که در 
محالت جنوبى نجف آباد شــنیده شــد به علت منفجر 
کردن بمب کشف شــده در بیابان هاى اطراف شهر بوده 

است.
ایرنا به نقل از برخى منابع غیر رسمى گزارش داد که  قدرت 
تخریب این بســته انفجارى  زیاد بوده و گفته مى شود اگر 
در محلى که کار گذاشته شده بود منفجر مى شد خسارت 
سنگینى برجاى مى گذاشت.  این در حالى است که حسن 
رحیمى، دادســتان اصفهان گفت: «این بمب صوتى بوده 
و آثار و قدرت تخریبى نداشــته است.» دادستان اصفهان 
همچنین تأکید کرد که محل بمب گذارى شــده با منزل 

شهید حججى فاصله داشته است.

احتمال خصومت شخصى
نماینده مردم نجف آباد جزئیات خبر کشف یک خودروى 

بمب گذارى شده در نجف آباد را تشریح کرد.
ابوالفضل ابوترابى با بیــان اینکه این بمب فاصله زیادى با 
منزل پدر شهید حججى داشته و هیچ ربطى به منزل پدر 
شهید حججى ندارد، ادامه داد: «این بمب زیر ماشین یکى 
از فعاالن اقتصادى کار گذاشته شده بود و احتماًال به دلیل 
خصومت شخصى بوده است.» وى  تصریح کرد: «این بمب 
قدیمى و صوتى بود که از این نوع بیشــتر در اوایل انقالب 

استفاده مى شد.»

مشغول بررسى هستیم
زرین کاله مدیر کل امنیتى وزارت کشــور هم در این باره 
اعالم کرد: «شــىء مشکوکى که شــامگاه 26 شهریور 
ماه در محدوده شــهر نجف آباد کشف شــده لزوماً عامل 
انفجارى تروریســتى نبوده و هم اکنــون ماهیت آن در 
نیروى انتظامــى در حال بررســى اســت.» زرین کاله

افزود: «در هر صورت ارتباطى بیــن این موضوع و منزل 
شهید حججى وجود ندارد و آنچه در این زمینه مطرح شده، 

صرفاً فضاسازى غلط برخى از رسانه ها بوده است.» 

گمانه زنى هاى اولیه درباره اینکه این بمب گذارى در نزدیکى خانه شهید حججى بوده است رد شد

واقعیت هاى بمب گذارى در نجف آباد

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در جمع خبرنگاران اعالم کــرد: فاز اول پروژه 
جدید شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
در محل جدید، در صورت تأمین مالى در ابتداى سال 97 

افتتاح خواهد شد. 
رسول محققیان افزود: برآورد اعالم شــده براى پروژه 
جدید شرکت نمایشگاه هاى استان اصفهان در فاز اول 
صد میلیارد تومان بوده است که تاکنون 37 میلیارد تومان 
آن محقق شــده و این پروژه تا امروز 40 درصد پیشرفت 
فیزیکى داشته اســت و در صورت تأمین مالى، براساس 
برنامه ریزى هاى انجام شــده قرار اســت اسفند 96 یا 

فروردین 97، افتتاح شود. 
وى با تشریح گزارش مجمع عمومى عادى و فوق العاده 
شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان گفت: 
امسال اکثریت سهام شرکت نمایشگاه ها به دو سهامدار 
عمده از جمله شهردارى با 62 درصد سهام و اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان با 33 درصد سهام 
تعلق داشته و بقیه سهامداران بین یک صدم درصد تا یک 
درصد سهام دارند. و امســال 99/8 درصد سهامداران در 
مجامع حاضر بودند و در فرآیند مجمع، همه حساب هاى 

مالى تأیید و وظایف هیئت مدیره و مصوبات ابالغ شد. 
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در خصوص عدم تحقق افتتــاح فاز اول پروژه 
جدید نمایشــگاه در موعد مقرر گفت: کلنگ نمایشگاه 
بین المللى استان اصفهان در ســال 94 توسط وزیر امور 
خارجه در محل جدید به زمین زده شــد و قرار بود پروژه 
در شهریور 96 به بهره بردارى برسد اما باید توجه کرد که 
عواملى چون مدیریت و برنامه ریزى، مشاوره، طراحى، 
پیمانکاران، کارفرما و تهیه و تأمین منابع مالى را از عوامل 

پیشرفت یک پروژه دانست. 
وى گفت: تأمین مالى پروژه جدید شرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان از اولویت هاى اول تا پنجم شورا 
در دوره چهارم و شــهردار بود و امید داشتیم با این تفکر، 
پروژه در زمان مقرر به بهره بردارى برسد که متأسفانه از 
اواسط سال 95، پروژه از پنج اولویت خارج شد و نتوانستیم 
در سال 95 ودر مجمع فوق العاده که در اسفند 96 برگزار 
شد افزایش سرمایه دهیم و امروز نیز مذاکراتى با اعضاى 
شوراى پنجم و شهردار منتخب صورت گرفته و برنامه اى 

تدوین شده تا فاز اول در اسفند 96 و فروردین 97 به بهره 
بردارى برسد که این مطالبه مردم است و تکمیل پروژه 

نمایشگاه، خود برند اصفهان خواهد بود. 
محققیان ادامه داد: پروژه نمایشــگاه مانند پروژه مصال، 
مترو، ورزشــگاه نقش جهان، پل هاى روگذر و زیرگذر 
نیست و اگر مشمول به مرور زمان شود خسارت به همراه 
مى آورد و از دســت دادن زمان به معناى از دست دادن 
فرصت در رقابت با رقبا خواهد بــود، همانگونه که طى 
30 سال گذشته از آن غافل بوده ایم و کشورهاى مختلف 

صنعت نمایشگاهى را از ایران به سرقت بردند. 
محققیان افزود: به عنوان یــک صنعتگر و فردى که 60 
درصد عمر خود را در صنعت و تجــارت صرف کردم از 
مدیران شــهرى مى خواهم تا تأمین مالى اجراى پروژه 
نمایشگاه را در اولویت یک تا 5 خود قرار دهند البته مخالف 
شهرنشینى نیستم اما شهرنشینى نیازمند اشتغال است 
و اگر این امر مدنظر نباشــد جز مهاجرت، اثرى نخواهد 

داشت. 
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان اظهار داشت: طى پنج ســال گذشته صد هزار 
مشارکت کننده وارد نمایشگاه اصفهان شدند و این رویداد 
کمى نیست. بنابراین نمایشگاه رویدادى است که نه تنها 

هزینه ندارد بلکه سود داشته است. 
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان با بررسى تحقق سند چشــم انداز و برنامه هاى 

پیش رو هم گفت: امروز اگر در دنیاى پرتالطم، سازمان 
هدفمند نداشته باشیم نمى توانیم زندگى روزمره را سپرى 
کنیم. البته شرکت نمایشگاه ها تا سال 89 براساس برنامه 
اولیه، کار را ادامــه داد و در نتیجه از نظر فضاى فیزیکى 

اشباع شد. 
محققیان از تدوین برنامه 15 ســاله براساس افق 1404 
براى شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
خبر داد و گفت: ما باید نگرش سنتى را به نگرش فرآیند 
محور تبدیل کنیم چرا که رقباى ما مراکز نمایشــگاهى 

جهانى بوده و باید خود را با آنها تطبیق مى دادیم. 
وى نمایشــگاه را محلى براى تبادل ایده هــا، برندها 
و محصوالت در راســتاى منافع ملى دانســت و گفت: 
مأموریت شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان از سال 89 در راستاى منافع ملى بوده و خواهد 

بود. 
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان معتقد است کشورمان از نظر تکنولوژى در صنایع 
مختلف همچون فوالد، کاشى، ســرامیک، سیمان و ... 
در باالترین ســطح قرار دارد ولى در بازارسنجى و سلیقه 
سنجى بسیار عقب هستیم. این درحالى است که توسعه 
صادرات و ارتقاى تکنولوژى از اهداف نمایشگاه ها بوده 
و ما نیز قطره اى از پاویون صادراتى خارج کشور هستیم 
که این امر نیازمند عزم ملى اســت و باید همه اتاق هاى 
بازرگانى در توسعه بازار فعال شوند و مشوق هاى صادراتى 

و یارانه اى نمایشگاهى باید از دولت مطالبه شود. 
محققیان در پاسخ به سئوالى در زمینه سفرهاى خارجى 
مدیران شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
هم گفت: امروز براى نمایشگاه در فضاى مجازى حاشیه 
سازى شده و افرادى مى خواهند افراد خدوم را زیر سئوال 
ببرند که باید انگیزه آنان را دانست و فردى که این کار را 
انجام داده باید بداند که شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان از زمان تأســیس تاکنون 60 مدیر خدوم 
داشته و مؤسســین آن افرادى خوشــنام و شناخته شده
 بوده اند و نمى توان با حاشیه سازى آنها را زیر سئوال برد. 
وى افزود: شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان تابع خطوط سیاســى و جریانات سیاسى نیست 
و مجموعه اى کامــًال حرفه اى و اقتصادى اســت که 
اگر مســائل حاشــیه اى وارد نمایشگاه شــود مطمئنًا 
نمایشــگاه نابود خواهد شــد و اما اینکه مــا در مقابل 
حاشیه ســازى ها ســکوت مى کنیم براى آن است که 
شرکت نمایشگاه ها هر روز برگزار کننده یک رویداد بوده و 
اگر بخواهیم به حاشیه بپردازیم از اصل کار خودمان عقب 

مى مانیم. 
محققیان با بیان اینکه برخى مأموریت خارجى را با سفر به 
خارج اشتباه مى گیرند گفت: یکى از اهرم هاى موفقى که 
براى پروژه جدید در روشن دشت تلقى مى کنم آن است که 
پیمانکار، طراح و بهره بردار پروژه در کنار هم هستند و این 
الگویى بود که خروجى سفرهاى خارجى است و باید بدانید 
که در رویدادهاى نمایشگاهى خارجى، باید مدیرعامل و 
بخش مدیریتى و کارشناسى شرکت نمایشگاه هاى استان 

اصفهان حضور یابند. 
وى در ادامه خاطرنشان کرد: مشــاور و ناظر شهر آفتاب 
تهران خارجى بوده اند و شــهردارى تهران هزار و 400 
میلیارد تومان براى آن هزینه کرد، ولى من ادعا مى کنم با 
صد میلیارد تومان فضایى به مراتب بیشتر از شهر آفتاب 
را در فاز اول به اتمام برســانم و این تفــاوت، نتیجه این 

سفرهاست. 
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان بار دیگر تأکید کرد: با توجه به اینکه ما از اعضاى 
اتحادیه جهانى نمایشگاه ها هستیم به عنوان مدیرعامل 
باید در جلسات این اتحادیه حضور داشته باشیم. بنابراین 
حاشیه ســازى روندى هجو و زدن مدیران خدوم کشور 

است.

مدیرعامل شرکت نمای شگاه هاى بین المللى استان پاسخ داد

چرا پروژه نمایشگاه جدید اصفهان در زمان مقرر افتتاح نشد؟ 
ساسان اکبرزاده

دبیـر انجمـن کارفرمایـان نسـاجى اصفهـان 
بـا اشـاره بـه وضعیـت صنعـت نسـاجى در 
اسـتان اصفهـان گفـت: متأسـفانه رکـودى 
بى سـابقه بر صنعـت نسـاجى اصفهان سـایه 
افکنـده و مالیـات بـر ارزش افـزوده بیشـتر 
از قاچـاق بـه صنعـت نسـاجى ضربـه زده 

است.
مظفر چلمغانى بـا بیان اینکه رکـود در صنعت 
نسـاجى سـبب تعطیلى بسـیارى از کارخانه ها 
شده است، اظهار داشت: بسیارى از کارخانه ها 
و کارگاه هاى نساجى استان اصفهان بازار خود 
را از دسـت داده اند و با 30 درصد ظرفیت و زیر 

خط تولید کار مى کنند.
وى افـزود: وعده هـاى بسـیارى بـراى بهبود 
وضعیت صنعت نساجى داده شـد اما متأسفانه 
هیچکـدام از این قول ها اجرایى نشـده و رکود 
همچنان گریبان گیر نسـاجى اسـتان اصفهان 

است.
دبیـر انجمـن کارفرمایـان نسـاجى اصفهـان 
تأکید کـرد: نه تنهـا رکـود، کمبـود مواداولیه، 
کمبـود نقدینگـى، بـاال بـودن نـرخ بهـره 
بانکـى و افزایـش مالیـات کمـر صنایـع 
نسـاجى را خـم کـرده و واردات کاالهـاى 
بى کیفیـت کشـورهاى بیگانـه سـبب شـده 
تا بیشـتر آنهـا بـا ظرفیت زیـر 50 درصـد کار 

کنند.
وى بـا تأکیـد بـر اینکـه جلوگیـرى از ورود 
پوشـاك به اصفهـان در رونق دوبـاره صنعت 
نساجى استان نقش بسـزایى دارد، گفت: ورود 
محصـوالت سـاخته شـده از خـارج همچون 
پارچه، پوشاك از ترکیه، تایوان، هند و چین به 
صورت قاچاق، سـبب ایجاد مشکالت زیادى 
در ایـن صنعت شـده و قاچاق کمـر کارخانه ها 

را شکسته است.

ضربه مالیات 
 بر پیکره نساجى 
بیش از قاچاق است
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000638 مورخ 1396/05/31 آقاى صادق سازوارى به شماره 
شناســنامه 2611 کدملى 1285058488 صادره از اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 53/65 مترمربع مفروزى از پالك شماره 7 فرعى از 2736- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که 

بصورت رسمى و عادى مع الواسطه از خانم آغا طهماسبى واگذار گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/6/28 م الف: 18449 صفائى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان /346 /6
ابالغ

شماره درخواست: 9610466836800034 شــماره پرونده: 9509986836801661 شماره بایگانى شعبه: 
951847 تجدیدنظرخواه خانم جمیله بیگم طباطیائى قهساره دادخواستى به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقاى 
یوسف صادقى قهساره نسبت به دادنامه شماره 9609976836800461 صادره از این شعبه تقدیم که در کالسه 
پرونده 951847 خ/8 ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده آقاى یوسف صادقى قهساره 
و درخواست تجدیدنظر خواه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا تجدیدنظر خوانده آقاى یوسف 
صادقى قهساره پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به 
این دادگاه اعالم نماید یا به دادگاه تحویل دهد. و اال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال مى گردد. م الف: 

19575 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) / 6/660
ابالغ

شماره درخواست: 9610460350800079 شــماره پرونده: 9609980350800165 شماره بایگانى شعبه: 
960186 ابالغ شونده: آقاى امیررضا طبسى فرزند حسینعلى به شماره ملى 0053633911 موضوع: به نامبرده 
فوق ابالغ مى گردد ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انتشــار این آگهى جهت اطالع از مفاد رأى داورى مورخ 
1396/01/28 اصدارى توسط آقاى ابراهیم خاقانى و همچنین اعالم نشانى و در صورت معترض بودن نسبت به 
رأى مذکور اقدام از طریق دفاتر خدمات قضایى به این شعبه دادگاه (به نشانى اصفهان- اتوبان خرازى- حدفاصل 
خیابان میرزا طاهر و آتشگاه- مجتمع قضایى شهید مطهرى) مراجعه نماید. م الف: 19611 شعبه 8 دادگاه عمومى 

حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان  /6/662
ابالغ

شماره درخواست: 9610460350800077 شــماره پرونده: 9609980350800288 شماره بایگانى شعبه: 
960329 ابالغ شونده: آقاى اسکندر آذرماسوله فرزند مجداله موضوع: به نامبرده فوق ابالغ مى گردد چنانچه 
درخصوص تجدیدنظر خواهى آقاى رسول طحانى نسبت به دادنامه شماره 9609970352400803 صادره در 
کالسه 960329 شعبه 8 دادگاه حقوقى اصفهان پاسخى دارد، به استناد ماده 346 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر این آگهى جهت اطالع از مفاد تجدیدنظر خواهى 
و اعالم نشانى و تحویل الیحه دفاعیه به این دادگاه (به نشانى اصفهان- اتوبان خرازى- حدفاصل خیابان میرزا 
طاهر و آتشگاه- مجتمع قضایى شهید مطهرى) مراجعه نماید در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه 
تجدیدنظر ارسال مى گردد. دادنامه خواهان: رســول طحانى فرزند رضا به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خ فردوسى- ك شماره 3- بن بست بهار- دست چپ منزل آخر پ6 واحد 4 خوانده: 
اسکندر آذر ماسوله فرزند مجدا... به نشانى مجهول المکان خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسى دادگاه نظر به 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا راى مى نماید.  رأى دادگاه: 
درخصوص دعوى خواهان رسول طحانى بطرفیت خوانده اقاى اسکندر اذر ماسوله به خواسته صدور حکم به اعسار 
خواهان از پرداخت هزینه دادرسى به میزان حدود یازده میلیون ریال دادگاه نظر به اینکه مدعى اعسار استشهادیه 
خود را وفق ماده 506 قانون ایین دادرسى مدنى تنظیم نکرده و میزان دقیق هزینه دادرسى و اقامتگاه گواهان 
مشخص نیست بنابراین دعوى وى را بنظر ثابت و وارد ندانسته و مستندا به مواد 504 و 506 قانون ایین دادرسى 
مدنى حکم برد دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره حضورى و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 19610 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى 

و بازرگانى شهرستان اصفهان /6/663
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106796100465 شــماره پرونده: 9609986796100511 شماره بایگانى شعبه: 
960511 خواهان على ابراهیمى دادخواستى به طرفیت خوانده 1- حسینعلى آقایى 2- مهدى صالحى 3- کریم 
قصرى به خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986796100511 شعبه 31 
حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/08/03 
ساعت 15:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف  م الف: 19652 شعبه 31 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/665
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106805100705 شــماره پرونده: 9609986805100440 شماره بایگانى شعبه: 
960440 آگهى ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به سید اسماعیل ســتونى زاده فرد فرزند سید 
ابراهیم خواهان یداله فرودى نژاد دادخواستى به طرفیت خوانده سید اســماعیل ستونى زاد به خواسته انتقال 
سند مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609986805100440 شعبه 51 شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شــماره 3) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/08/02 ساعت 11:00 تعیین 
که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یــک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گــردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- کنار

گذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف  م الف: 
19628 شعبه 51 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /6/666

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 960739 خواهان 1- نازیال حاجى زاده 2- جعفر کریمى با وکالت سمیه صادقى نژاد 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت حامد نخعى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/8/6 ساعت 
9:30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب در جراید منتشر 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: 19617  شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/667
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106795000664 شــماره پرونده: 9609986795000272 شماره بایگانى شعبه: 
960274 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: مهدى عطایى تاریخ حضور: 1396/08/07 یکشنبه ساعت 16:00 
محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57 درخصوص دعوى محمدرضا کارگر خوزانى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در این شعبه حاضر شوید. م الف: 19595 شــعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /6/668 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106793801275 شــماره پرونده: 9609986793800469 شماره بایگانى شعبه: 
960469 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به عباس على سقا رئیس االتیام خواهان افسانه بابا 
احمدى دادخواستى به طرفیت خوانده عباس على سقارئیس االتیام به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9609986793800469 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان چهارراه شیخ 
صدوق (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/08/30 ساعت 10:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 19593 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو ) /6/669
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960277 خواهان امیر زرى باف دادخواستى  مبنى بر مطالبه به طرفیت مجتبى میرزاپور 
تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/8/10 ساعت 17 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خ شیخ صدوق 4راه 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: 19587 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/671
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960331 خواهان امیر زرى باف دادخواستى  مبنى بر مطالبه به طرفیت مهدى صمدى 
تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/8/10 ساعت 17/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خ شیخ صدوق 4راه 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: 19586 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/672
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106836804704 شــماره پرونده: 9609986836800718 شماره بایگانى شعبه: 
960779 خواهان سمیه باقرى پزوه فرزند حسین دادخواستى به طرفیت خوانده محمد امینى پزوه فرزند حسن به 
خواسته مطالبه مهریه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان که جهت رسیدگى به شعبه 8 دادگاه خانواده 
اصفهان ارجاع و به کاله 960779 خ 8 بایگانى پرونده ثبت گردیده و وقت رسیدگى آن مورخه ساعت 1396/8/2  
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 19576 شعبه 8 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /6/673
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960521 خواهان صدیقه غالم جعفرى دادخواستى  مبنى بر نفقه به طرفیت هاشم 
شیبت الحمدى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخه 96/8/6 ساعت 8/30 تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 
57- کدپستى 8165756441 مجتمع شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 19638 شعبه 

اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/674
ابالغ تجدیدنظر خواهى 

شــماره ابالغنامه: 9610106825308249 شــماره پرونده: 9509986825301046 شماره بایگانى شعبه: 
951294 تجدیدنظر خواه محمد قاسمى نژاد دادخواست تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده امید 
محمدى کرد عبداللهى نسبت به دادنامه شماره 9609976825300736 در پرونده کالسه 951294 شعبه 31 
تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده 
مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتباً به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء 

مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. م الف: 19642 شعبه 31 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/677

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 960523 خواهان حســین ابراهیمى با وکالت حسین محمدیان دادخواستى  مبنى 
بر مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال به طرفیت محمد تصدیقى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 
96/8/2 ساعت 9 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى 
پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف شعبه 45 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 19640 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/678
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960310 ش7 خواهان بانک مهــر اقتصاد با وکالت رضا عابدزاده دادخواســتى 
 مبنى بــر مطالبه به طرفیــت حجت اله موســائى هاردنگى- زهرا ســلیمى نبى تقدیم نموده اســت؛ وقت 
رســیدگى براى روز چهارشــنبه مورخ 96/8/10 ســاعت 8/30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول 
المکان بــودن خوانده حســب تقاضاى خواهــان برابــر مــاده 73 قانون آئین دادرســى مدنــى مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابــان چهارراه 
وکالمجتمــع شــهداى مدافــع حرم شــوراى حــل اختــالف مراجعه و نســخه ثانــى دادخواســت و 
ضمائــم را اخذ نماییــد. در صــورت عدم حضــور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیــم مقتضى
 اتخاذ مى شود. م الف: 19632 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/681

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 960455 خواهان محمود شیروى خوزانى دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال سند 
خودرو به طرفیت محدثه ایرانى خواه تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/8/23 ساعت 16/30 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبه روى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57 کدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 19627 

شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک ) /6/682
اجراییه

شماره: 951441 به موجب رأى شــماره 9600453  تاریخ 96/3/6 حوزه 12 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آذر امینى فرزند علیرضا به نشانى مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/460/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر 
آگهى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 95/8/8 لغایت تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له بهروز ربانى فرزند حسین 
نشانى: اصفهان- خ رباط اول خ شیخ عباس فایز- کوچه جهاندار پ 3 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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 نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 19647 شعبه 12 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/6/683
اجراییه

شماره: 932/95 به موجب رأى شماره 9609976796900259 تاریخ 96/2/9 حوزه 39 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه سید مسلم حسینى نشانى مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ سى و شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2312500 ریال 
هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه ازتاریخ سررســید چک به ش 034103 مورخ 95/7/20 و نیم عشر حق 
االجرا. مشخصات محکوم له: علیرضا معصومى نشانى: اصفهان- اتوبان شهید میثمى ورودى امیرحمزه- جنب 
شهردارى منطقه 13 کوثر 6 غرفه 27. 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 نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 19619 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره  دو)/6/684

اجراییه 
شــماره اجرائیه: 9610420350800163 شــماره پرونده: 9609980350800393 شــماره بایگانى شعبه: 
960442 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه و رأى داورى مورخ 1396/01/28 اصدارى توسط آقاى 
ابراهیم خاقانى، محکوم علیه امیررضا طبسى فرزند حسینعلى نشانى: تهران- خ دردشت- ك صفایى- پ 35 
همراه 09123354299 محکوم اســت به: 1- انجام تعهدات قرارداد مشارکت مبنى بر اخذ گواهى پایان کار و 
صورتجلسه تفکیکى و سند تک برگى واحدهاى احداثى در پالك ثبتى 6718/5671 بخش 2 ثبت تهران و تحویل 
به محکوم له احمد امامى نائینى فرزند حسین نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان 
اپادانا دوم- کوچه نوروزى- بن بست بابک- پالك 33- زنگ دوم 2- پرداخت روزانه 500/000 ریال از تاریخ 
1392/03/01 تا زمان اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکى و همچنین پرداخت مبلغ 375/000/000 ریال بابت 
اجاره دوره اجراى قرارداد و پرداخت 1/5 درصد جمع مبالغ بابت هزینه هاى داورى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
مبالغ مذکور از تاریخ 1396/03/19 تا زمان پرداخت مطالبات طبق شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى همگى 
در حق محکوم له 2- پرداخت مبلغ 1/800/000 ریال بابت حق االجراء دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 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 استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 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 سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 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 فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 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: 19614 شمس- رئیس شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور 

تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان /6/685
اجراییه

شماره اجراییه: 9610420350800188 شماره پرونده: 9009980350800593 شماره بایگانى شعبه: 900594 
به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه و دادنامه غیابى شماره 9009970350801484 این شعبه محکوم 
علیهم 1- پویا صباغیان به نشانى  اصفهان خ کاوه بوستان یک جنب کوى امام پ 1، 2- محمد قاسمى به نشانى 
اصفهان کوجان خ امید بعد از پاسگاه درب و پنجره سازى متضامناً محکومند به: 1- پرداخت مبلغ 96/430/000 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1390/04/10 لغایت زمان پرداخت محکوم به 
و همچنین پرداخت مبلغ 5/450/480 ریال بابت خســارات دادرسى همگى در حق محکوم له موسسه قرض 
الحسنه مهر بسیجیان (بانک مهر اقتصاد) به نشانى اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشچیان قرض الحسنه مهر 
بسیجیان، 2- پرداخت 5 درصد محکوم به به عنوان حق االجراء دولتى. مشخصات وکیل محکوم له: 1- ساناز 
السادات جعفرى نشانى: اصفهان چهارباغ باال مجتمع پارسیان ط زیرزمین واحد 104 2- حسن شیروانى فیل 
ابادى فرزند رحمت اله نشانى: اصفهان- اصفهان- اصفهان خ حکیم شفایى اول کوچه سجاد 2 پ 6محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 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 استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 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 سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
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 فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى 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: 19609 شمس رئیس شعبه 

8 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع امور تجارى و بازرگانى) /6/686
اجراییه

شماره: 960094- 96/6/21 به موجب راى شــماره 960391 تاریخ 96/4/27 حوزه 24 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد زینعلى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/960/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه 
نشر آگهى و خسارت تاخیر تا دیه براساس آخرین شاخص بانک مرکزى از تاریخ تقدیم دادخواست (96/2/12) در 
حق محکوم له عبدالحسین خانى فرزند رحیم به نشانى اصفهان خ امام خمینى خ شاهپور جدید تعمیرگاه مونیخ 
بنز و نیم عشر حق االجرا. 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 نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م 

الف: 19606شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/687
اجراییه

شماره: 950894- 96/6/21  به موجب راى شماره 9609976795300543 تاریخ 96/4/11 حوزه 23 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه علیداد اسدى گندمانى فرزند اصغر به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 15/700/000 ریال بابت اصل خواسته (چک شماره 53110/47) 
و 1/220/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 94/11/15 در 
محکوم له محسن خیرخواه فرزند جعفر شغل آزاد به نشانى اصفهان بلوار کشاورز روبروى بانک ملت آلومینیوم 
شکوه و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. 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 نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 19603 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/6/688

مزایده 
اجراى احکام حقوقى شــعبه 13 خانواده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالســه 960209ج/13 له مونا مویدى و علیه فرزاد خدیوپور مبنى بر مطالبه مبلــغ 6/129/305/000 بابت 
محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در روز چهارشنبه مورخه 96/7/19 ساعت 9/30 صبح 
در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 9/193 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى فرزاد خدیوپور و 
اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده 
و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مــى توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانى ذیل مراجعه و از اموال بازدید و با سپردن 10٪ قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى 
به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: پالك ثبتى 34 فرعى از 4791 اصلى بخش پنج ثبت 
اصفهان به آدرس اصفهان خیابان چهارباغ باال کوى بهار آزادى پالك 31 داراى کدپســتى 81739-87433 
مالک آقاى فرزاد خدیوپور به شــماره ملى 1284730761 مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان. ملک فوق به صورت یک باب منزل مســکونى یک طبقه به مساحت عرصه 480 مترمربع و 
مساحت اعیان 284 مترمربع مى باشد که از دو سمت شــمال و جنوب هر کدام به طول 16 متر به گذرهاى به 
ترتیب بن بست و کوچه بهار آزادى محدود مى شود ساختمان داراى قدمت باالى 40 سال با سیستم دیوار باربر 
و نماى آن سنگ، حیاط ســازى با کف موزاییک و دیوارهاى حیاط نماى آجرى مى باشد مشتمل بر 4 خواب 

کف موزاییک و دیوارها رنگ و روغن و ســالن با کف موزاییک و دیوار رنگ آشپزخانه با کابینت فلزى سیستم 
گرمایش گازى و سرمایش کولر آبى پنجره ها فلزى یک جداره مى باشد ساختمان داراى انشعابات آب، برق و 
گاز مى باشد. با توجه به تمامى موارد فوق ارزش پالك و به عبارت بهتر ارزش یک و نیم دانگ (معادل هیجده 
حبه از هفتاد و دو حبه) مشاع ششــدانگ ملک فوق به مالکیت آقاى فرزاد خدیوپور مبلغ 12/000/000/000 
(دوازده میلیارد) ریال رایج برآورد مى گردد. م الف: 19651 منصورى دادورز اجراى احکام حقوقى شهرســتان

 اصفهان /6/690 
مزایده 

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961640ج/ اول له محمدرضا زارعى و علیه حسین سجاد مبنى بر مطالبه مبلغ 3/492/448/310 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ دوشنبه 96/7/17 ساعت 11 صبح در 
محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 1/04234 حبه از ششدانگ پالك 
ثبتى 4835/3 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانى: اصفهان، سى و سه پل، هتل پل، ابتداى بلوار آیینه خانه جنب 
هتل پارك و سوئیت که اکنون در تصرف محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى 
شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از اموال بازدید و با سپردن 10٪ قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى به 
شماره 217129021008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک مورد نظر به صورت 
قسمتى از هتل بوده که داراى مالکین متعدد مشاعى و در حال حاضر به صورت هتل استفاده مى شود. این ملک 
به پالك ثبتى 4835/3 به مقدار 678/8 مترمربع کاربرى گردشــگرى و پذیرایى و تفریحى دارد و سهم آقاى 
حسین سجاد 5 درصد است و ارزش ششــدانگ پالك مذکور 241/241/000/000 ریال و ارزش 1/04234 
حبه مشاع از آن 3/492/448/210 ریال مى باشد که مورد مزایده است. م الف: 19645 شعبه اول اجراى احکام 

حقوقى اصفهان/6/691
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509970351301900 شماره پرونده: 9509980351300836 شماره بایگانى شعبه: 950945 
خواهان: خانم فریبا کریمى فرزند خسرو به نشانى اصفهان، خانه اصفهان، فلکه مرکزى، مجتمع گلها، بلوك 2، پ 
214 کدپستى 8194836633 همراه 09133077336 تلفن: 03134410395 خوانده: آقاى فرهاد کشاورز فرزند 
افراسیاب به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه 
بابت 4- مطالبه خسارت دادرسى. راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم فریبا کریمى فرزند خسرو به طرفیت آقاى 
فرهاد کشاورز فرزند افراسیاب به خواسته مطالبه مبلغ 222/000/000 ریال وجه بابت قرض به انضمام خسارات 
دادرسى و تاخیر تادیه از زمان سررسید وجه لغایت زمان صدور و اجراى حکم، نظر به شرح دادخواست تقدیمى و 
منضمات از جمله مفاد دادنامه شماره 2429-95 مورخ 95/3/25 صادره از شعبه 108 کیفرى 2 دادگسترى اصفهان 
که حسب گواهى دفتر شعبه کیفرى مذکور دادنامه استنادى قطعى و به اجراى کیفرى ارسال گردیده  است و عدم 
ارائه هر گونه دلیل و مدرکى از ناحیه خوانده در اثبات برائت ذمه خویش، دادگاه با عنایت به اینکه در دادنامه کیفرى 
نسبت به محکومیت خوانده به عنوان متهم مبنى بر رد مبلغ اصل خواسته رسیدگى و حکم صادر گردیده است لذا 
به رسیدگى مجدد و محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته فاقد وجاهت قانونى است و دادگاه این قسمت از 
خواسته را سالبه به انتفاع دانسته و به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسى مدنى حکم به بطالن دعوى خواهان در 
این قسمت صادر و اعالم مى گردد و اما در خصوص مطالبه خسارت دادرسى و تاخیر تادیه دادگاه خواسته خواهان 
را ثابت دانسته به استناد مواد 198، 515، 519 و 522 از قانون آیین دادرسى کیفرى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان و تاریخ تقدیم دادخواست 1395/10/7 لغایت زمان پرداخت اصل خواسته 
براساس نرخ شاخص تورم سالیانه اعالمى از سوى بانک مرکزى ایران و پرداخت مبلغ 7/140/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى که ظرف بیست روز قابل واخواهى در 
دادگاه صادرکننده راى و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

میباشد. م الف: 19643 موسوى دادرس شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان/6/692
ابالغ راى

کالسه پرونده: 996/95 شماره دادنامه: 9609976795700614-96/4/24 مرجع رسیدگى: شعبه 27 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان ها: 1- على صادقى وقفى به نشانى: خ آتشگاه جنب بانک مسکن فروشگاه کوثر 
مهر، 2- محمدرضا افقرى به نشانى: خ هاتف جنوبى جنب آتش نشانى مواد غذایى افقرى خواندگان: 1- رحمان 
یعقوبى 2- فرهاد یعقوبى هر دو به نشانى: خ زینبیه، بعد از پارك الله فروشگاه کوثر مهر جنب امالك  خواسته: 
مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال بابت خرید وسایل فروشگاه به انضمام خسارات قاونى گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 1- على 
صادقى وقفى فرزند غفور 2- محمدرضا افقرى فرزند رجبعلى به طرفیت 1- رحمان یعقوبى فرزند محمدتقى 
2- فرهاد یعقوبى فرزند محمدتقى به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال که خواهان ردیف 1 و 2 بابت 
خرید اجناس فروشگاهى بابت بیعانه خرید کاال موضوع مبایعه نامه مورخ 95/9/13 فى مابین اصحاب دعوى 
مبلغ مذکور را به خواندگان پرداخت لیکن به گفته خواهان ردیف 1 و 2 خواندگان به مفاد قرارداد منعقده فى ما بین 
خود عمل ننموده اند و ضمناً خواندگان با وصف ابالغ قانونى به ایشان در جلسه دادرسى مورخ 95/12/2 حاضر 
نشده و الیحه اى در دفاع از خود تقدیم ننموده اند فلذا با عنایت به ضمائم و دادخواست تقدیمى خواهان و اظهارات 
خواهان 1 و 2 در جلسه دادرسى مورخ 95/12/2 شورا دعوى خواهان ردیف 1 و 2 را مقرون به صحت دانسته و 
مستند به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 10 قانون مدنى و ماده 1284 همان قانون حکم 
به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/610/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/10/18) لغایت زمان اجراى 
حکم وفق شاخص قیمت هاى اعالمى از سوى بانک مرکزى ایران در حق خواهان ردیف 1 و 2 صادر و اعالم مى 
نماید، راى صادره غیابى بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و بیست روز پس 
از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى اصفهان مى باشد. م الف: 19639 شعبه 27 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/6/693
ابالغ راى

کالسه پرونده: 990/95 شماره دادنامه: 9609976796902116-96/5/31 مرجع رسیدگى: شعبه 39 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: سعید بهارلوئى به نشانى: خ کاوه پل 25 آبان به طرف چمران شرکت کشاورز خوانده: 
اکبرا... بخشبان فارسانى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه وثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست سعید بهارلوئى 
به طرفیت اکبر ا... بخشبان فارسانى به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
004140600 عهده بانک پست بانک شعبه فارسان 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 
درجلسه رسیدگى مورخه 96/5/29 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه اصل سند تجارى 
در ید دارنده چک حکایت ازمدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال 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 مشــورتى اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/5/29 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهاى 
حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده و 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان اجراى حکم براساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 3/900/000 ریال هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و سپس به مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در یکى از محاکم عمومى اصفهان مى باشد. م الف: 

19585 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/6/695
ابالغ راى

کالسه پرونده: 950833 شــماره دادنامه: 9609976797200393- 96/4/17 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
42 شوراى حل اختالف خواهان: اشــکان میرزاخانى به نشــانى: اصفهان خ احمدآباد خ ولیعصر پخش پویا 
09393030451 خوانده: جلیل عمارزادگان به نشانى فعًال مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک 
به شماره هاى 096963/56- 95/3/27 و 096947/17- 94/11/23 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى شورا، ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى 
حل اختالف: در خصوص دعواى آقاى اشکان میرزاخانى به طرفیت آقاى جلیل عمارزادگان به خواسته مطالبه 
نود میلیون ریال (90/000/000 ریال) (نه میلیون تومان) وجه چک شماره فوق الذکر 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 و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقابل اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد 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 90/000/000 (نود میلیون) ریال معادل (نه میلیون تومان) بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون 
و یکصد و شصت هزار ریال (3/160/000 ریال) بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (فوق الذکر) تا تاریخ اجراى حکم درحق خواهان طبق شاخص بانک 
مرکزى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ، قابل واخواهى در این شعبه 
مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 

مى باشد. م الف: 19649 شعبه 42 حقوقى شوراى حل اختالف  شهرستان اصفهان/6/696
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شعبه 13 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 960979ج/13 له بتول باقریان و علیه طیبه طهماسبى مبنى بر مطالبه مبلغ 308/935/082 ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در روز چهارشنبه مورخ 96/7/19 ساعت 10 صبح 
در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 17/93 حبه از 72 حبه شش 
دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است و اکنون در تصرف مالکانه محکوم 
له مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و ازملک 
بازدید و با سپردن 10٪ قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده  پس از پرداخت 
تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
محل موردنظر واقع در اصفهان، خیابان امام خمینى، خیابان شهیدان کاظمى، خیابان ملت، پشت فضاى سبز 
دوم کوچه صاحب الزمان پالك 72 بازدید نموده که شرح آن به صورت ذیل است: محل معرفى شده به صورت 
یک عمارت مسکونى دو طبقه است. طبقه پایینى داراى کف سرامیک و موکت، آشپزخانه اپن با مصالح بنایى 
و کابینت فلزى یک اتاق و حمام و توالت است و حیاط در اختیار این طبقه است و در گوشه حیاط نیز یک توالت 
احداث شده است و کف حیاط موزاییک شده است و درمجاورت آن پارکینگ قرار دارد. طبقه فوقانى داراى کف 
سیمان، دیوارهاى رنگ شده آشپزخانه اپن با مصالح بنایى و کابینت فلزى است داراى 2 اتاق است و حمام و توالت 
آن مشترك است (با هم) بر روى طبقه دوم یک اتاق و یک انبارى در سرسرا احداث شده است. راه پله سنگ پله 
دارد و دیوارها سنگ و گچ است. طبقات باال و پایین درب مجزا و مستعمل دارند. ملک از شمال به کوچه 3  مترى از 
شرق به منزل محمد عالئى از جنوب به قطعه زمین و از غرب به منزل عباس خذرى محدود است و خانم باقریان 
اظهار مى دارد این ملک فاقد سند رسمى است و تنها مدرك این ملک مبایعه نامه مورخ 57/5/22 است که متراژ 
آن 120 متر درجه شده است و هر طبقه آن حدود 90 مترمربع اعیانى دارد و داراى دو اشتراك برق و دو تلفن و 
یک آب و یک گاز مى باشد. به هرحال با توجه به محل و موقعیت ابعاد واندازه کیفیت بنا به اشتراکات و در نظر 
گرفتن کلیه تحویل موثر در قضیه ارزش ملک موصوف برابر 1/250/000/000 ریال (یک میلیارد و دویست و 
پنجاه میلیون ریال) ارزیابى و اعالم مى گردد. م الف: 17469 منصورى دادورز اجراى احکام حقوقى شهرستان 

اصفهان /6/253

ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9610100352702893 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980359500257 شماره بایگانى شعبه: 960132 شاکى: آقاى حیدرعلى 
آقاسى فرزند قربانعلى به نشانى شهرضا میدان شهود ابتداى خ ش بهشتى نبش 
فرعى 5 صنایع دکوراسیون نیالن متهم: آقاى سید اکبر میرمعصومى فرزند سید 
حسین به نشانى مجهول المکان اتهام ها: 1- جعل 2- استفاده از اوراق مجعول 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى اکبر 
میرمعصومى فرزند حســین و فعًال متوارى و بدون تامین دائر بر جعل و استفاده 
از ســند مجعول نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکى، نظریه کارشناسى که 
براساس آن اعالم متهم با حضور در دفاتر خدمات پستى و به جاى شاکى اوراق 
مربوط به انتقال دو شماره تلفن ثابت به شماره هاى 33240895 و 33242691 
را به نام خود منتقل کرده و امضاى ذیل آن اوراق متعلق به شاکى نبوده و مجعول 
اســت و با توجه به متوارى بودن متهم و به تبع عدم ارائه دفاع موثر و با توجه به 
احراز انتقال این دو شماره تلفن به نام متهم لهذا دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته 
مستنداً به مواد 536، 523 از قانون تعزیرات متهم را به دو فقره مجازات هر کدام 
دو سال حبس تعزیرى محکوم مى نماید که تنها یکى ازآنها اجرا مى شود راجع به 
اعتراض شاکى نسبت به قرار منع تعقیب اصدارى از سوى دادسرا که براساس آن 
نسبت به شکایت شاکى علیه مسئول دفتر خدمات پستى آقاى حجت اله شفیعى 
و به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول قرار منع تعقیب صادر شده 
اســت اگرچه تخلف آن دفتر به لحاظ عدم احراز هویت شاکى محرز است لکن 
دلیلى بر مشارکت ایشان در ارتکاب این جرائم وجود ندارد مستنداً به ماده 270 
قانون آیین دادرســى کیفرى قرار صادره را عینًا تایید مى نماید. راى صادره در 
بخش محکومیت غیابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در همین شعبه و سپس 
ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است و در 
بخش تائید منع تعقیب قطعى است. م الف: 19637 میردامادى رئیس شعبه 101 

دادگاه کیفرى د و اصفهان/6/694

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354203718 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980354200026 شــماره بایگانى شــعبه: 960406 آگهى ابالغ وقت 
رسیدگى و دادخواست و ضمائم به امین زمانى نســب خواهان آقاى سید على 
امامى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى امین زمانى نسب به خواسته اعسار 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980354200026 
شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان 
(116 جزایى سابق) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/08/13 ساعت 10:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 19635 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و 

بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق)  /6/679

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354603997 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980358300387 شــماره بایگانى شــعبه: 960455 نظر به اینکه در 
کیفرخواست ارسالى از شعبه 4 بازپرسى دادسراى عمومى شکایت احمد جلیلیان 
علیه رضا اژدرى فرزند قلندر از طرف این دادگاه در پرونده کالســه 960455 و 
960456 ك 120 به اتهام فروش مال غیر تحت رســیدگى قرار گرفته که در 
مورخ 1396/08/23 ساعت 9 صبح جلسه رسیدگى تعیین شده است به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت بدینوســیله در اجراى ماده 344 قانون آیین دادرسى 
کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ و ظرف موعد مقرر فوق در شعبه 120 کیفرى 2 
جهت رسیدگى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور در 
جلسه اقدام قانونى معلوم خواهد گردد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره  م الف: 19644 شعبه 

120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (120 جزایى سابق) /6/676

احضار
پرونــده:  شــماره   9610640359500109 درخواســت:  شــماره 
9309980359501538 شماره بایگانى شــعبه: 931565  امین رضایى تهرانى 
فرزند مرتضى در پرونده شماره 931565 ب 16 این شعبه به اتهام کالهبردارى 
تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براســاس ماده 174 قانون آئین دادرسى 
کیفرى به شما ابالغ مى شــود. ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه 
حاضر شــوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و 
اظهار نظر مى شود. م الف: 19625 قرهى- بازپرس شعبه 16 بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/675

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354405598 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980360100466 شــماره بایگانى شــعبه: 960652 دادسراى عمومى 
و انقالب شهرســتان اصفهــان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالســه 
9609980360100466 و 960652 ك 118 شکایت بانک مهر اقتصاد با وکالت 
آقاى رضا عابدى زاده علیه آقاى منعم مسجدى اصفهانى فرزند علیرضا به اتهام 
جعل کارت بازرگانى و استفاده از آن تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 1396/08/13 ساعت 8:30 
تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم 
در اجراى مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید 
خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و 
بازرگانى. م الف: 19597  نظرى سفتجانى- رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى دو 
مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (118 جزایى سابق) /6/664

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354405476 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980359501546 شــماره بایگانى شــعبه: 960604 دادسراى عمومى 
و انقالب شهرســتان اصفهــان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالســه 
9509980359501546 و 960604 ك 118 شــکایت آقاى علیرضا کمیلى 
پور علیه آقایان حبیب اله احمدى فرزند محمد کریم و محســن سعادتى فرزند 
محمدرضا به اتهام هر دو مشــارکت در کالهبردارى تقاضــاى کیفر نموده که 
رسیدگى به موضع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 08/06 /1396 
ســاعت 8:30 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسى به متهم در اجراى مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- کنارگذر 
اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى 
امور تجارى و بازرگانى. م الف: 19578 نظرى ســفتجانى- رئیس شعبه 118 
دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (118 جزایى 

سابق) /6/661



اقتصاداقتصاد 07073041 سال چهاردهمسه شنبه  28 شهریور  ماه   1396

احتمال توقف 
تولید 20 مدل خودرو 

با توجه به مصوبه افزایش تعداد استانداردهاى خودرویى 
از 51 به 83 مورد، احتمال توقف خــط تولید 20 مدل 
خودرو از پنج گروه خودرویى در دى ماه ســال 1397 

وجود دارد.
پس از ابالغ مصوبــه افزایش تعداد اســتانداردهاى 
خودرویى بــه 83 مورد کــه 81 مــورد آن مربوط به 
استانداردهاى ایمنى و کاربرى و دو مورد آن مربوط به 
استانداردهاى زیست محیطى اســت، تصمیم بر این 
شد خودروهایى که نتوانند تا دى ماه سال 1397 تعداد 
استانداردهاى خودرویى خود را به 83 مورد ارتقا دهند با 

توقف خط تولید مواجه شوند.

47کشور
 میزبان محصوالت ایرانى 

معاون اول رئیس جمهور در قالب بسته حمایت از توسعه 
صادرات، 47 کشور را به عنوان بازارهاى هدف صادراتى 

ایران در سال 1396 تعیین کرده است.
در قالب این بسته، قوانین و مقرراتى براى حوزه صادرات 
تعیین شده و در کنار آن مشوق هاى صادراتى و شرایط 

بهره مندى از آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اما به استناد ابالغیه معاون اول ریاست جمهورى، 47 
کشــور به عنوان مقاصد صادراتى ایران در سال جارى 
شناخته شده اند. بدین ترتیب چین به عنوان اولین کشور 
هدف صادراتى ایران معرفى شــده و پس از آن عراق، 
امارات متحده عربى، افغانستان و هند در رتبه هاى دوم تا 

پنجم مقاصد صادراتى هستند.

کدام بانک
 بیشترین کارت را دارد؟

بانک صادرات ایران با عرضه بیشــترین تعداد کارت 
برداشــت و کارت اعتبارى صادره در کل شبکه بانکى 
کشــور، مقام اول را در این زمینه حفظ کرده و به طور 
متوسط ســهم ســپهر کارت هاى بانک صادرات 18 

درصد است.
بر اساس آمارهاى منتشر شده اداره نظام هاى پرداخت 
بانک مرکزى، تا پایــان فروردین ماه امســال، تعداد 
کارت هاى برداشــت صادر شده توسط بانک صادرات 
46 میلیون و 979 هزار و 662 عدد و تعداد کارت هاى 
اعتبارى بانک صادرات تا ایــن زمان، 370 هزار و 574 

عدد بوده است.

نتایج رتبه بندى بانک ها 
مهرماه اعالم مى شود

رئیس کل بانک مرکزى با بیان اینکه هنوز براى تحقق 
وعده یکسان ســازى نرخ ارز زمان داریم و به تدریج در 
حال حرکت به سمت آن هستیم، گفت: نتایج رتبه بندى 

بانک ها مهرماه اعالم مى شود.
ولى ا...سیف در پاسخ به ســئوالى در خصوص آخرین 
وضعیت رتبه بندى نظام بانکى گفت: بانک مرکزى دو 
طرح را در رابطه با رتبه بندى بانک ها دارد که یک طرح، 
در درون بانک مرکزى است که نتایج آن به بیرون اعالم 
نمى شود و عمق بازرسى و نظارت بانک مرکزى بر آن 

بانک، بر اساس طرح اعالم شده قبلى است.

نیمى از زمین هاى کشاورزى 
ایران، دیم است

 معاون وزیر جهادکشــاورزى با بیان اینکه درحدود 50 
درصد زمین هاى کشــاورزى، دیم است،گفت: روش 
کشت مستقیم و کشاورزى حفاظتى؛ راه جلوگیرى از 

فرسایش خاك و افزایش بهره ورى است.
عباس کشــاورز افزود: درحدود 50 درصد زمین هاى 
کشاورزى کشــور، دیم اســت و روش سنتى کشت 
محصوالت دیم به علت شخم زدن زمین، محدودیت 
نوع کشت محصول (نبود تناوب مناسب براى جایگزین 
محصوالت کشاورزى دیم) نبود بذر متناسب هر منطقه، 
بهره ورى ندارد و به فرسایش بیشتر خاك منجر مى شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزى، نداشتن بذر مناسب و پایدار 
با شرایط مختلف آب و هوایى و نبود تناوب محصول در 

حبوبات را نارساترین بخش کشاورزى کشور بیان کرد. 

ویترین

دبیــر انجمــن صنایــع لبنــى اظهــار امیــدوارى 
کــرد ســازمان حمایــت وضعیــت قیمتــى ســه 
فــرآورده لبنــى را تــا دو هفتــه آینــده نهایــى 
کنــد و گفــت: پرداخت فاز ســوم مشــوق صادراتى 
بــه دلیــل عــدم تأمیــن منابــع مالــى بالتکلیف 

مانده است.
رضا باکرى اظهارداشــت: فاز سوم مشــوق صادراتى 
لبنیات هنوز پرداخت نشده و ســازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرده اســت منابع کافى بــراى پرداخت آن در 
اختیــار نــدارد، بنابرایــن، ایــن مســئله تــا زمانى 
کــه تأمیــن منابــع انجــام شــود بالتکلیــف

 است.
وى در بخش دیگرى از ســخنان خود دربــاره تعیین 
تکلیف قیمت ســه فرآورده لبنى شــیر، ماست و پنیر 
که قــرار بود ســازمان حمایــت درباره آنهــا تصمیم 
گیرى کند،گفــت: براى این ســه فــرآورده نیز هنوز 
تعیین تکلیف صــورت نگرفته اســت و بررســى ها

 ادامه دارد.
رئیس انجمن صنایع لبنى با بیان اینکه بررسى وضعیت 
قیمتى این فرآورده ها درحدود هشــت مــاه به طول 
انجامیده است، افزود: امیدواریم تا دو هفته آینده تکلیف 

این فرآورده ها نهایى شود. 

رئیس مرکز برنامه ریزى و نظارت بر دخانیات کشــور 
از کشــت حداقل 40 هزار تنى توتون تــا پایان برنامه 
ششــم توســعه خبر داد و اعالم کــرد: در حال حاضر 
80 درصد نیاز کشــور در بخش توتون از کشــورهاى 
آمریکاى التیــن، قاره آفریقــا و هندوســتان تأمین

مى شود.
على اصغر رمزى با تأکید بر اینکــه یکى از برنامه هاى 
مدنظر در بخش کشــت توتون این اســت که بتوانیم 
در این حــوزه به انــدازه نیــاز و مصرف خــود تولید
 داشته باشیم، اظهارداشــت: در حال حاضر 20 درصد 
نیاز کشور در بخش کشت توتون با تولید داخلى تأمین

 مى شود و این در حالى است که باید به میزان پنج برابر 
تولید افزایش یابد.

رئیــس مرکــز برنامه ریزى و نظــارت بــر دخانیات 
کشــور  با اشــاره به اینکه طبق برنامه ششــم توسعه 
کشــت توتون در کشــور باید نســبت به میزان فعلى 
پنج برابر افزایــش یابد، بیــان کرد: در حــال حاضر 
درحــدود 9000 ُتن توتون در مســاحت شــش هزار 
هکتارى برداشــت مى شــود و طبق برنامه ریزى هاى 
انجام شــده، در پایان برنامه ششــم توســعه باید به 
رقمى بیــن 40 تــا 50 هزار تــن در کشــور توتون 

برسیم.

واردات 80 درصدى توتون 
به ایران

نهایى شدن قیمت
 3فرآورده لبنى تا 2هفته دیگر

وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد اســت که نباید 
تســهیالت به واحدهایى تعلق گیرد که مشکل بازار 
دارند، چراکه این اقدام تنها در راستاى بدهکار شدن 

آنهاست.
محمد شــریعتمدارى اظهارداشت: درحدود 40 هزار 
واحد صنعتى در کشور جزئى از شهرك هاى صنعتى 
هستند و باید دقت بیشــترى در انتخاب محل ها در 

دستور کار قرار گیرد.
وى ادامــه داد: نبض صنعت در اختیار شــهرك ها و 
نواحى صنعتى اســت و به یقین طلب ما از ســازمان 
صنایع کوچک و شهرهاى صنعتى ایران ارائه  برنامه 

در راستاى بازسازى و نوسازى صنایع و نیز زمانبندى 
روشن در راستاى جهت گیرى هاى توسعه اى است.

شــریعتمدارى افزود: ســازمان صنایــع کوچک و 
شهرك هاى صنعتى باید همکارى هاى بیرونى خود را 
توسعه دهد و با مؤسسات پژوهشى همکارى بیشترى 

داشته باشد تا بتواند در مسیر درست ترى گام بردارد.
وى نحوه  انتخــاب صحیح خوشــه هاى صنعتى را 
الزم دانست و گفت: باید انتخاب صحیح خوشه هاى 
صنعتى در اولویت قــرار گیرد، چراکه توان ما محدود 

است و باید در بخش هاى اولویت دار گام برداریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بــا بیان اینکه تأکیدى 
ندارم منابع مالى در اختیــار واحدهایى قرار گیرد که 
بازار ندارند، اظهارداشت: ابتداى امر باید مشکل بازار 
واحدهایــى را حل کنیم کــه نمى توانند محصوالت 
خود را به فروش برسانند و در صورتى که این مسئله 
حل نشود، با ارائه تسهیالت، تنها در راستاى بدهکار 
شدن آنها گام برمى داریم و در نهایت اسم کالهبردار 

رویشان مى گذاریم.
شــریعتمدارى ادامه داد: بنابراین باید تســهیالت 
به واحدهایى تعلق گیرد که مشــکل بــازار ندارند و 

مى توانند محصوالت خود را به فروش برسانند. 

عضو کمیســیون اقتصادى مجلس با انتقاد از اینکه 
متأســفانه به جاى آرامش نرخ در بازار مسکن، شاهد 
افزایش نرخ رهن مسکن هستیم، گفت: نرخ مسکن با 
قدرت اقتصادى شهروندان همخوانى ندارد، از سوى 
دیگر وعده مسکن اجتماعى در دولت یازدهم تقریبًا 

روى کاغذ ماند.
ناصرموســوى الرگانى درباره وضعیت بازار مسکن 
درکشور، بیان داشــت: در دولت گذشته، مسکن مهر 
افرادى راکه به خواب هم  نمى دیدند، صاحب مسکن 

کرد.
وى با بیان اینکه در طرح مسکن مهر اقشار کم در آمد 
با پرداخت اقساطى توانســته اند صاحب خانه شوند، 
تصریح کرد: البته ایرادتى نیز طرح مســکن مهردارد، 
زیرا در برخى استان ها و شهرستان ها جانمایى مناسبى 

براى مسکن مهرانجام نشده است.
این عضو کمیسیون اقتصادى مجلس افزود: در برخى 

استان هاى کشور زیرســاخت هاى الزم در ارتباط با 
مسکن مهر دیده نشده است اما به طور حقیقى در اکثر 
مناطق کشور، طرح مســکن مهر براى مستضعفان 

رضایت بخش بود.  
وى ادامه داد: وعده مسکن اجتماعى در دولت یازدهم  
تقریبًا روى کاغذ ماند بدین معنا که در عمل در حوزه 
مسکن تنها چیزى که ما شاهد بودیم این بودکه وعده 
مسکن توسط مسئوالن داده شد اما  اقدام مناسبى در 

زمینه مسکن مشاهده نشده است.
موســوى الرگانى بیان داشــت: در دولت دوازدهم 
رئیس جمهور وعــده کاهش قیمت مســکن و رفع 
مشکالت مسکن جوانان را داد اما تاکنون شاهد رفع 
مشکالت مسکن درکشور نبودیم و این در حالى است 
که با توجه به اینکه فصل نقل و انتقاالت مســکن در 
آستانه فرارسیدن مدارس درکشور ما به اوج مى رسد، 
اما متأسفانه به جاى آرامش نرخ در بازار مسکن شاهد 

افزایش نرخ رهن مسکن بوده ایم.
وى با بیان اینکه درآمدها با هزینه هاى مردم تناسب 
ندارد، تصریح کرد: رئیس جمهور و هیئت دولت باید  

براى رفع مشکالت مسکن تدابیر جدى اتخاذ کنند.
نماینده مردم فالورجان در مجلس یادآورشــد: نرخ 
مســکن با قدرت اقتصادى شــهروندان همخوانى 
ندارد زیرا اقشــار کم درآمد با درآمد کنونى که دارند 
تنها مى توانند به ســختى اقتصاد معیشتى و غذایى 
خانوارشان را تأمین کنند و مسکن در این راستا تبدیل 
به یک  موضوع  الینحل براى طبقه کم درآمد جامعه 

شده است.

رئیس اتاق بازرگانى تهران گفت: اصالح ساختار اقتصاد 
ایران را با همکارى مؤسسه «پرایس واترهاوس کوپرز» 

(PwC) آغاز خواهیم کرد.
مسعود خوانســارى گفت: بعد از برجام، شرایط سیاسى 
کشــور بهبود پیدا کرده و ســرمایه گــذاران خارجى، 
عالقه مند به حضور در اقتصاد ایران هستند، اما متأسفانه 

در حد انتظار، از این موقعیت استفاده نشد.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى تهران 
افزود: بعد از برجام، بانک ها با توجه به فشارى که در مدت 
تحریم ها متحمل شدند، نتوانستند به خوبى با خارجى ها 
رابطه برقرار کنند؛ همچنین مشکالت داخلى موجود در 
این مدت حل و فصل نشد و این در حالى است که طى ده 

سال گذشته که ایران در تحریم بود، بانک ها نتوانستند 
خود را با مقررات بین المللى تطبیق دهند؛ به همین دالیل 
بنگاه ها در کشور نیز، ارتباط قوى با بنگاه هاى خارجى 

برقرار نکردند.
وى تصریح کرد: طى دو سال گذشته، اتاق تهران دفتر 
جذب سرمایه گذارى خارجى تأســیس کرد و کارهاى 
خوبى در این خصوص صورت گرفت. خوانسارى ادامه 
داد: در این دفتر ســعى کردیم مقررات و قوانینى که در 
کشور براى خارجى ها دســت و پا گیر است را شناسایى 
کنیم، از سوى دیگر پتانســیل هاى داخلى را شناسایى 

کرده و براى جذب خارجى ها اقدام کنیم.
رئیس اتاق بازرگانى تهران اظهار داشــت: مشــکالت 

دیگرى که وجود دارد رتبه کشــور در شاخص هاى بین 
المللى اســت. به همین ترتیب اتاق بازرگانى از مؤسسه 
فریزر براى راهکارهاى ارتقاى رتبه اقتصاد آزاد دعوت 
کرد و این مؤسسه راه حل هایى را مطرح کرد که باید به 

اصالح آن پرداخت.
وى گفت: بانک مرکزى نیز در تالش است که اصالحاتى 
انجام دهد. خوانسارى افزود: اولین قدم براى اصالحات، 
سود سپرده ها بود که امیدوار هســتیم ادامه پیدا کند و
 بنگاه هاى کشــور بایــد بتواننــد رابطه خوبــى را با
 خارجى ها برقرار کنند و براى جذب ســرمایه گذارهاى 
خارجى، باید بنگاه ها استانداردهاى بین المللى را رعایت

 کنند.

آغاز اصالح ساختار اقتصادى کشور 
از سوى مؤسسات خارجى

آرامش از بازار مسکن رفت

نباید به صنایع بدون بازار، تسهیالت داد

افزایش نرخ رهن خانه

حصر وراثت
مسعود فکارعراقى داراى شناسنامه شماره 63469 به شرح 
دادخواســت به کالســه 1890/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
باقر فکار عراقى به شناسنامه 1144 در تاریخ1390/4/10 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- اشــرف محقیقیان به 
ش.ش 1443 نســبت با متوفــى همســر 2- مریم فکار 
عراقى به ش.ش 63468 نسبت با متوفى فرزند 3- مهدى 
فکارعراقى به ش.ش 9299 نســبت بــا متوفى فرزند 4- 
مســعود فکار عراقى به ش.ش 63469 نســبت با متوفى 
فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 19746 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /6/618 
حصر وراثت

احمدرضا شیرانى بیدآبادى داراى شناسنامه شماره 6135 به 
شرح دادخواست به کالسه 1909/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اصغر شــیرانى بیدآبادى به شناســنامه 35407 در تاریخ 
95/3/22 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه شیرانى 
بیدآبادى به ش.ش 488 همســر متوفى 2- مریم شیرانى 
بیدآبادى بــه ش.ش 54738 فرزند 3- طاهره شــیرانى 
بیدآبادى به ش.ش 302 فرزند 4- زهرا شیرانى بیدآبادى به 
ش.ش 795 فرزند 5- احمدرضا شیرانى بیدآبادى به ش.ش 
6135 فرزند  والغیــر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 19747 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /6/619

وراثت حصر 
ملیحه متین نژاد داراى شناســنامه شــماره 220 به شرح 
دادخواست به کالســه 1886/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثــت نمــوده و چنین توضیــح داده که 
شادروان رقیه پلوکیان حسین آبادى به شناسنامه 473 در 
تاریخ 83/7/18 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 5 پسر و 3 
دختر به نام هاى ذیل: 1- امراله متین نژاد به ش.ش 578 
فرزند 2- خلیل متین نژاد به ش.ش 717 فرزند 3- کمال 
متین نژاد به ش.ش 911 فرزند 4- محمدحســین متین 
نژاد به ش.ش 1048 فرزند 5- غالمحســین آراسته پور 
به ش.ش 50، 6- مهناز متیــن نژاد به ش.ش 694 فرزند 
7- مهین افغانى حسین آبادى به ش.ش 330، 8- ملیحه 
متین نژاد بــه ش.ش 220 فرزند والغیــر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبــور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه 
به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 
19778 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /6/637 
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640904196 شماره پرونده: 
9609983642500100 شماره بایگانى شعبه: 960593 
در پرونده کالســه 960593 براى حسین رضایى به اتهام 
ســرقت تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به 
این شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 96/7/30 
ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسى به متهم در اجراى مقررات مواد 115 
و 180 قانون دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم دفاع از اتهام 
انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى 
به عمل خواهد آمد. م الف: 835 یوســف زاده رئیس شعبه 
101 دادگاه کیفرى 2 لنجان(101 جزایى سابق) /6/769

در حال حاضر 25 درصد منابع آبى کشــور بدون منبع 
درآمدى بوده و این در حالى است که باید این عدد زیر 
15 درصد باشد؛ به همین دلیل بسیارى از کارشناسان 
معتقدند کــه مصرف آب کشــور باید از صــد میلیارد 

مترمکعب به 70 میلیارد مترمکعب کاهش یابد.
میزان هدررفت ضایعات آب در سطح کشور بین 30 تا 
35 درصد بوده و این بدان  معناست که بالغ بر 24 میلیارد 
مترمکعب آب آن هم در شــرایطى که با بحران و تنش 
آبى مواجه هســتیم دور ریخته مى شود، از سوى دیگر 
10 درصد بارش مســتمر در طول سال منجر به تأمین 
20 تا 25 درصد آب و منابع آبى مورد نیاز کشور مى شود 
و میزان آب تجدیدپذیر در سطح کشــور 114 میلیارد 
مترمکعب بوده و از مجموع آب مصرفى در کشور، 90 
درصد آن در روستاها مصرف مى شــود و 94 درصد از 
اشتغال هاى مستقیم و غیرمستقیم کشور هم مرتبط با 

بخش کشاورزى بوده است.
در همین راســتا فهمى، معاون دفتر برنامه ریزى کالن 
آب و آبفاى وزارت نیرو با اشــاره به وضعیت بحران آب 
در ایران اظهارداشت: کشور دچار بحران سرزمینى شده 
و متأسفانه به فاجعه ملى نزدیک مى شویم و بحران آب 
جدى است؛موضوعى که براى خیلى ها باورپذیر نشده و 
قطعاً انکار آن نه  تنها کمکى به حل مسئله نمى کند، بلکه 

شرایط نامناسب فعلى را بحرانى تر مى کند.
همچنین عیســى کالنترى، رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست کشــور با بیان اینکه بحران آب در آینده 
نزدیک تنها مســئله اى اســت که امنیت و اســتقالل 
کشــور را به شــدت تهدید خواهد کــرد، گفت: طبق 
استانداردهاى جهانى، کشــورهایى که تا 20 درصد از 
منابع آب تجدیدپذیر اســتفاده مى کنند مشکلى ندارند 
ولى کشورهایى که باالى 40 درصد از این منابع را مورد 
بهره بردارى قرار مى دهند، باالى خط قرمز و در معرض 
مخاطرات جدى هستند. در این بین تنها درحدود شش 

کشــور باالى 60 درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را 
استفاده مى کنند که ایران با 110 درصد در شرایط کامًال 
بحرانى است و در صورت ادامه این روند، تا 15 سال دیگر 

آبى در کشور باقى نخواهند ماند.
وى ادامه داد: در حال حاضر 88 میلیارد مترمکعب آب 
تجدید پذیر در ایــران داریم و میــزان آب مصرفى در 
کشور 97 میلیارد مترمکعب اســت و براى رسیدن به 

حداقل اســتاندارد، 40 درصد بهره بردارى از منابع آب 
تجدیدپذیر، باید مصرف آب را به میزان 60 میلیارد متر 
مکعب در ســال کاهش دهیم؛ یعنى آن را به یک سوم 
میزان فعلى برسانیم که دستیابى به این هدف طى مدت 
کوتاه 15 سال باقیمانده بدون هدفمند کردن تحقیقات و 
بهره مندى از دستاوردهاى پژوهش و فناورى امکانپذیر 

نیست.

هشدار نابودى منابع آبى ایران

در تابستان امسال 289 شهر کشور در معرض تنش آبى 
قرار داشــتند، بدان معنى که ظرفیت تأمین آب و میزان 
نیاز آبى در نقطه سربه ســر قرار  گرفت و در ساعات اوج 
مصرف، با کمبودى بالغ بر 8/5درصد نســبت به نیاز آبى 
مواجه بودیم اما به گفته مدیرعامل شرکت مهندسى آب و 
فاضالب کشور، با اجراى پروژه هاى مقابله با خشکسالى 
و همکارى مشترکان، با حداقل مشکل از پیک مصرف 

آب عبور کردیم.
در بخش روســتایى نیز با اجراى طرح ملى مجتمع هاى 
آبرسانى روستایى، تعداد روستاهایى که توسط تانکرهاى 
آبرسانى سیار تأمین آب مى شوند، از شش هزار و 11 روستا 

به پنج هزار و 382 روســتا کاهش یافته است که به گفته 
جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور 
با تداوم این طرح، شاهد کمتر شدن این تعداد در سال هاى 

آتى نیز هستیم.
وى با تأکید بر اینکه در تابســتان ســال جارى متوسط 
حداکثر دماى کشور نسبت به متوسط درازمدت در حدود 
یک تا 1/5 درجه سانتیگراد افزایش یافت، عنوان کرد:  از 
طرفى ما امسال شاهد افزایش طول مدت حداکثر دماى 
روزانه و همچنین افزایش حداقل دماى شبانه بودیم که 
این عوامل در کنار رشــد بازار آب، سبب افزایش تولید و 

مصرف آب مى شود.

میزان کمبود آب امسال چقدر بود؟
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اى مردم! دنیا ســراى گذرا و آخرت خانه جاویدان اســت. پس 
از گذرگاه خویش براى ســر منزل جاودانه توشه برگیرید و 
پرده هاى خود را در نزد کســى که بر اســرار شــما آگاه است 
پاره نکنیــد، پیش از آنکــه بدن هاى شــما از دنیا خارج شــود، 
دل هایتان را خارج کنید، شما را در دنیا آزموده اند و براى غیر 

موال على (ع)دنیا آفریده اند. 

به گزارش روابــط عمومى شــرکت آب و فاضالب 
روستایى استان اصفهان از مشترکین آب روستایى که کمترین 

میزان مصرف را در سال 96 داشته اند تقدیر شد.
محمدحســین قرائتى مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
روستایى اســتان اصفهان در این خصوص گفت: منابع تأمین 
آب شرب روستاهاى استان اصفهان به دلیل خشکسالى کاهش 
چشمگیرى داشته و سطح ایســتابى سفره آبهاى زیرزمینى نیز 
افت کامًال محسوسى را شاهد بوده که باعث  کم شدن آبدهى و 

در بعضى از مناطق خشک شدن چاه ها  شده است.

وى آبرسانى سیار و تامین منابع آبى جایگزین را از جمله اقدامات 
صورت گرفته براى جبران کمبود آب عنوان کرد و اظهار داشت: 
اجراى پروژه هاى آبرســانى، اصالح و بازســازى شبکه هاى 
فرسوده و استقرار دستگاههاى آب شیرین کن جزو برنامه هایى 
است که شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان بر حسب 
وظایف ذاتى خود به صورت مستمر پیگیرى و اقدام مى نماید، اما 
الزم است مشترکین محترم نیز با استفاده صحیح از آب، خادمین 

خود را در این شرکت یارى نمایند.
مهندس قرائتى نقش بانوان و زنان خانه دار  براى صرفه جویى 

در مصرف آب شرب را بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و افزود: با 
توجه به شرایط خاص کم آبى که استان اصفهان را دچار نموده 
و مشکالتى که براى تامین آب شرب مردم وجود دارد، مصرف 
بهینه آب شرب عامل بســیار مهمى براى مقابله با بحران کم 
آبى و بهره مندى همگان از این نعمت بــدون جایگزین الهى 

مى باشد.
مدیرعامل شــرکت آبفار اســتان اصفهان فرهنگسازى صرفه 
جویى در مصرف آب را جزو اولویتهاى برنامه هاى این شرکت و 
در راستاى اقتصاد مقاومتى مورد تاکید رهبر معظم انقالب «مد 

ظله» اعالم کرد و اظهار داشت: براى ترغیب مردم به مصرف 
بهینه آب ، پس از بررسى هاى انجام شده و در نظر گرفتن شرایط 
انشعابات آب شرب مشترکین، با همکارى امور آب و فاضالب 
روستایى شهرستانها  از مشــترکین محترم خانگى که الگوى 
مصرف آب شرب را رعایت نموده و با عمل به توصیه هاى مکرر 
کارشناسان این شرکت  کمترین میزان مصرف آب شرب را در 4 

ماه نخست سال جارى داشته اند تقدیر شد.
وى از مردم خواســت بحران کمبود آب را کامال جدى گرفته و 
از مصارف غیر شــرب آب  مانند نظافت، شست و شو ،آبیارى و 

کارهاى ساختمانى و همچنین اســتفاده غیرقانونى و 
بدون مجوز از انشعاب آب (انشــعاب غیرمجاز) جداً خوددارى 

نمایند.
به گفته قرائتى، ســامانه تلفنى ارتباط مردمــى 1523 نیز به 
صورت شبانه روزى آماده دریافت گزارشهاى روستائیان استان 
اصفهان در زمینه انشعابات غیرمجاز، آبیارى باغات و درختان و 
هرگونه مصادیق اسراف در استفاده از آب و تضییع حقوق مردم 
و نیز  شکستگى ها و اتفاقات شــبکه توزیع آب و خرابى کنتور 

خواهد بود.

از مشترکین کم مصرف آب  شرب  در روستاهاى استان اصفهان تقدیر شداز مشترکین کم مصرف آب  شرب  در روستاهاى استان اصفهان تقدیر شد

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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در اصفهان در اصفهان قرمزقرمز و  و آبىآبى نداریم

روحیه خوب  
ذوبى ها براى 
مبارزه در تهران

12

انبه؛ میوه اى درمانگر با 
خواص باورنکردنى

وقتى واى فاى پرسرعت 
رهایتان نمى کند

14

11

15

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

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

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى 

شما.

شهردارى خوانسار به استناد مجوز شماره 583 مورخ 96/6/23 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد قطعه زمین مسکونى واقع در بلوار باران، 
تقاطع خیابان ولیعصر (عج) را به شرح ذیل به باالترین قیمت به فروش برساند:

شهردارى خوانسار

آگهى مزایده
نوبت  اول

قیمت پیشنهادى هر متراژشماره پالكآدرسردیف
کاربرىمترمربع (ریال)

مسکونى5/584192/325/000/000زمین واقع در بلوار باران- تقاطع خیابان ولیعصر (ع)3

1) متقاضیان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 96/6/26 لغایت پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/7/10 پیشنهاد خود را در خصوص پالك 
فوق الذکر تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى نموده و رسید دریافت دارند.

2) زمان بازگشایى پیشنهادات رسیده رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/7/11 مى باشد.
3) متقاضى مى بایست مبلغ 48/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حسال 0105922986005 به حساب شهردارى واریز و 

فیش مربوطه را همراه با تقاضانامه در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى فرمایند.
4) در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واریز کل وجه تا مدت یک هفته از بازگشایى پاکت ها، شهردارى سپرده نفر اول را ضبط 

و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.
5) به پیشنهاداتى که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6) کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
7) متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات در ساعات ادارى به دفتر فنى و امور مالى شهردارى مراجعه نمایند. 
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با ما همراه شوید

مىى ککندمى کند

عطاران گفت 
به من سیلى به من سیلى 
بزنبزن
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رپورتاژ «رامبد»رپورتاژ «رامبد»

وصباورنکردنى
11

سقوط مرگبار پس از صرف مشروبات الکلى
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ویشکا 
آسایش با 
حضور در برنامه 
«35» از شــروع 
فعالیت خــود در زمینه 
بازیگرى گفــت و درباره 
همکارى اش با کارگردان هاى 
مختلف توضیح داد. او همچنین 
درمورد بهترین بازیگر امروز سینماى 
ایران بیان کرد: نویــد محمدزاده فوق 

العاده است و کارش را به خوبى بلد است.
این بازیگر و طراح صحنه سینما و تلویزیون 
شامگاه شنبه 25 شــهریور مهمان فریدون 

جیرانى در برنامه اینترنتى «35» بود.
آســایش در ابتداى گفتگو درباره شروع کارش و 
نقش «قطام» در ســریال «امام على(ع)» گفت: 
براى بازى در نقش قطام تســت دادم. پیشنهادش 
از آقاى شــریفى نیا بود و دایى ام مازیار پرتو به شدت 
مخالف بود. آسایش در پاسخ به اینکه چرا نقش قطام به 
این خوبى از آب درآمد گفت: در سریال «امام على(ع)» 
راهنمایى هــاى آقــاى میرباقرى و آقاى ســیروس 

گرجستانى خیلى به من کمک کرد.
در ادامه گفتگو، آسایش درباره صحنه اى از فیلم «نهنگ 
عنبر» که سیلى به صورت رضا عطاران مى زند، گفت: 
من به رضا عطاران گفتم که دستم سنگین است و بگذار 
این کار را نکنم و رضا گفت که اشکال ندارد تو بزن و من 
بعدش یک دیالوگ دیگر را مى گویم تا دومى را بزنى، 
من هم گفتم خودت خواستى و وقتى فیلمبردارى تمام 
شد، رضا گفت که وقتى اولى را خوردم مى گفتم تو رو 

خدا دومى را نزن.

و  ا
ســپس درباره 
بازى که در فیلم «ورود آقایان 
ممنوع» داشــت، توضیح داد: موفقیت 
نقشم در «ورود آقایان ممنوع» عوامل مختلفى 
داشت، یک سناریو خوب و درجه یک بود که من عاشق 
آن بودم، دوم اینکه رامبد کارگردان خیلى خوبى بود، سوم 
هم تمرین زیادى بود که در لوکیشن انجام مى دادیم؛ این 

سه عامل خیلى به من کمک کرد.
این بازیگر افزود: باور نمى کردم که براى این کار سیمرغ 
بگیرم، فکر مى کردم که کمدى خیلى مورد توجه نیست. 
زشتى چهره ام در آن نقش را خیلى دوست داشتم و برایم 

جذاب تر از بخش دوم فیلم بود.
آسایش درباره نامزد نشدن جوان و قاسمخانى در آن دوره 
گفت: رامبد و پیمان قاسمخانى هم مستحق نامزدى در 

جشنواره آن ســال بودند، بازى خوب و درست رضا 
عطاران باعث مى شد من هم خوب بازى کنم. 

اصًال مسخره بازى درنمى آورد و به خوبى 
من را با خود همراه مى کرد.

بازیگر «50 کیلو آلبالو» در پاسخ به 
جیرانى که گفت نقشى که در فیلم 

پیمان قاســمخانى هم داشتى 
بســیار خوب و جاافتاده بود، 
بیان کرد: من به کارگردان 
خیلى وابسته هستم، در 

«خوب، بــد، جلف» 

برخى کارها را اتود 
مى زدم و به پیمان مى گفتم که من اینها را در نظر دارم اگر 
زیادى شده به من بگویید تا قوت خود را از دست ندهد. 
یکى از ویژگى هاى مثبت بازى کمدى رضا عطاران این 
است که زیاده روى ندارد و همه چیز درست و کامل است.

یش  ســا ه آ ر بــا ر د
فیلــم اینکــه چرا 

«دراکوال»ى 
عطاران آنطــور که همه 

انتظارش را داشتند خوب از آب درنیامد 
گفت: «دراکوال» را خیلى دوســت داشتم و اگر به 

خودم بود مى خواستم نقش بیشترى در آن داشته باشم. 
نکته مثبت فیلم وجود امضاى رضا عطاران است و کار 
ابزورد است و من این ســبک کار را خیلى دوست دارم، 
در ضمن عطاران در «دراکوال» ســعى نمى کرد فقط 

مخاطب را بخنداند.
این بازیگــر همچنین درباره همکارى اش با ســامان 
مقدم در «نهنگ عنبر» و سریال «دیوار به دیوار» گفت: 
سامان مقدم از کارگردان هایى است که فیلمنامه هایش 
را نخوانده مى پذیرم. «نهنگ عنبر2» را بیشتر دوست 
دارم و صحنه تصادف را از همه ســکانس ها بیشــتر

 مى پسندم؛ اولین بار که آن را در سینما دیدم 
گریه کردم و به نظرم یک تلنگر بود 
براى همه که شادى ها بسیار زود 
و بایک اتفاق ساده مى تواند تمام 

شده و به غم تبدیل شود.
او دربــاره فعالیــت هاى 
روزمــره اى کــه انجام 
مى دهد هم گفت: در 
دوران دبیرســتان 
درس  وقتــى 
م  نــد ا مى خو

همزمان 
موزیک هاى 

گوش  متالیــکا 
مــى دادم و مــادرم 

اعتراض مى کرد. عالقه ام 
به موسیقى همچنان ادامه دارد 

و بستگى به شرایط و حالم هر نوع 
موسیقى را گوش مى دهم.

آســایش درباره بهترین بازیگران امروز 
سینماى ایران از نگاه خودش توضیح داد: 

نوید محمدزاده را خیلى دوست دارم و بازى 
اش در «ابد و یک روز» بى نقص بود، اعجوبه اى 

در بازیگرى است و مشخص است که خیلى به 
بازیگرى اش فکر مى کند و در واقع مى توان گفت 

که خیلى کارش را بلد است. دوست دارم روزى با او 
همکارى کنم.

او درباره بهترین بازیگر زن امروز سینما هم ادامه داد: 
سخت است درباره بازیگران زن نظر دادند، مثًال در «ابد 
و یک روز» پریناز ایزدیار بسیار فوق العاده است و اتفاق 
منفى که درباره من هم رخ داد و همه بازیگران زن را هم 
دربر مى گیرد نقش تکرارى است که توسط کارگردانان 
به بازیگر پس از آن نقش خوب پیشنهاد مى شود. منتظرم 
تا او را در یک نقش متفاوت ببینم. در نسل خودم هم لیال 
حاتمى را خیلى دوست دارم، خیلى زیباست. فیلم «لیال»  
هم در کورش اکران شده است و تنبلى ام مى آید که از 

لواسان بروم فیلمش را ببینم.
این بازیگر در پایان درباره بازى ایزدیار در «شهرزاد» 
گفت: «شــهرزاد» را نگاه نمى کنم، هیچ دشمنى با 
کســى ندارم اما ترجیح مى دهم وقت خالى که در 

شب دارم را فیلم هاى خارجى ببینم.

عطاران گفت به من سیلى بزن
گفتگوى فریدون جیرانى با  ویشکا آسایش در «35» 

وال»ى 
ان آنطــور که همه 

رش را داشتند خوب از آب درنیامد 
ت: «دراکوال» را خیلى دوســت داشتم و اگر به 

ودم بود مى خواستم نقش بیشترى در آن داشته باشم.
کته مثبت فیلم وجود امضاى رضا عطاران است و کار 
بزورد است و من این ســبک کار را خیلى دوست دارم، 
فقط  در ضمن عطاران در «دراکوال» ســعىنمى کرد

مخاطب را بخنداند.
این بازیگــر همچنین درباره همکارى اش با ســامان 
مقدم در «نهنگ عنبر» و سریال «دیوار به دیوار» گفت: 
سامان مقدم از کارگردان هایى است که فیلمنامه هایش 
را نخوانده مى پذیرم. «نهنگ عنبر2» را بیشتر دوست 
دارم و صحنه تصادف را از همه ســکانس ها بیشــتر

 مى پسندم؛ اولین بار که آن را در سینما دیدم 
گریه کردم و به نظرم یک تلنگر بود 
براى همه که شادى ها بسیار زود 
تفاق ساده مى تواند تمام 

همزمان 
موزیک هاى 

گوش  متالیــکا 
مــى دادم و مــادرم 

عالقه ام اعتراضمى کرد.
به موسیقى همچنان ادامه دارد 

بو بستگىبه شرایط و حالم هر نوع 
موسیقى را گوش مى دهم.

آســایش درباره بهترین بازیگرانن امروز 
سینماى ایران از نگاه خودش توضیح داد: 

نوید محمدزاده را خیلى دوست دارم و بازى 
اشدر «ابدو یک روز» بى نقص بود، اعجوبه اى

در بازیگرى است و مشخص است که خیلى به 
ش فکر مى کند و در واقع مى توان گفت 

 روزى با او 

جمشید مشایخى که این روزها در بیمارستان بسترى است از وضعیت انتخاب 
بازیگران در فضاى سینما و تلویزیون دوباره انتقاد کرد.

با توجه به کسالت چند روز اخیر جمشید مشایخى و بسترى شدن او در بیمارستان 

آتیه براى رفع ضعف جســمانى، على اصغر کاراندیش، معاون توسعه مدیریت و 
منابع وزارت ارشاد به همراه سید عباس عظیمى مدیرعامل مؤسسه هنرمندان 
پیشکســوت با حضور در این بیمارســتان به عیادت این هنرمند تئاتر، سینما و 
تلویزیون رفتند.در این عیادت مشایخى در ســئواالتى جویاى آخرین وضعیت 
مؤسسه هنرمندان پیشکسوت شد و به دکتر کاراندیش گفت: «با توجه به اتفاقات 
خوبى که در این چند ســال افتاده، امیدوارم وزیر جدید در حمایت از این مؤسسه 
از وزراى قبلى پیشــى بگیرد و هر روز شاهد اخبار و گزارشــات خوبى از ایشان 
براى هنرمندان پیشکسوت باشیم.»او در بخشى دیگر از سخنانش گفت: «من 
خادم هنر و هنرمندانم، پس از این موقعیت و حضور شما بزرگواران که در مقام و 
مسئولیت هستید استفاده مى کنم و درد اعضاى انجمن بازیگران را بازگو مى کنم.» 

این هنرمند باسابقه روى تخت بیمارستان با انتقاد از نحوه انتخاب بازیگران در 
فضاى سینما و تلویزیون، سخنانش را اینگونه ادامه داد: «چرا با وجود انجمن هاى 
بازیگران، خانه سینما و این همه عضو هنرمند و بازیگر ثبت شده، باید شاهد حضور 
افرادى به عنوان بازیگر از بیرون این محیط باشیم تا هنرپیشگان حرفه اى بیکار 
بمانند؟ من امیدوارم راه حلى براى این مســئله مهم پیدا شود.»مشایخى گفت: 

وقتى مشکالت عدیده «من براى خودم نگرانى ندارم ولى 
بازیگر  هنرمندان 
مى بینــم،  را 
نــم  ا نمى تو

سکوت کنم.»

   گالیه هاى جمشید مشایخى روى تخت بیمارستان

سوت شد و به دکتر کاراندیش گفت: «با توجه به اتفاقات 
لافتاده، امیدوارم وزیر جدید در حمایت از این مؤسسه 
گیرد و هر روز شاهد اخبار و گزارشــات خوبى از ایشان 
ت باشیم.»او در بخشى دیگر از سخنانش گفت: «من 
ساز این موقعیت و حضور شما بزرگواران که در مقام و 
مى کنم و درد اعضاى انجمن بازیگران را بازگو مى کنم.»

بمانند؟ من امیدوارم راه حلى براى این مســئله مهم پیدا شود.»مشایخى گفت: 
وقتى مشکالت عدیده«من براى خودم نگرانى ندارم ولى 

بازیگر  هنرمندان 
مى بینــم،  را 
نــم  ا نمى تو

سکوت کنم.»

این روزها مؤسسه پخش «فیلمیران» و على سرتیپى، 
مدیرعامل آن بــا دراختیار داشــتن مدیریت برخى از 
پردیس هاى مهم و از جمله پردیس کورش در تهران، 
نقش مهمى در مناسبات اکران بازى مى کنند و شاید 
براى همین باشــد حتى رامبد جوان که فیلم تازه اش 
«نگار» با پخش «هدایت فیلم» یکى از رقباى قدیمى 
فیلمیران روى پرده است به ناگاه از رسول صدرعاملى 
یکى از شــرکاى فیلمیران دعوت مى کند که مهمان 

«خندوانه» باشد!
حضور رســول صدرعاملى در «خندوانــه» هرچند به 
بهانه مرور کارنامه فعالیت هاى فرهنگى اش از روزنامه 
نگارى تا فیلمسازى صورت گرفت اما پایان بندى برنامه 
که بنا بود با ضبط واکنش صدرعاملى نسبت به برخى 
واژگان همراه باشد کامًال در خدمت فیلمیران و شرکاى 

آن قرار گرفت.
نخستین واژه اى که صدرعاملى باید درباره اش سخن 
مى گفت غالمرضا موسوى از شرکاى فیلمیران بود(!) 
و سومین واژه هم محمدرضا تخت کشیان یکى دیگر 
از شــرکا!آخرین واژه هم «فیلمیران» بود تا رپورتاژى 
حســابى براى فیلمیران صورت گیرد چــون نه فقط 
شــخص رامبد جوان به معرفى این شــرکت پخش 
پرداخت و در مدح آن سخن گفت بلکه صدرعاملى نیز 
کوشید تا مى تواند، هم از فیلمیران تعریف کند و هم از 
سختى هایى بگوید که پسرخاله اش على سرتیپى در 

فیلمیران مى کشد!
اگر «خندوانــه» در جهتى پیش مــى رفت که تمامى 
فعاالن صنعت پخش فیلم بتوانند مجالى براى معرفى 

در ایــن برنامه 
شــته  ا د

شــند  با
خیلــى 

هــم 
خوب بــود و 

شــائبه جانبدارى از 
یــک شــرکت پخش 

را شــکل نمــى داد اما 
در شــرایطى کــه فیلم 
«نگار» رامبــد روى پرده 
اســت و در این مدت در 
پردیســى مانند کورش 
هم سانس هاى فراوانى 
براى آن تدارك دیده 
شده این نوع رپورتاژ 
بــه شــدت شــبهه 
برانگیز است و خالف 
عنصرى به نام عدالت 
که باید زیربناى تولید 
محتوا در رســانه اى 
باشــد که نــام ملى 

گرفته است.

پشت پرده حضور رسول صدرعاملى در «خندوانه» 

رپورتاژ «رامبد»

«ران هاچینسون»، فیلمنامه نویس سرشناس روایت عجیبى 
از رفتار «مارلون براندو» در پشت صحنه فیلم «جزیره دکتر 
مورو» دارد. بر اساس روایت ران هاچینسون، مارلون براندو 
در صحنه فیلمبردارى «جزیره دکتر مورو» رفتار وحشتناکى 

داشته و به عمد در کار تولید خلل ایجاد مى کرد.
زمانى که پیشنهاد همکارى در پروژه «جزیره دکتر مورو» به 
هاچینسون ارائه شد، در مخیله اش هم نمى گنجید که بازیگر 
«پدرخوانده» به کابوسى براى او بدل شود. او این پیشنهاد 
را فرصتى رؤیایى مى دید تا با بازیگر محبوبش و کارگردان 

بزرگى چون «جان فرانکنهایمر» همکارى کند.
اما هاچینسون با پیوستن به عوامل تولید شاهد ساخت یکى 
از بدترین فیلم هاى تاریخ سینما بود که خودش آن را اینگونه 

توصیف مى کند: «فاجعه 40 میلیون دالرى.»
او در وهله نخســت با دیدن اضافه  وزن زیاد مارلون براندو 
در صحنه شگفت زده شده بود، درباره بى اعتنایى براندو به 
فیلمنامه مى گوید: «او دوست داشت همه چیز را بداهه بگوید 
و اصًال به فیلمنامه اعتنا نمى کرد. او حتى به ندرت از مکانى 
که براى اقامتش فراهم کرده بودند خارج مى شد. تنها زمانى 

در را باز مى کرد که پیتزایش را مى آوردند.»

هاچینسون نویسنده اهل ایرلند شمالى برنده جایزه «امى» 
اســت و یک بار نیز نامزد جایزه «الرنــس اولیویه» براى 

بهترین نمایشنامه شده است.
ماه آینده کتاب خاطــرات این فیلمنامه نویــس با عنوان 
«چسبیدن به کوه یخ: نوشتن براى زندگى در صحنه و در 
هالیوود» منتشر خواهد شــد. او در این کتاب از خاطرات 
ناخوشایند ســاخت فیلم «جزیره دکتر مورو» گفته است. 
این خاطرات آنقدر براى او ناخوشایند بوده که هیچگاه فیلم 

«جزیره دکتر مورو» را تماشا نکرده است.
مارلون براندو که با بازى هاى مسحورکننده در فیلم هاى 
کالسیکى چون «اتوبوسى به نام هوس» و «در بارانداز» 
انقالبــى در بازیگرى به پا کــرده بود، بــراى رفتارهاى 
غیرقابل پیش بینى با تهیه کننــدگان، کارگردانان و دیگر 
بازیگران، مشهور بود. البته فرانکنهایمر نیز پیش از آغاز کار 
به هاچینسون هشدار داده بود که کار کردن با براندو دشوار 
است. هاچینسون روزهاى فیلمبردارى «جزیره دکتر مورو» 
را اینگونه به یاد مى آورد: «در صحنه فیلمبردارى همه با هم 
رفتارى هیوالوار داشتند. رابطه میان براندو با دیگر بازیگران 

مسموم بود. آنجا جزیره مردم دیوانه بود.»

فیلمبردارى «چهار راه اســتانبول» که پیش تر 
«پالســکو» نام داشــت، به تهیه کنندگى و 
کارگردانى مصطفى کیایى اواخر هفته گذشته 
در تهران آغاز شد. در این فیلم سینمایى بهرام 
رادان، محسن کیایى، سحر دولتشاهى، ماهور 
الوند، مهــدى پاکدل، رعنا آزادى ور، مســعود 

کرامتى و... به ایفاى نقش مى پردازد.
این ششمین ساخته سینمایى محسن کیایى 
بعد از فیلم هاى «بعد از ظهر سگى سگى»، «ضد 
گلوله»، «خط ویژه»، «عصر یخبندان» و «بارکد» 
است و مانند ساخته هاى قبلى او، اثرى پر بازیگر 
محسوب مى شود. به  نقل از مشاور رسانه اى این 
فیلم، «چهار راه استانبول» تولید دشوارى خواهد 
داشت و پیش بینى مى شود فیلمبردارى آن تا 

اواخر آبان ماه ادامه داشته باشد. 

«چهار راه استانبول»
 کلید خورد

رازهایى از رفتار عجیب «مارلون براندو»

ارژنگ امیرفضلى گفت: مردم همواره به من 
لطف داشته اند و در حین برگزارى برنامه ادابازى 

«خندوانه» بازخوردهاى بسیار خوبى را از آنها 
مى گرفتم. براى خودم هم جالب بود و باورم

 نمى شد که تا مرحله نهایى باال آمدم.
ارژنگ امیرفضلى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 

درخصوص آخرین فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: به تازگى براى بازى در سریال 
«افسانه هزار پا» به کارگردانى شهاب عباسى 
دعوت شدم و از چند هفته دیگر جلوى دوربین 

این اثر خواهم رفت. این گروه تجربه موفق 
«خنده بازار» را در کارنامه دارد و به امید خدا 

سریال خوبى را آماده پخش خواهد کرد.
وى دلیل کم کارى خود در سینما را اینگونه 

توصیف کرد: واقعیت این است که با وجود تولید 
فیلم هاى کمدى زیادى که در سینما ساخته 

مى شود در کل هیچ پیشنهادى طى سال گذشته 
براى بازى در سینما به من نشده است. خود 

من هم دلیل این قضیه را نمى دانم اما امیدوارم 
اتفاقات بهترى در راه باشد.

بازیگر فیلم «شکالتى» درباره وضعیت جسمى 
خود ادامه داد: بعد از عمل جراحى که داشتم حالم 
نسبتاً بهتر است. به جز دیسک کمر و  درد گردن 

و آلرژى شدید فصلى که گرفته ام مشکل جسمى 
دیگرى ندارم.

وى با اشاره به حضور خود در برنامه «خندوانه» 
تأکید کرد: تجربه حضور در «خنداونه» براى من 
اتفاقى شیرین و جذاب بود. حضور در کنار رامبد 

جوان و دوستان قدیمى براى من لذت بخش بود 
و خود مسابقه هم در نوع خود اتفاق جالبى است.

امیرفضلى با ابراز تشکر از مردم خاطرنشان کرد: 
مردم همواره به من لطف داشته اند و در حین 

برگزارى برنامه ادابازى «خندوانه» بازخوردهاى 
بسیار خوبى را از آنها مى گرفتم. براى خودم هم 

جالب بود و باورم نمى شد که تا مرحله نهایى باال 
آمدم و بسیارى از مردم در صفحه اینستاگرام 
مى گفتند که حق من بوده که عنوان اول را به 

دست آورم.

محسن چاووشى، خواننده  پاپ کشورمان 
که تاکنون با هیچ سریالى همکارى 

نداشته، براى اولین بار با سریال«هاتف» 
به تلویزیون مى آید.

نعمت چگینى تهیه کننده سریال «هاتف»  
گفت: در مورد خواننده  تیتراژ سریال «هاتف» 

پیش از این با محسن چاووشى مذاکراتى 
داشتیم که خوشبختانه نهایى شد و قرار است 

تیتراژ این سریال توسط محسن چاووشى 
خوانده شود.

تهیه کننده«هاتف» خاطرنشان کرد: این اولین 
بارى است که محسن چاووشى تیتراژ یک 

سریال تلویزیونى را مى خواند و این همکارى با 
سریال «هاتف» آغاز خواهد شد.

احساس بازیگر 
«اخراجى ها» در
 فینال ادابازى 

محسن چاووشى 
خواننده  سریال 

محرمى «هاتف» شد
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مطالعات نشان مى دهد میکرو و نانوذرات تتو (خالکوبى) 
مى توانند داخل بدن حرکت کنند و به گره هاى لنفاوى 

برسند.
خالکوبــى یــا َتتو بــه عمل ایجــاد نقــوش دایمى 
یا بــا مانــدگارى طوالنــى بــر روى پوســت گفته 
مى شــود. مطالعــات جدید بــراى اولین بار نشــان 
مى دهــد رنگدانه هــاى ارگانیــک و غیــر ارگانیک 
استفاده شــده در جوهر تتو و آالینده هایى مانند نیکل، 
کروم، منگنز یــا کبالت مى توانند داخــل بدن حرکت 

کنند.
معموًال افراد هنگام خالکوبى در انتخاب سوزن استریل 
و استفاده نشــده دقت دارند ولى هیچکدام از ترکیبات 
شیمیایى استفاده شده در جوهر تتو مطلع نیستند. عالوه 
بر نیکل، کروم، منگنز یا کبالت، رایج ترین عنصر مورد 
استفاده در جوهر خالکوبى، دى اکسید تیتانیوم است. این 
عنصر یک رنگدانه سفید است و در ترکیب با رنگدانه ها، 
براى ایجاد سایه استفاده مى شــود. این عنصر معموًال 
به عنوان افزودنى در انــواع خوراکى، رنگ و کرم هاى 
ضد آفتاب نیز مورد اســتفاده قرار مى گیــرد. برخى از 
عوارض منفى اســتفاده از این رنگدانه ســفید، تأخیر 
در درمان، برآمدگى و ورم پوســتى و احساس خارش

 است.
مطالعات جدید نشــان مى دهد این رنگدانــه ها وارد 
پوست شده و در بدن حرکت مى کنند و به گره هاى لنفى 
مى رسند. در واقع گره هاى لنفى در تالش براى پاکسازى 
این میکرو و نانوذرات هستند. محققان احتمال مى دهند 
ایــن ذرات مى توانند منجر به افزایش ســایز گره هاى 

لنفاوى شوند.  

آبسه به معنى تجمع چرك و عفونت در بافت هاى بدن 
اســت. در هر جاى بدن ممکن است آبسه تشکیل شود 

ازجمله در حفره دهان.

علل آبسه در حفره دهان چیست؟ 
آبســه به علت پوســیدگى دنــدان اتفــاق مى افتد. 
پوسیدگى هاى دندان اگر درمان نشود، عفونت ناشى از 
پوسیدگى گسترش پیدا مى کند و به مقر دندان مى رسد. 
از آنجا عفونت وارد استخوان مى شود یا حتى عفونت وارد 

نسوج اطراف دندان مى شود.
اگر دندان سالم باشد و پوسیدگى در کار نباشد، مشکالت 
لثه اى و بیمارى هاى لثه اى موجب آبسه دندان مى شود، 
البته عفونت هاى لثه اى درمان نشده نیز باعث ایجاد آبسه 

لثه اى مى شود.

تشخیص آبسه چگونه صورت مى گیرد؟
گاهى تشخیص ســاده و گاهى مشکل است. وقتى 
دندان پوســیدگى ندارد به علت عفونت لثه اســت 

اما وقتى دندان پوسیدگى دارد به علت دندانى، 

آبسه ایجاد مى شود. البته یک علت کمتر شایع هم وجود 
دارد که بر اثــر ضربه یا غذایى کــه مى خوریم و یا وارد 
شدن جسم خارجى به بافت هاى اطراف دندان و مخاط، 

مى تواند باعث عفونت و آبسه دندان شود.

چه افرادى استعداد بیشترى براى ابتال به 
عفونت هاى دندانى دارند؟

افرادى که به هر علتى سیستم ایمنى ضعیف ترى دارند 
مثل خانم هاى باردار، افراد سالمند و آنها که بیمارى هاى 
زمینه اى دارند، مثل افراد مبتال بــه دیابت در این گروه 

قرار دارند.

عالیم آبسه دندان چیست؟
درد، تورم، گاه لقى دندان، بوى بد دهان و اشــکال در 
عملکرد دهان و دندان، مشــکل غذا 
خوردن که اگر به آن رسیدگى نشود 
و مشــکل ادامه پیدا کند، تب باال 

و بى حالــى بروز 

مى کند. این دو نشانه آخر، خطرناك هستند و فرد مبتال 
باید هر چه سریع تر به دندانپزشک مراجعه کند.

پیشگیرى از آبســه دندان و لثه چگونه 
است؟

باید از پوســیدگى دندان و بیمارى لثه پیشگیرى کنیم. 
حداقل دو بار مســواك زدن به مدت حداقل دو دقیقه با 
خمیر دندان هاى حاوى فلورایــد، کاهش مصرف مواد 
قندى و هر ماده قندى که قند و شکر دارد و مراجعه منظم 

به دندانپزشک نیز توصیه مى شود.

 اقدامات اولیه اى که افراد مجاز به انجام 
دادن آن هستند، چیست؟

فرد مى تواند یک مسکن بخورد تا درد شدید را تسکین 
دهد. دهان را با آب و نمک رقیق هم شستشو بدهد و بعد 
به دندانپزشک یا مرکز شبانه روزى 

مراجعه کند.  

آکنه زمانى اتفاق مى افتد که چربى با سلول هاى مرده 
پوست تلفیق شده و منافذ پوست را مسدود مى کند.

براى شناختن راه هاى درمان جوش صورت و آکنه ابتدا 
باید علت بروز آنها را بدانیم. جوش صورت انواع مختلفى 
دارد اما متداول ترین نوع آن آکنه دوران بلوغ است. بلوغ 
جسمانى باعث باال رفتن سطح هورمون ها و به خصوص 
تستسترون مى شود. این تغییرات باعث مى شوند غدد 
پوستى، چربى بیشــترى تولید کنند. علت اصلى تولید 
سبوم و چربى این است که از پوست محافظت شود و آن 

را نرم و مرطوب نگه دارد.
داروهاى مشخصى نیز هســتند که باعث بروز آکنه مى 
شــوند پس در صورتى که جوش زده اید و قرص هاى 
خاصى مصرف مى کنید حتمًا با پزشــک خود مشورت 
کنید.تنها نوجوانان نیســتند که جوش صورت را تجربه 
مى کنند. گاهى اوقات نوزادان تازه به دنیا آمده نیز آکنه 
و جوش دارند و علت آن نیز انتقال هورمون از بدن مادر 
به آنهاست. کودکان و بزرگساالن نیز ممکن است دچار 
آکنه شوند.برخى عارضه هاى سیســتم غدد درون ریز 

نیز هســتند که مى توانند باعث بــروز جوش صورت و 
آکنه شوند.

توضیحاتى کلى درباره رفع جوش صورت
براى اینکه بتوانید آکنه را کنترل کنید باید پوست خود را 
تمیز نگه دارید. از محصوالتى که منافذ پوستى را مسدود 
مى کنند دورى بجویید. صورت خود را روزى یک یا دو 
بار با صابون و یا صابون هاى مخصوص جوش صورت 
بشویید. سعى کنید به جوش هایى که دارى دست نزنید 
و به قول معروف آنها را نترکانید چرا که باعث بدتر شدن 
آنها و دائمى شــدن جاى زخم آنها روى پوست صورت 

خود خواهید شد.
اگر تنها چند جوش روى صورت خــود دارید مى توانید 
بدون تجویز پزشک سراغ محصوالت بهداشتى مالیم 

بروید. 

براى از بین بردن جاى جوش چه کنیم؟
روش هاى درمانى بسیارى براى از بین بردن جاى جوش 

وجود دارند. یکى از آنها درمان لیزرى است که مى تواند 
جاى جوش را از بین ببرد. گاهى اوقات و در طول زمان، 
جاى جوش ها کوچک شده و از بین مى روند اما اگر این 
زخم هاى کوچک روى صورت اذیت تان مى کنند براى 
درمان جاى جوش به پزشک مراجعه کنید. گاهى اوقات 

حتى به جراحى پالستیک نیز احتیاج پیدا خواهید کرد.
 

بیمارى هــاى قلبى و مزمــن تهدیدى جــدى براى 
حیات انسان هســتند، اما براى پیشــگیرى و کنترل 
این بیمارى هاى خطرنــاك در کنار روش هاى درمانى 

مى توانید از خواص میوه هاى طبیعى نیز بهره بگیرید.
کارشناســان در جدیدترین پژوهش هاى خود دریافتند 
مصرف انبه مى توانــد از ابتالى فرد بــه بیمارى هاى 

قلبى-عروقى و دیابت جلوگیرى کند.
براساس این پژوهش، دانشــمندان با تجزیه و تحلیل 
خواص انبــه دریافتند مصــرف آن افزون بــر درمان 
بیمارى هــاى قلبى - عروقى و دیابت، براى ســالمت 

مغز، پوست بدن و بهبود عملکرد روده ها نیز مفید است.
از جمله دالیل ابتال به دیابت نوع 2، مى توان رژیم غذایى 
نامناسب حاوى مواد شــیرین و پرچرب، کم تحرکى و 
انجام ندادن ورزش منظم، داشتن استرس و افسردگى، 
چاقى، کنترل نکردن دوره اى قنــد خون، مصرف مواد 
دخانى، ابتال به دیابت باردارى و نیز برخى ویژگى هاى 

ژنتیکى در افراد را نام برد.
دیابت نوع 2 مى تواند سبب نارسایى کلیوى، کم بینایى، 
زخم دیابتى و قطع اعضاى بدن و حتى مرگ شــود، به 
همین دلیل مراقبت و پیشــگیرى از ابتال به آن بسیار 

مهم است.
در این تحقیق همچنین بیان شده است که دانشمندان 
ایرانى در خصوص فایده انبه براى جلوگیرى از ابتال به 

بیمارى آلزایمر به نتایج مثبتى دســت پیدا 
کرده اند.

دانشــمندان کشــور کره نیز دریافتند 
مصرف انبه مى تواند ســبب کالژن 
ســازى پوســت و جلوگیرى از پیرى 
زودرس و ایجاد چین و چروك شود. 

همچنین مصرف ایــن میوه در 
جلوگیرى از ریزش موى سر 

نیز مؤثراست.
■■■  

از جمله دیگر مزایاى مصرف 

انبه، کاهش میزان کلســترول و ترى گلیسیرید خون 
است که عاملى مهم در ابتالى افراد به بیمارى هاى قلبى 

و چاقى هستند.
انبه مى تواند ســبب تقویت باکترى هــاى مفید روده و 
جلوگیرى از بروز بیمارى هاى دستگاه گوارش و چاقى 

شود.
با وجود تمــام خواص انبه، خوردن ایــن میوه در برخى 
افراد سبب ایجاد آلرژى غذایى مى شود، به همین دلیل 
باید قبل از خوردن آن از نداشتن آلرژى غذایى اطمینان 

پیدا کرد.

نشانه هایى از سرطان پوست که دیده نمى شوند!

2نوع 2، مى توان رژیم غذایى 
نو پرچرب، کم تحرکى و
شتن استرس و افسردگى،

ى قنــد خون، مصرف مواد 
ى و نیز برخى ویژگى هاى 

رسایى کلیوى، کم بینایى، 
دن و حتى مرگ شــود، به 
گیرى از ابتال به آن بسیار 

ن شده است که دانشمندان 
 براى جلوگیرى از ابتال به 

تى دســت پیدا

ز دریافتند 
ب کالژن 
ى از پیرى 

ك شود.
ه در 

سر 

ف 

انبه؛ میوه اى درمانگر با خواص باورنکردنى

بیشتر مواقع، عالئم سرطان پوست روى الیه بیرونى 
پوســت قابل مشــاهده هســتند. اما در همه قوانین 
اســتثناهایى هم وجود دارد و این یکى نیز مســتثنى 

نیست!
البته ســرطان پیشرفته پوســت مى تواند موجب درد، 
سردرد و یا سایر عالئم پوستى شود. اما در این مرحله، 
شــما دیگر یک تومور زخمــى کامًال بــزرگ روى 
پوست تان دارید و این چیزى نیست که متوجه نشوید. 
چیزى که ما درموردش صحبت مى کنیم، استثناهاى 
نادرى هســتند که عالئم پوســتى، اولین نشانه هاى 
سرطان پوست مى باشند. در این مطلب، هفت عالمت 

را که باید از آنها مطلع باشید براى تان مى گوییم.

برآمدگى هاى زیر پوست
شــما نمى توانید ایــن برآمدگى ها را ببینیــد، اما اگر 
برآمدگى یا قلنبگى هایى زیر پوســت تان احســاس 
مى کنید، به خصوص در جاهایى مثل کشاله  ران، زیر 
بغل و یا گردن، اینها ممکن اســت داللت بر سرطان 
پوست داشته باشند که به غدد لنفاوى تان رسیده است.

البته این حالت شایعى نیست اما شرایطى وجود دارد که 
سیستم ایمنى تان اجازه  ظاهر شدن به خال ها یا زخم ها 
را نداده است و حتى با وجود اینکه سرطان متاستاز داده 
است این عالئم نمایان نشده اند. بنابراین سرطان روى 

پوست شروع شده اما دیده نمى شود. 

دردهاى شکمى
مالنوما یا سرطان پوســت، عالوه بر غدد لنفاوى به 
کبد هم مى تواند برســد. اگر این اتفاق بیافتد، ممکن 
است شما دردى در ربع باالیى سمت راست شکمتان 

احســاس کنید. البته باید بدانید که این نــوع درد، با 
بیمارى هاى زیادى مى تواند مرتبط باشد که برخى از 
آنها مانند سنگ کیسه صفرا چندان خطرناك نیستند. 

مشکالت تنفسى
زمانــى کــه ســرطان پوســت متاســتاز مى دهد، 
مى تواند به ریه ها نیز حمله کند. اگر به ریه ها برســد، 
مى توانــد موجب تنگــى نفس یا ســرفه هاى مداوم 
بشــود. اگر این عالئــم را دارید، به پزشــک مراجعه

 کنید.

مفاصل دردناك
عالوه بر غدد لنفاوى و ریه ها کبد، استخوان ها نیز یکى 
دیگر از جاهایى هستند که مالنوما مى تواند آنها را تحت 
تأثیر قرار بدهد، حتى اگر عالئم پوستى تان خودشان را 
مخفى کنند. اگر چنین اتفاقى روى داده باشد، ممکن 
اســت عالئمى مشابه آرتروز داشته باشــید، مثًال درد 
مفاصل. اگر دلیل زانو درد یا درد لگن تان را نمى دانید، 

به پزشک مراجعه کنید.

تارى دید
ســرطان پوســت، در مالنوســیت ها که سلول هاى 
تولید کننــده  رنگدانه در پوســت هســتند شــروع 
مى شود که این مالنوسیت ها بیشــتر در پوست قرار 
دارند اما در چشــم ها و ســایر قســمت هاى بدن نیز 
مالنوســیت هایى هســتند، بنابراین در مواردى نادر، 
فرد ممکن است در یکى از این نواحى، شروع سرطان

 داشــته باشــد.در چنیــن حالت هایى، تــارى دید 
یا اختــالل بینایــى مى توانــد از اولین نشــانه هاى 

ســرطان پوســت باشــد. ممکــن اســت شــما 
رنگدانه هــا یــا لکه هایــى در عنبیــه  چشــمتان 
ببینیــد. وقتــى کــه مالنوما به چشــم ها یا ســایر 
مالنوسیت هاى غیر پوستى مى رســد، هیچ ربطى به 
بودن در معرض نور خورشــید نــدارد، بلکه در برخى 
موارد مى تواند به یک سندروم ژنتیکى مرتبط باشد، اما 

معموًال بسیار پراکنده است.

قولنج هاى شکمى
ســرطان پوســت را هم به لیســت بیمارى هایى که 
منجر به عالئم روده اى مى شــوند اضافــه کنید. روده  
شما هم مانند چشــم هاى تان، مالنوســیت دارد و به 
همین دلیــل مى تواند جایگاه مالنوماى پنهان باشــد. 
اسهال، یبوست، قولنج و یا درد مى توانند از عالئم ممکن

 باشند.

سردرد
مغز شما هم جزو جاهایى اســت که مالنوسیت دارد و 

مى تواند مالنوما در خود پنهان کرده باشــد. سردردها، 
سرگیجه ها و یا مشکالت مربوط به ادراك و شناخت همه 
از عالمت هاى احتمالى سرطان پوست مى توانند باشند. 
اگر سرطان پوستى داشته باشید که از پوست تان شروع 
شده و به مغز رسیده باشد، این عالئم مى توانند بروز کنند.

؟؟؟؟؟؟؟یرد؟؟؟ تشخیص آبسه چگونه صورت مى گ
گاهى تشخیص ســاده و گاهى مشکل است. وقتى 
دندان پوســیدگى ندارد به علت عفونت لثه اســت 

اما وقتى دندان پوسیدگى دارد به علت دندانى، 

خوردن که اگر به آن رسیدگى نشود 
و مشــکل ادامه پیدا کند، تب باال 

و بى حالــى بروز 

به دندانپزشک یا مرکز شبانه روزى
مراجعه کند.  

وقتى دندانتان آبسه مى کند

طبق یافته هاى جدید، هر چقدر فردى 
بلند قامت تر باشــد احتماًال بیشتر در 

معرض ابتال به لختگى خون قرار دارد.
محققان دانشگاه الند سوئد با بررسى 
بیــش از دو میلیــون خواهــر و برادر 
دریافتنــد «ترومبوآمبولــى وریدى» 
(نوعى لخته شدن خون در عروق) با قد 
مرتبط است و این ریسک در افراد کوتاه 

قامت تر کمتر است.
آنها دریافتند مردان کوتــاه تر از 160 
سانتیمتر در مقایســه با مردان بلندتر از 
187 ســانتیمتر، ریسک ترومبوآمبولى 
وریــدى تــا 65 درصــد کاهــش

 مى یابد.
در مورد زنان، آنهایى کــه کوتاه تر از 
155 ســانتیمتر بوده و یکبار هم باردار 
شــده بودند در مقایســه با زنان بلندتر 
از 182 ســانتیمتر، 69 درصد کمتر در 
معــرض خطــر ترومبوآمبولى وریدى

 بودند. 

ارتباط قد بلند 
و افزایش

 لخته شدن 
خون

8 نکته ورزشى براى مبتالیان به میگرنعلت هاى جوش زدن روى صورت

کشف یک عارضه 
خطرناك تتو براى بدن

افــراد مبتــال بــه ســردرد و میگــرن مى تواننــد با 
انجــام ورزش از میــزان درد خــود بکاهنــد. ورزش 
کردن بــراى این افــراد کمــى متفــاوت از دیگران

 است.
افــرادى کــه مى خواهنــد بــا انجــام ورزش از 
درد میگــرن بکاهنــد بایــد به نــکات زیــر توجه

 کنند:

گرم کردن بدن
قبل از شــروع برنامه اصلى، کمى بــدن را گرم کنید. 
مى توانید پیاده روى کنید یا حرکت کششى انجام دهید. 
این کار باعث مى شود که بدن شــوکه نشود و سردرد 

نگیرید.

 به میزان درد خود توجه کنید
اگر قبل از شروع ورزش سردرد دارید آرام شروع کنید و 

لباس خنک بپوشید.

 ورزش با شدت متوسط انجام دهید
سعى کنید در طول روز 30 دقیقه ورزش با شدت متوسط 

انجام دهید. مى توانید پیاده روى یا شنا کنید.

یک جلسه ورزش را به چند بخش تقسیم 
کنید

مى توانید 30 دقیقه ورزش را یکجا انجام ندهید و آن را 

به سه جلسه ده دقیقه اى تقسیم کنید.

با پزشک مشورت کنید
سعى کنید برنامه ورزشى خود را با پزشکتان هماهنگ 
کنید. به خصوص اگر باالى 40 ســال هستید یا آسیب 

دیدگى دارید حتمًا به پزشک مراجعه کنید.

 ورزش هوازى انجام دهید
ســعى کنید 20 دقیقه ورزش هوازى، ســه تا چهار بار 
در هفته انجام دهیــد. مى توانید در ورزش هوازى تنوع 

ایجاد کنید.
 ورزش هاى ترکیبى انجام دهید

ورزش هاى هوازى و استقامتى را با هم ترکیب کنید.

 بدن  را سرد کنید
بعد از انجام ورزش بدن را سرد کنید. براى سرد کردن 

مى توانید پیاده روى یا حرکات کششى انجام دهید. 
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نصف جهان ذوب آهنى ها با ســرمربى پر افتخارشان 
امیدوارند تــا در هفته پیش رو اســتقالل تهران را هم 

شکســت دهند و بیش 
از هــر زمانى به صدر 
جدول نزدیک شوند.
امیر قلعــه نویى در 
هفته ششم انگیزه 
زیــادى داشــت تا 

تیمش استقالل خوزستان را شکســت دهد و حاال با 
نتیجه فوق العاده اى که براى او و تیمش کسب شده، با 
روحیه اى خوب مقابل استقالل اورجینال قرار مى گیرد.
ذوب آهن در شــرایطى که از پنج بازى ابتدایى خود 6 
امتیاز کسب کرده بود، مقابل استقالل خوزستان قرار 

گرفت. 
امیر قلعــه نویى 
کــه بــا بحران 

مصدومیت ســتاره هاى کلیدى اش نیز مواجه شده، 
امید زیادى داشت تا تیمش با برد در مصاف با استقالل 
خوزســتان به برترى برسد؛ اما شــاید تصورش را هم 

نمى کرد شش گل وارد دروازه حریف کند. 
از این رو قلعه نویى از دقیقه یک تا پایان مسابقه و حتى 
در دقایقى که تیمش با گل هاى زیادى از حریف پیش 
افتاده بود، کنار خط ایستاد و با فریادهاى خود بازیکنانش 
را هدایت مى کــرد. پرافتخار ترین مربــى لیگ برتر 
انگیزه زیادى داشت تا حاال که تیمش پتانسیل گلزنى 
باالیى پیدا کرده، با تعداد گل زیاد استقالل خوزستان 
را شکست دهد و قبل از مصاف حســاس با استقالل 
تهران(اورجینال) روحیه تیمى ذوب آهن باال برود. از این 
رو او به حدى در کنار زمین استرس داشت که حتى در 

مقطعى تکل ناگهانى بازیکن 
حریف نزدیک بود کار دست سرمربى ذوب آهن بدهد.

به هــر ترتیب ذوب آهــن قبل از مصاف حســاس و 
سرنوشت ســاز با اســتقالل تهران بردى ارزشمند به 
دســت آورد. امیر قلعه نویى حاال باید تمام توانش را به 
کار بگیرد تا بازیکنانش برد پرگل بازى قبل را فراموش 
کنند و با درك حساسیت بازى با استقالل، نمایش خوبى 
در بازى مهم هفته هفتم ارائه دهند. بى تردید با توجه به 
حاشیه هاى این روزهاى باشگاه استقالل و فرصتى که 
به علیرضا منصوریان تا دیدار با ذوب آهن داده شده است، 
کار امیر قلعه نویى و شاگردانش بسیار سخت خواهد بود.

نصف جهان زیاده روى بیش از حد عبدا... ویسى در استفاده از جوانان در زمان حضور در 
سپاهان و احتیاط و سختگیرى «زالتکو کرانچار» و عدم استفاده او از جوانان تیمش در 

سپاهان امسال، نکته اى است که در روزهاى اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است.
تیم فوتبال سپاهان لیگ شانزدهم را با حاشیه هاى بسیارى ناشى از خانه تکانى اساسى 

عبدا... ویسى آغاز کرد. 
ویسى تقریبًا تمام بازیکنان با تجربه تیم را در لیست مازاد قرار داد. این اقدام ویسى که 
در اکثر موارد با خرید جایگزین نامناســب هم همراه بود منجر به این شد که کادر فنى 
براى ترمیم نقاط ضعف تیم اجباراً از مهره هاى تیم امید سپاهان استفاده کند، براى مثال 
ویسى به فاضلى میدان داد، بحیرایى را در ترکیب گذاشت و رضا میرزایى را به هواداران 

معرفى کرد.
میرزایى در طول فصل هربار جواب اعتماد ویسى را با عملکرد درخشان و بازى چشم نواز 

مى داد و هواداران را به ظهور یک مهره کارآمد و بومى امیدوار کرده بود.
اما «افراط و زیاده روى» در جوان کردن تیم باعث شد سپاهان ویسى فاکتور تجربه را 
کم داشته باشد و در نتیجه علیرغم میدان دادن به جوانان نتوانست انتظارات هواداران و 

مدیران باشگاه را برآورده کند.  
با اخراج ویسى در پایان سال 95، زالتکو کرانچار از ابتداى سال 96 هدایت سپاهان جوان 
ویسى را برعهده گرفت و با بهره گیرى هر چه بیشتر از معدود بازیکنان با تجربه در کنار 
جوانان مستعد که ویسى به تیم معرفى کرده بود، توانست ضمن ارائه بازى چشم نواز، 

نتایج خوبى هم به دست آورد و حتى تا یک قدمى سهمیه آسیایى هم رفت.
با آمدن کرانچار که سابقه معرفى على کریمى و امین جهان عالیان و مهدى شریفى را 
به فوتبال اصفهان داشت، تصور تمام فوتبالدوستان اصفهانى از سپاهان لیگ هفدهم 
تیمى با ترکیب مناسب بازیکنان جوان و با تجربه بود اما در واقعیت اتفاق دیگرى افتاد.

کرانچار براى پست دفاع راست که مدتها پاشنه آشیل سپاهان به حساب مى آمد اقدام به 
جذب ابوالحسن جعفرى مدافع راست سال هاى قبل طالیى پوشان کرد و در خط حمله 
با جذب ساسان انصارى و مروان حسین و در کنار مهرداد محمدى و جالل على محمدى 

تقریباً تمام درها را روى رضا میرزایى جوان بست.
در سپاهان کرانچار خبرى از حامد بحیرایى نیست و حســین فاضلى شانس چندانى 
براى خودنمایى ندارد. به طــور مثال در دیدار مقابل صنعت نفــت آبادان که منجر به 
حذف سپاهان از جام حذفى شد، کرانچار به تمام مهره هاى تهاجمى خود میدان داد؛ اما 
ترجیح داد از حسین فاضلى و رضا میرزایى که در فصل گذشته گاهى بار تیم را به دوش

 مى کشیدند و گره گشاى تیم بودند، حتى به عنوان یار تعویضى استفاده نکند.
 تفریط و سختگیرى  کرانچار در اعتماد به جوانان حاصل آکادمى سپاهان که پیش از 
این شایستگى هاى خود را با درخشش در ترکیب تیم و یا حضور در رده هاى متفاوت تیم 
ملى به اثبات رسانده اند ، ضمن عدم کسب نتایج مناسب مى تواند با انجامیدن به کوچ 
این بازیکنان ضربه بزرگ ترى به سپاهان بزند، اتفاقى که در مورد رضا اسدى بازیکن 
رده هاى پایه باشگاه سپاهان رخ داد و این روزها شاهد درخشش این بازیکن در ترکیب 
تیم سایپا هستیم. همه امیدواریم کرانچار بار دیگر با روشى معتدل جوانان دیگرى را از 

سپاهان به فوتبال ملى معرفى کند. درست مثل چند سال پیش.

نصف جهان طى یکى دو روز گذشته خبر عجیبى درباره 
نرفتن منصوریان از استقالل مطرح شده است. اینکه 
او کل قراردادش را به صورت وام از اســتقالل گرفته 
و به همین دلیل است که مدیران باشگاه کار راحتى 
براى قطع همکارى با او ندارند.  روزنامه نصف جهان 
دیروز گزارش مفصلى در این باره منتشر کرد.بازتاب 
گسترده این خبر در رسانه ها واکنش باشگاه استقالل 
را در پى داشته و این باشگاه در بیانیه اى، خبر منتشر 
شده را تکذیب کرده اســت. در بیانیه استقالل آمده 
است:«متأســفانه برخى خبرگزارى ها و سایت هاى 
خبرى، با انتشار مطلبى کذب از پرداخت پیشاپیش 
همه رقم قرارداد سه ساله سرمربى استقالل 
به صورت وام و نیز تعهد اقساط وام وى 
توسط باشــگاه خبر داده اند. باشگاه 
اســتقالل ضمن رد این خبر کذب 
و تأکید بر اینکــه آقاى منصوریان 
به عنوان ســرمربى استقالل، طى 
فصل گذشته و فصل جارى، همواره 
همزمان با سایر اعضاى کادر فنى و 
بازیکنان و با درصد یکسان، از باشگاه 
دریافتى داشته است، اعالم مى دارد از 
طریق طرح شــکایت در مراجع قضائى 
مطالب کذب منتشر شده را پیگیرى خواهد 

کرد.»

نصــف جهــان مدیــران باشــگاه ســپاهان در 
مصاحبه ها و بیانیه هایى به هواداران تیمشــان 
اطمینان دادند که در دیدار این هفته با پرسپولیس 
اجازه نمى دهند که بیش از 10 درصد ورزشگاه 

توسط هواداران سرخ پر شود. 
در بخشى از بیانیه ســپاهانى ها در این باره آمده 
است: «ســپاهان آماده برگزارى الکالسیکوى 
ایران در ورزشــگاه  نقش جهان اســت. براى 
برگزارى این دیدار همه تمهیدات الزم اندیشیده 
شــده، آن چیزى که الزم  است در باره آن تأکید 
کنیم این است که طبق تالش مدیرعامل و سایر 
دست اندرکاران باشگاه، همچون سال هاى قبل 
سهم  هواداران پرســپولیس تهران در این دیدار 
10 درصد یعنى به تعداد کمتــر از پنج هزار نفر 
خواهد بود.  اینکه بازى امسالمان با پرسپولیس 
در ورزشــگاه بزرگ نقش جهان برگزار مى شود 
هیچ دلیلى نیســت که بخواهیم سهم بیشترى 
را  به هواداران رقیب اختصاص دهیم، اختصاص 
سکوهاى بیشتر به پرسپولیســى ها اجحاف در 
حق هواداران سپاهان است و مدیران باشگاه ما 

به هیچ وجه زیر بار این موضوع نخواهند رفت.»
باشــگاه ســپاهان در مــورد اینکه هــواداران 
این باشــگاه در مورد تقســیم بندى سکوهاى

نقــش جهــان بــراى  ایــن دیــدار در فضــاى 
مجــازى اظهــار نگرانــى کــرده انــد هــم 
واکنــش نشــان داده: «ایــن  نگرانــى هــا

 بى جهت است. سپاهان در سال هاى اخیر چه در 
ورزشگاه فوالدشــهر و حال هم در نقش جهان 
نشان داده برخالف برخى اســتان هاى دیگر، 
به هیچ وجه مصلحت اندیشى نمى کند و کامًال 
مطابق قانون عمل خواهد شــد. وقتى اکثریت 
مطلق مردم اســتان اصفهان طرفدار ســپاهان 
هســتند و تمایل چندانى به رنــگ هاى قرمز و 
آبى در این استان وجود ندارد، هیچ لزومى ندارد 
که فرا قانونى عمل شود و سکوهاى بیشترى به 
هواداران رقیب اختصاص داده شود. اگر خاطرتان 
باشد سال گذشــته که به نقش جهان آمدیم در 
دیدار سپاهان- اســتقالل هم قانون 10 درصد 
براى هواداران استقالل عملیاتى شد و ورزشگاه 
نقش جهان مملو از هــواداران طالیى بود. این 
نکته را هم اضافه کنم که طبق هماهنگى هاى 
انجام شــده،  بلیت هاى هواداران پرســپولیس 
در چند نقطه شــهر که توســط هیئت فوتبال 
اطالع رســانى مى شــود به فروش مى رسد و

 پرسپولیســى هایى که نتوانند بلیت این دیدار را 
در سطح شهر تهیه کنند نباید به ورزشگاه بیایند، 
زیرا در محل اســتادیوم بلیت هاى تیم رقیب به 

فروش نمى رسد.»
 همچنین سخنگوى باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
هم در گفتگو با سایت این باشگاه در مورد اینکه 
آیا باشگاه نگران این نیســت که به دلیل نتایج 
ضعیف تیم سپاهان، هواداران این تیم در دیدار با 

پرسپولیس در ورزشگاه حاضر نشوند و استقبال 
کمى از این دیدار به عمل بیاید اظهار داشــته: 
«هواداران ســپاهان کامًال حق دارند نسبت به 
نتایج دور از شأن و نامطلوب اخیر سپاهان ناراحت 
و منتقد باشند و گالیه هاى خود را هم به باشگاه 
منتقد کرده انــد، اما همه ایــن گالیه ها درون 
خانوادگى است. بحث دیدار سپاهان- پرسپولیس 
که سال هاست از ســوى رسانه ها، کارشناسان 

و هواداران به الکالســیکوى ایران معروف 
شــده یک موضوع ملى است 

و هواداران با درك این 

موضوع که سپاهان به شــدت نیازمند حمایت 
آنهاست به ورزشگاه خواهند آمد. مطمئنیم که 
آنها توان و بزرگى خود را در این دیدار به نمایش 
مى گذارند و اجازه نمى دهند کــه به حیثیت و 
آبروى شهرو تیم محبوبشان در حوزه هوادارى 
خدشه اى وارد شــود. پنج شنبه روز مانور قدرت 
هواداران سپاهان است امیدواریم بازیکنان هم در 
این روز بهترین پاسخ را به حمایت و معرفت این 

هواداران بدهند.»

در اصفهان قرمز و آبى نداریم

تیم فوتبال ذوب آهن در حالى روز چهارشنبه مقابل 
استقالل قرار خواهد گرفت که چند بازیکن مصدوم در 

اردوى این تیم حضور دارند.
على حمــام، مدافــع راســت ذوب آهــن در بــازى با 
استقالل خوزســتان مصدوم شــد و براى بازى با استقالل 
وضعیــت مبهمى دارد. مهــدى رجب زاده، کاپیتــان ذوبى ها 
هم در این مســابقه به دلیــل مصدومیت از ناحیــه زانو حضور
 نداشت، ولى کادر فنى امیدوار است که او به بازى با استقالل برسد.

دانیــال اســماعیلى فر دیگــر بازیکــن ذوب آهــن اســت که به 
دلیــل جراحــى بینــى، شــانس زیادى بــراى رســیدن بــه بازى 

با استقالل ندارد.
محمدرضا عباسى نیز به دلیل مصدومیت در بازى هفته ششم غایب بود 

و شرایطش براى بازى با استقالل مبهم است.

 استقالل تکذیب کرد

روحیه خوب  ذوبى ها براى مبارزه در تهران
امیدوارند تــا در هفته پیش رو اســتقالل تهران را هم 

شکســت دهند و بیش 
از هــر زمانى به صدر 
جدول نزدیک شوند.
امیر قلعــه نویى در 
هفته ششم انگیزه 
زیــادى داشــت تا 

نتیجه فوق العاده اى که براى او و تیمش کسب شده، با 
روحیه اى خوب مقابل استقالل اورجینال قرار مى گیرد.
6ذوب آهن در شــرایطى که از پنج بازى ابتدایى خود 6
امتیاز کسب کرده بود، مقابل استقالل خوزستان قرار 

گرفت. 
امیر قلعــه نویى 
کــه بــا بحران 

امید زیادى داشت تا تیمش با برد در مصاف با استقالل 
خوزســتان به برترى برسد؛ اما شــاید تصورش را هم 

نمى کرد شش گل وارد دروازه حریف کند. 
از این رو قلعه نویى از دقیقه یک تا پایان مسابقه و حتى 
در دقایقى که تیمش با گل هاى زیادى از حریف پیش 
افتاده بود، کنار خط ایستاد و با فریادهاى خود بازیکنانش 
را هدایت مى کــرد. پرافتخار ترین مربــى لیگ برتر 
انگیزه زیادى داشت تا حاال که تیمش پتانسیل گلزنى 
باالیى پیدا کرده، با تعداد گل زیاد استقالل خوزستان 
را شکست دهد و قبل از مصاف حســاس با استقالل 
تهران(اورجینال) روحیه تیمى ذوب آهن باال برود. از این 
رو او به حدى در کنار زمین استرس داشت که حتى در 

مقطعى تکل ناگهانى بازیکن 
حریف نزدیک بود کار دست سرمربى ذوب آهن بدهد.
به هــر ترتیب ذوب آهــن قبل از مصاف حســاس و

سرنوشتســاز با اســتقالل تهرانبردى ارزشمند به 
دســت آورد. امیر قلعه نویى حاال باید تمام توانش را به 
کار بگیرد تا بازیکنانش برد پرگل بازى قبل را فراموش 
کنند و با درك حساسیت بازى با استقالل، نمایش خوبى 
در بازى مهم هفته هفتم ارائه دهند. بى تردید با توجه به 
حاشیه هاى این روزهاى باشگاه استقالل و فرصتى که 
به علیرضا منصوریان تا دیدار با ذوب آهن داده شده است، 
کار امیر قلعه نویى و شاگردانش بسیار سخت خواهد بود.

 سپاهان، تشنه اعتدال 

رئیس فدراســیون کونگ فو گفت: اصفهان پیشرفت 
زیــادى در ورزش کونگ فو داشــته اســت و یکى از 

قطب هاى این ورزش است.
رضا حیدرى   در گفتگو با فارس اظهار داشت: ورزش 
کونگ فو رزم ملى ایران است و اکنون در زمان اوج خود 
قرار دارد و جمعیت این ورزش که پراکنده بودند با یک 

هدف جمع شده اند و در حال فعالیت هستند.
وى در خصوص وضعیت این رشته در اصفهان تصریح 

کرد: اصفهان یکى از قطب هاى ورزش کونگ فو است و 
روند رو به رشدى داشته است و قطعاً این پیشرفت ادامه 

خواهد داشت.
 حیدرى در خصوص مســابقات پیش رو گفت: دو ماه 
آینده در مسابقات قهرمانى جهان در ایتالیا در دو بخش
 آقایان و بانوان شرکت خواهیم کرد؛ همچنین آبان ماه 
میزبان مســابقات قهرمانى آســیا در مشهد مقدس 

هستیم.

اصفهان از 
قطب هاى ورزش 
کونگ فو است 

وضعیت مصدومان 
ذوب آهــن
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حسین ماهینى، مدافع پرسپولیس پس از پیروزى برابر االهلى عربستان و صعود به نیمه 
نهایى، براى دومین بار این موفقیت را جشن گرفت. حسین ماهینى در سال 2010 در تیم 
ذوب آهن توپ مى زد، و همراه با این تیم موفق شد تا فینال این رقابت ها صعود کند. 
پس از آن و با وقفه اى هفت ساله، ماهینى این بار با پیراهن پرسپولیس پس 
از یک فصل بسیار درخشان در رقابت هاى داخلى، در رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا هم فوق العاده خوب عمل کرد و راهى نیمه نهایى شد تا 
براى دومین بار حضور در این مرحله را تجربه کرده تا سومین بازیکن 
ایرانى باشد که با دو تیم مختلف به نیمه نهایى لیگ قهرمانان صعود 

کرده است.
پیش از حســین ماهینى، دو بازیکن دیگر از فوتبــال ایران چنین 
تجربه اى را داشته اند. فرهاد مجیدى که به عنوان بازیکن کمکى 

العین امارات توپ مى زد، با این تیم قهرمان لیگ قهرمانان آســیا در تیــم 
قاضى که در کنار حسین ماهینى در ذوب آهن حضور داشت، با این تیم شد؛ محمد 
فینال  لیگ قهرمانان آسیا رسید. مجیدى و قاضى در سال 2013 با پیراهن به 

استقالل در میادین حضور داشتند و موفق شدند همراه با این تیم به 
نیمه نهایى لیگ قهرمانان رسیده و همزمان با هم دومین حضور در 

نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کردند.
اما تفاوتى آمارى که بین فرهاد مجیدى و محمد قاضى با حسین ماهینى وجود دارد این است 

و هم فرهاد مجیدى (در العین امارات) در نیمه نهایى که هم محمد قاضى (در استقالل) 
به گلزنى شده اند اما حسین ماهینى هنوز لیگ قهرمانان موفق 

این کار نشده؛ کارى که مى تواند در موفق بــه انجام 
عربستان انجام دهد و نام خود را در دیدار برابر الهالل 
دیگر ثبت کند. از ســوى دیگر، در کنار دو بازیکن 
سرخپوشان برابر الهالل عربستان صورت موفقیت 

نهایى و صعود به فینال لیگ قهرمانان، در مرحلــه نیمــه 
بازیکنى لقب خواهد گرفت که تجربه حضور حسین ماهینى نخستین 

در دو فینال این رقابت ها را خواهد داشت. حسین ماهینى در اولین حضورش در فینال همراه 
با ذوب آهن برابر نماینده کره جنوبى مغلوب شد و دستش از کسب عنوان قهرمانى این 
رقابت ها کوتاه ماند. در هر صورت، اگر پرسپولیس فینالیست رقابت هاى این فصل از لیگ 
قهرمانان آسیا شود، جدا از هر نتیجه اى که در فینال به دست آورد، حسین ماهینى اولین 
بازیکنى خواهد بود که به این مهم دست یافته است، موفقیتى که اصًال براى او و پرسپولیس 

دور از دسترس نیست. 

تیم هاى سپاهان و ذوب آهن از حضور در سیزدهمین دوره 
لیگ برتر هندبال بانوان انصراف 

دادند.
سیزدهمین دوره لیگ 

برتر هندبال بانوان با 
حضور نمایندگان 
تیم هــاى حاضر 

قرعه کشى شد.
اعــالم  طبــق 

فدراسیون هندبال، 
هیئــت  تیم هــاى 

هندبال شاهین شــهر، 
هیئت هندبال کردســتان، 

هیئت هندبــال فارس، تأسیســات 
دریایى، اصفهان، شهید چمران الرســتان، قم و نفت و 
گاز گچساران هشت تیم حاضر در فصل جدید لیگ برتر 
هندبال بانوان هستند و این در حالى است که نامى از دو تیم 
سپاهان و ذوب آهن که در فصل گذشته لیگ برتر حضور 

داشتند در این فهرست به چشم نمى خورد.
گویا دو باشــگاه اصفهانى از حضور در لیگ برتر هندبال 
بانوان انصراف داده اند و هیئت هندبال استان در فرصت 
کم باقى مانده تا آغاز مسابقات، به دنبال پیدا کردن حامى 

مالى براى حمایت از نماینده اصفهان در لیگ برتر است.
ســیزدهمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان از امروز 28 
مهرماه آغاز مى شود. فصل گذشته لیگ برتر هندبال بانوان 
با حضور تیم هاى شهید چمران الرستان، تأسیسات دریایى 
تهران، ذوب آهن، هدف پویان جوان قم، سپاهان، هیئت 

البرز و شهردارى بم برگزار شد.

ســامان قــدوس، 
ایرانــى  مهاجــم 
استرشــوند، در مصاحبه 
ویژه با ســایت «سونسکا 
فنــز»، درباره درخشــش در 
دیدارهاى اخیــر و انتظار براى 

بازى در تیم ملى ایران گفت.
سامان قدوس که به تازگى به تیم ملى 
ایران دعوت شــد، به دلیل عدم صدور 
مجوز بازى اش از سوى فیفا، نتوانست براى 
تیم «کارلوس کى روش» به میدان برود؛ اما در 
بازگشت به ترکیب استرشوند فوق العاده کار کرد 
و در دو دیدار اخیر تیمش، سه گل زد؛ از جمله دو گل 
در پیروزى 5بر صفر مقابل سیریوس؛ مصاحبه او را با 

سایت سونسکا فنز در ادامه بخوانید:
2 گل در این بازى زدى و ستاره 
تیمــت در بهتریــن برد فصل 
بودى. شرایط چگونه است؟

احساس خوبى دارم. کمى خسته شده ام، اخیراً 
تعداد بازى هاى ما خیلى زیاد بوده اســت؛ 
ولى وقتــى زمان بازى مى رســد، انرژى 
تازه اى در من تزریق مى شود و من را رو 

به جلو مى برد.
ثمــر  بــه  گل   2
در  و  رســاندى 
امسال  مجموع 

گل  هفــت 
لیــگ  در 

ســوئد زده اى. هرچند که قد خیلى 
بلندى نــدارى، چگونه اینقدر خوب 

هد مى زنى؟
«کن سما» در جریان بازى خیلى خوب کار کرد. 

او ارســال خوبى برایم انجام داد. من بیشــتر 
نگران خروج گلر بــودم؛ ولى در نهایت توپ 

به گل تبدیل شد.
همچنیــن پــس از اینکه 
پنالتى گرفتى، خودت ضربه 
پنالتى را زدى و نتیجه را 3 بر 

صفر کردى. درباره این پنالتى 
بیشتر به ما بگو.

در بیشــتر مواقع، بروا نورى پشــت ضربات پنالتى 
مى ایســتد؛ ولى در این دیدار مربى به او استراحت 

داده بود. براى همین من پشت توپ ایستادم 
و قضیــه همیــن بــود. وقتى 

پشــت ضربه پنالتى 

یســتم،  مى ا
معموال شوتم را 
به سمت چپ مى زنم؛ 
ولى آخرین بــارى که به 
سمت چپ زدم، پنالتى خراب 
شــد بنابراین این بار به سمت 

راست زدم و گل شد.
تو به تیــم ملى 
ایــران دعــوت 
شدى تا در اردوى 
این تیم در روسیه 
کــه 10 اکتبر آغاز 
مى شــود حضــور 

داشــته باشــى. 
اوضــاع چطــور 

است؟
من با مســئوالن فدراســیون 

ایران در ارتباط بــودم تا برایم 
ویزا روســیه را اخذ کنند. آنها 

مى خواستند من آخر سپتامبر 

به تیم اضافه شــوم؛ ولى ما یک بــازى در لیگ اروپا در 
پیش رو داریم؛ بنابراین در اکتبر به تیم 
ملى اضافه خواهم شد. حضور 
در ایــن تیم برایــم لذت 
بخش اســت. وقتى دفعه 
اول در بین آنها حاضر 
شــدم، بازیکنان با 
را  اســتعدادى 
در تیــم دیــدم. 
همه چیــز خیلى 
حرفــه اى مدیریت 
مى شــد. بازیکنان 
خیلى خوب با من 
رفتــار کردند 
به  من  و 

ســرعت حس کردم عضوى از این خانواده هســتم. 
اشکان دژاگه یکى از بازیکنانى بود که خیلى حواسش 

به من بود؛ ولى همه با من عالى برخورد کردند.
اشکان یکى از رقباى تو براى بازى 
کردن در پستت در تیم ملى ایران 
است. چطور به این موضوع نگاه 

مى کنى؟
فوتبال همین است. خارج زمین با هم دوست هستیم؛ 
ولى براى بازى کــردن جنگى برپاســت تا بهترین 
عملکرد را داشته باشیم. این شــرایط در باشگاه نیز 
وجود دارد، در اوسترشوند همه با هم دوست هستیم؛ 
ولى من هم مثل همه براى جایگاهم مى جنگم. باید در 
تمام زمینه ها پیشرفت کنم. در هیچ زمینه اى نیست 
که نیازى به بهتر شدن وجود نداشــته باشد. هر روز 
تمرین مى کنم و وقتى تمرینات تمام مى شود هم به 

باشگاه مى روم.
جام جهانى روســیه در تابستان 
شــروع مى شــود.  چه چیزى 
در  جایگاهــت  مى توانــد 
ترکیب تیم ملــى ایران در 
جام جهانــى را قطعى 

کند؟
تــالش زیــاد. قطعًا با 
مهمترین  اختالف 
چیز است. اینکه 

رویایــم بــرآورده 
شده فوق العاده است. در 

جــام جهانــى مى خواهم با 
بهترین تیم هاى جهان رقابت کنم.

این هفته با بهترین 
تیم ســوئد، مالمو، 

روبرو خواهید شد. تو 
اهل مالمو هســتى، آیا مى خواهى 

خودت را مقابل آنها ثابت کنى؟
فکر مى کنم استرشوند بهترین تیم سوئد است نه 
مالمو. نگاه کنید، ما تنها تیمى هستیم که در اروپا 
باقى مانده ایم و نه مالمــو. در واقع مى خواهم 

نشان دهم که بازیکن خوبى هستم.
آیا چیزى براى گفتن به هواداران 

دارى؟
مى خواهم از آنها بابت حمایت هایشــان و 
نوشــته هاى زیبایى که برایم مى نویسند، 

تشکر کنم. واقعاً قدردان آنها هستم.

قدوس: با دژآگه مى جنگم

پرســپولیس بــراى بازى حســاس این هفتــه مقابل 
ســپاهان به احتمال زیــاد یک غایب سرشــناس خواهد داشــت. علیرضا 

بیرانوند کــه در دیدار مقابــل پیکان مصدوم شــد احتماًال جلوى ســپاهان نیمکت 
نشین خواهد شــد.  خبرگزارى مهر درباره این موضوع نوشــته: دروازه بان ملى پوش 

پرسپولیس مورد معاینه کادر پزشــکى قرار گرفت تا میزان دورى اش از تمرینات این 
کــه بــازى کــردن بیرانوند تیم مشخص شــود. در صورتى 

تشدید مصدومیتش را براى در بازى با ســپاهان، احتمال 
نیمه نهایــى لیگ قهرمانان بازى با الهالل عربستان در 
«بوژیدار رادوشوویچ» براىآســیا را افزایــش دهــد 
رقابت هاى لیــگ برتر درون  اولین بــار در فصل جارى 
خواهد گرفت.دروازه سرخپوشان قرار 

بیرانوند غایب است؟

ى 

تیم ملى 
عدم صدور 
 نتوانست براى 
 میدان برود؛ اما در 
د فوق العاده کار کرد 
ه گل زد؛ از جمله دو گل 
 سیریوس؛ مصاحبه او را با 

مه بخوانید:
ر این بازى زدى و ستاره 
ــت در بهتریــن برد فصل 
بودى. شرایط چگونه است؟

حساس خوبى دارم. کمى خسته شده ام، اخیراً 
تعداد بازى هاى ما خیلى زیاد بوده اســت؛ 
ولى وقتــى زمان بازى مى رســد، انرژى 
تازه اى در من تزریق مى شود و من را رو 

به جلو مى برد.
ثمــر  بــه  گل   2
در  و رســاندى
امسال  مجموع 

گل  هفــت 
لیــگ  در 

هد مى زنى؟
کن سما» در جریان بازى خیلى خوب کار کرد. 

او ارســال خوبى برایم انجام داد. من بیشــتر 
نگران خروج گلر بــودم؛ ولى در نهایت توپ 

به گل تبدیل شد.
همچنیــن پــس از اینکه 
پنالتى گرفتى، خودت ضربه 
3پنالتى را زدى و نتیجه را 3 بر 

صفر کردى. درباره این پنالتى 
بیشتر به ما بگو.

در بیشــتر مواقع، بروا نورى پشــت ضربات پنالتى
مى ایســتد؛ ولى در این دیدار مربى به او استراحت 

داده بود. براىهمین منپشتتوپایستادم
و قضیــه همیــن بــود. وقتى 

پشــت ضربه پنالتى 

یســتم،  مى ا
معموال شوتم را 
به سمت چپ مى زنم؛ 
ولى آخرین بــارى که به 
سمت چپ زدم، پنالتى خراب 
شــد بنابراین این بار به سمت 

راست زدم و گل شد.
تو به تیــم ملى

ایــران دعــوت 
شدى تا در اردوى 
این تیم در روسیه 
کــه 10 اکتبر آغاز 
مى شــود حضــور 

داشــته باشــى. 
اوضــاع چطــور 

است؟
من با مســئوالن فدراســیون 

ایران در ارتباط بــودم تا برایم 
ویزا روســیه را اخذ کنند. آنها 

مى خواستند من آخر سپتامبر 

ملى اضافه خواهم شد. حضور 
در ایــن تیم برایــم لذت 
بخش اســت. وقتى دفعه 
اول در بین آنها حاضر 
شــدم، بازیکنان با 
را  اســتعدادى 
در تیــم دیــدم. 
همه چیــز خیلى 
حرفــه اى مدیریت 
مى شــد. بازیکنان 
خیلى خوب با من 
رفتــار کردند 
به  من  و 

بهمن بود؛ ولى همه با من عالى برخورد کردند.
اشکان یکى از رقباى تو براى بازى 
کردن در پستت در تیم ملى ایران 
است. چطور به این موضوع نگاه 

مى کنى؟
فوتبال همین است. خارج زمین با هم دوست هستیم؛ 
ولى براى بازى کــردن جنگى برپاســت تا بهترین 
عملکرد را داشته باشیم. این شــرایط در باشگاه نیز 
وجود دارد، در اوسترشوند همه با هم دوست هستیم؛ 
ولىمن هم مثل همه براى جایگاهم مى جنگم. باید در 
تمام زمینه ها پیشرفت کنم. در هیچ زمینه اى نیست 
که نیازى به بهتر شدن وجود نداشــته باشد. هر روز 
تمرین مى کنم و وقتى تمرینات تمام مى شود هم به 

باشگاه مى روم.
جام جهانى روســیه در تابستان 
شــروع مى شــود.  چه چیزى 
در  جایگاهــت  مى توانــد 
ترکیب تیم ملــى ایران در 
جام جهانــى را قطعى 

کند؟
تــالش زیــاد. قطعًا با 
مهمترین  اختالف 
چیز است. اینکه 

رویایــم بــرآورده 
شده فوق العاده است. در

جهانــى مى خواهم با  جــام
بهترین تیم هاى جهان رقابت کنم.

این هفته با بهترین 
تیم ســوئد، مالمو، 
روبرو خواهید شد. تو

اهل مالمو هســتى، آیا مى خواهى 
خودت را مقابل آنها ثابت کنى؟

فکر مى کنم استرشوند بهترین تیم سوئد است نه 
مالمو. نگاه کنید، ما تنها تیمى هستیم که در اروپا 
باقى مانده ایم و نه مالمــو. در واقع مى خواهم 

نشان دهم که بازیکن خوبى هستم.
آیا چیزى براى گفتن به هواداران

دارى؟
مى خواهم از آنها بابت حمایت هایشــان و
نوشــته هاى زیبایى که برایم مى نویسند،

تشکر کنم. واقعاً قدردان آنها هستم.

به دلیل صادر نشدن روادید، رکابزن اصفهانى فرصت 
شــرکت در پیکارهاى جاده قهرمانى جهان را از دست 

داد.
نوزدهمیــن دوره رقابت هاى دوچرخه ســوارى جاده 
قهرمانى جهان به میزبانى نروژ در حال برگزارى است 
اما تیم ملى کشورمان، فرصت شرکت در این مسابقات 

را از دست داد.
امیرحسین جمشیدیان، رکابزن جوان اصفهانى نیز براى شرکت 

در این مسابقات در اردوى تیم ملى به سر مى برد اما با صادر نشدن 
روادید، امکان شرکت در این رویداد را از دست داد.

در آخرین رده بندى اتحادیه جهانى دوچرخه سوارى، این رکابزن ملى پوش 
اصفهانى در ماده اومنیوم، به رده دوم جدول رنکینگ جهانى صعود کرد.

جمشیدیان در رقابت هاى دوچرخه سوارى قهرمانى جوانان جهان در بخش 
پیست که به میزبانى ایتالیا برگزار شد، توانست در ماده دور امتیازى به فینال 
راه یافته و در این بخش نیز به عنوان پنجم جهان دست یابد که نخستین رتبه 

جهانى ایران در این رشته محسوب مى شود.
این ورزشکار اصفهانى که طى دو سال گذشــته در رویدادهاى بین المللى 
متعددى حضور داشته و چندین مدال را براى دوچرخه سوارى ایران کسب 
کرده، یکى از امیدهاى آینده وزش ایران به شــمار مى آید و مى تواند در رده 

بزرگساالن نیز اولین هایى را به نام خودش ثبت کند.

ت
بازگ
و در د
در پیروز
سایت س

ا

س

ســامان قــدوس، 
ایرانــى  مهاجــم 
استرشــوند، در مصاحبه 
ویژه با ســایت «سونسکا 
فنــز»، درباره درخشــش در 
دیدارهاى اخیــر و انتظار براى

بازى در تیم ملى ایران گفت.
سامان قدوس که به تازگى به تیم

ایران دعوت شــد، به دلیل عد
مجوز بازى اش از سوى فیفا، نتو
تیم «کارلوس کى روش» به مید

گشت به ترکیب استرشوند ف
دو دیدار اخیر تیمش، سه گ
5زى 5بر صفر مقابل سی

سونسکا فنز در ادامه
در ا 2 گل
تیمــت

بو
حساس

«کن
ا

به دلیل صادر نشدن روادید، رکابزن اصفهانى فرصت 
شــرکت در پیکارهاى جاده قهرمانى جهان را از دست 

داد.
نوزدهمیــن دوره رقابت هاى دوچرخه ســوارى جاده 
قهرمانى جهان به میزبانى نروژ در حال برگزارى است 
اما تیم ملى کشورمان، فرصت شرکت در این مسابقات 

را از دست داد.
امیرحسین جمشیدیان، رکابزن جوان اصفهانى نیز براى شرکت 

در این مسابقات در اردوى تیم ملى به سر مى برد اما با صادر نشدن 
روادید، امکان شرکت در این رویداد را از دست داد.

در آخرین رده بندى اتحادیه جهانى دوچرخه سوارى، این رکابزن ملى پوش 
صفهانى در ماده اومنیوم، به رده دوم جدول رنکینگ جهانى صعود کرد.

ندر رقابت هاى دوچرخه سوارى قهرمانى جوانان جهان در بخش 
ن ایتالیا برگزار شد، توانست در ماده دور امتیازى به فینال 
هعنوان پنجم جهان دست یابد که نخستین رتبه 

شود.
در رویدادهاى بین المللى  ـته
سوارى ایران کسب 
واند در رده 

حسین ماهینى، مدافع پرسپولیس پس از پیروزى برابر
نهایى، براى دومین بار این موفقیت را جشن گرفت. حس
ذوب آهن توپ مى زد، و همراه با این تیم موفق ش
پس از آن و با وقفه اى هفت ساله، ماهینى
از یک فصل بسیار درخشان در رقابت
قهرمانان آسیا هم فوق العاده خوب ع
براى دومین بار حضور در این مرحله
ایرانى باشد که با دو تیم مختلف به

کرده است.
پیش از حســین ماهینى، دو بازی
تجربه اى را داشته اند. فرهاد مج

العین امارات توپ مى زد، با این تیدر تیــم
ددددددددددمدحمد قاضى که در کنار حسین ماهینى درشد؛ م
للللللللللللناللللللللل فی لیگقهرمانان آسیا رسید. مجیدىبه 

استقالل در میادین حضور داشتند
نیمه نهایى لیگ قهرمانان رسیده

نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کردند.
اما تفاوتى آمارى که بین فرهاد مجیدى و محمد قاضى با

وو همفرهاد مجیدىکه هم محمد قاضى (در استقالل)
ققوفق به گلزنلیگ قهرمانان م

ممجام اینموفق بــه ان
عردیدار برابر الهالل 
دیکنار دو بازیکن 
سرصورت موفقیت 

نهایىدر مرحلــه نیمــه 
بازیکنىلحسین ماهینى نخستین 

در دو فینال این رقابت ها را خواهد داشت. حسین ماهینى
با ذوب آهن برابر نماینده کره جنوبىمغلوب

ان رقابت هاکوتاه

نصــف جهــان  چند ســایت ورزشــى دیــروز در 
گزارش هایى که در مورد دیدار پرسپولیس- پیکان 
منتشــر کرده بودند، به یک نکته مشترك داشتند و 
آن نکته این بود که تیم هاى قعرنشین راه غلبه 
بر برانکو را مى دانند؛ چــرا تیم هاى مدعى 

نمى توانند؟ 
 تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین بازى از 
هفته ششــم رقابت هاى لیگ برتر مقابل 
پیکان مغلوب شــد تا نخستین باخت این 
فصل براى سرخپوشان ثبت شود. در واقع، 
نخستین شکست پرســپولیس در لیگ برتر 
هفدهم، ســومین باخت این تیم در سال 1396 
است که هر سه باخت این تیم از جهات مختلف به 

هم شباهت دارند.
هر سه شکست سرخپوشــان تهرانى در سال 96 با 
نتیجه یک بر صفر رقم خورده است. تیم برانکو در 
هر سه دیدار گل اول بازى را در همان نیمه نخست 
دریافت کرده، اما تالش هاى آنها براى رسیدن به 
گل مســاوى در ادامه بازى و به ویژه در نیمه دوم 

بدون نتیجه بود.
هر ســه شکست سرخپوشــان در ســال 96 برابر

 تیم هایى بوده که در رده هــاى پایین جدول قرار 
داشته اند؛ به ویژه، دیدار برابر صنعت نفت آبادان و 
سیاه جامگان مشهد که خطر سقوط به دسته پایین 
تر را به شدت احســاس مى کردند. البته پیکان هم 
تا پیش پیروزى اخیر در رده هاى پایین جدول رده 

بندى قرار داشت. 
هر سه باخت پرســپولیس 96 روى ضربات شروع 

مجدد براى حریفانش به دســت آمده اســت؛ در 
بازى صنعت نفت، تیم آبادانــى صاحب یک ضربه 
کاشته شد که ارسال این توپ روى دروازه بیرانوند 
با دفع ناقص و اشــتباه مدافعان ســرخپوش همراه 
شــد و در ادامه همین ضربه خطا بود که با ارســال 
شــادکام و ضربه ســر عبدا... زاده تک گل بازى را 
به ســود صنعت نفت رقم خورد. در دو بازى دیگر، 
یعنى دیدار هفته ســى ام لیگ برتر شانزدهم برابر 
سیاه جامگان و دیدار هفته ششم لیگ برتر هفدهم 
برابر پیکان، گل هاى حریف روى یک ضربه آزاد از 
فاصله اى نسبتًا دور و به صورت مستقیم وارد دروازه 
پرسپولیس شد. بنابراین، پرسپولیس روى سه ضربه 
شروع مجدد در این ســه بازى، متحمل سه باخت 

شد.
و نکته آخر اینکه هر سه باخت پرسپولیس در سال 
96 در شرایطى به دســت آمده که این تیم یا درگیر 
آماده سازى براى بازى در لیگ قهرمانان آسیا بوده 
یا چند روز قبل از این بازى هــا، در لیگ قهرمانان 
حاضر بوده است. بنابراین، استرس، خستگى، ترس 
از مصدومیت، استراحت از ســوى کادر فنى جهت 
حضور بهتر در آســیا و... را مى توان از عوامل مؤثر 
در سه شکست پرسپولیس در ســال 96 به حساب

آورد. 
هواداران سپاهان هم بعد از باخت اخیر سرخ ها برابر 
پیکان در فضاى مجازى خطاب به بازیکنان سپاهان 
نوشتند که پیکان نشان داد که پرسپولیس هم با انبوه 
ستارگانش شکست مى خورد. فرصت بردن این تیم 

در نقش جهان را از دست ندهید.

 پیکان به سپاهان آدرس داد
 نه  سپاهان و ذوب آهن 

به هندبال بانوان!

خواهد گرفت.

بیرانوند
نشین خواهد شــد.  خبرگز

ر پرسپولیس مورد معاینه کادر پزشــکى قر
کــتیم مشخص شــود. در صورتى 

تشدید مصدومیتشدر بازى با ســپاهان، احتمال 
با الهالل عربستان در  نیمه نهایــى لیگ قهرمانانبازى
«بوژیدار رادوشوویچ» براىآســیا را افزایــش دهــد 
رقابت هاى لیــگ برتر در اولین بــار در فصل جارى 
دروازه سرخپوشان قرار 
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ساعت 23و3دقیقه بیســت و نهم مرداد ماه سال جارى 
مأموران کالنترى 137 نصر در تماس با بازپرس کشیک 
قتل پایتخت، خبر مرگ مشکوك پسر جوانى را اعالم 
کردند که دقایقى بعد محسن مدیرروستا، بازپرس ویژه 
قتل پایتخت همراه با اکیپ تشــخیص هویت آگاهى و 
کارشناسان پزشکى قانونى در محل حادثه حاضر شدند.

محل وقــوع این اتفاق، ســاختمان شــش 
طبقه اى در خیابــان پاتریس لومومبا 

بود که پسر 21 ســاله از پنجره 
یکى از واحدهاى آن در طبقه 
چهارم به پایین سقوط کرده 
و جان خودش را از دســت 

داده بود.
بتــداى  کارآگاهــان در ا
تحقیقات سراغ واحدى رفتند 
کــه متوفى از آن بــه پایین 
ســقوط کرده بود کــه با در 

بسته این واحد مواجه شدند و با دستور مقام 
قضائى و با کمک آتش نشانان در این خانه را باز کردند.

کارآگاهان پس از حضور در خانه و پس از مشاهدات اولیه 
این احتمال را دادند که خانه متعلق به فردى مجرد باشد 
اما قرارداد اجاره آن نشــان داد منزل را شخص دیگرى 
اجاره کرده است که پلیس براى بررسى ماجرا با این فرد 

تماس گرفت اما وى در دسترس نبود.
همچنین اهالى ســاختمان در تحقیقــات اعالم کردند 
متوفى به این خانه رفت وآمد داشــته و پیش از این او را 

دید ه اند اما علت حضور وى در خانه نامعلوم بود.

در ادامه رســیدگى به پرونده، «محمود»، شخصى که 
اجاره نامه محل حادثه به نام وى بــود، به اداره آگاهى 
احضار شــد و در اظهاراتش به مأموران گفت: «من در 
کار خرید و فروش لوازم یدکى هســتم و هرچند وقت 
یکبار به تهران رفت وآمد مى کنــم، با متوفى از چندین 
سال قبل آشنا شــدم و پدر وى نیز از دوستان پدرم بود، 
من چند روز قبــل از حادثه به تهــران آمدم 
که پدر "کامران"(متوفى) 
با من تماس گرفت و گفت 
پسرش به تهران آمده است، 
پدر کامران گفت پســرش 
درتهران مغازه باز کرده است 
و تا اجاره کردن یک خانه نزد 
من مى ماند.» وى ادامه داد: 
«کامران به خانه من آمد و آنجا 
بود اما من قبــل از این حادثه به 
شهرستان رفتم، شب حادثه کامران 
با یکى از دوستانش به نام "شاهین" در خانه 
من بودند که شاهین با من تماس گرفت و گفت کامران 
خودش را از پنجره به پایین انداخته و فوت کرده است، 

شاهین گفت از ترسش از آنجا فرار کرده است.»
شــاهین و محمود پیش از ظهر روز یک شــنبه هفته 
جارى در دادسراى امور جنایى تهران حاضر شدند و به 

سئواالت بازپرس پرونده پاسخ دادند.
شــاهین در اظهاراتش به بازپرس گفت: «شب حادثه 
من با کامران بیرون از خانه بودیم و پس از خرید شام به 
خانه بازگشتیم، کامران قبل از رفتن به خانه به من گفت 

حالش خراب است، مى خواهد مشروب بخورد و گفت در 
خانه مشــروب دارد.»وى ادامه داد: «زمانى که به خانه 
رسیدیم هوا تاریک شده بود، حین خوردن شام، کامران 
از مشکالت و زندگى اش تعریف کرد، او گفت دخترى را 
مى خواسته و نتوانسته با وى ازدواج کند، کامران مى گفت 
به تازگى یک خودرو خریــده بوده اما به علت تصادف با 

خودرو، بدهى باال آورده است.»
شاهین درباره جزئیات حادثه به بازپرس گفت: «کامران 
از گرفتارى هایش برایم تعریف مى کرد و در همین حین 
دو شیشه مشروب آورد تا مصرف کند اما پس از نوشیدن 
مشــروبات الکلى حالش بد شــد و به دستشویى رفت، 
من آن زمان به کامران کمک کردم و از وى خواســتم 
تا اســتراحت کند اما وى مجدداً مشروب خورد، سپس 
من به آشــپزخانه رفتم و به کامران گفتم برایش آبلیمو 
مى آورم، در همان لحظه کامــران به داخل اتاق رفت و 
من حدود 30 ثانیه بعد به داخل اتاق رفتم که به کامران 
آب بدهم اما متوجه شدم کامران پنجره را باز کرده و به 
پایین سقوط کرده است.» وى افزود: «من بسیار از این 
اتفاق ترسیده بودم و به همین دلیل سریعاً وسایلم را جمع 
کردم و از خانه خارج شدم، سپس با محمود تماس گرفتم 
و موضوع را برایش تعریف کردم، محمود که شهرستان 
بود گفت نگران نباشم و به تهران مى آید اما من به شهر 
خودمان رفتم و روز بعــد از حادثه محمود به تهران آمد، 
در نهایت از اداره آگاهى با من تماس گرفتند و خواستند 

براى توضیحات به آنجا بروم.» 
پس از این اظهارات، شــاهین با دستور بازپرس پرونده 

بازداشت شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

سقوط مرگبار 
پس از صرف مشروبات الکلى

کامران به داخل اتاق 
رفت و من حدود 30 ثانیه

 بعد به داخل اتاق رفتم که به 
کامران آب بدهم اما متوجه شدم 

کامران پنجره را باز کرده و به 
پایین سقوط 
کرده است

ق 

سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران از حریق گسترده 
در یک سوله مسقف 400 مترى واقع در محله حکیمیه 

خبرداد.
سید جالل ملکى گفت: ساعت 4 بامداد روز یک شنبه، 
آتش ســوزى گســترده در یک انبار و کارگاه در محله 
حکیمیه، خیابان سازمان آب به نیرو هاى سازمان آتش 

نشانى اطالع داده شد.
وى افزود: بالفاصله نیرو هاى ســه ایســتگاه سازمان 
به همراه تانکر آب و خودرو تنفســى در محل حاضر و 

امدادرسانى هاى خود را آغاز کردند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران با اشاره به وضعیت 
محل حادثه اظهار داشت: محل حادثه یک سوله مسقف 

به وسعت 400 متر بود که به سقف تقسیم شده که یکى 
از بخش ها به انبار نگهدارى سوسیس و کالباس، بخشى 
دیگر به قالب سازى و بخش سوم نیز به آهنگرى تبدیل 

شده بود.
ملکى ادامه داد: زمان حضور آتش نشــان ها، این سوله 
مسقف به طور  کامل دچارحریق شده بود و آتش نشان ها 
براى مهار آتش عملیات خود را از چند طرف آغاز کردند. 
وى با بیان اینکه خوشــبختانه این حادثه تلفات جانى و 
مصدوم در پى نداشت خاطرنشــان کرد: خسارت هاى 
مالى ایجاد شده در پى این حریق بســیار گسترده بود، 
اما خوشبختانه این آتش سوزى تلفات جانى و مصدوم 

در پى نداشت.

سارق حرفه اى آبادان که توبه اش را با شروع 
سرقت هایش شکسته بود دستگیر شد.

چندى قبل با افزایش پرونده هاى دستبرد از 
خانه هاى شهر آبادان تیمى از مأموران دایره 
مبارزه با ســرقت پلیس آگاهى آبادان براى 
دستگیرى عامل این سرقت ها وارد عمل شد.
کارآگاهــان در گام نخســت بــا حضور در 
محــل هــاى ســرقت و اقدامــات فنى و 
انگشــت نگارى خیلى زود یکى از ســارقان 
حرفه اى که پس از آزادى از زندان ادعا کرده 
بود که توبــه کرده و دیگر دســت به خالف 

نمى زند را شناسایى کردند.
بدین ترتیب کارآگاهان بــا هماهنگى مقام 
قضائى ســاعت 6 صبــح روز یک شــنبه 
با شناســایى مخفیگاه این متهــم، عملیات 
دســتگیرى وى را آغاز کردنــد و موفق به 
دستگیرى سارق ســریالى خانه هاى آبادان 
شدند که در ادامه مأموران در بازرسى از خانه 
متهم وسایل سرقتى زیادى را به دست آوردند.
سارق جوان که راهى جز اعتراف نداشت گفت: 
از طریق دوستانم خانه هایى که اهالى آن به 
مسافرت رفته بودند را شناسایى مى کردم و 
نیمه هاى شب با توجه به تاریکى هوا از دیوار 
خانه باال رفته و ســپس با تخریب در ورودى 
اقدام به سرقت وسایل قیمتى داخل خانه ها 

مى کردم.
بنا به این گزارش، ســارق حرفــه اى پس 
از بازســازى صحنه هاى ســرقت به دستور 

بازپرس پرونده روانه زندان شد. 

دادســتان اردبیل از ارجاع پرونده قاتل «آتنا 
اصالنى» به دادگسترى اردبیل خبر داد.

ناصر عتباتى دربــاره آخرین وضعیت پرونده 
قاتل آتنا اظهار داشــت: بعــد از تأیید احکام 
صــادره در دیوانعالــى کشــور، پرونده به 
دادگسترى استان اردبیل بازگشته است. وى 
ادامه داد: در حال مشورت و جمع بندى درباره 
اجراى حکم هستیم و در روزهاى آینده درباره 
زمان اجراى حکم اطالع رسانى خواهیم کرد.

دادگاه قاتل آتنا چهارم شهریور ماه سال جارى 
به صورت غیرعلنى برگزار شد و دادگاه پس از 
استماع شکایت اولیاى دم و دفاعیات متهم، 
قاتل را به دلیل ارتکاب قتل عمد به قصاص، 
بابت تجاوز به عنف به اعدام و بابت سرقت به 

حبس، شالق و رد مال محکوم کرد.
غالمرضا انصارى، معاون نظارت و بازرسى 
دیوان عالى کشور روز یک شنبه هفته گذشته 
گفت: دیوان عالى کشــور تمام حکم دادگاه 
کیفرى یک استان اردبیل در رابطه با قاتل آتنا 

اصالنى را تأیید کرده است. 

توبه گرگ 

پرونده قاتل آتنا 
به دادگسترى 
اردبیل برگشت

انبار سوسیس و کالباس در آتش سوخت

بالیى که سر چند دانشجو آمد 

در پى سقوط دو نوجوان حدود 16 ســاله در ارتفاعات 
فیروزکوه، یک نفر از آنهــا فوت کرد و دیگرى مصدوم 
و به کمــک نیرو هاى هــالل احمر پایــگاه امین آباد 
به بیمارســتان انتقال داده شــد. گفتنى است؛ «رضا 
خلیلى»،  امدادگر جوان و داوطلب جمعیت هالل احمر 
شهرستان فیروزکوه فرد فوت شده در این سانحه بوده

 است.

جان باختن
 امدادگر 16 ساله 

فرماندار بندر ترکمن از خودسوزى یک زن جوان به همراه فرزندش در روستاى نیازآباد شهرستان 
بندر ترکمن خبر داد و گفت: به علت شدت باالى سوختگى، مادر جان خود را از دست داد.

عبدالحکیم فیروزى اظهار داشت: صبح روز دوشنبه (دیروز) یک بانوى جوان 23 ساله اقدام به 
خودسوزى خود و فرزند خردسال خود کرد.

وى افزود: متأسفانه زن جوان براثر این خودسوزى فوت شــده ولى فرزند وى زنده است  و حال 
وخیمى دارد.

فرماندار بندر ترکمن ادامه داد: علت این حادثه مشــخص نیست و بازرس در حال بررسى علت 
خودکشى است.

خودسوزى مرگبار زن 23 ساله و فرزندش

ساعت 20و30دقیقه نخستین روز فروردین  ماه 
سال جارى خبر کشف جسد یک مرد جوان در یک 
قسمت کوهستانى، چند کیلومتر مانده به جاجرود 
به بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعالم شد که 
دقایقى بعد محســن مدیرروســتا، بازپرس امور 
جنایى تهران به همراه اکیپ تشــخیص هویت 
آگاهى در محل کشف جسد که مسیرى ماشین رو 

نبود، حاضر شدند.
تحقیقات اولیه حاکى از آن بــود که مرد جوان با 
ضربه چاقو به قتل رسیده و جسدش در آنجا رها 
شده اســت،با توجه به هویت نامشخص مقتول، 
جسد براى بررســى و تعیین هویت به پزشکى 

قانونى منتقل شد.
در ادامه تحقیقات هویت مقتول به نام «سیامک» 
شناسایى و مشخص شد که وى از افراد سابقه دار 
است، همچنین ردیابى هاى تخصصى در رابطه 
با این پرونده حاکى از آن بود که سیامک توسط 
دامادشان به قتل رسیده است. سرانجام متهم 24 
تیرماه بازداشت و به دادسراى امور جنایى تهران 
منتقل شــد.متهم این پرونده با اعتراف به قتل 
سیامک در اظهاراتش به بازرپرس گفت: «سیامک 
معتاد بود، پدر و مادرش را اذیت مى کرد و آنها را 

کتک مى زد به همین دلیل چند روز قبل از حادثه 
مادر و پدر سیامک با من تماس گرفته و گفتند که 
سیامک آنها را کتک مى زند،آنها از من خواستند که 

سیامک را به کمپ ببرم.»
وى ادامه داد: «روز حادثه براى بردن ســیامک 
به کمپ ترك اعتیاد به خانه آنهــا رفتم اما آنجا 
با سیامک درگیر شــدم و او ضربه چاقویى به من 
زد، من نیز با چاقو ضربه اى به گردن سیامک وارد 
کردم، قصد داشتم پس از این ماجرا سیامک را به 
بیمارستان ببرم اما وى به دلیل خونریزى شدید 
فوت کرد،به همین دلیل با خودرو جسد وى را به 
منطقه کوهستانى در نزدیک جاده جاجرود بردم و 

در آنجا رها کردم.»
متهم پس از این اظهارات بازداشــت و به زندان 
منتقل شــد، در ادامه روند رســیدگى به پرونده 
اولیاى دم مقتول با حضور در دادسرا اعالم کردند 
که نسبت به دامادشان (متهم) شکایتى نداشته و 
قصد قصاص وى را ندارند. سرانجام پیش از ظهر 
روز یک  شــنبه متهم براى اخذ آخرین دفاع در 
دادسرا حاضر شد و پرونده به زودى براى محاکمه 
متهم از لحاظ جنبه عمومى جرم به دادگاه کیفرى 

یک استان تهران فرستاده مى شود.

رئیس بیمارســتان تأمین اجتماعى خلیج فارس 
بندرعباس با اشاره به خبر منتشر شده در فضاى 
مجازى نســبت به هجوم مورچه ها به نوزادان 
دوقلو در این شهرســتان گفت: این خبر صحت 
نداشته و کودکان به هنگام پیدا شدن در سالمت 

کامل بودند.
غالمعباس مؤمنى گفت: 25 مرداد ماه امســال 
حوالــى ســاعت 17 و 30 دقیقه تــا 18 یکى از 
همراهان بیمار در اورژانس این بیمارستان متوجه 

صداى گریه نوزاد از پارکینگ اورژانس مى شود.
وى با بیان اینکه فاصله پارکینگ تا در اورژانس 50 
متر است و به دلیل همین فاصله کم، همراه متوجه 
صداى گریه نوزاد شده اســت، افزود: وى پس از 
مراجعه به پارکینگ با کالسکه حمل نوزادى مواجه 

مى شود که دو کودك در آن قرار داشتند.
مؤمنى ادامه داد: این فرد بالفاصله مســئوالن 
اورژانس را در جریان گذاشته و کودکان به اورژانس 
منتقل و توسط پزشک اورژانس معاینه مى شوند 
و پس از آن با توجه به مســاعد بودن حالشــان 

در بخش اطفال تا روشن شــدن ماجرا بسترى 
مى شوند. این مقام مســئول اظهار داشت: این 
کودکان بسیار تمیز و به همراه وسایل مورد نیاز 
در پارکینگ این بیمارستان گذاشته شده بودند و 

هیچ گونه مشکلى نداشتند.
رئیس بیمارســتان تأ مین اجتماعى خلیج فارس 
ضمن واکنش نسبت به انتشــار خبرى دروغین 
که موجب تشویش و ناراحتى اذهان عمومى شده 
است، گفت: از رها شــدن کودکان بسیار ناراحت 
شدیم اما انتشــار اخبار کذب در این خصوص از 
جمله هجوم مورچه ها بــه کودکان را که موجب 
التهاب و ناراحتى در جامعه شده به شدت محکوم و 

از مجارى قانونى پیگیرى مى کنیم.
روز شنبه 25 شهریور خبرى در فضاى مجازى و 
برخى سایت هاى خبرى مبنى بر هجوم مورچه ها 
به نوزادان دوقلویى که در کنار سطل زباله یکى از 
بیمارستان هاى بندرعباس رها شده بودند، منتشر 
شد که موجى از ناراحتى و التهاب را در میان مردم 

در پى داشت.

جزئیات جدید از پیدا شدن کودکان سرراهى در بندرعباس

هجوم مورچه ها به نوزادان دوقلو تکذیب شد

ماجراى رها کردن 
جسد برادرزن در 
ارتفاعات جاجرود

تصادف دو پژو 405 در شــب عروسى در جاده روستاى 
«باغ ُکِمش» پردیس در حومه تهران یک کشته و سه 

زخمى برجا گذاشت.
بر اساس این گزارش ســاعات ابتدایى یک شنبه شب 
یک دستگاه پژو  405 همراه با کاروان عروسى و دیگر 
میهمانان، در حالى که یــک زن و دو مرد در آن حضور 
داشتند به صورت رو در رو با یک خودرو 405 دیگر که 

یک نفر راننده داشت تصادف کرد.
در اثر این تصادف، هر سهسرنشــین خودرو پژو 405 
کاروان عروسى مصدوم شده و توسط عوامل اورژانس 
به مراکز درمانى انتقال یافتند و تک سرنشین پژو 405 

دیگر در صحنه جان باخت.

ساعت حدود 14 روز یک شنبه یک خودروى مگان در بلوار 
کشاورز اراك با انحراف از مســیر از عقب با یک دستگاه 
کامیونت پارك شــده در کنار خیابان برخورد کرد و چهار 
دانشجوى رشته علوم آزمایشگاهى دانشگاه علوم پزشکى 
اراك سرنشین این خودرو را راهى بیمارستان کرد. دو نفر 

از مجروحان این حادثه دچارضربه مغزى شده، هوشیارى 
و وضعیت مساعدى ندارند وحال عمومى آنها نگران کننده 
است.  یکى از این دو دچار ضایعه نخاعى شده و دیگرى هم 
خونریزى مغزى دارد. از دو مجروح دیگر حادثه هم یکى 

مرخص شده و دیگرى هم در آستانه ترخیص است.

تصادف مرگبار
 در کارناوال عروسى 

مرد 42 ســاله اى که پس از قتل بى رحمانه همسرش در مشهد، خود 
را به نیروهاى انتظامى معرفى کرد، اختالفات شــدید خانوادگى و بى 
اعتمادى به او را دلیل اصلى این جنایت دانست. او بعد از آنکه به دستور 
قاضى در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت و به ســئواالت 
پلیســى رئیس دایره قتل آگاهى درباره جزئیــات جنایت هولناکش 

پاسخ داد، نقبى هم به روزهاى سیاه گذشته اش زد و گفت: «در یکى 
از روستاهاى اطراف سدکارده مشــهد و در یک خانواده شلوغ بزرگ 
شدم و تا کالس پنجم ابتدایى درس خواندم. پدرم چوپان بود و درآمد 
زیادى نداشت، از ســوى دیگر هم گویى ضعف بینایى در خانواده ما 
ارثى است چرا که برخى از خواهران و برادرانم مانند من ضعف بینایى 
دارند به همین خاطر با مشــکالت زیادى روبه رو بودیم. قبل از اینکه 
به خدمت سربازى بروم، عاشــق یکى از دختران روستا شده بودم به 
همین دلیل مدام از ســربازى فرار مى کردم به طورى که مجبور شدم 
چهار ســال و دو ماه خدمت کنم. من به آن دختر قول ازدواج دادم اما 
بعد از پایان خدمت، وقتى به مادرم گفتم او را برایم خواســتگارى کند 
دســت مرا گرفت و به منزل  برادرش برد و من زمانى به خود آمدم که 

مراســم عقدکنان من و دختردایى ام برگزار شده بود و در یک شب با 
پسرخاله ام باجناق شــدیم چرا که دختر دیگر دایى ام با پسر خاله ام 

ازدواج کرده بود.»
وى افزود: «آن روز گریه کردم، فریاد زدم نمى خواهم با دختردایى ام 
ازدواج کنم ولى هیچکس توجهى به من نمى کرد او دخترى شهرى و 
درس خوانده بود و من جوانى روســتایى بودم که هیچ چیزى نداشتم. 
خالصه دوران نامزدى ما سه سال طول کشــید و من در حجره میوه 
فروشــى دایى ام در مشهد مشغول کار شــدم. آن دختر روستایى هم 
روزى به صورتم تف کرد و با گفتن جمله "خیلى بى غیرتى!" به دنبال 
سرنوشــت خودش رفت. من هم زندگى مشترکم را در زیرزمین خانه 
مادربزرگم شروع کردم. با آنکه بیکار بودم و شغل هاى زیادى را تجربه 

کردم اما بى اعتمادى من به همسرم از زمانى آغاز شد که وقتى دیر به 
خانه مى آمد و از او سئوال مى کردم کجا بودى؟ پاسخ سرباال مى داد. 
بارها مشــاجرات ما به قهرهاى طوالنى مدت مى کشید به طورى که 
یک بار نیز وقتى صحنه اى را دیدم که خیلى عصبانى شــدم، با چاقو 
ضربه اى به دستش زدم. این اختالفات هر روز شدت مى گرفت تا جایى 
که همسرم مهریه اش را به اجرا گذاشــت. او با استخدام یک وکیل، 
خانه ام را توقیف کرد و در حالى که کارشناســان قیمت خانه را براى 
مزایده 300 میلیون تومان پایه گذارى کرده بودند، من خودم خانه را به 
نامش ثبت کردم ولى او دست از کارهایش برنداشت و باز هم دیروقت 
به خانه مى آمد تا اینکه شب حادثه درحالى که به شدت عصبانى بودم 

با میله آهنى و چاقو او را کشتم اما اى کاش...» 

تاوان یک ازدواج نادرست

از زنم چیزى دیدم که...
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رامین مشکاه

اپل  اخیراً در کنفرانسى که با رونمایى از آیفون هاى نسل 
جدید همراه بود، از اپل  تى وى نســل جدید با پشتیبانى 
از رزولوشــن 4K رونمایى کرد. این دستگاه عالوه  بر 
پخش محتوا با کیفیت بســیار باال، به کاربران امکان 
دانلود محتوا از آیتونز با کیفیــت  4K به صورت رایگان 

را هم مى دهد.
اپل تى وى  4K جدید قادر اســت محتوا را با رزولوشن 
3840×2160 پیکســل پخش کند. ایــن یعنى امکان 
پخش محتواى UHD بر روى تلویزیون هاى   4K  با 

استفاده از این دستگاه امکانپذیر خواهد بود.
 بــراى ایجــاد امــکان مشــاهده محتوا بــا کیفیت 
باال، اپــل برخى از فیلم هــا و برنامه هــاى تلویزیونى 
را با کیفیت  4Kبــراى دانلود در اختیــار کاربران قرار 

خواهد داد.
 دانلود فیلم ها بــا کیفیت  4K تنها بــراى کاربرانى که 

ســرعت دانلود آنها حداقل 15 مگابیت بر ثانیه باشد، 
امکانپذیر است.

خوشــبختانه قراردادهاى جدید اپل بــا تولیدکنندگان 
هالیوودى این امکان را داده کــه فیلم هاى  4K هم با 
همان قیمت مشابه نسخه هاى با کیفیت HD در آیتونز 
قابل خریدارى و دانلود باشــند. با استفاده از اپل تى وى 
سرى جدید کاربران مى توان به طور اتوماتیک و بدون 
پرداخت هزینه اضافى، نسخه  4K فیلم هاى دنلود شده 

در آیتونز خود را مشاهده کنند.
اپل در اپل تى وى  4K از پردازنده 6 هسته اى قدرتمند 
A10X Fusion استفاده کرده که گفته مى شود قدرت 

پردازش آن دو برابر و قدرت گرافیکى آن هم چهار برابر 
پردازنده به کارگرفته شده در اپل  تى وى نسل 4 است. در 
کنار این پردازنده قدرتمند، اپل یک رم 3 گیگابایتى را 

هم در این دستگاه به کار گرفته است.
تاریخ عرضه این محصول 22 سپتامبر تعیین شده است. 
اپل تى وى  4K با حافظه داخلى 32 گیگا بایت با قیمت 
179 دالر مدل 64 گیگابایتى آن بــا قیمت 199 دالر 

عرضه مى شود.

Burly Men at Sea بــازى جدید و اعتیادآور در 
سبک بازى هاى ماجراجویى از استودیوى بازیسازى 
Brain&Brain بــراى تبلت ها و گوشــى هاى 
هوشمند اندروید است که با قیمت 4,99 دالر در گوگل 

پلى عرضه شده است. 
بــازى Burly Men at Sea یــک عنــوان 
ماجراجویانه برگرفته از فولکور اســکاندیناوى اســت 
که داستان سه ماهیگیر را روایت مى کند. داستان بازى

 Burly Men at Sea روایتگر داستان زیبایى از سه 
ماهیگیر بزرگ و ریشو که تصمیم به ترك زندگى عادى 
خود مى گیرند و براى پیدا کردن یک ماجراجویى جدید 

وارد دوره جدیدى مى شوند! 
در طول این بازى، دریاى آزاد قرن بیستم اسکاندیناوى 
و روایات کهــن و دیدن موجــودات مختلف را تجربه 
مى کنید! در طول بازى، شما مى توانید با انتخاب هاى 
چندگانه  خود، رویدادهاى بازى را شکل دهید! در همان 
اجراى اولیه بــازى Burly Men at Sea متوجه
مى شــوید که بازى چه ســاخت جالبى دارد و نسبت
بازى هاى دیگر تفاوت زیادى را شامل مى شود! وارد 
بازى مى شوید و با هدایت کاراکترها یکى از زیباترین 
و خاص ترین بازى هاى ماجراجویى اندروید را تجربه 

مى کنید. 

 CES 2017 شرکت ایسوس در نمایشــگاه 
سیســتم مش واى فاى خانگــى خــود را با نام 
Lyra معرفى کرد. این سیســتم شامل سه روتر 
AC2200 با مجموعه اى از ابزارها و امکانات 
اختصاصى ایســوس براى شــبکه هاى بى سیم 

خانگى است.
 اکنون لیرا وارد ایران شــده اســت و به زودى در 
پشت ویترین فروشگاه ها و سایت هاى آنالین قرار 
مى گیرد. در این مطلب نگاهى کوتاه به ویژگى ها 
و مشخصات اولین نسل روترهاى مش  واى فاى 

ایسوس مى اندازیم.
سیســتم هاى مش واى فــاى شــامل دو یا چند 
روتر بى سیم مى شــوند که در نقاط مختلف خانه 
یــا ســاختمان هاى ادارى نصب مى شــوند و با 
هماهنگى یکدیگر ســعى مى کنند یک شــبکه 
واى فاى پرسرعت و یکنواخت از نظر سیگنال دهى 
و دسترسى به منابع شبکه فراهم کنند. سیستم هاى 
مش  واى فــاى مى توانند نقاط کــور آنتن دهى 
روترهاى بى ســیم معمولــى را از بیــن ببرند و 
مساحت هاى بیشترى را زیر پوشش شبکه بى سیم 

و اینترنت قرار دهند.
طى یکســال اخیر، شــرکت هاى زیادى سیستم 
مش واى فاى اختصاصى خــود را معرفى کردند. 

ایســوس هم سیســتم Lyra را معرفى کرده و 
اکنون وارد بازار شــده اســت. لیرا یک سیستم 
مش واى فاى مبتنى بر ســه روتر بى سیم است.

 هر روتر ایــن سیســتم در رده AC2200 و 
سه بانده است.

 یعنى سرعت نهایى روتر 2.2 گیگابیت است، ولى 
روى فرکانس 2.4 گیگاهرتز سرعتى 400 مگابیتى 
و روى هریک از فرکانس هاى 5 گیگابیتى سرعتى 
867 مگابیتى در دســترس خواهد بود. لیرا جزو 
معدود سیســتم هایى است که هر ســه روتر در 
یک رده و با مشــخصات یکســان هستند. غالب 

سیســتم هاى مش واى فاى بازار شامل یک روتر 
اصلى رده باال و چند روتر تقویت کننده رده پایین 

هستند. 
هر روتر لیرا از هفــت آنتن داخلى ســود مى برد 
که در طراحى دایره اى این محصــول، دورتادور 
آن چیده شــده اند تا در همه جهت ها یک آنتن با 
سیگنال دهى مستقیم وجود داشته باشد. امکانات 
ارتباطى هــر روتر نیز یــک درگاه WAN یک 
گیگابیتى و یــک درگاه LAN یــک گیگابیتى 
است. مودم ADSL یا  3G/4G مى تواند به 
یک روتر لیرا متصل شود و اینترنت روى روترهاى 

دیگــر بــه اشــتراك گذارى برســد. همینطور
مى تــوان به هــر روتــر لیرا یــک دســتگاه با 
کابل شــبکه متصل کرد تا از اینترنت سریع ترى 

سود ببرد. 
 MU-MIMO سیســتم لیرا مجهز به فناورى
اســت و روى هــر فرکانــس رادیویــى قابلیت 
MIMO 2x2 فعــال شــده اســت. فناورى 
MU-MIMO روى سیستم هاى مش واى فاى 
این مزیت را دارد کــه کاربران و دســتگاه هاى 
بیشترى مى توانند به طور اختصاصى با روترهاى 
لیــرا ارتباط برقــرار و از لینک هــاى اختصاصى 

پرسرعت اســتفاده کنند. مثًال روى سیستم مش 
واى فاى لیــرا چند دســتگاه گیمینگ یا کالینت 
ویرایش و اســتریم ویدئو مى توانند فعال باشند، 
بدون اینکه در کارایى کل سیستم تأثیرى بگذارند. 
از دیگــر فناورى هاى اختصاصى ایســوس روى 
 Adaptive این دســتگاه ها مى تــوان بــه
QoS و AiProtection اشــاره کــرد. در 
Adaptive QoS کاربــران مى توانند یک 
سطح کیفیتى از دانلود و آپلود را روى لیرا درخواست 
کنند تا مطمئن شــوند در هنگام کار به مشــکلى 
از نظر ســرعت و تأخیر برخــورد نخواهند کرد. 

اما فنــاورى AiProtection که با همکارى 
شــرکت امنیتــى ترندمیکــرو روى سیســتم 
لیرا پیاده ســازى شــده اســت، ترافیک شبکه و 
نشــانى هاى URL آلوده و مخرب را شناسایى 
و از باز شدن آنها روى شــبکه بى سیم جلوگیرى 
مى کند. AiProtection یک سیستم امنیتى 
و حفاظتــى توکار براى شــبکه مــش واى فاى 
لیرا ســت. روترهاى لیرا قابلیت تعریف شــبکه 
میهمان یا اســتفاده از ابزار کنتــرل والدین را نیز 

دارند. 
 Lyra ایســوس براى سیســتم لیرا اپلیکیشن
را عرضه کــرده اســت. کاربران بــا نصب این 
اپلیکیشن روى دســتگاه هاى موبایل اندرویدى 
و iOS مى تواننــد از راه دور و خیلــى ســاده 
تنظیمات روترهاى لیرا را انجام بدهند یا ترافیک 
شــبکه و دیگر اطالعات الزم را کسب و مدیریت 

کنند.
ایسوس روترهاى لیرا را به صورت بسته هاى یک 
روترى، دو روترى و سه روترى به فروش مى رساند، 
اما پیشنهاد مى کند براى ساختمان هاى بزرگ چند 
صد مترمربعى یا ســاختمان هاى دوبلکس و چند 
طبقه حتمًا از بسته سه روترى لیرا استفاده شود تا 
بیشترین محدوده پوشش دهى و سریع ترین شبکه 

بى سیم ممکن فراهم شود.

وقتى واى فاى پرسرعت رهایتان نمى کند

بازى ماجراجویى جالب 3 ماهیگیر
 مخصوص اندروید 

اپلیکیشن هشدار فلش اندروید
تمامى کاربران دســتگاه هاى اندرویدى از روش هــاى خاصى براى 
مطلع شــدن از دریافت نوتفیکیشــن ها اســتفاده مى کنند؛ برخى از 
ال اى دى هاى نوتفیکیشــن و برخى دیگر که اسمارتفونشــان از این 
نوع ال اى دى ها پشتیبانى نمى کند، صفحه نمایش را با ابزارى خاص 
به یک هشــدار دهنده تبدیل مى کنند. اما راهى دیگر نیز براى دریافت 
هشدارها وجود دارد که به وسیله آن از طریق فلش دوربین مى توان از 

نوتفیکیشن هاى دریافتى مطلع شد.
 Ultimate Flash Alerts Premium Unlocked عنوان یک نرم 
افزار کاربردى و پر مخاطب در زمینه دریافت هشــدار فلش مخصوص 
 Iris Studios دستگاه هاى هوشمند اندروید است که توسط استودیو

and Services توسعه و در مارکت برگ گوگل پلى منتشر شده است. 
دیگر هیچکدام از تماس ها و یا پیام هاى مهم را از دست نخواهید داد و از 
تمامى آنها به موقع مطلع خواهید شد. در هنگام دریافت هرگونه اطالعیه 
اى فلش دوربین شروع به چشــمک زدن مى کند و کاربر را از دریافت 
تماس و یا پیام مطلع مى سازد. یکى از مهمترین قابلیت هاى موجود در 
این نرم افزار تنظیم نوع چشمک زدن است ؛ به گونه اى که مى توانید نوع 

هشدار دادن را به دلخواهتان شخصى سازى کنید.
 عالوه بر ایــن دریافت هشــدار بــراى تمامــى برنامه هــا فعال 
نیست و باید آن را براى اپلیکیشــن ها و یا تماس ها به صورت دستى 

فعال کنید.

4K ویژگى هاى اپل تى وى

شــرکت «الکهید مارتین» پهپاد جدید 
خــود به نــام Outrider را در نمایشــگاه 

بین المللى تجهیزات دفاعى و امنیتــى در لندن به نمایش 
گذاشت. این پهپاد قادر به شلیک گاز اشک آور است.

سیســتم پــروازى بــدون سرنشــین Outrider بــا 
1 کیلوگــرم، 10 ســانتیمتر طــول دارد و  وزن تنهــا 7/
ســرعت آن به 50 گره یا 93 کیلومتر در ســاعت مى رســد. 
عالوه بر این، توان مقاومتــى و میزان بارى که مى تواند حمل 

کند نسبت به پهپادهاى مشابه بیشتر است.
به گفته الکهیــد، Outrider با همکارى نزدیک شــرکت 
تحقیقاتى « Wirth» در مرکز آزمایشات الکهید در منطقه 
«هاوانت» در همپشایر انگلستان طراحى و ساخته شده است. 
شرکت Wirth در زمینه ساخت کامپوزیت و آیرودینامیک ها 
تخصص دارد. این پهپاد تاشو براى شرایط ویژه درنظر گرفته 

شده است.
شــرکت دفاعى الکهید تمایلى به انتشــار اخبار بیشتر ندارد و 
فقط به گفتن این نکته اکتفا کرده که Outrider با فشردن 
تنها یک دکمه شــروع به کار مى کند و با در اختیار داشتن یک 
تلویزیون با کیفیت باال و دوربین مــادون قرمز، هم به صورت 
خودران پرواز مى کند و هم توسط یک اپراتور از راه دور هدایت 

مى شود.
الکهید درنظر دارد از این پهپاد هم براى اهداف نظامى و هم 
کاربردهاى شهرى استفاده کند و طبق برنامه در بازار انگل ستان 
و خارج از مرزهاى این کشــور عرضه مى شود. عالوه بر این، 
پهپاد Outrider بازار تجارت جهانــى را مدنظر دارد و قرار 

است در ITAR در دسترس قرار بگیرد.

پهپاد جدید 
الکهید مارتین 
قادر به شلیک 

گاز اشک آور 
است

شــرکت «الکهید مارتین» پهپاد جدید 
Outrider را در نمایشــگاه  rخــود به نــام

و امنیتــى در لندن به نمایش بین المللى تجهیزات دفاعى
گذاشت. این پهپاد قادر به شلیک گاز اشک آور است.

rسیســتم پــروازى بــدون سرنشــین Outrider بــا 
1 کیلوگــرم، 10 ســانتیمتر طــول دارد و  7وزن تنهــا 7/
3 گره یا 93 کیلومتر در ســاعت مى رســد.  ســرعت آن به 50
عالوه بر این، توان مقاومتــى و میزان بارى که مى تواند حمل 

کند نسبت به پهپادهاى مشابه بیشتر است.

شرکت Armis security مى گوید برخى گوشى ها و لپ تاپ ها به علت وجود یک آسیب پذیرى در استاندارد 
بلوتوث در برابر حمالت هکرى آسیب پذیر هستند.

آسیب پذیرى یادشده BlueBorne نام گرفته و موجب مى شود تا بدون اتصال دو وسیله از طریق بلوتوث بتوان 
به آنها نفوذ کرد یا بر رویشان بدافزار نصب کرد.

این روش نفوذ به خصوص گوشى هاى اندرویدى و همینطور سیستم عامل مایکروسافت را در معرض خطر قرار 
مى دهد. گوگل و مایکروسافت براى حل مشکل یادشــده وصله هایى عرضه کرده اند. وصله گوگل مربوط به 
سیستم هاى عامل 7 و 6 اندروید است. البته اپل و سیستم عامل iOS 10  آن در معرض خطر نیستند. اما نسخه 

9,3,5 به قبل سیستم عامل یادشده هم از این طریق قابل آلوده شدن است.
نکته جالب این است که از این روش مى توان براى آلوده کردن سیســتم عامل لینوکس هم استفاده کرد. البته 
اطالع رسانى در این زمینه دیرتر از اطالع رسانى در مورد دیگر سیستم هاى عامل صورت گرفته است. بنابراین 
برخى مدل هاى ساعت هوشمند، تلویزیون هاى هوشمند و...  هم به این شیوه مى توانند مورد حمله قرار بگیرند.

باتوجه به اتکاى این روش حمله به استاندارد بلوتوث، ابزار الکترونیکى که در فاصله چندمترى منبع حمله باشند 
و قابلیت بلوتوث آنها فعال باشد در معرض خطر هستند. با استفاده از این روش تنها چند ثانیه زمان براى سرقت 

اطالعات گوشى و لپ تاپ هدف الزم است.

هک چند ثانیه اى 
گوشى و تبلت

 با سوءاستفاده از بلوتوث
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منبع: فارس 

منبع: مهر 

منبع: تسنیم 

منبع: جام جم آنالین 

منبع: میزان

منبع: میزان 

منبع: ایرنا

سکورت روحانى در نیویورك
تیم ا

 نمایشگاه 
دفاع مقدس 
در تهران

مین جلسه محاکمه 
چهارده

تان بابک زنجانى از صبح 
همدس

ر دادگاه انقالب به 
دیروز د

قاضى مقیسه آغاز شده 
ریاست 

 زنجانى نیز در این 
بود که بابک

ضور داشت. قاضى 
جلسه ح

ک زنجانى را بعد از 
مقیسه باب

مشاجره با وکیل شرکت نفت از 

دادگاه اخراج کرد.

شهریار 
شعر ایران

بازار نوشت افزار 
در آستانه بازگشایى مدارس

سیاه چادرنشینان و 
رؤیاى روزهاى سفید

چشمه گل رامیان در
 استان گلستان

کوه هاى 
هزار مسجد 
و منطقه کالت




