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قیمت گوشت، ساعتى تعیین مى شود

قطع دست، مجازات دزدیدن سوسیس و کالباس برگزارى رقابت هاى نمادین چوگانجمعیت یوزهاى ایرانى کمتر از 50 قالده استمعتقد بودیم معاون احمدى نژاد رهبر شبکه کالهبردارى است میلیونر خیابان نشین! حوادثاستاناجتماع اجتماع
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ماجراى
 نان هایى که باعث 
«سرطان» مى شوند

نامزد اصولگرایان 
به دولت مى رسد؟

تالش براى افزایش
 2/5 برابرى گردشگران 

نصف جهان

دریچه مکش 
نوجوان 13 ساله را بلعید

فریماه فرجامى: 
 با بازى هاى متفاوت بر مى گردم

11

با این روش ها 
پاییز سالمى را سپرى کنید

مد محــرم!

ذوب آهن تیر خالص را به استقالل مى زندذوب آهن تیر خالص را به استقالل مى زند
راند اول مبارزه اصفهان- تهرانراند اول مبارزه اصفهان- تهران

13

ورود رفتارهاى عجیب و غریب اجتماعى به مراسم  مذهبى 

جهان نما

آمریکا 
مى خواهد 
اسرائیل دیگرى 
به وجود آورد 

2

رئیس مجلس خبرگان رهبرى گفت: 
آمریکا مى خواهد اقلیم کردستان را 
تجزیه کنند و از دل آن یک اسرائیل 
دیگر به وجود آورد و ما باید مواظب 

باشیم که خواست آمریکا در این 
زمینه به جایى نرسد که البته به جایى 

نمى رسد و ما نیز باید از مردم 
آن منطقه حمایت کنیم.

معاون اول رئیس جمهورى تأکید کرد: 
پیشگیرى در زمینه آسیب هاى اجتماعى 

وظیفه اصلى دولت است. 
اسحاق جهانگیرى گفت: نخستین 

موضوع ساماندهى مناطق حاشیه نشین 
در اطراف شهرهاى بزرگ 

است که در حال حاضر 
بیش از 11 میلیون نفر...

2

زندگى
 11 میلیون نفر 
در اطراف 
شهرهاى 
بزرگ 

155

ب  با

پا

کمال کامیابى نیا در خط میانى پرسپولیس به 
حدى درخشش داشت که به ترکیب فیکس تیم 

ملى نیز  رسید.
 او توانست محبوب قلب هواداران شود و 

بهترین شرایط ممکن را براى خود بسازد 
تا حدى که هر وقت به دالیل غیر فنى 

از زمین اخراج مى شد یا اشتباهات 
تأثیرگذار در نیمه بازى داشت نیز، 

مورد حمایت قرار مى گرفت.
این بازیکن اما در فصل 

پیش رو دچار افت نسبتاً 
شدیدى شده و هیچ نشانى 
از آن کمال آماده فصل قبل 

ندارد. 

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

ساعت هوشمند اپل ساعت هوشمند اپل 
بیمارى قلبى را تشخیص مى دهدبیمارى قلبى را تشخیص مى دهد

معماى کمال

12

آگهى مزایده نوبت دوم

مجید مطلبى فشارکى-  سرپرست شهردارى چرمهینمجید مطلبى فشارکى-  سرپرست شهردارى چرمهین

چاپ دوم

شهردارى چرمهین براساس مصوبه شماره 96/4/62 مورخ 96/02/31 شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب 
ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى در نظر دارد تعداد 3 قطعه زمین پالك خود را واقع در چرمهین – بلوار آبشار با 
کاربرى تجارى- مسکونى به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط و فعال از طریق مزایده طبق نظر کارشناسى 
با قیمت پایه به شرح جدول زیر به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز سه شنبه 
مورخ 96/07/04 به واحد امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و تا پایان وقت 
ادارى روز پنج شنبه مورخ 96/07/06 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است 

هزینه درج آگهى به عهده برنده در مزایده خواهد بود. 

قیمت کل پایه پالك به ریالبهاى پایه هر مترمربع به ریالمتراژ پالكشماره پالكردیف

19187/507/550/0001/415/625/000
215183/277/500/0001/374/525/000
316181/497/450/0001/352/100/500

آگهى مزایده

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

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

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: 96/06/29

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؟

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

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
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دردسر یک میلیاردى 
معاونت امـور مالى و اجرایى شـوراى    تسنیم|
شـهر تهران اقدام  به خرید 21 عدد  تبلـت  چهار میلیون 
و 570 هزار تومانى و 21 دسـتگاه  پـژو پارس  42 میلیون 
و 300 هـزار تومانى  براى اعضاى شـوراى شـهر تهران 
کرده اسـت. هزینه  اى که براى این موضوع صرف شده 
حدود یک میلیارد تومان است. انتشـار اسناد این خریدها 
و واکنش هاى انتقادآمیز بـه آن در فضاى مجازى، برخى 

اعضاى شوراى شهر را مجبور به پاسخگویى کرد.

وزیر دادگسترى و حصر
  عصر ایران| علیرضـا آوایى، وزیر دادگسـترى 
 در جمع خبرنگاران در پاسـخ به سـئوالى مبنـى بر اینکه 
شما گفته بودید اگر دولت در رابطه با رفع حصر به وزارت 
دادگسترى مأموریت دهد با قوه رایزنى مى کنید، آیا این 
مأموریت داده شد، گفت: کار مربوط به شورایعالى امنیت 

ملى است باید از آنها سئوال کنید.

فرار از دام
مشـاور فرهنگـى رئیس جمهور     خبر آنالین |
معتقد است روحانى در گفتگو با CNN از دام مقوله بندى 
شدن یکسان کره شـمالى با ایران به سالمت عبور کرد.  
حسام الدین آشـنا درباره گفتگوى روحانى و «کریستین 
امانپور» در CNN صفحه توییتر خود نوشت: «روحانى در 
گفتگو با CNN از دام مقوله بندى شدن یکسان کره شمالى 
با ایران به سالمت عبور کرد. موضوع ایران و کره شمالى 

یکسان نیست و نخواهد شد.»

کارشناس BBC در تهران
  آنا| دکتر کاوه مدنى متولد سال 1360 در تهران، 
در حالى بـه عنوان معـاون آمـوزش و پژوهش سـازمان 
حفاظت محیط زیست منصوب شـده است که این استاد 
36ساله دانشگاه  سـلطنتى انگلیس و دانشگاه فلوریداى 
آمریکا، بارها به عنوان کارشـناس مسـائل آب در شبکه 
BB Cفارسى حضور یافته است.   اگرچه سایت سازمان 
حفاظت محیط زیست، از کاوه مدنى به عنوان «دانشمند 
حوزه آب» نامبرده است اما سئوال این است که در شرایطى 
که طبق قانون، قبول مسئولیت توسط دو تابعیتى ها و افراد 
داراى گرین کارت با محدودیت روبه رو است، وى چگونه 

به این سمت انتخاب شده است؟

شایعه بسته مشکوك 
  ایسنا| على حسـن پور، دادستان بوشهر گفت: 
از دوشـنبه صبح خبرى مبنى بر وجود بسـته مشـکوك 
حاوى مواد منجره در اداره مرکزى پست بوشهر در فضاى 
مجازى منتشر شد که به هیچ وجه صحت نداشت و عوامل 
انتظامى و تیم چک و خنثى نیز با حضور در محل و بررسى 
شرایط، ضمن تأیید شایعه بودن خبر موجب رفع نگرانى 
مردم شدند. حسن پور تأکید کرد: دستور قضائى به منظور 

شناسایى عوامل انتشار این شایعه صادر شده است.

تأیید 7 باره 
  فارس| «فدریکا موگرینى» مسـئول سیاست 
خارجى اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران بار دیگر بر کارایى 
توافق هسته اى با ایران و همچنین پایبندى تهران به این 
توافق تأکید کرد. وى افزود: « آژانـس بین المللى انرژى 
اتمى هم هفت بار پایبندى ایران به تعهداتش را تأیید کرده 
است.» موگرینى درباره احتمال خروج آمریکا از این توافق 
هم تأکید کرد که چنین توافق هایى با یک کشور به دست 

نیامده اند و به جامعه جهانى مربوط مى شوند.

غیر ممکن است
علـى اکبـر والیتـى، عضـو مجمـع    انتخاب|
تشـخیص مصلحت در پاسـخ بـه سـئوالى در خصوص 
احتمال دیـدار دوجانبـه وزراى خارجه ایـران و آمریکا در 
حاشیه سفر رئیس جمهورى به نیویورك، گفت: احتمال 
چنین موضوعى وجود ندارد. وى افزود: آنچه مسلم است 
اگر گفتگویى هم صورت بگیرد بین نمایندگان کشورهاى 
1+5 در خصوص مسائل هسته اى است ولى به هیچ وجه 
روابط دو جانبه مورد گفتگو قرار نخواهد گرفت و دیدارى 

در این خصوص انجام نمى شود.

رئیس مجلس خبرگان رهبرى گفت: آمریکا مى خواهد 
اقلیم کردســتان را تجزیه کنند و از دل آن یک اسرائیل 
دیگر به وجود آورد و ما باید مواظب باشــیم که خواست 
آمریکا در این زمینه به جایى نرســد کــه البته به جایى 

نمى رسد و ما نیز باید از مردم آن منطقه حمایت کنیم.
آیت ا... احمد جنتى در سخنرانى افتتاحیه سومین اجالس 
رســمى مجلس خبرگان رهبرى (دوره پنجم) با اشاره 
به حوادث اخیر در اقلیم کردســتان عراق، اظهار داشت: 
با تمام وجود باید در برابر تجزیه کردســتان ایســتاد و 
این وضعیتى کــه مى خواهنــد در آنجا بــه وجود آید 
خواسته آمریکا و عربستان ســعودى و خواسته اسرائیل 

اســت که آنها مى خواهند بــا تفرقه هــا و جدایى ها 
هرچه مى توانند مسلمانان را تضعیف کنند که امیدواریم 
کسانى که کمى عقل در سر دارند در برابر این توطئه ها 

بایستند. 
وى در ادامه با بیان اینکه سکوت جامعه مسلمانان در برابر 
نسل کشى ها در میانمار براى آنان گران تمام مى شود،  
گفت: مردم مســلمان و بى پناه میانمــار با آن گرفتارى 
هایشان، اسیر بدترین و بى رحم ترین آدم ها شده اند و چه 
بالهایى به سر آنان مى آید که مایه نگرانى ماست و نظام 
جمهورى اسالمى هر کارى که مى توانست کرده است و 

مى کند اما طبیعتاً دردى را دوا نمى کند.

معاون اول رئیس جمهورى تأکید کرد: پیشــگیرى در 
زمینه آسیب هاى اجتماعى وظیفه اصلى دولت است. 

اسحاق جهانگیرى گفت: نخستین موضوع ساماندهى 
مناطق حاشیه نشــین در اطراف شهرهاى بزرگ است 
که در حــال حاضر بیش از 11 میلیــون نفر در وضعیت 
نامناسبى به عنوان حاشــیه نشینى در اطراف شهرهاى 

بزرگ زندگى مى کنند.
وى افزود: اعتیاد به مواد مخدر موضوع دیگرى است که 
در اولویت قرار دارد و متأسفانه به شکل جدید مواد مخدر 
تبدیل شده که یکى از نگرانى هاى جدى گسترش بین 
بخش جوان و زنان جامعه است. همچنین موضوع طالق 

مسئله دیگرى است که در جامعه به عنوان آسیب بزرگ 
در دستور کار قرار دارد.

جهانگیرى ادامه داد: مسئله مفاسد اخالقى نیز از دیگر 
اولویت هاى کارى قرار دارد و مناطق حاد وبحرانى جرم 
خیز نیز از دیگر موضوعاتى است که باید به آنها به طور 

جدى پرداخته شود.
معاون اول رئیس جمهورى اظهار داشت: مهم این است 
که نه مى توان از کنار این مسائل به سادگى گذشت و نه 
صرفًا با شیوه خشــن وقضائى و امنیتى برخورد کرد و از 
ســوى دیگر پاك کردن صورت مســئله تنها مسئله را 

پیچیده و حل مسئله را دشوارتر خواهد کرد.

آمریکا مى خواهد اسرائیل 
دیگرى به وجود آورد 

زندگى 11 میلیون نفر در 
اطراف شهرهاى بزرگ 

توئیتر

روزنامــه «لس آنجلــس تایمز» نوشــت: خاویار نماد 
زمان هاى خوب، تمدن ایرانى و روابط دوســتانه ایران 
با غرب است. در مقایســه با نفت و پتروشیمى شیالت 
ظرفیت نیرومندترى دارد. سیاستگذاران ایرانى باید روى 

این موضوع تمرکز کنند. 
ناصر مشکین آذریان، صادر کننده نمونه آبزیان در ایران 
مى گوید خاویار ایران داراى شــهرت  فوق العاده اى در 
سرتاسر جهان است و روند رو به رشدى دارد. همانطور 
که اقتصاد ایران در تالش براى خارج شدن از آسیب هاى 
ناشى از تحریم هاى شــدید بین المللى سالیان گذشته 
است تولید کنندگان خاویار نیز درصدد افزایش صادرات 

این محصول برآمده اند.
اکنون ده ها تولیدکننده ایرانى در مزارع ماهى استرون 
را پرورش مى دهنــد. پس از توافق هســته اى 2015 
میالدى با شــش قــدرت جهانى به تدریــج بازارهاى 
خارجى به روى محصوالت ایرانــى از جمله خاویار باز 
مى شوند. از سال 2016 به این سو ماهى هاى خاویارى 
در فروشگاه هاى مهاجران ایرانى در لس آنجلس و دیگر 
ایالت ها فروخته مى شــوند. على اکبر خدایى، دبیرکل 
اتحادیه تولید و بازرگانى شیالت ایران مى گوید آمریکا 
یک بازار ناشــناخته اما بالقوه براى ایران اســت.  داود 
صالحى اصفهانى، اقتصاددان در دانشــگاه ویرجینیا نیز 
مى گوید که صنعت ماهیگیرى در سه ماهه اخیر در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل رشد چشــمگیرى داشته است و 
صادرات به میزان 80 درصد افزایش یافته است.  صالحى 
اصفهانى مى گوید: خاویار نمــاد زمان هاى خوب، تمدن 
ایرانى و روابط دوســتانه ایران با غرب است و در مقایسه 
با نفت و پتروشیمى شــیالت ظرفیت نیرومندترى دارد. 

سیاستگذاران ایرانى باید روى این موضوع تمرکز کنند. 
این روزنامه اشاره مى کند یکى از علل سقوط صادرات 

خاویار و محصوالت شــیالت تحت کنتــرل دولت در 
دهه هاى 90 میالدى و سال 2000 میالدى فروپاشى 
اتحاد جماهیر شوروى و کاهش ســهم ایران در دریاى 
خزر و غیر قابل کنترل شــدن ماهیگیــرى در یکى از 
زیســتگاه هاى اصلى جهان براى گونــه هاى مختلف 

ماهیان خاویارى گرانقیمت شد. 
این روزنامه خاطر نشان مى ســازد که آمار و ارقام سال 
2005 میالدى نشــان مى دهد که جمعیــت ماهیان 
خاویارى به میزان 90 درصد کاش یافته اســت. در این 
میان آمریکا که خریدار شماره یک ماهى خاویارى است 
واردات این ماهى از دریاى خزر را ممنوع کرد. چند سال 
بعد تمام تجارت ایران با آمریکا بــه دلیل تحریم هاى 
یکجانبه بین المللى هســته اى متوقف شد. خدایى اما 
اکنون خوش بین است و مى گوید ایران از تحریم ها آزاد 
شده و ماهى خاویار ایرانى آماده ورود به بازار است و این 

یک فرصت عالى است. 

بســیارى از تولیدکنندگان خاویار نگران هســتند که 
خصومت دولت «دونالد ترامپ» در رابطه با ایران منجر 
به وضع تحریم هاى تازه اى شوند که ایران را از بازارهاى 
جهانى جدا کنند. خدایى مى گوید: ما حرف هاى ترامپ را 
دوست نداریم براى ما نگران کننده است. ما هیچ خطایى 
مرتکب نشده ایم و تحریم هاى هسته اى به تجارتمان 

آسیب زیادى زده است. 
در سال هاى اخیر چین بیشــترین میزان تولید خاویار 
جهان را به خود اختصاص داده است هر چند این محصول 
به طور کلى با تخم هاى گرفته شــده از ایران و روسیه 
شناخته مى شــود مزارع در کالیفرنیا نیز شروع به تولید 
خاویار کرده اند. آذریــان اما مى گوید که تولیدکنندگان 
ایرانى مطمئن هستند که کیفیت خاویار آنان مشتریان

 زیــادى را در آ مریکا جذب خواهد کــرد او مى گوید در 
دراز مدت مشــتریان جدیدى براى خاویــار ایران پیدا 

خواهند شد.

سیامک مدیرخراسانى نزدیک به 12 سال ریاست شعبه 
76 دادگاه کیفرى استان تهران (شعبه 6 فعلى) را بر عهده 
داشته است. این قاضى با سابقه دادگسترى که تا همین 
سال 95 بیشتر از 30 سال بود که بر مسند قضاوت نشسته 
و پرونده هاى بســیار مهمى از جمله پرونده کهریزك و 
مرتضوى، بیمه ایران، احمدى نژاد و بعضى پرونده هاى 
مطبوعاتى را بررسى کرده بود حاال در آستانه 60 سالگى 
و ایام بازنشستگى در گفتگویى مفصل با تسنیم، شرکت 
کرده که بخشى از آنکه مربوط به احمدى نژاد و معاون 

اول او مى شود را مى خوانید:

شما نزدیک 40 ســال در دستگاه 
قضائــى بودید و حدود 12 ســال 
مســئولیت شــعبه اى را در اختیار 
داشــتید که به جرائم مســئوالن 
عالیرتبه کشور رسیدگى مى کرد. در 
پرونده هاى شخصیت هاى معروف 
و دولتى، چقدر به شــما ســفارش 
مى شد؟ و چقدر از این سفارش ها را 

قبول مى کردید؟
تقریبًا از ناحیه قوه قضائیه، ســفارش ها صفر بود. رئیس 
قوه قضائیه (آملى الریجانى) که بر پرونده هاى شــعبه 
76 نظارت داشــت، راجع به هیچکســى به من توصیه 
نکرد؛ هیچکس. درباره پرونده ســئوال مى کرد و بحث 
مى کردیم که چرا اینطور رأى داده ام و دلیلم چه بوده است 
براى صدور برائت یا محکومیت ولى ایشان هرگز به من 

نگفت که فالنى را محکوم یا آزاد کن.
حتى در پرونده آقاى احمدى نژاد؟

هیچ وقت نگفت؛ حتى در پرونده آقاى احمدى نژاد هم 
ایشــان توصیه اى به این کیفیت نداشت. همیشه وقتى 
ســر قضایایى بحث مى کردیم، ایشــان مى گفت که

«در روز قیامت خودت باید جواب بدهى. بینى و بین ا...، 
بین خودت و خداى خودت به هرچه رسیدى، رأى بده.» 
مى گفت کســى که در روز قیامت باید جواب بدهد شما 
هســتید نه من. ممکن بود از یکجاى دولتى کســى به 
عنوان واســطه بیاید ولیکن از ناحیه دستگاه قضائى در

ده الى 12 ســالى کــه پرونده هاى کارکنــان دولت را 
رسیدگى کردم، سفارش و توصیه اى به من نشد. 

 از دیگر پرونده هایى که در دســت 
شما بود و بســیار هم جنجالى شد، 
پرونده آقاى احمــدى نژاد و احضار 

پیش از پایان دوره ریاست جمهورى 
ایشان بود.

واقعًا با اعتقاد به اینکه باید به تخلفات افراد مســئول در 
زمان مسئولیتشان رسیدگى شــود، آقاى احمدى نژاد را 
احضار کردم. خودم هم مى دانستم تبعات دارد و حتماً یک 

جنجالى به پا مى شود.
 بعد از احضار احمدى نژاد، با شما از 

جاهاى مختلف تماس نگرفتند؟
پرونده را خواســتند و من توضیح دادم. قبًال پرونده به 
دیوان عالى کشور ارسال شــده بود و دیوان شعبه 76 را 
صالح به رسیدگى دانسته بود. قبًال همه کارها به صورت 
قانونى انجام شده بود. هیچ تخلفى از ناحیه دادگاه در آن 
پرونده نبود و تمام اقدامات ما قانونى بود. اظهارات شکات 
و دالیل را گرفته بودیم و بعد از اینکه همه این کارها را 
کردیم و دیوان عالى کشور اعالم کرد این جرائم عادى 
رئیس جمهور و در صالحیت شــعبه 76 است، ما وارد 

رســیدگى شــدیم. زمانى که ما به رئیس جمهور ابالغ 
کردیــم، انتخابات انجام و آقاى روحانى انتخاب شــده 
بود که آقاى احمدى نژاد احضار را رسانه اى کرد و برگ 

اخطاریه ما را روى سایت دولت گذاشتند.
یــک بحث هایى درباره شــکایت  
شــکات خصوصــى علیــه آقاى 
احمدى نژاد مطرح بود مبنى بر اینکه 
این شــکایت ها اصــًال ارتباطى به 

رئیس جمهور ندارد.
همه اینها را رد کردیم و برائت دادیم و اصًال به ایشــان 
ربطى نداشــت. شــکایت هایى که ماند، شکایت هاى 

اساسى و با مدرك بود.
 کدام موارد را رد کردید؟

یک مورد مربوط به آسیب دیدن در حین سفر استانى آقاى 
احمدى نژاد بود. یک مورد مربوط به کسى بود که گفته بود 
طرح کد رهگیرى را من دادم و تیم ایشان برداشته است. 

دلیلى براى این موضوع وجود نداشت. ضمن اینکه بعید 
است یک رئیس جمهور بیاید براى یک کد رهگیرى که 
نهایتًا 40 هزار تومان است، خودش را به دردسر بیاندازد. 
ما همه اینها را رد کردیم. چون اصًال به ایشان ربطى ندارد. 
مثًال یک نفر در کاشان شکایت کرده بود که سخنرانى 
رئیس جمهور توهین به منزلت مردم کاشان است. ُخب 
همه اینها رد شد. شکایت هایى که ماند شکایت هایى بود 

که اساس داشت.
مانند کدام شکایت؟

مثل شکایت مجلس شوراى اســالمى. مجلس گفته 
بود که رئیس جمهور در بحث بودجه، تشــکیل وزارت 
و ورزش و جوانان و پول متــرو، که مجلس یک میلیارد 
دالر براى تهران و یک میلیارد دالر براى شهرستان ها 
مصوب کرده بود، ایشان در چارچوب قانون حرکت نکرده 

و انجام نداده است.
 بنابراین از مجموع شکایت هایى که 

از آقاى احمدى نژاد شــده بود، فقط 
شکایت کمیســیون اصل 90 باقى 

مانده است؟
تقریباً بله.

مثل اینکه یک جلســه هم تشکیل 
دادید اما آقــاى احمدى نژاد حضور 

نیافت.
بله. احضارش کردیم اما نیامد.

 به دنبال این عدم حضور، قانوناً باید 
چه اقدامى مى کردید؟

قانونًا باید بعد از آن جلســه دادگاه تشــکیل مى شد اما 
گفتند پرونده نقص دارد کــه پرونده همانطور ماند و کار 

ما تمام شد.
آقاى رحیمى را هم شــما محاکمه 
کردید. در حکم شــما بــراى آقاى 
رحیمى 15 سال حبس درنظر گرفته 
شــده بود ولى به پنج سال کاهش

 یافت.
ما در ارتباط با آقاى رحیمى معتقد بودیم ایشان رهبرى 
شــبکه کالهبردارى را بر عهده داشته و 15 سال حبس 
صادر کردیم اما دیوان عالى کشور چنین اعتقادى نداشت 

و به پنج سال کاهش یافت.
 اســتدالل شــما براى اینکه آقاى 
رحیمى رهبرى شــبکه کالهبردارى 

را بر عهده داشته چه بود؟
اعتقاد دادگاه همان بود کــه در رأى آمد و آقاى رحیمى 
را هم محکوم کرد اما دیوان عالى کشور چنین اعتقادى 
نداشت. بحث این نیست که 15 سال یا پنج سال حبس 
صادر شود بلکه مهم این است کسى که مسئول دولتى 
است، بابت تخلفات و جرائم عمدى خود به موقع مجازات 
شود. پرونده آقاى رحیمى در زمان مسئولیتش در معاونت 
اول ریاست جمهورى کلید خورد و جلسات دادگاه نیز بعد 
از پایان دولت برگزار شــد. در مجموع معتقدم در پرونده 
آقاى رحیمى، قوه قضائیه خوب کار کرد. در این پرونده 

دالیل و مدارك خوب بود.
 چرا آقــاى رحیمى جدا از ســایر 
متهمان پرونده بیمه ایران محاکمه 

شد؟
من ترجیح مى دادم که آقــاى رحیمى با 78 متهم دیگر 
محاکمه شود. خیلى دوست داشتم که همه متهمان با هم 

محاکمه مى شدند اما اینطور نشد.

گفتگو با قاضى پرونده هاى حساس سال هاى اخیر 

معتقد بودیم معاون احمدى نژاد رهبر شبکه کالهبردارى است

روزنامه «لس آنجلس تایمز» مطرح کرد

خاویار ایران دوباره به آمریکا باز مى گردد
با تشــدید گمانه زنى ها بر ســر گزینه  مورد نظر رئیس جمهور براى وزارت علــوم، برخى چهره ها

تالش هاى بسیارى را براى کسب این کرسى کلید زده اند. در این میان، نام الهام امین زاده به عنوان 
یکى از افرادى که منتهاى سعى و تقالى خود را به نمایش گذاشته، به چشم مى خورد.

به گزارش انتخاب، امین زاده در انتخابات مجلس هفتم با پشتیبانى آبادگران وارد پارلمان شد، همان 
جریانى که شوراى دوم را در دست گرفت و احمدى نژاد را به شهردارى رساند و در نهایت در انتخابات 
ریاســت جمهورى کمک هاى قابل توجهى به او کرد. او در کنار افرادى چون پرویز سرورى، حمید 
رسایى، مهرداد بذرپاش، الله افتخارى و حسین فدایى در انتخابات مجلس نهم نیز شرکت کرد. وى 
همچنین از گزینه هاى محمود احمدى نژاد در دوره دوم ریاست جمهورى اش براى ریاست سازمان 
محیط زیست و مرکز امور زنان و خانواده بود. به عالوه، پس از انتخابات سال 88، شوراى احزاب زنان 
اصولگرا، امین زاده را به عنوان وزیر خارجه در کنار مرضیه وحید دســتجرى براى وزارت بهداشت به 

احمدى نژاد پیشنهاد کردند. 
عالقه و تمایالت قلبى امین زاده به جریانى که این روزها پرچمدار مخالفت با روحانى هستند، زمانى 
آشکار مى شود که او در مصاحبه اى با روزنامه ایران در سال 91 از مواضع «اصولگرایانه» خود مى گوید. 
امین زاده در پاسخ سئوالى در مورد اینکه در انتخابات مجلس هشتم به چه کسى رأ ى دادید گفت: «من 

تقریباً از دو لیست جبهه متحد و جبهه پایداري انتخاب کردم.»  

چهره اى که این روزها براى وزارت علوم خیز برداشته را بهتر بشناسید

نامزد اصولگرایان به دولت مى رسد؟
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سال تحصیلى حدود یک میلیون و 400هزار دانش  آموز 
کالس اولى امروز چهارشنبه (29 شهریور) با برگزارى 

جشن شکوفه ها در سراسر کشور آغاز مى شود.
طبق گفته هاى رضــوان حکیم زاده، معــاون آموزش 
ابتدایى وزارت آموزش و پرورش، بیش از هشت میلیون 
دانش آموز در دوره پیش دبســتانى و ابتدایى مشغول به 
تحصیل هســتند که حدود 60 درصد کل دانش آموزان 

را شامل مى شود.
طبق آخرین آمار اعالم شــده از سوى وزارت آموزش و 
پرورش، تاکنون 12 میلیون و 723 هزار و 345 دانش آموز 
معادل 97 درصد کل دانش آموزان در مدارس کشــور 

ثبت نام کرده اند.
از این تعداد هفت میلیون و 662 هزار و 537 نفر در دوره 
ابتدایى، سه میلیون و 29 هزار نفر در دوره متوسطه اول، 
یک میلیون و 970 هزار نفر در دوره متوســط دوم و  61 

هزار و 170 نفر در مدارس استثنایى ثبت نام کرده اند.
امســال پایه یازدهم در دبیرســتان هاى سراسر کشور 
مســتقر خواهد شــد و دوره هاى بازآموزى معلمان این 
پایه در شــاخه هاى نظرى، کار دانش و فنى و حرفه اى 

برگزار شده است.
سال تحصیلى حدود 13 میلیون دانش آموز سراسر کشور 

نیز در روز شنبه اول مهر آغاز خواهد شد.

وزیر کشور و دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر درباره 
ورود موادمخدر جدید به کشور گفت: تنوع مواد مخدر 
صنعتى متأسفانه بســیار زیاد است، به شکلى که برخى 
آمارها رقم 400 را براى تنوع مواد مخدر صنعتى اعالم 
مى کند. در حوزه مواد مخدر سنتى، تریاك و مشتقات آن 
همچون هروئین، کوکائین و مرفین مشخص هستند اما 
صنعتى ها به دلیل آنکه امکان تولید کارگاهى آنها وجود 

دارد با عناوین مختلفى عرضه مى شوند.
عبدالرضا رحمانى فضلى ادامه داد: مواد مخدر صنعتى 
از قرص هاى معمولى گرفته تا شیشه و... امکان شیوع 
مصرف آنها در جامعه وجود دارد، لذا تمامى 400 موردى 

که به عنوان مواد مخدر صنعتى یاد مى شــود، همگى 
خطرناك هســتند. فرق نمى کند که چنــد مورد دیگر 
وارد کشور شــوند، چرا که مواد مخدر صنعتى آسیب زا 
هستند و عقل، ذهن و روح انســان را به سرعت مختل 

مى کنند.
وزیر کشــور با اشــاره به پایین بودن آگاهى خانواده ها 
نسبت به مواد مخدر صنعتى گفت: متأسفانه به هر دلیلى، 
آگاهى مردم از عوارض مصرف مواد مخدر صنعتى بسیار 
پایین است. مواد مخدر صنعتى متأســفانه دود و بویى 
ندارند و مى توان آنها را همانند یک قرص مصرف کرد به 
همین دلیل خانواده ها دیر متوجه این موضوع مى شوند.

وجود 400 گونه 
مخدر صنعتى 

آغاز سال تحصیلى 
کالس اولى ها از امروز 

درخواست جالب
روابط عمومى وزارت آموزش و پـرورش از مدیران کل 
این وزارتخانه خواست از هر گونه سفر به تهران به منظور 
شرکت در مراسـم ترحیم مادر وزیر آموزش و پرورش و 
ارسال دسته گل و انتشار آگهى تسلیت و سایر تشریفات 
غیر ضـرورى خـوددارى کننـد. در این اطالعیـه آمده، 
دغدغه و اولویت همه ما باید آغاز باشکوه سال تحصیلى 

جدید باشد.

تغذیه نامناسب دانش آموزان
سـخنگوى وزارت بهداشـت گفـت: متأسـفانه 27/5 
درصـد دانش آموزان مـا از مـواد غذایى غیرمفیـد مانند 
شیرینى جات و پفک در هفته اسـتفاده مى کنند و 25/7 
درصد آنها که برابر بـا یک چهارم میـزان دانش آموزان 
کل کشور است هر هفته به مصرف نوشابه و 15 درصد 
در هفته به  طور مرتب به مصرف فست فود مى پردازند. 
ایرج حریرچـى اذعان داشـت: 60 درصـد دانش آموزان 
روزانه شیر مصرف نمى کنند و 68 درصد آنها از مصرف 
سبزیجات و 40 درصد از مصرف میوه خوددارى مى کنند.

23درصد جامعه، افسرده اند
دبیر علمى سى و چهارمین کنگره ساالنه انجمن علمى 
روانپزشکان بیان داشت: 23 درصد جامعه 15 تا 64 ساله 
دچار یکى از اختالالت روانپزشکى هستند که افسردگى 
در صدر آن است، به صورتى که بر اساس آخرین مطالعات 
حدود 13/5 درصد از افـراد مورد مطالعه در این پژوهش 
دچار افسـردگى بودند. میراب زاده با اشـاره بـه اینکه بر 
اساس آخرین مطالعاتى که در ایران انجام شده آمار زنان 
افسرده حدود 16 درصد و مردان افسرده حدود 10 درصد 
بوده است، گفت: به طور کلى اختالالت روانپزشکى در 

زنان 26 درصد و در مردان 20 درصد است.

حقه بازى و فیل و طوطى!
رئیـس پژوهشـگاه میراث فرهنگـى و گردشـگرى 
گفت: اسـم ایران بـه هیچ وجـه داللـت نژادى نـدارد. 
حقه بازى هاى آریایى موضوعى جدید است که از زمان 

پیدایش آلمان هیتلرى و در دوران رضاشاه مطرح شد.
سیدمحمد بهشتى با اشاره به تنوع طبیعى کشور هم گفت: 
ایران در جاى خاصى از جهان قرار دارد، چنانچه اگر دریاى 
مازندران تا خلیج فارس ادامه پیدا مى کرد، به طور حتم در 
هندوسـتان فیل، میمون و طوطى وجود نداشت چرا که 

همه این حیوانات از ایران عبور کردند.

کشف الشه یک خرس 
الشـه یک خرس در «اشترانکوه» لرسـتان کشف شد. 
الشه خرس جوان در کنار یخچال «پیارو» پیدا شد. مردم 
محلى مى گویند این دومین الشـه شکار شـده درسال 
جارى است. برخى از مردم هم معتقدند این خرس توسط 

عشایر منطقه شکار شده است.

تعدیل نیرو در دانشگاه آزاد؟
رئیس دانشـگاه آزاد کشـور گفت: تحت هیچ شرایطى 
تعدیل نیرو در دانشگاه آزاد کشور نخواهیم داشت. فرهاد 
رهبر تأکید کـرد: تصمیم بـه تعدیل نیروى انسـانى در 
دانشگاه آزاد نخواهیم داشت بلکه با تغییر روند دانشگاه 
به سمت افزایش کارهاى پژوهشى شاهد افزایش نیرو 

نیز خواهیم بود.

ادغام بزرگ در راه است؟
ضیاء هاشـمى، سرپرسـت وزارت علوم در پاسخ به این 
سـئوال که آیا برنامه اى براى ادغام دو دانشـگاه علمى 
کاربردى و فنى حرفه اى دارد، تأکید کرد: گمانه زنى هایى 
در این زمینه مطرح مى شود اما در حال حاضر باید مراکز 
مهارتى کشور تقویت شوند و همه دانشگاه ها در راستاى 
کیفى سـازى حرکت کنند اما در خصوص اینکه چگونه 
این فرآیند مسیر مهارتى توسط دانشگاه ها طى شود هنوز 
تصمیم جدیدى وجود ندارد و برنامه وزارت علوم این است 

که مراکز آموزش مهارتى را تقویت کنیم.

چرك نویس

«یکى از عوامــل مهمى که امــروزه باعث ایجاد 
گسترش سرطان در کشــور شده، بحث نان است؛ 
نان هایى که افرادى با نام "نان خشــکى و نمکى" 
آنها را جمع آورى کرده و به دامدارى ها و گاودارى ها 

مى فروشند...»
این جمالت بخشــى از یک پیام صوتى است که 
اخیراً در فضاى مجازى دســت به دست مى شود و 
نگرانى هایى را در اذهان عموم ایجاد کرده است. در 
این پیام صوتى فردى ظاهراً پزشک از ضایعات نان 
و استفاده آن در تغذیه دام و طیور صحبت مى کند و 
مدعى مى شود که «این نان ها پس از جمع آورى در 
جایى انبار مى شوند و پس از چند روز به دلیل رطوبت 
هوا کپک زده و ســمى را به نام آفالتوکسین تولید 
مى کنند؛ آفالتوکسین هم عاملى سرطان زاست و 
با ورود آن به بدن دام، گوشــت، شیر و حتى کودى 
که از دام پاى درخت ریخته مى شود، حاوى این سم 
خواهند بود و در مجموع این نان باعث مى شود که 

میزان رشد سرطان باال مى رود».
اما ســازمان غذا و دارو این مبحث را قویًا تکذیب 
مى کند و آن را بى اســاس مى داند. سمیره صباح، 
معــاون اداره کل نظارت بــر فرآورده هاى غذایى 
سازمان غذا و دارو در این باره به ایسنا مى گوید: اگر 
چه سم آفالتوکسین ناشى از رشد قارچ در همه مواد 
غذایى مرطوب رشد مى کند و ما به صورت مستمر 
در مصاحبه هاى خود به ویژه درباره آجیل هاى مانده 
این موضوع را متذکر شــده ایم اما دوز این قارچ در 
نان هاى خشک آنقدرى نیست که بتواند مبتالکننده 

انسان به سرطان باشد.
وى تأکیــد مى کنــد: اظهاراتى مبنى بــر اینکه 
آفالتوکسینى که در اثر رطوبت در نان خشک ایجاد 
مى شود، سرطان زاســت و مصرف آن توسط  دام و 
در نتیجه مصرف شیر آن دام توســط انسان، سم 
آفالتوکســین را منتقل کرده و باعث بروز سرطان 

مى شود، بى اساس است.
صباح مى گوید: بررســى هاى تخصصى در شیر و 
لبنیات هم خالف این ادعا را ثابت مى کند و تأکید 
مى کنیم که صرفاً نتایج آزمایشگاهى مى توانند سم 
آفالتوکسین ناشى از رشد قارچ را مشخص کنند و از 
طریق طعم، رنگ، بو و خصوصیات حسى به تنهایى 

نمى شود متوجه آن سم شد.
معــاون اداره کل نظارت بــر فرآورده هاى غذایى 
ســازمان غذا و دارو تأکید مى کند: قاطعانه اعالم 
مى شود که مقدار آفالتوکسین موجود در نان خشک 
در حد مجاز بوده و این مقدار نمى تواند مشکلى به 

معناى سرطان زایى براى انسان ایجاد کند.
وى در پایان صحبت هایش مى گوید: از کسانى که 
بر این ادعا اصرار دارنــد، مى خواهیم با آمار وآنالیز 
دقیق، مطالب خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند .

  میزان | تبلیغ هاى عجیب و غریــب ویژه ماه 
محرم این روز ها در فضاى مجازى دســت به دســت 
مى شــوند. تبلیغ هایى که گاه به دلیــل آگاهى اندك 

جوانان، مورد استقبال نیز قرار مى گیرند.
در ســال هاى دور، عزادارى در ایام ماه محرم به سیاه 
پوش کردن دیوار هاى مســاجد، ذکــر واقعه کربال، 
عزادارى با صــداى موّقر و آرام و ســینه زنى خالصه 
مى شد اما طى سال هاى اخیر، این رسوم جاى خود را به 

برخى اقدامات دیگر داده اند.
در ایام ماه محرم، در بســیارى از محــالت عالوه بر 
اقداماتى که براى عزادارى در مســاجد در دستور کار 
قرار مى گیرد، تعداد متعددى تکیه به راه مى افتد و گاه 
براى راه اندازى آنها خیابان ها و معابر نیز بسته مى شوند. 
عزادارى با صداى آرام و موّقر و ســینه زنى جاى خود 
را در بســیارى از محالت بــه اســتفاده از تجهیزات 
پخش صــدا داده و به طــور کلى فرهنــگ عزادارى 
براى ساالر شــهیدان در حال تغییر است.  طى مدت 
زمان اخیر، برخى افراد ســودجو از این شــرایط بهره 
برده و با ترویج برخى البســه و تبلیغ آنهــا، جوانان را 
به اســتفاده از این لباس ها در ایام ماه محرم تشــویق 

مى کنند. 
در شــرایطى که هنوز چند روز تا آغاز ماه محرم زمان 
باقى است، در برخى از سایت ها تبلیغ لباس هاى ویژه 
محرم به چشــم مى خورد. قیمت پایه این لباس ها 20 
هزار تومان است و بســته به نوع آنها، قیمت لباس نیز 

افزایش پیدا مى کند. 
به روى هرکدام از این لباس هاى مشکى با رنگ هاى 
طالیى، ســبز و یا قرمز کلماتى نظیر سقا، خون خدا، 
غریب مادر، علمدار کربال، حســین شــهید، مصباح 
الهدى، عطشــان، ســفینه النجات، ام المصائب، باب 
الحوائج، ســالم بر حسین، حســین مظلوم و... دیده 
مى شود. لباس هایى که بیشتر آنها بدن نماست و خریدار 
مى تواند همراه با آن، شال ویژه محرم را نیز خریدارى 
کند. همچنین شنل هایى نیز براى مردان طراحى شده 
که جوانان زیادى با خریدارى، آنها را به روى لباس هاى 

مشکى خود بر تن مى کنند. 
مدگرایى در ماه محرم تنها به لباس مشــکى و شــال 
خالصه نشــده بلکه آرایش موى ویژه محرم نیز این 
روز ها باب شده و برخى آرایشــگاه ها با تبلیغى ویژه به 
استقبال ماه محرم رفته اند. آنها در تبلیغات خود یادآور 

شــده اند که مى توانند طرح هاى ویژه ماه محرم را به 
روى سر مشتریان خود نقش ببندند!

در کنار تمام این موضوعات، در ایــام ماه محرم، بازار 
پشــت نویســى به روى خودرو ها نیز داغ شده و گاه 
دیده مى شود جمالتى به روى برخى خودرو ها نوشته 
مى شــود که به هیچ وجه با فرهنگ محرم و فرهنگ 
غنى عزادارى در ایران همخوانــى ندارد. «انضباطت 
 pv صفر یزید»، «َپ َن َپ شمر تو خوبى»، «یزید بیا
کارت دارم»، «یزید آخر یــه فیلیپینى بهت مى زنم» و 
... جمالتى هســتند که به روى شیشه خودرو ها دیده 

شده است. 
باید به این موضوع نیز توجه شود که مد هاى ویژه ماه 
محرم این روز هــا تنها مختص مردان نیســت. براى 
بهره منــدى زنان نیــز، تبلیغاتى در فضــاى مجازى 
دیده مى شــود. برخى آرایشــگاه ها تبلیغ رنگ موى 
مشــکى ویژه ماه محرم را مى کننــد و برخى این ماه 
را بهانه اى براى تبلیغ طراحــى الك ناخن کرده اند. 
آرایش ویژه ماه محــرم نیز همزمان با آغــاز این ماه 
در برخى از آرایشــگاه ها در دستور کار آرایشگران قرار 

مى گیرد. 

فروش قمه ویژه ماه محرم نیز از جمله دیگر رسوم تازه 
وارد به فرهنگ غنى مراسم هاى مذهبى محرم الحرام 
اســت! در حال حاضر عکس هایى که نشــان دهنده 
سایز هاى مختلف قمه هستند در فضاى مجازى دست 

به دست مى شود.
به روى تبلیغ این قمه ها نوشته شده: «فروش ویژه قمه 
براى ماه محرم»، قیمت قمه ها نیز بسته به سایز آن از 
80 هزار تومان تا صدهزار تومان اســت. در این تبلیغ 
ذکر شده که کاالى خریدارى شــده در منزل خریدار 

تحویل داده مى شود.

ورود ر فتار هاى عجیب و غریب اجتماعى به مراسم  مذهبى

مد محرم! ماجراى
 نان هایى که باعث 
«سرطان» مى شوند

شایعه رواج پیدا کرده
 در شبکه هاى مجازى، تکذیب شد

مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آســیایى بــا بیان اینکه 
جمعیت یوزهاى ما کمتر از 50 قالده است، گفت: طى 16 
سال گذشته 19 قالده یوز بر اثر عوامل مختلفى همچون 
تصادفات جاده اى جان خود را از دست داده اند؛ تعداد یوزهاى 

تلف شده در جاده ســمنان(عباس آباد) شش قالده است. 
وى خاطرنشان کرد: در سه ماه گذشــته پنج قالده یوز در 
میان دشت،پنج قالده در جنوب شهر شاهرود، شش قالده 
در توران، یــک قالده در ناى بنــدان و  دو قالده در قرجى 
مشاهده شده که جمعاً به 19 قالده مى رسد؛  البته در برخى 
مناطق دوربین گذارى صورت نگرفته که مشــاهداتى هم  
نداشته ایم. مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایى تأکید 
کرد: در مورد آمار مى توان گفت تعداد جمعیت یوز ما کمتر از 
50 قالده است و در مورد ماده ها یا نرها نیز تعداد دقیق نیست 
اما ماده ها معموًال عکاسى نمى شوند؛ البته در مورد ماده ها 
باید گفت یک قالده مادر و سه توله در میاندشت و یک مادر 
و دو توله نیز در توران عکسبردارى شده است که تمامى این 

سخنان براى توله هاى ماده گفته مى شود.

جمعیت یوزهاى ایرانى کمتر از 50 قالده است

چند روزى اســت که موضوع جمع آورى کودکان 
کار و همچنین متکدیان در پایتخت در دســتور کار 
قرار گرفته است. در حین اجراى این طرح، پیرزنى 
دستگیر شــد که مدعى اســت تنها کار مى کرده و 
رئیس نداشته اســت. زمانى که واحد گشت فوریت 
خدمات در محــدوده تجریش در تهــران در حال 
گشتزنى بود، با یک زن سالمند روبه رو مى شود  که 
جلوى مغازه نشسته بود. او با نزدیک شدن خودروى 
گشت، از کیسه پالستیک خود لباسى بیرون آورد و 

اقدام به دستفروشى کرد.
مأمــوران بعــد از اینکه مــى بیننــد وى در حال 

دستفروشــى اســت محل را ترك مى کنند وقتى 
مجدداً به محل برمى گردند مــى بینند که این زن 
مسن که به ظاهر دستفروشــى مى کرده، در واقع 

گداست.
زن مزبور با همکارى مأمــور انتظامى در حالى که 
خیلى هم مقاومت و ســر  و صدا مى کرد به داخل 
خودروى گشــت انتقال داده شــد. در سامانسراى 
لویزان مشــخص شــد این مددجو تکرارى بوده و 
ســابقه پذیرش در این مرکز را داشته است. زن گدا 
به همراه خود حدود چهار میلیون و 260 هزار تومان 

وجه نقد داشت.

داستان دستفروشى که دستفروش نبود
میلیونر خیابان نشین!

وقتى «مسلم جهانبخش» مى گوید:« خواستن توانستن است.» باید بى برو 
برگرد به این ضرب المثل قدیمى ایمان بیاورید. بعد بنشینید و در سکوت، 
جوانى را تماشا کنید که وقتى به دنیا آمد دو تا دست نداشت، زبانش به سقف 
دهانش چسبیده بود و پاى راستش هم معلول بود؛ جوانى که حاال با مهارت 
زیاد نقاشى مى کشــد، رانندگى مى کند، دوچرخه ســوار مى شود، آشپزى 
مى کند و یک زندگى عادِى عادى دارد. مســلم جهانبخش جوان 23 ساله 
دهدشتى به سطحى از توانایى و مهارت در هنر نقاشى رسیده که حاال مورد 

توجه خیلى ها قرار گرفته است. گفتگوى او با جام جم آنالین را بخوانید:

آقاى جهانبخش اهل کجا هستید؟
من اهل شهرستان دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد هستم؛ از طایفه 

دشمن زیارى که یکى از طایفه هاى بزرگ این شهرستان است.
چند خواهر و برادرید؟

با خودم چهارتا بچه ایم. من بچه آخرم و دوتا خواهر دارم و یک برادر که فقط 
من با معلولیت به دنیا آمدم.

دلیل این اتفاق مشخص شد؟
اتفاقاً از همان زمان تولدم خانواده ام خیلى پیگیر بودند، براى این اتفاق هم دو 
تا عامل مطرح شد یکى اینکه شاید به دلیل اثرات بمب شیمیایى باشد چون 
پدرم جانباز شیمیایى هستند و عامل بعدى را هم به این ربط دادند که شاید 
مادرم در دوران باردارى در معرض اشعه ایکس قرار گرفته باشد. درهرحال 

گفتند که این نوع معلولیت نتیجه این دو عامل مى تواند باشد.
چطور احســاس متفاوت بودن نسبت به دیگران در 

شما به وجود آمد؟
خیلى ســاده. وقتى به یک جمع وارد مى شــدم همه نگاه ها به سمت من 
برمى گشت. توجه همه به سوى من بود. فرقى هم نمى کرد این جمع چقدر 
جمعیت داشته باشد 20 نفر یا پنج نفر یا 50 نفر. همه من را متفاوت مى دیدند 

اما همین اتفاق باعث شد که من تالش کنم ثابت کنم که هیچ تفاوتى با آنها 
ندارم و این چیزى که آنها مى بینند تنها یک تفاوت ظاهرى است. 

اما این کار راحتى نیست؟
البته که راحت نیست. من دو تا دست نداشــتم پس باید چند برابر بیشتر از 
آنهایى که دوتا دست داشتند تالش مى کردم تا در مرحله اول به آنها برسم 
و در مرحله بعدى از آنها هم در بعضى کارها مهارت بیشــترى نشان بدهم. 

اما همین اتفاق باعث شد که من یکجورهایى شکوفا بشوم، از نداشته هایم 
پل بسازم و جلو بروم. 

هدفتان را روشن مى بینید؟
بله... االن از وضعیتى که دارم راضى ام و البته همه تالشــم این است که به 
اهداف دیگرى هم که در ذهن دارم برسم. مثًال به جز هنر، یکى از اهداف من 
موفقیت تحصیلى بود که االن دانشجوى رشته مدیریت صنعتى دانشگاه خلیج 
فارس بوشهر هستم. در نقاشى هم به مرحله اى که در ذهن داشتم رسیدم اما 

این براى من پایان راه نیست و همه تالشم این است که جلوتر بروم.
اصالً چطور شد سراغ نقاشى رفتید؟ 

من نقاشى را از ده سالگى شروع کردم، آن هم به اصرار خانواده ام. آن موقع 
بیشتر دنبال بازى و شیطنت بودم اما خانواده ام من را در کالس نقاشى رنگ 
روغن ثبت نام کردند. شاید جلسه اول خودم هم ذهنیتى از اینکه این کار در 
نهایت به نتیجه مى رسد یا نه نداشتم اما از جلسه چهارم، خودم هم به این هنر 
عالقه مند شدم همین عالقه باعث شد که با جدیت بیشترى کار را دنبال کنم. 
هیچوقت یادم نمى رود روز اولى که وارد کالس نقاشى شدم استادم از دیدن 
من تعجب کرد، باورش نمى شد که یک نفر بدون داشتن دست براى یادگیرى 
نقاشى آمده باشد، اما با وجود این، من را تشویق کرد. در ماه هاى بعدى، بعد 
از اینکه دوره رنگ روغن را تمام کردم تا 17 سالگى در خانه ، خودم به تنهایى 
تمرین مى کردم. بعد یک دوره کالس پرتره با ســیاه قلم رفتم و بعد دوباره 
خودم در خانه تمرین کردم تا اینکه رفتم دانشــگاه و شروع کردم به تدریس 

نقاشى.
 اینطور که شواهد نشان مى دهد شما شدیداً مستقل 

هستید؟
بله من همه کارهایم را خودم انجام مى دهم. دوچرخه سوارى مى کنم، رانندگى 
مى کنم، آَشــپزى بلدم و فکر مى کنم همه اینها را مدیون برخورد سنجیده 

خانواده ام هستند که هیچوقت من را به خودشان وابسته نکردند. 

گفتگو با یک انسان استثنایى

موفقیت بدون 2 دست و
 با یک پاى معلول
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اشتغال 20 معلول ذهنى 
دراصفهان 

باراه اندازى کارگاهى تولیدى، زمینه اشــتغال 20 
معلول ذهنى در اصفهان فراهم شد.

معاون توانبخشى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفت:براســاس تفاهمنامه بهزیســتى و مرکز فنى 
و حرفه اى اســتان، براى آموزش و توانمندسازى 
معلوالن، کارگاه خشــک کردن میوه و سبزى راه 

اندازى شد.
اصغر فیاض افزود: باراه اندازى این کارگاه درمدت 
چهارماه،ماهانه یک تن انواع میوه هاى خشــک و 

سبزى، تولید و روانه بازار مى شود.

قهرمانى تیم وزنه بردارى 
شهید تندگویان ذوب آهن 

ذوب آهن اصفهان قهرمان مسابقات وزنه بردارى 
کارگران استان اصفهان شد.

مســابقات وزنه بردارى قهرمانى کارگران اســتان 
اصفهان در شهرســتان فالورجان و بــه میزبانى 
شــهردارى قهدریجان، برگزار شد و تیم هاى حوزه 
بسیج تندگویان ذوب آهن اصفهان، صنایع شهداى 
مهام اصفهان و شــهردارى قهدریجــان به ترتیب 

مقام هاى اول تا سوم مسابقات را به دست آوردند.

جمع آورى 1688تابلوى 
غیرمجاز از شهر 

مدیر پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: در پنجماه اول سالجارى هزار و 688 
تابلو که به صورت غیرمجاز در شهر نصب شده بود، 
پس از تذکرات و اخطارهاى قانونى از ســطح شهر 

جمع آورى شد.
مجتبى کاظمى اظهارداشت: نصب برخى از تابلوهاى 
تبلیغاتى، چهره شهر را نامنظم جلوه مى دهد از همین 
رو شــهردارى اصفهان جمــع آورى تابلوهایى که 
زینبده شهر نیست و یا به صورت غیر قانونى در شهر 
نصب شده را به منظور بهبود سیما و منظر شهرى در 

دستور کار خود قرار داده است.

برگزارى نمایشگاه عفاف و 
حجاب در هفته دفاع مقدس

کارشناس مســئول امور بانوان اســتاندارى استان 
اصفهان از برگزارى نمایشــگاه عفاف و حجاب در 

هفته دفاع مقدس خبر داد.
زهرا سعیدى اظهارداشت: همایش هاى دفاع مقدس 
با محوریــت نقش زنان در دفاع مقدس در اســتان 

اصفهان برگزار خواهد شد.
وى افزود: برگزارى نمایشــگاه با موضوع عفاف و 
حجاب، برگزارى همایش تجلیل از اسوه هاى صبر 
و مقاومت، همایش تجلیل از خانواده هاى شــهدا، 
تشــکیل انجمن یاوران وقف، افتتاح سراى بانوان 
در دوم مهرماه در شهرستان خوانسار، برپایى پایگاه 
بینایى ســنجى و  برگزارى همایــش نقش زنان در 
دفاع مقدس از جمله اقدامات در هفته دفاع مقدس

 است.

تعطیلى  معادن اوره 
خواسته کشاورزان نطنزى 

کشــاورزان نطنزى خواســتار تعطیلى معادن فعال 
روســتاى اوره نطنز به منظور رفع مشکالت زیست 

محیطى این منطقه هستند.
بیش از پنج ســال اســت که کشــاورزان با ارائه 
شــکایت هاى متعدد به ســازمان محیط زیست و 
مراجع مربوط، خواستار فع مشکالت زیست محیطى

 هستند.
کاهش آب هاى زیر زمینى، خشکى باغات و مراتع 
و مشکالت گوارشــى بر اثر گرد و غبار از مشکالت 
زیســت محیطى این معادن داراى مجوز فعالیت در 

روستاى اوره است. 
هشت معدن فعال در این روستا روزانه بیش از هزار 
ُتن انواع سنگ تراونتن و گرانیت، استخراج و از این 

منطقه خارج مى کنند.

معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: امسال در راستاى اجراى طرح مهر 
تحصیلى و اجراى امینانه نیات واقفان نیک اندیش، سه 
هزار بســته بین دانش آموزان نیازمند در 18 شهرستان 

استان اصفهان توزیع مى شود.
حجت االسالم والمسلمین حسن امیرى به نقش موقوفات 
در طول تاریخ براى گسترش علم اشاره و خاطرنشان کرد: 
همواره یکى از راه هایى که سبب گسترش علم و دانش 
در کشورمان شده است، ایجاد موقوفاتى با نیت کمک به 
افرادى که در جهت علم آمــوزى حرکت مى کنند بوده 
است و نباید نقش این موقوفات را نادیده گرفت، زیرا در 

زمان هاى گذشــته از راه تأمین هزینه هاى علم آموزى 
توسط موقوفات زمینه براى توســعه علم و دانش مهیا 

شده است.
معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان افزود: امروز نیز با وجود اختصاص بودجه 
توســط دولت براى آموزش و پــرورش، همچنان در 
جامعه نیازمندیم تــا موقوفات بیشــترى در این رابطه 
ایجاد شــوند تا بتوانیم دغدغه ادامه تحصیل براى افراد 
نیازمند را از بین ببریم زیرا باســوادى گامى بزرگ براى 
از بین بردن جهــل و همچنین فقر در جامعه به شــمار 

مى رود.

رئیس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان با اشــاره به 
ترفند فروشگاه هاى بزرگ در اغفال مردم گفت: برخى از این 
فروشگاه ها، اجناس را به زعم خود با تخفیفات زیاد به مشترى 
عرضه مى کنند، در حالى که قیمت تمام شده در واحدهاى 

صنفى لوازم التحریر پایین تر است.
اکبر چیت ساز با بیان اینکه نمایشــگاه هاى عرضه لوازم 
التحریر را تعطیل کردیم، خاطرنشان کرد: چند دلیل براى 
تعطیلى نمایشگاه ها داشــتیم، اول اینکه اجناس بنجل و 
بى کیفیت در این نمایشــگاه ها عرضه مى شد، دوم اینکه 
اگر کاال با مشکل به مشترى به فروش مى رسید، مشترى 
دیگر دسترسى براى رفع مشــکلش به واحد عرضه کننده 

کاال نداشت در حالى که واحدهاى صنفى تا مدت ها جوابگو 
خواهند بود.رئیس اتحادیه کتاب و لــوازم التحریر فروش 
اصفهان سومین دلیل تعطیلى نمایشــگاه لوازم التحریر را 
ســنگین بودن هزینه اجاره غرفه ها ذکر کرد و گفت: این 
موضوع سبب مى شــود تا صاحب واحد صنفى مقدارى بر 
روى قیمت تمام شــده محصولش بگذارد و کاالى خود را 
گران تر بفروشد.چیت ســاز با انتقاد از فروش کتب کمک 
درسى و لوازم التحریر در مدارس اظهارداشت: مدیران برخى 
از مدارس غیرانتفاعى در مدارس نوشت افزار و کتب کمک 
درسى مى فروشند و تمام اولیا را ملزم کرده اند تا خرید خود را 

از مدارس انجام دهند.

توزیع 3000 بسته بین 
دانش آموزان نیازمند استان

فروشگاه ها با تخفیف زیاد 
مردم را اغفال  مى کنند

مدت هــا بود که برداشــت هــاى غیرمجــاز و اجراى 
طرح هاى خارج از چارچوب قانون براى آبرسانى از منابع 
زاینده رود، محل نقد و اعتراض مردم و کشاورزان اصفهانى 
بود و دست مافیاى آب و اهمال برخى مسئوالن را علت 
اصلى، این موضوع مى دانستند اما هر بار بنا به مصالحى 

از بررسى جزئیات چنین رفتارهایى جلوگیرى مى شد.
رفتارهایى که نه تنها اصفهان بلکه در آینده اى نه چندان 
دور مى تواند حیات و سالمت محیط زیست در شهرهایى 
همچون تهران را هم با خطر انتشار ریزگردهاى گاوخونى 

به دلیل نرسیدن آب زاینده رود، تهدید کند.
حال بعد از ســال ها تالش براى نقد تبعیض در تصمیم 
گیرى در خصوص زاینده رود میان اســتان باالدســت 
و پایین دســت، یکــى از نمایندگان اصفهــان با صدور 
بیانیه اى، بر صحت ادعاهاى گذشته مردم و کشاورزان 
اصفهان مبنى بــر فعالیت هاى منفعــت جویانه برخى 

مســئوالن براى اجراى طرح هاى آبرســانى که حقابه 
اصفهان را هدف قرار داده اســت و از احساســات مردم 
چهارمحال و بختیارى براى رسیدن به مقاصد خود در این 

سال ها سوءاستفاده کرده اند، تأکید کرده است.
حیدرعلى عابدى، نماینده مــردم اصفهان در مجلس در 

بیانیه خود آورده است: امروز بیش از هر زمان دیگر زاینده 
رود محتاج توجه و جدیت مســئوالن اســتان در حفظ و 
حراست از آب شرب مردم و حقابه کشاورزان و در نهایت 
حیات اصفهان است؛ برداشت آب با هر عنوان از رودخانه تا 
تکمیل سد تونل سوم کوهرنگ و طرح بهشت آباد، نه تنها 
هیچ مجوز قانونى ندارد، بلکه دقیقاً خالف بند سوم دهمین 

مصوبه شورایعالى آب است.
در ادامه این بیانیه آمده است:اینجانب به عنوان نماینده 
مردم اصفهان تمام فعالیت هاى و اقدامات مســئولین و 
احساس مسئولیت آنها در اجراى کامل قوانین و مصوبات 
شــورایعالى آب را رصد مى کنم و به زودى گزارشــى از 
مسئولین پر تالش و دلســوز و افرادى که با بى تفاوتى و 
سســتى در انجام وظیفه، زمینه تاراج رفتن حقابه مردم 
اصفهان را هموار ســاخته اند براى افکار عمومى منتشر 

خواهم کرد.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت:براى افزایش 
تحرك و نظم اســتان، قرارگاهى با عنوان «قرارگاه 
عملیاتى اقدام و عمل» تشــکیل شده است که بتواند 
بر حســب ظرفیت موجود، اقداماتى در انتظام بخشى 

استان داشته باشد.
سردار مهدى معصوم بیگى با اشاره به همکارى خوبى 
که با دســتگاه قضائى اســتان به خصوص دادستان 
اصفهان به وجود آمده است، بیان داشت: اولین مرحله 
از این قرارگاه  امروز(دیروز) اجرایى شــد و تمرکز کار 
بر کانون هاى جرم که از قبل شناسایى شده و کارهاى 
اطالعاتى آن انجام شده و اشراف کامل روى آنهاست.
فرمانده نیروى انتظامى اســتان اصفهان در خصوص 
اهداف این قرارگاه عنوان کرد: دستگیرى و برخورد با 

اراذل و اوباش نیز یکى دیگر از اهداف است و افزایش 
احســاس امنیت عمومى مردم و کشف اموال سرقت 

شده از مردم نیز از دیگر اهداف این رزمایش است.
■■■

وى با بیان اینکه در آستانه بازگشایى مدارس و آستانه 
ماه محرم هســتیم، مطرح کرد: الزم بود تا والدین و 
دانش آموزان با خیال و آسودگى بیشترى سال تحصیلى 
را شروع کنند و شاهد امنیت بیشتر در بین مردم استان 

اصفهان باشیم.
معصوم بیگى افزود: رزمایشــى ر در حــال اجرا داریم 
که این رزمایــش یک رزمایش جامع و کامل اســت 
که همــه حوزه هاى مأموریتى را شــامل مى شــود 
واین طرح تــا روز جمعه به طور کامــل ادامه خواهد 
یافت، البتــه در بعضى حــوزه ها این طرح مســتمر

 خواهد بود.

 معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
جاى تأسف اســت که پارك هاى دوبله در خیابان هاى 
اصفهان به صورت یــک فرهنگ در جامعــه جا افتاده 
و دسترســى راحت تر براى مردم مالك اســت و لزومًا 
رانندگان اصرار دارند در هنگام انجام کارى، خودروى خود 

را در نزدیک ترین محل ممکن پارك کنند.
علیرضا صلواتى ادامه داد: شهروندان باید به این باور برسند 
که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند چرا که با پارك دوبله، 
یک خط از خیابان را از مسیر خارج مى کنند و این به نوعى 

تجاوز به حقوق سایر شهروندان است.
وى با اشاره به پارك هاى حاشیه اى خیابان هاى اصفهان 
گفت: این امر به صورت یک فرهنگ در جامعه جا افتاده 
و دسترســى راحت تر براى مردم مالك اســت و لزومًا 
رانندگان اصرار دارند در هنگام انجام کارى، خودروى خود 

را در نزدیک ترین محل ممکن پارك کنند.
معاون حمــل و نقل و ترافیــک شــهردارى اصفهان 
تصریــح کرد: بــراى رفــع پــارك هاى حاشــیه اى 
خیابان هاى اصفهان تاکنون طرح هاى مختلفى از جمله 
پارکومترهاى ســکه اى، موبایل پارك، پارکبان و...اجرا 

شده که با نقاط ضعف و قوت هایى همراه بود اما در نهایت 
با تجربه اجراى این طرح ها، شــهردارى اصفهان به این 

نتیجه رسید که طرح مکانیزه و هوشمندى را اجرا کند.
وى ادامــه داد: بر اســاس مصوبه شــوراى اســالمى 
شــهر اصفهان و شــوراى ترافیــک اســتان، اجراى 
پارکومتر بــراى 14 خیابان شــهر در فــاز اول از جمله 
خیابان هاى آیت ا...طالقانى، آیت ا... شمس آبادى، شیخ 
بهایى، شهید بهشتى، چهارباغ باال و محور خیابان توحید 

درنظرگرفته شده است.
به گفته صلواتى در حال حاضــر در خیابان هاى توحید، 
حکیم نظامى، نظر و شریعتى طرح پارکومتر اجرا شده و 
قراراست در فاز بعدى در خیابان هاى شهید بهشتى، شیخ 

بهایى و شمس آبادى نیز اجرایى شود.
وى خاطرنشــان مى کند: خط کشــى هــاى الزم در 
خیابان هاى توحید، حکیم نظامى، نظر و شریعتى همراه با 

نصب پارکومترها انجام شده و در مرحله آموزش هستیم.
به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان، 
درحدود ده میلیارد ریال براى 14 خیابان مورد نظر براى 

اجراى این طرح در فاز اول هزینه مى شود.

اســتاندار اصفهان گفت: هم اکنون 350 هزار توریست 
خارجى عمدتاً از فرانسه و آلمان به اصفهان سفر مى کنند 
که بر اساس برنامه ریزى ها، به یک میلیون نفر خواهند 
رسید و تعداد توریست هاى داخلى نیز از چهار میلیون به 

ده میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
رســول زرگرپور اظهارداشــت: اصفهان صنعتى ترین 
و اقتصادى تریــن اســتان کشــور و بعــد از تهــران 

دانشگاهى ترین استان کشور است.
وى با بیان اینکه شهر اصفهان جزو ده شهر دیدنى جهان 
است و از 86 کشور دنیا به این شهر سفر مى کنند، عنوان 
داشت: هم اکنون 350 هزار توریست خارجى عمدتًا از 

فرانسه و آلمان به اصفهان سفر مى کنند. 
زرگرپور با اشــاره به اینکه 39 هتل در اصفهان در حال 
ساخت است، افزود: بازار گردشگرى در اصفهان بسیار 
گرم است و تورهاى اروپایى در انتظار ترافیک هتل هاى 
بزرگ اصفهان هستند و تقریباً تمامى مقامات خارجى در 

سفر به ایران از اصفهان بازدید مى کنند.
استاندار اصفهان ســرمایه گذارى در بخش گردشگرى 
را پر ســود خوانــد و تصریــح کــرد: پیش بینى هاى 
الزم بــراى آینــده گردشــگرى اســتان صــورت 

گرفته است.
زرگرپور ادامه داد: افزایش توریســت در بازســازى آثار 

تاریخى مؤثر اســت و دولت نیز بودجه اى را براى این 
منظور در نظر گرفته اســت و در حــال حاضر 250 اثر 

تاریخى در حال تعمیر و بازسازى هستند.
وى با بیان اینکه اصفهان در حال دو برابر کردن ظرفیت 
فرودگاه خود است، اضافه کرد: پروژه قطار سریع السیر 
تهران به اصفهان نیز با چهار میلیارد یورو اعتبار در حال 

پیگیرى است.
اســتاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: پــس از برجام 
2/5میلیارد دالر ســرمایه گذارى خارجــى در اصفهان 
صورت گرفته است و تاکنون 120 گروه اقتصادى بلندپایه 

به اصفهان سفر کرده اند.

« پارکومتر» راهکارى براى 
آیا دست مافیاى آب در زاینده رود رو مى شود؟ برقرارى عدالت پارك خودروها در خیابان

تالش براى افزایش 2/5 برابرى 
گردشگران نصف جهان

 نماینده اصفهان تهدید کرد

 آغاز به کار قرارگاه عملیاتى برخورد با اراذل و اوباش

شهردار نطنز گفت: شهردارى نطنز با فرارسیدن ایام 
سوگوارى حضرت اباعبدا... الحسین(ع) با تمام توان 
خود  را آماده برگزارى مراســم و آیین هاى مذهبى 

مى کند.
على پیراینده با اشاره به اینکه حسینیه ها و تکایاى 
شــهر نطنز در دهه اول محرم برنامه هاى مذهبى 
گوناگون دارند، افزود: بــا برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته در کمیته ســاماندهى و خدمات رسانى ویژه 
ماه محرم، سعى مى شود در حد بضاعت شهردارى، 
مشــکالت میدانى حســینیه ها، تکایا و مساجد را 
برطرف کرد تا با قوت به استقبال ماه محرم الحرام 
بروند. وى تصریح کرد: نصب بنرهاى محرم، نصب 
پرچم هاى مشــکى در ورودى اتوبان ها، میادین و 
سطح شهر، لکه گیرى و آسفالت معابر و اصالح پیاده 
روها در نزدیکى حسینیه ها و مساجد، تأمین ماشین 
آالت سنگین در راستاى جمع آورى نخاله ها، نظافت 
و شستشوى حسینیه ها و اطراف آن از اقداماتى است 

که قبل از ایام عزادارى توســط نیروهاى شهردارى 
انجام مى شود. 

شهردار نطنز با بیان اینکه حضور شهروندان در مراسم 
مذهبى دهه اول محرم گسترده و انبوه  است، افزود: 
به منظور ارتقاى سطح ایمنى، نیروهاى آتش نشانى 
به حالت آماده باش هستند و از هیئت امناى مساجد 
و حسینیه ها نیز خواستار رعایت موارد ایمنى هستیم.

 حمیدرضا مؤمنیان، فرماندار کاشــان در مراســم 
تودیــع و معارفه رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى 
واحد کاشــان گفت: به واســطه تالش مجموعه 
مدیران دانشــگاه آزاد اســالمى واحد کاشان، این 
واحد دانشــگاهى در برخى رشــته ها برند بوده و 

همیشه دانشــجویان متعددى متقاضى آن بوده و 
هستند.

در این مراســم از زحمات مهدى اخبارى تقدیر و 
حســین زینلى به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد کاشان معرفى شد.

 نطنز به استقبال ماه محرم مى رود

رئیس جدید دانشگاه آزاد کاشان معرفى شد

تبدیل روغن سوخته خودروها به سوخت موتورهاى دیزلى
پژوهشــگران اصفهانى از روغن سوخته خودروها 
که براى محیط زیست ناسازگار بود، سوختى براى 

استفاده در موتورهاى دیزلى درست کردند.
على اصغر انصافى، استاد دانشگاه صنعتى اصفهان 
در این باره اظهار داشت: این روغن ترکیباتى دارد 
که براى بهتر کار کردن موتور به آن اضافه شــده 
است و همچنین ذرات نانویى که سنتز شده اند، قادر 
است در دماى متفاوت، روغن سوخته شده را پیرولیز 
کند به گونه اى که قطعاتى که ایجاد شده درست 

شبیه به سوخت گازوئیل است.
وى افزود: ســوختى که آلمان و آمریکا از روغن به 
دست آوردند نیاز به آن دارد که این سوخت دوباره 

براى مرحله دیگرى تصفیه و گوگردزدایى شود ولى 
سوختى که ما تولید کردیم اگر در اروپا هم تهیه شود 

دیگر نیازى به گوگرد زدایى ندارد.
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عدم  توانایى 
اجراى طرح بلیت نیم بها

مدیر سینما قدس اصفهان در مورد چرایى اجرا نکردن 
طرح بلیت هاى نیم بها تا پایان هفته دفاع مقدس در 
این ســینما گفت: در متن ابالغیه سازمان سینمایى 
کشور ذکر شده که این طرح به پیشنهاد شوراى صنفى 
نمایش بوده و انجمن سینماداران از همان روز اول با 
این طرح مخالفت کرد و اطالعیه اى را در خبرگزارى 
ها منتشر کرد مبنى بر اینکه این طرح را بیشتر از یک 

هفته اجرایى نخواهد کرد.
مســعود نورپور افزود: ما بخش خصوصى هستیم و 
امکان اجراى این طرح با آن مدت زمان تعیین شده 
براى ما وجود ندارد چرا که نه پول قبض آب و برق ما 
این ماه نیم بها حساب مى شود و نه حقوق کارمندان 
ما؛ سینماهاى دولتى که تحت نظر اداره ارشاد و حوزه 
هنرى هستند توانایى اجراى این طرح را دارند اما نباید 

چنین انتظارى را از بخش خصوصى داشت.
مدیر ســینما قدس اصفهان ادامــه داد: من عضو 
هیئت مرکزى انجمن ســینماداران هستم و چون 
این طرح بدون هماهنگى با انجمن و خلق الســاعه 
از سوى شوراى صنفى نمایش مطرح شده، ما آن را 

نمى پذیریم.
وى گفت: این طرح را شاید بتوان براى سینماهایى 
که در تهران بلیت 12 هزار تومانى مى فروشــند تا 
7 مهر اجرایى کرد اما در شهرســتان مبلغ بلیت در 
این حد نیســت و نیم بها کردن آن فقط ما را متضرر 

خواهد کرد.
نورپور علت پیشــنهاد این طرح را از سوى شوراى 
صنفى نمایش، ضعیف بودن فیلــم هاى روى پرده 
دانســت و گفت: اگر براى فیلم بد به مخاطب پول 
دســتى هم بدهند براى دیدن آن به سینما نخواهد 
آمد و بهتر بود شوراى صنفى فکر دیگرى براى این 

ماجرا مى کرد.

تولید 18 فیلم کوتاه
 در نجف آباد

اقبال صالحى، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شهرســتان نجف آباد گفت: بــا محوریت انجمن 
سینماى جوان این شهرســتان، در سال گذشته 18 
فیلم کوتاه توســط هنرمندان شهرستان ساخته که 
در جشــنواره هاى مختلف عرضه شــده و این آثار 
توانسته اند توجه مخاطبان و منتقدان را از جنبه هاى 

مختلف به خود جلب کند.

پیگیرى اجراى
 مصوبات شوراى تأمین

سهراب مظفر نجفى، فرماندار نجف آباد گفت: طى 
جلسات شــوراى تأمین شهرستان، مصوبات مهمى 
در خصوص مسائلى همچون بحران هاى کارگرى 
مورد تصویب قرار مــى گیرد که عــدم اجراى آن 
توسط دستگاه هاى متولى، با پیگیرى قضائى در این 

خصوص همراه خواهد شد.

پیش بینى 120 یادمان شهدا 
در استان 

سردار مجتبى شیروانیان، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش هاى دفاع مقدس اصفهان گفت: به غیر از 
برنامه هایى که در گلستان شهداى اصفهان برگزار 
مى شــود، در 120 نقطه دیگر استان نیز پیش بینى 

استقرار یادمان شهدا را کرده ایم.

درخشش نجف آبادى ها 
در المپیاد دانشجویان

با اعالم نتایج نهمین المپیاد پزشــکى دانشجویان 
کشور، دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد موفق به 

دریافت دو مدال انفرادى برنز شدند.
مهران مجلسى، رئیس دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد گفت: در این دوره از مســابقات، آتوســا 
خســروى و على اثنى عشــرى موفق بــه دریافت 
مدال برنز انفرادى در حوزه مدیریت نظام ســالمت 

شدند. 

خبر

رئیس انجمن هنرهاى نمایشــى اصفهان گفت: دومین 
جشنواره غیر رقابتى تئاتر خیابانى اصفهان با حضور 22 گروه 

نمایشى مهرماه برگزار مى شود.
هوشنگ جمشیدیان اظهار داشــت: دومین جشنواره غیر 
رقابتى تئاتر خیابانى اصفهان از طرف کانون نمایشــگران 
خیابانى برگزار مى  شــود که هدف از این جشنواره، سامان 

بخشیدن به گروه هاى نمایش خیابانى اصفهان است.
وى افزود: 13 گروه حرفــه اى در اصفهان داریم که در این 
جشنواره شرکت کرده اند و عالوه بر این 13 گروه، 9 گروه 
دیگر نیز اعالم آمادگى کرده اند که در مجموع 22 گروه به 
صورت رســمى و چندین گروه غیررسمى در این جشنواره 

شرکت مى کنند.
وى درباره زمان برگزارى جشــنواره تصریح کرد: دومین 
جشنواره غیر رقابتى تئاتر خیابانى اصفهان از 13 تا 20 مهر 
ماه برگزار مى شود که این نمایش ها در  روزهاى پنج شنبه و 
جمعه  اجرا مى  شود و هر گروه سه اجراى عمومى دارند و زمان 

و مکان از طرف دبیرخانه مشخص مى  شود.
جمشیدیان بیان کرد: در بخشى دیگر نیز گروه هاى نماشى 
برگزیده براى جشنواره تئاتر همدان معرفى مى شوند؛ البته 
گروه هاى اصفهانى استعدادهاى بسیار خوبى دارند که حتى 
مى توانند با حضور در جشنواره هاى بین المللى تئاتر در دیگر 

کشورها نیز اجرا داشته باشند.

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اســتان اصفهان گفت: 
براى بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان اصفهان که 
این هفته با ایام ماه محرم تقارن پیدا کرده است، برنامه هایى 
برگزار خواهد شــد که مهمترین آن رژه نیروهاى مسلح، 
یادواره شهدا، نمایشــگاه هاى مختلف و زنگ مقاومت در 

مدارس است.
جعفر عسگرى افزود: دستاوردهاى دفاع مقدس براى نسل 
جوان به خوبى بازگو نشده است و اگر هم بازگو شده به صورت 
هنرمندانه بازگو نشده است؛ عملکرد رزمندگان ما در مقابل 
اسراى عراقى با عملکرد دشمن کنونى در سوریه با اسراى 

ایران اسالمى بسیار متفاوت است.

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اســتان اصفهان گفت: 
امیدواریم در آینده اى نه  چندان دور جشــن پیروزى جبهه 

مقاومت در ایران، سوریه، عراق، بحرین و... برگزار شود.
عسگرى یادآور شــد: براى بزرگداشت هفته دفاع مقدس 
در استان اصفهان که این هفته با ایام ماه محرم تقارن پیدا 
کرده است، برنامه هایى برگزار خواهد شد که مهمترین آن 
رژه نیروهاى مسلح، یادواره شهدا، نمایشگاه هاى مختلف و 

زنگ مقاومت در مدارس است.
وى بیان داشت: اســتان اصفهان جایگاه ویژه اى در دوران 
دفاع مقدس داشــته ولى حق اصفهان به درستى ادا نشده 

است. 

زنگ مقاومت در مدارس استان 
نواخته مى شود

برگزارى دومین جشنواره 
تئاتر خیابانى درمهرماه 

در تابستان امسال ،53هزار و 460 خانوار فرهنگى 
کشــور در مدارس اســتان اصفهان اسکان داده 

شدند.
مدیر اداره تعاون و امور فرهنگى اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان با بیــان این مطلب 
گفت: از ابتداى امسال تاکنون بیش از 209هزار  
گردشــگر در 130مدرسه استان اســکان داده 

شده اند.
آذر کیوان امین پور با بیان اینکه براى پذیرایى از 
مســافران بیش از هزار کالس درس آماده شده 
بود، افزود: بیشترین مســافران اسکان داده شده 
در مدارس از استان هاى جنوبى کشور، خراسان 
رضوى، فارس و سیستان و بلوچستان بوده است.

وى با اشــاره به اینکه تنها20درصد از ثبت هاى 
اسکان تابستان اینترنتى انجام شده است، گفت: 
42ستاد تسهیل، اسکان  مسافران را در این مدت 

انجام داده اند.

رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با اشاره به اینکه 
متأسفانه این روزها قیمت گوشت قرمز به صورت ساعتى 
تعیین مى شود و پیش بینى نرخ آن براى فردا وجود ندارد، 
گفت: اتحادیه و همچنین شرکت گوشت استان اصفهان 
براى ایام محرم گوشت قرمز را براى هیئت هاى مذهبى، 
مساجد و افرادى که نذرى دارند با نرخ کیلویى 38 هزار 

تومان توزیع مى کند.
رضا انصارى با اشــاره به افزایش قیمت گوشت قرمز و 
اقداماتى که در راستاى تنظیم بازار آن انجام شده است، 
افزود: در راستاى تنظیم بازار گوشت هر ده روز یک بار و 
یا هفتگى مقدارى گوشت از ارمنستان وارد استان شده و 
سپس در تعاونى ها و فروشگاه هاى کوثر توزیع مى شود.
رئیــس اتحادیــه گوشــت قرمــز اصفهــان بیــان 
داشــت: قصابان نیز گوشــت مــورد نیاز خــود را از
 کشتارگاه هایى که دام در آن کشــتار مى شود، تأمین

 مى کنند.
وى با تأکید بر اینکه متأسفانه این روزها قیمت گوشت 
قرمز به صورت ساعتى تعیین مى شود و پیش بینى نرخ 
آن براى فردا وجود ندارد، تصریح کرد: طى دو ماه گذشته 
تاکنون مســئوالن ســتاد تنظیم بازار مقدارى گوشت 
برزیلى منجمد و همچنین هفته اى یکبــار دو کانتینر 
گوشت از ارمنستان و گرجســتان براى تنظیم بازار این 

محصول به اصفهان وارد مى کنند.
انصارى تأکید کرد: با توجه به افزایش باالى گوشــت 
قرمز احتمال دارد به جاى مصــرف این فرآورده از مرغ 
و یا گوشت هاى ســرد در ایام محرم امسال براى نذرى 

استفاده شود.
وى یادآور شد: نرخ گوشــت قرمز نسبت به محرم سال 
گذشته کیلویى هشــت تا ده هزار تومان گران تر شده 

است.  
انصارى در ادامه در خصوص قیمت گوشت قرمز براى 
مصرف کننــده معمولى، گفت: در حــال حاضر قیمت 
هرکیلو گوشــت گوســفند بین 40 تا 42 هزار تومان، 
گوشت گوساله مخلوط 37 هزار تومان، ران گوشت بین 
39 تا 40 هزار تومان، گوشت شتر مخلوط با کوهان 38 
هزار تومان، گوشت شتر بدون کوهان 40 هزار تومان، 
ران شتر 43 هزار تومان و گوشت شترمرغ بین 52 تا 53 

هزار تومان است.
وى در ادامــه در خصوص اینکه چرا گوشــت وارداتى 
از ارمنستان و گرجســتان در ســطح مغازه هاى شهر 
توزیع نمى شــود، تأکیــد کرد: اتحادیه گوشــت قرمز 
اصفهان براى توزیع گوشــت هاى وارداتى در ســطح 

قصابى ها به ســازمان صنعت، معــدن و تجارت، اتاق 
اصناف و شــرکت پشــتیبانى امور دام اعالم آمادگى 
کرده که متأســفانه تاکنــون این درخواســت پذیرفته

 نشده است.
رئیس اتحادیه گوشــت قرمــز اصفهــان اضافه کرد: 

هفته اى یک بار بین 700 تا هزار و 500 الشــه گوشت 
از ارمنســتان و گرجســتان وارد اصفهان مى شود که 
متأســفانه این میزان کفاف توزیع در ســطح مغازه ها 
را نمى دهد اما بیشــترین میزان این گوشــت وارداتى 
در تهران توزیع مى شــود و ســهم اصفهان بسیار کم 

است.
وى یادآور شــد: در حال حاضر هر کیلو گوشت وارداتى 
از ارمنســتان با نرخ 32 هزار تومان در فروشــگاه ها و
 تعاونى ها توزیع مى شود، در حالى که قیمت واقعى این 

گوشت بسیار پایین تر است.

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، رقابت نمادین 
چوگان در میدان امام(ره) اصفهان برگزار شد.

دبیر هیئت چوگان استان اصفهان گفت: این بازى نمادین 
بین تیم هاى میراث فرهنگى و نقش جهان، در دو چوکه 
هفت دقیقه اى در قدیمى ترین میدان چوگان اصفهان  
برگزار شد که در پایان تیم میراث فرهنگى با نتیجه 4 بر 

2 نقش جهان را مغلوب کرد.
منصور زیرك، هدف از برگــزارى این رقابت نمادین را 
کمک به ثبت جهانى چوگان  در یونسکو  دانست و افزود: 
همچنین همزمان با  این مسابقه، برنامه استعدادیابى ویژه 

کودکان و نوجوانان عالقه مند به یادگیرى بازى چوگان 
با حضور چوگى، اسب عروسکى برگزار شد.

 

واگذارى خدمات ســامانه «ســاماب» به دفاتر 
پیشخوان اصفهان از اول مهرماه انجام مى شود.

خدمات ارائه شــده از طریق ســامانه یکپارچه 
حفاظت و بهره بردارى منابع آب و امور مشترکین 
«ســاماب» از اول مهرماه ســال جارى در 14 
شهر استان اصفهان شــامل کوهپایه، سجزى، 
تودشک، نیک آباد، محمدآباد، نصرآباد، اصفهان، 
قهجاورستان، بهارستان، زیار، حسن آباد، ورزنه، 
هرند و اژیه از طریــق دفاتر پیشــخوان انجام 

مى شود. 

ایران از مدت ها پیش در جلب و جذب ســرمایه گذارى 
خارجى با مشکالت و چالش هایى روبه رو است که در این 
راستا با تحریم ها و فشارهاى اقتصادى ظالمانه موضوع 

جذب سرمایه گذارى خارجى به اوج خود رسیده است.
به گفته کارشناسان اقتصادى، یکى از راهکارهاى جذب 
ســرمایه گذارى خارجى را مى توان رفــع تحریم هاى 
اقتصادى دانســت، همچنین فراهم کردن سرمایه به 
منظور تأمیــن مالى و پشــتیبانى از پروژه هاى صنعتى 
و زیرســاختى از جمله عوامل مهم در رشــد اقتصادى 
کشورها به ویژه کشــورهاى در حال توسعه است و به 
همین دلیل اقتصاد دانان، موتور رشد و توسعه اقتصادى 

را سرمایه مى دانند.
پرورش دهنــدگان گل و گیــاه اصفهانــى ســاالنه 
درحــدود 200 هــزار کاکتــوس تولیــد مى کنند که 
بازار روســیه یکــى از مراکز فــروش آنها به شــمار

 مى رود.
رایــزن بازرگانى ایــران و روســیه از پیگیرى ها براى 
رفع موانع صادراتى خبر داد و گفت: روســیه کشــورى 

اســت با بازارى بســیار گســترده که نزدیک به 200 
میلیــارد دالر واردات دارد امــا مشــکالتى در زمینه 
گمرکــى وجود دارد کــه ما بــا برقــرارى تفاهمنامه 
ترجیحات تجارى بــا اتحادیه اقتصادى اوراســى ها و 
مذاکرات مثمر ثمرى که انجام شــده، به دنبال کاهش 
نــرخ تعرفه هــاى صادراتى بــراى کاالهــاى ایرانى

 هستیم.
■■■

معاون باغبانى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان 
در این باره گفت: در استان اصفهان بیش از 350 میلیارد 
ریال تســهیالت ســرمایه ثابت و بلند مدت در اختیار 

تولیدکنندگان قرار داده ایم.
احمدرضا رئیس زاده اظهارداشــت: با برنامه ریزى هاى 
جهاد کشــاورزى و همت تولید کنندگان، اصفهان پس 
از تهران مقام دوم تولید گل کشــور را از آن خود کرده 
اســت که نقش مؤثرى در جذب سرمایه ها و رونق بازار 
صادرات دارد و مــا در زمینه صــادرات از آنها حمایت

 مى کنیم. 

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشاره به 
اجراى طرح «روز پاك» گفت: براســاس این 
طرح، با بستن یکى از خیابان ها روى خودروها 
در یک روز هفته، مردم تنها از دوچرخه مى توانند 

براى تردد استفاده کنند.
سردار مهدى معصوم بیگى، موضوع ترافیک 
را یکى از معضالت عمده کالنشهرها دانست 
و اظهار داشــت: ترافیک عالوه بر اتالف وقت 
مردم، تبعــات زیادى مانند آلودگــى هوا دارد 
که همه باید با کمک یکدیگر این مشــکل را 

برطرف کنیم.
وى افزود: در استان اصفهان طرحى به عنوان 
«روز پاك» در دست اجراست که براساس آن 
یک روز در هفته یکى از محدوده هاى شهرى به 
روى خودروها بسته مى شود و مردم در آن نقطه 

تنها با دوچرخه تردد مى کنند.
فرمانــده انتظامى اســتان اصفهــان از طرح 
جایگزین کردن تردد موتورسیکلت هاى برقى 
به جاى بنزینى در خیابان هاى اصفهان خبر داد 
و بیان کرد: اجراى طرح تردد موتورسیکلت هاى 
برقى با توجه به عــدم آلودگى صوتى و هوا در 
مرحله بعــدى اقدامات مجموعــه فرماندهى 
انتظامى اســتان براى کاهش آلودگى هوا قرار 

دارد. 

على قریشــى، معاون فرهنگى و امــور اجتماعى بنیاد 
شهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان گفت: مراسم 
شیرخوارگان حسینى به یاد حضرت على اصغر(ع) ویژه 
مادران و نوزادان استان اصفهان از ساعت 9و 30 دقیقه 
تا 12 روز جمعه هفته جارى در گلستان شهداى اصفهان 

برگزار خواهد شد.

بیش از 330حلقه چاه غیرمجاز امسال در استان اصفهان 
مسدود شد.

مدیرعامل شــرکت ســهامى  آب منطقه اى اصفهان 

گفت: میزان آب صرفه جویى شده حاصل از انسداد این 
چاه هاى غیرمجاز بیش از هفت میلیون و 800مترمکعب 

است.   
مسعود میرمحمدصادقى افزود: براى حفاظت از منابع آب 
زیرزمینى موجود هم ده مورد تقلیل منصوبات تاکنون در 
استان اصفهان انجام شده و یک میلیون متر مکعب آب 

هم به این روش صرفه جویى شده است. 
وى با اشــاره به نصب کنتورهاى حجمى هوشــمند بر 
روى چاه هاى حریمى مجــاور رودخانــه زاینده رود، 
گفت: 120کنتــور حجمى هوشــمند در محدوده هاى
 شهرستان هاى فریدن، فالورجان، مبارکه و زرین شهر 
نصب شده است و پیش بینى مى شود تا پایان مهرماه این 

تعداد به بیش از 226مورد برسد.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

قیمت گوشت
 ساعتى تعیین مى شود

گوشت  نذرى محرم با نرخ 38 هزار تومان به فروش مى رسد

بازارهاى خارجى 
مرکز فروش گل و گیاه اصفهان مى شود

طرح بزرگ 
موتورسیکلت هاى 
برقى در اصفهان

برگزارى رقابت هاى نمادین چوگان

مسدود شدن 330حلقه چاه غیرمجاز

جمعه این هفته؛
مراسم شیرخوارگان حسینى در گلستان شهدا 

اسکان
 53هزار خانوار فرهنگى 

در مدارس استان

واگذارى خدمات
 سامانه «ساماب» 
به دفاتر پیشخوان
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مزایده
اجراى احکام حقوقى شعبه 6 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 960312ج/6 له لیال خانى علیه ورثه مرحوم محمدعلى عابدى مبنى بر مطالبه مهریه در 
روز چهارشنبه مورخه 96/7/26 ساعت 9/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیًال درج شده اســت و اکنون در تصرف مالکانه مالکین 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 ذیل مراجعه و از ملک 
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 باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد نظر به آدرس اصفهان خیابان 
صمدیه لباف کوچه سادات (جنب مسجد) بن بست شــبنم پالك 65 ساختمان کوثر بازدید به 
عمل آورده و نتایج بررسى هاى انجام شده به شرح زیر تقدیم مى گردد محل معرفى شده عبارت 
است از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالك ثبتى 2363/24 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
ششــدانگ بهنام آقاى محمد على عابدى ورنوسفادرانى داراى مساحت 65 مترمربع مى باشد. 
محل فوق الذکر آپارتمان مسکونى واقع در طبقه همکف (6.  0- از سمت حیاط) از یک مجتمع 
مسکونى 5 واحدى، با اسکلت بتنى و سقف ها تیرچه بلوك مى باشد نماى ساختمان به صورت 
آجرنما با ترکیب سنگ- داراى درب ورودى از مجتمع و درب ورودى فوالدى از سمت حیاط مى 
باشد داراى کف سرامیک دیوارها در سالن دیوار کوب pvc سقف ها گچ کارى و رنگ آمیزى 
شده- داراى یک اتاق خواب با کف سرامیک و دیوارهاى رنگ آمیزى- سرویس هاى بهداشتى 
کاشیکارى شده شیرآالت نصب مى باشد داراى آشــپزخانه open با کابینت mdf درب و 
پنجره از سمت حیاط آلومینیوم با شیشه دوجداره و پنجره هاى سمت بن بست فلزى تک جداره 
با حفاظ آهنى درب ورودى و درب هاى داخلى چوبى سرمایشى از طریق کولر آبى و گرمایش 
از طریق پکیچ و رادیاتور داراى انشعابات گاز و برق مجزى و آب به صورت اشتراکى مى باشد. 
ششــدانگ آپارتمان فوق الذکر به مبلغ نهصد و هفتاد میلیون ریال (970/000/000) ارزیابى 

و اعالم مى گردد. م الف: 18549 منصورى دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/432
ابالغ راى

کالسه پرونده: 418/96 شماره دادنامه: 9609976805300619-96/5/30 مرجع رسیدگى: 
شعبه 53 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى قربانى به نشانى اصفهان الله شمالى 
کوچه عمان ساســانى پ 173 خواندگان: 1- رضا اصالنى 2- على محمدى هر دو به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارت ناشى از تصادف گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه وثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: 
در خصوص دعوى آقــاى مهدى قربانى به طرفیت 1- رضا اصالنــى 2- على محمدى امین 
به خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ 24/000/000 ریال بابت خســارات ناشى از تصادف سوارى 
پژو 405 به شــماره 67 ایران/859  ب69 و مبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناســى و مبلغ 
500/000 ریال هزینه جرثقیل به انضمام هزینه دادرســى تاخیر تادیه بدواً صدور قرار تامین 
خواسته اجراى قبل از ابالغ با توجه به دادخواست تقدیمى و محتویات پرونده و تصویر مصدق 
سند مالکیت وســیله نقلیه و اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر 
نشده و الیحه اى به شعبه ارائه ننموده است و همچنین اقرار خواهان در جلسه رسیدگى مبنى 
بر اینکه مالک ماشین همسرم مى باشد لذا شورا دعوى خواهان را غیروارد تشخیص و به استناد 
بند 10 ماده 84 قرار رد دعوى صــادر و اعالم مى نماید راى صــادره حضورى و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد 
و در خصوص درخواست قرار تامین خواســته نظر به اینکه خواهان نسبت به پرداخت خسارت 
احتمالى در مهلت مقرر اقدام ننموده است قرار رد تامین به استناد مواد 108 و 119 قانون آیین 
دادرسى مدنى صادر و اعالم مى نماید قرار صادره قطعى است. م الف: 18576 شعبه 53 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/6/481
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان خانم زهرا کریمــى فرزند ولى ا... به طرفیت آقاى ولى ... کریمى فرزند شــعبانعلى به 
خواسته اذن در ازدواج تقدیم دادگاههاى خانواده شهرســتان اصفهان نموده که به شعبه اول 
خانواده اصفهان واقع در خیابان میر مجتمع شــهید قدوســى طبقه چهاره ارجاع و به کالسه 
960987 ثبت و داراى وقت رســیدگى 1396/8/6 ســاعت 8/30 صبح مى باشد لذا به جهت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید اکثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسی دگى حاضر گردد. م الف: 19572 

شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان /6/704
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960606 ش32 خواهان جواد اثنى عشــرى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه وجه چک به طرفیت 1- حسینقلى مشتاق کرد سفلى 2- رضا مشتاق کرد سفلى تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخه 96/8/6 ساعت 9/30 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 خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى 
پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپســتى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 19615 شعبه 32 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /6/709
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610460350800078 شــماره پرونده: 9609980350800434 شماره 
بایگانى شعبه: 960490 خواهان على عشاقى و فخرالسادات طاهرى حبیب آبادى دادخواستى 
به طرفیت خوانــده محمدرضا عالى ریختــه گران به خواســته اعســار از پرداخت محکوم

 به تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان که جهت رســیدگى به شعبه هشتم دادگاه 
عمومى (حقوقى) شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان بر اتوبان شــهید خرازى بین اتشگاه و 
میرزا طاهر مجتمع شــهید مطهرى و به کالسه پرونده 960490 ثبت گردیده و وقت رس یدگى 
آن 96/08/02 و ساعت 12:15 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده ها و 
درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 
م الف: 19613 شــعبه 8 دادگاه عمومى حقوقــى مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرســتان 

اصفهان/6/710
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610460350800082 شــماره پرونده: 9409980350801384 شماره 
بایگانى شعبه: 941564 خواهان محسن ستایش خرازیان فرزند مرتضى دادخواستى به طرفیت 
خواندگان منصور معمار زاده و على کاظمى فرزند یداله و شرکت پارسا مهر صفاهان به خواسته 
اثبات وقوع بیع و ابطال سند و دستور موقت تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان که 
جهت رسیدگى به شعبه هشــتم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
بر اتوبان شــهید خرازى بین اتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شــهید مطهرى و به کالسه پرونده 
941564 ثبت گردیده و وقت رسیدگى آن 96/08/14 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ها 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: 19612 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى 

و بازرگانى شهرستان اصفهان/6/711
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794500740، 9610106794500741، 9610106794500742 
شــماره پرونده: 9609986794500452 شماره بایگانى شــعبه: 960452 مشخصات ابالغ 
شوندگان  حقیقى: 1- مریم شــیران فرزند جمشید 1273856228نشــانى: مجهول المکان 
2- جمشید شیران فرزند باقر 1285723813 نشانى: مجهول المکان 3- انوشیر قبادپور فرزند 
یوسفعلى2294571088 نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/08/21 یکشنبه ساعت: 
17:00 محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى 
پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى مائده نصرآزادانى به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شــوید. م الف: 19580 شعبه 15 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/6/712
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106796900591 شــماره پرونده: 9609986796900245 شماره 
بایگانى شــعبه: 960245 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به جعفر امیدوار 
خواهان شرکت اصفهان صنعت پخت با وکالت آقاى شــریفى دادخواستى به طرفیت خوانده 
جعفر امیدوار به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609986796900245 شــعبه 39 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان چهارراه شــیخ 
صدوق- چهارراه وکال  (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/08/13 
ساعت 3:15 تعیین که حسب دســتور 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. م الف: 19655 شعبه 39 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/6/713
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960614 خواهان مهرداد خامه دادخواستى مبنى بر اعتراض ثالث به 
طرفیت مرتضى تفنگچى و علیرضا صالحى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى مورخه 96/8/6 
ساعت 8 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 ســاختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 
مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 9 شــوراى 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: 19656 شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو ) /6/715

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامــه: 9610106795900381 شــماره پرونــده: 9609986795900446 
شماره بایگانى شــعبه: 960447 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به غالم 
عباس پور بهرام خواهان علــى ابراهیمى دادخواســتى به طرفیت خوانده غــالم عباس پور 
بهرام به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609986795900446 شــعبه 29 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/08/03 ساعت 17:00 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 انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 19654 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)  /6/716
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106836604183 شــماره پرونده: 9509986836601598 شماره 
بایگانى شعبه: 951883 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: مسعود امیرعضدى فرزند محمدکریم 
کدملى: 2371783927 نشــانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/08/29 دوشنبه ساعت 
8:30 محل حضور: اصفهان- خ میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصــل چهارباغ باال و پل میر- 
مجتمع قضایى شهید قدوســى- طبقه 2- اتاق 202 درخصوص دعوى فلورا سیفى به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. ضمنًا ظرف مهلت یک هفته 
داور واجد شرایط خود را معرفى نمایید و حضور شما جهت اســتماع شهادت شهود نیز الزامى 
است. م الف: 19602 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)  /6/721

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالســه 960762 ش 32 خواهان مهدى عســگرزاد دادخواستى مبنى بر 
مطالبه وجه چک شماره 041/375152 به طرفیت امیر همتى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى 
براى روز یکشنبه مورخه 96/8/7 ساعت 8/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر 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 اصفهان- شعبه 32 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 19600 شعبه 32 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک ) /6/724
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغیه: 9610106793500898 شــماره پرونده: 9609986793500717 شماره 
بایگانى شعبه: 960721 درخصوص پرونده کالسه 960721 شعبه 5 خواهان مهدى عسگرزاده 
با وکالت آناهیتا جلیلى دادخواســتى مبنى بر مطالعه مبلغ 200000000 ریال به انضمام مطلق 
خســارات قانونى به طرفیت سید حسین پاالر تقدیم نموده اســت که وقت رسیدگى براى روز 
یکشنبه مورخ 1396/08/14 ســاعت 12 ظهر 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 خیابان شیخ صدوق شمالى 
چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم طبقه 2 شــعبه 5 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمائید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى میگردد و تصمیم 
مقتضى اتخاذ میشود. م الف: 19599 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو ) /6/725
نظریه کارشناسى

شماره: 96/17 موضوع گزارش مجدد کارشناســى در پرونده 1556/94 ش-ج2 احترامًا پیرو 
ابالغ مجدد مورخ 96/5/10 به شماره 1556/94 ش-ج2 و کارشناسى مجدد لذا ضمن حضور 
در خ برازنده- مجتمع مسکونى آسمان بلوك ونوس انبارى واحد E13 واقع در پارکینگ له یا 
خواهان آقاى شهرام شــفیعى علیه آقاى مرتضى قائد  امینى درخصوص ارزیابى صورت جلسه 
توقیف اموال مورخ 92/12/20 که توسط مأمور اجراء انجام شده است. لذا پس از رویت اموال 
مجدد نظریه به قرار ذیل مى باشد. 1- یک دســتگاه یخچال فریزر فرسوده غیرقابل استفاده 
1/000/000 ریال و فاقد موتور با مارك آدمیرال (فقط بدنه) 2- یک تخته فرش دست باف 9 
مترى زمینه الکى فرسوده (پاره) 2/000/000 ریال 3- یک عدد پوکه لباسشویى AEG فاقد 
موتور و لوازم داخلى 500/000 ریال جمعًا سه قلم. سه میلیون و پانصد هزار ریال: 3/500/000 
ریال که این صرفًا یک نظریه و تصمیم نهایى با مرجع محترم قضایى مى باشد. م الف: 19598 

اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/726
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426825300259 شماره پرونده: 9509986825300189 شماره بایگانى 
شعبه: 950267 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609976825300560 محکوم علیه امیرحامد اشــرفى فرزند رضا نشانى: اصفهان- خیابان 
بیست و دو بهمن- کوى گلباران- مجتمع مســکونى کسرى- طبقه 4- واحد 7- تلفن همراه 
09037910256 محکوم اســت بپرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته بانضمام 
خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعى چک بر مبناى نرخ تورم ازتاریخ چک و در مورد سفته ها از 
تاریخ 18/3/1395 تا زمان وصول براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
و مبلغ هفتصد و سى هزار ریال بابت خسارات دادرســى در حق خواهان آفرین مهدیان فرزند 
على نشانى: استان اصفهان- شهرستان لنجان- زرین شهر- بلوار طباطبایى- خیابان مولوى- 
پالك 11- طبقه دوم- تلفن همراه 09364454042 صادر و اعالم مى نماید. با توجه به حکم 
اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسى خواهان مکلف است به محض وصول اولین قسمت 
از محکوم به هزینه دادرســى را فوراً به خزانه دولت پرداخت نماید. پرداخت مبلغ 50000000 
ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه مى باشــد. 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 فهرســت 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 شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه 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: 19641  شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/727
اجراییه

شماره: 553/95 به موجب راى شــماره 864 تاریخ 95/10/29 حوزه 16 شوراى حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حمید شــیرویه به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت یکصد و هفتاد و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
585/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید 93/5/31- 93/6/31 - 93/4/31 تا زمان وصول در حق خواهان زهرا اسداللهى 
نشانى: اصفهان- خانه اصفهان- خ گلخانه- چهارراه بعثت- ساختمان آرین واحد 3 و پرداخت 
نیم عشر اجرایى درحق 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 
باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 

19584 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/6/728
اجراییه

شــماره: 950812 به موجب راى شــماره 9601550 تاریخ 96/3/31 حوزه 39 شوراى حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمدرضا قنبرى نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به ش 0152/529735- 95/10/30 و مبلغ 1815000 ریال 
هزینه دادرسى و نیم عشر حق االجرا.مشخصات محکوم له: یدا... صباغ نشانى: رهنان- خ امام 
رضا ابتداى خ فضیلت- آپاراتى یدا... صباغ مــاده 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 اســتیفاى محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 19658 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره 

 دو)/6/729
اجراییه

شــماره: 960174ش/7- 96/6/20 به موجب راى شــماره 9609976793702058 تاریخ 
96/4/18 حوزه 7 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سجاد سارى کدملى: 1219460680 به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ سى و دو میلیون ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون و صد و بیست و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرســى وخســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک هــا 12/000/000 
ریــال-95/6/5 و 20/000/000 ریال- 96/1/27 تا تاریخ اجراى حکم و پرداخت نیم عشــر 
حق االجرا. مشخصات محکوم له سید محمد میریان فرزند سید على اکبر به نشانى اصفهان خ
 طالقانى نبش کوچه 26 دفتر بازار برق میریان. 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 باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 19657 شــعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/6/730

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970354401039 شماره پرونده: 9409980365800121 
شماره بایگانى شعبه: 940134 شــاکى: خانم فرشته عرب کتکى فرزند مسعود 
به نشانى استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خیابان کاوه خیابان 
حســام بعد از بازار کوثر 12 ســاختمان آرمان بلوك 5 طبقه دوم واحد 5 متهم: 
آقاى عبدالرحیم گشول فرزند امیدعلى اتهام ها: 1- مزاحمت تلفنى 2- توهین 
به اشخاص عادى گردشکار: خانم فرشــته عرب کتکى فرزند مسعود درتاریخ 
93/10/15 شکایتى با عنوان مزاحمت تلفنى و توهین علیه متصرف خط تلفن 
09160729544 تقدیم عدلیه نموده و حســب استعالم انجام شده از مخابرات 
مالک خط مذکور آقاى عبدالرحیم گشول فرزند امیدعلى بوده که بازپرس محترم 
شعبه دوم حسب دستور مورخ 93/11/18 به خطا دستور احضار شخص دیگرى به 
نام عبدالرسول گشول را صادر مى کند و از این مرحله به بعد شخص دیگرى مورد 
تعقیب کیفرى قرار مى گیرد و نهایتًا قرار مجرمیت و کیفرخواســت شخص بى 
گناه دیگرى (عبدالرسول گشول) صادر مى گردد و پرونده به  این محکمه ارسال 
که این دادگاه نیز به اشتباه حسب دادنامه شــماره 9409970354400398- 
94/9/4 عبدالرسول گشول را محکوم به تحمل شــالق و حبس تعزیرى مى 
نماید که عملیات اجرایى حکم آغاز که قاضى اجراى احکام متوجه اشتباه صورت 
گرفته مى گردد و پرونده جهت رفع ابهام و ارشاد به این محکمه ارسال که این 
محکمه اعالم داشته باید متهم اصلى عبدالرحیم گشول تعقیب کیفرى گردد و 
کیفرخواست وى اصدار مى یابد و پرونده جهت رسیدگى به این محکمه ارجاع 
مى گردد و پرونده در نوبت دادرسى قرار گرفته و متهم از طریق نشر آگهى احضار 
و جلسه دادگاه در تاریخ 96/6/6 تشــکیل ولى طرفین حضور پیدا نکرده اینک 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: 
در خصوص اتهام آقاى عبدالرحیم گشــول فرزند امید على شــماره شناسنامه 
637 صادره از اصفهان دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنى و توهین موضوع شــکایت 
خانم فرشته عرب کتکى، بدین شرح که متهم از طریق خط تلفن همراه شماره 
09160729544 به خط تلفن شــاکى به شماره 09140262490 پیامک هاى 
متعددى ارسال نموده و مضمون بعضى از پیامک ها بســیار قبیح و شرم آور و 
توهین آمیز بوده، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکى خصوصى، 
استعالم انجام شده از شرکت مخابرات اســتان اصفهان که حسب نامه شماره 
6570/م/770/24- 93/10/20 متصرف و مالک خط را متهم موصوف معرفى 
کرده ومتن پیامک هاى ارسالى از سوى متهم به خط شاکى که خارج نویسى و 
صورتجلسه شده و کیفرخواست صادره از ناحیه دادسراى اصفهان و عدم حضور 
متهم على رغم ابالغ به وى و عدم دفاع از بزه انتســابى، بزهکارى متهم تحت 
اتهامات انتسابى محرز و مسلم بوده مســتندا به مواد 608، 641 قانون مجازات 
اسالمى کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 وى را بابت ارتکاب توهین به تحمل 
74 ضربه شالق تعزیرى و بابت ارتکاب بزه مزاحمت تلفنى به تحمل شش ماه 
حبس تعزیرى محکوم مى نماید که دادگاه با تجویز مواد 66 و 86 قانون مجازات 
اسالمى مصوب 1392 مجازات حبس وى را به نه میلیون ریال جزاى نقدى به 
عنوان جایگزین حبس تبدیل مى کند که در صورت عجز از پرداخت جزاى نقدى 
وفق ماده 70 قانون مذکور مجازات حبــس بالفاصله اجرا مى گردد در هر یک 
از موارد فوق اجراى مجازات تعزیرى درجه 7 با سایر مجازات ها جمع مى شوند 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در 
این محکمه و پس از انقضا آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 19588 نظرى سفتجانى رئیس شعبه 

118 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان/6/746

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970354400991 شماره پرونده: 9609980364800414 
شماره بایگانى شعبه: 960245  شاکى: آقاى مجتبى بکرانى باالنى فرزند نعمت 
اله با وکالت آقاى محمدباقر مریخى پور فرزند حسن به نشانى اصفهان خیابان 
رحیم ارباب مابین فرعى 11 و 13 مجتمع آریان طبقه دوم واحد 202 متهم: آقاى 
علیرضا هارونى بردشاهى فرزند جهانگیر مجهول المکان اتهام: فروش مال غیر 
گردشــکار: به تاریخ 96/6/1 پرونده کالسه 960245 ك 118 تحت نظر است 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى علیرضا هارونى بردشاهى فرزند جهانگیر به شماره شناسنامه 
20783 متولد 1367 متوارى و مجهول المکان دایر بر فروش مال غیر موضوع 
شکایت آقاى مجتبى بکرانى باالنى فرزند نعمت اله با وکالت محمد باقر مریخى 
پور بدین شرح که متهم موصوف حســب مبایعه نامه عادى مورخ 94/5/3 یک 
دستگاه خودروى ســوارى کیا کادنزا مدل 2013 به رنگ سفید به شماره موتور 
5101167 به شماره انتظامى 856ب 57 به شاکى مذکور به مبلغ یکصد و پنجاه 
میلیون تومان انتقال مى دهد و ثمن آنرا دریافت نموده در حالى که هیچ مالکیتى 
نسبت به خودروى موصوف نداشــته و ایادى دیگرى روى آن نقل و انتقاالت 
کرده اند بدین نحو که آقاى عبدالعلى معصومى دهقى فرزند غالمرضا خودروى 
موصوف را از مالک قبلى خریدارى و سپس در تاریخ 93/12/16 به آقاى محمد 
قیصرى فرزند اصغــر انتقال و در تاریخ 94/10/21 خودروى موصوف با ســند 
قطعى به نام محمد قیصرى انتقال یافته، على ایحال دادگاه با توجه به شکایت 
شــاکى خصوصى مبایعه نامه عادى مورخ 94/5/3 تنظیمى بین شاکى و متهم 
که حکایت از فروش خودروى موصوف از سوى متهم به شاکى داشته و استعالم 
انجام شده از پلیس راهور نیروى انتظامى که حکایت از عدم مالکیت متهم نسبت 
به خودروى موصوف داشته اظهارات شــهود و مطلعین وکیفرخواست صادره از 
ناحیه دادسراى اصفهان و عدم حضور متهم على رغم ابالغ به وى و عدم دفاع از 
بزه انتسابى و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکارى متهم تحت اتهام 
انتسابى محرز و مسلم بوده مستنداً به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال 
غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختالس و کالهبردارى وى 
را عالوه بر رد اصل مال به شاکى (پرداخت یکصد و پنجاه میلیون تومان وجه نقد) 
وى را به تحمل پنج سال حبس تعزیرى و پرداخت یکصد و پنجاه میلیون تومان 
جزاى نقدى در حق صندوق دولت محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در این محکمه. پس از انقضاى 
آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشد. م الف: 19590 نظرى ســفتجانى رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى دو 

شهرستان اصفهان /6/745

ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9609970354401030 دادنامــه:  شــماره 
9309980365601560 شماره بایگانى شعبه: 950807 متهمین: 1- آقاى 
عبدالرسول نقشینه فرزند جواد به نشــانى شهرستان اصفهان ملک شهر خ 
مطهرى جنب بانک ملى کوچه ناصر پ 5، 2- آقاى جمال عباســى فرزند 
محمدعلى اتهام ها: 1- قدرت نمایى با قداره و اخالل در نظم 2، 2- مشارکت 
در اخالل نظم عمومى 1 گردشکار: پرونده کالسه 950807 ك 118 تحت 
نظر است. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام 1- جمال عباسى فرزند محمدعلى 
متوارى 2- عبدالرسول نقشــینه فرزند جواد متولد 1332، بازنشسته میزان 
تحصیالت ســیکل، متاهل با وکالت آقاى محمود پریسوز متهم ردیف اول 
دایر بر قدرت نمایى با اسلحه سرد و متهم ردیف دوم دایر بر معاونت در قدرت 
نمایى با سالح سرد از طریق تسهیل وقوع جرم رساندن متهم ردیف اول به 
محل جرم و تحریک وى موضوع شکایت آقاى ایمان کالنى فرزند احمد و 
خانم اشرف علیشاهى بدین شرح که شاکى ایمان کالنى درخصوص اجاره 
مغازه اى با متهم ردیف دوم اختالف داشته اند و مجادله لفظى تلفنى بین آنها 
اتفاق مى افتد تا اینکه در تاریخ 93/6/3 ساعت حدود یک بعد از نصف شب 
که مردم مشغول استراحت و آرامش بوده اند متهم ردیف دوم با خودروى ال 
90 سفید رنگ فاقد پالك خود به همراه متهم ردیف اول و شخص ناشناس 
دیگر به درب منزل شاکى مراجعه و متهم ردیف اول با تحریک متهم ردیف 
دوم با یک قبضه اسلحه ســرد اقدام به قدرت نمایى نموده و با قمه ضربات 
متعددى به درب منزل و پنجره شاکى وارد نموده ضربات آنقدر شدید بوده که 
جرقه هاى ناشى از اصابت قمه پرتاب مى شد و دل هر انسانى را به وحشت 
مى انداخته وموجبات اخافه در مردم را فراهم آورده، على ایحال دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده شکایت اولیه شکات خصوصى (که متعاقبًا صورتجلسه 
مورخ 95/2/19 مضبوط در صفحه 173 پرونده اعالم رضایت خود را اعالم 
نموده اند) که در همان بدو امر عاملین بــزه متهمین موصوف معرفى کرده 
اند گزارش پلیس 110 که در صفحه یک پرونــده مضبوط بوده که صراحتًا 
اعالم نموده که در محل بزه خودروى ال 90 سفید رنگ فاقد پالك در محل 
بوده که به محض حضور پلیس از محل متوارى شده، محتویات فیلم صحنه 
مجرمانه که توسط ضابطین دادگسترى بازگشایى و خارج نویسى شده که 
درآن فیلم دو نفر (متهم ردیف اول به اتفاق شخص دیگر که حسب اظهارات 
متهم ردیف دوم داریوش نامى بوده) از خودروى متهم ردیف دوم پیاده شده 
واقدام به قدرت نمایى و تهدید با سالح سرد نموده اند (عین گزارش مربوط 
به بازگشایى فیلم مربوطه در صفحه 27 پرونده مضبوط بوده) و اقاریر صریح 
ومقرون به واقع متهم ردیف دوم حســب صورتجلســه مواجهه حضورى 
متهمین پرونده مورخ 93/10/17 که صراحتا در پاســخ سوال بازجو  مبنى 
بر اینکه در شب وقوع حادثه چه کســانى بودند اعالم نموده من بودم و فقط 
راننده خودروى L ۹۰ بودم جمال عباسى بود به همراه دوستش داریوش بود 
ودرخصوص انگیزه ارتکاب بزه نیز فحاشــى ناموسى شدید از سوى شاکى 
به وى بوده، (عین اظهارات وى در صفحات 75 و 76 پرونده مضبوط بوده) 
هر چند وکیل متهم موصوف این اقرار متهم را ناشى از فشار روانى و با اجبار 
اعالم نمود اما این ادعا متکى به هیچ دلیلى نبوده و اظهارات متهم موصوف 
در مرحله تحقیقات مقدماتى نزد دادیار محترم که حکایت از دشمنى و عداوت 
وى با شاکى (ایمان کالنى) داشته و همچنین اظهارات وى در این محکمه 
که اعالم داشته در زمان بزه مالکیت یک دستگاه خودروى ال 90 داشته که 
با گزارش مرجع انتظامى که متهم با یک دســتگاه خودروى ال 90 از محل 
بزه متوارى شده مطابقت دارد و عدم حضور متهم ردیف اول على رغم ابالغ 
و عدم دفاع از بزه انتسابى و سوابق متعدد کیفرى متهم ردیف دوم (ص42 
پرونده) بزهکارى متهمان تحت اتهام انتســابى بنا بــر علم دادگاه محرز و 
مسلم بوده و از طرفى هر چند در کیفرخواست عنوان اتهامى متهم ردیف دوم 
(عبدالرسول نقشینه) مشارکت در اخالل در نظم قید شده اما دادگاه عنوان 
اتهام وى را معاونت در قدرت نمایى با سالح سرد تشخیص داده لذا مستندا به 
ماده 618 قانون مجازات اسالمى کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 و مواد 
126، 127 قانون مجازات اسالمى متهم ردیف اول را بابت ارتکاب بزه قدرت 
نمایى با سالح سرد (قمه) به تحمل دو سال حبس تعزیرى و 74 ضربه شالق 
تعزیرى محکوم مى نماید و متهم ردیف دوم را بابت معاونت در ارتکاب بزه 
قدرت نمایى با سالح سرد به تحمل شــش ماه حبس تعزیرى محکوم مى 
نماید که دادگاه به تجویز مواد 46 الى55 قانون مجازات اسالمى اجراى تمام 
مجازات متهم مذکور (عبدالرسول نقشینه) را به مدت چهار تعلیق مى نماید 
و قرار تعلیق اجراى آن را صادر مینماید هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور 
قرار تا پایان مهلت قرار مرتکب جرم عمدى تعزیرات تا درجه 7 یا موجب حد، 
قصاص، دیه شود عالوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وى 
اجرا مى شود و در خصوص اتهام متهمان موصوف دایر بر مشارکت در اخالل 
در نظم عمومى دادگاه با توجه بــه محتویات پرونده و از آنجا که اتهام متهم 
ردیف دوم را دادگاه به عنوان معاونت در قدرت نمایى با سالح سرد تشخیص 
داده و دالیلى قطعى و یقینى هم بر اینکه از عمل متهمان نظم عمومى جامعه 
به هم خورده وجود ندارد و ادله مکفى و معتبر موجد حصول اقناع وجدانى بر 
مجرمیت متهمان تحت اتهام انتسابى ملحوظ نبوده مستنداً به ماده 4 قانون 
دادرسى کیفرى و اصل 37 قانون اساســى جمهورى اسالمى ایران راى به 
برائت نامبردگان صادر و اعالم مى گردد راى صادره درخصوص متهم ردیف 
اول غیابى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در این 
محکمه و پس از انقضاء آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد و راى صادره در خصوص سایر موارد 
حضورى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابــل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 19591 نظرى سفتجانى 

رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان/6/744

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460362600007 درخواســت:  شــماره 
9609980362600508 شماره بایگانى شــعبه: 960517 نظر به اینکه آقاى 
محمدرضا یوســفیان فرزند الیاس به اتهام ترك انفاق حســب شکایت سورى 
عبادى فرزند منصور از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 960517 د 7 تحت 
تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده اســت بدین وســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب به نامبرده از این طریق اطالع داده مى شــود تــا ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ انتشار این آگهى در شعبه 7 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
(مجتمع شــماره 4 کهندژ) جهت پاســخ گویى به اتهام خویش حاضر شود. در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى دادسرا تصمیم مقتضى 
را اتخاذ خواهد نمود. ضمنًا هزینه نشــر آگهى به عهده دادگسترى مى باشد. م 
الف: 19601سعیدى- دادیار شــعبه هفتم دادیارى دادسراى عمومى  و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره چهار) /6/722

احضار
ایرج کریمى فرزند حشمت ا...  در پرونده شماره 951535 ب 16 این شعبه به 
اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله 
بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود. ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از 
انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهار نظر مى شود. م الف: 19622 
قرهى بازپرس شعبه 16 دادسراى عمومى و انقالب اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /6/719



آگهىآگهى 07073042 سال چهاردهمچهارشنبه  29 شهریور  ماه   1396

اجراییه
شماره: 960079 به موجب راى شــماره 9609976797200361 تاریخ 96/3/29 
شعبه 42 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
جالل مؤیدى فرزند محمدعلى شغل آزاد به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال معادل (شــش میلیون تومان) بابت اصل خواسته 
و مبلغ دو میلیون و نهصد و نود  هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى تا 
اجراى کامل حکم و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (93/9/11) 
تا اجراى حکم در حق خواهان ســعید خیراللهى فرزند ایرج شــغل پارچه فروش به 
نشانى اصفهان بازار بزرگ روبروى پاساژ صدر فروشگاه خیراللهى و نیم عشر در حق 
صندوق دولت (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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 19650 شعبه 42 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/6/731
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شــعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 962121ج/4 له على سلمانى با وکالت 
آقاى محمد مصلحى و علیه بهنام خوشــخو مبنى بر مطالبه مبلغ 627/394/712 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در روز ســه شنبه 
مورخه 96/7/18 ســاعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 11/153 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکى 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شــده است ملکى خانم بلور 
ناز خوشــخو اصفهانى و اکنون در تصرف مالکانه مالک مى باشد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده 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 ملک بازدید وبا همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهــد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: آدرس: سپاهان شهر، بلوار 
شاهد، خیابان فارابى 5، کوچه دماوند، پردیس 5، بلوك 1 به کدپستى 8179988558، 
حسب گزارش کارشناســى محل مورد معرفى، آپارتمان واقع در سمت شمال غربى 
طبقه چهارم روى همکف در یک بلوك آپارتمان پنج طبقه مســکونى شامل طبقه 
همکف (به صورت پارکینگ) و چهار طبقه روى آن در 8 واحد مسکونى با قدرالسهم 
از پارکینگ هاى مشــاعى 5474 الى 5483 فرعى به انضمــام انبارى قطعه 5570 
تفکیکى به مساحت 3/38 متر مربع واقع در همکف با قدمت حدود 15 سال بوده که 
مساحت آپارتمان مذکور مطابق ســند 140/62متر مربع مى باشد و داراى سند تک 
برگ به شماره سریال 990970/ب93، شــماره فرعى 5677، اصلى 2250، شماره 
ثبت 43224، دفتر 164 و صفحه 164 واقع در بخش شش ثبت اصفهان با قدرالسهم 
از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات، که مالکیت شــش دانگ آپارتمان مذکور به 
نام خانم بلور ناز خوش خو اصفهانى فرزند کرامت اله مى باشــد. اسکلت ساختمان 
به صورت بتنى با سقف تیرچه و بلوك بوده که بدنه دیوارهاى سالن از کاغذ دیوارى 
و اتاق ها از گچ و رنگ، کف ســالن از کفپوش و کف اتاق هــا از موزاییک و موکت، 
کف آشپزخانه از سرامیک و بدنه آن قسمتى از گچ و رنگ و قسمت دیگر از کاشى با 
کابینت MDF، درب هاى داخلى از چوب، درب و پنجره هاى خارجى از آلومینیوم، 
نماى خارجى از آجرنما، سیستم ســرمایش ازکولر آبى، سیستم گرمایش  از پکیج و 
رادیاتور، که داراى سرویس بهداشتى با کف و بدنه از سرامیک وکاشى با مشترکات 
آب، برق و گاز به ارزش 4/050/000/000 ریال و ارزش 11/153 حبه مورد مزایده 
627/394/712 ریال مى باشد. م الف: 19646 منصورى داورز اجراى احکام حقوقى 

شهرستان اصفهان/6/732
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول بــه موجب ماده 140 قانون اجراى احــکام مدنى در رابطه 
با پرونده اجرایى به شــماره 962305 مطروحه در شــعبه دوم اجراى احکام مدنى 
ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونى واقع در خیابان شریف واقفى روبروى بانک 
ملى کوچه بهزاد مجتمع مسکونى یاس طبقه پنجم با کدپستى 8153797559 با در 
نظر گرفتن شــرایط ذیل از طریق مزایده به فروش مى رسد. 1- ملک مورد مزایده 
داراى ســابقه ثبتى به شــماره پالك 2063/58 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان 
مى باشد و درتصرف امانى آقاى محسن کوهى مى باشــد. 2- مالکان پالك ثبتى 
(مشاعى) مذکور ایمان خواجوى فرزند على (به میزان 70/86 حبه مشاع از 72 حبه) 
و سیدعلى احمدى علون آبادى فرزند ســید محمد (به میزان 1/14 حبه مشاع از 72 
حبه) مى باشند. 3-اوصاف و مشــخصات ملک مورد مزایده وفق نظریه کارشناس 
دادگسترى: محل مورد نظر به صورت یک مجموعه مســکونى پنج طبقه که واحد 
مورد نظر در طبقه پنجم با مســاحت 260/5 مترمربع و با سازه اسکلت بتنى و سقف 
تیرچه بلوك و دیوارهاى پوشــیده از اندود گچ و رنگ آمیزى و ابزار و نقوش و کاغذ 
دیوارى، درب هاى چوبى و پنجره هــاى آلومینیومى دوجــداره، کف فرش کامل 
سرامیک مى باشد. ســاختمان مذکور داراى آشپزخانه کاشــى کارى شده همراه با 
کابینت MDF با ســرویس هاى بهداشتى داراى سطوح کاشــى و نماى خارجى 
ساختمان ترکیبى از آجر وســنگ مى باشــد آپارتمان مورد نظر داراى سه خواب و 
هال و پذیرایى و دو واحد پارکینگ و یک انبارى در زیرزمین و داراى آسانسور و راه 
پله مجزا مى باشــد و از سیستم گرمایشى و سرمایشى و مشــترکات آب، برق و گاز 
شهرى برخوردار اســت که با توجه به مراتب فوق ارزش ششدانگ آپارتمان مذکور 
12/250/000/000 ریــال برآورد و اعالم قیمت مى گــردد. 4- فروش و مزایده از 
قیمت پایه (مذکور 12/250/000/000 ریال) شــروع و برنده مزایده کســى است 
که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 5- متقاضیان شــرکت در مزایده باید ده درصد 
از قیمت را به عنوان ســپرده به صندوق اجرا به شماره حساب 2171290210008 
نزد بانک ملى واریز نمایند و برنده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقى ثمن معامله اقدام نماید. در غیراینصورت 
مبلغ ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شــد. 6- پرداخت 
بدهیهاى مالیاتى و عوارض شهردارى (در صورتى که ملک مورد مزایده داراى بدهى 
هاى مذکور باشــد) تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده باشد یا نه 
بر عهده مالک و کلیــه هزینه هاى مربوط به صدور و تنظیم ســند در دفترخانه تابع 
عرف محل مى باشــد. 7- پس از پرداخت تمام ثمن معامله و صدور دســتور تملک 
مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شــد. 8- متقاضیــان در صورت تمایل مى 
توانند حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شــروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلى از 
این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند. 9- زمان مزایده روز دوشنبه مورخ 7/17 /96 
ساعت 9:30 صبح و مکان مزایده شــعبه دوم اجراى احکام مدنى اصفهان واقع در 
دادگسترى کل اصفهان مى باشــد. م الف: 19636 رضایى دادورز شعبه دوم اجراى 

احکام اصفهان/6/733

ابالغ راى
کالســه پرونده: 960392 شــماره دادنامه: 9609976796201140- 96/5/22 
مرجع رسیدگى: شعبه 32 شوراى حل اختالف خواهان: محمدجالل رضایى به نشانى 
اصفهان بلوار کشــاورز بزرگراه میثمى اباذر اول پ 5 خوانده: سید سروش پیامى به 
نشانى مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضاى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: دعوى محمد جالل رضایى به طرفیت ســید سروش پیامى به خواسته مطالبه 
مبلغ 40/000/000 ریال وجه حواله شماره 12/622547-89/12/24 عهده موسسه 
انصار المجاهدین به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به بقاى اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى موسسه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به 
هر دلیلى حضور نیافته و دلیلى که اعالم برائت ذمه اش را اقتضا نماید ابراز نداشــته، 
بر شورا ثابت است لذا به استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/680/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک 
مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــى به این مرجع خواهد بود. 
م الف: 19633 شعبه 32 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک/6/735 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970361700956 شــماره پرونده: 9609980361700283 
شــماره بایگانى شــعبه: 960317  خواهان: بانک مهر اقتصاد بــه نمایندگى آقاى 
علیرضا زمانى به وکالت خانم زهرا سعادت فرزند اسماعیل به نشانى استان اصفهان 
شهرســتان اصفهان شــهر اصفهان خ حکیم نظامى نبش خ مهرداد (شهید قندى) 
ساختمان کیمیا ط 2 واحد 4 خواندگان: خانم زهرا سقائى زفره فرزند ابراهیم 2- آقاى 

حمید طلوعى فرزند محمود به نشــانى اصفهان کاوه خیابــان باهنر کوچه تیران و 
آهنگران بعد از اداره ثبت سودان پیرایش حمید کدپستى 8193958481 خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسى راى 
دادگاه: در خصوص دعوى خانم زهرا سعادت به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت 
آقاى حمید طلوعى و خانم زهرا ســقائى زفره به خواسته مطالبه مبلغ 240000000 
ریال به استناد یک فقره چک به شماره 561066 با سررسید 96/2/28 و گواهینامه 
عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خســارات دادرسى و تاخیر تادیه 
دادگاه با توجه به دادخواســت تقدیمى و تصویر مصدق مستندات ابرازى که داللت 
بر اشتغال ذمه خواندگان نســبت به خواهان مى نماید و نظر به اینکه خواندگان به 
ترتیب با وصف ابالغ واقعى و قانونى در دادگاه حاضرنگردیده و ایراد و دفاعى در قبال 
دعوى مطروحه به عمل نیاورده اند فلذا با اســتصحاب بقاء دین دعوى خواهان را به 
نظر ثابت دانسته مستنداً به مواد 198، 519، 515 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 249 و 314 ،313 قانون تجارت 
و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ 240000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15970000 ریال به 
عنوان خسارات دادرسى شامل هزینه هاى دادرسى، نشر آگهى، تعرفه دفتر خدمات 
قضایى و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى طبق تعرفه و همچنین خســارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعالمى از ســوى بانک مرکزى از تاریخ سررسید لغایت هنگام 
پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره نسبت به خوانده ردیف 
اول حضورى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابــل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 19631 حاجیلو رئیس شعبه 

بیست و هشتم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /6/736
ابالغ راى

کالسه پرونده:960296 شماره دادنامه: 9602252- 96/5/31 مرجع رسیدگى: شعبه 
12 شوراى حل اختالف خواهان: یوســف پناهنده به نشُ انى اصفهان الله جنوبى ك 
شهید کرمانى پالك 55 طبقه اول خوانده: قاسم صابرپور به نشانى مجهول المکان 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسدگى 
را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در 
خصوص دعوى آقاى یوسف پناهنده به طرفیت قاسم صابرپور به خواسته مطالبه مبلغ 
20/000/000 ریال وجه چک به شماره 873899-95/7/28 به عهده بانک تجارت 
به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک 
و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارا و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در 
مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 450/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/7/28) تا تاریخ 
اجراى حکم در حق خواهان صادر واعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م 
الف: 19630شــعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /6/737
ابالغ راى

کالسه پرونده:960234 شماره دادنامه: 9601827-96/5/23 مرجع رسیدگى: شعبه 
12 شوراى حل اختالف خواهان: احسان آقا اســماعیلى به نشانى اصفهان خ خیام 
کوچه مسعود منزل فروجانزاده خوانده: محمد قاسمى به نشانى مجهول المکان  شورا 
با عنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص 
دعوى آقاى احسان آقا اسماعیلى به طرفیت آقاى محمد قاسمى به خواسته مطالبه 
مبلغ 38/000/000 ریال وجه چک به شــماره 195724-96/1/20 به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به دادخواســت تقدیمى تصویر 
مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور دراشــتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و اینکه خوانده على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندى در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 
اســت 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 دادرســى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و هشــت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
1/715/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف (96/1/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم مینماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 19626 شعبه 12 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/6/738
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960253 شماره دادنامه: 9609976796201003- 96/4/27 مرجع 
رسیدگى: شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: شهریار شفیعى به نشانى 
اصفهان خیابان پیروزى بین 12 شرقى و غربى پالك 71 وکیل: مرتضى رحمتیان به 
نشانى اصفهان سى و سه پل ابتداى چهارباغ باال مجتمع تجارى ادارى باران خوانده: 
مرتضى  وسکى به نشــانى مجهول المکان خواســته: مطالبه با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى شهریار 
شفیعى با وکالت مرتضى رحمتیان به طرفیت آقاى مرتضى وسکى به خواسته مطالبه 
مبلغ 166/000/000 ریال وجه چهارفقره چک به شماره هاى (94/3/30-259890 
و 259889- 94/2/30 و 259891-94/4/30 و 603961- 95/3/31) به انضمام 
مطلق خســارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید 
خواهان وصدور گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى نشــر آگهى در جلســه حضور ندارد و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان ازخود ابراز و ارائه ننموده 
لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانــون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 166/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/417/500 ریال بابت 
هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف (33/000/000 ریــال) 603961- 95/3/31 و 
(35/000/000 ریــال) 259890- 94/3/30 و (35/000/000 ریال) 259889- 
94/2/30 و (33/000/000 ریال) 259891- 94/4/30 تا تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 19618 شــعبه 32 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان/6/740
ابالغ راى

کالســه پرونده: 960254 شــماره دادنامه: 9609976796200987- 96/4/26 
مرجع رسیدگى: شــعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: شهریار شفیعى 
به نشــانى اصفهان خیابان پیروزى بین 12 شرقى و غربى پالك 71 وکیل: مرتضى 
رحمتیان به نشانى اصفهان سى و سه پل ابتداى چهاربالغ باال مجتمع تجارى ادارى 
باران طبقه اول واحد 4 خوانده: خانباز عرب مختارى نصرآبادى به نشــانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتى اعضاى 
شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى شهریار شفیعى با وکالت مرتضى رحمتیان به 
طرفیت آقاى خانباز عرب مختارى نصرآبادى به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 
ریال وجه 4 فقره چک به شماره هاى 188687-93/8/25 و 188682-93/9/20 و 
188678- 93/11/20 و 188684- 93/11/10 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق 
خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و 
صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد واینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه 
حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند ومحکمه پسندى در مقام اعتراض 
نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519،  
522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 1/000/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى وخسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (10/000/000 ریال) 
188687- 93/8/25 و (10/000/000 ریال) 188682- 93/9/20 و (10/000/000 

ریال) 188678- 93/11/20 و (10/000/000 ریال) 188684- 93/11/10 تا تاریخ 
اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 19616 شعبه 32 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/6/741
نظریه کارشناسى

احترامًا پیرو گزارش کارشناسى تقدیمى در پرونده شماره 950612 موضوع دعوى 
مهین حیدرى باغبادرانى به طرفیت محمدعلى کاجى، الزام به تنظیم سند رسمى و 
تحویل پالك هاى خریدارى شده و حسب دستور قضایى مورخ 96/5/14 بدینوسیله 
در تکمیل گزارش اولیه اعالم مــى دارد از کل 200 مترمربع مرضوع معامله عادى 
150/5 مترمربع آ ن در محدوده پالك ثبتــى 391/3624 و تتمه 49/5 مترمربع در 
محدوده پالك ثبتى 391/3625 واقع شده که 150/5 مترمربع معادل 5/976 حبه 
از پالك ثبتى 391/3624 و 49/5 مترمربع معادل 6/305 حبه از 72 حبه ششدانگ 
پالك ثبتى 391/3625 محاســبه مى گردد. طبق جوابیه اســتعالم واصله از اداره 
ثبت اسناد وامالك شهرستان نجف آباد مالکیت خوانده از پالك ثبتى 391/3624 
معادل چهار حبه و دو ســوم حبه (برابر 117/5 مترمربع از کل مســاحت ششدانگ 
پالك) و از پالك ثبتــى 391/3625 معادل یک دانگ مشــاع (معادل 94 مترمربع 
از مساحت ششــدانگ پالك) ثبتى است. این درحالى اســت که حسب مبایعه نامه 
عادى، میزان 150/5 مترمربع از پالك 391/3624 و میزان 49/5 مترمربع از پالك 
391/3625 را به خواهان فروخته است که با این وصف کسرى مالکیت خواهان در 
پالك 391/3624 معادل 33 مترمربع و مازاد مانده مالکیت خواهان در پالك ثبتى 
391/3625 معادل 44/5 مترمربع اســت. با این اوصاف نســبت به میزان مالکیت 
اعالمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد، میزان یک حبه و صد و شانزده 
سیصد و هفتاد و پنجم حبه از پالك ثبتى 391/3624 کسرى دارد. م الف: 5922 شعبه 

پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) نجف آباد /6/750
مزایده

 مزایده اموال منقول اجراى احکام شــعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد 
در پرونده شــماره 960059  اجرائى موضوع علیه هیئت امناء شهرك وزیر آباد و له 
آقاى حسن قربانى صادق آبادى در تاریخ 96/07/25 به منظور فروش یک دستگاه 
کانکس دو درب  و چهار پنجره به ابعاد 2× 2,40 × 4 متر سفید و نارنجى رنگ ساخت 
گروه صنعتى خلیج داراى اسکلت فلزى ساخته شــده از آهن و روکش خارجى ورق 
گالوانیزه و روکش داخلى از جنس MDF داراى سیستم روشنایى و یک عدد سقف 
سایبان فلزى تمامًا به صورت مستعمل و قابل اســتفاده مى باشد واقع در پیربکران 
شهرك وزیر آباد  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام شعبه 
اول دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 23/450/000 ارزیابى شده است . متقاضیان 
خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضــور در محل این اجرا از موقعیت اموال 
مطلع شــوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شــروع و برنده کسى است که باالترین 
قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهــده برنده خواهد بود

 و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى 
شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 ایداع نموده باشد 
و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد .
 م الف :586 حمیدیان – دادورز اجراى احکام شــعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان/ 

6/768
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به اقاى مهردادداودى دادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 
355/96 ش 10 ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 96/8/1 ساعت 9/30 صبح تعیین 
وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات 
اقدام خواهد شد. م الف: 1313شعبه دهم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر/ 6/773 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 95-602 شماره دادنامه: 9609976794900243- 96/4/13 مرجع 
رسیدگى: شعبه 19 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: یاسمین جنیدى نشانى: 
اصفهان- خ اشراق شمالى کوچه داستان پور یک کوچه شقایق دو کوچه داستان پور 
2 پ 46 خوانده: حمید رسولى نشانى: اصفهان- خ جى کوچه شهید زارع پ 3 خواسته: 
استرداد جهیزیه گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شورا: با توجه به 
جمیع اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان و سند نکاحیه شماره 13205 که در دفتر 
ازدواج 186 اصفهان به ثبت رسیده است و احراز رابطه زوجیت و کپى صورت جهیزیه 
ضمیمه پرونده و نشر آگهى مورخه 96/2/16 کیمیاى وطن و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگى و عدم الیحه دفاعى لذا شو را دعوى مطروحه را ثابت دانسته مستنداً 
به ماده 198 ق آ د.م خوانده را به اســترداد 800 قلم از اقالم جهیزیه که به انضمام 
هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم و اعالم مى نماید رأى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز قابل واخواهى در همین شعبه مى باشد. م الف: 17454 شعبه 19 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/786

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460363700016 درخواســت:  شــماره 
9609980363400759 شــماره بایگانى شعبه: 960768 آگهى ابالغ به مجید 
شیریان نظر به اینکه مجید شیریان به اتهام ضرب و جرح عمدى حسب شکایت 
محمدرضا شفیعى فرزندحسن از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 960768 د 
15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجراى ماده 15 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده تا ظرف مدت یک ماه از انتشار 
آگهى در شعبه 15 دادیارى ادسراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگویى 
به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. ضمناً هزینه نشر آگهى به عهده دادگسترى 
مى باشد. م الف: 19604 حسینى بهارانچى- دادیار شعبه 15 دادیارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره چهار)  /6/720

احضار
شــماره درخواســت: 9610460359500108 شــماره پرونــده: 
9309980359501655 بایگانى شــعبه: 931686 حسین طالقانى فرزند 
حسن در پرونده شماره 931686 ب 16 این شــعبه به اتهام کالهبردارى 
تحت تعقیب قرار دارید. به این وســیله بر اســاس 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 رســیدگى و اظهار نظر مى شــود.(متهم مجهول المکان است)  م 
الف: 19623 قرهى بازپرس شعبه 16 دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /6/718

ابالغ  
پرونــده:  شــماره   9610460362300008 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980362300368 شماره بایگانى شعبه: 960374 نظر به اینکه آقاى سید 
حسین هاشمى افجدى فرزند ســید حمید از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
960374 د4 به اتهام بى احتیاطى در امر رانندگى منجر به ایراد صدمه بدنى غیر 
عمدى با وصف فقدان گواهینامه به میزان 50٪ تقصیر تحت تعقیب است و ابالغ 
و احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله 
در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ نشر آگهى در شــبعه 4 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت 
پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از 
تاریخ نشر آگهى اقدام قانونى معمول خواهد گردید. م الف: 19624 شعبه 4 دادیارى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/717

ابالغ وقت رسیدگى
حســب محتویات پرونده کالســه 123/96 در اجراى ماده 344ق آ د ك وقت 
رسیدگى مورخ 96/8/15 ســاعت 9 صبح به شهناز مرادى فرزند حبیب مجهول 
المکان ابالغ شود که در خصوص شــکایت آقاى نیک زاد امیرى علیه شما دایر 
بر ممانعت از حق مالقات فرزند جهت دفاع در مورد اتهام وارده به شــما در شعبه 
106 کیفرى شوراى حل اختالف اصفهان به آدرس شهرك آزمایش حاضر شوید 
بدیهى است در صورت عدم حضور در دادگاه تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. ضمنا 
هزینه نشر آگهى از طریق حسابدارى پرداخت مى گردد. م الف: 19663 شعبه 106 

کیفرى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره چهار)/6/714

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامــه: 9610100354405515 شــماره پرونــده: 
9509980359501056 شــماره بایگانى شــعبه: 960625 دادســراى 
عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده 
کالسه 9609980359501056 و 960625 ك 118 شکایت خانم سمیرا 
خلجى بابا احمدى علیه خانم سیما رســتمى فرزند وحید به اتهام توهین 
تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت 
رسیدگى براى مورخه 1396/08/07 ســاعت 8:30 تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى 
مقررات مواد 344 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 19579 شعبه 
118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان 

(118 جزایى سابق) /6/708

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354405517 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980359501232 شــماره بایگانى شــعبه: 960624 دادسراى عمومى 
و انقالب شهرســتان اصفهان بــه موجب کیفرخواســت در پرونده کالســه 
9509980359501232 و 960624 ك 118 شــکایت آقاى مصطفى قناعت 
علیه آقاى حســن غالمزئى فرزند حســین به اتهام کالهبردارى تقاضاى کیفر 
نموده که رسیدگى به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 
1396/08/08 ساعت 8:30 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسى به متهم و 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، مطا بق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 19581 
شعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان 

(118 جزایى سابق) /6/707

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354405554 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980360100261 شــماره بایگانى شــعبه: 960622 دادسراى عمومى 
و انقالب شهرســتان اصفهان بــه موجب کیفرخواســت در پرونده کالســه 
9609980360100261 و 960622 ك 118 شکایت آقاى امیرحسین بهرامى 
علیه آقاى على حسینى به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدى تقاضاى کیفر نموده که 
رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1396/08/09 
ســاعت 8:30 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسى به متهم و 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 انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 19582 شعبه 
118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (118 

جزایى سابق) /6/706

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100354405240 شماره پرونده: 9509980366101494 
شماره بایگانى شعبه: 951526 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به 
موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 9509980366101494 و 951526 ك 118 
شکایت آقاى آقاعلى محسنى کرچى علیه آقاى مسیح محسنى (عیسى عشورى) 
به اتهام تصرف عدوانى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1396/08/03 ساعت 8:30 تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و 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. م الف: 19577 شعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان (118 جزایى سابق) /6/705 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970354401037 شماره پرونده: 9509980363901453 
شماره بایگانى شــعبه: 951732 متهم: آقاى داریوش احمدى صفت به نشانى 
اصفهان اتهام: حمل و نگهدارى تجهیزات دریافت از ماهواره گردشکار: به تاریخ 
96/6/7 پرونده کالسه 951732 ك 118 پرونده مطروحه تحت نظر است دادگاه 
با بررسى کلیه اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و با استعانت از 
خداوند قادر و متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه: در خصوص اتهام آقــاى داریوش احمدى صفت فرزند مجید دایر بر 
نگهدارى تجهیزات دریافت از ماهواره موضوع گزارش مرجع انتظامى، دادگاه با 
توجه به گزارش مرجع انتظامى کشــف اقالم مجرمانه در تصرف متهم و عدم 
حضور متهم على رغم ابالغ به وى و عدم  دفاع از بزه انتســابى بزهکارى متهم 
تحت اتهام انتســابى محرز و مسلم بوده مســتنداً به ماده 9 قانون ممنوعیت به 
کارگیرى تجهیزات دریافت از ماهواره وى را به پرداخت 4/000/000 ریال جزاى 
نقدى در حق صندوق دولت محکوم مى نماید. همچنین حکم به ضبط و مصادره 
اموال مکشوفه به نفع دولت (صدا و ســیماى ایران) صادر مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در این محکمه 
و پس از انقضاء آن به موجب ماده 427 قانون دادرسى کیفرى قطعى مى گردد. 
م الف: 19594 نظرى سفتجانى رئیس شــعبه 118 دادگاه کیفرى دو شهرستان 

اصفهان/6/743
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فریمــاه فرجامــى بازیگــر بــا ســابقه ســینما 
ســال هاســت کــه بــه علــت بیمــارى از ایــن عرصــه دور شــده 

اســت. ایــن بازیگــر ســینما بعــد از نقش آفرینى هــاى شــاخص در آثــارى همچــون 
«ســرب»، «مادر»، «نرگس» و «اجاره نشــین ها»، چندین ســال دورى از ســینما را تجربــه کرد و حال 

بعد از مدت ها با بهبود شــرایط جســمى اش قصد بازگشــت به عرصه بازیگــرى را دارد. البته فرجامى طى ســالیان 
اخیر در معدود آثارى همچون «زهر عســل»، «کاغذ دیــوارى زرد» و «آب و آتــش» نقش هاى کوچکى را ایفا کرده اســت 

اما همچنان جاى خالــى بازى هاى بــه یادماندنى وى در ســینماى ایران خالى اســت. فریمــاه فرجامى در ســال 1331 در تهران 
به دنیا آمد ودر ســال هاى فعالیت خود ســه بار در جشــنواره فیلم فجر درخشــیده اســت. وى ســیمرغ بلورین نقــش اول زن براى فیلم 

«پرده آخــر» را از نهمیــن جشــنواره فیلم فجــر دریافت کرد و ســال بعد بــراى بــازى در فیلم «ســرب» دیپلــم افتخار جشــنواره فیلم 
فجــر را از آن خــود کرد. فیلــم «نرگــس» دیگر اثــرى بود کــه فرجامى بــراى بــازى در آن توانســت مــورد تقدیــر جشــنواره فیلم فجر 
واقع شــود. یکى از معروف ترین ســکانس هاى تاریخ ســینما به بــازى فرجامى و اکبر عبــدى در آخرین ســکانس فیلم «مادر» اثــر على حاتمى

 بر مى گردد. ایــن ســکانس داراى ویژگى هاى فراوانــى بوده و به نوعى خــط معّرف فیلم ســینمایى «مادر» به حســاب مى آیــد.  فریماه فرجامى 
مهمترین نقــش آفرینى هاى فرجامــى در تلویزیون مى توان به در بیش از ده اثــر تلویزیونى به ایفــاى نقش پرداخته اســت. از جمله 

کــرد. وى بازیگر محبوب و پــرکارى در دهــه 60 بود و «والیت عشــق»، «پهلوانان نمى میرند» و «خانه ســبز» اشــاره 
ذهن ها پاك مى شد تا اینکه با مصاحبه  جنجالى در برنامه به علت بیمارى سال ها خانه نشین شد. رفته رفته خاطره هایش از 
گذشته با بهبود وضعیت جسمانى این بازیگر سینما، سینمایى «هفت» دوباره بر ســر زبان ها افتاد. طى چند ماه 
نیز در چندین گفتگو از عالقه اش به بازیگرى دوباره امیدها براى بازگشتش به سینما جدى تر شده و خودش 

میزان به سراغ این بازیگر پیشکسوت رفته و در صحبت کرده است. به همین بهانه خبرگزارى 
کم کارى، تنهایى و دورى از سینما گفتگویى تفصیلى در مورد سال هاى 

است که بخش هایى از با فرجامى به گفتگو نشســته 
آن را مى خوانید:

مههمترین نقــش آفرینى هاى فرجامــى در تلویزیون مى توان به در بیش از ده اثــر تلویزیونى به ایفــاى نقش پرداخته اســت. از جمله 
ههاره کــرد. وى بازیگر محبوب و پــرکارى در دهــه 60 بود و «والیتعشــق»، «پهلوانان نمى میرند» و «خانه ســبز» اشــ
ذهن ها پاك مى شد تا اینکه با مصاحبه  جنجالى در برنامه به علت بیمارى سال ها خانه نشین شد. رفته رفته خاطره هایش از
گگذشته با بهبود وضعیت جسمانى این بازیگر سینما، سینمایى «هفت» دوباره بر ســر زبان ها افتاد. طى چند ماه 
شودش ننیزدر چندین گفتگو از عالقه اش به بازیگرى دوباره امیدها براى بازگشتش به سینما جدى تر شده و خ

ىارى ممیزان به سراغاین بازیگر پیشکسوت رفته و درصحبت کردهاست. بههمین بهانه خبرگز
سالهاى کمکم کارى، تنهایىو دورى از سینما گفتگویى تفصیلىدر مورد
ههـته است که بخش هایى از با فرجامى به گفتگو نشسـ

آن را مى خوانید:

در حالى که در هفته هاى گذشته شــایعه هاى ضد و نقیضى در مورد مجرى جدید برنامه «هفت» 
منتشر شد، مرتضى میرباقرى، معاون سیماى سازمان صداوسیما از حذف مهدى کرم پور به عنوان 

مجرى سرى جدید این برنامه سینمایى خبر داد. 
میرباقرى درباره تولید ســرى جدید برنامه «هفــت» گفت: همانطور که پیش از این گفته شــد

 شبکه هاى مختلفى داوطلب ساخت برنامه هاى ســینمایى هستند اما قرار است محورى ترین و 
اساسى ترین نقش را شبکه 3 برعهده داشته باشد. بنابراین در سیاستگذارى ما نسبت به ساخت این 
برنامه هاى سینمایى، ممکن است برنامه اى سینمایى در شبکه هاى دیگر پخش شود. چراکه اگر 
این برنامه ها با نقشه سازمان صداوسیما نســبت به برنامه هاى سینمایى هماهنگ نباشد، حذف 

خواهد شد، همانطور که برنامه قدیم «هفت» نیز با نقشه جدید ما انطباق نداشت.
میرباقرى درباره شایعه هاى ضد و نقیضى که در مورد سپرده شدن اجراى برنامه «هفت» به مهدى 
کرم پور در برخى رسانه ها منتشر شد، گفت: مهدى کرم پور حذف مى شود چرا که اگر کسى به کار 

تیمى وارد نباشد قواعد کار تیمى را برهم مى زند.
میرباقرى دربخش دیگرى از صحبت هایش درباره شــایعه ممنوع کارى پیمان یوسفى با توجه 
به اظهارنظرش در حضور بانوان ایرانى در ورزشــگاه هاى ورزشــى توضیح داد: پیمان یوســفى 
ممنوع التصویر نشده است، با این حال ما به دوســتان مجرى خود توصیه کرده ایم که بر اساس 
مصالح ملى و شــبکه و برنامه اى که در آن کار مى کنند مطالبشان را بیان کنند. وقتى ما به کسى 
تریبون مى دهیم آن شــخص مأموریت معینى دارد و اگر بخواهد بدون کار کارشناسى نکته اى 
را بیان کند در نظر نمى گیرد که این حرف چه ابعادى را در بر دارد و چه هزینه اى را براى شبکه و 

برنامه ایجاد مى کند.

این مدیر تلویزیون درباره شایعه منتشر شــده در مورد ممنوع التصویر شدن پیمان یوسفى اضافه 
کرد: اگر قرار باشد افراد درباره همه چیز اظهارنظر کنند کارى غیرحرفه اى است. پیمان یوسفى کار 

غیرحرفه اى انجام داد اما اینگونه نبود که ممنوع التصویر شده باشد.
میرباقرى در پایان، درباره تولید برنامه «خندوانه» و پخش سریال «سرزمین کهن» گفت: فصل 
جدید برنامه «خندوانه» بعد از ماه محرم و صفر به تولید خواهد رسید و بالفاصله بعد از ضبط و تولید 
برنامه، آن را در کنداکتور پخش قرار مى دهیم. ما در تدارك پخش ســریال «سرزمین کهن» نیز 

هستیم و ان شاءا... در فصل پاییز روى آنتن خواهد رفت. 

تهیه کننده ســریال «هاتف» گفت: بــراى ضبط صحنه هاى 
مربوط به کربالى معلى پنجم الى دهــم مهرماه ایام نزدیک 
به تاسوعا و عاشــوراى حســینى عازم عراق مى شویم و باقى 

فیلمبردارى در کربال خواهد بود.
نعمت چگینى تهیه کننده سریال «هاتف» در گفتگو با میزان 
در خصوص مراحل فیلمبــردارى  «هاتف» گفت: فیلمبردارى 
سریال محرمى «هاتف» از 31 مرداد ماه شروع شده و تاکنون 

80 درصد از کار به اتمام رسیده است.
وى ادامه داد: قســمت هاى کمى از کار در تهران مانده است 
که در حال انجام آن هســتیم، براى ضبط صحنه هاى مربوط 
به کربالى معلى پنجم الى دهم مهر ماه عازم عراق مى شویم 
و باقى فیلمبردارى در کربال خواهد بود و سکانس هایى که در 
کربال ضبط مى کنیم مربوط به قســمت هاى ابتدایى سریال 

«هاتف» است.
چگینى تصریح کرد: سریال «هاتف» که محصول سیما فیلم 
است  در ده قسمت 50 دقیقه اى ساخته خواهد شد و از شبکه یک 

سیما در ایام ماه محرم پخش خواهد شد.
وى در خصوص زمــان دقیق پخش این ســریال افزود: بنا بر 
این است که ســریال «هاتف» در دهه دوم و همزمان با سوم

 «امام حسین(ع)» به روى آنتن رسانه ملى برود.
ایــن تهیه کننــده در خصوص بازیگــران و عوامل ســریال
«هاتف» خاطرنشــان کــرد: زیبــا بروفه، حمید گــودرزى، 
شــهرام قائــدى، محمد حامــدى، کمنــد امیر ســلیمانى، 
رزیتــا غفــارى، مریــم بوبانــى، بهــزاد خداویســى،

کاظم بلوچى و حشــمت آرمیده از جمله بازیگران این سریال 
محرمى هستند.

شبنم قلى خانى در خصوص آخرین فعالیت هاى خود در حوزه تلویزیون گفت: مشغول بازى در 
سریال «آنام» هستم که قرار است از شبکه 3 سیما به روى آنتن برود.

وى افزود: کارگردانى این مجموعه را جواد افشار و تهیه کنندگى اش را  اسماعیل عفیفه بر عهده 
دارد، از دیگر بازیگرانى که در این کار  با من هم بازى هستند گلچهره سجادى،عبدالرضا اکبرى، 
مهرانه مهین ترابى،امیررضا دالورى، مجید واشقانى و چند چهره جدید دیگر که جواد افشار قصد 

دارد این چهره ها را به تلویزیون معرفى کند.
قلى خانى تصریح کرد: علت اینکه بازى در سریال «آنام» را قبول کردم در وهله اول فیلمنامه 
خوب بود چراکه احســاس مى کنم قصه «آنام»  بسیار قصه پخته و قشنگى است و مخاطبین 

زیادى را از هر قشرى با خود همراه مى کند چرا که روند مجموعه به گونه اى 
است که نظر دو نسل جوان و مسن را جلب خواهد کرد.

این بازیگر تلویزیون تصریح کرد: ســریال «آنام» یک محوریت 
زنانه  دارد و جالب است بدانید که در داستان این مجموعه مهر، 
محبت و عاطفه مادرى بین دو نسل به تصویر کشیده مى شود و 
این موضوع براى من بسیار قابل احترام است و از ایفاى نقش در 

چنین سریالى بسیار خوشحالم.
بازیگر سریال «یکتا» در خصوص شخصیتى که در سریال «آنام» در 

آن نقش آفرینى مى کند ادامه داد: نقش من در سریال «آنام» شخصیتى 
لطیف و دوست داشتنى یک زن است، نقش پر مهر و محبتى است که عشق 

مى ورزد و عشق مى دهد.
قلى خانى درباره شایعاتى که در فضاى مجازى براى هنرمندان به 

وجود مى آید خاطرنشان کرد: هرکسى یک استراتژى دارد و هر 
فردى در مقابل شــایعات بى پایه و اساس یک جور برخورد 

مى کند، من فکر مى کنم که بهترین برخورد این است که 
سکوت کرد، فکر مى کنم واقعیت ها همیشه مشخص 

مى شود و بعضى از شــایعه ها فقط براى این است 
که اذهان عمومى را نسبت به عده اى از بازیگران 

خراب کنند به همین دلیل من به این 
شــایعه ها توجهى نشان نمى دهم و 

همیشه مى دانم که مردم ما عاقل 
و فهیم هستند وخودشان از 

درك باالیى برخوردارند 
و تحــت تأثیــر چنین 
اخبار کذبى که پخش 
مى شود که اصطالحًا 

کانال ها یا ســایت هاى 
زرد آنها را منتشر مى کنند 

قرار نمى گیرند.

بازیگر محبوب دهه60 از دیروز،  امروز و فردایش مى گوید

فریماه فرجامى: 
 با بازى هاى متفاوت بر مى گردم

خوشبختانه با خبر شــدیم که این 
روزها از لحاظ جسمى و روحى اوضاع 
براى شما بســیار بهتر شده است. 
آیا فعالیتى هــم در عرصه بازیگرى 

داشته اید؟
در حال حاضر که مشغول بازى در پروژه خاصى نیستم و 
به کارهاى شخصى ام مى پردازم. البته پیشنهاداتى داده 
شده اما هنوز مشغول به کارى نشده ام و فقط پیشنهادات 

را بررسى مى کنم.
طى این ســال ها کًال در هیچ کارى 
حضور نداشتید یا نقش هایى که بازى 

کرده اید کمرنگ بودند؟
در سال هاى گذشــته کم کار بوده ام اما جسته گریخته 
چندین کار را بازى کردم. اتفاقاً دو سال پیش آخرین بازى 

خود را در فیلم «نیم» به کارگردانى بهمن کامیار انجام 
دادم و بعد از آن هم در تله فیلمى به نام «عروسکخانه» به 
کارگردانى افشین هاشمى به ایفاى نقش پرداختم. البته 

نقش ها آنقدر بزرگ نبود اما بیکار هم نبوده  ام. 
از نحوه اکران یــا پخش این دو اثر 
اطالعى دارید؟ نسخه اى از این آثار 

را به دستتان رسانده اند؟
در مورد اکران و یا پخش این دو اثر خبرى ندارم. کسى 
هنوز با من تماس خاصى بابت دعوت در اکران نگرفته و 
بعید مى دانم که به همین زودى ها اکران یا پخش شود. 
نســخه اى از این دو فیلم را هم به من نداده اند تا بازى 

خودم را ببینم.
چرا اینقدر کم کار شدید؟ آیا مشکل 

جسمى تنها دلیل این دورى بود؟
تنها دلیل این اتفاق مشکل جسمى نبود. اتفاقًا طى این 
سال ها پیشنهادات زیادى به من شده اما هیچکدام از آنها 
مرا جذب نکرده اند. من بازیگرى نیستم که بخواهم در 
هر فیلمى بازى کنم. فیلمنامه براى من بسیار مهم است 
و دوست دارم در کارى بازى کنم که در شأن و شخصیت 

بازیگرى با کارنامه من باشد.
پس این روزها مشــغول چه کارى 

هستید؟
گاهى فیلم مى بینم. به تئاتر مى روم و در برخى مراســم 
دعوت مى شوم اما بیشتر اوقات در خانه مشغول مطالعه 
و اســتراحت هســتم و وقت خود را با کتــاب خواندن 

مى گذارانم.
با وجود این، فعــًال برنامه اى براى 

بازگشت به بازیگرى ندارید؟
اتفاقاً برنامه هاى زیادى دارم. پیشنهادات جدى در ماه هاى 
اخیر داشته ام و قرار است به طور قطع در دو فیلم جدید 
از مسعود کیمیایى و بهمن کامیار به ایفاى نقش بپردازم. 
پروژه مسعود کیمیایى بســیار جدى است و به زودى در 

فیلم وى بازى مى کنم.
آیا از لحاظ جســمى هم آماده این 
اتفاق هستید؟ مى توانید نقش هاى 

سخت را بازى کنید؟
از لحاظ جسمى نسبت به گذشته بســیار بهتر شده ام و 
آمادگى پذیرش هر نقش و شخصیتى با هر سختى که 
باشــد را دارم. مى خواهم دوباره با بازى هاى متفاوت به 

سینما برگردم.

قضیه بسیار ناراحت هستم.
یعنى هیچکس طى این ســال ها از 

شما سراغى نگرفت؟
معدود هنرمندانى بودند که همواره به من لطف داشتند اما 
در کل اکثر دوستان و هنرمندان فراموشم کرده اند. باالخره 
بازیگرى که زندگى اش را در این راه گذاشته انتظاراتى 

دارد. انتظاراتى که هیچ وقت برآورده نشده اند.
چند وقت پیش دختــر على حاتمى 
به دیدارتان آمــد؟ از آن دیدار کمى 

بگویید.
بله. لیال حاتمى عزیز مدتى پیش به دیدار من آمد. بسیار به 
من لطف داشت و هنوز هم دارد و گه گاه به من سر مى زند. 
آخرین بارى هم که به مالقاتم آمد اتفاق بسیار شیرینى 
بود زیرا سیمرغ بلورینش براى بهترین بازیگر نقش اول 
زن در فیلم «رگ خواب» را به من هدیه داد. البته آن موقع 
هم زیاد دوست نداشت این اتفاق خبرى شود و به همین 

دلیل در سکوت این اتفاق افتاد.
دورى از سینما شما را اذیت نمى کند؟

بدون شــک اذیت مى کند و بى نهایت دلتنگ ســینما 
هستم و براى بازى لحظه شمارى مى کنم ولى این باعث 
نمى شود هرکارى را قبول کنم و اگر کار خوب باشد در آن 

بازى مى کنم.
یک نقش باید چه ویژگى داشته باشد 

تا آن را بپذیرید؟
براى قبول یک نقش بسیارى از مالك ها را براى خودم 
در اولویت مى گذارم. نقش خوب، دستمزد کافى دو عامل 
مهم هستند اما مهمترین اتفاق این است که با چه کسى 

کار کنم.
آرزویى وجود دارد که هنوز در عرصه 

بازیگرى به آن نرسیده باشید؟
من بازیگرى را دوست دارم اما آرزوى بزرگى نیست که 
در سینما به آن نرسیده باشم. بیشتر از آرزو به اتفاقات ویژه 
فکر مى کنم. به عنوان مثال به تازگى پیشنهاد ویژه اى 
داشته ام و قرار است در فیلمى با لیال حاتمى همبازى شوم.
پس باید منتظر حضور قدرتمند شما 

در سینما و بازیگرى باشیم؟
تمام تالشم را مى کنم تا با بهتر شدن شرایط جسمى ام 
دوباره با چند کار خــوب و قوى به ســینما و بازیگرى 
برگردم. پیشنهادات خوبى شده و منتظر اتفاقات بزرگى 

هستم.

چه چیزى دلیل اصلى بازگشتتان به 
بازیگرى است؟

من عاشق سینما و بازیگرى هســتم و تشنه ام تا نقشى 
خاص و متفاوت به من پیشنهاد شــود تا دوباره با قدرت 
به ســینما بازگردم. نقش هــاى کوتاه زیــادى در این 
ســال ها بازى کردم اما حاال منتظر یک نقش جدى و 
متفاوت هستم. پیشنهاد کیمیایى مى تواند همین اتفاق 

خاص براى من باشد.
سینما را به طور جدى دنبال مى کنید؟

این روزها خیلى کم به ســینما مى روم و اگر فیلم بسیار 
شاخصى باشد دنبال مى کنم. آخرین بار فیلم «فروشنده» 

اصغر فرهادى را دیدم که به نظرم فیلم بسیار خوبى بود.
رابطه تان با تلویزیون چگونه است؟

بیشــتر اوقات در خانه هســتم و گاهى تلویزیون تماشا 
مى کنم. این روزها سریال «گمشدگان» را دنبال مى کنم 
و به نظر سریال بسیار خوش ساختى است و مرا به تعقیب 

خود جذب کرده دوست دارم دوباره آن را ببینم.
نقش هاى متفــاوت و گوناگونى در 
کارنامه شــما وجود دارد. آیا نقشى 
هست که بیشتر از همه دوست داشته 

باشید؟
در میان آثارى که در آنها به ایفاى نقش پرداختم «مادر» 
را خیلى دوست دارم. على حاتمى، مرد سالم و کاربلدى 
بود و بدون شــک کار با حاتمى آرزوى هــر بازیگرى 
است. آرزویى که من به آن رسیدم. «مادر»، «سرب» و 

«نرگس» بهترین تجربه هاى بازیگرى من است.
برخورد مردم با شما چگونه است؟ با 
توجه به دورى از بازیگرى هنوز شما 

را مى شناسند؟
بله. نسل قدیم به خوبى با من آشناست. نسل دهه 60 و 
قدیمى همواره به من لطف دارند و پیگیر حضور من در 
سینما یا تلویزیون هستند اما نسل جدید آشنایى چندانى با 

من و کارهایى که کرده ام ندارد.
بازیگران قدیمى و همکارها از شما 
خبرى مى گیرنــد؟ رابطه تان با آنها 

چگونه است؟
از میان بازیگران نســل قدیم کســى دیگر به من سر 
نمى زند و توقعى هم از نسل جدید ندارم. سال هاى سال 
در سینماى ایران کار کردم و کارنامه قابل دفاعى دارم اما 
بعد از اینکه کم کار شدم هیچکس به من سر نزد و از این 

وان و مسن را جلب خواهد کرد.
صریح کرد: ســریال «آنام» یک محوریت
اینمجموعه مهر، بدانید که در داستان
بین دو نسل به تصویر کشیده مى شود و 
سیار قابل احترام است و از ایفاى نقش در 

شحالم.
ر خصوص شخصیتى که در سریال «آنام» در 

د ادامه داد: نقش من در سریال «آنام» شخصیتى 
 یک زن است، نقش پر مهر و محبتى است که عشق 

د.
ى که در فضاى مجازى براى هنرمندان به 

هرکسى یک استراتژى دارد و هر ن کرد:
ت بى پایه و اساسس یک جور برخورد 

م که بهترین برخورد این است که 
نم واقعیت ها همیشه مشخص 

ایعه ها فقط براى این است 
بت به عده اى از بازیگران 

ل من به این 
ن نمى دهم و 

 ما عاقل 
ن از 

 

 
ى 
ند 

شبنم قلى خانى:

در مقابل 
شایعات 
باید
 سکوت کرد

پاسخ معاون تلویزیون به شایعات اخیر

کرم پور حذف شد، یوسفى ممنوع التصویر نیست

عوامل سریال «هاتف» پنجم مهر عازم کربال مى شوند
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پاییز 
با این روش ها 

فصــل 
پاییز لــذت هاى 
زیادى را با خود به همراه 
مى آورد اما اگــر مراقب خودتان 
نباشید ممکن اســت مشکالتى براى 

سالمتى تان نیز به وجود بیاید.
در ادامــه برخى از مشــکالت شــایع 
ســالمت که معموًال در پاییز اتفاق 
را  افتــد  مــى 
و  ایــم  آورده 
همچنین گام هایى 
را به شما آموزش داده 
ایم که با استفاده از آنها 
مى توانید نســبت 
به پیشــگیرى 
و درمــان خود 
نتان  و عزیزا

اقدام کنید.

سرفه و سرما خوردگى
ســرفه و ســرما خوردگــى در طــول

 فصل هاى سرد سال بسیار شایع هستند. 
ســرماخوردگى بــا اینکــه باعث

 مى شود چند روز احساس بدى 
داشته باشــید اما جان انسان را 

تهدید نمى کند.

درمان
شــایع  ویــروس 
را  ســرماخوردگى 

استفاده از آنتى نمى تــوان با 

بیوتیک ها درمان 
نیازى به معاینــه ندارید. تنها کرد بنابراین 

زمانى باید با پزشک خود ارتباط برقرار کنید 
که ســرما خوردگى چنــد روز بدون 
هیچگونه بهبودى ادامه داشته 

باشد.

پیشگیرى
اگر به سرفه و سرماخوردگى مبتال شده اید مى توانید با پایبندى 

به چند نکته از پخش شدن آن پیشــگیرى کنید. از یک دستمال استفاده کنید تا 
جلوى سرفه و عطسه را بگیرید سپس دستمال را دور بیاندازید و دست هاى خود 
را بشــویید تا ویروس هاى باقیمانده کشته شــوند. اگر تب داشتید که با مصرف 
پاراســتامول نیز بهبود پیدا نمى کرد و یا اگر در تنفستان مشکل به وجود آمد باید 

بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.
اگر دچار آسم هستید و در طول شب عالیم بیمارى را تجربه کردید و یا نشانه هاى 
آن براى کارهاى روزانه تان اختالل به وجود آورد، باید حتمًا پزشک خود را مطلع 
سازید. پزشک به بررسى داروهایى که استفاده مى کنید مى پردازد. اگر الزم بود 

دوزى از استروئید ها برایتان تجویز مى شود تا به تنفستان کمک کند.

آنفلوآنزا
تاثیر آنفلوآنزا روى سالمت مى تواند بسیار شدید باشد. اگر شیوع آنفلوآنزا همه گیر 
باشد مطمئناً از مراکز بهداشتى هشدار دریافت خواهید کرد. آنفلوآنزا براى کودکان، 
سالمندان و هر کسى که به بیمارى تنفسى دچار باشد خطرناك به حساب مى آید. 

عالیمى که آنفلوآنزا را از سرما خوردگى معمولى جدا مى کند عبارتند از:
-درد عضالنى که معموًال باعث مى شود نتوانید از رختخواب خود بیرون بیایید.

-تب باال.
-سرفه هاى شدید.

اگر تعداد مراتب تنفس فرد مبتال به آنفلوآنزا افزایش یافت و یا اگر تب از بین نرفت 
باید به پزشک مراجعه کنید.

درمان
خط مقدم درمان و مقابله با آنفلوآنزا این است که از داروهاى مسکن بدون نیاز به 
نسخه و مقدار زیادى مایعات استفاده کنید. اگر حس کردید بهبود پیدا نمى کنید، 

بهتر است به پزشک مراجعه کنید تا برایتان داروهاى ضد ویروسى تجویز کند.

پیشگیرى
هر سال مراکز پزشکى واکسن آنفلوآنزا را به افرادى که بیش از دیگران در برابر 

آنفلوآنزا ضعیف هستند تزریق مى کند. این افراد عبارتند از:
-افراد باالى 65 سال.

-خانم هاى باردار.
-افرادى که براى مدت زمان طوالنى در خانه تحت مراقبت قرار دارند.

-افرادى که مراقبان اصلى یک فرد معلول یا سالخورده به حساب مى آیند.
اگر جزو هیچیک از این گروه ها نیستنید، مى توانید خودتان به صورت شخصى 

این واکسن را از داروخانه ها بخرید و استفاده کنید.

عفونت گلو
عفونت هاى ویروسى مى توانند در نتیجه گســترش عفونت گلو به وجود بیایند. 

اگر گلویتــان دچار عفونت 
شود، دچار درد و التهاب 

مى شود.

درمان
داروهــاى بدون 
نیاز به نســخه 

فراوانى 
هســتند کــه 

مى توانند کمکتان کنند 
درد گلو را تســکین دهید. اگر 

دچار تب شدید، غدد متورم و دردناك 
شدند و یا نقاط ســفید رنگى روى لوزه ها 

دیده شــد یا با قورت دادن مشــکل پیدا کردید 
ممکن است لوزه تان برزگ شده باشد یا دچار آبسه 

لوزه شده باشید. در چنین شرایطى باید به پزشک مراجعه 
کنید.

 عفونت چشم
اگر چشمتان دچارش خارش شد و قرمزى و ترشح داشت ممکن است 

دلیلش ورم ملتحمه باشد. ورم ملتحمه را مى توانید با چند بار حمام آب 
گرم و یا قطره هاى چشــم بدون نیاز به نسخه درمان کرد. با این حال اگر 

درد چشمتان بیشتر شد و یا دچار از دست دادن بینایى شدید، باید بالفاصله 
به پزشک مراجعه کنید.

پیشگیرى
بهترین روش براى پیشگیرى از عفونت چشم این است که دست هاى خود را مرتب 
بشویید. همچنین در صورتى که دست ها آلوده بود نباید آنها را با چشم تماس دهید.

 اسهال و استفراغ
برخى ویروس ها ممکن است باعث شیوع اسهال، استفراغ و یا هر دو شوند. شستن 
دست ها بهترین روش براى پیشگیرى از این شیوع است. براى پیشگیرى از شیوع 
ویروسى که عامل این عالیم شده بهتر است افراد آلوده به ویروس تا 48 ساعت بعد 

از بهبودشان به محل کار یا مدرسه بازنگردند.

سالمت روان
با طوالنى تر شدن شب ها برخى افراد ممکن اســت از نظر خلق و خو دچار 

مشکل شوند و اضطرابشان افزایش بیابد. داشتن یک برنامه غذایى سالم 
در کنار مکمل ویتامین D مى تواند با چنین مشکلى مقابله کند. سعى کنید 

در روتین روزانه خود ورزش را نیز بگنجانید این کار باعث تقویت سطح 
سروتونین نیز مى شود. اگر احساس افسردگى مى کنید بهتر است با 

یک پزشک متخصص صحبت کنید تا کمکتان کند.

اگر شرایط کارى شما به گونه اى است که باید ساعت ها پشت میز بنشینید، 
خطر بروز یکى از مرگبارترین بیمارى ها درکمین شماست.

براســاس پژوهش هاى صورت گرفته، افرادى که درطول روز هفت تا ده 
و ساعت را نشسته سپرى مى کنند درخطر ابتال به بیمارى هاى قلبى- عروقى 

سکته هستند.
براین اســاس محققان به افراد توصیه مى کنند هر نیم ساعت یک بار از 

جاى خود بلند شده، قدم بزنند و سعى کنند کار هاى خود را به صورت 
ایستاده انجام دهند.

آمار ها نشــان مى دهند افراد باالى 45 سال که دچار کم 
تحرکى هستند و ساعت هاى طوالنى در روز را به صورت نشسته 

سپرى مى کنند، با درصد باالیى دچار مرگ زودرس مى شوند به ویژه 
اگر سابقه مصرف مواد دخانى را نیز داشته باشند.

تنها اندکى قدم زدن و تحرك داشتن بین انجام فعالیت هاى کارى روزانه 
مى تواند اثر هاى مخرب ساعت ها نشســتن را از بین ببرد و سالمت فرد 

را تأمین کند.
درکنار انجام این تمرین ساده اما مفید براى قلب، انجام راهکارهایى چون مصرف 
میوه و ســبزى تازه، پرهیز از مصرف نمک و شکر، خوددارى از استرس و مصرف 
ســیگار، تنفس عمیق، کنترل وزن و جلوگیرى از چاقى، همگى مى تواند سالمت 

قلب فرد را تا سال ها بیمه کند.
حرکت کردن و داشــتن تحرك در زمان انجام کار، همچنین باعث خون رسانى بیشتر  به بدن و مغز و 

موفقیت باالى کارى و حرفه اى مى شود.

استاد دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با تشریح 
مضرات متفاوت نوشابه مشکى و نوشابه زرد گفت: 
کسانى که در برنامه غذایى خود آب و غذا به اندازه 
کافى مصرف مى کنند، تا آنجا که برایشان مقدور 

است، ماءالشعیر ننوشند.
آزیتا حکمت دوست  با اشــاره به فواید و مضرات 
دلستر اظهار داشت:  گاز دلســتر باعث مشکالت 
گوارشى، التهاب و رفالکس معده مى شود،  شیرینى 
آن چاق کننده و یکى از عوامل پوســیدگى دندان 

است.
متخصص تغذیه دانشــگاه علوم پزشکى شهید 
بهشــتى با اشــاره به اینکه طعم هاى دلســتر 
مصنوعى اســت،  افزود:  توصیه مى شود دلستر 

بدون طعم و بدون شیرینى مصرف شود.
حکمت دوســت عنوان کرد: دلستر از نوشابه بهتر 
است با این تفاوت که دلســتر داراى ویتامین C و 
گروه ویتامین B و براى دفع سنگ کلیه مفید است، 
در حالى که نوشــابه جذب کلیه را مختل مى کند، 
چاق کننده است،  فسفر باالیى دارد، کلسیم را دفع 
مى کند و باعث پوکى استخوان مى شود، همچنین 

نوشابه مشکى از زرد مضرتر است.
این استاد دانشــگاه علوم پزشکى شهید 

بهشتى گفت:  اگر نوشابه بالفاصه 
بعد از غذا نوشیده نشود کلسیم بدن 

را دفع نمى کند.
حکمت دوست توصیه کرد:  کســانى که در 

برنامه غذایى خود آب و غذا به اندازه کافى 
مصرف مى کنند تا جایى که ممکن است 

ماءالشعیر ننوشند.

شــاید بهتر باشــد کمى از هزینه هاى دکوراسیون اتاق 
خوابتان بزنید و در عوض براى تشک و بالش  بسیار مرغوب 
و درجه یک خرج کنید که فایده اش خواب عالى و با کیفیت 
و در نتیجه تضمین بخش مهمى از ســالمتى جسم و روح 

شماست.

 بالش شــما چه تأثیرى بر خواب با کیفیت تان 
دارد؟

یک بالش، عالوه بر احســاس  راحتى که به شــما مى دهد، براى 
حمایت از گردن و ستون فقرات شما بسیار مهم است. یک بالش 
ناراحت که از وضعیــت بدنى تان حمایــت نمى کند مى تواند 
وضعیت خوابیــده  بدنتــان را دچار مشــکل کرده و 
باعث بدخوابى و بســیارى از مشــکالت دیگر

 شود.
اگر چند سال است که از یک بالش استفاده 
مى کنیــد، پس به مرور زمــان تبدیل 
به بالشى شــده که از سر و گردنتان 
حمایــت نمى کند و ممکن اســت 
وضعیتى که ســر و گردنتان حین 
خواب دارد منجر به صدمه و درد 
شــود. این حالت حتى مى تواند 
روى تنفســتان هم اثر گذاشته 
و خواب تــان را واقعــًا مختــل

 کند.

مدل خوابیدنتان، تعیین 
مى کنــد از چه نوع بالشــى 

استفاده کنید
اول باید ببینید چه مدلى مى خوابید. بعضى ها 

عادت دارند به پهلو بخوابند، بعضى ها هم به پشــت و بعضى هم روى 
شکم. البته خیلى ها هم دوست دارند گرد شــوند و در وضعیت جنینى 

بخوابند.
■   اگر به پهلو مى خوابید 

شما نیاز به یک بالش کمى بلندتر و سفت تر دارید، چون اگر بین سر و 
شانه تان فاصله  زیادى باشد، موجب گردن دردتان خواهد شد.

■   اگر به پشت مى خوابید 
شــما به یک بالش کم ارتفاع تر نیاز دارید، چون سرتان نباید خیلى به 
جلو بیاید. بالش هایى که در قسمت یک ســوم پایینى شان برآمدگى 
دارند براى حمایت بیشتر از گردن و ستون فقرات، بهترین مدل هستند.

■   اگر روى شکم مى خوابید 
شما به یک بالش بسیار کم ارتفاع نیاز دارید تا سرتان از وضعیت راست 

بدن، خیلى دور نشود.

ویژگى هاى یک بالش خوب چیست؟
بالشِ  پَر، بالش کالسیکى است که مى تواند تا هشت سال هم عمر مفید 
داشته باشد. بالش پَر قو هم خیلى خوب است و پنج سال عمر مفید دارد. 
بالشى هم که از مواد مصنوعى ُپر شده، بى کیفیت ترین نوع بالش بوده 
و تنها شش ماه تا نهایتًا دو سال قابل استفاده است. کارشناسان خواب 
عقیده دارند خیلى خوب است که اگر بالش تان از نوع مصنوعى است، 
آن را دستکم هر 12 تا 14 ماه عوض کنید. حتى یک بالش پَر خوب هم 
زودتر از موعد شروع به تغییر شــکل دادن و اینکه راحتى اش کم شود، 

باید عوضش کنید.
براى اینکه قابل اســتفاده بودن بالش تان را تســت کنیــد مى توانید 
آن را روى یک ســطح ســفت بگذارید و آن را تا کرده و فشار دهید تا 
هواى داخل آن خارج شود. اگر بالش بعد از رها کردن، به حالت اولش 
برگشت پس یعنى هنوز قابل استفاده بوده و مى تواند از سر و گردنتان 
حمایت کنید. اما یک بالش غیر قابل استفاده، همانطور تا شده خواهد

 ماند.

در حالى که نوشــابه جذب کلیه را مختل مى کند،
چاق کننده است،  فسفر باالیى دارد، کلسیم را دفع
مى کند و باعث پوکى استخوان مى شود، همچنین

نوشابه مشکى از زرد مضرتر است.
این استاد دانشــگاه علوم پزشکى شهید 

شــاید بهتر باشــد کمى از هزینه هاى دکوراسیون ات
خوابتان بزنید و در عوض براى تشک و بالش  بسیار مرغو
و درجه یک خرج کنید که فایده اش خوابعالى و با کیفی
ر تضمین بخش مهمى از ســالمتى جسم و و در نتیجه

شماست.

 بالش شــما چهتأثیرى بر خواب با کیفیت تا
دارد؟

یک بالش، عالوه بر احســاس  راحتى که به شــما مى دهد، بر
و ستون فقرات شما بسیار مهم است. یک بالش حمایت از گردن
ناراحت که از وضعیــت بدنى تان حمایــت نمى کند مى تو
وضعیت خوابیــده  بدنتــان را دچار مشــکل کرد
باعث بدخوابى و بســیارى از مشــکالت دی

 شود.
اگر چند سال است که ازیک بالشاستف
مى کنیــد، پس به مرور زمــان تبد
به بالشى شــده که از سر و گردنت
حمایــت نمى کند و ممکن اســ
وضعیتى که ســر و گردنتان ح
د خواب دارد منجر به صدمه و
شــود. این حالت حتى مى تو
تنفســتان هم اثر گذاش روى
و خواب تــان را واقعــًا مختـ

 کند.

مدل خوابیدنتان، تعیی
مى کنــد از چه نوع بالشــ

استفاده کنید
مدلى مىخوابید. بعضى اول باید ببینید چه

بالش تان را 
دستکم نگیرید!

زیاد بنشینید
 سکتـــه مى کنید

نب
سالمتى تان

ددر ادامــه برخى
ســالمت که معم

مــى
ایـ آورده 

همچنین گام هایى
را به شما آموزش داده 
ایم که با استفاده از آنها 
مى توانید نســبت 
به پیشــگیرى 
درمــان خود  وو
نتان  و عزیزا

اقدام کنید.

سرفه و سرما خوردگى
ســرفه و ســرما خوردگــى در طــول

 فصل هاى سرد سال بسیار شایع هستند. 
ســرماخوردگى بــا اینکــه باعث

 مى شود چند روز احساس بدى 
داشته باشــید اما جان انسان را 

تهدید نمى کند.

درمان
شــایع  ویــروس 
را  ســرماخوردگى 

ب ب با با ننننننننننننننانوانـوان استفاده از آنتى نمنمىى تـ

ک ها درمانکبیوتیک
ه ندارید. تنها هنیازى به معاینــهکرد بنابراین 

ط برقرار کنیطزمانى باید با پزشک خود ارتباط
ـد روزـکه ســرما خوردگى چنــ
ادهیچگونه بهبودى

باشد.

ب
سالمند

آ عالیمى که
م -درد عضالنى که

-تبباال.
-سرفه هاى شدید.

اگر تعداد مراتب تنفس فرد مبتال به آنفلو
باید به پزشک مراجعه کنید.

درمان
خط مقدم درمان و مقابله با آنفلوآنزا این است که از داروهاى مس
نسخه و مقدار زیادى مایعات استفاده کنید. اگر حس کردید به

و بهتر است به پزشک مراجعه کنید تا برایتان داروهاى ضد

پیشگیرى
به هر سال مراکز پزشکى واکسن آنفلوآنزا را

ا آنفلوآنزا ضعیف هستند تزریق مى کند.
5-افراد باالى 65 سال.

-خانم هاى باردار.
-افرادى که براى مدت زم

ا -افرادى که مراقبان
ک کاگ اگر جزو هیچیکاگ

این واکسنر

ننشینیدید،ید، ها پشت میز ب
 شماست.

دى که درطول روز هفت تا ده 
ىىوقى وبتال به بیمارى هاى قلبى- عر

توصیه مى کنند هر نیم ساعت یک بار از  د
تتتتتتتتتتتتتتتتتورت نند وسعى کنند کار هاى خود را به ص

باالى45 سال که دچار کم  5د
نىدر روز را به صورت نشسته 

گ زودرسمى شوند به ویژه 

هاىکارى روزانه 
سالمتفرد 

ن مصرف
رف

مغز و

نوشابه «مشکى» مضرتر است یا «زرد»
ح 
 :
ه 
ر 

ت 
ت 
ى 
ن 

ر 
و 
 ،
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را دفع نمى کند.
ررررررررررر در درر در دردرر حکمت دوست توصیه کرد:  کســان که کهى که که
ىفىفىافى برنامه غذایى خود آب و غذا به اندازه ک
تاستتت مصرف مى کنند تا جایى که ممکن 

ماءالشعیر ننوشند.

 ،
ع 
ن 

بسیارى از پزشکان و بیماران از این مسئله 
آگاهى ندارند که کاهــش وزن مى تواند در 
بسیارى از موارد روند پیشرفت دیابت نوع2 

را معکوس کند.
در واقع این باور فراگیر وجود دارد که بیمارى 
دیابت نوع 2 پیشرونده و درمان ناپذیر است. 
این در حالى است که متخصصان معتقدند 
کاهش 15 کیلوگرمى وزن مى تواند دیابت 

نوع 2 را درمان کند.
هدف اصلى این مطالعــه آگاه کردن مردم 
نسبت به درمان دیابت نوع 2 است و موجب 
مى شــود بیماران براى مدت زمان بیشترى 
درگیر دیابت نباشــند. همچنین هزینه هاى 
خدمات درمانى کاهش قابل توجهى پیدا کند.
اکثریت مــوارد ابتــال به دیابــت مربوط 
به دیابت نوع 2 اســت که باعث مى شــود 

بدن در اســتفاده از انســولین براى تبدیل 
قند خون به انرژى با مشــکل روبه رو شود. 
افزایش وزن دلیل اصلى ایــن نوع دیابت

 است.
همچنیــن در حالى که بهبــود این بیمارى 
براى بسیارى از بیماران دست یافتنى است 
محققــان تأکید دارند در حــال حاضر این 
بهبودى از بیمارى به ندرت محقق یا گزارش 

مى شود.
پزشــکان دریافته اند افرادى که به تازگى 
دچار دیابت نوع 2 شــده اند با کنترل وزن 
و محدود کردن مصــرف کالرى به وضعیت 
نرمال باز مى گردند. همچنین در سال افرادى 
که براى مدت ده سال دچار دیابت بوده اند با 
کاهش 15 کیلوگرمى وزنشان مى توانند به 

حالت طبیعى برگردند.

اگر جزو آن دسته افراد وسواسى هستید که به 
«سالمت دهان و دندان» خود زیاد اهمیت مى دهید 
باید مسواك زدن بالفاصله بعد از غذا را ترك کنید.

 مسواك زدن بعد از غذا محیط دهان و دندان را 
«اسیدى» مى کند و غذاها را با سرعت زیاد هضم 
مى کند و تقریباً «چربى هاى مفید» و مضر غذا را از 
بین مى برد از این رو افراد الغر نباید بالفاصله پس از 
غذا مسواك بزنند.
بررسى ها نشان مى دهند مسواك زدن اگرچه از 
پوسیدگى دندان جلوگیرى مى کند اما انجام دادن آن 
بالفاصله و به مدت نیم ساعت بعد از غذا باعث از بین 
بردن میناى دندان و آسیب رساندن به آن مى شود.

گفتنى است بهترین زمان براى مسواك زدن 
صبح ها نیم ساعت قبل از وعده صبحانه است و در 
وعده غذایى ناهار و شام افراد باید تا دو ساعت قبل از 
غذا از زدن مسواك اجتناب کنند.

کارشناسان آمریکایى بیان کردند که والدین اغلب به 
فواید قرار دادن گوشى همراه در اختیار فرزندانشان 
استناد مى کنند اما تحقیقات 
حاکى از آن است که این کار مى تواند خطرات 
پیش بینى نشده اى براى کودکان به همراه داشته 
باشد.در این بررسى نزدیک به 
چهار هزار و 600کودك در سال هاى 2014 تا 2016 
میالدى مورد مطالعه قرار گرفتند و در مجموع 
در حدود 10 درصد آنان قربانى خشونت و آزار و 
اذیت هاى مجازى بوده اند. هرچند بر اساس این 
مطالعه، دانش آموزان کم سن و سال 
که صاحب تلفن همراه بوده اند به مراتب بیشتر با این 
قبیل خشونت هاى الکترونیک مواجه
 بوده اند.تلفن همراه همچنین احتمال اینکه 
دانش آموزان خود مرتکب خشونت مجازى شوند را 
افزایش مى دهد. 

الغرها بعد از خوردن غذا 
مسواك نزنند

خطر پنهان براى کودکانى 
که موبایل دارند

دیابت با کاهش وزن قابل درمان استدیابت با کاهش وزن قابل درمان است
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افشــاگرى هاى مدیران باشگاه اســتقالل به صحبت هاى محرمانه درون 
جلســات هیئت مدیره و ســرمربى ختم نشــد چون مدیرعامل پاى رفتار 

غیرحرفه اى بازیکنان را نیز به میان کشید.
در یکى از جنجالى ترین برنامه هاى 90 در این چند ماه ناکامى هاى استقالل 
با حضور مدیرعامل و گفتگوى تلفنى با عضو هیئت مدیره و ســرمربى تیم 
واکاوى شد. اتفاقى که نتایج و ماحصل آن، شأن و منزلت باشگاه بزرگى مثل 
استقالل را خدشه دار کرد و تنها تأسف را براى طرفدارانى به ارمغان آورد که 

تا آن لحظه دیرهنگام از شب منتظر خروجى مثبتى از این واکاوى ها بودند.
در میان تمام واقعیت هاى تلخى که از زبــان حاضران به زبان آمد و جنجال 
ساز شد، طعنه اى که مدیرعامل اســتقالل به بازیکنان زد و با زبان بى زبانى 
غیرحرفه اى گرى آنها را به رخ کشید، از اذهان پنهان ماند. افتخارى در بخشى 
از افشاگرى هاى بى ســابقه در باشگاه استقالل مدعى شــد به دلیل اینکه 
نمى خواهد استقالل در آستانه بازى با ذوب آهن وارد حاشیه شود، قصد ندارد 

وارد جزئیات شود.

در این لحظه عادل خطاب به مدیرعامل اســتقالل گفت: االن که ســاعت 
نزدیک 2 بامداد است، بازیکنان خواب هستند و کسى برنامه را نمى بیند که 
افتخارى با خنده اى تلخ بر لب گفت: بازیکنان استقالل شب ها بیدار هستند 
چون صبح مى خوابند! طعنه اى ســنگین و تلخ از سوى مدیرعامل استقالل 
به ســتاره هاى این تیم که همه ادعاى حرفه اى بودن و بستن قراردادهاى 
حرفه اى را دارند و این نشان مى داد که رضا افتخارى چندان از آنها رضایت 

نداشت.

بازیکنان استقالل شب ها بیدار هستند  

تیم ذوب آهن در بازى امشــب با اســتقالل دو 
بازیکن کلیدى اش را به همراه ندارد.

 امیر قلعه نویى ســرمربى ذوب آهــن در حالى  
امشــب تیمش را مقابل اســتقالل بــه میدان 
مى فرستد که دو بازیکن تأثیرگذار و کلیدى خود 

را در اختیار ندارد.
مهدى رجب زاده و على حمام بازیکنان تأثیرگذار 
ذوب آهن به دلیــل مصدومیت قادر به همراهى 
تیمشان مقابل استقالل نیستند و در بازى حساس 

امشب غایب خواهند بود.
ذوب آهنــى هــا از ابتــداى فصــل بازیکنان 
زیادى را به دلیــل مصدومیت در هر مســابقه

 نداشته اند.

بعد از اینکه  عادل فردوسى پور در برنامه 90 خبر 
داد که در قبل از بازى اســتقالل و پارس جنوبى 
جم براى اولین بار نتایج نظر سنجى تیم پیروز، به 
نفع تیم پارس جنوبى بوده است حاال این اتفاق 

دوباره تکرار شده است. 
با مراجعه به نظرسنجى سایت باشگاه استقالل 
مشخص مى شود که 63 درصد افراد معتقدند تیم 
ذوب آهن در بازى امشب با استقالل برنده بازى 
خواهد بود. 30 درصد به برد استقالل رأى داده اند 
و 6 درصد هم معتقدند بازى مساوى تمام خواهد 
شد. این نظرسنجى نشــان مى دهد تعداد قابل 
توجهى از طرفداران اســتقالل از تیمشان ناامید

 شده اند.

2 غایب بزرگ ذوب آهن   

هواداران استقالل هم 
ذوب آهن را 
برنده مى دانند

خواندن این خبر سایت فرهنگســتان فوتبال را 
به مســئوالن وزارت ورزش و تمام افرادى که به 
نوعى با مسئله ورود زنان به استادیوم هاى ورزشى 

مرتبط هستند، توصیه مى کنیم: .
در کشــورى که بانوان محدودیت هاى زیادى 
دارند و حتى اجازه رانندگى به آنها به تازگى داده 
شده است قرار شده تا بانوان عربستانى یک تابوى 
دیگر را بشکنند و راهى ورزشگاه شوند. هفته آینده 
قرار است جشن ملى عربستان برگزار شود و زنان
 مى توانند در کنار مردان وارد ورزشگاه ها شوند. 

حضور زنان عربستانى 
در استادیوم آزاد شد

 مهاجم ذوب آهن در حالى به اســتقالل 
رسیده اســت که از یکسو خودش عنوان 
آقاى گلى لیگ برتر را یدك مى کشــد و 
از سوى دیگر مشــترى سابقش غرق در 

بحران و حاشیه است.
مرتضى تبریزى یکــى از نفرات مدنظر 
اســتقالل براى جذب در نقل و انتقاالت 
تابستانى بود. شــایعات درباره استقاللى 
شدن کاپیتان سوم ذوب آهن به اندازه اى 
داغ بود که در برهه اى حتى گفته شد که 
تبریزى اولین خرید آبى هاست. ادعاى به 
توافق رسیدن مهاجم ذوب آهن با استقالل 
در آن زمان با توجه به بالتکلیفى ادامه دار 
نیمکت تیــم اصفهانى تا حــدود زیادى 
باورکردنى به نظر مى رسید. با وجود همه 
حرف و حدیث ها اما تبریزى ســرانجام 
در اصفهان ماندگار شــد و قراردادش با 
ذوب آهن را بــراى دو فصل دیگر تمدید 

کرد.
مهاجم ذوب آهن در حالى در هفتمین هفته 
از لیگ برتر با مشترى بالقوه خود رو در رو 
مى شود که عنوان آقاى گلى لیگ هفدهم 
را در اختیار دارد. در سوى مقابل، اوضاع در 
جبهه آبى ها اصًال مساعد به نظر نمى رسد 
و اســتقالل به چنان بحرانى گرفتار آمده 
اســت که تبریزى احتماًال بابت نرفتن به 

این تیم پشیمان نیست.
با توجه به آنکه کاپیتان ذوب آهن تا همین 
چند روز پیش در حسرت به ثمر رساندن 
اولین گلش در فصل جدید بود باید گفت 
که او در بهترین زمان ممکن به مشترى 

سابقش برخورد کرده است.

فرصتى براى 
ذوب آهن! کار را تمام کنآتش بازى تبریزى

آژیر قرمز در اردوگاه آبى 

نصف جهان  برنامه 90 این هفته که محور آن بر روى موضوع رخدادهاى  
باشگاه استقالل تهران بود حاال سوژه و تیتر یک همه رسانه هاى ورزشى 
شده است. پیش تر در نصف جهان در مورد همه حاشیه هاى استقالل  
نوشته بودیم  و گفتیم که این حاشیه ها مى تواند فرجام تلخى براى این 
تیم تهرانى داشته باشد اما حاال اتفاقاتى که در ماه هاى اخیر استقالل را به 
انتهاى جدول سوق داده بود با افشاگرى اعضاى هیئت مدیره، سرمربى 

و بازیکن این تیم وارد مرحله جدیدى از بحران خودساخته شد. 
  درحالى که از ابتداى فصل اتفاقات زیادى بدنه استقالل را آزار مى داد 
و مسائل فنى را تحت تأثیر قرارداده بود، شکست برابر پارس جنوبى و 
برگزارى جلسه هیئت مدیره، این باشگاه پرطرفدار را وارد مرحله جدیدى 
کرد که به نظر مى رسد طى روزهاى آینده حوادث دیگرى را هم در پى 

خواهد داشت.
سیدرضا افتخارى، مدیرعامل باشگاه استقالل که براى حضور در برنامه 
90 مردد بود و مى دانست پس پرده چه خبر است، باالخره با اصرارهاى 
عادل فردوسى پور با تأخیرى زیاد خود را به استودیو پخش این برنامه 

رساند و تالش کرد همه چیز را آرام جلوه دهد.
اما روى خط آمدن علیرضا منصوریان و صحبت هایى که او مطرح کرد 
کلید آشفتگى و افشاگرى در باشگاه استقالل را زد. ملکى، عضو هیئت 
مدیره باشگاه استقالل هم دست به افشاگرى علیه برخى بازیکنان این 

تیم زد و مواضع منصوریان و افتخارى در مورد رحمتى را برمال کرد.
کنار گذاشتن مجتبى جبارى و ســیدمهدى رحمتى مهمترین موضوع 
این بحث بود که هر یک از طرفین تالش مى کردند تقصیر را به گردن 
دیگرى بیاندازند. ملکى از خندیدن رحمتى هنگام گل شدن پنالتى پارس 
جنوبى گفت و دروازه بان استقالل روى خط آمد و صحبت عضو هیئت 

مدیره را تکذیب کرد.
افتخارى تالش مى کرد اوضاع را آرام کند اما وضعیت بحرانى استقالل 
بدتر از آن بود که کســى بخواهد ســکوت کند. ملکى کار را به اظهار 
نظر منصوریان در مورد نخواســتن رحمتى کشاند و سرمربى استقالل 

اظهاراتش را تکذیب کرد.
جنجال اصلى آنجا شــکل گرفت که ملکى اعالم کرد منصوریان در 

نشست با اعضاى هیئت مدیره عنوان کرده رحمتى به هنگام گل شدن 
پنالتى تیم پارس جنوبى خندیده است. این اظهار نظر، علیرضا منصوریان 
را به واکنش نشان داد و بارها جان پســرش را قسم داد که مدیرعامل 

استقالل به این موضوع واکنش نشان دهد. 
در پایان هم افتخارى تأیید کرد که منصوریان چنین جمله اى بر زبان 
نیاورده و ملکى به نقل از فرد دیگرى اعالم کرده که عکس هایى وجود 

دارد که رحمتى بعد از شکست استقالل خندیده است.
افشاگرى هایى که در این برنامه رخ داد اوضاع یکى از پرطرفدارترین 
تیم هاى ایران را «فاجعه» نشان داد. جایى که هیچیک از اعضا حاضر 
به تحمل کردن دیگرى نبود و هر کدام تالش مى کردند در افشاگرى 

علیه دیگرى سبقت بگیرد.
مشخص نیســت اعضاى هیئت مدیره چگونه دور هم جمع مى شدند 
و بر سر چه مسائلى صحبت مى کردند که حتى در مورد کوچک ترین 
مسائل باشگاه هم به تفاهم نرسیده اند. با شرایطى که براى استقالل 
رقم خورد به نظر مى رسد در روزهاى آینده اتفاقات جدیدى در این تیم 
رخ خواهد داد که دامنه اش به تیم هم خواهد رســید و اوضاع آبى ها، 

قرمزتر از قبل خواهد شد.
به قول یکى از رسانه ها که دیروز نوشــته بود وقتى غالم پیروانى در 
گوشــه اى از نیمکت تیم ملى امید کز کرده بود و تسبیح مى زد، متوجه 
شدیم که کار این تیم تمام اســت. درست همانطور که قسم و آیه هاى 
علیرضا منصوریان در 90، نشانه اى متقن براى افول آبى ها بود. با چهار 
شکست در شش مسابقه، منصوریان جنگ هاى درون زمین را باخته بود 
اما تا قبل از دوشنبه شب، با یک تصمیم درست از مصاحبه و اظهارنظر 
پرهیز مى کرد تا بر حجم ناامیدى هوادارهــا اضافه نکند. على منصور 
خودش را از بازى تیترها بیرون کشیده بود تا شاید در آرامش بتواند بر این 

نقشــه هاى بحران مرگبار غلبه کند اما همه 
نابود او، با آمدن روى خط برنامه   90
شنبه شدند. سرمربى استقالل،  و د
بــه آجر شب زیر آوارى ماند که آجر 
ن آن را خودش چیده بود. او  همــا

مردى بود که فصل گذشته به دالیلى مهدى رحمتى را کنار گذاشت و 
حتى نام این بازیکن را در فهرســت مازاد باشگاه قرار داد اما به محض 
تماشاى اولین لغزش سیدحسین حســینى، در یک مالقات رستورانى 
با  سید آشتى کرد و اجازه داد او به جلســه هاى تمرینى و حتى ترکیب 

اصلى برگردد.
او تصمیمش را یک بار دیگر در مورد ســیدمهدى تکرار کرد اما این بار 
حتى شهامت بیان آن را نداشت و تصمیم گرفته بود همه چیز را به گردن 
هیئت مدیره بیاندازد. روى خط 90، ســرمربى جوان آبى ها حقیقت را 
نگفت و سیلى ســختى خورد. تیر خالص به آقاى سرمربى، از اسلحه 
جیبى خودش شلیک شد. با جمله هاى نگفته و حقیقتى که وارونه جلوه 
داده بود. افتخارى، همه چیز را به آرامى پیش برد و هیچ نیازى به حضور 
على منصور روى خط نبود. او مى توانست در یک تصمیم هوشمندانه از 
بحث کردن در چنین شرایطى خوددارى کند اما روى خط حاضر شد تا 
شاید در استقالل وقت بیشترى بخرد. این، یک سقوط کامل براى على 
منصور بود. همین چند دقیقه نفرینى، او را روبه روى مدیرعامل، هیئت 
مدیره، سیدمهدى رحمتى و البته هواداران قرار داد. او روى خط، خودش 
را به عنوان  یک برند در فوتبال ایران معرفى مى کرد اما در حقیقت، افکار 

عمومى این مربى را بازنده مناظره 90 مى دانستند.
در نظرســنجى برنامه نیز، منصوریان به عنوان مقصر اصلى فصل تلخ 
استقالل معرفى شد. براى مرد جوان نیمکت آبى ها، همین فرصت کوتاه 
کافى بود تا براى کشتن خودش اقدام کند. تا سالح را روى شقیقه اش 
بگذارد و دوران مربیگرى در استقالل را به پایان برساند. حتى اگر نتیجه 
بازى با ذوب چیزى به جز ناکامى استقالل باشد، منصوریان نمى تواند 
روى آینده حساب چندانى باز کند. چرا که او، رقم زننده یکى از زشت ترین 
شب هاى تاریخ استقالل است. شبى که رگه هاى شرم در آن، به زودى 
از حافظه هیچ هوادارى پاك نخواهد شد. شب قسم. شب دروغ و شب 

پوزخند. شب جنایت آلود یک مربى، با سالخى اعتبار خودش.
آژیر قرمز در اردوگاه آبى به شــدت به صدا در آمده و همه صداى آن را 
مى شنوند. صداى این آژیر پس از باخت امشــب آبى ها به ذوب آهن 

اصفهان بلند تر هم خواهد شد. ذوب آهن باید امشب کار را تمام کند.

میرزایى: کرانچار به من اعتقاد دارد

رضا میرزایى، مهاجم سپاهان مى گوید که اگر ویسى به 
سپاهان نمى آمد، کسى او را روى نیمکت هم نمى دید.

رضا میرزایى، بازیکن جوان و مستعد سپاهان که پیش از 
آغاز فصل در مصاحبه اى با تشکر از عبدا... ویسى بابت 
اعتماد به جوانان گفته بود «اگر ویســى نبود کسى من 
را روى نیمکت هم نمى دید !» مــى گوید که مى تواند 
در ادامه مســابقات نظر مثبت کرانچار را جلب کند و به 

ترکیب اصلى برسد. 
رضا میرزایى که در این فصل کمتــر فرصت حضور در 
میدان را پیدا کــرده، در مورد وضعیت خــود  مى گوید: 
من هر روز همراه با تیم تمرینات خود را ادامه مى دهم و 
کامًال آماده هستم؛ حتى در دیدار دوستانه مقابل تیم ملى 
دانشجویان یک گل زدم، یک پنالتى گرفتم و یک پاس 
گل دادم و عدم حضورم در ترکیــب به نظر و صالحدید 

مربى برمى گردد و من به نظر سرمربى احترام مى گذارم. 
وى ادامه داد: از اعتقاد کرانچار به خودم مطمئنم. براى 
من موفقیت تیم اهمیت بیشترى دارد  و مطمئنًا موقعیت 
استفاده از من پیش نیامده است و این با وجود ترافیک 
زیاد بازیکنان باکیفیت  در پست من، موضوعى طبیعى 

است و به کرانچار حق مى دهم.
میرزایى در پاســخ به این موضوع که با اضافه شــدن 
مســعود حســن زاده و مهدى شــریفى در نیم فصل و 
سخت تر شدن شــرایط و رقابت آیا در سپاهان خواهید 
ماند، گفت: من ســپاهان را دوســت دارم و در سپاهان 
مى مانــم و به پیشــنهادات توجهى نــدارم، در ابتداى 
فصل هم از تیــم هاى زیــادى از جمله پرســپولیس 
پیشــنهاد داشــتم امــا تصمیــم گرفتم در ســپاهان
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کمال کامیابى نیا در خط میانى پرسپولیس به حدى 
درخشش داشــت که به ترکیب فیکس تیم ملى نیز 

رسید.
 او توانســت محبوب قلب هواداران شود و بهترین 
شرایط ممکن را براى خود بسازد تا حدى که هر وقت 
به دالیل غیر فنى از زمین اخراج مى شد یا اشتباهات 
تاثیرگذار در نیمه بازى داشت نیز، مورد حمایت قرار 

مى گرفت.
این بازیکن اما در فصل پیش رو دچار افت نســبتًا 
شدیدى شده و هیچ نشانى از آن کمال آماده فصل 
قبل ندارد. به همین علت کادرفنى پرســپولیس در 
انتظار آن اســت که دالیل افت این بازیکن را مورد 

بررسى قرار بدهد.
 البته شــاید اولین دلیل ممکن، مصدومیت قبل از 
شروع دوران بدنسازى براى کمال باشد که او را تا حد 
زیادى از بدنسازى همراه با تیم دور کرد و دلیل دوم 
نیز نیمکت نشینى هاى مداوم و افت روحى اما شاید 

این موضوع، ابعاد بیشترى نیز داشته باشد.

معماى  کمال
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حسینى غایب است
کاپیتان پرســپولیس به دلیل مصدومیت 

دیدار با تیم سابق خود را از دست داد.
با اعالم برانکو ایوانکوویچ، سرمربى 

تیم فوتبال پرسپولیس سید جالل 
حســینى کاپیتان قرمزپوشان 
دیدار فرداشب این تیم برابر 
ســپاهان را از دســت داد. 
حسینى در لیگ شانزدهم از 
ارکان قهرمانى قرمزها بود 
اما با شروع لیگ هفدهم 
بــه دلیــل مصدومیت 
دیدارهاى زیــادى را از 

دست داده اســت و براى 
قرمزها هنوز به میدان نرفته است.

به این ترتیب حسینى شانس دیدار با تیم سابق خود را 
از دست داد و سر شناس ترین غایب دیدار پنج شنبه 
شب ورزشــگاه نقش جهان خواهد بود.پرسپولیس 
از ساعت 20 فرداشــب در ورزشگاه نقش جهان به 

مصاف سپاهان اصفهان خواهد رفت.

محسن طاهرى، مدیرعامل باشگاه سپاهان چندى پیش 
در مورد اینکه چرا طبق دوم ورزشــگاه نقش جهان مورد 
استفاده قرار نمى گیرد، اینگونه پاسخ داد: «طبقه دوم قطعاً باز 
نمى شــود، چون ما مجوز باز کردن طبقــه دوم را نداریم. 
این موضوع بر عهده ما نیســت و بر عهده شرکت توسعه و 

تجهیز است.» 
این در حالى اســت که حاال نزدیک به حدود یکســال از 
بازگشایى ورزشگاه نقش جهان مى گذرد و در آستانه دیدار 
برابر پرسپولیس این موضوع بیشــتر از هر زمان دیگرى 
خودنمایى مى کند. چرا که مرورى از دیدارهاى گذشــته 

این دو تیم نشان مى دهد که همیشه این مسابقه که به ال 
کالسیکوى فوتبال ایران معروف است، هواداران زیادى را 

چه در تهران و چه در اصفهان به خود جذب مى کند.
ورزشگاه نقش جهان در آبان ماه ســال گذشته به صورت 
رســمى و پس از نزدیک به یک دهه افتتاح شد ولى هنوز 
پس از نزدیک به یکســال نه تیم سپاهان و نه هواداران آن 
مى توانند از تمام ظرفیت هاى موجود ورزشگاه استفاده کنند.

حال سئوال اینجاســت اگر قرار باشــد طبقه دوم به دیدار 

حساسى مثل پرسپولیس و سپاهان نرسد و همچنان بدون 
استفاده باقى بماند،  بر پایه کدام منطق ده سال ساختن طبق 
دوم طول کشید؟!متأسفانه با گذشت چندین ماه از بازگشایى 
ورزشگاه بزرگ و زیباى نقش جهان حتى مسائل عادى این 
ورزشگاه نیز رفع نشده و اگر شــرایط به همین شکل ادامه 
داشته باشد، باز هم باید منتظر از بین رفتن ورزشگاه و تعطیلى 

آن در آینده اى نه چندان دور باشیم.
در حال حاضر وقتى در مورد تپه خاك عجیب بیرون ورزشگاه 

صحبت مى شود با پاســخى کوتاه که در اختیار ما نیست 
و دســتور قضائى روى آن وجود دارد، روبه رو مى شــویم. 
در مورد چادر ورزشــگاه  و ژنراتورهاى ورزشــگاه از زمان 
طوالنى هشــت ماه تا بهره بردارى کامل توســط شرکت 
توسعه و تجهیز صحبت مى شود. در مورد استفاده از طبقه 
دوم با این پاسخ که ایمن سازى با شــرکت فوالد مبارکه 
است و مجوز آن با شرکت توســعه و تجهیز است، روبه رو 
مى شویم.به نظر مى رســد مسئولین شرکت فوالد مبارکه 

که مالکیت ورزشــگاه نقش جهان را تا 20 ســال آینده در 
اختیار دارند، شــرکت توســعه و تجهیز اماکن ورزشى که 
همچنان به برخى تعهدات خود نظیر ســاختن مجموعه 
استخر قهرمانى، نصب ژنراتورها و تکمیل چادر ورزشگاه 
عمل نکرده و مدیران باشگاه سپاهان به عنوان سه متولى 
اصلى ورزشگاه نقش جهان، باید هماهنگى و درایت بیشترى 
در آینده داشته باشــند تا این ورزشــگاه مدرن روز به روز 
فرسوده تر از قبل نشود و با مشکالتى نظیر قطعى برق که 
در دیدار جام حذفى برابر صنعت نفت آبادان رخ داد، روبه رو 

نشود.

چرا طبقه دوم نقش جهان به الکالسیکو نمى رسد؟

ظاهراً اتفاق هاى  برنامه 90 که مربوط به باشگاه 
استقالل مى شد به شدت مدیران وزارت ورزش و 
جوانان را عصبانى کرده است. مسعود سلطانى فر 
از زمانى که به عنوان وزیر ورزش و جوانان انتخاب 
شده است نشان داده که بدون حاشیه، سر و صدا و 
البته با روش هاى مدرن وزارت ورزش و جوانان را 
مدیریت مى کند اما حاال او با مسئله اى درگیر شده 

است که هرگز آن را تجربه نکرده است.
  اختالف بین مدیران باشگاه با اعضاى کادرفنى و 
البته اعضاى کادرفنى با بازیکنان علنى شد و این 
موضوع براى سلطانى فر بســیار گران تمام شده 
است و به همین دلیل هم باید منتظر واکنش به 

این اتفاق ها باشیم.
به گفته منابع نزدیک در باشــگاه استقالل هم 
سیدرضا افتخارى و هم علیرضا منصوریان بعد از 
بازى با ذوب آهن از کار برکنار خواهند شد و این دو 
دیگر شانسى براى حضور در این باشگاه نخواهند 
داشــت. حتى اگر در این بازى استقالل برنده از 
میدان خارج شود. داور زنى، معاون وزیر ورزش، 
اتفاقــات برنامه 90 را تلخ دانســت و در این باره 
گفت:  طبیعى است که وزیر ورزش از این وضعیت 

ناراضى باشد. احتمال تغییرات وجود دارد! 

بعد از ذوب آهن مى روند

مصــادف شــدن اولیــن میزبانى ســپاهان از 
پرسپولیس در ورزشــگاه نقش جهان با شرایط 
بحرانى تیم اصفهانى به نگرانى هایى درباره میزان 

استقبال هواداران از این مسابقه دامن زده است.
دیدار رفت سپاهان و پرسپولیس در لیگ شانزدهم 
یک ماه و نیم پیش از بازگشــایى ورزشگاه نقش 
جهان در استادیوم فوالدشهر برگزار شد. به این 
ترتیب، دیــدار پیش روى دو تیــم از هفته هفتم 
لیگ برتر اولین مسابقه پس از یک دهه به حساب 
مى آید که در آن سپاهان در ورزشگاه نقش جهان 

پذیراى پرسپولیس است.
از بخت بد، اولین میزبانى سپاهان از پرسپولیس 
با روزهاى بحرانى این تیم و عصبانیت هواداران 
و قهر احتمالى آنها مصادف شــده است. در این 
شرایط، سپاهانى ها نگرانند که هواداران استقبال 
مناســبى از این بازى به عمل نیاورند و در شب 
مسابقه ورزشگاه نقش جهان به اشغال هواداران 

پرسپولیس دربیاید.
از ایــن رو، باشــگاه اصفهانى ضمــن دعوت از 
هوادارانش براى تنها نگذاشــتن این تیم در شب 
دیدار با رقیــب دیرینه تأکید کرده اســت که در 
دربى ایران تنها 10 درصد از ظرفیت ورزشــگاه 
نقش جهان به قرمزها اختصــاص خواهد یافت 
و این یعنى کمتر از پنج هزار هوادار پرســپولیس 
اجازه تماشــاى این مســابقه در ورزشگاه نقش 

جهان را دارند.

سپاهان 
چشم انتظار هواداران

نصف جهــان  حاال پرسپولیس باید با حریفى 
قدرتمند دست و پنجه نرم کند. حریفى که در 
جدول حال و روز خوشى ندارد اما با رزومه خود 
مى تواند ترس را به جان همه رقبا بیاندازد. با 
اندکى ســرچ مى توانید متوجه شوید که هیچ 
تیمى به اندازه سپاهان در تاریخ لیگ برتر در 

برابر پرسپولیس موفق نبوده است.
سپاهان رکورددار برد برابر پرسپولیس در تاریخ 
لیگ برتر اســت که در 32 بازى از مسابقات 
فوتبال لیگ برتر 12بار برابر پرسپولیس برنده 
بوده اســت. در تاریخ لیگ برتر پرســپولیس 
تنها 9 بار برابر سپاهان برنده شده است.تعداد 
گل هاى ثبت شده  سپاهان هم هشت گل از 
پرسپولیس بیشتر بوده، سپاهان 46 گل زده و 
پرسپولیس تنها 38 بار دروازه حریف را گشوده 
است.پرسپولیس در دو بازى رفت و برگشت 
سال گذشته برابر ســپاهان برنده شد وگرنه 
آمار تعداد بردهایش از سپاهان به جاى 9-12 
عدد تلخ 12-7 را داشت  وتعداد گل هاى زده 
هم به جاى 46 -38 که امروز برقرار اســت 

44-33 بود!

پرسپولیس بعد از مدت ها در ورزشگاه آزادى 
باخت اما شاید 40 هزار نفر از 50 هزار نفر داخل 
ورزشگاه ایستاده تیمشان را تشویق کردند تا 
مشخص شود پیشرفتى که تیم پرسپولیس به 
لحاظ فنى داشته در فرهنگ هواداران این تیم 
و نوع هوادارى شان هم تأثیر مستقیم گذاشته 
اســت. در واقع هواداران پرسپولیس با درك 
شرایط تیم و فشــردگى بازى ها مى دانستند 
که نتیجه گرفتن در چنین شــرایطى آسان 
نبود. هرچند بدشانسى نیز نقش مهمى در رقم 

خوردن این شکست ایفا کرد. 
شــاید بهتر بود بازیکنان پرسپولیس قبل از 
ترك زمین به این حمایت ها جواب مى دادند 
و اینجا مى توان از حســین ماهینى، کاپیتان 
تیم براى کم کارى اش در این مورد انتقاد کرد. 
البته که باخت در هر مسابقه اى ناراحت کننده 
و دردناك است آن هم وقتى بدانى همه جوره 
برتر از حریف بوده اى و با بدشانسى باخته اى اما 
این دلیل نمى شود که چهل پنجاه هزار نفر که 
آنها هم از باخت ناراحت هستند با دوراندیشى و 
امید به آینده کل تیم را تشویق کنند و بازیکنان 

سرشان را پایین بیاندازند و به رختکن بروند.

رسیدن به زمین سفت

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه با باخت مقابل پیکان زنگ 
خطر به صدا در آمده اســت، گفت: بازیکنان پرسپولیس باید حواسشان را 

مقابل سپاهان جمع کنند. 
ناصر ابراهیمى درگفتگویى درباره شکست پرسپولیس مقابل پیکان تهران 
گفت: تمام تیم هاى بزرگ دنیا طعم شکست را در بهترین شرایط هم تجربه 
مى کنند.پرسپولیس هم استثنا نیست و به نظرم در روزى که قرار نبود 
دفاع هوشمند و مطمئن پیکان از همدیگر باز شود پرسپولیس باخت تا 

زنگ خطر براى بازیکنان این تیم به صدا در بیاید.
وى تصریح کرد: ســایر تیم ها با توجه به اینکه دیدار مقابل پرسپولیس و 
استقالل تهران مى تواند نگاه ها را نسبت به آنها تغییر دهد با تمام انگیزه 
به میدان مى روند. شما دیدید که از خود گذشتگى و میل به پیروزى در بین 

بازیکنان پیکان باعث برد این تیم شد.
ابراهیمى درباره عملکرد بازیکنان نیمکت نشین پرسپولیس در بازى مقابل 
پیکان افزود: به نظرم برانکو ایوانکوویچ بهترین گزینه براى پاسخگویى به 

این سئوال است. واقعًا نمى دانم چرا چنین چینشى براى خط میانى خود در 
نظر گرفت اما آنچه مشخص بود اشتباه آنها در رساندن توپ به مهاجمان 
پرسپولیس بود. بازیکنان پیکان نیز دست آنها را براى انتقال توپ خوانده 

بودند. شاگردان آقاى جاللى پرسینگ خیلى خوبى انجام دادند.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره دیدار سرخپوشان مقابل سپاهان 
اصفهان اظهار داشت: پرسپولیس باید حواسش را جمع کند. اگر نتواند مقابل 
سپاهان در اصفهان نتیجه بگیرد به بحران سالم کرده است. پرسپولیس 
باید با روحیه باال به دیدار الهالل برود و بردن سپاهان باعث مى شود آنها به 

آمادگى روحى خوبى برسند.
ابراهیمى در پایان راجع به دیدار پرسپولیس با الهالل عربستان هم صحبت 
کرد و گفت: آنها به مراتب بهتر از االهلى هســتند و پرسپولیس کار بسیار 
سختى براى رسیدن به فینال دارد. سرخپوشان اگر نتوانند شرایط بازى را 
به خوبى کنترل کنند به مشــکل خواهند خورد. الهالل هزینه هاى بسیار 

سنگینى کرده است تا باز هم در آسیا نتیجه بگیرد.

مقابل سپاهان حواستان جمع باشد

ذوب آهن تیر خالص را 
به استقالل مى زند

راند اول مبارزه اصفهان- تهران

نصف جهــان  فوتبال اصفهان و تهران این هفته دو 
دیدار مهم را با هم برگزار مى کنند. یکى دیدار ذوب 
آهن با اســتقالل و دیگرى هم مصاف سپاهان و 
پرسپولیس، حاال در راند اول این مبارزه سبزپوشان 
اصفهان مهمان آبى هاى بحران زده تهران هستند.

هفته هفتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال از امشب 
کلید مى خورد.  در یکى از مهمترین دیدارهاى این 
هفته، تیم هاى استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان 
از ساعت 20 امشب در ورزشــگاه آزادى تهران به 

مصاف هم مى روند.
ذوب آهن اصفهان که با پیــروزى پر گل 6 بر صفر 
مقابل استقالل خوزستان، خاطره تلخ حذف از جام 
حذفى و نتایج به نسبت ضعیف خود را در هفته هاى 
ابتدایى لیگ هفدهم به دســت فراموشى سپرد در 
حالى پاى به ورزشگاه آزادى مى گذارد که امیدوار 
است با توجه به حواشى پیرامون باشگاه استقالل 
با کسب 3 امتیاز این دیدار، دســت پر به اصفهان 

باز گردد.
سبزپوشــان اصفهانى با به ثمر رساندن شش گل 
در هفته گذشــته نشــان دادند که مشکالت خط 
تهاجمى خود را در امر گلزنى به خوبى حل کرده و 
براى حریفان خط و نشان جدى کشیدند تا خود را به 
عنوان یکى از مدعیان جدى قهرمانى در این فصل 

از رقابت ها معرفى کنند.
مرتضــى تبریزى، مهاجــم آماده ایــن روزهاى 
ذوب آهن با ثمر رســاندن چهار گل در دیدار مقابل 
اسقالل خوزستان به صدر جدول گلزنان لیگ رسید 
تا حســاب ویژه اى براى خود باز کند و خط دفاعى 
تیم هاى حریــف با جدیت بیشــترى حرکات این 

بازیکن خطرناك را دنبال کنند.
در دیدار مقابل اســتقالل خوزستان، خط دفاعى و 
گلر تیم ذوب آهن نیز عملکرد بسیار خوبى از خود به 
جاى گذاشتند و با به دست آوردن هماهنگى الزم 
راه هاى نفوذ را براى مهاجمان حریف بستند تا امیر 

قلعه نویى پس از گذشت شش هفته از مسابقات لیگ 
تفکر تکنیکى خود را بر تیم ذوب آهن پیاده کند تا در 
هفته هاى آینده کار راحت ترى در پیش داشته باشد.

البته بازیکنان ذوب آهن باید این پیروزى پر گل را 
به دست فراموشى بسپارند و تمام تمرکز خود را بر 
روى دیدار حساس با استقالل تهران معطوف کنند تا 
روند پیروزى خود را حفظ و خود را به رده هاى باالى 

جدول نزدیک کنند.
در آن ســوى میدان، اســتقالل تهران با شکست 
مقابل پدیده و پارس جنوبى جم در لیگ برتر شرایط 
نابســمانى را در هفته اخیر ســپرى کرد و علیرضا 
منصوریان، سرمربى آبى هاى تهران تا آستانه جدایى 
از این تیم نیز پیش رفت اما هیئت مدیره باشگاه این 
مربى را بار دیگر ابقا کرد تا براى پیروزى در مقابل 
ذوب آهن انگیزه هاى فراوانى را داشــته باشد، هر 
چند همه این انگیزه ها با اتفاقات برنامه 90 به نظر 

مى رسد که نابود شده است.

سرمربى آبى پوشان براى برون رفت از بحران نیاز 
مبرم به 3 امتیاز این دیدار دارد تا فشار هواداران را 
از روى دوش خود بردارد و بــا انگیزه دوچندان به 

استقبال دیدار با سپیدرود رشت رود.
 امیــر قلعه نویى، ســرمربى کنونى تیــم فوتبال 
ذوب آهن که ســابقه قهرمانى با استقالل تهران را 
در کارنامه خود دارد، با بازگشت دوباره به ورزشگاه 
آزادى بار دیگــر و این بار در کســوت مربیگرى 
ذوب آهن مقابل تیم اسبق خود قرار مى گیرد و براى 
پیروزى در این دیدار از انگیزه هاى فراوانى برخوردار 
است. در این دیدار ممکن است اتفاقات مختلفى رخ 
دهد. در صورت ناکامى اســتقالل، قطعًا هواداران 
آبى از خجالت علیرضــا منصوریان در خواهند آمد 
و شاید قلعه نویى هم همچون سابق به علت بردن 
تیم سابقش مورد فحاشى استقاللى ها قرار بگیرد. 
تماشاى دیدار امشب با همه حواشى جالب توجه آن 

را از دست ندهید.

قدرنشناسى پرسپولیسى ها

سینى غایب است
ـپولیس به دلیل مصدومیت 

بق خود را از دست داد.
 ایوانکوویچ، سرمربى 

سپولیس سید جالل 
یتان قرمزپوشان 
ب این تیم برابر 
ز دســت داد. 
گ شانزدهم از 
 قرمزهابود
گ هفدهم 
مصدومیت 
ــادى را از 

ــت و براى 
همیدان نرفته است.

حسینى شانس دیدار با تیم سابق خود راراا
سر شناس ترینغایب دیدار پنج شنبههه
نقش جهان خواهد بود.پرسپولیسس اه
رداشــب در ورزشگاه نقش جهان به 

ناصفهان خواهد رفت.

ده اى و با بدشانسى باخته اى اما
شود که چهل پنجاه هزار نفر که

تناراحت هستند با دوراندیشى و 
ل تیم را تشویق کنند و بازیکنان

ن بیاندازند و به رختکن بروند.

پیشکسوت
خطر به ص
مقابل سپا
ناصر ابراه
گفت: تمام
مىکنن
ه دفاع
زنگ خ
وى تصری
استقالل
به میدانم
بازیکنان
ابراهیمى
ز افز افزافز زززززززا نیکانیکان ننننننی پپ
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معاون دادستان مشهد با اشاره به وقوع تیراندازى در خیابان 
چمن مشــهد گفت: یکى از پرسنل انتظامى کالنترى شهید 
رجایى با کلت سازمانى، همســر و پدر خانم و مادرخانم خود 
را مورد اصابت گلولــه قرار داده و در نهایت خود نیز پشــت 

کالنترى خودکشى کرده است.
 قاضى حسینى در ادامه اظهار داشت:  همسر این کادر انتظامى 
در اثر شــلیک گلوله فوت کرده و دو نفر دیگر مجروح شدند 

که به بیمارســتان انتقال داده شــدند که هنوز در اتاق عمل 
هستند.

وى در پاســخ به ســئوالى مبنى بر اینکه علــت این اتفاق 
چه بوده اســت،  گفت: در تحقیقات اولیــه علت وقوع حادثه 
اختالفــات خانوادگــى گــزارش شــده اســت، امــا
 تحقیقات براى روشن شــدن زوایاى پنهان علت وقوع این 

اتفاق ادامه دارد.

سرپرســت پلیــس آگاهى اســتان فــارس گفت: 
«جوان تریــن کالهبردار کشــور که در پوشــش 
اجاره خانه دســت به کالهبردارى زده بود به همراه 

همدستانش شناسایى و دستگیر شد.» 
چندى قبل فردى با مراجعه به آگاهى شیراز ادعا کرد 
خانه اش را براى اجــاره به یک بنگاه معامالت ملکى 
سپرده اما پس از چند ماه متوجه شده خانه به چند نفر 

اجاره داده شده است.
در ادامه فــرد دیگرى با مراجعه بــه پلیس آگاهى در 
شکایتى مدعى شــد که از یک بنگاه در شهر صدرا 
خانه اى را به قیمت 50 میلیون رهن کرده اســت اما 
متوجه شده این آپارتمان به چند نفر دیگر اجاره داده 
شده است. وقتى به بنگاه امالك مراجعه کرده متوجه 
شده است صاحب آن، که پســرى جوان بود متوارى 

شده است.
ســرانجام پس از گذشــت یکســال عامــل اصلى 
کالهبردارى در شیراز شناسایى و از سوى کارآگاهان 

پلیس آگاهى دستگیر شد.
پســر 26 ســاله در بازجویى ها به کالهبــردارى از 
ده ها نفر به این شیوه اشــاره کرد و گفت: «به همراه 
سه نفر دیگر از دوســتانم که در کار معامالت ملک 

بودند، باند "فرزاد" را تشــکیل دادیم و خانه هایى که 
براى اجاره به ما سپرده مى شد را همزمان به چندنفر 

اجاره مى دادیم.»
با اعترافات این متهم، سه همدســت دیگر این فرد 

شناسایى و دستگیر شدند.
سرهنگ سروقد، سرپرست پلیس آگاهى استان فارس 
با اعالم این خبر به میزان گفت: «اعضاى این باند با 

راه اندازى دو شعبه بنگاه امالك دست به کالهبردارى 
میلیاردى زدنــد و یکســال قبل با تعطیــل کردن
بنگاه ها متوارى شــدند اما ســرانجام یکســال بعد 

شناسایى و دستگیر شدند.»
وى ادامه داد: «تاکنون 55 شاکى با شناسایى متهمان 
از آنها شکایت کرده اند. در حال حاضر تحقیقات بیشتر 

از این افراد ادامه دارد.»

به دنبال ســوختن دختر 15 ســاله هنگام پر کــردن بادکنک با یک کپســول گاز «هلیــوم» تقلبی، 
پدر وي خواســتار برخورد قاطع دســتگاه قضائی با عوامــل توزیع و فروش این قبیل کپســول هاي 

خطرناك شد.
پدر دختر مصدوم که با طرح شکایتی خواستار مجازات فروشنده این کپسول گاز تقلبی شده است، گفت: 
«پس از این سانحه به علت آنکه این کپسول هاي تقلبی اتفاق دیگري را براي سایر کودکان و نوجوانان 
پیش نیاورند، از فروشنده این کپسول شکایت کردم. دادگاه از سه مرجع آتش نشانی، سازمان استاندارد 
ایران و اداره تعزیرات در خصوص این کپسول اســتعالم خواست. سازمان آتش نشانی و اداره استاندارد 
هر دو به اتفاق تأیید کردند که گاز درون این کپســول ها هلیوم نبوده بلکــه با گاز خطرناك هیدروژن، 
پر شده است. پس از بررسی و تحقیق بیشتر به تولیدکننده اصلی این کپسول ها رسیدیم و شکایتی هم 
علیه تولیدکننده اصلی تنظیم کردیم که متأســفانه بازپرس این شــکایت را از ما نپذیرفت. با این حال 
امیدوار هستیم تا دادگاه به این پرونده رسیدگی دقیق تري داشته باشد. چرا که اگر این بادکنک مقابل 

صورت یک کودك دو سه ساله منفجر می شد به طور قطع اتفاق ناگوارتري رخ می داد.» 

در پى انتشــار خبرى در روز پنج شنبه 23 شهریور 96 در 
خصوص وقوع حادثه براى نوجوان 13 ســاله بابلى در 
پارك آبى پردیس بابل، پدر این نوجوان با تکذیب سخنان 

مدیر مجتمع به وى اعتراض کرد.
پدر «امیررضا طلوعى مقدم» به تشریح حادثه پرداخت 
و گفت: «اظهارات مدیر مجتمــع تفریحى پردیس در 
خصوص این حادثه سراســر کذب بود که این مطالب 
کذب،  توهین به خانواده ما بــود. فرزندم طبق گزارش 
بیمارســتان روحانى، بدون هیچ گونه عالیم حیاتى در 

بیمارستان پذیرش شد.»
کسرى مقدم، مدیر مجتمع تفریحى سرگرمى پردیس 
بابل در همان روز حادثه گفته بود: «این کودك حین شنا، 
دریچه مکش مربوط به تصفیه آب را که داراى ابعاد 25 در 
25 بود، باز کرد، که همین امر باعث مکش وى مى شود.» 
وى افزوده بود: «شناى برعکس این کودك، او را بیشتر به 
سمت مکش مى کشید. بچه هاى نجات اورژانس مستقر 
در پارك آبى، در فاصله بین 20 تا 30 ثانیه این کودك را از 
آب خارج کردند و پس از اقدامات درمانى اولیه، با حضور 

اورژانس به بیمارستان منتقل شد.»
اما پدر امیررضا مــى گوید: «امیررضــا طبق گزارش 
بیمارستان، حدود پنج دقیقه در زیر آب بود، زنده ماندنش 
یک معجزه بود. بســیار نذر کردم تا پســرم زنده بماند. 
بر خالف مطالب کذب مدیــر مجتمع، دریچه مربوط به 
مکنده تصفیه آب قابل باز کردن نبود و چندین نفر براى 

باز کردن آن نیاز است.»
پدر امیررضا تصریح کرد: «پسرم پس از اینکه از ُسرسره 

وارد آب شد،  متوجه شد به یک سمتى کشیده مى شود، 
وقتى کنجکاو شد که قضیه چیست، فشار آب آن دریچه 
وى را به ســمت خود کشید و نتوانســت خود را برهاند. 
امیررضا در شنا مهارت کامل دارد و دوره هاى تخصصى 
شــنا را گذرانده اســت. در چند مرحله از یک تا پنج نفر 
حتى افــراد قوى هیکل تالش کردنــد وى را از زیر آب 
بیرون بکشند اما موفق نشدند، نهایتًا با خاموش کردن 

موتورخانه، توانستند پسرم را بیرون بکشند.»
وى افزود: «پس از بیرون کشــیدن پســرم از آب ، او تا 
مدت ها هوش نداشت، این لطف خدا بود که امیررضا را به 
ما برگرداند. تعدادى از اعضاى شوراى شهر جهت عیادت 
از فرزندم به بیمارستان مراجعه کردند و درخواست گذشت 
کردند،  همچنین افرادى از طرف مدیر مجتمع پردیس، 
براى پادرمیانى و گذشــت نزد ما آمدند. سه شرط براى 
مجتمع پردیس گذاشتیم تا از شکایت صرف نظر کنیم، 
1-نقطه مورد نظر که باعث حادثه شد، براى حفظ جان 
سایر شهروندان، ایمن سازى شود 2- کذب بودن گفته ها 
را به طور رسمى اعالم کرده و از خانواده ما به علت این 
مطالب کذب عذرخواهى کند 3- دیه در وجه یک مرکز 

خیریه پرداخت شود.»
امیررضا نیز از روى تخت بیمارستان گفت: «از خواندن 
مطالب مدیر مجتمــع پردیس خیلى عصبانى شــدم، 
80 درصد حرف هاى وى دروغ بود. من در کالس هاى 
تخصصى شنا شــرکت کردم و مهارت دارم اما موقعى 
که وارد آب شــدم پس از خروج از ُسرسره، متوجه شدم 
از یکجایى آب مرا به ســمت خود مى کشد، سرم را بردم 

پایین که ببینم چیست، ناگهان فشار مکش خیلى زیاد شد 
و مرا به سمت خود کشید.»

امیررضا گفت: «یک ســوم از دریچه مکش تصفیه آب، 
شکسته بود و سر و صورتم پس از فشــار زیاد در نقطه 
شکستگى گیر کرد و بقیه قسمت هاى دریچه هم با فشار 
مرا به سمت خود مى کشد، تنها پاهایم آزاد بود. در ابتدا 
پسرعمویم سعى کرد مرا باال بکشد، نتوانست، دو سه نفر 
دیگر را با خود همراه کرد آنها هم نتوانســتند، پس از آن 
یک مرد قوى هیکل هم آمد اما باز هم نتوانستند مرا بیرون 
بکشند، در نهایت موتورخانه را خاموش کردند و مرا بیرون 
کشیدند. در یک دقیقه اول، توانستم نفسم را حبس کنم 
اما بعد بیهوش شدم. هرکس دیگر اگر جاى من بود، االن 

به رحمت خدا رفته بود.» 

دادستان عمومى و انقالب کرمانشاه با اشاره به جزئیات قتل خانوادگى در شهرستان اسالم آباد غرب، از 
تشکیل پرونده قضائى و بررسى فورى این قتل ها خبر داد.

محمدحسین صادقى دیروز سه شــنبه در جمع خبرنگاران گفت: ساعت سه و نیم بعد از ظهر روز دوشنبه 
شخصى با هویت مشخص متولد سال 59 با انگیزه نامشخص و با استفاده از اسلحه شکارى تک لول همسر 
و دو فرزند دختر خود را که یکى ده ســاله و دیگرى چهارساله بودند، با شــلیک گلوله به ناحیه صورت در 
منزلش به قتل  رساند. به گفته صادقى این فرد سپس با شلیک گلوله به صورت خود، خودکشى کرده است.
دادستان کرمانشاه همچنین عنوان کرد: دادستان اسالم آباد غرب در این رابطه پرونده قضائى تشکیل داده 

و علت وقوع این حادثه به سرعت بررسى مى شود.
این جنایت در حالى اتفاق افتاده اســت که هفته گذشته قاتل دختر جوان اســالم آبادى در مأل عام به دار 

مجازات آویخته شده بود؛ فرد اعدامى نیز با اسلحه گرم اقدام به قتل کرده بود. 

امیررضا چگونه از مرگ حتمى نجات پیدا کرد

دریچه مکش، نوجوان 13 ساله را بلعید

 روى بدن «محســن» عالوه بــر خالکوبى هاى 
متعدد بیش از 20 اثر چاقو دیده مى شود. 26 ساله 
است اما چهاربار سابقه زندان دارد و از 19 سالگى 
به زندان رفته، یکى از اتهاماتش آزار یک پســر 
14ساله اســت که به قول خودش تبرئه شده اما 
دوباره به دلیل مرگ مشــکوك همان نوجوان و 
شکایت خانواده متوفى به زندان افتاده و همچنان 

درگیر پرونده است. 
 درباره جرایمــى که مرتکب 

شدى بگو؟
در سال 93 به جرم ضرب و شتم ده ماه به زندان 

رجایى شهر کرج رفتم.
بار دوم براى چــى به زندان 

رفتى؟
درسال 94 با یک پسر بچه دعوا کردم و بعد او ادعا 
کرد که من به او تعرض جنسى کردم و به پزشک 
قانونى رفت اما نتیجه منفى بود و در دادگاه کیفرى 
استان از اتهام تعرض تبرئه شدم اما به دلیل ضرب 
و شتم دادگاه حکم یکسال زندان و دیه تعیین کرد 
که هم حبس را کشیدم و هم دیه را پرداخت کردم.

مى گوینــد باعث قتــل همان 
نوجوان شدى؟

 پسر بچه بخاطر دوست دخترش خودکشى کرد. 
دختره هم بخاطر او خودکشى کرد اما زنده مانده 
بود و سرخاك پســره هم آمده بود به من ربطى 

ندارد.
چرا با آن نوجوان دعوا کردى؟

ما هم محلــه اى بودیم اما هیــچ ارتباطى با هم 
نداشتیم.

پس چرا با او دعوا کردى؟
مى گفتند با بچه هــا دعوا مى کند. مــن هم با او 

دعوایم شد. البته از آن پرونده کًال تبرئه شدم.
تحصیالتت چقدر است؟

سیکل.
آخرین بــار براى چــى دعوا 

کردى؟
چیز خاصى نبود هفت تا برادر هستند که مدام از 
خودشون تعریف مى کنند، ُکرى زیاد مى خواندند 
و دعوا راه مى اندازند، من هم بــا آنها دعوا کردم، 
مقصر آنها بودند مدام از خودشان تعریف مى کنند.

چــون از خودشــان تعریف 
مى کننــد، باید بــا آنها درگیر 

مى شدى؟
آنها دعوا راه مى اندازند. من کارى نداشتم.

آنها هم بازداشت شده اند؟
نه، چون آنها شکایت کردند.

وضعیت مالى ات چطور است؟
در مغازه روسرى فروشــى برادرم کار مى کنم و از 

لحاظ مالى هم مشکلى ندارم.
چندبار سابقه زندان دارى؟

3 بار، البته با این دفعه مى شه چهار بار.
چرا روى تنت خالکوبى کردى 

«بُکش تا زنده بمانى»؟
تلخى عمر بشر حاصل بى تجربگى است. گاهى 

اوقات براى بودن باید کشت!

گفتگو با بزهکار 26 ساله 

گاهى اوقات براى بودن 
باید کشت!

جزئیات قتل خانوادگى در اسالم آباد غرب 

حادثه  دردناك براي یک دختر هنگام بادکردن بادکنک

تیراندازى مرگبار مأمور کالنترى 
به خانواده همسرش

ده شــدند که هنوز در اتاق عمل 

 مبنى بر اینکه علــت این اتفاق 
حقیقات اولیــه علت وقوع حادثه 
گــزارش شــده اســت، امــا

دن زوایاى پنهان علت وقوع این 

2 دزد سابقه دار که در جریان سرقت از یک مغازه مواد پروتئینى دستگیر شده بودند 
با حکم قضائى به قطع انگشتان دست محکوم شدند.

ساعت 4 بامداد بیست و هفتم تیرماه سال 95 مأموران کالنترى 127 نارمک هنگام 
گشتزنى در یکى از خیابان ها با سه مرد روبه رو شدند که در حال بارگیرى محموله 
بزرگ سوسیس و کالباس از یک مغازه فروش مواد پروتئینى بودند. مردان جوان به 
سرعت گونى هاى سوسیس و کالباس را به داخل یک وانت منتقل مى کردند. رفتار 
مشکوك آنها موجب شک پلیس شد و آنها به محض روبه رو شدن با ماشین گشت 

پا به فرار گذاشتند.
تعقیب و گریز آغاز شــد و دقایقى بعد سه متهم بازداشت شــدند. دو نفر از آنها که 
سابقه دار بودند به سرقت چندین کیلو سوسیس و کالباس از مغازه اعتراف کردند اما 
همدست دیگرشان ادعا کرد در سرقت دستى نداشته و فقط راننده بوده است. در ادامه

بازجویى ها دو متهم سابقه دار به سرقت شــبانه از یک خانه نیز در منطقه نارمک 
اعتراف کردند. به این ترتیب سه متهم روز دوشــنبه در شعبه هفتم دادگاه کیفرى 
یک استان تهران پاى میز محاکمه ایستادند. در این جلسه زن جوان که به خانه وى 
دستبرد زده شده بود گفت: «به سفر چند روزه رفته بودم اما وقتى به خانه ام برگشتم 
متوجه شدم به خانه ام دستبرد زده شده و همه پول و طالهایم و وسایل باارزش خانه 
به قیمت تقریبى 20 میلیون تومان سرقت شــده است. شواهد نشان مى داد دزدان 
چندین روز در خانه ام مانده بودند و حتى یک زن را هم همراه خودشــان به خانه ام 

آورده بودند. ماجراى ســرقت از خانه ام تأثیر بدى در روحیه ام گذاشــت و موجب 
شد خانه ام را بفروشم. من از متهمان شــکایت دارم و برایشان مجازات قطع دست 

مى خواهم.»
صاحب مغازه پروتئینى هم براى دزدان مغازه اش اشد مجازات خواست. سپس سه 
دزد جرمشان را گردن گرفتند و تقاضاى بخشش کردند.  در پایان این جلسه هیئت 
قضائى وارد شور شــد و دو دزد سابقه دار را به قطع انگشــتان دست محکوم کرد. 

همدست دیگر انها نیز به شالق و زندان محکوم شد.

قطع دست، مجازات دزدیدن سوسیس و کالباس 

جوان ترین کالهبردار میلیاردى کشور با 55 شاکى
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یک کارشــناس حوزه فناورى اطالعات با اشاره به 
رشد و افزایش حجم اطالعات تولید شده در فضاى 
مجازى، گفــت: به تدریج و با گســترش اطالعات 
موجود در رایانه ها و فضاهــاى اینترنتى به فضایى 
بزرگ تر براى ذخیره ســازى اطالعات تولید شــده 
نیاز است. سیســتم هاى رایانش ابرى به جایگزین 
بسیار خوبى براى این سیستم ها تبدیل شده چراکه با 
استفاده از این تکنولوژى مى توان از حجم باقیمانده 
در دیگر دیتاســنترهاى وصل شــده بــه ابرهاى 

اطالعاتى نیز استفاده کرد.
مهدى رزمى با بیان اینکه سیستم هاى رایانش ابرى 
حجم زیادى از اطالعات را کــه در جاهاى مختلف 
ذخیره شده است، دریافت و از طریق اینترنت یکپارچه 
مى کنند، ادامه داد: ابرهاى اطالعاتى در واقع نقش 
مدیریــت اطالعات و پردازش هاى سیســتم را ایفا 
مى کنند به این صورت که در زمانى که دیگر کاربران 
از سیستم خود استفاده نمى کنند، از قدرت پردازشى 
آنها به دیگر کاربران آنالین مى دهد و اطالعات را با 

کیفیت بیشترى به مخاطبان ارائه مى دهد.
وى ادامه داد: در مورد ذخیره سازى اطالعات هم به 

همین ترتیب اســت؛ همانطور که در نرم افزارهایى 
مانند تلگرام و اینستاگرام مشاهده مى کنیم که حجم 
اطالعات آنها تنها در یک مجموعه ذخیره نشده، بلکه 
در همه جا و در سیستم هاى شخصى افراد ذخیره شده 
اما از طریق ابرهاى اطالعاتى این اطالعات در یک 

سیستم مشترك هم در تلگرام انباشته شده است.
این کارشــناس آى تى با اضافه کردن این نکته که 
رایانش ابرى در واقع به صورت یک ابر اطالعاتى از 
باال، اطالعات را یکپارچه مى کند، بیان کرد: در ایران 
تالش هایى در حال انجام اســت تــا مجموعه هاى 
خصوصى و دولتى به سمت استفاده از سیستم هاى 
رایانش ابرى مشــترك بروند اما ایــن امر در عمل 
نیازمند همکارى و هم افزایى دســتگاه هاى مستقل 

و متفاوت است.
وى با اشــاره به موانع و مســائل موجــود در حوزه 
رایانش ابرى در ایران، عدم رشد این حوزه را ناشى از 
جزیره اى عمل کردن ادارات دولتى در ایران ارزیابى 
کرد و اظهار داشــت: تا زمانى که تک دیتاسنترها به 
صورت مستقل و یا استانى کار مى کنند نمى توان به 
استفاده گسترده از سیســتم هاى ابرى امیدوار بود. 

این مسئله خصوصًا در شرکت مخابرات ایران بسیار 
مشهود است چرا سیستم مخابراتى در کشور یکى از 
بهترین فضاها براى اجراى رایانش ابرى اســت، اما 
در همین سازمان دیتاسنترها به صورت جزیره اى و 

پراکنده در استان ها فعالیت مى کنند.
رزمى در نهایت بــا ایمن توصیف کردن اســتفاده 
از سیســتم هاى رایانش ابرى به مزایاى دیگر این 
سرویس اشاره کرد و گفت: با استفاده از سیستم هاى 
رایانش ابرى هزینه ها به شدت پایین مى آید و کیفیت 
نیز به شــدت افزایش مى یابد. ضمن اینکه به دلیل 
استفاده از قدرت و ســرعت پردازش باالتر، استفاده 
کاربران از خدمــات اینترنتى و رایانــه اى، کیفیت 

بیشترى هم پیدا مى کند.
شبکه اى همچون تلگرام یکى از برنامه هایى است 
که از یک فضاى ابــرى براى ارائــه خدمات خود 
استفاده مى کند و براى همین است که کاربران گاهى 
اوقات از آن به عنوان فضایى امن براى ذخیرسازى 
اطالعاتشان اســتفاده مى کنند؛ چون مى دانند که 
با داشــتن یک شــماره تلفن مى توانند از طریق هر 

دستگاهى به آن وصل شوند.

تلگرام یک دفترچه یادداشت امن 
است؟

شــرکت اپل با همکارى شــرکت هاى فعال در 
زمینه بهداشــت و ســالمتى، قصد دارد قابلیت 
تشخیص بیمارى هاى قلبى را به ساعت هوشمند 

خود (اپل واچ) اضافه کند.
تالش این غول فنــاورى آمریکایى به افزودن 
قابلیت تشــخیص بیمارى ها و ناهنجارى هاى 
قلبى و عروقى به ساعت هوشمند اپل، مى تواند 
گام بزرگى در راســتاى تأمین سالمت کاربران 
باشد و این وسیله لوکس را به یک وسیله ضرورى 
براى همه افراد به خصوص کســانى که احتمال 
مشــکالت قلبى و عروقى در آنها بیشــتر است 

تبدیل کند.
 (Cardiac arrhythmia) مشکل آریتمى قلبى
به معنى غیرطبیعى بــودن و نامنظم بودن تپش 
قلب اســت که همیشــه به عنوان یک بیمارى 
محسوب نمى شــود اما براى بسیارى از مردم در 
صورت مراجعه به پزشک مربوطه، نیاز به چکاپ 
همیشگى و تحت نظر بودن دارد. اکنون ساعت 
هوشمند اپل مى تواند به آن دسته از افرادى که 

چنین نیازى را دارند، کمک بسزایى کند.
 American) شــرکت هایى نظیر آمریکــن ِول
Well) در حال حاضر اپلیکیشــن هایى را براى 

گوشــى هاى آیفون ارائه مى دهند تا کاربران در 
صورت بروز هر گونه مشــکل و بیمارى، بتوانند 
از طریق اتصال به اینترنت در عرض چند 
دقیقه به نزدیک ترین پزشک مربوطه 

دسترسى پیدا کنند.
شــبکه cnbc در ماه ژوئن بود که 
از همکارى شــرکت بهداشــت و 
سالمت دیجیتال به نام استنفورد 
با اپل گزارشــى ارائــه داده بود، 
همچنین طبق گزارش هاى این 
شبکه در ماه گذشته، شرکت اپل 
با توسعه دهندگان بیمارستان ها و 
سایر گروه هاى صنعتى و کلینیک ها 
در حال مذاکره بوده اســت تــا بتواند 
قابلیت هاى اندازه گیرى، چکاپ، ارزیابى 
و ردیابى وضعیت ســالمت کاربــران را به 
ساعت هوشمند و سایر گجت هاى پوشیدنى 

خود بیا فزاید.

 شرکت سازنده فایروال کوجو (CUJO) اعالم کرده که 
در ســال 2017 بیش از 20 میلیارد وسیله الکترونیکى 
متصل به اینترنت در سراسر دنیا وجود دارد. این وسایل 
شامل وسایل خانگى هوشمند، کامپیوترها، اسمارتفون ها 
و دوربین ها امنیتى مى شــوند. نکته جالــب اینکه این 
وسایل از درجات بسیار پایینى از امنیت و سیستم دفاعى 
برخوردار هستند که اجازه حمله و ورود آسان هکرها به 
آنها را مى دهد. وضعیت براى خانواده هاى داراى فرزند 
نوجوان خطرناك تر هم مى شود چرا که فرزندانشان در 
خطر مواجهه با وبسایت هاى غیر اخالقى و آسیب رسان 

هستند.
کوجو یک دستگاه دوست داشــتنى هوشمند است که 
داراى دو چراغ ال اى دى مشابه چشم در قسمت جلویى 
است. کوجو با بهره گیرى از هوش مصنوعى از وسایل 
هوشــمند متصل به اینترنت افــراد در مقابل حمالت 
هکرها محافظــت مى کند. این دســتگاه همچنین به 
والدین این امکان را مى دهد که دسترسى به وبسایت ها 
را براى فرزندانشــان تا حد الزم محــدود کرده و حتى 
زمان هاى استفاده از اینترنت را نیز محدود و یا مدیریت 
کنند. این کار مى تواند فرزندان و وسایل هوشمند منزل را 

از خطر هجوم هکرهاى اینترنتى محافظت کند.
از ویژگى هاى شاخص این دستگاه مى  توان به هوش 
مصنوعى،  قابلیت یادگیرى طى زمان، آنتى ویروس و 
آنتى باج افزار، سیستم آنالیز کننده فعالیت هاى کاربران، 
اینترنت امن و محافظت در برابر حمالت Dos اشــاره 

کرد.
کوجو به پردازنده 2هسته اى یک گیگاهرتز، 4 گیگابایت 
حافظه داخلى، یک گیگابایت رم DDR و 2 پورت اترنت 
مجهز شده است. این دســتگاه در حال حاض ر با قیمت 

249 دالر و اشتراك مادام العمر قابل خریدارى است.

همانطور که می دانید اسمارتفون ها داراي یک اسالت 
مخصوص کارت هاي حافظه هستند اما به علت محدود 
بودن ظرفیت آنها، شرکت هاي سازنده به تدریج تصمیم 
گرفتند این اســالت را از بین ببرنــد. در این حالت، 
کاربران با استفاده از کارت ریدر 4 در یک «دیسکی» 

قادر به افزایش ظرفیت کارت حافظه هستند.
بدون درنظر گرفتن اینکه سیستم عامل گوشی اندروید 
است یا iOS، می توانید فضاي ذخیره تعبیه شده داخل 
گوشــی را پاك کنید و فایل هاي موسیقی، عکس و 

ویدئوهاي حجیم را روي کارت حافظه ذخیره کنید.
دیســکی می تواند به صــورت خــودکار عکس ها و 
ویدئوهاي شما را بکاپ گیري کند. همچنین، با نصب 
اپلیکیشن«IUSB» از روي اپل استور که مخصوص 
دوربین است می توانید از دیسکی به عنوان فلش درایو 

استفاده کنید. اگر گوشــی اندرویدي دارید بدون نیاز 
به نصب اپ اضافــی از دوربین گجت خود اســتفاده 
کنید و همیشــه به 256 گیگابایت حافظه ریل-تایم 

دسترسی داشته باشید.
 دیسکی با همه گوشــی ها و تبلت هاي اندرویدي و 
iOS ســازگار اســت و از تمام فایل ها با فرمت هاي 

گوناگون مانند txt، pdf، jpg، M P3 و ... پشــتیبانی 
می کند. از نظر نرم افزار نیز بــا Mac OS X 10.6 به 
باال، ویندوزهاي 7، 8 و 10 و نســخه اندروید 5,1 به 

باال سازگاري دارد.
ســرعت خواندن اطالعات بین 20 تا 27 میلی ثانیه 
و سرعت نوشــتن آن بین 11 تا 20 میلی ثانیه است. 
قیمت این کارت ریدر حدود 47 دالر، رنگ آن نقره اي 

و وزنش تنها 100 گرم است.

محققان به تازگى آپدیت جدیدى از نقشه Google Earth را عرضه 
کرده اند که نماى خیابان ها را در واقعیــت مجازى گوگل نیز نمایش 

مى دهد.
گوگل سال گذشته آپدیتى براى برنامه گوگل ارث عرضه کرد که به 
کاربران اجازه مى داد نرم افزارهاى نقشه بردارى را در واقعیت مجازى 
جســتجو کنند. در حال حاضر، گوگل، قابلیت Street View (نماى 
 Earth VR Google خیابان) را نیز به واقعیــت مجازى زمینى یــا

افزوده است.
از راه اندازى نرم افزار گوگل ارث قریب یک دهه مى گذرد و مجموعه اى 

از تجهیزات در آن تعبیه شــده اســت که مى تواند تمرکز روى نقاط 
مختلف جهان را بیشــتر کند. آپدیت واقعیت مجازى در سال گذشته 
به دارندگان گوشى هاى HTC Vive و Oculus Rift این امکان را داد 
که بتوانند از نقاط مختلف دنیا عبور کنند، در اطراف شهرها و محدوده 

کوه ها پرواز کنند و به سادگى اطراف را مشاهده کنند.
این کاربران، با کمک آخرین آپدیت گوگل ارث، نماى تصویرى 85 
کشور دنیا را در نماى نرم افزارى استریت ویو جستجو و مشاهده کنند. 
براى پرواز به سطح زمین در موقعیت هاى خاص دکمه استریت ویو 

را بفشارند.

فشردن این دکمه با کمک گرفتن از یک کنترل دستى، کاربر را در یک 
تصویر 360 درجه اى روى زمین معلق مى کند و فرد مى تواند با خیال 
راحت اطراف را مشاهده کند. گوگل با توجه به مکان هاى متعددى که 
مورد بررسى قرار مى دهد، گزینه هاى پیشنهادى را نیز براى مسافرت 

و گشت وگذار در اختیار کاربران قرار مى دهد.
آپدیــت جدیــد گــوگل ارث روى گوشــى هاى HTC Vice و
 Oculus Rift قابل دسترس است و عالقه مندان همچنین  مى توانند 
 Google Daydream نرم افزار استریت ویو را براى واقعیت مجازى

دریافت کنند.

حتمًا براى شما هم پیش آمده است که در گوشى 
اندرویدیتان یک برنامه با اختالل مواجه شــود و 
هنگ کند. در این هنگام راهى جز بستن برنامه 
مورد نظر ندارید اما اگر برنامه در حالت عادى نیز 
بسته نشد چه باید کرد؟ براى بستن برنامه هایى 
که پاسخگو نیســتند (هنگ کرده اند) یا در پس 
زمینه گوشــى منابع زیادى را مصرف مى کنند، 
یک گزینه بــه اســم FORCE STOP وجود 
دارد که با انتخاب آن، برنامه هنگ کرده بسته و 

متوقف مى شود. براى این کار کافى است به شرح 
زیر عمل کنید.

 به Settings مراجعه کنید.
 به بخش Apps مراجعه کنید.

بر روى نام برنامه اى که هنگ کرده است ضربه 
بزنید.

 گزینه Force stop را انتخاب کنید.
بــر روى OK ضربه بزنیــد تا برنامــه متوقف

 شود.

کارت ریدر، مشکل کمبود حافظه اسمارتفون را 
برطرف می کند

آپدیت جدید 
«گوگل  ارث» براى 

کاربران حرفه اى 

اگر از آن دسته افرادى هستید که معتقدند 
علم و دانــش باید به صــورت رایگان در 
دســترس همه باشــد این خبر براى تان 
مســرت بخش اســت: یک افزونه جدید 
رایگان براى مرورگرها امکان دسترسى به 

این منابع را آسان مى کند.
اوایل ماه جارى میالدى Unpaywall توسط 
مؤسســه متن باز Impactstory راه اندازى 
شد. مهمترین ویژگى این مؤسسه که توسط 
سازمان علوم ملى راه اندازى شده آن است 

که به دنبال سود و کسب درآمد نیست.
کافى است پالگین را روى نسخه دسکتاپ 
مرورگر کروم و فایرفاکس نصب کنید. بعد 
از آن، هر زمان که وارد صفحه نخست یک 
مقاله روى مجله آکادمیک شوید یک آیکون 
قفل روى صفحه ظاهر مى شــود. پالگین 
شروع به جستجو براى دسترسى رایگان به 
یک کپى کامل از مقاله اى که مدنظرتان است 
مى کند و اگر موفق شود، آیکون قفل از رنگ 
خاکسترى به رنگ سبز تبدیل مى شود. روى 
آن کلیک کنید تا نسخه PDF دانلود شود. اگر 
قفل به رنگ طالیى تبدیل شود، یعنى اینکه 
مقاله اى که مشغول خواندن آن هستید از 
یک الیسنس دسترسى باز برخوردار است.

از همــه مهمتر، تمام ایــن کپى ها قانونى 
هستند. دیتابیسى که پالگین فوق در آن به 
جستجوى کپى هاى عمومى و در دسترس 
 DOI مى پردازد حاوى بیــش از 30 میلیون
است.طبق مطلبى که در وبسایت رسمى این 
 Unpaywall پالگین منتشر شده: «سیستم
در بین  PDFهایى که به صورت قانونى توسط 
نویسندگان شــان آپلود شده اند جستجو 
مى کند، در حالى که سیســتم Sci-HUB از 
PDF هایى استفاده مى کند که به طرق دیگر 
جمع آورى شده اند. با اینکه، این روش نتایج 
دقیق تر و کامل ترى ارائه مى دهد اما تماماً 

قانونى نیست.»
سازنده این پالگین معتقد است که کاربران 
با استفاده از آن مى توانند در 65 تا 85 درصد 
موارد نسخه هاى کامل مقاالت را پیدا کنند. 
البته، این مسئله به نوع مقاله و سال انتشار 

آن بستگى دارد.

شــرکت فورد با همکارى پیتزافروشى 
زنجیره اى «دامینوز» دست به یک ابتکار 
جدید و جالــب زده و از خودروهاى بدون 
سرنشین براى تحویل پیتزا به مشتریان 

استفاده کرده است.
عملکرد این پیک که به جاى اســتفاده از 
موتور از خودروهاى خودران فورد فیوژن 
بهره مى بــرد به این صورت اســت که 
مشتریان در هنگام رسیدن به خودرو، یک 
کد را بر روى صفحه تبلت مانند که در عقب 
خودرو تعبیه شده وارد کرده و غذاى خود 
را از محفظه اى در کنار آنکه توانایى گرم 

نگه داشتن غذا را دارد دریافت مى کنند.
این خودرو قابلیت آن را دارد تا سفارش 
مشــترى را دقیقاً درب منزل فرد تحویل 
دهد ضمن اینکه قبل از رســیدن به درب 
منزل مشــترى، براى آنها پیام فرستاده 

مى شود.
نکته جالب توجه اینجاست که مشتریان 
مى توانند از طریق یک اپلیکیشــن روند 

تحویل سفارش خود را دنبال کنند.
در حال حاضر این کار به صورت یک پروژه 
آزمایش بوده و از راننده براى راندن خودرو 
استفاده شــد اما فورد قصد دارد تا سال 
2021 خودروهاى خودران را کامالً  بدون 

راننده و مستقل روانه خیابان کند.

دسترسى به 
میلیون ها مقاله علمى 

رایگان

ساعت هوشمند اپل، بیمارى قلبى را تشخیص مى دهد

فایروال خانگى «کوجو» براى محافظت در برابر هکرها

ى ى و
صورت بروز
از طر
دق
د

در
قابلیت
و ردیابى
ساعت هو
خود بیا فزاید

آموزش بستن برنامه هاى هنگ کرده

در حالى کــه تنها چنــد روز از معرفــى آیفون X با 
برچســب قیمت 999 دالرى مى گذرد و بســیارى 
آن را سرسام آور مى دانند، حاال تحلیلگران فناورى 
براى محاسبه سود اپل از فروش هر موبایل وارد عمل 

شده اند.
تحلیلگــران فناورى تأکید کرده اند که ســاخت هر 
دســتگاه آیفون X حدود 412,75 تمام مى شود که 
به معنى سود 59 درصدى اپل از فروش هر موبایل با 

حافظه داخلى 64 گیگابایتى است.
با این حال «تیم کوك»، مدیرعامل این شــرکت در 
یکى از مصاحبه هایش گفته است: «ما روى موبایل 
هایمان ســود زیادى نمى گذاریم و شــرکت هاى 
بسیارى وجود دارند که سود  بیشترى مى برند. اپل بر 
اساس ارزش محصول بهاى آن را مشخص مى کند.»

همانطور که انتظار مى رفــت گرانقیمت ترین قطعه 

آیفون X نمایشــگر 5,8 اینچى با پنل سوپر رتیناى 
سامسونگ اســت که به گفته منابع مختلف بین 80 
 A11 تا 120 دالر هزینه در پى دارد. چیپســت جدید
بیونیک که به گفته اپل قدرتمندترین تراشــه تولید 
شده براى موبایل هاى هوشــمند است نیز 26 دالر 

قیمت دارد.
از طــرف 
دیگر مودم 
به  کوالکام 

کار رفته در این 
موبایل 18 دالر، حسگر 

Face Id نزدیک بــه 25 دالر و 
پنل شیشه اى جلوى دســتگاه 18 دالر 

روى دست اپل هزینه مى گذارند. عالوه بر این 
حافظه 256 گیگابایتى ساخت توشیبا 45 دالر و رم 3 

گیگابایتى نیز 24 دالر قیمت دارند.
البته تمام این 59 درصد به جیب اپل نمى رود چون 
موارد دیگرى از قبیل بازاریابى، تــدارکات، حقوق 
کارکنان، توسعه نرم افزار و...  نیز هزینه هاى خاص 

خود را دارند.

تولید هر آیفون X چقدر براى اپل تمام مى شود؟
تحویل پیتزا با 
خودروى خودران

6موبایل هاى هوشــمند است نیز 26 دالر

ه 
این ر

 دالر، حسگر 
5زدیک بــه 25 دالر و 

8ى جلوى دســتگاه 18 دالر 
این گذارند. عالوه بر  اپل هزینه مى

3 دالر و رم 3 5 گیگابایتى ساخت توشیبا 45 2

خود را دارند.
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منبع: جام جم آ نالین

منبع: ایرنا 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: ایسنا 

منبع: ایرنا 

منبع: میزان 

جشن عروسى سنتى روستاى «توت نده» 

استان کهگیلویه و بویراحمد
در 

تیم ملى والیبال 
ایران پس از کسب 

مقام سوم رقابت هاى 
والیبال جام قهرمانان 

بزرگ جهان ظهر 
دیروز وارد فرودگاه 
امام خمینى (ره) شد.

سومین اجالسیه پنجمین 
دوره مجلس خبرگان 

رهبرى دیروز به ریاست 
آیت ا...احمد جنتى 

افتتاح شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

در آستانه ماه محرم و عزادارى

 شهادت حضرت اباعبدا... الحسین (ع) و یاران باوفایش 

تکایا و حسینیه هاى شهر ها 
سیاه پوش شدند.

منبع:  ایسنا

برنامه سمفونى نور سیمرغ صلح به تهیه کنندگى و کارگردانى امیررضا ساالرى از 25 تا 29 شهریور 

به مدت یک هفته هر شب بر روى بناى برج آزادى اجرا مى شود. سمفونى نور توسط مؤسسه فرهنگى 

«دیسانو» با حمایت یونسکو و مجموعه  فرهنگى- هنرى برج آزادى و با به کارگیرى تکنیک «ویدئو 
مپینگ» همزمان با هفته جهانى صلح در حال برگزارى است.

آماده سازى مدارس
 براى آغاز سال تحصیلى جدید

اختتامیه یازدهمین 
جشنواره ملى 
موسیقى جوان

نواره طوالنى ترین 
جش

شى کشور در تهران 
نقا

:آنا 
بع
من

بازار داغ نوشت افزار در آستانه 
ماه مهر




