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از  اصفهان تا  اهواز در انتظار پول کره اى ها

وقتى خ بر مرگ شوهرم را شنیدم راحت شدم! قیمت دام زنده در آستانه عید قربان افزایش یافت     انتقادهاى تند و بى سابقه آیدین آغداشلو از وضعیت ادبیات و سینما«مادر صنایع دستى» ایران تقدیر شد فرهنگاجتماع اقتصاد
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تالش براى بهبود عملکرد 
سازمان ها،تالش براى ارتقاى 

کیفیت زندگى است

ایرانى ها 
اپل را تحریم مى کنند؟

پنل هاى خورشیدى را 
غیر حضورى 
سفارش دهید

 کشف جسد سوخته 
یک زن و مرد حین اطفاى حریق

عرضه ساینا اتوماتیک
 با 38 میلیون  تومان
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خوردن سبزى ها و میوه هاى 
بنفش را از دست ندهید

با جمله «برنده جایزه شده اید» 
فریب نخورید

خط قرمز هاى پلیس اصفهانخط قرمز هاى پلیس اصفهان
فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان اعالم کردفرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان اعالم کرد
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آشنایى با شایع ترین شگردهاى کالهبردارى

جهان نما

آغاز صدور 
ویزاى اربعین 
حسینى از 20 
شهریور
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مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان 
اینکه متقاضیان سفر به عتبات 

عالیات در ایام اربعین، 
مى توانند براى دریافت 

مدارك و عزیمت به 
عتبات عالیات در 
سامانه «سماح» 

ثبت نام کنند،   ...

«عباس على آبادى» معاون اسبق وزیر نیرو و 
مدیرعامل فعلى شرکت گروه مپنا جدیدترین 
نامى است که در ابتداى هفته جارى به عنوان 

گزینه احتمالى پست مقام عالى وزارت نیرو 
در دولت دوازدهم مطرح شده 

است. از جمله سوابق کارى 
و مدیریتى على آبادى نیز 

مى توان به...
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جدیدترین 
گزینه 
براى وزارت 
نیرو

جهان نماتى» ایران تقدیر شد

بحث خرید مهاجم ایرانى تیم روبین 
کازان روسیه از سوى سلتیک

 همچنان ادامه دارد و اکنون ماجرا در 
خصوص رقم قرارداد این بازیکن 

است.
باشگاه سلتیک اسکاتلند به دنبال 

جذب مهاجم سوم است که در همین 
رابطه از سردار آزمون به عنوان یکى 

از گزینه هاى موردنظر «براندن 
راجرز» براى این پست یاد مى شود. 
با توجه به مصدومیت «لى گرفتس» 
و «موسا دمبله»، راجرز مجبور شده 

براى اینکه همچنان سلتیک را 
به عنوان تیمى قدرتمند حفظ کند، 

دست به خالقیت بزند.

بخشى از فاینانس 8 میلیارد یورویى کره جنوبى صرف یک پروژه مهم ریلى مى شود

پرچمدارسامسونگ رونمایى شدپرچمدارسامسونگ رونمایى شد

سردار سردار 
گران ترین گران ترین 
بازیکن تاریخ بازیکن تاریخ 
سلتیک سلتیک 
مى شود؟مى شود؟
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تجدید آگهى مناقصه عمومى

حمیدرضا فدایى- مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبزشهردارى شاهین شهر

نوبت دوم

آگهى مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت اول

آگهى مناقصه طبخ و توزیع غذا

دکتر غالمرضا شمس- رئیس دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر اصفهان

سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر براساس مجوز شماره 4382/ش مورخ 1395/12/28 شوراى محترم 
اسالمى شاهین شهر، ابالغ شماره 96/388/ص مورخ 96/01/17 شــهردارى شاهین شهر، بند 3 مصوبه مورخ 96/05/01 
هیئت مدیره در نظر نسبت به خرید اتصاالت آبرسانى با اعتبار اولیه 4/500/000/000 ریال (چهار میلیارد و پانصد میلیون 
ریال) از محل اعتبارات بودجه عمرانى سال 1396 طبق اسناد مندرج در اسناد آگهى اقدام نماید، متقاضیان مى بایستى 
جهت اطالع از شرایط و شــرکت در مناقصه به امور مالى سازمان پارك ها و فضاى سبز شــهردارى شاهین شهر واقع در

 شاهین شهر- خیابان دهخدا- فرعى یک شرقى- پالك 105 مراجعه و نســبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز 
یکشنبه مورخ 96/06/19 به حراست شــهردارى اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ســاعت 15 روز دوشنبه مورخ 

1396/06/20 با حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
سایر شرایط:

1- چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
2- سپرده شــرکت در مناقصه مبلغ 225/000/000 ریال مى باشــد که به صورت وجه نقد به حســاب سپرده به شماره 
0108798157003 نزد بانک ملى واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکى معتبر با شــرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل ارائه 

مى باشد. 
3- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده باشد 

یا مبهم، مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

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

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

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

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

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

تقریبى 18 مترمربع

دانشکده فنى و حرفه اى شــهید مهاجر اصفهان در نظر دارد امور طبخ و 
توزیع غذاى مورد نیاز دانشــجویى خود را براى سال تحصیلى 97-96 از 
طریق مناقصه به شرکت هاى واجدالشرایط (ترجیحًا داراى سابقه کار در 
واحدهاى آموزشى و دانشگاهى) واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست 
مى گردد جهت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ نشر آگهى به مدت 5 روز
 به آدرس: اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشــکده فنى شهید مهاجر 

اصفهان- امور قراردادها مراجعه نمایند.

امام صادق علیه السالم مى فرمایند : هر کس زمام امور مردم را به دست بگیرد و عدالت پیشه کند و 
در خانه ( اتاق کار ) خود را به روى مردم بگشاید و پرده ها (موانع) را کنار بزند و به امور رسیدگى کند، 

بر خداوند عز و جل است که در روز قیامت او را از ترس و هراس ایمن گرداند و به بهشت برد.
بحار - جلد 75 - صفحه 340

ضمن تبریک آغاز رسمى پنجمین دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا به همه اعضاى 
محترم منتخب مردم و تشکر از تالشهاى اعضاى محترم دوره چهارم ، از خداوند بزرگ 

توفیق روز افزون در عمل به تکالیف قانونى و پاسداشت امانت مردم را مسألت دارد.

هفته دولت گرامى باد

روابط عمومى شهردارى دستگرد
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معاون هماهنگ کننده نمایندگى ولى فقیه در سپاه عاشورا 
گفت: دشمن از ورود ســپاه پاسداران به عرصه اقتصادى 

نگران است.
به گزارش مهر، على حسین هاشم پور عصر شنبه در دیدار 
با بازنشستگان سپاه ناحیه اهر با اشاره به اینکه ایجاد شبهه 
علیه سپاه پاسداران، دل پاســداران را مى رنجاند، اظهار 
داشت: دوست و دشــمن با ایجاد شبهه در ذهن مردم در 
خصوص اینکه سپاه پاسداران چرا وارد عرصه  اقتصادى 
شده است، بر اساس قانون اساسى نه تنها سپاه پاسداران 
بلکه ارتش نیز مى تواند به عرصه اقتصادى ورود پیدا کنند 

و اگر وارد این عرصه نشوند بایستى محاکمه شوند.

وى افزود: سپاه پاسداران با اینکه به عرصه اقتصادى وارد 
و بخشى عمده اى مشکالت را حل کرده ولى گاهى دولت 

تفنگدار و رقیب بخش خصوصى معرفى مى شود.
معاون هماهنگ کننده نمایندگى ولى فقیه در سپاه عاشورا 
بابیان اینکه دشــمن از ورود سپاه پاســداران به عرصه 
اقتصادى نگران است، ادامه داد: کسانى که با هدف ورود 
به عرصه اقتصادى به سپاه هجمه وارد مى کنند نشان دهند 
که ارتش کدامیک از کشورهاى پیشرفته و توسعه یافته به 
عرصه اقتصادى وارد نشــده به طور مثــال همین ارتش 
آمریکا در ســال 2010 بیش از 3/5میلیون شغل ایجاد 

کرده است.

پس از آنکه «حبیب ا... بیطرف» وزیر پیشــنهادى نیرو 
موفق به کسب رأى اعتماد از سوى نمایندگان مجلس 
شوراى اســالمى براى حضور در کابینه دولت دوازدهم 
نشد؛ رایزنى ها و شایعات متعددى براى وجود نام افراد 
مختلف در لیســت مورد نظر ریاست جمهورى آغاز شد 
اما هیچکدام جنبه رسمى به خود نگرفت و نهایى نبود. 
پس از طرح اســامى افرادى چون «ســتار محمودى» 
سرپرست فعلى وزارت نیرو ، «سید محمد صادق زاده» 
مدیرعامل سازمان انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وري 
انرژي برق ایران، «غالمرضا منوچهرى» معاون فعلى 
مهندســى و امور توسعه مدیرعامل شــرکت ملى نفت 

ایران و «رضا اردکانیان» معاون اسبق وزیر نیرو و مدیر 
برنامه دهه بین المللى آب در ســازمان ملل، اینک نام 
یکى دیگر از متخصصان و مدیران باسابقه کشور بیان 

شده است.
«عباس على آبادى» معاون اسبق وزیر نیرو و مدیرعامل 
فعلى شــرکت گروه مپنا جدیدترین نامى اســت که در 
ابتداى هفته جارى به عنوان گزینه احتمالى پست مقام 
عالى وزارت نیرو در دولت دوازدهم مطرح شده است. از 
جمله سوابق کارى و مدیریتى على آبادى نیز مى توان به 
فعالیت در جهاد سازندگى، مشارکت در اجرا و مدیریت 

پروژه هاى نیروگاهى کرخه و کارون 3  و... اشاره کرد.

سپاه وارد اقتصاد نشود
 باید محاکمه شود

جدیدترین گزینه 
براى وزارت نیرو 

پشت پرده گشت ارشاد
  تابناك | دولـت بهـار کلیپى منتشـر کـرده از 
سـخنان احمدى نـژاد در خصـوص گشـت ارشـاد که 
رئیس جمهور سـابق در آن مى گوید عده اى از موافقان 
طرح گشـت ارشـاد آلبومـى از بدتریـن تصاویـر زنان 
بدحجاب را تهیه کـرده بودند و آن را بـه علما و مراجع 
نشان مى دادند و مى گفتند ما مى خواهیم با اینها مقابله 
کنیم اما احمدى نژاد نمى گذارد.بعد همان عده مى رفتند 
در خیابان و زنان و دخترانى را که پوشش چندان بدى هم 
نداشتند کتک مى زدند و مى گفتند این کار احمدى نژاد 
است. من یکبار به نیروى انتظامى گفتم شما در عرض 
سـه ماه با دو میلیـون و600 هـزار زن برخـورد کردید. 
بعضى هاشان دوبار یا سه بار. به نیروى انتظامى گفتم آیا 

کسى دیگر باقى مانده است؟

حسین مرعشى بسترى شد
غالمحسین    باشگاه خبرنگاران جوان |
کرباسچى از بسترى شدن حسین مرعشى، سخنگوى 

حزب کارگزاران خبر داد.
وى در ادامـه افـزود: مرعشـى مشـکل قلبـى از قبـل 
داشـته اسـت و قبًال اسـتنت گذاشـته بودند. دبیر کل 
حـزب کارگزاران سـارندگى ادامه داد: اخیراً مشـکلش 
تشدید شده بود و دو روز در بیمارستان بسترى هستند. 
کرباسچى در پایان خاطر نشان کرد: قرار است احتماًال 

عمل قلب باز انجام دهد

فشار ظریف به اپل 
  میزان | محمدجـواد آذرى جهرمـى، وزیـر 
ارتباطات و فناورى اطالعات گفـت: «در دیدارى که با 
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه داشتیم پیگیر حذف 
اپلیکیشن هاى ایرانى از اپ استور با همکارى یکدیگر 
هستیم.» شرکت اپل، فرآیند حذف برنامه هاى مربوط 
به سازمان ها و شرکت هاى نوپا (استارتاپ ها) ایرانى را 
از فروشگاه اپ اسـتور آغاز کرده اسـت. در این فرآیند، 
برنامه هاى کاربردى مربوط به برخى شرکت هاى ارائه  
غذا، فروشـگاه اینترنتى، پیک موتورى، ارائه  تخفیفات 

روزانه و آژانس مسافرتى از اپ استور حذف شد.

رئیس موساد به پوتین 
چه گفت

  انتخاب | روزنامه روسى «نیزاویسیمایا گازیتا» 
نوشت که «یوسى کوهن» یکى از مقامات امنیتى رژیم 
صهیونیسـتى که همراه نتانیاهو به مسـکو سـفر کرده 
بود، اطالعات سرى درباره ایران به روس ها داده است. 
نتانیاهو مى خواسـت «والدیمیرپوتیـن» نگرانى هاى 
اسرائیل را از زبان یوسى کوهن بشنود. کوهین اطالعات 
سرى در اختیار مقامات روسى قرار داد که نشان مى دهد 
اسرائیل بى جهت بر خطر جنگ نمى کوبد و بر اساس این 
اطالعات روسیه باید موضع اسـرائیل را بهتر فهمیده و 

تصمیمات درست ترى اتخاذ کند.

خبرنگاران امنیتى 
  تابناك | سـید محمـود علـوى، وزیـر فعلـى 
اطالعات در رابطـه با اظهارنظر وزیر اسـبق اطالعات 
مبنى براینکه «بسیارى از خبرنگاران عوامل اطالعات 
هستند» توضیح داد: زمانى که جمعیت ایران 36 میلیون 
نفر بود، حضرت امام(ره) بـه «اطالعات 36 میلیونى» 
اشـاره کرده و فرمودنـد «جامعـه 36 میلیونـى، ارتش

 20 میلیونـى و اطالعـات 36 میلیونـى مى خواهـد»؛ 
بنابرایـن اکنون که جمعیت کشـور بـه 80 میلیون نفر 
رسیده، بالطبع اطالعات 80 میلیونى داریم و بخشى از 

این جمعیت نیز خبرنگاران هستند. 

شوخى فرمانده با فرمانده
  تسنیم| امیر سرلشکر موسوى، فرمانده کل 
ارتش در مراسم معارفه سرلشکر صالحى، جانشین جدید 
رئیس ستادکل نیروهاى مسلح با اشاره به سخنرانى کوتاه 
امیر صالحى در مراسـم معارفه خود، گفت: امیر صالحى 
12 سـال فرماندهى ارتش را بر عهده داشـتند، 24 ثانیه 
صحبت کردند، بنده که یکسال جانشینى ستادکل را بر 

عهده داشتم، پس باید دو ثانیه صحبت کنم. (خنده) 

توئیتر

«نیویورك تایمز» در گزارشى از عراق    ایسنا|
نوشت: «نبا» 20 ساله یکى از 32 نفرى است که توسط 
شبه نظامیان به اســارات در آمده بود. او همسر یکى از 
جنگجویان داعش است که به همراه مادر شوهر و خواهر 
شوهرش از ماه آوریل زندانى شده بودند. پس از سه ماه 
وقتى براى اولین بار نور به چشمش خورد، از سرباز عراقى 
که کمکش کرده بود تشکر کرد، سرباز به گریه افتاد و زن 

گفت: «ممنونم، ممنونم دایى.»
زندگى نبا زمانى تغییر کرد که پدرش دیدگاه هایش در 
خصوص اسالم را تغییر داد و به حامى رادیکال داعش 
بدل شد؛ مردى که سپتامبر گذشته دختر خود را مجبور 
کرد به عقد یک جنگجوى داعش در آید. او اینک حامله 
است و «همسر داعشى» قلمداد مى شود. با چنین زنانى 
و بچه هاى شان به عنوان مظنون برخورد مى شود. دولت 
عراق اردوگاهى در خارج از موصل براى آنها برپا کرده 
تا از آنها بازجویى کند، یا اینکــه صبر کنند تا بدانند باید 

با آنها چه کنند.
نبا ترسیده است. نمى خواهد به بیرون از شهر برده شود و 
در یک اردوگاه اسکان داده شود و نمى داند با بچه متولد 
نشده خود چه کند. ازدواج او صرفاً در سیستم داعش ثبت 
شده است؛ سیســتمى که دولت عراق آن را به رسمیت 
نمى شناسد. بى شک هراس و پیش داورى بسیارى علیه 
زنانى همچون او در موصل وجود دارد. خیلى ها نیز اذعان 
دارند که جدا کردن این زنان و بچه هاى شان شیوه خوبى 

براى مواجهه با این مشکل نیست.
«على الرســام» که با «المصال»- ســازمانى که اخیراً 
براى درمان صدمات اجتماعى شــهر تأســیس شده 
است- همکارى مى کند، مى گوید: «اینک زمان التیام 
بخشیدن زخم هاست. اگر این زنان را به اردوگاه ببریم، 
بچه هاى شان با نفرت بزرگ خواهند شد و این داستان 

پایان نخواهد یافت. ما به داستانى تازه نیاز داریم.»
 بسیارى در موصل تمایالت الرسام را تکرار مى کنند. تا 
وقتى این موضوع حل و فصل شود، نبا در موصل با مادر، 
خواهران و برادرش زندگى مى کند. امیدش به این است 
که کسى نفهمد او همسر یکى از اعضاى داعش بوده، یا 
اگر لو رفت، مقامات متوجه شوند که او یک قربانى است  

نه یک مظنون.
 داســتان نبا از زندان بدنام «ابوغریب» آغاز مى شــود. 
جایى که «نشوان» پدر او، از پدرى دوست داشتنى که از 
راه دوزندگى زندگى خانواده اش را مى چرخاند به حامى 
داعش بدل شــد. پاى او به صــورت تصادفى به زندان 
کشیده شــد، زمانى که پیامکى که براى یک مشترى 
ارســال کرد توسط پلیس خوانده شــد: «دشداشه شما 
حاضر است.» یکى از مشتریان این لباس را سفارش داده 
بود. اما زمانى که پیامک ارســال مى شود، آن مرد که از 
اعضاى «القاعده» بوده توسط پلیس عراق بازداشت شده 

و نشوان نیز به عنوان مظنون به همکارى در عملیات این 
عضو القاعده دستگیر مى شود.

او در ابوغریب شــکنجه مى شــود و نهایتــًا مجذوب 
ایدئولوژى القاعده مى شــود. 9 ماه بعد آزاد شد، اما آن 
مرد به تغییرات فکرى رادیکالى پا گذاشته بود؛ مردى که 
بچه هایش و همسرش «هدى» دیگر او را نمى شناختند. 
هدى مادر نبا، شیعه است، هر چند 20 سال از ازدواج آنها 
گذشته بود و پنج بچه از نشوان داشت اما شوهرش پس از 
آزادى از زندان دیگر به او دست هم نمى زد. فراتر از آن، از 
خوردن غذایى که درست کرده بود یا آبى که ریخته بود و 

براى شوهرش مى برد سر باز مى زد.
نشوان زنش را به دلیل اینکه شیعه بود کافر مى پنداشت. 
ده روز پس از آزادى، گزینه اى روبه رویش قرار داد: «یا 
طالق بگیرد یا کشته شود.» هدى تصمیم گرفت طالق 
بگیرد، با درد و محنت زیاد از اینکه شوهرى که روزگارى 

عاشقش بود پس از 9 ماه زندان چنین تغییر کرده بود.
هدى داستان زندگى اش را مى گوید: «وقتى به وجنات 
نشــوان نگاه مى کردى معلوم بود چه چیزى پیش روى 
موصل قرار دارد. اولین چیزى که پس از آزادى از زندان 
گفت این بود که شکنجه حکومت به تروریسم منجر شده 

و دولت اسالمى در راه است.»

ظاهراً این موضوع براى تمام زندانى هاى ابوغریب روشن 
بوده است. زمانى که یکسال بعد داعش ظهور کرد نشوان 
کامًال آماده بود. ریشش بلند شــده بود، زن شیعه اش را 
بیرون کرده بود، با زنى سنى ازدواج کرده بود و هر روز از 
7 تا 10 صبح، موعظه هاى جدید براى بچه هایش ایراد 
مى کرد. اسالمى متفاوت با اسالمى که آنها با آن بزرگ 
شده بودند؛ اسالمى مملو از افراط گرایى و جزم اندیشى. 

او فوراً با خالفت داعش بیعت کرد.
 زمانى که پدر نبا از او خواســت به عقد سربازى داعشى 
در آید 19 سالش بود: «وقتى شنیدم به من مى گوید به 
عقد یک داعشــى درآیم گریه ام گرفت. به لرزه افتادم. 
نمى خواستم. اما مرا تهدید کرد. گفت: "اگر قبول نکنى 
به داعشــى ها مى گویم مادرت شیعه اســت و آنها او را 
مى کشــند."» نبا به ازدواج تن مى دهد تا جان مادرش 

نجات پیدا کند.
او، شوهرش «اشرف» را در شــب عروسى مى بیند. نبا 
توضیح مى دهد: «شوهرم اشک ریخت و گفت مى دانم 
که من را نمى شناسى و برایت ســخت است که با من 
باشى. اما وقتى به من دســت زد و اکراه کردم، ناگهان 
خشن شد. این وضعیت در ده روز نخست ازدواج، زمانى 

که اشرف خانه بود و از جنگ دور، ادامه یافت.»

وقتى اشرف براى پیوســتن به جنگ خانه را ترك کرد 
با خواهر شــوهرش تنها مى ماند. مى گوید: «از خانواده 
شوهرم هراس داشتم. از آنها مى ترسیدم. فکر مى کردم 
هوادار داعش هستند. در اتاق را قفل مى کردم، تنها براى 
غذا، شستن ظرف ها و تمیز کردن خانه بیرون مى آمدم و 

باز به اتاقم باز مى گشتم.»
وقتى شوهرش گاه و بیگاه به خانه باز مى گشت تا نبا را 
ببیند، به او التماس مى کرد تا اجازه دهد مادر و خواهران 
و برادرش را ببیند. تنها دو بار اجازه چنین مالقاتى را داد 
و در کل مالقات بــازوى او را گرفته بود و اجازه نمى داد 

عزیزانش را بغل کند.
اوایل آوریل امسال، جنگ شدت مى گیرد و نبا به همراه 
دیگر زنان خانواده شــوهرش به موصل برده مى شوند. 
این زمانى اســت که آنها به همراه دیگر وابستگان زن 
اعضاى داعش بــه زیرزمین کذایى منتقل مى شــوند.
 32 تن از آنها سه ماه کامل در زیر زمین محبوس بودند. 
در این دوران به نور دسترسى نداشتند، روزى دو سه عدد 
خرما و مقدارى عدس و آب رودخانه براى نوشیدن به هر 

نفر مى دادند.
نبا مى گوید: «براى ماه ها از شــدت گرســنگى گریه 
مى کردم. داخــل زیرزمین از همدیگر مى ترســیدیم. 

نمى دانســتیم کى به کى اســت و اعتقــادات دیگران 
چیســت. پس هر کدام حرف هایمان را براى خودمان 
نگه مى داشتیم.» او در آن زیرزمین موفق مى شود گاه و 
بیگاه از طریق موبایلى که داخل جیبش پنهان کرده بود 
با خانواده اش تماس بگیرد و به آنها بگوید که هنوز زنده 

است. اما نمى دانسته در کجا اسیر است.
نبا تمام این ســه ماه یک لباس بر تن داشته که نهایتًا 
به دلیل عرق بدن او به رنگ ســیاه و سفید در آمده بود. 
همچنان اشرف هر هفته باز مى گردد، بازوى او را مى گیرد 
و از زیرزمین به آشپزخانه مى آورد و بعد به داخل زیرزمین 
پرتش مى کند. اشرف به نبا مى گوید: «من در نبرد براى 
حفظ خالفت خواهم مرد و تــو نیز تا آخرین نفس با من 
خواهى مرد.» این وضعیت هفته ها ادامه مى یابد تا اینکه 
خبر مى رسد کشته شده است. نبا مى گوید: «لیست کشته 
شــدگان را بلند مى خواندند و مى فهمیدیم. وقتى خبر 

مرگش را شنیدم راحت شدم و در عین حال ترسیدم.»
بخشى از آنچه به هراس او دامن مى زد این بود که او را به 
یک «برادر داعشى» دیگر واگذار کنند. وقتى همسر یک 
داعشى بیوه مى شود مى تواند به عقد «برادر» دیگرى در 
آید. اما این اتفاق براى نبا نیافتاد و در عوض آن ســرباز 
عراقى، او و دیگر زنان را پیدا کرد و آنها را از زندانشــان 

نجات داد.
 نبا مى گوید: «چند ساعت کوتاهى که مانده بود تا خانواده 
و خانه و مــادرم را ببینیم، تمام وقــت گریه مى کردم. 
مى خواســتم هر کس را مى دیدم در آغــوش بگیرم. 
مى خواستم تمام ســربازانى که ســر راه با آنها مواجه 
مى شدم بغل کنم. باالخره مادرم را دیدم، جیغ کشیدم و 
خود را میان بازوهایش انداختم.» حاال هدى، نبا و تمام 
خانواده به گریه مى افتند. هدى مى گوید: «کاش مرا به 
جرم شیعه بودن کشته بودند و شاهد این اتفاقات براى 
دخترم نبودم.» پدر نبا اما ناپدیده شده و تا به امروز جاى 

او معلوم نشده است.
نبا زمانى که از اسارت رهایى یافت چهار ماه حامله بود و 
مى خواهد بچه اش را سقط کند. او و مادرش روانه مطب 
دکتر مى شوند در مسیر به مادرش مى گوید: «اگر صداى 
قلبش را بشنوم، بچه را ســقط نمى کنم اما اگر صداى 
قلبش را نشنوم ســقط مى کنم.» نبا صداى قلب بچه را 
مى شنود و با وجود اینکه دکتر همراه بوده و مى خواسته 
سقط جنین را انجام دهد، او اجازه این کار را نمى دهد و 
مى گوید: «نمى توانم بچه ام را بکشــم. داعش مردم را 
مى کشــد. من نمى توانم همین کار را با آن بچه انجام 
دهم. من صداى قلبش را شنیدم و او را نخواهم کشت.»

او بچه را نگه داشــته و امیدوار است از سپتامبر بتواند به 
دانشگاه بازگردد. هر چند نبا امید دارد طورى و به طریقى 
قادر باشــد زندگى اش را بدون گذشته از سر گیرد اما به 

یقین مسیر ساده اى پیش رو ندارد.

روایتى تکان دهنده از سرنوشت همسر یک داعشى

وقتى خ بر مرگ شوهرم را شنیدم راحت شدم!

روند حذف برنامه هاى ایرانى مانند تاکسى یاب و سفارش 
غذا و خرید آنالین از اپ استور از روز پنج شنبه دوم شهریور 
آغاز شد. اگر چه پیش از این نیز از سال گذشته اپل چندین 
بار به حذف اپلیکیشن هاى ایرانى از فروشگاه آنالین خود 

اقدام کرده بود.
این موضوع در رســانه هاى خارجى نیز بازتاب داشــت. 
«نیویورك تایمز» در گزارش خود نوشــته است: با اینکه 
شرکت اپل در ایران به صورت رســمى داراى نمایندگى 
نیســت اما ایرانى هاى بســیارى از محصوالت آن نظیر 
گوشى هاى هوشمند آیفون، آى پد، آى پاد و سایر محصوالت 
و سرویس هاى آن اســتفاده مى کنند و حذف برنامه ها و 
اپلیکیشن هاى ایرانى از فروشــگاه اپ استور، مشکالت و 

محدودیت هایى براى آنها ایجاد خواهد کرد.
شرکت اپل در پیغامى به برخى شرکت هاى برنامه نویس 
ایران اعالم کرد: در راســتاى قوانین تحریم هاى آمریکا 
علیه ایران، اپ استور اپل نمى تواند برنامه هاى ایران مربوط 
به گوشى هاى آیفون را در خود جاى دهد یا اقدام به توزیع 

آنها کند.  
پس از حذف اپلیکیشــن هاى ایرانى از اپ اســتور، برخى 
کاربران ایرانى اعتراض خــود را در فضاى مجازى اعالم 
کردند. محمدجواد آذرى جهرمى - وزیر ارتباطات و فناورى 
اطالعات- نیز در واکنش به این خبر در صفحه توییتر خود 
نوشت: « 11 درصد سهم بازار گوشى ایران متعلق به اپل 
اســت. احترام به حقوق مصرف کننده امــروزه یک اصل 
است که اپل رعایت نکرده. حذف اپ ها را پیگیرى حقوقى 

مى کنیم.»
جهرمى پس از آن بار دیگر با اشــاره بــه موضوع حذف 
اپلیکیشن هاى ایرانى از اپ اســتور در توییترش نوشت: 
«اپ هاى حذف شــده اى هســتند که تبادالت مالى نیز 
نداشــته اند، برخى از آنها به علت موضوعــات تحریم در 

کشورى غیر از ایران ثبت شده اند.» 
از زمانى که ریاســت جمهــورى آمریکا تغییــر یافت، 
سیاست هاى ارتباطى و اینترنتى بسیارى نیز دستخوش 
تغییر شــد. دولت «باراك اوباما»،رئیس جمهور پیشــین 
آمریکا به منظور گسترش و ســهولت ارتباطات در ایران، 
از تأثیرگذارى تحریم هاى سیاســى و اقتصادى بر فضاى 
مجازى اندکى کاسته بود اما در دولت «دونالد ترامپ»، بار 

دیگر سیاست هاى تحریم گرایانه روى کار آمده و کشورها 
و مؤسسات و افراد بسیارى را تحت الشعاع قرار داده است.

پس از ایــن جریان، کمپینى در فضــاى مجازى و توییتر 
تشکیل شده و با هشتگ «به حذف  اپلیکیشن هاى ایرانى 
خاتمه دهید» اعتراض خود را به این اقدام اپل نشان دادند. 
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات نیز به این کمپین پیوسته 
و در توییت خود از این هشــتگ اســتفاده کرد و نوشت: 
«فناورى اطالعات باید براى بهتر و راحت تر کردن زندگى 
افراد مورد استفاده قرار گیرد، نه اینکه ابزارى براى تبعیض 

بین کشورها باشد.»
همچنیــن برخــى از فعاالن حــوزه فضــاى مجازى و 
توســعه دهندگان اپلیکیشــن هاى ایرانى که اقدام حذف 
اپلیکیشن ها از اپ استور به نوعى بازار آنالین آنها را دچار 
مشکل مى کند، با ارســال نامه اى رسمى از «تیم کوك»، 
مدیرعامل اپل، درخواســت کردند که این اقدام را متوقف 

کند و کاربران مى توانند آن را امضا کنند.
در چنین شرایطى شاید اقدام دولت و مردم ایران در واکنش 
به حذف اپلیکیشــن هاى ایرانى تأثیر زیادى داشته باشد. 
از طرفى همانطور که وزیــر ارتباطات و فناورى اطالعات 
وعده داده، پیگیرى حقوقى این موضوع از اهمیت برخوردار 
اســت و از طرف دیگر این کاربران گوشى هاى هوشمند 
هســتند که باید انتخاب کنند با بســتن درهاى اپ استور 
روى اپلیکیشن هاى ایرانى آیا باز هم به خرید و استفاده از 
محصوالت شرکت اپل ادامه مى دهند و یا به سیستم هاى 

اندرویدى مهاجرت خواهند کرد.

اعتراض مجازى به یک تحریم واقعى

راستگرایان میانه رو ایرانى ها اپل را تحریم مى کنند؟
اختیاردار سیاست ایران شده اند

  نامه نیوز | آنچه رخ داده این اســت؛ محافظه 
کاران فرمان سیاست ایران را در دست گرفته اند و یکه 
تاز دنیاى سیاست شده اند. همه چیز خالف تصور شده و 
شاید هم اینطور است که به گفته سعید حجاریان همه با 
هم کنار آمده اند. متهم اصلى این به هم ریختگى کسى 
نیست جز محمود احمدى نژاد. هم اوست که از نیمه دوم 
دهه 80 سامان سیاست ایران را به هم ریخت و راست و 

چپ را به هم پیوند داد تا براى گذار از او هم قسم شوند.
اکنون که او نیست بناى سیاســت ایران هم به شکل و 
سیاق ســابق نیســت . ائتالف هاى تازه شکل گرفته و 
شکاف هاى جدید پدید آمده است. میانه ها در هر دو جناح 
به هم رســیده اند و رادیکال ها از هر دو سو حرف هاى 

شبیه هم مى زنند.
این بار اما این رادیکال ها نیستند که صدایشان رسا باشد و 
عالمگیر. زمانه تغییر کرده؛ حاال زمان آن فرا رسیده است 
که حمید رضا حاجى بابایى براى رأى آورى وزیر حسن 
روحانى میز به میز البى کنــد و آن طرف تر محمدرضا 
عارف متهم به این شود که براى رأى آوردن وزیر اصالح 

طلب قدم از قدم برنداشته است .
این روزها هیچ چیزى شــبیه قبل نیســت؛ حتى حسن 
روحانى هم اصًال شــبیه آن روحانى که ما در سفرهاى 
انتخاباتى انگشت به دهان حرف هاى آنچنانى اش بودیم 
نیســت. واضح و مبرهن اســت؛ او هم اکنون به راست 
چرخیده است؛ مثل خیلى هاى دیگر. آنچنان در تحلیف 

و تنفیذ ســخن مى گوید که تحسین راستگرایانى چون 
عباس سلیمى نمین را بر مى انگیزد.

و این اعجاز دوران ماســت که على الریجانى رخ به رخ 
رفقاى ســابقش شــده و در تمام روزهاى گذشته از 24 
خرداد 92 تا امروز براى دفاع از حسن روحانى سینه سپر 
کرده ؛ آنقدر در این راه ثابت قدم مانده که اگر هم به رویش 
نیاورند، دلخورند از او براى همــه کارهایى که به خاطر 

رئیس جمهور کرده است.
درست در میانه همین تغییرات است که على اکبر ناطق 
نورى به تمام اصالح طلبانى که مهمان خانه اش شدند 
گفته که گریزى نیست جز حمایت از حسن روحانى. دقیقًا 
در چنین شرایطى اســت که غالمحسین کرباسچى و 
محمد قوچانى صاف و صریح از آرزویشان براى تشکیل 
مجلسى شبیه پارلمان پنجم ســخن به میان مى آورند 
و حتى محمــد عطریانفر نترســیده از اینکه بدون هیچ 
رودربایستى بگوید على الریجانى را ترجیح مى دهد به 

محمد رضا عارف.
همه چیز تغییر کرده؛ سید محمد خاتمى همه تالشش 
را مى کند تا محافظه کارى ذاتاً راســتگرا رئیس جمهور 
زمانه ما باشد و همه کسانى که اعتراض به او مى آورند 
از راستگرایى حسن روحانى را دعوت به سکوت مى کند .

با چنین فکت هایى اســت که مى تــوان گفت اکنون 
برخالف تصور و پیش بینى قبلى همه، این راستگرایان 

میانه رو هستند که اختیار دار سیاست ایران شده اند .
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سخنگوى وزارت بهداشــت گفت: در کشور در هر 33 
دقیقه یک نفر بر اثر حوادث و سوانح جان خود را از دست 
مى دهــد و 20 برابر آن، دچار مصدومیــت و معلولیت 

مى شوند.
ایرج حریرچــى با بیان اینکــه 6/48درصــد از تولید 
ناخالص ملى صرف عوارض ناشى از حوادث ترافیکى

 مى شــود، افزود: اینکه در دنیا از نظر حوادث ترافیکى 
در رتبه هشتم قرار داریم مناسب نیست البته خوشحال 
و ناراحتیم که میزان تلفات حوادث ترافیکى از 27 هزار 
و 800 نفر در ســال 84 به 15 هزار و 932 نفر در سال 

گذشته کاهش یافته است.

خاطرنشــان  بهداشــت  وزیــر  مقــام  قائــم 
کرد:حــوادث ترافیکــى، نهمیــن عامــل مــرگ 
در دنیاســت امــا در ایــران، حــوادث و ســوانح، 
در طــول ده ســال گذشــته از رتبــه دوم به ســوم 

رسیده است.
حریرچى در بخش دیگرى از سخنان خود، اظهار داشت: 
سال گذشته، 496 هزار اعزام آمبوالنس هاى اورژانس 
به حوادث و 12 هزار و 600 مــورد اعزام آمبوالنس به 
حوادث ویژه با حداقل سه کشــته و پنج مصدوم، ثبت 
شد و به طور متوسط، روزانه 35 مأموریت ویژه در کشور

 داشتیم.

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه متقاضیان 
سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین، مى توانند براى دریافت 
مدارك و عزیمت به عتبات عالیات در ســامانه «سماح» 
ثبت نام کنند، گفت: صدور ویزاى اربعین از 20 شهریور آغاز 

مى شود و تا ایام اربعین ادامه مى یابد.
محسن نظافتى درباره آخرین تمهیدات اندیشیده شده براى 
نام نویسى زائران اربعین حسینى اظهار داشت: ثبت نام براى 
عزیمت عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در ایام 
اربعین حسینى از روز پنج شنبه دوم مرداد ماه  آغاز شده و تا 

ایام اربعین حسینى ادامه دارد.
وى ادامه داد: متقاضیان ســفر به عتبات عالیات در ایام 

اربعین حسینى مى توانند با ورود به سامانه سماح به آدرس 
samah.haj.ir نام نویسى خود را قطعى کنند.

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت تصریح کرد: درحالى 
که حدود 80 روز تا اربعین حسینى فرصت باقى مانده است، 
هیچ محدودیتى براى ثبت نام در سامانه سماح وجود ندارد.

نظافتى با بیان اینکه صدور ویزاى اربعین حســینى از 20 
شهریور ماه انجام مى شود، گفت: با هماهنگى هاى انجام 
شده میان دو کشور، ویزاى اربعین حسینى در چهار نقطه 
کشور یعنى شهرهاى مشهد، اهواز، کرمانشاه و تهران به 
دست متقاضیان خواهد رسید و قیمت آن هم 40 دالر در 

نظر گرفته شده است.

آغاز صدور ویزاى اربعین 
حسینى از 20 شهریور 

تصادفات، سومین عامل 
مرگ و میر ایرانى هاست

آمار باالى 
عفونت هاى بیمارستانى

رئیس انجمن میکروب شناســى ایران یکى از دالیل 
کالف پیچیده تشخیص و کنترل عفونت هاى بیمارستانى 
در کشــورمان را منع اســتخدام میکروب شناسان در 
بیمارســتان ها عنوان کرد. محمد مهدى فیض آبادى 
گفت: متأسفانه موضوع کنترل عفونت هاى بیمارستانى، 
گفتمان غالب در کشورمان نیست. وى با اعالم اینکه 
مى بایست در آزمایشگاه از میکروب شناس استفاده کرد، 
افزود: میزان مرگ و میر بر اثر عفونت هاى بیمارستانى در 

کشور موضوعى نیست که بتوان آن را انکار کرد.

شرایط ادامه تحصیل در هند
وزارت بهداشت شــرایط ادامه تحصیل در رشته هاى 
پزشکى و دندانپزشکى در کشور هند و شاغلین به تحصیل 
در دانشگاه راجیو گاندى را مصوب کرد. بر اساس مصوبه 
شورایعالى ارزشیابى وزارت بهداشت براى متقاضیان ادامه 
تحصیل در رشته هاى پزشکى و دندانپزشکى در کشور 
هند مقرر شد در خصوص واجدین شرایط آیین نامه انتقال 

از خارج مساعدت الزم به عمل آید.

25درصد ایرانى ها 
در آستانه دیابتى شدن

رضا ملک زاده، معــاون تحقیقات و فنــاورى وزارت 
بهداشت گفت: هم اکنون 10 درصد از مردم ایران دیابت 
داشته و در حال درمان هستند، تصریح کرد: 25 درصد از 
ایرانیان پره دیابتیک هستند این افراد در 15 سال آینده به 
دیابت مبتال خواهند شد و اگر این وضعیت کنترل نشود، 
تا 15 الى 20 سال آینده جمعیت مسن تر شده و بیش از 
30 درصد یا یک سوم جمعیت کشــور مبتال به دیابت 
مى شوند، بنابراین هزینه درمان و مراقبت از این بیماران 

نیز باید پیش بینى شود.

1/5 میلیون گردشگر
 را از دست دادیم

مرتضى رحمانى، موحد معاون پیشــین گردشــگرى 
سازمان میراث فرهنگى کشــور درباره خسارت حادثه 
سفارت عربســتان گفت: اگر حادثه سفارت عربستان 
رخ نمى داد مى توانستیم، در یکسال حدود 1/5 میلیون 
گردشگر از کشورهاى حاشیه خلیج فارس جذب کنیم 

که این تعداد گردشگر را از دست دادیم.

حمله پلنگ گرسنه به 17 گاو 
 پلنگ گرسنه در یکى از روستاها در ارتفاعات شهرستان 
شفت در اســتان گیالن با حمله به چندین رأس دام، به 
اهالى دامدار آن منطقه خسارت زد. طى یک ماه اخیر در 
روستاى اسپى خانى از توابع شهرستان شفت 10رأس 
گاو در این روستا و هفت رأس در روستاهاى اطراف مورد 
هجوم پلنگ گرسنه قرار گرفته و از بین رفتند. به گفته 
یکى از اهالى روستا که یک قالده پلنگ را رؤیت کرده و 
در مراجعه به اداره محیط زیست انعکاس داده است و در 
اداره فوق از او خواسته اند تا از پلنگ تصویرى ثبت کنند 

تا سپس آنها پیگیرى کنند.

از بین رفتن
 2 میلیون سال عمر ایرانى ها 

دکتر مازیار مرادى، استاد دانشگاه علوم پزشکى ایران 
گفت: براساس مطالعه جهانى، مجموع اختالالت روانى 
و مصرف مواد مخدر و الکل سبب از بین رفتن حدود دو 
میلیون سال عمر در ایران در سال 2015 شده و با وجود 
غیر کشنده بودن، دومین عامل از بین رفتن سال هاى 

عمر پس از بیمارى قلبى_عروقى در ایران است.

حجاج 
پنج شنبه به عرفات مى روند 

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: تمامى زائران از ایران 
وارد جده شده و زائرانى که در مدینه بودند وارد مکه شده 
اند. حمید محمدى افزود: مناسک حج در حال آغاز است 
و زائران پنج شنبه نهم شهریور برابر با نهم ذى الحجه در 

سرزمین عرفات گرد هم خواهند آمد.

چرك نویس

مرگ و میر پرندگان «یاکریم» کارشناســان ســازمان 
محیط زیست کشور را راهى سیستان و بلوچستان کرد.

نیره پور مالیى، رئیس سازمان محیط زیست سیستان و 
بلوچستان گفت: علت اینکه چرا این پرندگان دچار مرگ 
و میر مى شــوند و اینکه چرا تلفات، منحصر به اینگونه 
خاص شده، هنوز براى کارشناسان محیط زیست استان 

و کشور مشخص نشده است.
پورمالیى افزود: پس از بروز این مشکل در بین پرندگان 
یاکریم در منطقه زرآباد، مرگ هیچگونه پرنده وحشى و 

یا اهلى دیگرى در منطقه گزارش نشده است.
وى گفت: کارشناســان ادارات کل محیط زیســت و 
دامپزشکى اســتان در حال بررسى این مسئله هستند و 
نمونه هاى گرفته شــده از این پرندگان به تهران ارسال 

شــده و منتظر مشخص شــدن نتایج هستیم. الغرى، 
اســهال و وجود خون در ناى پرندگان از عالئم مشاهده 

شده در الشه آنهاست.
پورمالیــى همچنین انتشــار برخى اخبــار در بعضى 
سایت هاى خبرى مبنى بر ورود پساب صنعتى به داخل 
زیستگاه هاى این پرندگان و تلفات آنها را به این علت، 
نادرست خواند و گفت: در منطقه هیچ کارخانه اى که مولد 
پساب صنعتِى مضر براى محیط زیست باشد وجود ندارد.
این مقام مسئول همچنین اظهار داشت: به منظور انجام 
تحقیقات تکمیلى، گروه کارشناســى ســازمان محیط 
زیست کشور به منطقه اعزام شده و تا پایان هفته نتایج 
تحقیقات در خصوص علت اصلى مرگ و میر این گونه 

مشخص خواهد شد.
به دنبال انتشار مطلبى مبنى بر کشته شدن «مار دست 
و پا دار» در یکى از بخش هاى شهرستان جهرم، رئیس 
اداره  محیط زیســت شهرســتان حقیقت این ماجرا را 

برمال کرد.
سلطانى، رئیس اداره  محیط زیســت شهرستان جهرم 
گفت: انتشار چنین مطلبى را شــیطنت برخى رسانه ها 
مى دانیم که به دنبال جذب مخاطب بیشــترى هستند. 
وى در عین حال لزوم انجــام تحقیق در این خصوص را 
مورد تأکید قرار داد و گفت: کارشناسان محیط زیست در 
حال بررسى دقیق تر موضوع هستند. رئیس اداره  محیط 
زیســت جهرم تصریح کرد: ما گروه هاى محیط زیست 
فراوان فعالى در شهرســتان داریم که در صورت وقوع 

چنین مواردى آن را گزارش یا مستنداتى ارائه مى کنند.
روز جمعه 3 شــهریور برخــى منابع خبــرى، مبنى بر 
کشته شدن مار چهارپا در روستاى نوداد، بخش سیمکان 
شهرستان جهرم را منتشــر کردند. در خبر منتشره ادعا 
شــده که همراه با یک تصویر بود، با استناد به اظهارات 

اهالى ادعا شده بود مار یاد شده که به دلیل وحشت مردم 
روستاى نوداد کشته شده، حدود 50 تا 60 سانتیمتر طول 
داشته است. اما کارشناسان طراحى معتقد هستند عکس 
منتشر شــده در خصوص این خبر، فتوشاپى است. یک 
کارشناس طراحى تأکید دارد که اگر با دقت به دو پاى مار 
در تصویر منتشر دقت شود، هر دو یکى و سر مار مد نظر 
در تصویر منتشره متعلق به مار جعفرى و دم آن متعلق 
به مارهاى از نوع مار زنگى اســت. تصویر مشابهى نیز 
در ماه هاى اخیر توسط ســایت سرگرمى محیط زیست 

منتشر شده بود.
براســاس این گزارش، مردادماه ســال94 نیز فســیل 
یک مار چهاردست و پا توســط گروهى از محققان در 
برزیل کشف شده بود. فسیل یاد شــده مربوط به یک 
مار 20 ســانتیمترى بود که چهار دســت و پا (دو تا در 
جلو و دو تا در عقب اندام) و پنج انگشــت نوك تیز دارد. 
این گونه مار بین صدتا 146میلیون ســال پیش زندگى

 مى کرده است .

معاون بیمه اى سازمان تأمین اجتماعى از ارسال پیامک 
ماهانه به همه بیمه شدگان ظرف یکى دو ماه آینده خبر 
داد و گفت: بر این اســاس به همه بیمه شدگان پیامک 
مى دهیم که کارفرما براى آنها چند روز کارکرد حق بیمه و 
با چه حقوقى رد کرده است و چه میزان در سوابق بیمه اى 

فرد محاسبه شده است.
محمدحســن زدا ادامه داد: در واقع هم اطالع رســانى 
مى کنیم و هم آنکه 13 میلیون بیمه شــده به فهرست 

بازرســان ما اضافه مى شــوند و اگر کارفرمــاى آنها 
حق بیمــه را ناقص پرداخــت کرد، دیرکرد داشــت و 
یا فرار بیمه اى انجــام داد اقدام کنند. بــه عنوان مثال 
اگر در یک کارگاه براى 9 نفر پیامک ارســال شــد اما 
براى یــک نفر پیام نیامــد، وى مى تواند نــزد کارفرما 
برود و علت را جویا شــود و پیگیرى هاى الزم را انجام 
دهد تا بعدهــا به هنگام بازنشســتگى دچار مشــکل

 نشود.

از «ماه نســا        شهســوارپور» پیرترین بانوى تولیدکننده 
صنایع دستى، به عنوان «مادر صنایع دستى» تجلیل شد. 
شهسوارى که به گفته خودش 115 سال دارد، بیش از 90 
سال فعالیت هایى از جمله گلیم بافى، خیاطى، گلدوزى، 

جاجیم بافى، پته دوزى و... داشته است.
فرزند این پیشکســوت درباره فعالیت هــاى او توضیح 
داد: با وجود اینکه مادرم در چهارســالگى به علت حادثه 
اى دست هایش دچار سوختگى شدید شد، اما با همین 
دست ها در چندین حوزه مختلف صنایع دستى سال ها 

فعالیت داشت.
همچنین بهمن نامور مطلق، معاون صنایع دستى کشور 
ضمن تشــکر از فعالیت هاى چند ســاله «مادر صنایع 

دستى» با اهداى لوح و هدیه اى از وى تقدیر کرد.
معاون صنایع دستى کشور ضمن تشکر از فعالیت هاى 
چند ساله «مادر صنایع دستى» عنوان کرد: اگر سیرجان 
در شوراى جهانى صنایع دستى ثبت شود، بخش اعظمى 
از آن را مدیون فعالیت هاى خانم شهسوارپور و خدماتشان 

به صنایع دستى هستیم.

معاون مبارزه با جعل و کالهبــردارى پلیس آگاهى ناجا 
ضمن تشریح شــگردهاى مجرمانه، از افزایش 20 و 13 
درصدى کشفیات در حوزه مبارزه با کالهبردارى و جعل در 

پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد.
سرهنگ محمدرضا اکبرى اظهار داشت: در پنج ماه اول 
امســال، در حوزه مبارزه با جعل 104 درصد و در پنج ماه 
مدت مشابه سال گذشته 83 درصد کشف انجام شده که 
شــاهد کاهش 10 درصدى وقوعات جعل و افزایش 13 

درصدى کشفیات در این رابطه هستیم.
معاون مبــارزه با جعــل و کالهبــردارى پلیس آگاهى 
ناجا با بیان اینکه بیشــترین وقوعات جعــل مربوط به
 استان هاى خراســان رضوى، آذربایجان شرقى، البرز و 
فارس بوده است، گفت: بیشترین وقوعات جعل به ترتیب 
مربوط به جعل اســناد و مدارك بانکى نظیر ایران چک، 
اســکناس، اوراق بهادار، چک هاى بانکى، افتتاح حساب 
با مدارك جعلى، اسناد مالکیتى، مدارك و اوراق شناسایى، 
ُمهر و عالئم شــرکت هاى دولتى و خصوصى، مدارك و 

اوراق دولتى و... است.
وى با اشاره به اینکه در این مدت بیشترین کالهبردارى ها 
مربوط به استان هاى البرز، خراسان رضوى و آذربایجان 
شرقى بوده است، افزود: بیشترین وقوعات کالهبردارى 
شــامل کارت به کارت، تلفنى و پیامکى، خرید و فروش 
(آپارتمان، ملک، اتومبیل و... )، داللى در انجام امور ادارى، 

قضائى و انتظامى بوده است.
وى با اشاره به شیوه هاى کالهبردارى نظیر انتقال وجه از 
طریق تماس تلفنى و کارت به کارت، به شهروندان توصیه 
کرد: از قبول درخواست تلفنى، پیامکى و حضورى افراد 
ناشــناس درمورد هرگونه عملیات بانکى از جمله انتقال 
وجه، از ارائه رمز اول و دوم وcvv2 کارت عابر بانک خود 

اکیداً خوددارى کنند.
این مقام انتظامى ادامه داد: شــهروندان باید توجه داشته 

باشــند که پس از دریافت پیامک هاى تبلیغاتى و فریب 
دهنده که شما «برنده جایزه خوش حساب همراه اول یا 
عدم استفاده از بیمه شخص ثالث و ...» شده اید، هرگز به 

دستگاه هاى خودپرداز مراجعه نکنند.
وى با بیان اینکه اخیراً کالهبردارى هاى متعددى تحت 
عنوان ســفارش خرید بــراى ادارات و ســازمان ها و یا 
سایر مراکز تجارى و نیز ارســال پیامک هاى تبلیغاتى با 

مضمون اینکه «برنده جایزه شده اید»، انجام شده، گفت: 
کالهبرداران با ترفند و برنامه ریزى قبلى براى پرداخت 
بیعانه سفارش انجام شده اقدام به فریب شهروندان کرده 
و به جاى واریز مبلغ، با بــه کار بردن روش هاى متقلبانه 
و ترفندهاى خاص، فرد مورد نظر را به ســمت دستگاه 
خودپرداز کشانده و کلیه اطالعات مربوط به حساب وى را 
دریافت و نهایتاً موجودى حساب را به حساب کارت خود یا 

فرد دیگرى که همدستش است، منتقل مى کنند.
معاون مبارزه با جعل و کالهبــردارى پلیس آگاهى ناجا 
تأکید کرد: اگر قرار است هرگونه وجهى از طریق کارت 
عابر بانک به حساب عابر بانک شما واریز شود و یا انتقال 
یابد، الزم نیست به دستگاه هاى خود پرداز بانک مراجعه 
شود بلکه با ارائه شماره کارت یا حساب و بدون حضور شما 

این امر صورت خواهد گرفت.

سخنگوى ســتاد مبارزه با موادمخدر با رد هرگونه 
کشت تجارى «گل» در کشــور از تمهیداتى براى 
پایش زمین هاى کشاورزى به منظور ممانعت از کشت 

«شاه دانه» و هرگونه مواد ممنوعه خبر داد.
قاسم افشار با اشاره به نحوه ورود ماده مخدر «گل» 
به بازار مصرف اظهار داشت: در سال هاى اخیر با توجه 
به افزایش تقاضاى مصرف ماده گل، شاهد افزایش 
کاشت مارى جوآنا در کشور افغانستان هستیم و بیشتر 

کشفیات ما از محموله هاى خارج کشور است.
سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه 
به هیچ وجه گزارشــى از کشــت مارى جوآنا و گل 
در ابعاد تجارى در کشــور نداریم گفــت: باید توجه 
داشت که کشت مارى جوآنا و گل به صورت انسجام 
یافته در کشور انجام نمى شود ولى چون کاشت گل 
بسیار ساده است، کاشــت و تولید آن در گلدان هاى 
خانگى، پاسیوها و آشپزخانه ها با تاباندن نورى خاص 

امکانپذیر است.
وى در پاســخ به این ســئوال که چرا بســیارى از 
فروشندگان گل در هنگام عرضه این محصوالت، 
نام برخى شهرهاى کشور را به پسوند «گل» اضافه 
مى کنند که به معناى تولید گل در این شهرهاست 
گفت: به نظر مى رسد این شیوه، یک شیوه تبلیغاتى 
براى جذب مشــتریان و مصرف کنندگان این مواد 
است و کاشــت گل در چنین حجمى در هیچیک از 

نقاط کشور حتى در قله کوه ها هم نداریم.
افشار با اشاره به بازرسى هاى هوایى نیروى انتظامى 
با هلیکوپتر از زمین هاى کشــاورزى کشور اضافه 
کرد: براى پایش هرچه بیشــتر مزارع و زمین هاى 
کشــاورزى، حتى دهیارى ها نیز موظف شــده اند 
زمین هاى کشاورزى روســتاها را پایش کنند و در 
صورت کشت شــاه دانه یا هر ماده ممنوعه دیگرى، 

موضوع را به دستگاه هاى مربوطه گزارش دهند.

آشنایى با شایع ترین شگردهاى کالهبردارى

با جمله «برنده جایزه شده اید» فریب نخورید

ماجراى مار چهار پا در جهرم! در جستجوى علت یک اتفاق زیست محیطى عجیب در سیستان و بلوچستان

«مادر صنایع دستى» ایران تقدیر شد

چرا یا کریم ها مى میرند 

اعالم پیامکى «سوابق بیمه اى» تا 2 ماه آینده 

وزیــر ارتباطات و فنــاورى اطالعــات از ارائه 
لیستى حاوى هشت هزار کانال تلگرامى به این 

وزارتخانه خبر داد.
محمدجواد آذرى جهرمى یادآور شــد بررسى ها 
نشان داد که برخى از این تعداد داراى مصادیق 
غیر اخالقى بودند که نسبت به مسدود کردن این 
کانال ها اقدام و گزارش آن به دادســتانى اعالم 

شده است. 
وى با اشاره به وضعیت کانال هاى تلگرامى حاوى 
محتواى مخالف با ارزش هاى کشور اظهار داشت: 
مالحظات فرهنگى در فضاى مجازى بسیار حائز 
اهمیت اســت، از این رو بایــد در عرصه فضاى 

مجازى حاکمیت کشور لحاظ شود.
جهرمى  با بیان اینکه کشیدن موضوعاتى مانند 
تعداد کانال هاى در دســترس و همچنین تعداد 
کانال هاى بسته شده به رسانه ها کمکى به حل 
مسائل نمى کند، خاطر نشان کرد: به نظر مى رسد 
به جاى دعوا کردن در عرصه رســانه در عرصه 

اجرا نیز هماهنگى هایى صورت گیرد.
وى اضافه کرد: در حال حاضر در اصول و قوانین، 
اختالفى میــان مدیران دســتگاه هاى قضائى 
و دســتگاه هاى اجرایى وجود ندارد و ما تالش 
خواهیم کــرد تا براى صیانــت از فرهنگ اقدام 

کنیم.

پرونده
  8000 کانال تلگرامى 

روى م یز جهرمى

مقابله
 با کشت «گل» 

از آسمان
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نماز جمعه این هفته
 برگزار نمى شود

مســئول روابط عمومى ســتاد برگزارى نماز جمعه 
اصفهان اعالم کرد: نماز جمعه این هفته اصفهان به 
دلیل تقارن با عید سعید قربان برگزار نمى شود و به 

جاى آن نماز عید سعید قربان اقامه خواهد شد.
محمود بى شتاب افزود: نماز عید سعید قربان رأس 
ســاعت هفت و 30 دقیقه صبح روز جمعه در مصال 

بزرگ امام خمینى(ره) اصفهان برگزار خواهد شد. 
وى از مــردان و زنان با ایمــان و نمازگزاران جمعه 
اصفهان خواســت صبح جمعه با حضور در نماز عید 

سعید قربان شرکت کنند.  

48 طرح عشایرى 
به بهره بردارى مى رسد

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان از افتتاح 48 طرح 
عشایرى با اعتبار بالغ بر یک میلیارد تومان در استان 

همزمان با هفته دولت خبر داد.
مختار اســفندیارى عمــده این طرح ها را شــامل

 پروژه هاى احداث راه عشــایرى، تأمین آب شرب، 
توسعه گردشگرى و بومگردى، ســوخت رسانى و 

مباحث فرهنگى آموزشى عنوان کرد.
به گفتــه وى، 890 میلیون تومــان از اعتبارات این 
طرح ها از محل اعتبارات دولتى اســتانى و مابقى از 

آورده هاى شخصى سرمایه گذاران است.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان اضافه کرد: این 
طرح ها موجب ایجاد فرصت شــغلى براى 19 نفر، 
تثبیت اشتغال 189 نفر و بهره مندى یکهزار و 140 

خانوار به صورت مستقیم و غیرمستقیم مى شود. 

پرداخت تسهیالت به
5000 واحد صنعتى استان 

امسال براى پنج هزار واحد صنعتى کوچک، تعطیل 
و نیمه تعطیل اســتان هزار و 720میلیــارد تومان 

تسهیالت پرداخت مى شود.
رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان گفت: 9هزار و500واحد صنعتى اســتان، 
ســهم 96درصدى صنایع و 50درصدى اشــتغال 

اصفهان را به خود اختصاص داده اند.
اســرافیل احمدیه با بیان اینکه پارســال چهارهزار 
و 700واحد صنعتى در ســامانه بهین یاب ثبت نام 
کردند، افزود: در سال گذشته هزار و 70واحد صنعتى 
کوچک اســتان، 840هزار میلیارد تومان تسهیالت 

دریافت کردند.
وى اصفهان را جزو استان هاى برتر کشور در پرداخت 
دانســت و اضافه کرد: صنایع کوچک استان پارسال 

یک میلیارد و صدمیلیون دالر ارزآورى داشته اند.
به گفته رئی س ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان اصفهان در حال حاضر 30درصد صنایع استان 

اصفهان در رکود و تعطیلى به سرمى برند.

افتتاح 70 پروژه بهزیستى 
مدیــرکل بهزیســتى اســتان اصفهــان گفت: به 
مناســبت هفته دولت 70 طرح با اعتبار 33 میلیارد 
و 13 میلیون ریال در استان افتتاح و به بهره بردارى 

رسید.
ســعید صادقــى افــزود: ایــن طــرح هــا 
در حوزه هاى اجتماعى، پیشــگیرى، توانبخشــى، 
مشارکت ها و پشتیبانى و با مشارکت خّیران و بخش 
خصوصى در استان اصفهان به بهره بردارى رسیده 

است.
وى اظهارداشــت: این طــرح ها شــامل 16 طرح 
اشــتغالزایى در شــاهین شــهر، بویین میاندشت، 
لنجــان و اصفهان، 17 واحد مســکن مددجویى در 
اصفهان و گلپایگان و نیز مراکز اقامتى میان مدت و

 مهد هاى کودك است که در ســایر نقاط استان به 
بهره بردارى رسید.

صادقى توانمندســازى گروه هاى هدف، پیشگیرى 
از معلولیت ها و جلب مشــارکت هــاى مردمى را 
ســه راهبرد اساســى این اداره کل در سال جارى
 برشمرد و گفت: با افتتاح این طرح ها، خدمات کّمى 
و کیفى بهزیســتى اســتان اصفهان به مددجویان 

افزایش مى یابد. 

خبر

معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: همزمان با آغاز دهه والیت، کلیه 
بقاع متبرکه سراسر اســتان اصفهان آذین بندى و 202 
امامزاده عظیم الشأن(ع) نیز با برگزارى ویژه برنامه هایى 

در این ایام میزبان زائران و مجاوران هستند.
حجت االسالم و المسلمین حسن امیرى اظهار داشت: با 
هدف ترویج فرهنگ غدیر خم با رویکرد والیت و امامت 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در ایام دهه 
والیت ویژه برنامه هایى را در قالب والیت علوى اکمال 
دین نبوى در جوار حرم مطهر 202 امامزاده جلیل القدر 
برگزار مى کند.وى ادامه داد: اجراى طرح والیت علوى 

اکمال دین نبوى همزمان با آغاز دهه والیت و ازنهم تا 
18 شهریور ماه و همراه با برنامه هایى همچون برپایى 
خیمه هاى معرفت، راهپیمایــى خانوادگى با محوریت 
امامزادگان، فضاسازى محیطى در بقاع متبرکه، برپایى 
مداحى توسط مداحان اهل بیت(ع)، برپایى محافل دعاى 
عرفه، برگزارى جشــن هاى عید قربان و عید غدیرخم، 
قرائت عقد اخــوت، برپایى اجتماع عاشــقان والیت و 
اهل بیت(ع) با محوریت جوار بقاع متبرکه، توزیع کتاب 
در امتداد غدیر بــه همراه برگزارى مســابقه غدیرخم 
با همکارى و مشــارکت 60 مبلغ اعزامى از شــهر قم و 

همچنین 200 مبلغ بومى برگزار مى شود.

 رئیس میدان میوه و تره بار اصفهان گفت: در زمان حاضر 
تمام میوه هاى سردرختى هاى اصفهان در بازار به پایان 

رسیده است.
ناصر اطرج اظهار داشــت: در حال حاضر هنوز ســیب 
زمینى فریدن برداشت نشده است و اواسط شهریور ماه 
ســیب زمینى این منطقه وارد بازار مى شود. وى گفت: 
اکنون عرضه و تقاضاى میوه به مرز تعادل رسیده است 
و با هیچ کمبودى در حــوزه میوه و تره بار و صیفى جات 

مواجه نیستیم.
اطرج با اشاره به اینکه قیمت میوه نسبت به هفته هاى 
گذشــته در اصفهان کاهش یافته اســت، ادامه داد: در 

زمان حاضر تمام ســردرختى هاى اصفهــان به اتمام 
رسیده است.

وى گفت: هم اکنون زردآلو، گیــالس و آلبالو از جمله 
سر درختى هاى اصفهان به شــمار مى رود که به اتمام 

رسیده است.
رئیس اتحادیــه میــوه و تره بــار اصفهان با اشــاره 
بــه اینکــه هــم اکنــون هلــو و شــلیل بــه وفور 
در بــازار اســت و مشــکلى در تأمیــن میوه هــاى 
تابســتانى نداریم، گفت: اســتان اصفهــان صادرات 
چندانى در میوه هاى تابستانى به دیگر استان ها نداشته 

است.

اجراى ویژه برنامه هاى 
دهه والیت در بقاع متبرکه 

اتمام تمام سردرختى هاى 
اصفهان در بازار 

معاون برنامه ریزى و سیاست هاى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان از افتتاح و 
بهره بردارى از 303 طرح کشاورزى با سرمایه گذارى 161 میلیارد تومانى در این استان 

همزمان با هفته دولت خبر داد.
احمد صفى اظهار داشــت: یکى از اولویت هاى مهم ســازمان جهادکشاورزى استان 
اصفهان پروژه بهره ورى مصرف آب است که در این خصوص 154 پروژه در هفته دولت 

در اصفهان اجرا مى شود.
وى با اشاره به اینکه 40 پروژه از  303 پروژه با سرمایه گذارى بیش از ده میلیارد ریال در 
هفته دولت افتتاح مى شود، اضافه کرد: از هفته دولت سال گذشته تاکنون 505 پروژه با 
اعتبارى بالغ بر دو هزار و 365 میلیارد ریال به بهره بردارى رسیده است که این میزان یک 

هزار و 707 فرصت شغلى و 2 هزار و 700 تثبیت اشتغال ایجاد کرده است.
معاون برنامه ریزى و سیاست هاى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان با بیان اینکه 
استان اصفهان به لحاظ وضعیت گلخانه اى در رتبه سوم قرار دارد، گفت: 135 هکتار از 
گلخانه هاى استان اصفهان توسعه یافته است همچنین سازمان جهاد کشاورزى استان 

توجه ویژه اى به اصالح نهال ها دارد.

صفى با بیان اینکه 34 میلیون تن مترمکعب در ذخیره آب استان اصفهان صرفه جویى 
شده است، ادامه داد: یکى از طرح هایى که منجر به صرفه جویى در مصرف آب مى شود 
اجراى روش هاى نوین آبیارى است که در سال جارى با مشارکت مردم 40 هزار هکتار 

در سطح استان اجرایى مى شود.

مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان گفت: براى 
چایخانه دارانى که بخواهنــد در چایخانه خود قلیان 

عرضه کنند محدودیت قانونى وجود دارد.
مهدى رفیعى با اشاره به اظهارات یکى از اعضاى دوره 
پنجم شوراى اسالمى شهر اصفهان در رابطه با وضعیت 
چایخانه داران استان اصفهان اظهارداشت: شوراى شهر 
در جایگاهى نیســت که بخواهد براى اداره اى موارد 
قانونى وضع کند و قانون منع اســتعمال دخانیات در 
اماکن عمومى توسط قانونگذاران در مجلس شوراى 

اسالمى وضع شده است.
وى افزود: بر اســاس قانون منع استعمال دخانیات در 
اماکن عمومى بــا چایخانه هایى که در اصفهان قلیان 
عرضه مى کردند برخورد صورت گرفته است و در حال 
حاضر هیچ مشکلى براى بازگشایى چایخانه هایى که 

قلیان عرضه نمى کنند، وجود نــدارد و هر واحدى که 
صرفاً به دنبال عرضه چاى باشد و قصد عرضه قلیان را 

نداشته باشد مى تواند فعالیت کند.
مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان گفت: براى 
چایخانه دارانى که بخواهنــد در چایخانه خود قلیان 
عرضه کنند محدودیت قانونى وجود دارد و مالك تعامل 
بهداشت محیط استان با نهادها و دستگاه هاى مختلف 

بر اساس قانون است.
وى تصریــح کــرد: جلوگیــرى از عرضــه قلیــان 
در چایخانه هــا در اصفهان تصمیم یک شــخص یا 
نهاد نیســت بلکه اجراى قانون اســت و این موضوع 
که چرا این قانون در شــهر تهران اجرا نشــده است

 به ما ارتباطى ندارد و باید از افــراد ذیربط آن مطالبه 
شود. 

بیستمین جشنواره شهید رجایى استان اصفهان در هفته 
دولت در تــاالر اجتماعات پیامبر اعظم (ص) دانشــگاه 
اصفهان، با تجلیل استاندار از خانواده معظم شهید واالمقام 
محســن حججى و اهداى لوح و تندیس به دستگاه هاى 

اجرایى برتر و کارمندان نمونه سال 95، برگزار شد.
در این مراسم که مدیران دســتگاه هاى اجرایى استان، 
نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى و 
خانواده شهید حججى حضور داشــتند استاندار اصفهان 
گفت: هفته دولت یادبود شــهادت دو شخصیت دولتى 
برجسته شــهیدان رجایى و باهنر، دو نام آشنا، دو وجود 
بابرکت، دو انسان مکتبى و انقالبى است که تا ابد در میان 

ما زنده و جاویدند. 
رسول زرگرپور با اشــاره به ویژگى هاى شهیدان رجایى 
و باهنر افزود: مهمترین ویژگى شهیدان رجایى و باهنر، 
برانگیخته شــدن آنها از میان مردم و پیوستگى دائم آنها 
با مردم بود. وى ادامه داد: هفته دولت، هفته همدلى مردم 
و مسئوالن اجرایى و هفته تجدید پیوند مسئوالن با مردم 
است و مردم با بررسى عملکرد مسئوالن و درك مشکالت 
و توانمندى هاى دســتگاه هاى اجرایى، بیش از پیش به 
دولت نزدیک تر شده و سعى مى کنند با همدلى و همراهى 
با مسئوالن دولتى، در رفع مشکالت و موانع، کمر همت 
ببندند و موجبات دلگرمى و اهتمام مســئوالن را بیش از 

پیش فراهم آورند.
استاندار با بیان اینکه مردم دولت را متعلق به خود مى دانند 
گفت: در این هفته، کارنامه دولت به مردم عرضه شده و 
دولت در رفع مشکالت و تقویت توانمندى ها از آنان یارى 
مى جوید و به مدد پیشــنهادات و انتقادات آنان به اصالح 
خود مى پردازد و در حقیقت پشتوانه مردمى مى تواند اقتدار 
و بقاى دولت ها را در ســخت ترین اوضاع و حتى مراحل 

بحرانى، رقم زند.
زرگرپور آگاهى مردم از عملکرد دســتگاه هاى اجرایى را 
از اهداف برگزارى جشــنواره شهید رجایى خواند و گفت: 
سرمایه ما اعتماد و امید مردم اســت و باید مردم را جدى 
بگیریم و دولت باید با همدلى و همگرایى و امید بر مبناى 
تدبیر و آینده نگرى راه را براى حضور و مشــارکت فعال 

مردم هموار کند.
وى خاطرنشان کرد: براى حل مشکالت مردم باید از خود 
آنها راه حل و مشــارکت بخواهیم و بدانیم مردم ما آنقدر 
نجیب هستند که اگر با راستى مشکالت را با آنان در میان 
بگذاریم به یارى مان مى آیند. ما باید با مردم گفتگو کنیم و 

نقد آنها را پذیرا باشیم.
استاندار اصفهان کارمندان دستگاه هاى دولتى را پیشانى 
خدمت دولت به مــردم در امور محوله دانســت و گفت: 
در نظر داشته باشــیم هرچه مردم از دستگاه هاى دولتى 
رضایت داشته باشند اعتماد اجتماعى ارتقا یافته و افزایش 
سرمایه اجتماعى را در پى خواهد داشت. بنابراین در مقابل 

خطاهایمان از مردم عذرخواهى کنیم.
زرگرپور مى گوید: توسعه و پیشرفت کشور مرهون همدلى 

و همزبانى بین دولت و ملت است.
وى ارزیابى عملکرد دســتگاه هاى اجرایــى را یکى از 
مهمترین فرآیندهاى راهبردى خوانــد و گفت: ارتقاى 
پاســخگویى و تحقق اهداف و برنامه هاى هر ســازمان 
را ارزیابى عملکرد مشــخص مى کند و به عنوان یکى از 
فعالیت هاى کلیدى و از عناصر اصلى مدیریت به شــمار 
مى رود. ارزیابى عملکرد ابزارى کارآمد اســت که مدیر و 
کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پى برده 
و اقدامات اصالحى جهت بهبود عملکرد را انجام مى دهند و 

هرگونه تالش براى بهبود عملکرد سازمان ها تالشى براى 
ارتقاى کیفیت زندگى است و مى توان گفت کیفیت زندگى 

مردم به کیفیت سازمان ها گره خورده است.
اســتاندار اصفهان گفت: نظام مدیریت عملکرد، سرمایه 
ارزشمند براى سازمان است و از آن مى توان به خوبى براى 
ارتقا و بهبود شرایط و اصالح امور استفاده کرد و مدیران 
ارشد دســتگاه ها با اعتقاد و حضور خود در فرآیند ارزیابى 
عملکرد دستگاه، حمایت و پشتیبانى الزم را از اجراى فرآیند 
مذکور به عمل آورند و در این راســتا نیاز است سازمان ها 

نیروهایى را براى ارزیابى تربیت کنند.
زرگرپور افزود: بین عوامل و دســت انــدرکاران ارزیابى 
عملکرد باید تعامل و ارتباط وجود داشــته باشــد و کلیه 
کارکنان باید دست در دست هم براى رفع موانع حرکت 
کنند و در صورت اجراى صحیح نظام ارزیابى عملکرد در 
دستگاه ها، انتظار مى رود فرآیند هدف گذارى صحیح توسعه 
یابد، فرآیند بهبود دائمى تقویت شود و مدیریت امور توسعه 

مدیریت علمى در سازمان بهبود یابد. 

وى گفت: انتظار مى رود از نتایج ارزیابى عملکرد نه براى 
حذف و یا بزرگنمایى مدیران دستگاه ها، بلکه براى رفع 
اشکاالت و کاستى سیســتم ها و ارائه راهبردهایى براى 

استخراج برنامه هاى آتى استفاده شود.
***

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان نیز به 
عنوان میزبان این برنامه خیر مقدم گفت.

نعمت ا... اکبرى افزود: بیســتمین جشنواره شهید رجایى 
استان اصفهان به نام دو شــهید مزین شده و به شکرانه 
یکســال تالش و خدمت دســتگاه هاى اجرایى برگزار 

مى شود.
وى با بیان اینکه امســال تغییراتــى در ارزیابى عملکرد 
دستگاه هاى اجرایى اســتان داشتیم، گفت: دستگاه هاى 
اجرایى امسال در پنج گروه دسته بندى شده اند تا ارزیابى 
دقیق تر و مناســب تر صورت پذیرد. همچنین امسال دو 
دستگاه یکى در حوزه اقتصاد مقاومتى و دیگرى در حوزه 
ایثار و شهادت که عملکرد بهترى دارند معرفى شده و از هر 

سازمان دو کارمند برتر، قدردانى مى شوند.
اکبرى اظهار امیدوارى کرد این جشنواره در سال آینده در 

هفته دولت با اضافه شدن شهرستان ها بر پا شود.
***

معاون توسعه، مدیریت و سرمایه انسانى سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى استان اصفهان هم با تشریح روند فعالیت هاى 
انجام شده و شرایط انتخاب دستگاه هاى اجرایى برتر گفت: 
همه اقدامات انجام شــده ارزیابى عملکرد دستگاه هاى 

اجرایى استان اصفهان مکانیزه و غیرحضورى بوده است.
ســیروس نیک اقبالى افزود: امســال کلیه دستگاه هاى 
اجرایــى اســتان در پنج گروه تقســیم بندى شــدند و 
دستگاه هایى که برتر شناخته شدند نیز دو کارمند نمونه 

دارند.
وى خاطرنشــان کرد: در ارزیابى عملکرد دستگاه هاى 
اجرایى استان در ســال 95، در گروه علمى، فرهنگى- 
آموزشى 16 دستگاه، گروه عمومى، اجتماعى و قضائى 13 
دستگاه، شرکت ها، بیمه و بانک ها 13 دستگاه، زیربنایى و 
تولیدى 17 دستگاه و در گروه حمایتى، سالمت و بهداشت 

9 دستگاه شرکت کردند.
***

رئیس دانشــگاه اصفهان هم در این جشــنواره با بیان 
اینکه امسال براى اولین بار دانشــگاه ها هم در معرض
 ارزیابــى عملکرد قرار گرفتند، گزارشــى از فعالیت هاى 
علمى پژوهشــى در چهار سال گذشــته در سطح ملى

 ارائه داد و گفــت: در ارائه مقاالت یــک درصد جهانى 
داراى کیفیــت، مــا 0/8 درصــد مقاالت جهــان را در 
سال 92 داشتیم که در سال 95 به 2/2 درصد با سه برابر 

رشد رسید. 
هوشــنگ طالبى افزود: در ســال 2012 میــالدى در 
کل مقــاالت جهانــى ISI بــا 31 هزار مقالــه، 1/37

 درصد مقاالت جهانى را تولید مى کردیم که در سال 2016 
این میزان به 41 هزار و 700 مقاله رسید و 1/74 درصد کل 

مقاالت را داشتیم.
وى گفت: دانشگاه اصفهان هم با 80 درصد تولید مقاالت 
در مجالت معتبر جهان ، رتبه یک تا 50 را در بین نشریات 
بین المللى داراست و رشد 10 درصدى مقاالت چاپ شده 
در نشریات معتبر را به خود اختصاص داده است و در حال 
حاضر هم 35 نشریه علمى پژوهشى در دانشگاه اصفهان 

چاپ مى شود. 
در پایان این جشنواره از دستگاه هاى برتر و کارمندان نمونه 

با اهداى لوح و تندیس، تجلیل شد.

تالش براى بهبود عملکرد سازمان ها
تالش براى ارتقاى کیفیت زندگى است

استاندار در جشنواره شهید رجایى استان اصفهان:

ساسان اکبرزاده

معاون مسافرى راه آهن جمهورى اسالمى ایران از راه 
اندازى قطار مسافرى اصفهان- یزد -کرمان- زاهدان 

همزمان با هفته دولت خبر داد.
میرحسن موســوى گفت: طبق برنامه قطار زاهدان - 
اصفهان چهارشنبه هشتم شهریور 96 همزمان با هفته 
دولت راه اندازى مى شود و سیر خود را در این مسیر آغاز 

مى کند.
وى افزود: این قطار داراى واگن هاى چهار تخته درجه 
یک بوده و در حال حاضر هفته اى یکبار در این مســیر 
رفت و آمد خواهد کرد و در مســیر خود پس از حرکت از 
زاهدان از شهرهاى کرمان و یزد عبور مى کند که براى 

مردم ساکن در این شهرها نیز سهمیه خاصى پیش بینى 
شده است.

معاون مسافرى راه آهن جمهورى اسالمى ایران تصریح 
کرد: در صورت اســتقبال هموطنان از قطار مســافرى 
زاهدان – اصفهان تعداد ســیر آن در هفته افزایش پیدا 

خواهد کرد.
موسوى اظهارداشت: متقاضیان ســفر با قطار زاهدان 
- کرمان - یزد - اصفهان و بالعکس از روز شــنبه هفته 
جارى مى توانند با مراجعه بــه مراکز فروش مجاز بلیت 
قطار و یا سایت راه آهن نسبت به خرید بلیت هاى مورد 

نیاز خود اقدام کنند.

حرکت قطار مسافرى زاهدان- اصفهان از روز چهارشنبه

مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان خبر داد:بهره بردارى از 303 طرح کشاورزى در هفته دولت

امکانپذیرى فعالیت چایخانه هایى که قلیان عرضه نمى کنند
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غربالگرى افراد باالى 40 سال 
درشهرضا 

رئیس شبکه بهداشـت و درمان شهرضا از غربالگرى 
40 هزار نفر از جمعیت باالى 20 سال این شهرستان 

در طرح ایراپن خبر داد.
حجت ا... تنهایى اظهارداشت: تا پایان تیرماه امسال 
40 درصـد از مجمـوع 103 هـزار و 545 نفر جمعیت 
باالى 40 سال در شهرستان شـهرضا یعنى جمعیتى 
بالـغ بـر 40 هـزار و 660 نفـر در قالـب طـرح ایراپن 

غربالگرى شده اند.
وى تصریح کرد: در مدت حدود یکسـال نیم گذشته 
59 درصد از زنان شهرسـتان یعنى 24 هزار و 35 نفر 
و 41 درصد از مردان شهرستان یعنى 16 هزار و 625 

نفر در قالب ایراپن غربالگرى شده اند.
تنهایى گفت: پس از پایان ارزیابى ها مشخص شد 34 
هزار و 322 نفر داراى ریسک خطر کمتر از 10 درصد، 
825 نفر داراى ریسک خطر 10 تا 20 درصد، 237 نفر 
داراى ریسک خطر 20 تا 30 درصد و هزار و 527 نفر 

داراى ریسک خطر 30 درصد و بیشتر هستند.

تولید 70هزارتن محصوالت 
ویژه در فوالدمبارکه 

همزمان با هفته دولت، طرح بومى سازى و جایگزینى 
16عدد پایه هیدروژنى در واحـد باکس آنیلینگ نورد 
سرد شرکت فوالد مبارکه اصفهان بهره بردارى شد.

مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: این 
طرح بزرگ شامل بومى سـازى و جایگزینى 16عدد 
پایه هیدروژنى و 12کوره و اتوماسیون صنعتى است.

بهرام سـبحانى افـزود: بـا اجـراى این طـرح بزرگ 
صنعتـى در بیـش از دو سـال، بیـش از 70هزارتـن 
محصوالت ویژه به ظرفیت تولید این شرکت افزوده 

شد.
وى هزینه اجراى ایـن طرح را درحـدود 290میلیارد 
ریال بیان کرد و گفت: اجراى این طرح با بهره گیرى 
از توان داخل کشـور، بیش از 170میلیارد ریال براى 

فوالد مبارکه صرفه جویى به همراه داشته است.
سبحانى افزود: ساخت تجهیزاتى از جمله پایه، کوره، 
کالهک خنک کننده و برخى از قطعات یدکى از جمله 

مراحل بومى سازى این طرح صنعتى بزرگ است.

آغاز عملیات اجرایى
 10 پروژه گازرسانى 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از آغاز عملیات 
اجرایى 10 پـروژه گازرسـانى در اسـتان اصفهان در 
هفته دولت با اعتبارى بالغ بر 47 میلیارد و 360 میلیون 

ریال خبر داد.
مصطفى علوى افـزود: چهار پروژه بـا هزینه اى  بالغ 
بر 16 میلیارد و 800  میلیون ریال شـامل گازرسـانى 
به روسـتاى بارونق کاشـان، احداث سـاختمان اداره 
گاز قمصـر و توسـعه و تجهیـز سـاختمان ادارى 
شهرسـتان هـاى مبارکـه و گلپایـگان انجـام شـده 
اسـت که این چهـار پـروژه عمرانـى آمـاده افتتاح و

 بهره بردارى است.
وى بیان داشـت: شـش پروژه عمرانى  دیگر شـامل 
احداث ساختمان پسـت و امداد در شهرهاى سمیرم، 
افوس، منظریه شهرضا و احداث ساختمان ادارى گاز 
حسن آباد و عملیات اجرایى گازرسانى به روستاهاى 
چوپانان و چاه ملک در شـرق اسـتان و گازرسانى به 
شهرك صنعتى آران و بیدگل با هزینه اى بالغ بر 45 
میلیارد و 680 میلیون ریال از پروژه هایى  هستند که 

در این هفته آماده کلنگزنى  مى باشند.

اکران 5 فیلم کوتاه 
در پاتوق فیلم 

مدیر پاتـوق فیلم کوتـاه اصفهان با اشـاره بـه اکران 
پنج فیلـم کوتـاه در اصفهـان گفـت: ایـن فیلم ها  6 
شـهریورماه(امروز) از سـاعت 17 تا 19و 30 دقیقه در 

نگارستان امام خمینى(ره) اکران مى شود.
بهنـام تاجمیـر اظهـار داشـت: فیلم هاى «ژیـال» به 
کارگردانـى کریـم لـک زاده، «راویولـى» از حسـین 
شـاعرى، «برد» از حمید جعفرى، «مال من اسـت» 
مریم کشـکولى نیا و «گلوله اى در سر» به کارگردانى 

آئورو پفیه در پاتوق فیلم کوتاه اکران مى شوند.  

خبر

مدیرکل گمرك اصفهان گفت: میزان صادرات اســتان 
اصفهان در پنج ماهه نخســت امســال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از لحاظ وزن 15 درصد و از نظر ارزش 17 

درصد افزایش داشته است.
اســدا... احمــدى ونهــرى اظهــار داشــت: در پنج 
ماهه ســال جارى، از اســتان اصفهان 582 قلم کاال 
به ارزش یــک میلیــون و 780 هزار تــن و به ارزش 
618 میلیــون و 63 هــزار دالر، به مقصد 87 کشــور 
جهان صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل از لحاظ وزن 15 درصــد و از نظر ارزش 17 درصد 

افزایش داشته است.

وى عمده ترین کاالهاى صادراتى از اســتان اصفهان 
را محصــوالت پتروشــیمى بــه ارزش 168 میلیون 
دالر، آهــن آالت و فــوالد 159 میلیــون دالر و فرش

58 میلیــون دالر برشــمرد و افــزود: مهمتریــن 
کشــورهاى مقصد کاالهاى صادراتى استان اصفهان 
28 درصــد،  170 میلیــون دالر و  عــراق بــا 
امــارات متحــده عربــى بــا 104 میلیــون دالر 
و 17 درصد، افغانســتان با 98 میلیون دالر و 16 درصد، 
پاکســتان بــا 48 میلیــون دالر و 8 درصــد و چین با 
28 میلیون دالر و 5 درصد ســهم از کل صادرات استان 

هستند.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان از افتتاح و بهره بردارى از 25 طرح آبى روستایى 
با اعتبارى بالغ بر 11میلیارد تومان در روزهاى باقیمانده 

از هفته دولت امسال خبر داد.
محمدحسین قرائتى اظهارداشــت: این طرح ها شامل 
افتتاح و بهره بردارى از هشت طرح آبرسانى، 12 اصالح و 
بهسازى شبکه، سه مجموعه آب شیرین کن و دو تصفیه 
خانه است.وى ادامه داد: در این طرح ها عملیاتى همچون 
اصالح و بهسازى 86 کیلومتر شــبکه آبى، احداث 10 
کیلومتر خط انتقال، ساخت مخزن آب در مجموع به حجم 
دو هزار و 300 متر مکعب و راه اندازى ایســتگاه پمپاژ 

انجام مى شود.به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایى استان اصفهان، 35 هزار نفر جمعیت روستایى 
در اردســتان، خوروبیابانک، تیران و کرون، شــهرضا، 
فالورجان، دهاقان، فریدن، لنجان، کاشان و اصفهان از 
این طرح ها بهره مند مى شوند.قرائتى خاطرنشان کرد: 
در سال هاى 94 و 95 نیز 168 مجتمع آبرسانى با هدف 
تأمین آب شرب سالم و پایدار براى مجموعه روستاهایى 
در استان اصفهان با جمعیت 218 هزار نفر و با هزینه اى 
بالغ بر 32 میلیارد و 48 پروژه آبرسانى به تک روستاها با 
جمعیتى افزون بر 60 هزار نفر با اعتبار 14 میلیارد تومان 

به بهره بردارى رسید.

بهره بردارى از 25 طرح 
آب روستایى در استان 

صادرات استان
 17 درصد رشد یافت

قائم مقام وزیر راه و شهرســازى با بیان اینکه دو پروژه 
ریلى براى دریافت فاینانس کره جنوبى معرفى شده اند، 
گفت: خرید واگن مســافرى و بارى و اجراى پروژه خط 
آهن اصفهان-اهواز براى دریافت وام خارجى (فاینانس 

هشت میلیارد یورویى کره جنوبى) را پیشنهاد داده ایم.
اصغر فخریه کاشان با اشاره به سهم پروژه هاى وزارت راه 
و شهرسازى از  قرارداد خط اعتبارى بیش از هشت میلیارد 
یورویى با اگزیم بانک کره، اظهار داشت: طبق بودجه سال 

جارى دولت مى تواند50 میلیارد دالر فاینانس را اجرایى 
کند، به این معنا که کشــورهاى مختلــف باید با ایران
 قرارداد فاینانس منعقد کنند تا ســقف این 50 میلیارد 

تکمیل شود.

وى با اشاره به تفاهمنامه و قراردادهایى که تاکنون براى 
تأمین ســقف فاینانس50 میلیارد دالرى منعقد شــده، 
گفت: دولت باید بتواند براى محقق ساختن فاینانس 50 
میلیارد دالرى با کشورهاى مختلف وارد مذاکره و قرارداد 
شــود. براى مثال تاکنون تفاهمنامه ها و قراردادهایى 
براى فاینانس ســه میلیــارد دالرى در پــروژه هاى 
راه آهن و نیرو با شــرکت هاى آلمانى، فاینانس هشت 
میلیارد دالر با کره جنوبى، فاینانــس یک میلیارد دالر 
با دانمارك، فاینانس ســه میلیارد دالر با چین و... انجام 

شده است.
فخریه کاشــان با توضیح روند تخصیص وام خارجى به 
پروژه ها از قراردادهــاى فاینانس، ادامه داد: قراردادها و 
تفاهمنامه هاى فاینانس به صورت کلى به امضا مى رسد 
و پس از اینکه مجوزهــاى قراردادهاى فاینانس صادر 
شد، پروژه هایى که واجد شرایط هستند مى توانند از این 

فاینانس ها استفاده کنند. 
وى ادامه داد: پــس از گذراندن مراحــل تصویب اخذ 
فاینانس بــراى پروژه ها، اســتفاده ازهشــت میلیارد 
یورو فاینانس کره جنوبى فراهم اســت و وزارتخانه ها

مى توانند از طریق بانک ایرانــى و بانک کره اى براى 
قراردادها با کره جنوبى از فاینانس تصویب شده، استفاده 

کنند.
قائم مقام وزیر راه وشهرســازى در پاسخ به این پرسش 
که در حال حاضر کدام یــک از پروژه هاى وزارت راه و 
شهرســازى براى اخذ این فاینانس در اولویت هستند؟ 
گفت: براى اســتفاده از فاینانس کره جنوبى دو اولویت 
خرید واگن و احداث پروژه راه آهــن اصفهان- اهواز را 

معرفى کرده ایم.

نماینــدگان اســتان اصفهــان در مســابقات دو و میدانــى کارگــران
 کشور موفق به کسب عناوین سوم مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان شدند.

مســابقات دو و میدانى بانوان قهرمانى کارگران کشــور به میزبانى اســتان 
آذربایجان شرقى با حضور 17 استان در بخش بانوان و 25 تیم در بخش آقایان 

در شهر تبریز برگزار شد.
در بخش بانوان تیم منتخب استان اصفهان با کسب دو مدال  طال توسط نصرى 
در دوى 800و 1500 مترو یک مقام چهارم توسط سارا قمصرى در دوى 200 
متر بعد از استان هاى آذر بایجان شرقى و آذربایجان غربى مقام سوم مسابقات 

را کسب کرد.
در ادامه ایــن رقابت هــا و در بخــش آقایــان، نماینده اســتان اصفهان

توانســت با کســب مدال نقره در دوى 1500 متر و برنــز در دو 5000 متر 
توســط بهزاد مصطفوى، مــدال نقــره در پرتاب وزنــه و مــدال برنز در 

پرتاب دیســک توســط مهدى صابرى،  مدال نقره پرتاب دیســک و مقام 
ششــم پرتاب وزنه توســط مجتبى شــبانه، مدال برنــز در دوى 800 متر 

و مقــام ششــم در دوى 1500 متر توســط عبــاس کیانى و کســب مقام
 ششــم 800 متر با مانــع «دیانتى» بعد از تیــم هاى میزبان و کرمانشــاه، 

مقام سوم مسابقات دو و میدانى کارگران کشور را کسب کرد.
شــیرانى، رئیــس هیئــت و اداره امــور ورزش کارگــران اســتان
 اصفهان ضمن تقدیر از کسب عناوین ورزشى توسط نمایندگان استان اصفهان

اظهار داشت: رشــد و پویایى ورزش دو و میدانى کارگران استان اصفهان در 
سال هاى اخیر چشمگیر بوده  و این حرکت رو به جلو در دو و میدانى  هر دو گروه 

آقایان و بانوان را در بر مى گیرد.
وى اظهــار داشــت: ورزش کارگــرى در قبــول مســئولیت بــراى

 پــرورش و القــاى ارزش هــاى اجتماعــى و کارى در کارگران و قشــر 
ورزش کارگرى سهم بســیار باالیى داشــته وبه عنوان عاملى مهم و مؤثر 

در افزایش راندمان هاى تولید و سالمت روح و جسم کارگران مؤثر مى باشد.

بخشى از فاینانس 8 میلیارد یورویى کره جنوبى صرف یک پروژه مهم ریلى مى شود

از  اصفهان تا  اهواز در انتظار پول کره اى ها

 رئیس سازمان جهاد کشـاورزى اسـتان اصفهان گفت: 
35درصد از منابع آبى اسـتان ازدسـت رفته است و علت 
جارى بودن دوره اى رودخانه زاینده رود نیز همین اسـت 
که این کاهش منابع آبى سـبب از دست رفتن 25 درصد 

اراضى زیر کشت شده است.
محسن کریمیان با اشاره به مشـکل کم آبى استان بیان 
کرد: 35 درصد از منابع آبى اسـتان ازدسـت رفته و علت 
جارى بودن دوره اى رودخانه زاینده رود نیز همین اسـت 
که این کاهش 35 درصدى از منابع آبى سـبب از دسـت 
رفتن 25 درصد اراضى زیر کشت یعنى معادل 120 هزار 
مترمربع شده است، البته سازمان جهاد کشاورزى استان 
با اجراى طرح هاى صرفه جویى در مصرف آب و افزایش 
بهره ورى توانسته است میزان تولیدات شش میلیون تنى 

خود را با این شرایط سخت حفظ کند.
وى با اشاره به چهار هزار هکتار زمین تحت آبیارى مدرن، 
عنوان کرد: اعتبـارات این طرح از اوراق خزانه اسـالمى 
و اعتبـارات ملى با هزینـه اى بیش از 30 میلیـارد تومان 
انجام شـده اسـت؛ همچنین طى دو سال گذشـته براى 
احیاى قنات ها اعتبارى تخصیص داده نشد اما امسال در 
حدود 3/2 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که در 
حدود دو میلیارد تومان از این منابع در سطح شهرستان ها 
براى احیاى قنات ها هزینه شـده اسـت و مناطقى مانند 
کوهپایه و نایین در آسـتانه خشکسالى شـدید قرار دارند 
که با احیاى قنات ها مى توان از این حادثه جلوگیرى کرد.
وى با اشاره به کسب جایگاه دومى اصفهان در تولیدات 
گلخانـه اى تصریح کرد: بـا افزایـش بازده بهـره ورى و 
صرفه جویى در مصرف آب، میزان تولیدات نیز به ده برابر 
افزایش یافته اسـت و براى نخسـتین بار در کشور طرح 
تبدیل گلخانه هاى سنتى به مدرن در اصفهان انجام شد 
و سعى شده گلخانه هاى سنتى به یک شرایط بینابینى در 
تجهیز به گلخانه مدرن دست یابند که هزینه تبدیل هر 
هزار مترمربع گلخانه سنتى به گلخانه مدرن بین 35 تا 40 

میلیون تومان است.

نابودى 35 درصد منابع آبى استان اصفهان

کوهپایه و نایین 
در آستانه خشکسالى شدید

موفقیت نمایندگان استان در مسابقات دو و میدانى کارگران

«امسال در هفته دولت، 474 پروژه کوچک و بزرگ برق رسانى، 
ایجاد روشــنایى معابر و بازسازى شــبکه هاى برق شهرى و 
روستایى در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اعتبار 538 

میلیارد ریال افتتاح شده و در مدار قرار مى گیرد.»
مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در جمع 
خبرنگاران این مطلب را اعالم کرد و گفت: در هفته دولت سال 
گذشته نیز شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان 35 میلیارد 
تومان پروژه افتتاح کرده بود که امسال میزان پروژه هاى افتتاح 

شده، 50 درصد رشد دارد.
حمیدرضا پیرپیران اظهار داشت:  اجراى این پروژه ها در هفته 
دولت، ایجاد ظرفیت براى برقرارى انشعابات جدید در شهرها 
و روستاهاى شهرستان اصفهان، تبدیل شبکه هاى هوایى به 
زمینى، کاهش خاموشــى ها و کاهش تلفات برق را به ارمغان 

خواهد داشت. 
وى با اشاره به مدیریت مصرف در بخش هاى مختلف صنعتى، 
تجارى، خانگى و ادارى گفــت: در مدیریت مصرف بهینه برق 
باید فرهنگسازى صورت گیرد و مردم نوع نگاه خود را به انرژى 
الکتریکى تغییر دهند تا انرژى برق، بهینه تر از گذشــته مورد 

استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درخصوص 
مدیریت بار به خصوص در تابستان ها نیز گفت: از  هشت هزار و 
760 ساعت در طول سال، ما در دو ماه تابستان و 200 ساعت در 
سال، مجبوریم در اصفهان، 30 درصد بیشتر تولید داشته باشیم که 
این بسیار هزینه بر است و مردم و کارگاه هاى صنعتى، کشاورزى 
و... مى توانند با مصرف بهینه و صرفه جویى در مصرف برق، این 

میزان را تأمین کنند.
وى سرمایه گذارى در تولید انرژى هاى نو را مطلوب دانست و 
گفت: راندمان نیروگاه هاى خورشــیدى در اصفهان با توجه به 
شرایط، راندمان خوبى اســت و وزارت نیرو براى خرید انرژى 
نیروگاه ها سرمایه گذارى خوبى کرده است. این در حالى است که 
نیروگاه هاى خورشیدى اصفهان در سطح کشور مطلوبیت دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اذعان داشت: 
استفاده از انرژى هاى نو و تجدیدپذیر از مهمترین اهداف ما بوده 
و گام هاى بسیار خوبى دراین راستا برداشته شده است به گونه اى 
که 190 قرارداد خرید تضمینى مشــترکین بــا ظرفیت 1624 
کیلووات و هشت قرارداد خرید تضمینى با ظرفیت 152 کیلووات 
به شبکه متصل شده و هزینه تولید انرژى خورشیدى را این هشت 

مشترك، ماه هاست که دریافت مى کنند. 
پیرپیران به آیینه هاى خورشیدى بر روى پشت بام ها اشاره کرد 
و گفت: متقاضیان ایجاد پنل خورشیدى به صورت غیرحضورى 
مى توانند از طریق ســامانه 38121 درخواســت خود را ثبت و 
مدارك الزم را ارائه نمایند تا در صورت تأیید محل نصب، پیمانکار 

سامانه آن را اجرایى سازد.
وى اهداف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان را در قالب پنج 
محور زیرساخت هاى نرم افزارى، سخت افزارى، نیروى انسانى، 
تأسیسات و دستورالعمل هاى اجرایى عنوان کرد و گفت: سعى 
داریم با ایجاد زیرساخت هاى الزم، خدمات به صورت ساده به 
مردم ارائه داده شود و تاکنون در این راستا اقدامات بسیار وسیعى 

در هر کدام از ساختارها صورت گرفته و با توجه به اینکه حدود 
150 تا 160 کیلومتر بخش هاى شرق اصفهان با نقطه ستادى 
فاصله دارد اما به تمام سیستم هاى نرم افزارى و سخت افزارى 
جامع متصل شــده و بیش از 90 درصد این ســاختار را به خود 

اختصاص داده و به لینک هاى نرم افزارى نیز متصل شده است.
پیرپیران مى گوید: امروز بیش از 90 درصد خدمات در شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان غیرحضورى است، که تا پایان 
سال جارى گردش کار به شکل 100 درصد الکترونیکى خواهد 

شد. 
وى خاموشى هاى سالیانه را از شاخص هاى اصلى شرکت هاى 
توزیع برق در جهان دانســت و گفت: با راه اندازى سیستم هاى 
ســپاد (سیســتم پردازش اطالعات دینامیکى شبکه) و دیگر 
نرم افزارهاى کاربردى، زمان خاموشى به کمترین زمان رسیده و 
بر این اساس، میزان دقیقه خاموشى به ازاى هر مشترك از 850 
دقیقه به 450 دقیقه در سال جارى کاهش یافته و ما سعى داریم 
این میزان را در سال 96، به 250 دقیقه و در برنامه پنج ساله به 30 
دقیقه خاموشى به ازاى هر مشترك کاهش دهیم که مى تواند 
در ایجاد رضایتمندى مردم بسیار کلیدى و مؤثر باشد و امروز نیز 

رضایتمندى 95 درصد مردم از ارائه خدمات برق را شاهدیم.
وى در ادامه افزود: که شاخص خاموشــى به ازاى هر دقیقه در 
روز در چهار ماهه سال جارى 46 درصد کاهش داشته و نزدیک 
به 11 درصد کاهش تماس هاى تلفنى نیز از دیگر تالش هاى 
همکاران در واحد بهره بردارى شــرکت توزیع برق شهرستان 

اصفهان مى باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اظهار داشت: 
استفاده از گروه هاى خط گرم، اتوماسیون شبکه و... از اقدامات 

انجام شده براى کاهش خاموشى ها بود. 
پیرپیران افزود: رســیدن به تلفات 5 درصد از محورهاى برنامه 
چشم انداز است که در حال حاضر در شرکت توزیع برق اصفهان 

6/9 درصد بوده که عدد خوبى اســت. این در حالى اســت که 
میانگین کشــورى تلفات به طور متوســط 11 درصد است و 
اصفهان در زمره سه شــرکت برتر در کاهش تلفات در کشور 

به شمار مى رود.
وى تصریح کرد: تلفات برق، فنى و غیرفنى اســت که در هر 
دو بخــش، میزان تلفــات شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان نســبت به میزان کالن ملى بســیار اندك اســت و 
جا دارد از شــهردارى اصفهان که در دو ســال گذشــته براى 
کاهش تلفــات غیرفنى با شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهــان همکارى بســیار خوبى داشــته اســت تشــکر 

کنم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در خصوص 
وصول 100 درصد فروش انــرژى هم گفت: در حال حاضر 99 
درصد بهاى انرژى فروش را از مردم و... دریافت کرده و ســال 

گذشته فقط یک درصد معوق داشتیم.
پیرپیران درخصوص ســامانه غیرحضورى سمیع و بصیر هم 
تأکید کرد: در بخش فروش انشــعاب و انرژى و خدمات پس از 
فروش انشعاب و انرژى تالش کردیم در کمترین زمان ممکن 
خدمات الزم را به مردم ارائه دهیم و مردم بدون نیاز به مراجعه 
حضورى تنها با یک تماس با شماره 38121 از ساعت 7 صبح تا 9 
شب مى توانند سئواالت و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. 
رسالت مرکز بصیر هم نظارت و کنترل بر تماس ها و ارتباطات 

مردم با مرکز سمیع مى باشد. 
وى در ادامه به سامانه حوادث و اتفاقات 121 اشاره کرد و گفت: 
اگر هر مشــکلى در روند برق رســانى ایجاد شود همشهریان 
اصفهانى مى توانند با این شماره تماس بگیرند و درخواست هاى 
خود را مطرح کنند تا پس از بررسى هاى الزم و توضیحات اصلى 
که در سیســتم قرار مى گیرد در نهایت یک پیامک پاسخ براى 

تماس گیرنده ارسال مى شود.

      پنل هاى خورشیدى را غیر حضورى سفارش دهید

ساسان اکبرزاده

فرمانده نیروى انتظامى اســتان اصفهان گفت: ما به 
دنبال حرکت به سوى تقاضاى صفر براى کاالى دزدى 
هستیم و معتقدیم اگر تقاضا براى مال نباشد، انگیزه اى 
براى ســرقت وجود نخواهد داشت؛ از همین رو طرح 
مقابله با مالخرها را اجرا کردیم و از زمانى که این طرح 
به اجرا درآمده، 50 درصد کاهش سرقت اموال داخل 

خودرو کاهش یافته است.
ســردار معصوم بیگى عنوان کرد: ایــن موضوع را به 
مالخرها تفهیم کردیم کــه آنها در حال کمک کردن 
به چرخه جرم هستند و آ نها خودشان از این عمل خود 

پشیمان بودند و مایل نبودن به مجرمان کمک کنند.
وى تأکید کرد: به همه فروشندگان دست دوم اعالم 
مى کنیم اموالى که مالکان آن مشخص نیست، نباید 
خریدارى کنند که مشکوك به خریدارى اموال غیر و 
سرقتى است که نیروى انتظامى با آنها برخورد خواهد 
کرد. وى درباره خطوط قرمز نیــروى انتظامى بیان 
داشت: اوباشگرى و اراذل اوباش، باندهاى آدم ربایى 
و تجاوز به عنف خط قرمز پلیس است و با آنها قاطعانه 

برخورد مى کنیم.

فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان خبر داد؛

خط قرمز هاى 
پلیس اصفهــــان
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مزایده
شماره نامه9610113757500516 شماره پرونده 9509983757301744 شماره 
بایگانى شــعبه 950189 اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت درنظر دارد 
درخصوص پرونده کالسه 950189 اجرایى جلسه مزایده اى علیه شرکت کیسه بافى 
اقبال وله آقاى غالمعلى کبیرى برگزار نماید که مشخصات مال مورد مزایده حسب 
نظریه کارشناسى بشرح ذیل مى باشد یک دســتگاه گونى بافى مستعمل و سالم و 
درحال کار ساخت شــرکت Istarlinger اتریش مدل HDN چهارچله ساخت 
حدود سال 1994 میالدى که صفحه مشخصات دستگاه روى دستگاه رویت نگردید 
واحد شمارنده دیجیتالى اصلى دســتگاه بصورت معیوب و ازدستگاه شمارنده شیف 
تعمیرى دیگرى استفاده مى شود ضمائم این دستگاه یک دستگاه رول پیچ موتورى 
همراه با گیربکس و شاسى و دوعدد غلطک رول پیچ گردنده و یک غلطک هرزگرد 
قفســه هاى حاوى بوبین نخ تابلوبرق و مجموعه شــانه زنى نخ ورودى به دستگاه 
براى تعداد حدود 470 تــا 480 رخ رویت گردید و باتوجه به قدمت دســتگاه ارزش 
این دستگاه بعنوان قیمت پایه کارشناسى یک صدوچهل و پنج میلیون ریال برآورد 
مى گردد و جلسه مزایده در تاریخ 96/07/02 از ساعت 9الى11 صبح دردفتراجراى 
احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت درمزایده 
مى توانند 5روز قبل از تاریــخ مزایده به دفتراجراى احکام مراجعه تا دســتوربازدید 
صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده درصد 
مبلغ ارزیابى را نقدا بهمراه داشته باشــد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. توضیحًا 
کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده بعهده برنده مزایده مى باشدم الف : 5517  

اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/ 5/875  
مزایده

اجراى احکام حقوقى شــعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص 
پرونده اجرایى کالسه 960136 ج/3 له هومن درمیشیان با وکالت آقاى حامد همتى 
و علیه شــهرزاد منصورى مبنى بر مطالبه در روز دوشنبه مورخه 96/7/3 ساعت 11 
صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 
اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگســترى به شرح ذیل ارزیابى شده و 
نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید میتوانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى خ هشت بهشت مطب خانم دکتر شهرزاد 
منصورى نزد حافظ اموال خانم زهرا چنگیزى مراجعه و از اموال بازدید و با ســپردن 
10٪ قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم 
ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمــام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: دستگاه موضوع 
کارشناسى یکدستگاه IPL (فلش المپ) ساخت کمچپانى Jeisys کره جنوبى 
مدل Smoothcool به شماره سریال SIR۱۱۴ و سال ساخت ابتداى 2015 
میالدى جهت رفع موهاى زاید مى باشــد با توجه به سال ساخت دستگاه، کارکرده 
بودن دستگاه و عدم وجود گارانتى در حال حاضر و فقدان صفحه نمایشگر و کامپیوتر 
مربوطه قیمت فعلى با شــرایط فوق الذکر 470000000 ریــال (چهارصد و هفتاد 
میلیون ریال) برآورد مى گردد. م الف: 16586 داورز شعبه سوم اجراى احکام مدنى 

شهرستان اصفهان /5/997 
 حصر وراثت

محمد طاهرزاده داراى شناسنامه شماره 108 به شرح دادخواست به کالسه 254/96 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه توانگر ریزى بشناســنامه 657 در تاریــخ 95/01/07 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم اســت به: 1- محمد طاهرزاده فرزند 
عباســعلى ش.ش 108 ت.ت 1332 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- احمدرضا 
طاهرزاده فرزند عباســعلى ش.ش 2220 ت.ت 1347 صادره از شــهر رى (پســر 
متوفى) 3- على طاهرزاده ریزى فرزند عباسعلى ش.ش 257 ت.ت 1338 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 4- خدیجه طاهرزاده فرزند عباسعلى ش.ش 1877 ت.ت 1349 
صادره از شهر رى (دختر متوفى) 5- فاطمه طاهرزاده ریزى فرزند عباسعلى ش.ش 
371 ت.ت 1334 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- عباسعلى طاهرزاده ریزى فرزند 
اسکندر ش.ش 3573 ت.ت 1304 صادره از لنجان (همسر متوفى) و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 717 شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /5/1078
حصر وراثت

افشین قنبرى بابرصاد داراى شناسنامه شــماره 355 به شرح دادخواست به کالسه 
255/96 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان جهانگیر قنبرى بابرصاد بشناســنامه 173 در تاریخ 96/05/09 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم اســت به: 1- داراب 
قنبرى بابرصــاد فرزند جهانگیر ش.ش 7 ت.ت 1348 صادره از شــهرکرد (پســر 
متوفى) 2- افشین قنبرى بابرصاد فرزند جهانگیر ش.ش 355 ت.ت 1351 صادره 
از شهرکرد (پسر متوفى) 3- محبوبه قنبرى بابرصاد فرزند جهانگیر ش.ش 8 ت.ت 
1350 صادره از شــهرکرد (دختر متوفى) 4- مریم قنبرى بابرصــاد فرزند جهانگیر 
ش.ش 102 ت.ت1361 صادره از شــهرکرد (دختر متوفــى) 5- معصومه قنبرى 
بابرصاد فرزند جهانگیرى ش.ش 98 ت.ت 1364 صادره از شهرکرد (دختر متوفى) 
6- منیژه سامانیان بابرصاد فرزند امیر ش.ش 245 ت.ت 1331 صادره از بن (همسر 
متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 718 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /5/1079
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مســعودتوکلى دادخواستى به خواســته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده 
1.مرجان فالورجانى 2.محمد اسدى 3.اعظم مشفق راد به شوراى حل اختالف شعبه 
8 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 563/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/12 ساعت 3/45 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 

خواهد نمود. م الف:5701 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/135 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مســعودتوکلى دادخواستى به خواســته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده 
1.سیدمحسن حسینى نژاد 2.سیدعلى سورانى 3زهرا حســینى نژاد به شوراى حل 
اختالف شــعبه 8 حقوقى شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 566/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/07/12 ساعت 3 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5700 شعبه 8 حقوقى  شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 6/136
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مســعودتوکلى دادخواستى به خواســته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده 
1.محســن صابرى 2.خدیجــه صابرى به شــوراى حل اختالف شــعبه 8 حقوقى 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 565/96 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 96/07/12 ساعت 3/15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م 

الف :5703 شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/137 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمودفاضل دادخواســتى به خواســته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده 
عزیزرحیمى به شوراى حل اختالف شعبه 7 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شــماره 532/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/15 
ســاعت 4 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 

شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5693 شعبه 7 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 6/138 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مجید عیدیوندى دادخواستى به خواسته الزام خوانده .... به طرفیت خوانده 
صفر ابراهیم وند به شوراى حل اختالف شعبه 8 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 556/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 
96/07/19 ساعت 3/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف :5695 

شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/140 
اجراییه

 شماره 1395/95 ش ح2 به موجب راى شــماره 283 تاریخ 96/03/27 حوزه دوم 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه خسرو 
انباء به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته وبابت دو فقره سفته و هزینه دادرسى به مبلغ 2/566/000 ریال و 
خسارت تاخیردرتادیه ازمورخ دادخواست 95/12/11 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخــت مبلغ 10/000/000 ریال بابت 
نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم له: آرش خسروى زاده به نشانى: فوالدشهر-محله 
پ7 خ سلمان ساختمان سارا ورودى 2 پالك2. ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5697-شعبه 2 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/141 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1357/95 دادنامه 469-
96/05/16 مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: مسعود 
توکلى نشــانى: نجف آباد-خ 17شهریور جنب بیمارســتان بن بست خادم الحسین 
پ56 وکیل خواهان: تیناصادقى پور به نشــانى: نجف آبــاد-خ 15 خردادمرکزى 
نرسیده به چهارراه امام خوانده: حجت اله عابدینى نشانى: مجهول المکان موضوع: 
مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره 225238-93/07/04 جمعا به مبلغ نه میلیون 
ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى مسعود توکلى با وکالت خانم صادقى پور به طرفیت حجت 
اله عابدینى به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته 
و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 155/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه 
از تاریخ دادخواست 95/12/07 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه 
و وصول مى گردد، درحق خواهــان صادر و اعالم مى نمایــد. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء 
مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشــد. م الف:5704-قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/ 6/142 
مزایده

 بنابه درخواســت خواهان آقاى عباس شــریفى در پرونده کالسه 960264 صادره 
از شعبه اول حقوقى مبنى بر دســتور فروش تمامت شــش دانگ یک قطعه ملک 
بشماره 1081/439 بخش 11 ثبت اصفهان به نشانى ویالشهر بلوار منتظرى غربى 
منتظرى چهارم شــبنم دوم پ14 کدپستى 8581899959 ششدانگ پالك مذکور 
توسط کارشناس رســمى دادگســترى آقاى مهدى کتانى بهمراه انشعابات بمیزان 
1/396/152/000 ریال موردارزیابى قرارگرفته اســت ملک مذکور دریک طبقه با 
اســکلت دیوارباربر و تیرچه بلوك داراى 160 متر مربع عرصه و حدود 101/76 متر 
اعیانى دریک طبقه مى باشد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
1396/07/02 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گــردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف:5673 

مدیراجراى احکام شعبه اول حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 6/147 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973757300698 شــماره پرونده: 9509983757301788 
شماره بایگانى شعبه: 951920 شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت شاکى: کیهان 
رضائى خیرآبادى فرزند ابوالقاسم به نشانى خیرآباد کوچه جنب مخابرات. متهم:على 
میرزایى فرزند قنبرعلى به نشــانى اصفهان- خ جى خ مصدق زاده سرکوچه مدرسه 
خوانسارى. اتهام ها: 1.فروش مال غیر 2.خیانت در امانت 3. کالهبردارى. دادگاه پس 
از اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى علــى میرزایى فرزند 
قنبرعلى مجهول المکان دائر بر انتقال مال غیر عبارت ازیک دستگاه منزل مسکونى 
واقع در علویجه به ارزش سیصدوهفتادمیلیون درتاریخ پانزدهم آبان ماه سال 1395 
موضوع شــکایت آقاى کیهان رضایى خیرآبادى فرزند ابوالقاســم مقیم روســتاى 
خیرآباد، بدین شرح که شاکى مدعى اســت به موجب قرارداد عادى منزل مسکونى 
را از متهم خریدارى کرده لکن بعداز مدتى به بهانه انجام مقدمات انتقال سندرسمى 
قرارداد را از وى اخذ کرده و از استرداد آن خوددارى و نهایتًا متوجه شده است منزل 
توسط وى به شخص دیگرى واگذار شده اســت. دادگاه باتوجه به تصاویر ارائه شده 
از قرارداد ایشان اظهارات شهود و مطلعین ازجمله سردفتر اسنادرسمى شماره 182 
علویجه مبنى بر اینکه از موضوع معامالت راجع به ملک مذکور اطالع داشته و زمین 
منزل داراى پالك ثبتى 3283 بوده و به نام آقاى على قندهارى ســابقه ثبت داشته 
و نامبرده آنرا به خانم ساره یارمحمدى فروخته درتاریخ 95/06/27 مالک رسمى و 
خانم یارمحمدى به اتفاق متهم و شــخصى به نام محمدعلى رسول فر دردفترخانه 
حاضر و آقاى میرزائى اعالم داشــته خانه موردنظر رابراى آقاى محمدعلى رســول 
فر خریدارى کرده و بنابراین یک وکالت رسمى مستقیم مابین مالک رسمى و آقاى 
رسول فر بشماره 22492 مورخ 95/6/27 تنظیم مى شود ولى اطالعى از فروش ملک 
به شاکى ندارد و باعنایت به محتویات سندوکالت نامه (تصویر پیوست پرونده صفحه) 
و تاریخ آن در واقع گویاى فروش مال غیر ازسوى متهم به شاکى بعدازتاریخ قرارداد 
وکالت مى باشد و عدم حضور متهم و متوارى شدن وى، بزهکارى وى محرز و مسلم 
است دادگاه مستنداً به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 
ناظر به مجازات مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و 
کالهبردارى متهم موصوف را عالوه بر استرداد مبلغ سیصد و هفتاد میلیون ریال به 
شاکى به تحمل دوسال حبس تعزیرى و پرداخت سیصد و هفتاد میلیون ریال جزاى 
نقدى به صندوق دولت (معادل مالى که اخذ کرده) محکوم مى نماید. اما درخصوص 
اتهام وى دائر بر کالهبردارى و خیانت در امانت موضوع شــکایت شاکى باتوجه به 
فقد دلیل بر وقوع بزه هاى مذکور مســتنداً به بند الف ماده 340 قانون آیین دادرسى 
کیفرى مصوب 1392 قرار منع تعقیب صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن  ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر مرکز استان است. م الف :5671 

دادرس دادگاه عمومى بخش مهردشت نصیرى/ 6/150 
حصر وراثت

 براتعلى دیانتى داراى شناسنامه شــماره 13 به شرح دادخواست به کالسه 557/96 
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رجبعلى دیانتى بشناسنامه 14267 در تاریخ 95/12/06 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 

زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محسن دیانتى ش ش 
17، 2-ولى اله دیانتى ش ش 807،  3-على دیانتى ش ش 11، 4-براتعلى دیانتى 
ش ش 13، 5-احســان اله دیانتى ش ش 2، 6-حشــمت اله دیانتى ش ش 314، 
7-فاطمه دیانتى ش ش 4، 8-اعظــم دیانتى ش ش 348، 9-بتول دیانتى ش ش 
304، (فرزندان متوفى)، 6-اکرم خصالى ش ش 630 (همسر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. م الف :5672 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد /6/151 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان محمدعلى نجف آبادى با وکالت آقاى حقیقى دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مرتضى بختیار به شــوراى حل اختالف شعبه 11 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 537/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/12 ســاعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواســته رسیدگى نموده و تصمیم
 شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5708 شــعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد 

 6/161/
حصر وراثت

حسن ابراهیمى داراى شناسنامه شماره .... به شرح دادخواست به کالسه 157/96 
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه بیگم رفیعى پور بشناســنامه 6644 در تاریــخ 92/10/09 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-سکینه 
امینى علویجه ش ش 5343، 2-صغرى امینى علویجه ش ش 82، 3-فتانه امینى 
علویجه ش ش 9، 4-رقیه امینى ش ش 21، 5-زهرا امینى علویجه ش ش 5731، 
6-محمد امینى راد ش ش 55، 7-حسن امینى ش ش 69، 8-حسین امینى ش ش 
89، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف :5707رئیس شعبه 2 شوراى 

حل اختالف مهردشت/ 6/162 
حصر وراثت

حسن ابراهیمى داراى شناسنامه شماره .... به شرح دادخواست به کالسه 158/96 
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
على آقا امینى علویجه بشناسنامه 3174 در تاریخ 88/05/22 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-حسن امینى ش 
ش 69، 2-حسین امینى ش ش 89، 3-محمد امینى راد ش ش 55، 4-فتانه امینى 
علویجه ش ش 9، 5-صغرى امینى علویجه ش ش 82، 6-ســکینه امینى علویجه 
ش ش 5343، 7-زهرا امینى علویجــه ش ش 5731، (فرزندان متوفى) 8-فاطمه 
بیگم رفیعى پورعلوى ش ش 6644، (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م 

الف:5706 رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت/ 6/163 
ابالغ راى

شماره ابالغنامه:9610103730304503 شماره دادنامه: 9609973730301165 
شماره پرونده: 9509983730302261 شــماره بایگانى شعبه: 952278 خواهان: 
مژگان شجاعى برجوئى فرزند حسین قلى به نشــانى نجف آباد- یزدانشهر قسمت 
دوم خیام یــک خ18 غربى پ80، خوانده:آقاى غالمعلــى پیرمحمدى فرزند جواد 
خواسته: طالق به درخواســت زوجه. دادگاه نظربه جمیع اوراق و محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه 
درخصوص دادخواست خانم مژگان شجاعى برجوئى بطرفیت غالمعلى پیرمحمدى 
بخواســته احراز شــرایط اعمال وکالت درطالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد 
ســندنکاحیه باعنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونــده ازجمله فتوکپى مصدق 
سندنکاحیه ضمیمه نکاح دائم فى مابین زوجین مترافعین محرز و ازطرفى مساعى 
داوران و دادگاه و مشاور قضائى دادگاه دراصالح ذات البین موثر واقع نشد و باتوجه 
به اینکه تحقق شروط ضمن عقد حسب تحقیقات معموله که حکایت از ترك زندگى 
مشترك توسط زوج دارد محرز است و مســتنداً به ماده 26 قانون حمایت از خانواده 
و ماده 234 و 237 و 1119 قانون مدنى حکم احراز شرایط اعمال وکالت درطالق 
صادر و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر ثبت رسمى طالق مراجعه و باتوجه 
به اینکه وى طالق رجعى را انتخاب نموده و میزان کل مهریه را بذل نموده به وکالت 
از شوهرش قبول مابذل نماید و پس از اجراى صیغه طالق به وکالت از زوج با اعمال 
وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمى آن اقدام کند و اسناد 
و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت ازشــوهرش امضانماید. طالق مزبور خلع 
نوبت اول است و عده آن ازتاریخ وقوع ســه طهر است رعایت وجود شرایط صحت 
اجراى صیغه طالق ازجمله مراعات مــواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون 
مدنى حســب مورد بعهده مجرى صیغه طالق خواهد بود اعتبار اجراى این گواهى 
ازتاریخ ابالغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه به دفتر ثبت طالق شش 
ماه خواهد بود درخصوص حقوق مالى زوجه بشــرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 مهریه  نفقه معوقه شــرط تنصیف نحله اجرت المثل جهیزیه نفقه حضانت مالقات 
فرزندان ایشــان نظربه اینکه زوجین داراى فرزند مشــترك نیســتند و نیز زوجه 
اظهارداشــته درخصوص ســایر حقوق مالى فعال ادعایى ندارد و جداگانه اقدام مى 
نماید دادگاه تکلیفى ندارد. م الف:5709- حسین گرامى، دادرس شعبه اول دادگاه 

خانواده نجف آباد/ 6/164 
ابالغ راى

شماره ابالغنامه:9610103730304436 شماره دادنامه: 9609973730301134 
شماره پرونده: 9509983730302880 شــماره بایگانى شعبه: 952903 خواهان: 
زهرا مهدورى فرزند خیرگرد با وکالت آقاى ســیداحمدرضا علوى دهکردى فرزند 
سیدعلیرضا به نشانى نجف آباد- ویالشــهر بلوارامام على فلکه آتش نشان پالك 
11 دفتروکالت خوانده:آقــاى نظام ظهورســلیمانى فرزند محمود بشــماره ملى 
2002011362 خواسته: طالق به درخواســت زوجه. دادگاه نظربه جمیع اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه درخصوص دادخواست خانم زهرا مهدورى باوکالت آقاى سیداحمدرضا 
علوى دهکردى بطرفیت آقاى نظام ظهورســلیمانى بخواسته احراز شرایط اعمال 
وکالت درطالق به لحاظ تحقق شــروط ضمن عقد ســندنکاحیه باعنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده ازجمله فتوکپى مصدق سندنکاحیه ضمیمه نکاح دائم فى 
مابین زوجین مترافعین محرز و ازطرفى مســاعى داوران و دادگاه و مشاور قضائى 
دادگاه دراصالح ذات البین موثر واقع نشد و باتوجه به اینکه تحقق شروط ضمن عقد 
حسب 1-دادنامه کیفرى استعالم شده ازدادگاه انقالب کرون که حکایت از اعتیاد 
و محکومیت خالف شان زوج دارد 2- تحقیقات معموله درپرونده سابق زوجین که 
حکایت از ترك زندگى مشترك دارد محرز است و مستنداً به ماده 26 قانون حمایت 
از خانواده و ماده 234 و 237 و 1119 قانون مدنى حکم احراز شرایط اعمال وکالت 
درطالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر ثبت رسمى طالق مراجعه 
و باتوجه به اینکه وى طالق خلع را انتخاب نموده و میزان کل مهریه را بذل نموده 
به وکالت از شوهرش قبول مابذل نماید و پس از اجراى صیغه طالق به وکالت اززوج 
با اعمال وکالت حاصل از تحقق شــرط ضمن عقد نســبت به ثبت رسمى آن اقدام 
کند و اســناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت ازشوهرش امضانماید. طالق 
مزبور خلع نوبت اول است و عده آن ازتاریخ وقوع سه طهر است رعایت وجود شرایط 
صحت اجراى صیغه طالق ازجمله مراعات مــواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 
قانون مدنى حســب مورد بعهده مجرى صیغه طالق خواهد بود اعتبار اجراى این 
گواهى ازتاریخ ابالغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه به دفتر ثبت طالق 
شش ماه خواهد بود درخصوص حقوق مالى زوجه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد 
شد. مهریه معوقه شــرط تنصیف نحله اجرت المثل جهیزیه نفقه حضانت مالقات و 
نفقه ایشان زوجین داراى سه فرزند امید24 ساله و ریحانه 22 ساله و على 16 ساله 
هســتند که حضانت فرزند نابالغ على به لحاظ اعتیاد پدر به مادر اعطا میگردد و پدر 
میتواند هرهفته ازســاعت 19 پنج شــنبه لغایت 19 جمعه فرزند را مالقات نماید و 
مى بایست ماهیانه 200/000 تومان بعنوان نفقه بپردازد که هرساله ازابتداى سال 
96 وفق شــاخص تورم افزایش مى یابد درخصوص تعیین حقوق مالى نظربه اینکه 
زوجه اظهارداشته فعال ادعایى ندارم دادگاه تکلیفى ندارد. راى صادره غیابى و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن  ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان  میباشد. م الف:5705، 

دادرس شعبه اول دادگاه خانواده نجف آباد/ 6/165 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973731201064 شماره پرونده: 9409983732001837 
شماره بایگانى شعبه: 950510 شــاکى: میترا طهماسبى به نشانى یزدانشهر خ 
اول شرقى کوى بهشتى پ11 متهم: اردشیر طهماسبى خواه (مجهول المکان). 
اتهام: ترك انفاق. دادگاه با بررسى محتویات پرونده مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى اردشــیر طهماسبى خواه، فرزند غالم 
دایر بر ترك نفقه زوجه و فرزندان موضوع شکایت خانم میترا طهماسبى، دادگاه 
باتوجه به شکایت شاکى و اظهارات شهود در دادســرا و کیفرخواست صادره از 
ناحیه دادســرا و اینکه متهم علیرغم ابالغ قانونى ازطریق نشرآگهى دریکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درجلسه دادگاه حضور پیدا نکرده و الیحه اى ارسال 
ننموده اند و دفاع و انکارى بعمل نیاورده اند بزه انتســابى به وى را محرز و ثابت 
دانسته و لذا مســتنداً به ماده 53 از قانون حمایت خانواده متهم مذکور رابه یک 
سال حبس تعزیرى درجه 6 محکوم مى نماید.. راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر مرکز استان است. م الف :5663رئیس 

شعبه 103 دادگاه کیفرى 2  نجف آباد-میرزا زاده/ 6/159 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9409973731200583 شماره پرونده: 9209983732300788 
شماره بایگانى شعبه: 921108 شاکى: سجاد گودرزى فرزند ابوالقاسم به نشانى 
یزدانشــهر خ 13 غربى پ44 متهم:ابراهیم فرهادى زاده فرزند قپانى به نشانى 
مجهول المکان. اتهام: ایراد صدمه بدنى غیرعمدى. دادگاه با بررسى محتویات 
پرونده مبادرت به صــدور راى مى نمایــد. راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى 
ابراهیم فرهادى زاده فرزند قپانى دایر بر بــى احتیاطى در امر رانندگى منجر به 
صدمه بدنى غیرعمدى نسبت به آقاى سجاد گودرزى، دادگاه با توجه به شکایت 
شاکى خصوصى و گواهى پزشــک قانونى و اظهارات شهود در دادسرا و نظریه 
افسر کاردان فنى که علت تصادف را بى احتیاطى ازسوى راننده سوارى پژو آردى 
متوارى شده تشخیص که مصون از اعتراض باقیمانده است و کیفرخواست صادره 
از ناحیه دادســرا و عدم حضور متهم درجلسه دادگاه علیرغم ابالغ از طریق نشر 
آگهى و عدم ارسال الیحه دفاعیه بزه انتسابى به وى را محرز و مسلم دانسته و لذا 
مستنداً به مواد 709 و 715 و 714 و 462 و 488 از قانون مجازات اسالمى و ماده 
717 از قانون تعزیرات و بند یک ماده 3 از قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت 
و مصرف آن در موارد معین متهم مذکور ازلحاظ جنبه خصوصى بزه به پرداخت 
1.سه درصد دیه کامل بابت حارصه خلف ساعد راست و دوحارصه خارج ساعد 
راست و حارصه داخل آرنج راست و حارصه مچ دست راست و حارصه داخل آرنج 
راست و حارصه مچ دست راست و حارصه انتهاى قدام ساعد راست 2.نیم درصد 
دیه کامل بابت ارش تورم ساعد راست 3.سه سه هزارم دیه کامل بابت حارصه 
بند ابتدایى انگشت سوم دست راســت و حارصه بندابتدایى انگشت دوم دست 
چپ و حارصه بندمیانى انگشت پنجم دست چپ 4.یک و نیم هزارم دیه کامل 
بابت کبودى مچ دست راست درحق شــاکى آقاى سجاد گودرزى محکوم مى 
نماید و ازلحاظ جنبه عمومى بزه متهم مذکور به پرداخت ده میلیون ریال جزاى 
نقدى درحق صندوق دولت محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر مرکز استان است. م الف :5666 میرزا 

زاده رئیس شعبه سوم کیفرى 2 دادگاه نجف آباد/ 6/149 

ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9509973731201419 دنامــه:  دا شــماره 
8909983732001185 شــماره بایگانى شــعبه: 950611 شاکى: زهره 
داودوند فرزند اسکندر به نشانى یزدانشهر خ 21 غربى پ15 متهم: ابراهیم 
تیلکانى فرزند محمد به نشــانى مجهول المکان. اتهام: ترك انفاق. دادگاه 
با بررســى محتویات پرونده مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه 
درخصوص اتهام آقاى ابراهیم تلیکانى فرزند حسن با هویت و مشخصات 
جعلى به نام ابراهیم غریبى فرزند محمد،دایر بر ترك نفقه، موضوع شکایت 
خانم زهره داودوند و جعل درسندرسمى و اســتفاده از سندرسمى مجعول، 
دادگاه درخصوص اتهام ترك نفقه باتوجه به گذشــت شــاکى خصوصى 
درجلسه دادگاه و قابل گذشت بودن موضوع مســتنداً به ماده 53 از قانون 
حمایت خانواده و بند ب ماده 13 از قانون آیین دادرسى کیفرى قرار موقوفى 
تعقیب صادر و اعالم مى نماید ودرخصوص اتهام جعل درســند رســمى و 
استفاده از آن، دادگاه باتوجه به گزارش اداره ثبت احوال شهرستان نجف آباد 
و مدارك ارائه شــده و اظهارات مطلعین در دادسرا و اینکه متهم شناسنامه 
جعلى خود را به دفترخانــه ازدواج و طالق ارائه نموده اســت و باتوجه به 
کیفرخواست صادره ازناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادسرا و درجلسه 
دادگاه علیرغم ابالغ ازطریق نشرآگهى واینکه انکار و دفاعى بعمل نیاورده 
است بزه هاى انتســابى به وى را محرز و ثابت دانسته و لذا مستنداً به مواد 
533 و 535 ازقانون مجازات اســالمى بخش تعزیرات و رعایت ماده 134 
ازقانون مجازات اسالمى درخصوص تعدد جرم متهم مذکور را درخصوص 
بزه جعل در سندرسمى به تحمل سه سال حبس تعزیرى و درخصوص بزه 
استفاده ازسندرسمى مجعول نیز به تحمل سه سال حبس تعزیرى محکوم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شــعبه و پس از آن  ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدیدنظر مرکز استان است. راى موقوفى تعقیب صادره نیز ظرف 
مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم تجدیدنظر مرکز استان 
مى باشد. م الف :5665رئیس شعبه 103 دادگاه کیفرى 2 نجف آباد-میرزا 

زاده/ 6/148 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973731200077 شماره پرونده: 9409983733200400 
شماره بایگانى شــعبه: 941187 شــاکى: احمد محمدى فرزند رضا به نشانى 
اصفهان خ فردوسى چرخاب-ك شهریار بن بست شــهریار پ64 متهم: ستار 
رحمانى به نشــانى مجهول المکان. اتهام: خیانت در امانت. دادگاه با بررســى 
محتویات پرونده مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص اتهام 
آقاى ستار رحمانى فرزند کریم دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک 
بشماره 463250/84 بانک ملت به مبلغ یکصدوسى میلیون ریال و مبلغ هشتاد 
میلیون ریال وجه نقد، دادگاه با توجه به شــکایت شاکى خصوصى و توافق نامه 
عادى 94/2/19 که رونوشــت مصدق آن ضمیمه پرونده مى باشد و باتوجه به 
اظهارات شاهد در دادسرا و کیفرخواســت صادره از ناحیه دادسرا و عدم حضور 
متهم درجلســه دادگاه علیرغم ابالغ قانونى ازطریق نشــرآگهى و عدم ارسال 
الیحه دفاعیه بزه انتســابى به وى محرز و ثابت دانســته و لذا مستنداً به ماده 
674 ازقانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات متهم مذکور رابه یک سال حبس 
تعزیرى محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شــعبه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم تجدیدنظر مرکز استان است. م  الف:5664 رئیس شعبه 103 دادگاه 

کیفرى 2 نجف آباد-میرزا زاده/ 6/146



اقتصاداقتصاد 07073023 سال چهاردهمدوشنبه  6 شهریور  ماه   1396

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو کشــور با بیان اینکه 
ســوختى که امــروز در جایگاه هاى ســوخت عرضه
 مى شود کیفیت مناسب را ندارد، گفت: متخلفین چسب 
و گازوئیل را با هم مخلوط کرده و به نام روغن در بازار 
بفروش مى رســانند. علیرضا نیک آیین اظهارداشت: 
سوختى که امروز در جایگاه هاى سوخت عرضه مى شود 
کیفیت مناســب را ندارد و همچنین روغن تقلبى توزیع 
شده در سطح بازار هم آسیب هاى زیادى را به خودروها 
وارد مى کند و در این رابطه اتحادیه نامه هاى مختلفى را 
به مراجع مربوطه ارسال کرده، اما متأسفانه همچنان این 

روغن هاى بى کیفیت در بازار به فروش مى رسد.

وى تصریح کرد: تعمیرکار یک خودرو را تعمیر مى کند 
اما وقتى مشــترى از روغن بى کیفیت استفاده مى کند 
دسترنج تعمیرکار نابود شــده و در نهایت این تعمیرکار 
است که باید نســبت به خرابى مجدد خودرو پاسخگو 

باشد.
 نیک آیین در خصوص بازار فروش قطعات یدکى خودرو 
هم گفت: میزان قطعاتى که شــرکت هاى خودروساز 
راهى بازار مى کنند جوابگوى مردم نیســت، به همین 
دلیل متخلفین از خالء بازار اســتفاده کرده و با واردات 
قطعات بى کیفیت و حتى کپى کارى و بازسازى برندهاى 

خارجى، مشکالتى را به وجود آورده اند.

رئیس کمیته امنیت آب کمیسیون امنیت ملى مجلس از 
سفر اعضاى این کمیته به استان هاى کم آب کشور خبر 
داد. ابوالفضل حسن بیگى با بیان اینکه طى 16 سال اخیر 
با بحران کم آبى مواجه شده ایم، اظهار داشت: 250 میلیون 
متر مکعب از منابع آبى ما کاسته شده، از طرفى همزمان 
با کاهش نزوالت آسمانى، جمعیت کشورمان نیز افزایش 
پیدا کرده که طبیعتًا با افزایش مصرف آب روبرو هستیم  
و پیش بینى مى شود 16 استان کشور در سال هاى آینده با 
وضعیت هشدار براى تأمین آب مصرفى روبرو خواهند شد.

وى با اعــالم اینکه کمیته اى با همکارى کارشناســانى 
از  وزارت نیرو، وزارت جهادکشــاورزى، سازمان حفاظت 

محیط زیست و دیگر صاحب نظران داخلى که در این زمینه 
داراى تخصص هســتند، در مجلس تحت عنوان کمیته 
تأمین آب تشــکیل شده اســت، ادامه داد: در این کمیته 
3 راهکار براى پیشگیرى از رســیدن  به وضعیت هشدار 
در کشور ارائه شد. وى تصریح کرد: از 2 ماه پیش که کار 
کمیته تامین آب به شکل جدى آغاز شد، سفرهایى را به 
برخى استان هاى در معرض هشدار کم آبى داشته  ایم که 
در این سفرها طى جلساتى با استانداران، مسئوالن وزارت 
جهادکشاورزى، نیرو و ســازمان حفاظت محیط زیست  
استان ها اطالعات دقیقى از منابع آب موجود و مشکالت 

تامین آب استان به دست آوردیم.

16 استان در مرز هشدار 
تأمین آب هستند

فروش مخلوط 
چسب وگازوئیل به نام روغن

پیگیرى مطالبات زنان کارگر 
رسماً آغاز شد

کمیته زنان کانون عالى انجمن هاى صنفى کارگران 
به منظور پیگیرى مطالبات و صیانـت از حقوق زنان 

کارگر فعالیت خود را آغاز کرد.
سـمیه گلپـور، رئیـس کمیتـه بانـوان کانـون عالى 
انجمن هـاى صنفى کارگـران تصریح کـرد: ما زبان 
گویاى زنان خواهیم بود تا با همراهى آنها مطالباتشان 
را پیگیرى کنیم و معتقدیم که اگر بتوانیم به این هدف 
حداقلى برسیم  که رسماً از کسانى که مى خواهند حق 
قانونى خود را بگیرند دفاع کنیم یک دستاورد بزرگ 

براى زنان جامعه کارگر خواهد بود.

قیمت زعفران به
 6 میلیون تومان رسید

نایـب رئیس شـوراى ملـى زعفـران از افزایش سـه 
درصـدى قیمـت طـالى سـرخ در بـازار خبـر داد و 
گفت:هم اکنـون حداقل قیمـت هرکیلوگرم زعفران 
سه میلیون و 700 هزار تومان و حداکثر قیمت آن پنج 

میلیون و 600 هزار تومان است.
غالمرضا میرى دربـاره دالیل افزایش قیمت طالى 
سرخ با اشـاره به بحث عرضه و تقاضا، افزود: کسانى 
که زعفران را در منازل خود دپو کرده بودند طى سـه 
ماه گذشـته بخش عمده آن را وارد بازار کردند و تنها 
مقدارى از آن باقى مانـده، ضمن اینکه بخش اندکى 

هم توسظ کشاورزان به بازار عرضه مى شود.
وى با بیان اینکه برداشت زعفران نوبرانه از 10 مهرماه 
آغاز مى شود، افزود: برداشـت رسمى محصول نیز از 

20 مهرماه در کشور آغاز خواهد شد.
وى دربـاره قیمـت طـالى سـرخ در روزهـاى آینده 
پیش بینى کرد: همه چیز بسـتگى به بحث عرضه و 
تقاضا دارد؛ در حال حاضر هم صادرات و هم مصرف 
داخل کـم شـده چراکه خریـداران خارجـى و داخلى 
ترجیح مـى دهند زعفـران نو بخرنـد بنابراین منتظر 

برداشت محصول جدید هستند.

مردم عسل را گران تر از
 80 هزار تومان نخرند

مدیرعامـل اتحادیه زنبـورداران گفت:نـرخ منطقى 
فروش هر کیلو عسـل 80 هزارتومان است و در این 
بین سودجویى مغازه داران دلیل اصلى فاصله قیمت 

تولید تا مصرف مى باشد.
رئیسـى سـرحدى با اشـاره به آخرین وضعیت تولید 
عسل اظهار داشت: سـال گذشـته از مجموع هشت 
میلیـون کندو، 78 هزارتن عسـل برداشـت شـد که 
امسـال بـا افزایـش 20 تـا 30 درصدى پیـش بینى 

مى شود که این رقم به 90 هزارتن برسد.
وى نرخ تمـام شـده هـر کیلو عسـل طبیعـى را 46 
هزارتومان اعالم کرد و گفت: با وجود کاهش برداشت 
عسـل طبیعى از هر کندو و احتساب هزینه کارگرى، 
حمل و نقل و سـود مغازه دار نـرخ منطقى فروش هر 

کیلو عسل 80 هزارتومان است.

بازار ارزان فروشى 
کاشى  و سرامیک داغ شد

رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان کاشـى و سـرامیک 
به ارزان فروشـى کاشـى و سـرامیک در سـطح بازار 
اشـاره کرد و گفت: برخى براى تصاحب بازار اقدام به 
ارزان فروشـى مى کنند که همین امر باعث مى شـود 
صنعت کاشى و سرامیک کشور همچنان شاهد رونق 

نباشد.
بهنام عزیززاده با اشـاره به اینکه با وجود گرانى مواد 
اولیه، تولیدکنندگان کاشـى و سرامیک به دلیل عدم 
کشش بازار امکان افزایش قیمت محصوالت خود را 
ندارند، اظهار داشت: متأسـفانه در حال حاضر رقابت 
منفى میان تولیدکنندگان کاشـى و سـرامیک وجود 
دارد که این امر مشکالتى را براى واحدهاى تولیدى 

بوجود آورده است.
وى به ارزان فروشى کاشى و سرامیک در سطح بازار 
اشـاره کرد و گفت: برخى براى تصاحب بازار اقدام به 
ارزان فروشـى مى کنند که همین امر باعث مى شـود 
صنعت کاشـى و سـرامیک کشـور همچنان شـاهد 

رونق نباشد.

ویترین

قیمت دام زنده با توجه به نزدیکى به عید قربان نسبت به 
سال گذشته با 6 هزار تومان افزایش روبرو شده و علت 

این امر کمبود دام در بازار است.
با توجه به نزدیکى به عید قربــان و نیاز بازار به دام زنده 
افزایش یافته و این در حالى است که در چند ماه گذشته 
شاهد افزایش بى رویه قیمت گوشت گوسفندى در بازار 
بوده ایم تا جایى که قیمت هر کیلو گوشــت از 33 تا 34 
هزار تومان تــا 43 هزار تومان و بعضا بیشــتر افزایش 

پیدا کرد.
به عالوه مســئولین علت این افزایش قمیت گوشــت 
گوسفندى در بازار را کمبود دام و صادرات بى رویه اعالم 
کرده اند که در ماه هاى اخیر با وجود جلوگیرى از صادرات 
دام از مرزهاى کشور و واردت گوشت گوسفندى گرم باز 

هم قیمت ها در بازار فروکش نکرد.
همچنین مسئولین مربوطه علت ادامه دار شدن افزایش 
قمیت گوشت گوسفندى در بازار را ممانعت دامداران از 
فروش دام و عرضه آن به بازار مى دانند و مشغول دپو دام 

براى پیشواز از عید قربان هستند.
این در حالى اســت که قیمت دام زنده در سال گذشته 
بین 12 هزار تا 12 هزار و 500 تومان بوده و به نســبت 
آن قیمت گوشت گوسفندى نیز بین 30 تا 33 هزار تومان 
نوسان داشته است اما در سال جارى با وجود کمبود دام در 
بازار شاهد افزایش بى رویه قیمت دام با توجه به نزدیکى 

به عید قربان هستیم .
در این رابطه على ملکى رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى 
در گفت و گو با میزان در خصوص قیمت دام زنده با توجه 
به نزدیکى به عید قربان گفت: پیش بینى مى شود قیمت 
هر کیلو دام زنده براى عید قربان بین 17 هزار تا 18 هزار 

تومان باشد که احتماال تا جمعه روز عید افزایش نیابد.
وى در توضیح علــت افزایش قیمت دام زنده نســبت 
به سال گذشته توضیح داد: در ســال گذشته قیمت هر 
کیلو دام زنده بین 12 تا 12 هــزار و 500 تومان بوده که 

در سال جارى با توجه به کمبود دام در بازار با افزایش 5 
هزار و 500 تومانى به کیلویى 18 هزار تومان رســیده

 است.
رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندى یادآور شد: قیمت 
مصوب فروش دام زنده در مراکز معتبر بین 17 تا 18 هزار 
تومان خواهد بود و پیش بینى مى شــود قیمت آن دیگر 

افزایشى نداشته باشد.

ملکى تصریح کرد: قیمت هر کیلو گوشت گوسفندى با 
توجه به افزایش قیمت دام زنده و کمبود آن در بازار 39 تا 
40 هزار تومان در واحد هاى صنفى عرضه و با قیمت 42 

تا 43 هزار تومان به دست خریدار مى رسد.
وى در خصوص قیمت گوشــت وارداتى در بازار اظهار 
کرد: قیمت هر کیلو گوشت وارداتى در بازار بین 34 تا 35 
هزار تومان است که براى توازن بازار این گوشت در بازار 

عرضه مى شود.
براساس این گزارش هر ســاله با توجه به نزدیکى عید 
قربان شاهد افزایش بى رویه قیمت دام هستیم که این 
امر در سال جارى دو صد چندان شده قیمت دام از 12 هزار 
تومان به 18 هزار تومان افزایش یافته و این امر حاکى 
از عدم نظارت مســئولین براى تنظیم بــازار با توجه به 

مناسبت هاى پیش رو است.

اختالف معنادار قیمت ها با سال گذشته

قیمت دام زنده در آستانه عید قربان
 افزایش یافت

شــنیده ها از اوضاع این روزهاى شعب، حکایت از 
قراردادهاى جدید بانک ها با مشتریان خاص خود 
تا موعد 11 شهریور ماه دارد، گپى که بر مبناى آن 
مى تــوان الاقل به مدت یک ســال دیگر از کمند 

کاهش نرخ سود به 15 درصد گریخت.
بانک مرکــزى در 31 مــرداد ماه اعــالم کرد از 
11 شــهریور ماه حداکثر نرخ ســود على الحساب 
ســپرده هاى سرمایه گذارى یکســاله 15 درصد و 
سپرده روزشــماره 10 درصد خواهد بود و بانک ها 
ملزم به اجراى آن هستند. همانطور که پیش بینى 
مى شد، این خالء از ابالغ مصوبه تا زمان اجراى آن، 
براى ســپرده گذاران کالن بانک ها مفید به فایده 
واقع شده و شنیده ها حاکى اســت برخى بانک ها 
براى حفظ ســپرده گذاران دانه درشت خود، از آنها 
خواسته به شــعبه مراجعه کرده و قراردادى جدید 

منعقد کنند.
در واقع در این فاصله بانک ها قبل از 11 شــهریور 
ماه در قراردادى جدید و یکســاله نرخ سود بیش از 
15 درصد (18 تا 22 درصد) به این سپرده گذاران، 
ســود پرداخت مى کنند و به این شــکل به راحتى 
ســپرده گذاران کالن از کاهش نرخ سود مصون 

مى ماند.
پیمان قربانى معاون اقتصادى بانک مرکزى پاسخ 
این سوال را اینگونه داد: تجربه نشان داده یک دوره 
زمانى یک هفته تا 10 روز براى هماهنگى با بانک ها 
و شعب نیاز است و به همین دلیل این فاصله زمانى 

تعیین شد.
علت بیان شــده توســط معاون اقتصادى بانک 
مرکــزى، خالف واقع نیســت اما اساســا تجربه 
فراوان ترى وجود دارد که مى گوید ایجاد فاصله بین 
ابالغ قانون و زمان اجراى آن، رانت براى عده اى 

خاص به وجود مى  آرود.
در هر صورت بانک مرکزى آگاهانــه یا ناآگاهانه 
چنین فاصله زمانى را بین ابالغ بخشنامه و اجراى 
آن تعیین کــرده و احتماال اثرات ایــن تصمیم را 
رصد کرده و در تصمیمات بعــدى مورد توجه قرار 

خواهد داد.

یکسال تنفس براى مشتریان ویژه 

فرصت طالیى براى 
فرار از کاهش نرخ سود

مشاور رئیس کل سازمان خصوصى سازى با اشاره به واریز 
سود سهام عدالت مشمولینى که بعد از ارائه شماره شبا فوت 
شده اند گفت: مشمولینى که شماره شباى خود را به سامانه 
ســهام عدالت ارائه و تایید آن را دریافت ولى در این ظرف 
زمانى متوفى شده باشند سود دریافت خواهند کرد و جزو 47 
میلیون و 200 هزار نفر مشمول زنده سهام عدالت به شمار 
خواهند آمد. جعفر ســبحانى در خصوص زمان واریز سود 
سهام عدالت به مشمولین بیان کرد : واریز سود سهام عدالت 
در شهریور ماه منوط به مصوبه شوراى اصل 44 است و هر 
زمان این مصوبه به ســازمان خصوصى سازى ابالغ شود 
سود سهام عدالت به حساب مشمولینى که شماره شبا ارائه 

کرده اند واریز خواهد شد.

وى در ادامه افزود: سازمان خصوصى سازى آمادگى الزم 
براى واریز سود سهام به مشمولین را دارد و احتماال تا پایان 
شهریور ماه این امر محقق خواهد شد که مبلغ آن بسته به 
صورتحساب مشمولین از 150 هزار تومان تا حدود 70 هزار 

تومان خواهد بود.
مشاور رئیس کل ســازمان خصوصى سازى با بیان اینکه 
مشمولینى که پس از ارائه شماره شبا متوفى شده اند سود 
دریافت خواهند کرد توضیح داد: مشمولینى که شماره شباى 
خود را به سامانه سهام عدالت ارائه و تایید آن را دریافت ولى 
در این ظرف زمانى متوفى شده باشند سود دریافت خواهند 
کرد و جزو 47 میلیون و 200 هزار نفر مشمول زنده سهام 

عدالت به شمار خواهند آمد. 

هر چند سازمان راهدارى در طول ماه هاى گذشته بارها 
اعالم کرده برنامه ریزى هایى را به منظور نوسازى ناوگان 
عمومى کشور اجرایى مى کند و در این راستا از حمایت 
بخش هایى چون وزارت نفت نیز استفاده خواهد شد اما 
به نظر مى رسد هنوز فرآیند نوسازى ناوگان به طور جدى 

آغاز نشده و به فراهم شدن مقدماتى وابسته است.
رئیس سازمان راهدارى پیگیرى مسائلى مانند افزایش 
هزینه ســوخت را عامل اصلى در ترغیــب راننده ها به 

نوسازى خودروهاى شان اعالم کرد.
داوود کشاورزیان یکى از فاکتورهاى مهم در روند اجرایى 
طرح نوســازى خودروها را واقعى شدن قیمت سوخت 

عنوان کرد چرا که در صورت عدم تحقق این موضوع، 
مالکان خودروهاى فرسوده رغبت چندانى براى انجام 

این کار نخواهند داشت. 
با وجود اینکه رئیس ســازمان راهــدارى به طور دقیق 
اعالم نکــرده برنامه ریزى براى افزایش نرخ ســود در 
شرایطى که دولت در سطح کالن با آن مخالفت کرده، 
چگونه پیگیرى خواهند شد و حتى تا زمان تصویب این 
موضوع چه برنامه اى وجود خواهد داشــت؟، گفت: اما 
آنچه در حال حاضر بیشترین اهمیت را دارد، فرسودگى 
قابل توجه در ناوگان عمومى بارى و مســافرى ایران

 است .

معــاون بازاریابى و فروش گروه ســایپا گفت: ســاینا 
اتوماتیــک مجهز بــه گیربکــس cvt اســت که با 
آپشن هایى همچون سیستم ورود بدون کلید ، استارت 
دکمه اى ، کروزکنترل ، فرمان برقى و .... ، که با قیمت 

38میلیون و 450 هزارتومان عرضه خواهد شد.
رضا تقى زاده معاون بازاریابى و فروش گروه سایپا اظهار 
کرد: خودرو ساینا دنده اى در بدو ورود به بازار با استقبال 
خوبى مواجه شد و در مدت زمانى کوتاه جایگاه خوبى را 

در بازار خودرو کسب کرد.
وى گفت: ســاینا اتوماتیک به عنوان اولین خودروى 
اتوماتیک مجهز بــه گیربکس cvt اســت که یکى از 
بهترین گیربکس هاى موجود در صنعت خودرو اســت 

که منشــاء اروپایى دارد و معاونت مهندســى سایپا در 
انتخاب گیربکس براى این خــودرو بهترین انتخاب را 

داشته است.
تقى زاده در ادامه افزود: ســاینا اتوماتیک در آینده اى 
نزدیک با حذف خودروهاى هم رده باالى 30 میلیون 
تومان مى تواند ضریب نفوذ بیشترى در جامعه داشته 

باشد.
معاون بازاریابى و فروش سایپا در خصوص مزیت هاى 
دیگر ساینا اتوماتیک گفت: اضافه شدن این تعداد آپشن 
رفاهى براى اولین بار در این رده قیمتى مزیت دیگر این 
خودرو است که باعث برترى ســاینا اتوماتیک در برابر 

رقبا در بازار خودرو خواهد شد.

تقى زاده با اظهار امیدوارى به اینکه ســاینا اتوماتیک 
بتواند همانند پراید در سبد محصوالت سایپا با تیراژ باال 
و کیفیت مناسب در بازار خودرو به فروش برسد،تاکید 
کرد: انتظار مى رود مشــتریانى که توان خرید ســاینا 
اتوماتیک را دارند رقیب جدى دیگرى براى انتخاب این 

خودرو را نداشته باشند.
معاون بازاریابى و فروش ســایپا با تقدیــر از عملکرد 
نمایندگى هاى فروش و خدمات پس از فروش ســایپا 
گفت: نمایندگان سایپا با خلوص و ابتکار و تعهد و با علم 
مدیریت توانستند سالیان طوالنى همراهى موفق براى 
نفوذ سایپا در جامعه و افزایش رضایت مندى مشتریان 

داشته باشند که شایسته قدردانى است.
تقى زاده گفت: امیدوارم که حاصل زحمات مهندســى 
متخصصان ســایپا با تعامل خوب نمایندگان ســایپا با 

مشتریان به درستى به متقاضیان معرفى شود.
معاون بازاریابى و فروش ســایپا با اعالم آخرین طرح 
فروش سایپا که از7شــهریور آغاز مى شود اظهار کرد: 
پراید 23 ســال رتبه اول فروش خودرو را در کشــور از 
آن خود کرد و اینکه یک خودرو در بین خودروســازان 
داخلى و خصوصًا خودروسازان چینى که محصوالتشان 
را به تمام دنیا تحمیل کرده اند ، توانســته است در قله 
فروش بازار خودروى کشور بایســتد و هیچ شرکت و 
یا خودرویى توان رقابت با آن را نداشــته باشد بى دلیل

 نیست.

معاون بازاریابى و فروش گروه سایپا خبر داد؛

عرضه ساینا اتوماتیک با 38 میلیون  تومان
متوفیان هم سود مى گیرند

تا سوخت گران نشود، خودروها نو نمى شوند!

در حالى که روز شنبه مرکز آمار ایران تورم شهرى مرداد ماه را 7.7 درصد 
اعالم کرد، بانک مرکزى از تورم شهرى 10 درصدى در این ماه خبر داده 

است.
بر اساس گزارش بانک مرکزى، نرخ تورم در دوازده ماه منتهى به مردادماه 
1396 نســبت به دوازده ماه منتهى به مردادماه 1395 براساس سال پایه 
100=1395  معادل 10 درصد است. این شاخص در مردادماه 1396 نسبت 
به ماه مشابه سال قبل معادل 8,6 درصد افزایش داشته است. شاخص بهاى 
کاالها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ایران در مردادماه 1396 به عدد 

107,7 رسید که نسبت به ماه قبل 0,2 درصد افزایش یافت. 

گفتنى است، حسین زاده معاون اقتصادى مرکز آمار  هم روز شنبه در نشست 
خبرى که در این مرکز برگزار شد، ضمن اعالم نرخ تورم ملى 7,9 درصدى 
به عنوان یک شاخص جدید، از نرخ تورم روســتایى 8,8درصدى و تورم 

شهرى 7,7 درصد خبر داده بود.
به گزارش تسنیم، دالیلى مختلفى براى اختالف نرخ هاى تورم اعالم شده 
از سوى بانک مرکزى و مرکز آمار ایران مطرح شده است. به عنوان مثال 
اختالف در ســال پایه بانک مرکزى و مرکز آمار به عنوان مهمترین دلیل 
این اختالف آمار میتواند تاثیر گذار باشد. در حال حاضر سال پایه مرکز آمار 
سال 1390 و سال پایه بانک مرکزى سال 1395 میباشد. مسئوالن مرکز 

آمار ایران اعالم کرده اند از مهر ماه سال پایه این مرکز نیز به سال 1395 
تغییر خواهد کرد.

از سوى دیگر اختالف در ســبد کاالیى این دو نهاد اعالم کننده آمارهاى 
اقتصادى میتواند به عنوان دلیل تفاوت آمارى نرخ تورم مطرح شود. درهمین 
خصوص معاون اقتصادى مرکز آمار با تأکید بر اینکه به آمار نرخ تورم مرکز 
اطمینان کامل داریم  گفته بود، مبناى محاسبات، توصیه ها و استانداردهاى 
بین المللى رعایت مى شود و از این موضوع نگران نباشید. قطعًا دو نرخ براى 
تورم در یک کشور مناسب نیست و اعتماد عمومى و به سرمایه کشور صدمه 

مى زند که امیدواریم این موضوع در برنام ملى حل شود.

چرا 2 نرخ تورم 
براى مرداد ماه 
اعالم شد؟ 

در صنعت خودرو اســت  در بازار خودرو خواهد شد.بهترین گیربکس هاى موجود دارقبا
تق
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ستایش خداوندى را سزاســت که حواس پنجگانه او را درك 
نکنند و مــکان هــا او را در برنگیرند، دیــدگان او را ننگرند و 
پوشــش ها او را پنهان نســازند، با حدوث آفرینــش ازلى بودن 
خود را ثابــت کرد و با پیدایــش انواع پدیده هــا وجود خود را 
اثبات فرمــود و با هماننــد داشــتن مخلوقات ثابت شــد که خدا 

موال على (ع)همانندى ندارد. 

 ســومین جنگ شــادى لبخند آب در 
منطقه برخوار و شهر دولت آباد با حضور 
شــهردار، اعضاى شوراى شــهر و بیش 
از 4 هــزار نفر از شــهروندان دولت آباد 
برگزار شــد.مهرجو مدیر آبفا برخوار با 
ابراز خرسندى از استقبال کم نظیر مردم 
از این برنامه آموزشــى گفت: در برنامه 
جنگ شــادى لبخند آب شاهد حضور 
هزاران نفر که شامل کودکان و نوجوانان، 
پدر و مادران هســتند مى باشــیم که 
این رویــداد براى فعــاالن صنعت آب و 
فاضالب که با انجــام فعالیتهاى فرهنگى 
دغدغه ترویج مصرف بهینه آب را دارند 
غنیمت اســت چرا که تک تک اعضاى
 خانواده ها جزء گروههاى هدف شــرکت 
آبفا براى آموزش مصرف بهینه آب هستند.

وى با اشــاره به هدف از برگزارى جنگ 
شــادى لبخند آب در شــهر دولت آباد 
گفت: همــه ما باید بدانیــم که با کاهش
 بارندگى ها در چندســال اخیر با کمبود 
آب روبرو هستیم پس باید در مصرف آب 
تجدیدنظر کنیم و بیاموزیم آب را بهینه 
مصرف کنیم مثًال اگر هرکدام از ما روزانه 
یک لیتر در مصرف آب صرفه جویى کنیم 
در مجموع میلیون ها لیتر در مصرف آب 

صرفه جویى مى شود.
مدیر آبفا منطقه برخــوار گفت: انتظار 
مى رود با نمایش گروه عروسکى لبخند 
آب بتوان روش  درســت مصرف کردن 
آب را بــه کــودکان و نوجوانان آموزش 
داد چرا که اینها آینده ســازان کشــور 
محسوب مى شوند و کودکان و نوجوانان 

خود را از این به بعد حامیان آب بدانند به
 گونه اى که از هر قطره آب نگهدارى کنند 
و مانع از هدررفت این مایه حیاتى شوند.
مهرجو گفت: شــعار برنامــه لبخند آب 

«زنده باد زندگى ، زنده باد آب» است. 
پس باید همه ما قدردان این مایه حیاتى 
با مصرف بهینه آن باشــیم و از حامیان 
آب مى خواهیم مصرف صحیح آب را در 
جامعه ترویج دهند.سلسله برنامه جنگ 
شــادى لبخند آب با موضــوع مدیریت 
مصرف بهینه آب در تابســتان ســال 
جارى آغاز شــده و تا پایان تابستان در 
شهرستانهاى استان ادامه دارد که جامعه 
هدف بزرگســاالن و نوجوانان و کودکان 
در قالب یک خانواده کامل را مدنظر قرار

 داده است.

حضور بیش از 4 هزار نفر از 
شهروندان دولت آباد در جنگ «لبخند آب»

بدون شرح
طرح: ایران کارتون 
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آگهى تجدید مزایده عمومى

محسن صدیقى- سرپرست شهردارى باغشاد

نوبت اول

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

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

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

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

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

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

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

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

«آگهى مزایده»
(نوبت دوم)

محمدعلى تبریزیان- مدیرعامل

چاپ اول

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

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

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

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

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

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

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

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

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

باقى مى ماند و سپرده سایرین بعد از تصمیم گیرى مسترد مى گردد. 
6. پیشنهادات قیمت باید به صورت حروف و عدد خوانا و شفاف و غیرمخدوش باشد و توسط پیشنهاددهنده امضا 
یا ممهور به مهر یا اثر انگشت گردد. بدیهى است کمیسیون به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر نخواهد داد.
7. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت در مزایده براى شرکت کنندگان حقى را 

به وجود نمى آورد.
8. اسناد مزایده شامل یک نسخه آگهى مزایده و مشخصات و فرم کارشناسى قیمت مى باشد.

9. متقاضیان مى توانند جهت بازدید از خودروهاى مذکور به کانکس میدان انقالب دولت آباد مراجعه نمایند. 

ان استان اصفهان ف تانا nesfejahan.netetttttetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttetttttttttttttttttttttttnesfejahanتقلستقلا netttttttttttttttttttttttttt

12

13

12

12

ضعیف ترین نتیجه 44 دهه اخیر کشتى آزاد دهه اخیر کشتى آزاد

10

10

10
                                 انتقادهاى تند و 

                                 انتقادهاى تند و 

                      بى سابقه آیدین آغداشلو 

                      بى سابقه آیدین آغداشلو 

              از وضعیتــ  ادبیاتــ  و سینمـا

              از وضعیتــ  ادبیاتــ  و سینمـا

«گسل» با مردان سیاست «گسل» با مردان سیاست 
شوخى مى کندشوخى مى کند

ضبط برنامه 
«خندوانه» تمام 

شد

سرنوشت متفاوت دوتابعیتى ها

فساد ناقابل 80 میلیاردى در فوتبال!  

سردار، گران ترین بازیکن تاریخ سلتیک مى شود؟

15

14

پرچمدار
سامسونگ 
رونمایى شد

1414 انجیر خشکانجیر خشک
 بخوریم یا تازه؟ بخوریم یا تازه؟

11

قاضى معروف
 پرونده هاى قتل 
وکیل حمید صفت شد
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سام درخشانى بازیگر سریال «گسل» معتقدست این 
مجموعه اولین طنز تلویزیونى با موضوع سیاست است.

سام درخشانى در گفتگو با مهر درباره نقش «ارشیا» در 
سریال «گسل» که این شب ها از شبکه یک روى آنتن 
مى رود، بیان کرد: ارشیا نقش متفاوتى است که من در 
کمدى هاى پیشین بازى نکرده بودم و امیدوارم از پس 

این تجربه متفاوت برآمده باشم.
وى به ویژگى هاى سریال «گسل» اشاره و عنوان کرد: 

«گسل» یک کار طنز سیاسى است که براى اولین 
بار از تلویزیون پخش مى شود و همینقدر 

که ما توانسته ایم یکسرى از خط قرمزها 
را رد کرده و با سیاسیون شوخى کنیم 
کار نویى انجام داده ایم و به همین دلیل 

مردم دوستش دارند.
وى با اشاره به نقش ارشیا که در سریال 
بــازى مى کند، اظهار داشــت: ارشــیا 

شخصیتى وابســته و تحت 
تأثیر مادرش دارد و از 

هوش پایینى هم 
برخوردار است 
اما توانسته در 
خودش  حرفه 
به دلیل اینکه 
تمرکــز زیادى 
روى آن داشــته 
است موفق باشد.

درخشــانى درباره 
پخش سریال نیز بیان 

کرد: امیدوارم تلویزیون 
مســئوالن  و 
همراهى بیشترى با 

چنین کارهایى 

داشته باشند مثًال اینکه سریال با فوتبال همزمان شود 
ممکن است به ندیده شدن آن منجر شود و اگر همدلى 
بین مسئوالن وجود داشته باشد مى توانند پخش آن را 
بعد از فوتبال شبکه 3 یا دیگر اتفاقات مشابه قرار دهند. 
دل من مى سوزد چون پول زیادى صرف ساخت سریال 
شده است و همه عوامل براى لحظه لحظه آن زحمت 

کشیده اند.
بازیگر سریال «پژمان» درباره جذابیت هاى نقش خود 
توضیح داد: «گسل» سریالى کمدى و شیرین است که 
فانتزى هاى زیادى دارد و چون پیش از این مثل 
سوژه و موقعیت هاى این سریال را در کارها 

نداشته ایم جذابیت هاى بسیارى دارد.
سریال «گســل» به کارگردانى علیرضا 
بذرافشان و تهیه کنندگى محسن چگینى 
این روزها در حال ضبــط و تصویربردارى 

است.
بازى سام درخشــانى و رامتین 
خداپناهى در این مجموعه 
پایــان یافــت و ضبط 
سریال نیز تا چند روز 
دیگر تمــام خواهد 

شد.
«گسل»  ســریال 
کــه پیــش از این 
«بــى نمــک» نام 
داشــت در شبکه 3 
به تولید رســید و این 
شب ها از شبکه یک 
پخش مى شود که در 40 

قسمت ساخته مى شود.

سام درخشانى:

«گسل» با مردان سیاست شوخى مى کند

وىبه ویژگى هاى سریال «گسل» اشاره و عنوان کرد: 
«گسل» یک کار طنز سیاسى است که براى اولین 

بار از تلویزیون پخش مى شود و همینقدر 
که ما توانسته ایم یکسرىاز خط قرمزها
را رد کرده و با سیاسیون شوخى کنیم 
کار نویى انجامداده ایم و به همین دلیل

مردم دوستش دارند.
وى با اشاره به نقش ارشیا که در سریال 
بــازى مى کند، اظهار داشــت: ارشــیا 

شخصیتى وابســته و تحت
تأثیر مادرش دارد و از

هوش پایینى هم 
برخوردار است 
اما توانسته در

خودش  حرفه 
به دلیل اینکه 
تمرکــز زیادى 
روى آن داشــته 
است موفق باشد.

درخشــانى درباره
پخش سریال نیز بیان 

کرد: امیدوارم تلویزیون 
مســئوالن  و 
همراهى بیشترى با 

چنین کارهایى 

بازیگر سریال «پژمان» درباره جذابیت هاى نقشخود
توضیح داد: «گسل» سریالى کمدى و شیرین است که 
فانتزى هاى زیادى دارد و چون پیش از این مثل 
سوژه و موقعیت هاى این سریالرا در کارها

نداشته ایم جذابیت هاى بسیارى دارد.
به کارگردانى علیرضا سریال«گســل»

بذرافشان و تهیه کنندگى محسن چگینى 
تصویربردارى  این روزها در حال ضبــط و

است.
بازى سام درخشــانى و رامتین 
خداپناهى در این مجموعه 
پایــان یافــت و ضبط 
سریال نیز تا چند روز 
دیگر تمــام خواهد 

شد.
«گسل»  ســریال 
کــه پیــش از این 
«بــى نمــک» نام 
3داشــت در شبکه 3
به تولید رســید و این

شب ها از شبکه یک 
0پخش مى شود که در 40

قسمت ساخته مى شود.
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آیا ساخته پایانى شهبازى همانند «سنتورى» بابت حضور یک شخصیت جنجالى 
رنگ پرده را مى بیند؟

این روزها در جشنواره سالمت پیش از پخش هر فیلم تیزرى تبلیغاتى روى پرده 
مى آید که فارغ از آن فیل و خرطومش یا لباس اسپایدرمن دختر خانواده در دل خود 
یک خاطره دارد. بخشى از کاشى هاى تصویرساز این تبلیغ، به فیلم «سنتورى»، 

تراژدى آثار داریوش مهرجویى مربوط است.
براى کســانى که فراموش کرده اند براى «ســنتورى» چه رخ داد کافى است 
به این بســنده کنیم که فیلم بابت صداى خواننده اش توقیف شــد. فیلمى که 
امید به فروش باالیش وجود داشــت، در صف توقیف ناگهــان در بازار قاچاق 
رؤیت شــد. فیلم به شکل گسترده اى تکثیر شــد. حتى در اتوبوس ها به نمایش 
گذاشته شد. گروه ســازنده با اعالم یک شــماره حســاب از مردم خواستند تا 
هزینه اى بابت دیدن فیلم تقبل کنند؛ اگرچه معلوم نشــد این پول به چه میزانى

 رسید.
در چنین فضایى فیلم «ماالریا» نیز در وضعیتى مشابه به سر مى برد. فیلمى که 
هنوز موفق به اجازه اکران نشده اســت و قرار بود سال پیش رنگ پرده را ببیند با 
اعالم مخالفت حوزه هنرى در اکرانش، قید اکــران را زد و وارد تور خارجى خود 
شد. اما قصه زمانى بامزه مى شود که یکى از چهره هاى فیلم این روزها جریان ساز 
شده است. هنوز تکلیفش مشخص نیســت که آیا ممنوع الکار و ممنوع التصویر 
مى شود یا خیر. اما حضور آزاده نامدارى در نقش بازیگر زن مکمل در فیلم - از بد 
ماجرا نامش به عنوان چهارمین بازیگر اعالم شده است - مى تواند سرنوشت فیلم 

شهبازى را پیچیده تر کند.

به تازگــى ازدواج مجدد بهاره رهنما، همســر ســابق پیمان 
قاسمخانى نویســنده و کارگردان کشور ســوژه داغ رسانه ها 
شده است، به طورى که آخرین پست اینستاگرام این هنرمند 
حاکى از اخبار قابل توجهى است. چندى پیش خبر جدایى بهاره 
رهنما بازیگر سینما و تلویزیون از پیمان قاسمخانى، کارگردان 
و نویسنده کشور سوژه داغ رسانه هاشــده بود، اما حاال ازدواج 
مجدد این بازیگر او را در صدر اخبار قرار داده است.تا کنون تأیید 
یا تکذیبى از ســمت این هنرمند صورت نگرفته است اما شاید 
بتوان آخرین پست اینستاگرامش را مهر تأیید این خبر دانست.

او با انتشار عکسى از کیکش که روى آن نوشته شده است : « 
او بله را گفت» از خاطره خوب زندگى اش نوشت:«خاطره هاى 
خوب زندگى رو سلیقه و حضور بعضى از دوستان متفاوت تر و به 
یاد موندنى تر مى کنه، با تشکر از کارامل کیکى هاى عزیزم که 

همیشه شادى هاى ما رو به یادموندنى تر و شیرین تر کردند.»

ازدواج مجدد بهاره رهنما 
از شایعه تا واقعیت

«ماالریا» مبتال به «سنتورى» مى شود؟

پیشکسوت عرصه موسیقى گفت: دلیل اینکه آقاى بازیگر این روزها دوست ندارد در هر محفلى حاضر 
شود این است که نمى خواهد دوستدارانش وى را با ویلچر و در چنین وضعیتى ببینند.

مجید انتظامى پیشکسوت عرصه موسیقى در گفتگو با میزان، در خصوص وضعیت جسمانى این 
روزهاى پدرش عزت ا... انتظامى گفت: پدرم این روزها حال جسمانى اش به طور کلى خوب است اما 

به دلیل ناتوانى در راه رفتن دائماَ از ویلچر استفاده مى کند.
وى ادامه داد: دلیل اینکه آقاى بازیگر این روزها دوست ندارد در هر محفلى حاضر شود این است که 
نمى خواهد دوستدارانش وى را با ویلچر و در چنین وضعیتى ببینند، ضمن اینکه پدرم از نظر شنوایى 

بسیار ضعیف شده و بسیارى از کلمات را به سختى مى شنود.
این پیشکسوت عرصه موسیقى در خصوص اینکه آیا آقاى بازیگر باز هم مى تواند در عرصه بازیگرى 
فعالیت کند یا خیر افزود: آنچه که مسلم است عزت ا... انتظامى 94 سال سن دارد و از نظر جسمى و 
فکرى در شرایطى نیست که بخواهد حتى دیالوگ ها را حفظ کند. وى این روزها بعضا برخى از کلمات 
را اشتباه ادا مى کند و خیلى چیزها هم از یادش مى رود. وى در خصوص وضعیت جسمانى خودش 
هم ادامه داد: حالم خوب است و دائم داروهایى که توسط پزشــک معالجم تجویز شده را مصرف 

مى کنم تا بهتر شوم . 
انتظامى در خصوص فعالیت هاى کارى خود تصریح کرد: درحال حاضر یک اثر را در حوزه دفاع مقدس 
آماده کرده بودم که آن را به موزه دفاع مقدس تحویل داده ام اما هنوز نمى دانم که چه زمانى منتشر 
خواهد شد.  وى در خصوص وضعیت این روزهاى موسیقى خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این روزها 
در هیچ محفلى حاضر نمى شوم خیلى ها از روى حسادت مى خواهند برایم حاشیه درست کنند اما سعى 

گرفتن از این حواشى آرامش خود را حفظ کنم.مى کنم با فاصله 

آیدین آغداشلو، نویســنده و نقاش برجســته ایرانى نقدهاى تندى را 
نسبت به وضعیت ادبیات، هنرهاى تجســمى و سینماى ایران مطرح 
کرد و صریح ترین مواضعش را در جریان این نقدها نســبت به گذشته 
و اکنون با حاضران در یک سخنرانى در کانادا در میان گذاشته است؛ 
ادبیاتى که معموًال هنرمندان همتراز با او از استفاده از آن پرهیز مى کنند 

و محافظه کارتر سخن مى گویند.
به گزارش تابناك، آیدین آغداشــلو به تازگى در گالرى آرتا کانادا که 
متعلق به همسرش اســت و در جریان یک نمایشگاه یک سخنرانى 
درباره شرایط هنرى کشور داشته است. آغداشلو در جریان این سخنرانى 
ابتدا گریزى به ادبیات زده و گفته است: شخصى در اینستاگرامم نوشته 
بود که چه معنى دارد یک نقاش دربــاره  ادبیات صحبت کند. من هم 
در مقام جواب این هشــت جلد کتابم را با خود به اینجا آوردم تا معلوم 
شود که من فقط نقاش نیســتم. این کتاب ها توضیح مى دهد که من 

نویسنده ام و دوست دارم نویسنده باشم.
این هنرمند در ابتدا دست بر بازار نشر گذاشته است؛ جایى که تیراژ اکثر 
کتب به سختى سه رقمى مى شود و اگر به پشت جلدها بتوان اعتماد کرد 
نیز اوضاع چندان جالبى حاکم نیست. آغداشلو با طرح این پرسش که 
«مى خواهم بگویم چرا ادبیات معاصر ایران، دوره  دشوار و بحرانى اى 
را از سر مى گذاراند؟» در بخشــى از پاسخ مفصل خود به این پرسش، 
تأکید کرده است: االن کسى نمى تواند از راه قلمش زندگى کند. شرایط 
االن طورى است که هر کتاب در 800 الى 850 نسخه چاپ مى شود. 
چه کسى با اینها مى تواند زندگى اش را تأمین کند. دوستانى را داشته ام و 
دارم، که براى مستقل ماندن، زیاد نوشتند و زیاد چاپ کردند اما کیفیت 
کارشان نزول کرد. فقط به این علت که زیاد مى نوشتند تا زندگى شان 

را تأمین کنند...

آغداشلو افتادن هنرمندان در مسیرهاى مشــکل از قبل ایجاد شده و 
سانســور را مهمترین چالش ها در حوزه ادبیات خوانده و تالش هاى 
هنرمندان در این مســیر را منتهى به نقطه مطلوبى ندانسته است. او 
در عین حال کیفیت ادبیات ایران به ویژه قصه نویسى را نیز به چالش 
مى کشــد و همزمان با اینکه موقعیت تئاتر ایران را درخشان مى داند و 
تئاتر را اینگونه با ادبیات مقایسه مى کند: من هر بار که صحبت کرده ام، 
از نســل جدیِد نابغه هاى شــگفت انگیز ایران معاصر گفته ام و اشاره 
کرده ام که اینها چه جایگاهى دارند و اینکه این نســل چقدر در همه  
زمینه ها درخشان  اســت. االن تئاتر ایران، تئاتر قابل توجهى است. پر 
از تجربه هاى شگفت انگیز است. تجربه هایى که شما حتى در دهه  70 
میالدى هم نمونه هایش را نمى توانید پیدا کنید. سینماى ایران نمونه ها 
و نظایر بسیارى دارد. اما نتیجه اى که من از ادبیات ایران مى گیرم، براى 

خودم نتیجه  تلخى است.
این نقاش برجسته ایرانى سپس به سراغ سینما مى رود و پس از مقایسه 
سینما و ادبیات، سینماى ایران را به چالش مى کشد و مى گوید: سینماى 
ایران در سطح بین المللى تثبیت شــده است. به غلط یا به درست. این 

فرق مى کند با ادبیات ما که بسیار کم معرفى و ترجمه شده است. 
آغداشلو با بیان اینکه به سینماى قبل از 57 شــاید بیشتر با یک نگاه 
نوستالژیک نگاه مى شود، ادامه داد: ولى بدنه  آن سینما، در اصل بدنه  
بدى بود. البته تعدادى نابغه بودند که داشتند کار خودشان را مى کردند. 
داریوش مهرجویى تعریف مى کرد وقتى داشته فیلم «گاو» را مى ساخته، 
ناچار شــده به دلیل تحمیل نظر رئیس ژاندارمرى تمــام خانه ها را با 
دوغاب سفید کند. چون معتقد بودند که سیاه نمایى است. چیزى که من 

مى توانم بگویم بحث درباره  سیستم و نابغه است.
این هنرمند افزود: ما وقتى سیستم ها را مقایسه مى کنیم، این سیستم ها 

هرکدامشــان یکســرى ویژگى   هایى دارند. در 
زمان شــاه، شــما اگر به مقام اوکارى نداشتید، بقیه  

کارها اشــکال نداشــت. بنابراین یک قالب تعریف شــده 
وجود داشــت که همه  فیلمســازان خودشــان را با آن تطبیق 

مى دادند. ولى وقتــى نگاه مى کنید مى بینید کــه بعضى از مهمترین 
هنرمندان ســینماگر آن دوره در حقیقت، میراث رســاِن دوره  بعد از 
انقالب شدند. بعد از انقالب چند فیلمساز به وجود آمد. در این تردیدى

نیست.
آغداشلو درباره مدل معمارى بهشتى براى سینما و تبعات فاجعه بارش 
نیز به صراحت گفته اســت: یک وقتى آقاى سیدمحمد بهشتى به من 
گفت که ما آمدیم بنیاد فارابى را تأســیس کردیم تا سینماى مبتذل را 
از بین ببریم. من اخیراً شنیدم که یکى از مدیران فرهنگى آن دوره، از 
طرف مدیران رســمى بعد، مورد اعتراض قرار گرفته بود که تو به چه 
حقى این همه فیلم را سوزاندى؟ یعنى خروارها فیلم را آتش زدند. من 
به شوخى به آقاى بهشتى عنوان کردم که بله، شما فارابى را به وجود 
آوردید که ســینماى مبتذل را از بین ببرید اما فیلم فارســى که از بین 

نرفت.
این هنرمند تأکید کرد: این فیلم هایى که االن دارند مى سازند و مجوز 
مى گیرند، مبتذل ترین چیزهاى تاریخ بشــریت است. پس نوع ابتذال 
فرق کرده. جسارت است که این را بگویم ولى االن حتى درمورد بعضى 
از مهمترین فیلم هاى جایزه بِر بعد از دوران انقالب، من مى توانم بگویم 
که اینها در حقیقت دارند ســریال تلویزیونى را بــه صورت تک فیلم 
مى ســازند. در هر دو دوره نوابغى وجود دارند. من فکر مى کنم تعداد 
نوابغ سینماى ایران، از ســال 40 تا 57، ده ها برابر تعداد نوابغ فیلمساز 

امروز است.

     انتقادهاى تند و بى سابقه آیدین آغداشلو  
                                      از وضعیت ادبیات و سینما

فیلم هایى که امروز مجوز مى گیرند مبتذل ترین چیزهاى تاریخ بشریت است 
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شده است
م

خشانى: د

نند
ببی

چر 
ل

نند
ببی

چر 
ل

م
مى کنم تا بهتر شوم . 

رر انتظامى در خصوص فعالیت هاى کارى خود تصریح کرد: درحال حاضریک ا
آماده کرده بودم که آن را به موزه دفاع مقدس تحویل داده ام اما هنوز نمى دانم که چه زمانى منتشر

خواهد شد.  وى در خصوص وضعیت این روزهاى موسیقى خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این روزها 
درهیچ محفلى حاضر نمى شوم خیلى ها از روى حسادت مى خواهند برایم حاشیه درست کنند اما سعى 

گرفتن از این حواشى آرامش خود را حفظ کنم.مى کنم با فاصله
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ضبط برنامه «خندوانه» تمام شد

د جوان روز چهارم شهریور ماه به 
گردانى و اجراى رامب

تصویربردارى و ضبط برنامه «خندوانه» به کار

و در حال حاضر آخرین قسمت هاى 
ه که از اواخر آذر ماه 95 شروع شده 

اتمام رسید. فصل چهارم خندوان

خود را روى آنتن شبکه نسیم مى برد.

و ورزشکارانى چون 
گان آن از هنرمندان 

سابقه ادا بازى» که شرکت کنند
در نوروز 96 آیتم «م

هنگى، محمد نادرى،
هرداد میناوند، حامد آ

مهران غفوریان، سپند امیر سلیمانى، م

د، خود رامبد جوان و … بودند،؛ پخش شد.همچنین 
 نصر ا… رادش، نیما شعبان نژا

صل از ابتداى فروردین شروع شد و تا 
مسابقه «خنداننده شو» در این ف

 به پایان رسید. در این مسابقه شرکت کنندگان 
اواسط مرداد ماه

 اقدام به استندآپ کمدى کردند.
.
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جگر یکى از غذاهاى موردعالقه مردم ایران است. در کنار 
مزه بسیار مطلوب این غذا دغدغه هاى بسیار زیادى در مورد 
مضرات مصرف این غذا وجود دارد و ســئواالت زیادى در 
مورد خواص و تأثیرات آن بر ســالمت مطرح مى شــود. 
با وجوداین، بهتر اســت در مورد جگر اطالعات بیشترى 

داشته باشید و خودتان در مورد مصرف آن تصمیم بگیرید.

مناسب براى رفع کم خونى
ازجمله موارد بســیار مهم در ارتباط با ارزش غذایى جگر 
غنى بودن آن از نظر بسیارى از ویتامین ها مانند ویتامین هاى 
گروه B و ویتامین هاى محلول در چربى مانند ویتامین A و 
D اســت. در کنار این ترکیبات، جگر مقادیر قابل توجهى 
آهن و روى هم دارد و در بسیارى از موارد در صورت ابتال به 

کم خونى مصرف آن را به صورت متعادل توصیه مى کنند.

نامناسب براى زنان باردار
مقدار ویتامین A موجود در جگر بسیار باالبوده و مصرف 
آن در دوران باردارى مى تواند منجر به افزایش تجمع این 
ماده در مادر و حتى جنین شده و ناهنجارى هاى مادرزادى 
به دنبال داشته باشد. باال بودن آهن این ترکیب غذایى در 
کنار استفاده از آن در درمان کم خونى که اکثراً در خانم ها 
قبل از سن یائسگى و دختران نوجوان دیده مى شود، احتمال 
خطر انباشت آهن در مردان را به وجود مى آورد؛ بنابراین در 
زمان استفاده از این غذا رعایت حدود اعتدال در پیشگیرى از 

عوارض آن مى تواند بسیار مؤثر باشد.

کلسترول باال
مقدار کلســترول جگر ســیاه تقریباً دوبرابر گوشت قرمز 
کم چرب است و 100گرم آن تقریبًا یک و نیم برابر بیشتر 
از حد مجاز کلسترول وارد بدن مى کند. درواقع هر 100گرم 
جگر، حدود 400میلى گرم کلسترول دارد و هر فرد سالم و 
بالغ مجاز به مصرف حدود 250 تا 300میلى گرم کلسترول 

در طول روز است.

منبع تجمع سموم و مواد زائد
ازجمله دغدغه هاى دیگر مصرف جگر این نکته اســت 
که این مــاده غذایــى عالوه بر آنکه محل ذخیــره انواع 
ریزمغذى هاســت، محل تجمع و دفع مواد زاید، ســموم 
شــیمیایى، هورمونــى، دارویى و همچنیــن منبع انواع 
میکروب ها، ویروس ها و باکترى هاى بدن دام اســت؛ به 

همین دلیل احتمال دارد برخى از این ترکیبات در بافت چرب 
جگر سیاه و قلوه دام اندوخته شده و براى مصرف کننده مضر 
باشــد؛ البته الزم به ذکر است که احتمال تجمع سموم در 
احشــاى دام هاى جوان تر کمتر است. پروتئین جگر سیاه 
مانند گوشت قرمز بوده ولى آهن آن دو سه برابر بیشتر از آهن 
گوشت گاو است. درواقع آهن آن به قدرى زیاد است که مازاد 
آن مى تواند در بافت کبد و کلیه تجمع و موجب اختالالت 
جدى در این دو عضو شــود و به خصوص در بدن آقایان 
ممکن است زمینه افزایش فرآیندهاى مضر مانند استرس 
اکسیداتیو را فراهم  کند و به بروز بیمارى هاى قلبى -عروقى 
منجر شــود اما مصرف «متعادل» آن به خانم هایى که از 
کم خونى ناشى از فقر آهن رنج مى برند، به ویژه طى دوران 

عادت ماهانه توصیه مى شود.

روش انتخاب جگر سالم
هنگام خرید جگر ســیاه، رنگ و دانه هاى ســفید روى 
آن را بررســى کنید. اگر آبسه یا کیســت انگلى روى آن 
دیدید، از اطراف آن را ببرید و دور بیاندازید و از پاره شدن 
آن جلوگیرى کنیــد و اگر تعداد این کیســت ها زیاد بود، 
جگر غیرقابل مصرف اســت. نکته بســیار کلیدى براى 
جلوگیرى از بیمارى هاى ناشى از مصرف جگر تهیه آن از 
کشتارگاه هاى مورد  تأیید وزارت بهداشت و عدم مصرف 

موارد مشکوك است.
درعین حال بهتر اســت وســط جگر را با چاقو برش داده 
و با دو دســت دو طرف جگر را به آرامى فشــار دهید. اگر 
جگر آلوده به انگل باشــد، به این طریــق از جگر خارج

 مى شود.
 انگل یا کرم زبانى شــکل موجــود در برخى جگرهایى 
کــه حــرارت الزم را ندیده اید، مى توانــد در ناحیه حلق 
انسان مستقرشود یا داخل چشم برود و موجب اختالالت 
بینایى شود که این عوارض در بسیارى از موارد  برگشت 

 ناپذیر خواهد بود.

جگر را سرطان زا نکنید
در مجموع باید گفت جگر به عنوان یکى از غذاهاى سنتى ما 
بهتر است به میزان بسیار محدود در طول سال مصرف شود، 
به نوع پخت آن توجه شده و از کبابى کردن آن به ویژه روى 
زغال به شدت پرهیز شود؛ چراکه چربى باال و آهن زیاد در 
صورت تماس با زغال منجر به تولید مواد سرطان زا مى شود 

که تهدیدى جدى براى سالمت است.

میوه ها و سبزى ها، رنگین کمانى از رنگ ها هستند، از 
زرد و نارنجى و قرمز و ســبز گرفته تا آبى و بنفش. آیا 
در رژیم غذایى تان این طیف هــاى زیبا به اندازه  کافى 
وجود دارند؟ اگر غذاهاى بنفش در بشقابتان جایى ندارد 
پس باید بدانید که فواید بى نظیر و قدرتمندى را از دست 
مى دهید. این بار که براى خرید به فروشگاه هاى میوه و 
تره بار مى روید بهتر است بیشتر از همیشه رنگ بنفش 

را جستجو کنید.

راز رنگ بنفش در میوه ها و ســبزى ها 
چیست؟

غذاهــاى گیاهى، رنگشــان را از بافت هایى مى گیرند 
که آنها را در برابر حشــرات و ســایر شــکارچى ها در 
امان نگه مى دارد. هرچنــد کار اصلى این رنگدانه ها یا 
پیگمنت ها، منصرف کردن پرنده ها و حشــرات است 
اما فواید بســیار زیادى هم براى ســالمت بشر دارد. 
رنگدانه اى که احتماًال بیشتر از همه با آن آشنا هستید، 
کلروفیل است که باعث رنگ سبز در گیاهان مى شود. 
اما گیاهانــى که حاوى صدها پیگمنت دیگر هســتند 
مجموعاً فیتوشیمیایى ها نامیده مى شوند که فعالیت هاى 

آنتى اکسیدانى دارند.
همانطــور که مى دانیــد یکى از راه هایى که غشــاى 
سلول ها و طرح DNA درون آنها دچار آسیب مى شود، در 
معرض اکسیژن قرار گرفتن است. در حضور اکسیژن، 
رادیکال هاى آزاد ممکن است شکل بگیرند که موجب 
ناقص شدن سلولى مى شوند. آنتى اکسیدان به پیشگیرى 
از تشکیل رادیکال هاى آزاد کمک کرده و در نتیجه از 
سلول ها در برابر آسیب محافظت مى کند. راه دیگرى 
که مواد شــیمیایى موجود در گیاهان براى ســالمتى 
مفید هســتند، کنترل التهاب، تقویت سیســتم ایمنى 
و فعال کردن آنزیم هایى اســت که به سم زدایى بدن 

کمک مى کنند.
رنگدانه اى که موجب رنگ بنفش ســبزى ها و میوه ها 
مى شود، آنتوسیانین نام دارد. آنتوسیانین ها طبقه اى از 
فیتوشیمیایى ها به نام فالوونوئیدها هستند. آنتوسیانین 
معموًال بنفش به نظر مى رسد اما ممکن است سایه هایى 
از قرمز تیره یا آبى هم داشته باشد که بستگى به PH آن 
دارد. آنتوسیانین، آنتى اکسیدان است بنابراین عجیب 

نیست که با رادیکال هاى آزاد مبارزه کند.
آنتوســیانین ها داراى فعالیت ضدالتهابى نیز هستند اما 
از سالمت سیســتم ایمنى هم حمایت مى کنند. یکى 
از شــیوه هایى که سیستم ایمنى شما از شــما در برابر 
ویروس ها دفاع مى کند، تولید سلول هایى است که این 
عوامل ناخواسته را نابود مى کنند. این نوع سلول، سلول 
قاتل طبیعى نام دارد. این سلول ها نه تنها ویروس ها را 
از پا در مى آورند بلکه ســلول هاى سرطانى را هم نابود 

مى کنند.

چغندر
در تحقیقى پژوهشــگران به دوندگان، به مدت شش 
هفته و به طور روزانــه 250 گرم بلوبــرى دادند. آنها 
قبل از دویدن هــم 375 گرم بلوبــرى خوردند. وقتى 
محققان خــون و ادرار این افراد را یک ســاعت بعد از 
ورزش ســنجش کردند، گروهى کــه بلوبرى مصرف 
کرده بود، مقادیر بیشترى از ســلول هاى قاتل طبیعى 
در خون داشت. ســلول هاى قاتل طبیعى با ویروس ها 
مبارزه کرده و نشانه هاى التهابى و استرس اکسیداتیو 
را کاهش مى دهند. محققان باور دارند آنتوسیانین هاى 

موجود در بلوبرى، عامل این فواید است.

سالمت قلب چطور؟
نقش درخشــان دیگرى که میوه ها و سبزى هاى سبز 

در ســالمت ما دارند، مربوط به سالمت قلب مى شود. 
این خوراکى هاى خوشرنگ نه تنها سرشار از فیبرها و 
آنتوسیانین ها و فالونوئیدهاى مفید براى قلب هستند، 
بلکه مى توانند ریسک بیمارى قلبى را هم کاهش بدهند. 
مطالعات نشان داده ریســک سکته  قلبى در زنان سالم 
جوان و میانسالى که غذاهاى سرشار از آنتوسیانین به 

وفور مصرف مى کنند، 32 درصد کمتر است. 
آنتوسیانین، کاهنده  کلســترول، کاهنده  اکسیداسیون 
کلسترول و بهبود عملکرد آندوتلیال است که در نتیجه 

رگ هاى خونى، انعطاف پذیرتر مى شوند.

فراتر از بلوبرى ها
هرچند بلوبرى با آن رنگ بنفــش پررنگ و زیبایش، 
نمونه  معروفى از یک خوراکى سرشــار از آنتوسیانین 
است اما میوه ها و ســبزى هاى زیادى هستند که این 
رنگدانه را به وفور دارند. انگور بنفش، گیالس و کشمش 
سیاه چند نمونه  بســیار عالى دیگر هســتند. در حوزه  
سبزیجات هم از کلم قرمز، هویج بنفش، سیب زمینى 
شیرین بنفش، مارچوبه  بنفش، بادمجان و کلم بنفش 
مى توان نام برد. لوبیاهاى بنفش تیره و برنج سیاه و سایر 
منابع کمتر شناخته شــده  آنتوسیانین ها هم قابل توجه 

هستند.
آیا تمام میوه ها و سبزى هاى بنفش غنى از آنتوسیانین 
هســتند؟ به طور کلى بله اما اســتثناهایى هم وجود 
دارد؛ چغندر بنفش، منبع سرشــار آنتوسیانین نیست. 
چغندر، بنفش اســت چون حاوى رنگدانــه  بتاالئین

 اســت که آن نیز آنتى اکسیدان اســت اما آنتوسیانین 
نیســت. البته معنى اش این نیســت که چغندر برایتان 
سودمند نیســت، تحقیقات نشــان داده آب چغندر به 
کاهش فشــارخون کمک مى کند که البته قند طبیعى 

زیادى نیز دارد.

عضو انجمن متخصصین دندانپزشکى ترمیمى ایران، 
گفت: استفاده از دهانشویه فلوراید مى تواند 25 تا 35 

درصد از پوسیدگى دندان ها پیشگیرى کند.
دکتر علیرضا بروزى نیت در پاســخ به این سئوال که 
برخى افراد به رغم استفاده از مسواك و دهانشویه اما 
همچنان با پوسیدگى دندان ها مواجه مى شوند، تأکید 
کرد: بهتر است از صبح تا شب غذاهایى که مى خوریم 
را لیست کنیم و ببینیم در طول روز چند بار ماده قندى 

مصرف مى کنیم.
وى با این توضیح که حجم مواد قندى مصرفى، مهم 
نیست بلکه تعداد دفعات آن مهم است، افزود: هر بار که 
 PH ماده قندى مصرف مى شود یک ساعت بعد از آن
دهان اسیدى مى شــود و مى تواند باعث پوسیدگى 

دندان ها شود.
رئیس انجمــن متخصصین دندانپزشــکى ترمیمى 
مشهد، اظهار داشت: اگر یک نفر در طول روز چهار بار 
مواد قندى مصرف کند در طول شبانه روز چهار ساعت 
دندان هایش در معرض PH اســیدى و پوسیدگى 

قرار مى گیرد.
بروزى نیت ادامه داد: در بهترین حالت فرد یک تا دو 
بار در طول شبانه روز مسواك مى زند و در صورتى که 

دفعات مصرف مواد قندى در طول شبانه روز زیاد یاشد، 
این روش نمى تواند با حجم اسیدى که در دهان تولید 

مى شود، مقابله کند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى مشهد، افزود: 
بعد از هر وعده غذایى مخصوصًا خوردن مواد شیرین 
بهتر است مسواك زده شود ولى در صورت عدم امکان 
مسواك زدن، از نخ دندان و آدامس بدون قند استفاده 
شود که این موارد مى تواند تا 30 درصد از پوسیدگى 

دندان ها پیشگیرى کند.
وى گفت: شایع ترین مســائلى که باعث پوسیدگى 
دندان ها مى شود خوردن مواد قندى به خصوص مواد 

چسبنده مثل چیپس و پفک است.
عضو انجمن متخصصین دندانپزشکى ترمیمى ایران، 
از فلوراید تراپى به عنوان بهترین روش پیشگیرى از 
پوسیدگى دندان کودکان نام برد و افزود: سنین شش 
تا 11 سال بهترین زمان استفاده از فلوراید تراپى است.
وى ادامه داد: از آنجا که اولین دندان دائمى در ســن 
شش ســالگى در مى آید، با مصرف کم مواد قندى 
و انجام فلوراید تراپى و خوردن مــواد لبنى مى تواند 
باعث استحکام ساختمان دندان ها و مقاوم در براى 

پوسیدگى شود.

خوردن سبزى ها و میوه هاى بنفش را از دست ندهید

جگر را سرطان زا نکنید عجیب ترین فواید دهانشویه 

انجیر تازه و انجیر خشــک هر دو ارزش هاى غذایى باالیى دارند؛ 
انجیر خشــک براى مصــرف روزانه و منظم راحت تر اســت اما
 مى توان گفت انجیر تازه حاوى موادمغذى ب یشترى نسبت به انجیر 

خشک است.

K کالرى، فیبر و ویتامین
نصف فنجان انجیر خشک حاوى 186 کالرى است و همین میزان 
از انجیر تازه (تقریباً برابر با شش عدد انجیر تازه کوچک) حاوى 178 
کالرى است. هر دو نوع انجیر مقدار فراوانى فیبر دارند، به طورى که 
هر وعده مصرفى حاوى تقریباً 7 گرم فیبر معادل 18 درصد از نیاز 
روزانه فیبر در مردان و 28 درصد در بانوان است. همچنین این میزان 
از انجیر تازه و خشک محتوى 11/5میکروگرم ویتامین K برابر با 
13 درصد از نیاز روزانه بانوان به این ویتامین و 9 درصد از نیاز روزانه 
مردان است. هر دو ماده مغذى فیبر و ویتامین K به حفظ سالمتى 
کمک مى کنند، به طورى که فیبر مانع از یبوست مى شود و ویتامین 

K نیز در انعقاد خون مؤثر است.

A ویتامین
ویتامین A موجود در انجیر تازه 

بیشتر از انجیر 

خشک است. نصف فنجان انجیر تازه کوچک،341 واحد بین الملل 
ویتامین A دارد که 15 درصد از نیاز روزانه به این ویتامین را در بانوان 
و 11 درصد از نیاز روزانه در مــردان را تأمین مى کند. در حالى که 
همین میزان انجیر خشک تنها حاوى هفت واحد بین الملل ویتامین 
A است. دریافت کافى ویتامین A از طریق رژیم غذایى به دید بهتر در 
شب کمک کرده و حافظ سالمت سیستم ایمنى است. همچنین در 
سالمت رشد سلول هاى قرمز خون و نمو بافت هاى جدید تأثیر دارد.

B ویتامین هاى گروه
انجیر خشــک ویتامین هاى گروه B کمترى نسبت به انجیر تازه 
دارد، زیرا مقــدارى از ویتامین هاى گــروه B موجود در این 
میوه در پروسه خشک شدن از بین مى رود. بدن از این 
گروه ویتامینى براى تولید انرژى و حفظ ســالمت 
ســلول هاى قرمز خون و رشــته هاى عصبى 
استفاده مى کند. یک فنجان انجیر تازه کوچک 
حاوى 720 میکروگرم از ویتامین B۵ بوده که 
معادل 14 درصد از نیــاز روزانه به این ویتامین 
است. درحالى که نصف فنجان انجیر خشک 323 
میکروگرم از این ویتامین B را دارد. همچنین نصف 
فنجان انجیر تازه کوچک حاوى 144 میکروگرم ویتامین 
B1 بوده، در صورتى که همین میزان از انجیر خشک داراى 

63 میکروگرم ویتامین B۱ است.

انجیر خشک بخوریم یا تازه؟

رئیس انجمن صنایع غذایى ایران گفت: استفاده از اسانس و رنگ هاى غیر مجاز در 
چاى، بیمارى هاى غیر واگیر در دراز مدت در افراد ایجاد مى کند.

محمدحسین عزیزى اظهار داشت: نوشــیدن چاى بعد از غذا احتمال بروز فقر آهن 
را به خصوص در میان افراد مستعد افزایش مى دهد اما اگر این نوشیدنى به صورت 
سالم و طبیعى مصرف شود مى تواند از بروز بسیارى از سکته ها و بیمارى هاى قلبى 

و عروقى جلوگیرى کند.
وى بیان کرد: اگر برگ هاى چاى در مراحل اولیه چیدن خشــک شود و غنچه هاى 

چاى باز نشده باشد، به آن در اصطالح چاى سفید مى گویند که معموًال در بین مردم 
ایران مصرف آن رایج نیست.

رئیس انجمن صنایع غذایى ایران عنوان کرد: چاى هاى عطرى که داراى اسانس 
رنگ هاى غیرطبیعى است مى تواند سالمت افراد را در دراز مدت به خطر بیاندازد.

وى تصریح کرد: متأسفانه 50 درصد چاى هایى که در بازار داخلى به فروش مى رسد، 
از کشورهاى هند و امارات وارد مى شود که اکثراً عطرى است و اسانس و رنگ هاى 
مختلفى دارد که اگر این رنگ ها از سالمت کامل برخوردار نباشند در دراز مدت باعث 

بروز سرطان هاى مختلف در بدن افراد مى شود.
عزیزى یادآور شد:چاى داراى آنتى اکسیدان اســت و در پیشگیرى از بیمارى هاى 
غیرواگیر از جمله بیمارى هاى قلبى و عروقى و ســرطان مؤثر است که در صورت 
طبیعى نبودن عطر و رنگ اضافه شده مى تواند نتایجى عکس را براى افراد ایجاد کند.

وقتى نوشیدن چاى عامل بیمارى مى شود

A ویتامینA
AویتامینA موجود در انجیر تازه

بیشتر از انجیر 
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تیم ملى کشــتى آزاد ایران در حالى رقابت هاى جهانى 
2017 فرانسه را با عنوان نهمى به پایان رساند که یکى از 
بدترین نتایج تاریخ خود در چهار دهه اخیر این مسابقات 

را کسب کرد.
تیم ملى کشــتى آزاد ایــران پــس از دو روز پیکار در 
رقابت هاى جهانى فرانسه که به میزبانى پاریس برگزار 
شد، در نمایشى ضعیف و دور از انتظار به رده نهم جهان 
سقوط کرد. هر چند حســن یزدانى، تنها مدال آور تیم 
ایران توانســت با اقتدار بر ســکوى قهرمانى بایســتد 
اما نشــان زرین او هم ناجى تیم محمد طالیى نشــد و 
آزادکاران ملى پوش ایران یکى پس از دیگرى از گردونه 

رقابت ها حذف شدند.
دالیل مختلفى را مى توان در ناکامى ایران دخیل دانست. 
از ضعف کادر فنى و برخى از مربیان در کوچینگ و هدایت 
آزادکاران در مبارزات گرفته تا کشــتى هاى بى رمق و 
حضور بى انگیزه اکثر نمایندگان ایران بر روى تشــک 
را مى تــوان از مهمترین عوامل ایــن ناکامى بزرگ به 

حساب آورد.

کادر فنى نیاز به تقویت و احیا دارد  
از وضعیت تأســفبار اکثر کشــتى گیران در جهانى که 
بگذریم باید اشاره اى هم به اعضاى کادر فنى تیم ملى 
داشت.رقابت هاى جهانى فرانسه به وضوح نشان داد تیم 
ملى کشتى آزاد ایران همچنان یکى مثل رسول خادم را 
در رأس امور مربیگرى و کوچینگ نیاز دارد و کناره گیرى 

او از این مسئولیت و حضور محمد طالیى و همکارانش 
در کادر فنى نتوانست به نتایج خوبى منتهى شود. نمونه 
بارز این موضوع نیز کوچینگ مصطفى حسین خانى در 
مبارزه با حریف ژاپنى توسط احســان لشگرى که اگر 
مربى کارکشته وباتجربه اى به جاى لشگرى بر صندلى 
کوچینگ نشسته بود، قطعًا حســین خانى مى توانست 
بر حریف خود غلبه کند. هر چند احســان لشــگرى از 
قهرمانان و مدال داران ایران و جهان محسوب مى شود 
اما در رقابت هاى جهانى ثابت کرد هنوز به آن پختگى 
و بارورى حضور بــر جایگاه کوچینــگ میادین بزرگ 

نرسیده است.

غیبت بزرگان به چشم آمد  
ناکامى در پاریس، حقیقت تلخ دیگرى را نیز به رخ کشتى 
آزاد ایران کشید. حقیقتى که نشان داد هنوز نتوانستیم 
کشــتى گیران جایگزیــن و مطمئن بــراى قهرمانان 
بزرگ خود تربیت و مهیا کنیم. غیبت نفرات باتجربه و 
عنوان دارى چون حســن رحیمى، سید احمد محمدى، 
رضا یزدانى و کمیل قاسمى در عرصه ملى که هر چهار 
نفر همچنان دربند مصدومیت و درمان هســتند به ما 
نشان داد، فدراسیون کشــتى و کادر فنى هنوز نتوانسته 
اند این خأل بزرگ را پر کنند. در اینکه تیم ملى کشــتى 
آزاد ایران، یک ناکامى بزرگ و تاریخى را در رقابت هاى 
جهانى فرانسه رقم زد هیچ شکى نیست اما رسول خادم 
و اطرافیانش باید بدانند المپیک 2020 در راه است و نباید 

زمان را با آزمودن مجدد کشتى گیرانى که دیگر چیزى 
براى اثبات و عرضه ندارند، تلف کنند. کشتى آزاد ایران در 
کنار بزرگان غایب و مصدوم خود نیاز به ظهور جوانان تازه 

نفس و باانگیزه اى دارد که در رقابت هاى مهم و بزرگى 
همچون جهانى فرانســه، نقش توریست را ایفا نکنند و 

همچون حسن یزدانى بر رقباى خود بتازند.

وزیر ورزش و جوانان در ســخنانى قابل تأمل گفته حداکثر 
80 میلیارد در فوتبال فســاد وجــود دارد پس چرا این همه 

جنجال مى شود.
به گزارش رادنیوز، بحث فساد مالى در ورزش و فوتبال آنقدر 
روشن است که حتى مسعود سلطانى فر، وزیر ورزش و جوانان 
نیز به آن اذعان کرده اما به نظر مى رســد فساد مالى هفتاد 
هشتاد میلیاردى براى برخى مسئولین ما ناچیز است و انتظار 

دارند کسى به آن اعتراض نکند.
وزیر ورزش در مصاحبه اى گفته: « گــردش مالى فوتبال 
حرفه اى روى هم رفته 500 تا 600 میلیارد تومان است و در 
شرایطى که 15 درصد هم در آن فساد مالى احتمالى وجود 
داشته باشد که البته سیاست وزارت ورزش و جوانان این است 

که حتى یک ریال هم نباید در ورزش فساد باشد و رویکرد 
جدى ما هم مقابله با فساد است؛70 تا 80 میلیارد تومان است 
اما به اندازه 70 هزار میلیارد تومان روى آن تبلیغ مى کنند و 

جنجال سازى مى شود.»
این سخنان ما را به این فکر واداشت که مگر باید در فوتبال 
فساد 50 درصدى وجود داشته باشد که فساد 15 درصدى 

مسئله خاصى نیست؟!
اصًال مگر 80 میلیارد ساالنه پول کمى است که بسیار عادى 
مطرح مى شــود؟! با 80 میلیارد تومان بســیارى از جوانان 
مى توانند زندگى جدیدى براى خود دست و پا کنند. بسیارى 
از ورزشگاه ها مى تواند تجهیز شود. مدارس فوتبال بسیارى 
مى توان تأســیس کرد. لباس، کفش، توپ و... بســیارى 

تجهیزات دیگــر مى توان 
تهیه کرد.

البته بــه نظر مى رســد 
رقم فســاد مالى با توجه 
به گردش مالــى که به 
صورت رســمى ثبت 
نمى شود، بسیار بیش از 
اینها باشد و امیدواریم 
وزیر محتــرم ورزش 

وقتى مقدار فساد مالى را مى داند، 
این را هم بداند که این فساد چگونه انجام مى شود، به جیب 

چه کسانى مى رود و اینکه چرا جلوى آن گرفته نمى شود؟!

مسابقات کشتى آزاد قهرمانى جهان در 
شرایطى براى تیم ایران با تنها یک طال 
به پایان رسید که تیم ایران در چهار وزن 
نخست 12 امتیاز کسب کرد اما در روز 
دوم تیم ایران تنها 4 امتیاز دیگر را کسب 
کرد تا با 16 امتیاز در رده نهم قرار بگیرد.

به این ترتیب تیم ایران شــانس حضور 
بین هشت تیم برتر دنیا را که مى توانند 
در جام جهانى کشــتى آزاد حاضر شوند 
از دســت داد و غایب بزرگ مسابقات 
جام جهانى در آمریکا در ســال 2018 
خواهد بود، اتفاقــى تلخ که تاریخى نیز 
بوده و سال هاســت چنین اتفاقى براى 
تیم ایران رقم نخورده اســت. البته در 
صورت انصراف یکى از هشت تیم برتر 
دنیا شاید تیم ایران بتواند در جام جهانى 

حاضر شود.

مهدى تارتار و عبدا... ویسى در حالى تیم هاى خود 
را در هفته پنجم لیگ برتر در ورزشگاه غدیر اهواز به 
مصاف هم فرستادند که در ابتداى بازى با هم روبه رو 
نشدند. این اتفاق حرف و حدیث هایى را به وجود آورد 
که شاید این مربى هاى تیم هاى جنوبى با یکدیگر 
مشکلى داشتند. این در حالى اســت که ظاهراً پاى 

موضوع دیگرى در میان است.

دست نمى دهیم براى تأثیر منفى اش!
ماجراى ســحر و جادو و وردخوانى و اتفاقات مشابه 
این در فوتبال ایران تمامى ندارد. وجود این ماجراها 
در سال هاى گذشته در باالترین سطح فوتبال ایران 
دیده شده و در این فصل هم نشــانه هایى از سحر و 
جادو و البته ترس بعضى از مربیان از درگیر شــدن با 

این اتفاقات وجود دارد.
گفته مى شود در فصل جدید، دو مربى لیگ برترى در 
بازى هاى تیم خود مقابل استقالل خوزستان از دست 
دادن با عبدا...ویسى، ســرمربى این تیم خوددارى 

کرده اند. ظاهراً این دو مربى در مراسم هاى پیش از 
شروع بازى به بهانه  هاى مختلف از دست دادن با وى 
خوددارى کرده اند و تصور کرده اند که دست دادن با 
او مى تواند تأثیرات منفــى روى بازى و نتیجه گیرى 
تیمشان داشته باشــد. آنها در حالى از دست دادن با 
مربى حریف طفره رفته اند که مشکل خاصى در میان 

نبوده و رابطه اى معمولى با او داشته اند.

تکذیب مى کنم
در همین رابطه مهدى تارتار در گفتگو با ورزش ســه 
مى گوید: دســت ندادن من با عبدا... ویســى اتفاقى 
بود. من همیشه عادت دارم قبل از ورود به زمین نماز 
بخوانم. با توجه به اینکه جلســه فنى ما طوالنى شد 
و من براى نماز رفتــه بودم، زمانى کــه تیم به زمین 
مى رفت، نتوانستم به داخل زمین بروم و با ویسى دست 
بدهم. این مسئله، موضوع خاصى نبود. من اعتقادى به 
سحر و جادو و این موضوعات ندارم و همانطور که گفتم 

موضوع دست ندادنم هم دلیلش مشخص است.

2 لژیونر پیش از اطالع کى روش به اردوى 
تیم ملى اضافه شــده اند. اشکان دژآگه و 
على کریمى دو لژیونرى بودند که بعد از 

حضور در دبى به کشــور کره جنوبى رفتند تا به اردوى تیم ملى براى 
دیدار مقابل کره اضافه شوند. اما نکته جالب در این رابطه این بود که 
کى روش هنوز اسامى بازیکنان لژیونر حاضر در اردو را اعالم نکرده و 

حضور اشکان و کریمى در نوع خود جالب بود.

 مهدى طارمى که این روزها به دلیل درخشش هایش در پرسپولیس و البته در بازى هاى قبلى تیم ملى به شدت 
مورد توجه قرار گرفته، به محض ورود تیم ملى به فرودگاه سئول نیز با استقبال بى نظیر ایرانى هاى مقیم کره قرار 
گرفت. طارمى در فرودگاه به شدت تشویق شــد و حتى تعقیب کردن او براى گرفتن مصاحبه توسط خبرنگاران 
کره اى یکى از نکات قابل توجه بود. طارمى در نهایت اما راضى به مصاحبه با آنها نشــد. در توصیف عملکرد او 
عالوه بر اینکه خبرنگاران کره اى تمجید زیادى از او داشتند، روزنامه هاى این کشور نیز روى او چشم دوخته اند و 

از او به عنوان مهاجمى زهردار یاد کرده اند. مهاجمى که تا اینجاى کار در دور مقدماتى سه گل براى تیم ملى ایران 
به ثمر رسانده است.

کاوه رضایى براى تیمــش دو بار گلزنى کــرد ؛ تیم شــارلوا بلژیک که کاوه 
رضایى مهاجم ســابق اســتقالل را در اختیــار دارد، در جریــان بازى هاى 
هفته پنجم لیگ بلژیک با نتیجــه 3 بر 2 مقابل تیم ورجم به برترى رســید.
 کاوه رضایى در این بازى عملکرد بسیار خوبى براى تیمش داشت و عالوه بر 
زدن گل، بعد از اینکه بازى با نتیجه 2-2 دنبال مى شــد، گل برترى تیمش را 

نیز به ثمر رساند.

حضور
 بـــدون 
دعوت! 

وقتى همه در 
فرودگاه سئول 
دنبال طارمى 
بودند!

پیروزى 
شارلوا
 در شب 
گلزنى کاوه 

بحث خرید مهاجــم ایرانى تیم روبین کازان روســیه از ســوى ســلتیک
 همچنان ادامه دارد و اکنون ماجرا در خصــوص رقم قرارداد این بازیکن 

است.
باشگاه سلتیک اســکاتلند به دنبال جذب مهاجم ســوم است که در 
همین رابطه از ســردار آزمون به عنوان یکى از گزینه هاى موردنظر 
«براندن راجرز» براى این پست یاد مى شود. با توجه به مصدومیت 
«لى گرفتس» و «موسا دمبله»، راجرز مجبور شده براى 
اینکه همچنان سلتیک را به عنوان تیمى قدرتمند حفظ 
کند، دست به خالقیت بزند. با این حال قرار دادن «تام 
روجیک»، «اســکات ســینکلر» و «جیمز فارست» در 
پست هاى غیرتخصصى، نتیجه اى براى سرمربى سلتیک به همراه نداشته 
است. به همین دلیل راجرز به دنبال جذب مهاجم سومى است که نبود 

گرفتس و دمبله را جبران کند.
براساس گزارش سایت انگلیســى زبان «HITC» سلتیک مجبور 
به جذب بازیکنان مدنظر راجرز است که سردار آزمون، مهاجم فصل 
گذشــته روســتوف همان بازیکن خواهد بود. سایت «سان» 
اســکاتلند نوشــته که قهرمان اســکاتلند براى جذب این 
بازیکن مجبور اســت که ده میلیون پوند پرداخت کند تا این 
بازیکن ملى پــوش ایرانى را به خدمت بگیــرد. هرچند این 
بازیکن توانایى آن را دارد که در دو ســال این مبلغ را جبران 

کند.
حال سئوال این است که آیا آزمون ارزش تبدیل شدن به گران ترین 
بازیکن تاریخ ســلتیک را دارد؟ «جان هارتسون» ســال 2001 به سلتیک 
پیوســت و گران ترین بازیکن این تیم هم بود، 109 گل به ثمر رساند و سه بار 
کفش طالى لیگ اســکاتلند را دریافت کرد. حاال همه مى پرســند که آیا آزمون 

مى تواند آمار مشابهى براى سفیدوسبزپوشان رقم بزند؟
 آمارى که شــاید ســلتیکى ها را براى خرید آزمون متقاعد کند، گلزنى هــاى او در لیگ 
قهرمانان اروپاست و این همان چیزى اســت که قهرمان اسکاتلند به دنبال آن است. آزمون 
در مرحلــه گروهى لیگ قهرمانان مقابــل دو تیم قدرتمند بایرن مونیــخ و اتلتیکو مادرید 
گلزنى کرد تا به سوم شــدن روستوف در گروهش و رســیدن این تیم به لیگ اروپا کمک 
کند. بــا این حال پرداخــت ده میلیون پوند شــاید کمى ریســک باشــد، هرچند آزمون 
به دو غول اروپــا گل زده اســت. حال بایــد دید ایــن بازیکن ارزش این ریســک

 را دارد یا خیر.

تحلیل یک سایت انگلیسى درباره خرید احتمالى راجرز

سردار، گران ترین بازیکن تاریخ 
سلتیک مى شود؟

هر دم از باغ ورزش ما برى مى رسد

دست ندادن با او به دلیل سحر و جادو؟!

فساد ناقابل 80 میلیاردى در فوتبال!  

2 لژیونر پیش از اطالع ک
تیم ملى اضافه شــده اند
على کریمى دو لژیونرى
حضور در دبى به کشــو
دیدار مقابل کره اضافهش
کى روش هنوز اسامى با
حضور اشکان و کریمى

بته در بازى هاى قبلى تیم ملى به شدت 
قبال بى نظیر ایرانى هاى مقیم کره قرار 
 براى گرفتن مصاحبه توسط خبرنگاران 
حبه با آنها نشــد. در توصیف عملکرد او 
چشمدوخته اند و ى اینکشور نیز روى او

ر دور مقدماتى سه گل براى تیم ملى ایران 

بحث خرید مهاجــم ای
 همچنان ادامه دارد

است.
باشگاه سلتیکا
همین رابطه از
«براندن راج
«لى
این
کن
روج
پست هاى غیرتخص
است. به همین دل
گرفتس و دمبله
براساس گزارش
به جذب بازیکنا
گذشــته
اســکا
بازیکن
بازیکن
بازیکن

کند.
حال سئوال این
بازیکن تاریخ ســلتیک
پیوســت و گران ترین با
کفش طالى لیگ اســکاتلن
مى تواند آمار مشابهى براى سفید
 آمارى که شــاید ســلتیکى ها را بر
قهرمانان اروپاست و این همان چیزى ا
ررددردردردر مرحلــه گروهى لیگ قهرمانان مق
گگگگگگلزنى کرد تا به سوم شــدن روستوف
کند. بــا این حال پرداخــت ده میلیو
دو غول اروپــا گل زده اســت به

 را دارد یا خیر.

تحلیل یک سا

سردار، گ

حقیقت تلخى که آشکار شد

ضعیف ترین نتیجه 4 دهه اخیر کشتى آزاد
حذف ایران از 

جام جهانى آمریکا
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سامان قدوس تازه ترین بازیکن دو تابعیتى است که بازى در تیم 
ملى ایران را تجربه خواهد کرد. بــازى کردن یک ایرانى براى 
کشــورى دیگر اتفاقى بى ســابقه در فوتبال ایران نیست. امیر 
مسعود برومند، کاپیتان ایران در دهه 20، در چند بازى دوستانه 
براى تیم ملى لبنان به میدان رفت. حضور ایرانى هاى مقیم اروپا یا 

آمریکا در تیم ملى ایران هم قدمتى حدوداً 12 ساله دارد. 

فریدون زندى
فریدون زنــدى اولین 
دورگــه اى بــود کــه 
وارد تیــم ملــى ایران 
شــد؛ اتفاقــى هیجان انگیز

 در دوران خودش. در ســال 
هاى 83 و 84 فریدون 
زندى یکــى از 
ســتاره هاى 
دوم  دسته 

بوندس لیــگا 
یکــى بود. بازیکنى که 

آن رقابت از بهتریــن گلزنان 
ها بود و حتى شایعه شــده بود مربیان 
تیم هاى ملى آلمان هم او را زیر نظر 
دارند. فریدون که پــدر ایرانى و 
مادرى آلمانــى دارد پنج بازى هم 
براى تیم زیر 21 ســال آلمان انجام 
داده بود و حضــور او در ایران یک 
پروژه مهم محســوب مى شد. در 
آن زمان آوردن یــک بازیکن با 
تابعیت غیر ایرانــى به تیم ملى 
ایران هنوز جا نیافتاده بود اما سرانجام این اتفاق رخ داد. 
در دیدارهاى انتخابى جام جهانى 2006 در بازى 
با بحرین، زندى اولین بازى ملى خود را 

براى ایران انجام داد.

«برانکو ایوانکوویچ» به زندى اعتقاد داشت و او به یکى از مهره هاى 
اصلى ایران در راه رسیدن به جام جهانى 2006 تبدیل شد. زندى پس 
از حضور در تیم ملى پایش به لیگ ایران هم باز شد و براى استیل آذین 

و استقالل بازى کرد.

امیر شاپورزاده
شاپورزاده پس از فریدون زندى بدون سروصدا از آلمان وارد فوتبال 
ملى ایران شد. این مدافع بود در فوتبال آلمان بازى مى کرد. در سال 
2007 در حالى که 25 سال داشــت به تیم «ب» ایران دعوت شد تا 
محک بخورد. آن زمان امیر قلعه نویى سرمربى تیم ملى بود و پرویز 
مظلومى هدایت تیم «ب» را برعهده داشت. شاپورزاده چند بازى براى 
تیم «ب» انجام داد و در دو بازى دوستانه هم براى تیم ملى به میدان 
رفت. او به عضویت تیم اســتیل آذین هم در آمد. این بازیکن در کل 

بازیکن متوسطى نشان داد و خیلى زود محو شد.

اشکان دژآگه
آوردن اشکان به تیم ملى ایران یک مأموریت بزرگ بود. مربیان تیم 
ملى ایران از اوایل دهه 90 به دنبال ایــن کار بودند. دژآگه برخالف 
زندى دورگه نبود بلکه پدر و مادر ایرانى داشــت و فارســى را هم به 
خوبى صحبت مى کرد. در اوایــل دهه 90 دژآگه یکــى از جوانان 
آینده دار فوتبال آلمان بود. او به همراه ولفســبورگ قهرمان بوندس 
لیگا شد و حضورى ثابت در تیم زیر 21 ساله هاى آلمان داشت. افشین 
قطبى ابتدا براى حضــور او در ایران تالش کرد امــا نتیجه نگرفت 
«کارلوس کى روش» اما موفق شــد این مآموریت را تکمیل کند. در 
دیدارهاى انتخابى جام جهانى 2014 در دیدار با قطر دژآگه اولین بازى 

ملى اش را انجام داد و در همان اولین بازى ملى، دو گل زد.

رضا قوچان نژاد
کارلوس کى روش نشان داد براى تقویت تیم ملى ایران بیشتر از اینکه 
چشم به داخل کشور داشته باشــد به دنبال جذب کردن بازیکنان دو 
تابعیتى است. او پس از دژآگه به ســراغ رضا قوچان نژاد رفت؛ یک 
موفقیت دیگر در جذب بازیکنان مقیم اروپا. قوچان نژاد شبیه دژآگه 
بود؛ یک ایرانى مقیم اروپا که به زبان فارسى تسلط داشت و در فوتبال 
اروپا خوش درخشیده بود. «گوچى» ستاره ایران در راه رسیدن به جام 

جهانى 2014 بود و اگر گل هاى او نبود ایران به برزیل نمى رسید. 

دنیل داورى
این تجربه موفق نبود؛ داورى در سال 1392 در فوتبال آلمان کارنامه 
درخشانى داشــت او یکى از عوامل صعود تیم آینتراخت برانشویگ 

به بوندس لیگا بود. کــى روش این دروازه بان دو تابعیتى را یکســال 
مانده به جام جهانى به تیــم ملى دعوت کــرد. داورى، پدرى ایرانى 
داشــت و مادرى لهســتانى و تابعیت آلمانى. او در دیدار انتخابى جام
 ملت هاى آسیا مقابل تایلند در سال 2013 اولین بازى ملى را انجام داد. 
با توجه به جدایى مهدى رحمتى از تیم ملى در آن مقطع، خیلى ها فکر 
مى کردند او دروازه بان اصلى ایــران در جام جهانى 2014 خواهد بود. 
کى روش اما علیرضا حقیقى را به داورى ترجیح داد. داورى پس از جام 
جهانى 2014 دیگر به تیم ملى ایران دعوت نشد. او در کل چهار بازى 
ملى انجام داد. ندانســتن زبان فارسى مهمترین مشکل او در تیم ملى

 بود. 

استیون بیت آشور
بیت آشور هم سرنوشتى مشابه داورى داشــت. این مدافع ایرانى مقیم 
آمریکا همزمان بــا داورى به تیم ملــى ایران دعوت شــد. درباره این 
دفاع راســت اخبارى مبنى بر دعوتش به تیم ملى آمریکا هم به گوش
 مى رسید. بیت آشور در سال 2013 تیم ملى ایران را برگزید او مثل داورى 
در دیدار انتخابى جام ملت هاى آســیا مقابل تایلند در سال 2013 اولین 
بازى ملى را انجام داد. بیت آشور هم یکى از مسافران برزیل بود اما در جام 
جهانى 2014 به بازى گرفته نشد. بیت آشور هم اکنون در لیگ حرفه اى 
آمریکا بازى مى کند اما پس از جام جهانى 2014 دیگر به تیم ملى دعوت 

نشده است. 

امید نظرى
امید نظرى، هافبک مقیم ســوئد امــکان حضور در یکى از ســه تیم 
ایــران، ســوئد و فیلیپین را داشــت. پــدرش ایرانى اســت، مادرش 
فیلیپینى و ســاکن ســوئد. نظرى که یک هافبک میانى است در سال 
2012 به تیم ملى ایران دعوت شــد و در پنج بازى دوســتانه به میدان 
رفت و یک گل هم زد. بــا این حال کیفیت ایــن بازیکن خیلى مدنظر 
کى روش قرار نگرفت و او را براى بازى هاى مهمتر دعوت نکرد. نظرى 
چون در بازى هاى رســمى براى ایران بازى نکرده اســت مى تواند تیم 
ملــى اش را تغییر دهد و گفته مى شــود قصد دارد بــراى فیلیپین بازى 

کند. 

سامان قدوس
جدیدترین دوتابعیتى از سوئد آمده است. سامان قدوس پس از درخشش 
در لیگ سوئد نظر مساعد کى روش را جلب کرد. این بازیکن توانایى بازى 
در پست هافبک و مهاجم را دارد. این بازیکن 23 ساله در دو بازى دوستانه 
هم براى تیم بزرگساالن ســوئد به میدان رفته است و حاال مى خواهد 

براى ایران بازى کند. 

سومین دوره مسابقات تکواندو قهرمانى نونهاالن جهان از روز پنج شنبه 2 شهریور ماه در کشور 
مصر آغاز شد و نماینده اصفهانی کشورمان موفق به کسب مدال نقره شده است.

یلدا رنجبر که در وزن منفى 59 کیلوگرم حضور داشت در دور اول با غلبه بر حریفى از آذربایجان 
راهى مرحله بعد شد؛ رنجبر در دور دوم موفق شد نماینده اوکراین را با نتیجه 13 بر 10 شکست 

دهد.
هوگو پوش اصفهانى تیم ملى در مرحله نیمه نهایى با شکست 9 بر 6 نماینده روسیه راهى فینال 
شد اما در گام آخر از پس تکواندو کار ترکیه بر نیامد و بازى را با نتیجه 15 بر 4 واگذار کرد تا به مدال 

نقره این رقابت ها دست پیدا کند.
الزم به ذکر است که 420 تکواندو کار از 45 کشور جهان در این مسابقات حضور دارند و تا دیروز 

رقابت هاى خود را انجام دادند.

یکى از کلیدى ترین بازیکنان تیم ملى براى کى روش، از تیم ملى دور افتاد. مسعود شجاعى شاید 
هنوز براى عده اى منفور باشد و عملکرد فنى اش را ضعیف بخوانند ولى بى شک در مرحله نهایى 
مقدماتى جام جهانى یکى از بهترین و کلیدى ترین بازیکنان تیم ملى بود. او در همان دیدار آخر 
مقابل ازبکستان، مغز متفکر تیم ملى ایران بود. حاال مسعود از تیم ملى دور افتاده و دلیلش کامًال 
مشخص است. او حاضر نشد مثل احســان حاج صفى بیانیه عذرخواهى بدهد و این به قیمت از 
دست دادن پیراهن ایران تمام شد. مسعود مى توانست مثل احسان یک بیانیه روى اینستاگرامش 
منتشر کند ولى همانطور که نزدیک ترین دوســتانش پیش بینى مى کردند، هرگز چنین کارى 
نکرد. مسئوالن فدراسیون به این بازیکن گفتند انتشار بیانیه آخرین راهکار است ولى شجاعى آن 
را نپذیرفت و بدین ترتیب از تیم ملى خط خورد. بعید به نظر مى رسد شجاعى دیگر راه بازگشتى 

به تیم ملى داشته باشد.

بعد از بازى پرسپولیس و االهلى خبر نگران کننده اى از اردوى پرسپولیس منتشر شد. خبرى که 
حکایت از مصدومیت محســن مسلمان هافبک پاسور این تیم داشــت. حتى شایعه شده بود که 
مصدومیت مسلمان به قدرى جدى است که به بازى برگشت پرسپولیس و االهلى نمى رسد. اما 

دیروز پزشک باشگاه خبر خوشحال کننده اى داشت.
دکتر علیرضا حقیقت درباره وضعیت مصدومیت مسلمان گفت: «مسلمان در بازى با االهلى دچار 
آسیب دیدگى شد اما خوشبختانه این آسیب دیدگى شــدید نبود. با توجه به معاینات انجام شده و 
شرح حال مصدوم، نیاز به انجام MRI تشخیص داده نشد. این بازیکن در مدت تعطیلى چند روزه 
تمرینات، تحت نظر و در ارتباط با کادر پزشکى بوده است. به احتمال زیاد امروز(دیروز) دویدن را 
آغاز خواهد کرد و سعى ما بر این است که با توجه به روند موجود، بتوانیم مسلمان را براى بازى بعد 

در اختیار کادر فنى قرار بدهیم.»

مدال نقره بر گردن 
هوگو پوش اصفهانی 

این بازیکن 
راه برگشتى به تیم ملى ندارد؟

مصدومیت مهندس 
جدى نیست

سایت رسمى کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت: با توجه به اینکه ایران صعود خود را 
در ماه ژوئن به عنوان اولین تیم آسیایى به مرحله پایانى جام جهانى 2018 قطعى 
کرده است، هیجان براى کسب سه سهمیه مستقیم باقیمانده قاره آسیا به اوج 
خود خواهد رسید، آن هم زمانى که 12 تیم حاضر در این مرحله در یک هفته 
مانده به هفته پایانى مرحله انتخابى جام جهانى 2018 به رقابت بازخواهند گشت.

در گروه A، تیم تحت هدایت کى روش که در این مرحله شکستى را متحمل نشده، با 
وجود مسجل شدن صعودش نمى تواند حریف آسانى براى کره دوم جدولى در بازى روز پنج شنبه 
در سئول باشد.کره جنوبى باید در بازى مستقیم خود برابر ایران به پیروزى برسد و ازبکستان از 
کسب حداقل یک امتیاز از بازى با چین در شهر ووهان ناکام بماند، تا شاگردان شین تائه یونگ 
به عنوان تیم دوم گروه A به مرحله پایانى جام جهانى 2018 صعود کنند و از بازى هفته پایانى 
در تاشکند که جدالى براى کسب پیروزى خواهد بود، جلوگیرى کند. در حالى که تیم هاى 
قطر و چین دیگر شانسى براى کسب سهمیه صعود مستقیم به جام جهانى 2018 ندارند، 
اما همچنان اندك شانسى براى کسب جایگاه سوم به منظور امتحان شانس خود براى 
صعود به جام جهانى از طریق مرحله پلى آف را دارند و براى این کار باید حتماً پنج شنبه در 

بازى هاى خود به پیروزى برسند.

رفتــار زننده برخــى بازیکنان پرســپولیس در مقابل 
هواداران در شرایطى ادامه دارد که آنها وعده داده بودند 
تکلیف فردى که در سکوها عامل شعار دادن علیه برخى 

بازیکنان است را روشن خواهند کرد!
  پرسپولیس در تاریخ 25 مرداد در ورزشگاه آزادى مقابل 
سیاه جامگان قرار گرفت و در مسابقه اى که مى توانست 
برنده آن باشد، در نهایت مساوى کرد تا 2 امتیاز بسیار 
حســاس خانگى را از دســت بدهد. در این بازى البته 
همه چیز تحت تأثیر حواشى روى سکو ها قرار داشت 
و شــعار هایى که از سوى برخى ســکو ها علیه مهدى 
طارمى سر داده شد عمًال پرسپولیس را با یک بحران 
بزرگ مواجه کرد!  در پایان بازى با سیاه جامگان مهدى 

طارمى خیلى زود به رختکن رفت و به دلیل اتفاقات رخ 
داده اشک ریخت و گریه او فضاى رختکن را تحت تأثیر 
خود قرار داد و دوستان نزدیک او براى برخى لیدر ها و 

حتى مدیران خط و نشان کشیدند. 
سپس سید جالل حسینى و حسین ماهینى کاپیتان هاى 
اول و دوم پرسپولیس به میکسدزون ورزشگاه آزادى 
آمدند و در واکنش به فحاشى ها به بهترین بازیکن دو 
فصل گذشته لیگ برتر انتقاداتى شدید مطرح کردند. 
نکته قابل تأمل، اما اینجا بود که آنها پیامى روشــن به 
مخالفان خود و آنهایى که عامل دودستگى در سکو ها 
شدند با تأکید روى این جمله که «صبر کنید! به زودى 

تکلیف آنها را روشن خواهیم کرد!» دادند.

در آن روز پرحاشــیه حتى کاپیتان پرســپولیس گفته 
بودند که در یکــى دو روز آینده تکلیف این آشــوب 
خط دادن ها به لیدر ها و عامل اصلى فحاشــى ها را در 
پرسپولیس روشــن کنند. حاال بعد از گذشت 11 روز، 
این وعده عملى نشده است و بازیکنان هم براى مدتى 
ارتباط خود بــا هواداران را به دلیــل ناراحتى هایى که 
داشتند قطع کردند! شــاگردان برانکو به ویژه مهدى 
طارمى، فرشــاد احمدزاده، حســین ماهینى، محسن 
مسلمان و... حتى در جریان بازى با االهلى کوچک ترین 
توجهى به تشــویق هاى هواداران ایرانى ساکن عمان

 نداشتند!
شواهد و قرائن نشــان مى دهد که ادامه این روند قطعًا 
مشکالت بزرگ ترى براى پرسپولیس به وجود خواهد 
آورد. هواداران نســبت به عملکرد و رفتــار برخى از 
بازیکنان حساس شده اند و در این میان به نظر مى رسد 
آشــوب روى ســکو ها هم ارتباط مســتقیم با لیدرى 
دارد که به تازگى به دلیل مشــکالت و حواشى بسیار 
بزرگى مجبور به ترك ایران شــد! این لیدر که زمانى 
نقشى تعیین کننده در ســکو هاى ورزشگاه آزادى در 
زمان بازى هاى پرســپولیس داشــت، عامل به وجود 
آمدن دو دستگى روى ســکو ها شده و اطالعاتى غلط 
به برخى بازیکنان تیــم درباره لیدر هــاى دیگر داده 

است.
مسئله حیاتى این است که چرا بازیکنان پرسپولیس به 
شکلى شفاف اعالم نکردند و نمى کنند که لیدر مورد نظر 
آنها چه کسى است؟ چرا آنها به وعده هاى خود درباره 
روشن کردن تکلیف مقصر شعار ها به طارمى بر خالف 

وعده اى که دادند سکوت اختیار کرده اند؟ 

11 روز از تهدید بازیکنان گذشت!
چراپرسپولیسى ها لیدر و مدیر خاطى را معرفى نمى کنند؟

گزارش AFC  از بازى روز پنج شنبه

ایران حریف آسانى براى کره نیست

ورزشورزش

سامان قدوس تازه ترین بازیکن دو تابعیتى است که بازى
تجربه خواهد کرد. بــازىکردن یک ایرانى ملىایران را
کشــورى دیگر اتفاقى بى ســابقه در فوتبال ایران نیست
در چند بازى دو 0مسعود برومند، کاپیتان ایران در دهه 20،
براى تیم ملى لبنان به میدان رفت. حضور ایرانى هاى مقیم

2آمریکا در تیم ملى ایران هم قدمتى حدوداً 12 ساله دارد. 

فریدون زن
فریدون زنــدى
دورگــه اى بــود
وارد تیــم ملــى
شــد؛ اتفاقــى هیجان
س  در دوران خودش. در
4 و 84 فر 3هاى83
زززندى یکـ
ســتاره
دسته

بوندس لیــگا 
یکبود. بازیکنى که 

بهتریــن گلزنان  آناز
ها بود و حتى شایعه شــده بود م
میمتیم هاى ملى آلمان هم او را زی
دارند. فریدون که پــدر ایر
مادرى آلمانــى دارد پنج باز
1براى تیم زیر 21 ســال آلمان
داده بود و حضــور او در ایران
پروژه مهم محســوب مىش
آن زمان آوردن یــک بازی
تابعیت غیر ایرانــى به تیم
ایران هنوز جا نیافتاده بود اما سرانجام این اتفاقر
6ردر دیدارهاى انتخابى جام جهانى2006 د
بببببببباااااااا بحرین، زندى اولین بازى ملى

داد. براىایران انجام

سرنوشت متفاوت
دوتابعیتى ها

س به تیم ملى
به بهانه دعوت سامان قدو

کرار: بخاطر کمالوند در ایران ماندم
هافبک عراقى صنعت نفت آبادان خبر داد که مسئوالن این باشگاه به او پیشنهاد 

تمدید قراردادش را دادند.
کرار جاســم، هافبک عراقى تیم صنعــت نفت آبادان در مصاحبــه با روزنامه 

«المالعب» عراق درباره لیگ برتر ایران گفت: غالبًا 
هر لژیونرى که به لیگ ایــران مى آید این قانون 
صدق نمى کند که موفق باشد. این بخاطر رقابت 
و سطح باالى لیگ ایران است و به همین دلیل 
بازیکنان نمى توانند در یک مسابقه کامل بازى 

کنند و تعویض مى شوند.
وى در ادامه دلیــل اصلى ماندنش در لیگ 

ایران را اینطور بیان کرد: پس از گذراندن 
دورانــى طوالنى در لیــگ ایران و 

شــرایط خانودگى، قصد نداشتن 
در این فصل در لیگ ایران بمانم 
اما با اصرار کمالوند، ســرمربى 
صنعت نفت آبــادان که ارتباط 
نزدیکى بــا او دارم در نهایت از 

تصمیمم منصرف شدم.
کرار در پایان از پیشــنهاد جدید مسئوالن 
باشگاه صنعت نفت آبادان خبر داد و گفت: 
با توجه بــه عملکرد خوبى کــه در این 
پنج هفته ابتدایى لیگ ایران داشــتم، 
مسئوالن باشگاه صنعت نفت آبادان به 
من پیشنهاد دادند تا قراردادم را با این 

تیم براى یک فصل دیگر تمدید کنم.

سایت رسمى کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت: با توجه
در ماه ژوئن به عنوان اولین تیم آسیایى به مرحله پایان
کرده است، هیجان براى کسب سه سهمیه مستقی
2خود خواهد رسید، آنهم زمانى که12 تیم حاضر

8مانده به هفته پایانى مرحله انتخابى جام جهانى 2018
Aدر گروه A، تیم تحت هدایت کى روش که در این مرحله
وجود مسجل شدن صعودش نمى تواند حریف آسانى براى کره دوم ج
در سئول باشد.کره جنوبى باید در بازى مستقیم خود برابر ایران بهپ
کسب حداقل یک امتیاز از بازى با چین در شهر ووهان ناکام بماند،
8 به مرحله پایانى جام جهانى2018 صعو A به عنوان تیم دوم گروهA
در تاشکند که جدالى براى کسب پیروزى خواهد بود، جلوگیرى
قطر و چین دیگر شانسى براى کسب سهمیه صعود مستقیمب
اما همچنان اندك شانسى براى کسب جایگاه سوم به منظو

دارند وبراى این صعود به جام جهانىاز طریقمرحله پلى آف را
بازى هاى خودبه پیروزى برسند.

ل ناراحتى هایى که 
کو به ویژه مهدى 
ن ماهینى، محسن 
هلى کوچک ترین 
رانى ساکنعمان

امه این روند قطعًا 
س به وجود خواهد 
 و رفتــار برخى از 
ن به نظر مى رسد 
ســتقیم با لیدرى 
ت و حواشى بسیار 
ین لیدر که زمانى 
رزشگاه آزادى در 
ت، عامل به وجود 
ه و اطالعاتى غلط 
هــاى دیگر داده 

نان پرسپولیس به 
د که لیدر مورد نظر 
ه هاى خود درباره 
ه طارمى بر خالف 

ه اند؟ 

«المالعب» عراق درباره لیگ برتر ایران گفت: غالبا 
هر لژیونرى که به لیگ ایــران مى آید این قانون 
صدق نمى کند که موفق باشد. این بخاطر رقابت
و سطح باالى لیگ ایران است و به همین دلیل
ىازى بازیکنان نمى توانند در یک مسابقه کامل ب

کنند و تعویضمى شوند.
وى در ادامه دلیــل اصلى ماندنش در لیگ 

ایران را اینطور بیان کرد: پس از گذراندن 
دورانــى طوالنى در لیــگ ایران و
شــرایط خانودگى، قصد نداشتن
در این فصل در لیگ ایران بمانم 
اما با اصرار کمالوند، ســرمربى 
صنعت نفت آبــادان که ارتباط 
نزدیکى بــا او دارم در نهایت از 

تصمیمم منصرف شدم.
جدید مسئوالن کرار در پایان از پیشــنهاد
باشگاه صنعت نفت آبادان خبر داد و گفت: 
با توجه بــه عملکرد خوبى کــه در این 
پنج هفته ابتدایى لیگ ایران داشــتم، 
مسئوالن باشگاه صنعت نفت آبادان به 
پیشنهاد دادند تا قراردادم را با این  من

تیم براى یک فصل دیگر تمدید کنم.
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مرد جوان که با تاکسى دو زن را ربوده بود تا آنها را 
با تهدید چاقو آزار بدهد در حالى پاى میز محاکمه 
ایستاد که حرف هاى عجیبى مطرح کرد. این مرد 
گفت بى گناه است و احتماًال قربانى توطئه زنانه 

شده است.
در جلسه رسیدگى به این پرونده که در شعبه دهم 
دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست قاضى 
محمدباقر قربان زاده و با حضور یک مستشــار 
تشکیل شــد ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست 

را خواند.
وى گفت: «پدرام» 40 ساله متهم است، هجدهم 
فروردین ماه سال 95 و شانزدهم خرداد ماه در دو 
ماجراى جداگانه دو زن 31 و 37 ساله را در پوشش 
مسافربر از ترمینال جنوب سوار تاکسى کرده است، 
آنها را با تهدید چاقو ربوده و به جاده قم برده است 
تا آزار بدهد. حاال بــا توجه به مدرك هاى موجود 
در پرونده، شناســایى وى از طریق تاکسیرانى و 
کشف چاقو و سایر مدارك از خانه وى و همچنین 
شناسایى این متهم از سوى دو شاکى در مواجهه 

حضورى برایش اشد مجازات مى خواهم.
سپس متهم در جایگاه ویژه ایســتاد و منکر آدم 
ربایى و آزار دو زن جوان شد. وى گفت: «من هیچ 
وقت دو شــاکى را ندیده ام. هشت سال است که 
با همســرم زندگى مى کنم اما دو سالى است که 
با هم اختالف داریم. مــن گمان مى کنم قربانى 

توطئه همسرم شده ام. او دو شاکى را اجیر کرده 
است تا علیه من شکایت کنند. مدارك کشف شده 
در خانه ام را هم احتماًال همسرم در اتاقم جا ساز 

کرده است. 
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا 

رأى صادر کند.

محاکمــه عامل قتل «آتنا» دختربچه هفت ســاله پارس آبادى پشــت 
درهاى بســته دادگاه کیفرى اســتان اردبیــل برگزار شــد. والدین آتنا 
و مادربزرگش که رخت ســیاه بر تن داشــتند در آغاز جلســه خواستار 
مجازات اعدام بــراى قاتل فرزندشــان شــدند. این درحالــى بود که 
دادگاه به لحاظ طرح مســائل مربــوط به منافى عفــت قاتل، غیرعلنى

 جریان یافت. 
رئیس شعبه یک دادگاه کیفرى اســتان اردبیل گفت: آخرین دفاعیات از 
متهم گرفته شد و طى یک هفته آینده حکم صادر خواهد شد. وى درباره 
روند رسیدگى به دو قتل دیگر که اســماعیل به آنها اعتراف کرده بود نیز 
گفت: رسیدگى به یکى از قتل ها در دادسراى پارس آباد جریان دارد و پس 
از طى مراحل تحقیق و تکمیل پرونده براى رسیدگى به این شعبه ارجاع 

خواهد شد.
وى بــه علت برگــزارى محاکمــه پرونده قتــل آتنا پیــش از تکمیل 
تحقیقــات بــراى دو اعتــراف دیگــر متهــم اشــاره کــرد و افزود: 
طبق قانون، در مــواردى که پرونــده جهت صدور رأى تکمیل شــده 
باشــد قاضى مى تواند نســبت به اتهام تکمیل شــده رأى صادر کند و 
درخصوص ســایر مــوارد، پرونــده رابراى ادامــه رســیدگى مفتوح

 بگذارد.

 پیش بینى اعدام اسماعیل
وکیل خانواده آتنا اصالنى هم گفت: قاتــل حیله گر در دادگاه یک جنگ 
روانى را آغاز کرده و به گمان خود سعى داشــت با انکار جنایت از چنگال 
قانون فرار کند اما باور ما این است که قضات دادگاه با توجه به اعترافات 
گذشته در جریان بازجویى و مدارك موجود، او را به مرگ محکوم خواهند 
کرد.ضمن اینکه طبق قانون انکار در مرحله دادرسى بعد از اقرار در مراحل 
تحقیق قابل قبول داوران نخواهد بود در حالى که این مرد جانى چه در اداره 
آگاهى و چه در بازپرســى عالوه بر اعتراف به ربودن و قتل آتنا به دو قتل 

دیگر هم اعتراف کرده است که مدارك به حد کافى علیه وى وجود دارد.
شجاعى گفت: باتوجه به اتفاقاتى که در پرونده رخ داده طبیعى بود که متهم 
انکار کند.او در دادگاه منکر تجاوز و قتل عمد بود اما قتل را قبول دارد. این 
درحالى است که نظریه پزشکى قانونى در مورد علت مرگ خفگى اعالم 
شده که با اظهارات متهم در مورد غیر عمدى بودن این جنایت منافات دارد.

وکیل خانواده قربانى جنایت ادامه داد: دو نوع مجازات از طرف داوران دادگاه 
براى متهم به قتل محتمل اســت. یا از لحاظ قتل آتنا محکوم به قصاص 
شود یا به دلیل اعمال وحشیانه اى که در مورد ربودن و تعرض نسبت به آتنا 
انجام داده مجازات اعدام براى او در نظر گرفته شود. اگر محکومیت متهم 
اعدام به دلیل تعرض به عنف براى او تعیین شود دیگر نیازى به پرداخت 

دیه از طرف خانواده آتنا براى به دار کشیدن قاتل نیست و حکم اعدام قطعى 
و بدون دیه خواهد بود. ولى در صورت محکومیت قاتل به دلیل کشتن آتنا 
باید نصف دیه براى اجراى حکم قصاص پرداخت شود و ما حاضریم براى 
اعدام هرچه سریع تر قاتل مبلغ دیه را پرداخت کنیم. به هرحال تقاضا داریم 
روند رسیدگى به سرعت طى شود تا تسکینى بر آالم خانواده آتنا و مردم 
اردبیل وکشور باشد.حال آنکه هزاران نفر از خانواده هاى پارس آباد و به طور 
کلى مردم اردبیل اعالم آمادگى کرده اند حاضر هستند با پرداخت دیه هرچه 

زودتر قاتل، پاى چوبه اعدام برود.

سخنگوى آتش نشانى تهران گفت: آتش نشانان حین اطفاى 
حریق در خیابان اتابک با جسد سوخته یک زن و مرد مواجه 
شدند همچنین دو نفر که از میان شعله هاى آتش نجات یافته 

بودند از محل حادثه متوارى شدند.
سید جالل ملکى با اعالم خبر آتش ســوزى مرگبار دو باب 
مغازه متروکه در بزرگراه بعثت دربــاره جزئیات این حادثه 
اظهار داشت: ساعت 23و35دقیقه شنبه شب آتش سوزى در 
بزرگراه بعثت، نبش خیابان اتابک به سامانه 125 اعالم شد 
که به سرعت آتش نشانان سه ایستگاه آتش نشانى با امکانات 

الزم به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى تهران ادامه 
داد: محل حادثه دو باب مغازه متروکه در مجاورت یکدیگر و 
هر کدام به وسعت حدودى 40 متر بود و یک نیم طبقه، باالى 
این مغازه ها وجود داشت، این مغازه ها به محلى براى تجمع 

افراد آواره تبدیل و دچار آتش سوزى شده بود.
وى تصریح کرد: زمانى که آتش نشــانان بــه محل حادثه 
رسیدند یکى از مغازه ها کامًال شعله ور بود و چون مغازه ها به 
هم راه داشتند دود و آتش به مغازه مجاور نیز سرایت کرده بود 
همچنین کرکره مغازه ها به دلیل متروکه بودن آنها از بیرون 
بسته بود و این افراد از راه و مســیرهاى دیگرى  وارد مغازه 

مى شدند که آتش نشانان مشغول بریدن درهاى مغازه شده 
و همزمان موفق شدند از راه هاى دیگرى به مغازه وارد شوند.

ملکى افزود: آتش نشانان در لحظات اولیه موفق شدند دو مرد 
جوان که در میان آتش و دود گرفتار و دچار دودگرفتگى شده 
بودند را نجات دهند،  در ادامه عملیات جستجو و خاموش کردن 
آتش، با بدن سوخته دو نفر (یک خانم و یک آقا) در نیم طبقه 
باالیى مواجه شدند که با حضور عوامل اورژانس و بررسى اولیه 

مشخص شد این افراد جان خود را از دست داده اند.
سخنگوى آتش نشــانى تهران با بیان اینکه علت فوت این 
افراد از طریق مراجع قضائى و پزشکى قانونى اعالم مى شود، 
خاطرنشان کرد: دو نفر دیگرى که از میان دود و آتش نجات 
یافته بودند از محل متوارى شــدند و آتش نشانان در ساعت 
یک بامداد به عملیات خود پایان داده و محل حادثه تحویل 

عوامل انتظامى شد.

سارقان سابقه دار که بعد از سرقت خودرو، آنها را در سایت 
دیوار به فروش مى گذاشتند و با شگردهاى مختلف دیگر 

دزدى مى کردند، شناسایى و دستگیر شدند.
سوم ماه گذشته، مأموران آگاهى در حوالى پاسگاه نعمت 
آباد تهران به یک دستگاه خودرو 206 مشکوك شدند و با 
بررسى شماره پالك خودرو 206 متوجه شدند که خودرو 
سرقتى اســت. بالفاصله مأموران به راننده 206 دستور 
ایست دادند اما راننده 206 با مشاهده مأموران اقدام به 
فرار کرد. که در ادامه یک تعقیب و گریز پلیسى، سارقان 
خودرو دســتگیر و متهم براى ادامه تحقیقات به پایگاه 

پنجم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.
با دستگیرى و انتقال راننده خودرو 206 به پایگاه پنجم 
پلیس آگاهى مشخص شد متهم  به نام «مهدى»، 25 
ساله یکى از سارقان حرفه اى و سابقه دار است که از سال 
1385 تاکنون بارها به اتهام جرم هاى مختلف از جمله 
سرقت و ضرب و جرح عمدى دستگیر و روانه زندان شده 

بود، شناسایى شد.
صاحب خودرو 206 پس از حضور پلیس آگاهى، سارق 
خودرو یش را  شناســایى  و در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: «حدود یک هفته پیش خودرو 206 خود را براى 
فروش در ســایت دیوار آگهى کرده بودم که شــخص 
ناشناسى با شماره تلفنم  تماس گرفت و خود را به عنوان 
خریدار معرفى کرد، پس از توافــق در خصوص قیمت 
خودرو با هم قرار مالقات گذاشــتیم که سارق خودرو با 
ظاهرى بسیار آراسته به محل کارم آمد و در آنجا یکدیگر 
را مالقات کردیم،مهدى (ســارق) پیشنهاد داد به بهانه 
اطمینان از سالمت بدنه خودرو به یک مغازه صافکارى در 
همان نزدیکى برویم. ابتدا سارق از ماشین پیاده شد و به 
داخل مغازه صافکارى رفت اما پس از گذشت چند دقیقه، 
زمانى که از وى خبرى نشد من به داخل مغازه رفتم، به 
محض ورودم به داخل مغازه، ناگهان این شخص در حالى 
که سوئیچ خودرو بر روى ماشین قرار داشت سوار ماشین  

شد و خودروى من را به سرقت برد.»
مالباخته در ادامه اظهاراتش در خصوص  همدست متهم 
به کارآگاهان گفت : «هنگامى که با متهم قصد ســوار 
شدن به خودرو 206 را داشتیم، راننده یک خودروى پراید 
پشت سر ما به راه افتاد و تا مقابل مغازه صافکارى آمد، 
پس از سرقت خودرو 206 ، راننده پراید نیز به سرعت از 

محل متوارى شد و به همراه 206 محل را ترك کرد.»

با آغاز تحقیقات، کارآگاهان در بررســى سابقه سرقت 
خودرو 206 متوجه شدند چند نفردیگر نیز در  مدتى که 
خودرو 206 در اختیار متهم قرار داشته از صاحب خودرو 
شکایت کرده اند. بالفاصله این اشخاص براى شناسایى 
متهم به پلیس آگاهى دعوت شدند که همه آنها متهم را 

به عنوان سارق خودروى شان شناسایى کردند.
شاکى ها در اظهاراتشان گفتند: «از طریق سایت دیوار 
قصد خرید یک خودرو 206 را داشتیم؛ پس از تماس با 
شماره درج شده در آگهى فروش خودرو 206 [مسروقه] 
و نهایتًا بازدید خودرو و توافق بر سر قیمت آن، مبلغى را 
(بین سه چهار میلیون تومان) به عنوان بیعانه به صاحب 
خودرو پرداخت و قولنامه خرید خودرو را تنظیم کردیم اما 
در همین زمان، صاحب خودرو (متهم) به بهانه اى سوار 

ماشین شده و از محل متوارى شد.»
متهم پرونده که پس از شناسایى توسط شکات چاره اى 

جز اعتراف و بیان حقیقت نداشــت، صراحتًا به سرقت 
خودرو 206 و همچنین کالهبردارى از خریداران خودرو 

206 اعتراف کرد .
در ادامه تحقیقات و با شناسایى تعداد دیگرى از شاکیان 
که به همین شیوه از آنها سرقت شــده بود، کارآگاهان 
موفق به شناسایى تعدادى از شکات در شهرستان هاى 
بهارستان،گلســتان، رباط کریم و کرج شدند که در دام 
این سارقان افتاده بودند. با پیگیرى هاى مأموران آگاهى 
خودروهاى تعدادى از مالباختگان در غرب و جنوب غرب 
تهران پیدا شــد و با دعوت از این افراد به پایگاه پنجم 
آگاهى، همه آنها متهم  را به عنوان کســى که اقدام به 
فروش خودرو به آنها کرده و از هر کدام مبلغى را به عنوان 

بیعانه گرفته بود شناسایى کردند.
رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهى تهران بزرگ با اعالم 
این خبر گفت: «در ادامه رســیدگى بــه پرونده، متهم 

دوم پرونده به نام "مهران"، 24  ســاله  در اسالمشــهر 
شناسایى و دســتگیر شــد. این متهم  پس از انتقال به 
پایگاه پنجم آگاهى به همدســتى در همه ســرقت ها 

اعتراف کرد.»
سرهنگ کارآگاه احمد نجفى در ادامه خبر اظهار داشت: 
«با توجه به ادامه تحقیقات در ایــن پرونده و به منظور 
کشف و شناسایى دیگر جرائم ارتکابى متهمان و به ویژه 
شناسایى دیگر شــکات و مالباختگان احتمالى، دستور 
انتشار بدون پوشــش تصاویر متهمان از سوى بازپرس 
محترم شــعبه دوم دادســراى ناحیه 34 تهران صادر 
شده است. لذا از کلیه شــکات و مالباختگانى که موفق 
به شناسایى تصاویر متهمان شــدند دعوت مى شود تا 
جهت پیگیرى شکایت خود به نشانى پایگاه پنجم پلیس 
آگاهى تهران در خیابان آزادى خیابان زنجان شــمالى 

مراجعه کنند.»

پســر نوجوان که براى خوشــگذرانى در آبادان 
اقدام به ســرقت ســگ وکبوترهــاى زینتى 
مى کرد در عملیات تخصصى پلیس دســتگیر

 شد.
نخســتین روز شــهریور ماه امســال مأموران 
پلیس آبادان در جریان ســرقت هاى ســریالى
 ســگ ها و کبوترهاى زینتى در نقاط مختلف 
شــهر قــرار گرفتنــد و مأمــوران تجســس 
کالنترى 13 قــدس براى دســتگیرى عامل 
ایــن دزدى  هــا تحقیقــات فنى خــود را آغاز 

کردند.
مأمــوران در گام نخســت عملیات به ســراغ
 محل هاى ســرقت رفته و با توجــه به نصب
 دوربین هاى مداربسته در مسیر ورودى خانه ها 
فیلم زمان هاى سرقت مورد بازبینى قرار گرفت 
و تصویر نوجوان 17 ساله الغر اندام به دست آمد.

در حالى کــه این ســارق حرفه اى تــازه کار 
بود و ســرنخى از مخفیگاه وى در دســت نبود 
مأموران با اقدامــات فنى و پلیســى پس از دو 

روز عملیات موفق به شناســایى مخفیگاه این 
جوان الغر اندام که «اســماعیل» نــام دارد، 

شدند.
بدیــن ترتیــب ایــن ســارق تــازه کار در 
عملیــات پلیســى در منطقــه ســده آبادان 
دســتگیر شــد و خیلــى زود لب بــه اعتراف

 گشود.
اســماعیل 17 ســاله به مأموران گفت: «براى 
خوشــگذرانى نیاز به پول داشــتم بــه همین 
خاطــر کبوترها و ســگ هــاى زینتــى را از

خانه ها سرقت مى کردم و آنها را با قیمت گران 
مى فروختم.»

وى افزود: «چــون فکر مى کــردم نگهدارى 
حیوانات در خانه جرم محســوب مى شود کسى 
از من به دلیل سرقت کبوترها و سگ ها شکایت 
نمى کند و اصًال تصور نمى کردم دستگیر شوم.»

بنا بــه ایــن گــزارش، اســماعیل پــس از 
دســتگیرى با دســتور بازپرس پرونــده روانه

 زندان شد.

شگردهاى عجیب  2 چهره سابقه دار

کالهبردارى از روى «دیوار»

حکم دادگاه قاتل «آتنا» هفته آینده صادر مى شود

جنگ روانى قاتل حیله گر

 مدرس دانشــگاه که به اتهام آزار دختر دانشجو، در 
دادگاه کیفرى یک اســتان تهران محاکمه شده بود، 
با تأیید حکم دادگاه، به تازیانه و محرومیت از تدریس 

محکوم شد.
اواخر سال 94 در پى شکایت دختر دانشجو که مدعى 
بود استادش او را پس ازفریب مورد آزار شیطانى قرار 
داده است، بالفاصله این مدرس دانشگاه بازداشت شد 

و پس از تحقیقات تکمیلى، متهم در شعبه هشتم دادگاه 
کیفرى اســتان تهران به ریاست قاضى اصغر زاده وبا 
حضور قاضى توکلى -مستشار- تشکیل جلسه داد. اما 
با توجه به نظریه پزشکى قانونى، متهم از اتهام تعرض 
تبرئه شــد ولى به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه 
شــالق ومحرومیت از تدریس محکوم شد. قضات 
شعبه 32 دیوانعالى کشور نیز این حکم را تأیید کردند. 

نورا... عزیز محمدى قاضى بازنشسته دادگاه کیفرى 
یک استان تهران که در زمان قضاوتش سه هزار حکم 
قصاص صادر کرده، وکالت «حمید صفت» خواننده 

معروف را بر عهده گرفت.
عزیز محمدى نزدیک به 44 ســال ســابقه قضائى 
دارد و پیش از بازنشســتگى ریاســت شــعبه 71 
دادگاه کیفرى اســتان تهران را بر عهده داشــت. 
 این قاضى بازنشســته پرونده هاى قتــل، آنطور که 
پیش تر گفته، چهــار هزار پرونده قتل را رســیدگى 
کرده و نزدیک به ســه هزار حکــم قصاص صادر

 کرده است.
عزیز محمدى که وکالت پرونــده حمید صفت را با 
همکارى عسگر قاسمى آقباش بر عهده گرفته پیش از 
این وکالت اولیاى دم «ستایش قریشى» کودك هفت 

ساله افغانستانى که توسط نوجوان 16 ساله ایرانى به 
قتل رسید را بر عهده داشت.

حمید صفت، رپر معروف ایرانى است که چندى پیش 
به اتهام قتل عمد پدرخوانده خود بازداشت شد و هم 

اکنون در بازداشت به سر مى برد.

رئیس پلیس چابهار گفت: عامــل جنایت «منوجان» 
کرمان، پس از 17 سال فرار در این شهرستان دستگیر 

شد.
 ســرهنگ حیدر على کیخا مقدم گفــت: در پى قتل 
جوانى 22 ســاله با اســتفاده از چاقو در مردادماه سال 
79 در شهرســتان منوجان اســتان کرمان و متوارى 
شــدن قاتل از محل وقوع جرم و اطالع از فرار وى به

 استان سیســتان و بلوچستان، دســتگیرى قاتل به 
صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى این 

فرماندهى قرار گرفت.

وى افزود: با تحقیقات و بررســى هاى انجام شــده و 
اشــراف اطالعاتى کارآگاهان پلیس، مخفیگاه قاتل 
که مردى 40 ســاله است شناســایى و با هماهنگى 
قضائى وى در یک عملیات ضربتــى و غافلگیرانه در 
یکى از روستا هاى اطراف این شهرستان دستگیر شد

 و فرار 17 ساله وى پایان یافت.
این مقام انتظامى با اشاره به اینکه در تحقیقات تخصصى 
کارآگاهان علت قتل اختالف مالى اعالم شــده است، 
تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتى براى 

سیر مراحل قانونى تحویل مراجع قضائى شد.

 محاکمه راننده تاکسى شیطان صفت  کشف جسد سوخته یک زن و مرد حین اطفاى حریق

محکومیت استاد دانشگاه
 به دلیل فریب دختر دانشجو

قاضى معروف پرونده هاى قتل
وکیل حمید صفت شد

دستگیرى قاتل فرارى پس از 17 سال

سرقت سگ ها وکبوترهاى قیمتى در آبادان
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شــرکت زایکســل یک گیت وى LTE جدید براى 
مصارف داخل ســاختمان و خانگى معرفى کرد که 
مى تواند یک واى فاى با ســرعت زیاد و یک اتصال 
موبایل LTE سریع را ترکیب کند و یک مودم روتر 

کاربــران قرار پیشــرفته در اختیار 
دهد.

مودم LTE5366 از اســتاندارد  4G LTE نســل 
6 پشــتیبانى مى کند و مى توانــد روى پهناى  باند 
50 مگاهرتز ســرعتى 300 مگابیتى و روى پهناى 
 باند 20 مگاهرتز ســرعتى 50 مگابیتى به نمایش 
بگذارد. این مــودم از کریرهــاى 3G و 4G رایج 
دنیا پشــتیبانى مى کند. به عالوه، این دســتگاه 
 ac یک روتر پرسرعت

802,11 با دو باند رادیویــى 2/4 و 5 گیگاهرتز 
اســت که به ترتیب ســرعت هاى 300 و 1733 
مگابیت را روى فرکانس هاى رادیویى ذکر شده به 

دست مى دهد. بنابراین، سرعت واى فاى این روتر 
به مرز 2000 مگابیت (2 گیگابیت) مى رسد. مودم 
روتر LTE5366 زایکسل دو آنتن روى فرکانس 2/4 
گیگاهرتز و چهار آنتن بــراى فرکانس 5 گیگاهرتز 
دارد و از فناورى MU-MIMO روى این فرکانس ها 
استفاده مى کند. امکانات ارتباطى این دستگاه شامل 
چهار درگاه LAN یک گیگابیتى است که مى توانند 
براى درگاه WAN نیز پیکربندى شوند. به عالوه دو 
آنتن خارجى LTE، یک شیار سیمکارت و یک درگاه 
USB است. این مودم از امکاناتى مانند مدیریت و 

ارســال پیامک ها، تعریف چندین شبکه بى سیم با 
SSID مجزا، قابلیت هاى WPS و WMM، دیواره 

آتش SPI و رمزنگارى WPA2 نیز بهره مند است.

اگر جزو آن گــروه از کاربرانى هســتید که 
اخبار مربوط به بــورس و به ویژه بیت کوین 
را دنبال مى کنند به خوبــى اطالع دارید که 
این روزها بازار ارز مجازى بیت کوین حسابى 
داغ اســت. ارزش این ارز مجــازى به رقم 
باورنکردنى چهارهزار و200 دالر رســیده 
است. به طورى که بســیارى از کارشناسان 
آن را با فلز گرانبهایى همچون طال مقایســه 

مى کنند.
بــا توجه به این کــه بیت کوین ایــن روزها 
حسابى سروصدا کرده است، تولیدکنندگان 
تجهیــزات ســخت افزارى بــه ایــن فکر 
افتاده اند تا بســترها و تجهیزات قدرتمندى 
را بــه منظور اســتخراج این پــول مجازى 
آماده کــرده و در اختیــار مصرف کنندگان 
قرار دهند. شــرکت هایى همچون ازراك و 
بیت اســتار کارت هاى گرافیکى قدرتمندى 
براى این منظور تولید کرده اند. به واســطه 
آنکه اســتخراج این ارز مجازى به یک توان 
محاســباتى بســیار باال نیاز دارد. اما در این 
میان شرکت ایســوس نیز با مادربرد جدید 
خود به نام B250 Mining Expert به این 
جریان وارد شده اســت. مادربردى که قادر 
است به طور همزمان از 19 کارت گرافیک از 
طریق شکاف هاى PCI-e 3,0 x1 پشتیبانى 

کند.
کامًال بدیهى است این مادربرد ترسناك که 
قدرت بسیار باالى پردازشى را ارائه مى کند 
به لحاظ پایدارى ممکن اســت با مشکالتى 
روبه رو شــده و در اصالح یک سیستم را به 
مرز هنگ کردن ســوق دهد. براى حل این 

مشکل ایسوس سه اسالت را به سه بخش 
جداگانه تقســیم کرده که هر کــدام از آنها 
 ATX12 داراى کانتورهاى بــرق 24 پینى
V خاص خود هســتند. در حــال حاضر این 
مادربورد از 8 کارت گرافیک انودیا و 8 کارت 
گرافیک اى ام دى به طور همزمان پشتیبانى 

مى کند.
 اما پس از به روزرســانى و اصالح یکسرى 
محدودیت هاى فنى زمانى که درایور جدید 
آن عرضه شد از 19 کارت گرافیک پشتیبانى 
خواهد کــرد. نکته قابل تأمــل دیگرى که 
در خصــوص این مادربورد وجــود دارد این 
است که B250 اولین مادربردى است که از 
کارت هاى گرافیکى براى استخراج استفاده 
مى کند. همچنین مادربورد فوق تنها به یک 
درگاه اســتاندارد PCI-e 3,0 x16 مجهز 
بــوده و در نتیجه براى اتصــال کارت هاى 
دیگر باید از تبدیل مخصوص استفاده کرد. 
ایسوس گفته است یک سیســتم مجهز به 
این مادربورد بــدون نیاز به ملزومات خاصى 
قادر است فرآیند ارسال و دریافت داده هاى 
پایه محاســباتى را در مدت زمان استخراج 
مدیریت کند. مادربورد فوق از پردازنده هاى 
نسل ششم و هفتم اینتل و همچنین ابزارهاى 
ذخیره سازى مبتنى بر ســاتا ترى پشتیبانى 
کرده و از حداکثــر 32 گیگابایــت حافظه 
اصلى با فرکانس 2400 مگاهرتز پشتیبانى 
مى کند. ایسوس گفته اســت مادربورد فوق 
با قیمت 130 دالر اواخر سال جارى میالدى 
در بازارهاى ایاالت متحــده عرضه خواهد

 شد.

مادربرد فوق حرفه اى
 براى کارهاى محاسباتى

 LTE مودم روتر
MU-MIMO و AC2000 اپلیکیشن شارژ با واى فاى

فـوق سـریع اندروید

Deep Town: Mining Factory بازى محبوب و 

پرطرفدار در سبک بازى هاى استراتژى از استودیوى 
بازى سازى Rockbite Games براى دستگاه هاى

اندروید اســت که به صورت رایگان در گوگل پلى 
عرضه شــده و بیش از پنج میلیون بار دریافت شده 
و توانســته امتیاز عالى 4/8 از 5 را کســب کند . با 
نصــب Deep Town: Mining Factory برروى 
دســتگاه اندرویدى تان؛ یک بازى استراتژى جالب 
با محیطــى علمى تخیلــى را تجربــه خواهید کرد 
که در آن کنترل یک سیســتم حفارى پیشــرفته را 
بر عهده داریــد و تنها هدفتان جمــع آورى منابع، 
ساخت و ســاز و تولید است! پوســته هر سیاره اى 
مــى تواند بســیار عمیــق باشــد و البتــه منابعى 
همچون فلز، المــاس و حتى منابعــى کمیاب را در

 خود جاى داده باشــد؛ سیســتم حفارى شما بسیار 
پیشــرفته اســت و متشــکل از روبات هاى حفار و 
وســایلى براى انجماد، انفجار و... اســت! با وجود 
چنین وســایل پیشــرفته اى هیچ الیه یا ســنگ 
ســختى نمى تواند جلــوى حفارى شــما را بگیرد! 
کارخانه اختصاصى تان را بسازید؛ با ساخت کارخانه

 مــى توانیــد منابــع را بــه صــورت خــودکار
 اســتخراج کنید، ســنگ فلز را ذوب کنید و فلزى 
که از آن اســتخراج مى شــود را شــکل داده و با

 آن آیتم هاى مختلفى درست کنید! بازدهى کارخانه 
تان را با ســاخت خروجى هاى کارآمــد باال ببرید و 
با فروش محصوالت تان ســود بیشــترى به دست 

آورید! این دنیایى زیر زمینى اســت که فقط و فقط 
مال شماســت؛ دنیایى پر از منابع و روبات هایى که 
براى کار در معدن ساخته شده اند! اگر از دوستداران 
بازى هاى ســاده اندروید هســتید مطمئن باشــید 
Deep Town: Mining Factory نظرتان را جلب

 مى کند.

بازى استراتژى جالب معدنچى اندروید 

شرکت المبورگینى که به تولید خودروهاى گرانقیمت شهرت دارد، به 
فکر تولید گوشى هوشمند اندرویدى افتاده و یک گوشى لوکس 2450 

دالرى تولید کرده است.
این گوشى آلفا وان نام دارد و اگر چه از امکانات مناسبى برخوردار است 
اما این امکانات در حدى نیست که باعث شود تلفن همراه مذکور واقعًا 

دوهزار و450 دالر ارزش داشته باشد.
این گوشى داراى روکش چرمى دســت دوز ایتالیایى است و بقیه قاب 
آن هم با همین روکش چرمى پوشانده شده است. نمایشگر این گوشى 
هم 5.5 اینچى و از نوع WQHD و داراى دقت 2560 در 1440 پیکسل 

است.
پردازنده Snapdragon 820 شــرکت کوالکوم، 4 گیگابایت رم با 64 
گیگابایت حافظه داخلى و امکان نصب حداکثر 128 گیگابایت حافظه 
اضافى، دوربین پشتى 20 مگاپیکسلى و دوربین 8 مگاپیکسلى در جلو 
از جمله دیگر امکانات گوشــى یاد شده اســت. باترى گوشى آلفا وان 
3250 میلى آمپرى است و امکان نصب دو سیمکارت بر روى آن وجود 
دارد. همچنین براى این گوشى اسکنر اثر انگشت در نظر گرفته شده

کند است.
مى 

ید 
تول

س 
وک
ل ل
بای

 مو
نى

رگی
بو
الم

کند
مى 

ید 
تول

س 
وک
ل ل
بای

 مو
نى

رگی
بو
الم

LTE سریع Eل

رپیشــرفته در اختیار  کارب
دنیا پدهد.

رو یک

استفاده مى کند
LAN چهار درگاهN

WAN براى درگاهN

LTE آنتن خارجىE

USB است. این

ارســال پیامک
SSID مجزا،

ر IآتشSPI و

ا ف ق ف ا

یکى از بزرگ ترین مشــکالت دســتگاه هاى 
هوشــمند که کاربران همیشــه بــا آن رو به رو 
هستند ظرفیت باترى هاســت که در اکثر موارد 
جوابگــوى پردازنده هاى پر ســرعت و صفحه 
نمایش هاى بزرگ نبــوده و در صورت فعالیت 
مداوم دســتگاه تنها چند ســاعت دوام دارند. تا 
کنــون چندین راه حــل براى برطرف ســازى
این مشکل پیشــنهاد شــده و حتى باترى هاى 
جدید نیز ســاخته شــده اند کــه در نهایت هر 
کدام از پیشــنهادات به نحوى شکســت خورده 

اســت. یکى از برترین راه هاى موجود و یا حتى 
مى توان گفت تنها قابلیتى که طرفداران بسیارى 
نیز به خود جذب کرده اســت سیستم فوق العاده 
شارژ سریع اســت که به کاربران امکان مى دهد 
تنها در چند دقیقه شــارژ باترى را به 100 درصد 
برسانند. گرچه این قابلیت به صورت سیستمى، 
بیشــتر در اختیار میــان رده هــا و پرچمداران 
بوده و دیوایس هــاى معمولــى از آن بهره اى 

نبرده اند.
Ultra Fast Charge Ad-free عنــوان نــرم 

افزارى بى نظیر در زمینه شــارژ ســریع باترى 
دســتگاه هاى اندروید اســت که توســط تیم 
SlickWays™ توســعه و در مارکــت بــزرگ 

گوگل پلــى منتشــر شــده اســت. مجموعه 
قابلیت ها و الگوریتم هاى پیشــرفته به کار رفته 

در برنامــه Ultra Fast Charge هر کســى را 
قادر مى ســازد تا در مدت زمانى بســیار کوتاه 
باترى دســتگاه خود را شــارژ کند و از یک شارژ 
فوق العاده ســریع لذت ببرد. سیســتم کار اولترا 
فست شارژ کامًال اختصاصى است و با الگوهاى 
از پیش تنظیم شــده تمامى منابع مصرف کننده 
باتــرى را در هنگام شــارژ متوقف مى ســازد! 
به گفته توســعه دهنده این اپ حتــى مى توان 
گفت که سرعت شارژ تا ســه برابر افزایش پیدا 
کرده و بدون ایجــاد هیچگونه مشــکلى براى 
باتــرى بــه راحتى خواهیــد توانســت هزاران 
بار آن را شــارژ کنید. عالوه بر ایــن اگر به روت 
دسترسى دارید امکانات بیشــترى در اختیارتان 
بوده و یک شــارژ فوق ســریع را تجربه خواهید 

کرد!

پرچمدار
سامسونگ 
رونمایى شد

رامین مشکاه
سرانجام پس از حرف و حدیث ها و گمانه زنى هاى بسیارى 
که در ارتباط با ویژگى ها و مشخصات فنى گلکسى نوت 8 
منتشر شده بود، سامسونگ اول شهریورماه پس از دو سال 

وقفه از پرچمدار جدید خود رونمایى کرد.
سامسونگ در ساعت 19و30دقیقه به وقت تهران در شهر 
نیویورك از گلکسى نوت 8 رونمایى کرد. سامسونگ کار 
را با نمایش ویدئویى از نوت 7 و علت مشکالتى که براى 
این پرچمدار به وجود آمد آغاز کرد. سامسونگ در ابتداى 
این کنفرانس به این موضوع اشاره کرد که حتى یکسرى 
از مشتاقان گلکسى نوت با شنیدن مشکالتى که براى این 
پرچمدار به وجود آمده بود بازهم تمایلى نداشتند گوشى 
خود را تحویل دهنــد. در ادامه این کنفرانس مدیر بخش 
موبایل سامســونگ به روى صحنه آمد. او صحبت هاى 
خود را با اولین نوتى که از ســوى سامسونگ عرضه شده 
بود آغاز کرد. مدیرعامل بخش موبایل مى گوید: «زمانى 
که اولیــن نوت به بازار عرضه شــد کمتــر کاربرى باور 
مى کرد که سامسونگ چنین گوشى را تولید کرده است. 
به عبارت دقیق تر موبایل هاى نــوت چیزى فراتر از یک 
گوشى هوشمند بودند. این گوشى ها درست همانند یک 
بوم نقاشى که هنرمندان از آن استفاده مى کنند در اختیار 
کاربران حوزه فناورى قرار داشــتند. کمتر کاربرى را پیدا 
مى کنید که اتفاقات سال گذشته را فراموش کرده باشد. 
من نیز فراموش نمى کنم که میلیون ها طرفدار نوت بازهم 
به ما وفادار باقى ماندند. واقعیت این اســت همانگونه که 
نوت با گوشى هاى دیگرى متفاوت است، کاربرانش نیز 
با کاربران دیگر تفاوت هایى دارند. امروزه گوشــى هاى 
موبایل با صفحات بزرگ بســیار فراگیر شــده اند. ما نیز 
تمایل داریم چنین گوشى هایى را در اختیار کاربران خود 
قرار دهیم. ما سعى مى کنیم گوشى هوشمندى را در اختیار 
شما قرار دهیم که به بهترین دوربین ممکن تجهیز شده 
است. به شکلى که حتى در نور کم بتوانید بهترین تصاویر 

را ضبط کنید.» 
در این کنفرانس مدیر بخش موبایلى سامسونگ همچنین 
به دستیار هوشمند سامسونگ بیکسبى، حسگر اثرانگشت 
و حسگر عنبیه چشم نیز اشــاره کرد. در ادامه سامسونگ 
به طور رسمى از گلکسى نوت 8 رونمایى کرد. در ویدئوى 
منتشر شده از سوى سامســونگ شاهد دو دوربین، قلم و 
جک هدفون هســتیم. در ادامه این کنفرانس مدیر ارشد 
استراتژى محصوالت سامســونگ به روى صحنه آمد و 
گفت: «عاملى که باعث شده است سرى هاى نوت متمایز 
از نمونه هاى مشابه شــوند به صفحه نمایش بزرگ آنها 
اشــاره دارد. در ماه مارس همزمان با رونمایى از گلکسى 
اس 8 از اینفینیتى دیســپلى رونمایــى کردیم. به طورى 
که ســبک جدیدى از طراحى در گوشى هاى هوشمند را 
به دنیاى فنــاورى معرفى کردیم. اکنــون با ترکیب این 
فناورى با قلم S Pen نســل جدیدى از خانواده نوت به 
دنیاى فناورى وارد شدند. ما یک شیشــه 6,3 اینچى را 
انتخاب کردیم و ســعى کردیم کنارهاى آن را گرد کنیم. 

اما نکته اى که باید به آن اشاره داشته باشیم این است که 
صفحه نمایش بزرگ مزایاى مختلفى را براى کاربران به 
همراه دارد که از آن جمله به فضاى بیشتر براى نوشتن، 
خواندن و بازى کردن مى توان اشــاره کرد. کناره خمیده 
نمایشگر به کاربر اجازه مى دهد تنها با یک تپ برنامه هاى 
کاربردى را در حالت اسپلیت اسکرین (اجراى دو برنامه در 
کنار هم) به مرحله اجرا در آورد. این رویکرد باعث افزایش 

محسوس چندوظیفگى مى شود.»
نوت 8 قرار است در رنگ هاى ســیاه، آبى، ارکیده اى و 

خاکسترى به بازار عرضه شود.
در ادامه این کنفرانس، مدیر بخش اســتراتژى محصول 
سامســونگ به روى صحنه آمد. او گفت: «واقعیت این 

اســت که امروزه از دوربین گوشى هاى هوشمند تنها 
براى مناسبت  هاى خاص استفاده نمى شود. 

دوربین هــاى موبایل امــروزه براى 
ثبت هــر رخدادى بــه کار 

گرفته مى شــوند. در نوت 
 Quick 8 کاربران شــاهد
launch خواهنــد بــود. 

قابلیتى که دسترســى به 
دوربین را در کمترین زمان 

ممکن میسر مى سازد.
 نوت 8 به دوربین دوگانه 
تجهیز شده است. یکى از 
دوربین هاى نوت 8 زاویه 
دید وسیعى دارد و دوربین 
دوم نیز یک لنــز تلفوتو با 
زوم اپتیــکال دو برابرى 
را در اختیــار کاربران قرار 
مى دهــد. نــوت 8 اولین 

 OIS موبایلى اســت که به فناورى
براى هر دو لنز تجهیز شــده است. همچنین 

حالتى به نام Live Foucs نیز به کاربر اجازه مى دهد 
تا پس زمینه ســوژه ها در تصاویر را تاریک کند. ویژگى 
Live Focus  بــه کاربران اجازه مى دهــد حتى پس از 

عکسبردارى نیز میزان مات بودن پس زمینه را دستکارى 
کنند. قلم همواره یکى از اجزاى اصلى نوت بوده است. در 
نســل جدید عملکرد قلم بهبود پیدا کرده و حساسیت به 
فشار آن بیشتر شده است. شــبکه اجتماعى سامسونگ 
براى قلم S Pen نیز Penup  نامیده مى شــود. این قلم 
اکنون به شما اجازه مى دهد تا دست خط یا انیمشین نیز 
ارســال کنید. ویژگى جالب توجه دیگرى که باید به آن 
اشاره داشته باشم این است که امکان نوشتن نوت روى 
صفحه خاموش نیز یکبار دیگر بازگشــته اســت. امکان 

نوشــتن تا بیش از 100 
صفحــه روى 

صفحه 

خاموش گوشــى میســر است. 
کاربــران با هایالیــت کردن 
بخشى از یک متن به طور مثال 
مى توانند یک عــدد که به پوند 
نوشته شده را به کیلوگرم تبدیل 

کنند.»
 *ویژگى هاى ســخت افزارى 

نوت 8 چگونه است؟
همانند گذشــته نوت 8 در دو 

مدل و بــا دو 

پردازنده مختلف 10 نانومترى 
عرضه مى شود. یک پردازنده 
اسنپ دراگون 835 و دیگرى 
نســخه ارتقایافته اگزینوس 
8895. نــوت 8 همچنین به 
6 گیگابایــت حافظــه اصلى 
تجهیز شــده اســت. درگاه 
کارت حافظه خارجى به همراه 

حافظه داخلى 64 گیگابایتى روى این 
گوشى نصب شــده اند. شارژ ســریع نوت 8 به 

صورت بى ســیم نیز امکانپذیر اســت. این گوشى به 
باترى 3300 میلى آمپر تجهیز شــده است. این 
گوشى به جک 3,5 میلیمترى تجهیز شده

 است.

ن
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1010 روایتروایت  وو  آذربایجانآذربایجان
مهدى تمیزى

دیروز بخش اول سفرنامه کمک رسانى به زلزله زدگان آذربایجان در سال 1391  که به مناسبت پنجمین 
سالگرد این رخداد غم انگیز تهیه شده است از حضورتان گذشت.

 امروز بخش دوم و پایانى این سفرنامه را مى خوانید.

دوباره با «آقا ولى» به سوى روستاى 
دیگرى حرکت کردیم. بین راه به ماشین آدم هاى 

خوشرویى برخوردیم که به آسیب دیدگان و امدادگران، شربت 
پرتقال مى دادند. آنقدر تشنه بودیم که گمان مى کنم هر کدام یکى دو 

لیتر شربت خوردیم. بعد از آن مسیر، جاده را رو به باال ادامه دادیم و چند دقیقه 
بعد، دریاچه سد ستارخان را مالقات کردیم. روستاى «اورنگ» در کوهى باالى 
این دریاچه قرار گرفته است و چشم انداز زیبایى دارد. اما دیگر خانه اى ندارد. مرد 
میانسالى همسرش را از دست داده بود و زن جوانى شوهرش در کما به سر مى 
برد. تا نزدیکى هاى غروب آنجا بودیم. موقع برگشتن به تهران، «آقا ولى» را 
در گنجیگ پیاده کردیم. اما هم دلمان به خاك پاك آذربایجان عزیز انس 
گرفته بود و هم کارهاى نیمه تمام داشتیم. همان شب تصمیم گرفتیم 

تا در اول شهریور به منطقه برگردیم
شش و برگشتیم.

رداد
25 م

ردرداداد

شب گذشته از «باجاباج» به تبریز 
برگشتیم. ماشین ها را در کنار پارك ایل گلى خاموش 

کردیم و خوابیدیم تا ساعت 8 صبح. برنامه امروز، عیادت از مجروحان 
بسترى شده در بیمارستان هاى امام رضا(ع)، سینا و شهداى تبریز بود و تقدیم 

کمک هاى نقدى. 
غیر از آنهایى که به دلیل آسیب هایشان، هنوز گرفتار تخت بیمارستان هستند، بسیارى 
مرخص شده بودند. تمام تالشمان را کردیم که هیچیک از مجروحان از قلم نیافتند. روز 
غم انگیزى بود. بخش ویژه کودکان، غم انگیزتر. از ظهر گذشته بود که به آخرین نفر 
رسیدیم. زن سالخورده اى که با خوشرویى و آب و تاب بسیار، برایمان حرف مى زد. 
دخترش زن میانسالى بود که گفته هاى مادرش را برایمان به فارسى ترجمه مى کرد؛ 

اما سرعت ترجمه اش خیلى پایین بود. مهم نبود. تنها چیزى که مهم بود، حس 
باشکوهى بود که قلب ما را به قلب مام آذربایجان 

نزدیک مى  کرد.
ده
ریور

2 شه

آفتاب، 
غروب کرده بود که در کنار جاده اى 

مشرف به «باجاباج» توقف کردیم. روستایى نشسته در کف 
دره اى بسیار گود. ابرها آنقدر پایین آمده بودند که گویى بر گودى دره 

متکایى سپید انداخته اند. رفتیم پایین. روستا آنچنان خراب شده بود که نمى دانستیم 
اگر برسیم پایین، باید به دنبال چه چیز یا چه کس بگردیم. از یکجایى به بعد ماشین رو نبود. 

پیاده شدیم و راه افتادیم. احساس مى کردم که از سرما ستون کمرم یخ زده است. دندان هایم تق 
تق به هم مى خورد. تازه امروز اول شهریور بود؛ واى به حال زمستان. گذر روستا را المپ هاى سالم 

مانده برخى از تیرهاى کج و معوج انتقال برق  روشن مى کرد. از جوى آب متالشى شده اى گذشتیم و 
وارد مرکز تجمع اهالى روستا شدیم. پاى هر چادرى آتشى روشن بود. زیر نور بى حال ماه، 

گوشه هایى از روستا دیده مى شد. مى گفتند که تخریب کامل با بیست و چند کشته. با وجود تمام 
چیزهایى که در طول سفر پیشین و این سفر دیده بودم، «باجاباج» کارى کرد که نمى توانستم 

جلوى اشکم را بگیرم. از آنچه دست ما به امانت بود تا به این مردمان شریف برسانیم، چه 
در روستاهاى پیشین و چه در اینجا، رساندیم. یک ساعتى هم در کنار
 باجاباجى ها و آتش گرمشان نشستیم و چایى خوردیم و گفتیم و 

شنیدیم. اما شنیدن، کى بود مانند دیدن. نُه

ریور
1 شه

وضعیت در 
برمیس کمى فرق داشت. کار آواربردارى 

نرم نرمک آغاز شده بود و کابل هاى برق در حال تعویض بودند. 
نبودن حمام، سرویس بهداشتى، مکان امنى براى نگهدارى دام ها و همچنین 

هجوم رنج آور سرما به شدت خودنمایى مى کرد. در این دو سفر، عجیب و البته جالب ترین 
مورد براى من این است که در این شرایط سخت، مردم منطقه از روحیه باالیى برخوردار هستند. 

گمان مى کنم که برخورد این مردم با چنین حادثه اى، ناشى از سختکوشى، ساده زیستى و قناعت در 
زندگى همیشگى شان است.ماه هاى سرد سال به سرعت نزدیک مى شوند و «آقا سیف ا...» بر روى زمین 
خانه مادرى اش، کار ساختن آغل بزرگى را براى اهالى روستا آغاز کرده است. او که خود در تبریز زندگى

 مى کند، با جمع آورى کمک هاى مردمى، برنامه ریزى دقیقى را در سر دارد. مى گوید که شاید بتواند سهم 
خود را به روستایش تقدیم کند.سپس به «اورنگ» رفتیم. از یکسو کار آواربردارى را آغاز کرده بودند 

و از سوى دیگر، شوهر زن جوانى که در کما به سر مى برد، فوت کرده بود. موقع برگشتن، همراه 
تبریزى مان که با هم از تهران آمده بودیم و با مسئولین منطقه آشنایى داشت، خداحافظى 

کرد تا شب را در تبریز بگذراند. ما هم با دو پراید به سوى روستاى «باجاباج» 
حرکت کردیم.

شت
ه

ریور
1 شه

هفت

ریور
1 شه

برنامه اى 
دقیق براى سفرى دو روزه به آذربایجان داشتیم. 

یک پژو و دو پراید را تا جایى که امکان داشت از کاالهایى چون دارو، 
پتو، لوازم بهداشتى براى زنان و کودکان، پوشاك گرم و خوراکى هاى کنسروى 

پر کردیم. ساعت از 10 شب گذشت که از تهران به سوى مناطق زلزله زده حرکت کردیم و 9 
صبح «ورزقان» بودیم. صبحانه اى خوردیم و یک راست رفتیم به بیمارستان آن شهر. ساختمان َتَرك 

هاى ریز و درشتى داشت و ناامن بود. به همین دلیل، حیاط بیمارستان را با داربست و چادر به یک بیمارستان 
صحرایى تبدیل کرده بودند. ضمن تحویل دادن داروها به دوستى که در آن بیمارستان داشتیم، با رئیس شوراى 
شهر و رئیس بیمارستان هم مالقات کردیم. سپس به دو گروه تقسیم شدیم. چند نفر از همراهانمان که از اساتید 

زلزله شناسى بودند، براى بازدید از مناطق با ماشین شوراى شهر رفتند. ما هم به سمت «گنجیگ» حرکت 
کردیم. بچه هاى کوچک بازى مى کردند. بچه هایى که نمى خواستند کوچک باشند، به کارهایى که از 
دستشان برمى آمد مشغول بودند. بزرگ ترها هم در حال شستن وسایلى بودند که از زیر آوار بیرون آورده 

بودند. قالى و قالیچه هاى شسته شده را روى تپه هاى اطراف پهن کرده بودند. از البه الى چادرها 
بوى غذاهایى خوشمزه مى آمد. با تور فلزى و سیم خاردار هم، براى حیوانات محافظى 

بسیار معمولى ساخته بودند. اما بعد از ده روز، نه از ماشین هاى آوار بردار 
خبرى بود و نه از حمام و سرویس بهداشتى.


