
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه 9  شهریور  ماه 1396 /  31  آگوست   2017 /  9  ذى الحجه 1438
سال چهاردهم / شماره 3026   /20  صفحه(16 صفحه + 4 صفحه ویژه شهردارى شاهین شهر)/ 1000 تومان

به تعطیلى ذوب آهن فکر هم نمى کنیم

«شبح شوم» با پرونده هاى سریالى ربودن دختربچه ها مربوط است؟جدیدترین قیمت خودروهاى داخلىمانکن رومیزى  پوش در اصفهان!پاى «هارپ» به ایران باز شده است؟ الغرى با کمک فضاى مجازى! حوادثاقتصاداجتماع سالمت
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کرکره بازار
 فرش دستباف اصفهان 

پایین کشیده شد

عارف: نظر خاصى در مورد 
ژن خوب ندارم!

آغاز پرداخت تسهیالت 
بانکى به صنوف

امسال قبل از عید قربان 
گوسفند قربانى کنید

من تنها زن رفتگر ایران
 هستم

7

چ ک برگشتى 
مشمول مرور زمان نمى شود 

معوقات بانکــى اصفهان
 از مرز بحران گذشت

چندقلوزایى در اصفهان باالتر از میانگین کشورى استچندقلوزایى در اصفهان باالتر از میانگین کشورى است
سال سال 9595 تعداد  تعداد 28712871 نوزاد متولد شده در اصفهان  حاصل چندقلوزایى بوده است نوزاد متولد شده در اصفهان  حاصل چندقلوزایى بوده است
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جهان نما

توطئه سازمان هاى 
جاسوسى

 علیه ایران 
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جانشین فرمانده کل ارتش گفت: 
آمریکایى ها براى رسیدن به 

اهداف خود، ویروسى را به جان 
منطقه انداختند و داعش را 

به وجود آوردند تا جلوى 
شکل گیرى قطب قدرت 

اسالمى را بگیرند.

سخنگوى کمیسیون قضائى و حقوقى 
مجلس در تشریح آخرین وضعیت الیحه 

حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان 
گفت: مجرمانى که اقدام به خرید  

و  فروش یا قاچاق اعضاى بدن 
کودك کنند، به مجازات حبس 
ده تا 15 سال محکوم مى شوند.
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15 سال حبس 
براى قاچاق 
اعضاى بدن 
کودکان

گزارش هاى افشاگرانه متعددى در روزهاى اخیر 
در مورد خرید جدید قلعه نویى در ذوب آهن مطرح 
شده و این موضوع باعث شد تا ژنرال هم بابت 
این خرید و هم خریدهاى بى کیفیت قبلى مورد 
اتهامات جدید قرار بگیرد. حاال در آخرین 
گزارش هاى منتشر شده، اعالم شده  که حضور 
«کى روش سوارز» بازیکن برزیلى در ترکیب تیم 
ذوب آهن غیر قانونى است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به اصفهان اعالم کرد:

شریعتمدارى: مشکل نخریدن ریل تولید شده در ذوب آهن را حل کنیم

با ویژگى هاى روتر جدید شرکت«نت گیر»    
بیشتر آشنا شویدبیشتر آشنا شوید

و وب با

دردسرهاى کى روش ذوب آهنى ها!

ژنــرال، 
عاشق بنجل هاى 
خارجى
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فرا رسیدن عید سعید قربان، عید ایمان و امتحان را به عموم مسلمانان ت بریک عرض مى نماییم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران و 
مشاوران واجد شرایط واگذار نماید. 

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات رسیدگى و نگهدارى 96-2-152
3/351/521/900168/000/000جارىایستگاه هاى پمپاژ اردستان

اجراى پروژه GIS شبکه آب و 96-2-153
-1/677/433/300جارىفاضالب شهر مبارکه

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز دوشنبه به تاریخ 96/06/20 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 96/06/21 

دریافت اسناد: سایت اینترنتى 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-36680030-8 

(داخلى 337)
نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 96/06/09

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شهردارى هرند با اســتناد به مصوبه شــماره 407 مورخ 
1396/8/2 شوراى اسالمى شــهر هرند در نظر دارد نسبت 
به فروش 1 قطعه پالك کارگاهى واقع در مجموعه کارگاهى 
بلوار شــهید صفار از طریق مزایده عمومى اقدام نماید لذا 
متقاضیان محترم مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده و 
کسب اطالعات بیشــتر تا تاریخ 1396/6/26 به شهردارى 

مراجعه و یا با تلفن 46402366-031 تماس حاصل نمایند. 

آگهى تجدید مزایده عمومى

حمید شهبازى شهردار هرندحمید شهبازى شهردار هرند

نوبت اول 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید. 

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول 

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات اصالح شبکه آب شهرهاى ورنامخواست و سده لنجان و 96-2-159
2/952/817/990148/000/000جارىزرین شهر و چمگردان

عملیات لوله گذارى فاضالب دیزیچه (6) 96-2-160
30/179/953/6761/509/000/000جارى (فوالد)(با ارزیابى کیفى)

عملیات لوله گذارى فاضالب زیباشهر (6) 96-2-161
20/068/493/6091/004/000/000جارى (فوالد)(با ارزیابى کیفى)

عملیات لوله گذارى فاضالب دیزیچه (7) 96-2-162
21/029/083/8791/052/000/000جارى (فوالد)(با ارزیابى کیفى)

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 96/06/09

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/6/25 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/6/26 

دریافت اسناد: سایت اینترنتى 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 (داخلى 335)

گلفشانى کنید که عیـد عنایـات خدا به بهترین انسان ها در راه است. 
عید قربان، عید عشق، عید ایثار و مناجات در راه است. قربان،  عید 
گذشتن از تمام تعلقات دنیوى و چنگ زدن بر اندوخته اخروى است. 

         

روابط عمومى شهردارىروابط عمومى شهردارى
 و شوراى اسالمى  شهر دستگرد و شوراى اسالمى  شهر دستگرد

فرا رسیدن عید سعید قربان بر عموم مسلمین فرا رسیدن عید سعید قربان بر عموم مسلمین 
جهان باالخص بر عموم هموطنانمان در جاى جاى جهان باالخص بر عموم هموطنانمان در جاى جاى 

ایران عزیز فرخنده باد.ایران عزیز فرخنده باد.

 ندا آمد که، ابراهیم، بشتاب            رسیده فرصت تعبیر آن خواب
به شوق جذبه عشق خداوند       برآ، از آب و رنگ مهر فرزند
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جانشــین فرمانده کل ارتش گفت: آمریکایى ها براى 
رسیدن به اهداف خود، ویروسى را به جان منطقه انداختند 
و داعش را به وجود آوردند تا جلوى شــکل گیرى قطب 

قدرت اسالمى را بگیرند.
امیــر ســرتیپ احمدرضا پوردســتان طى ســخنانى

 اظهار داشــت: در ســال 2005، طرح خاورمیانه بزرگ 
از طرف آمریکا مطرح شــد که طبق آن باید کشورهاى 
خاورمیانه تکه تکه مى شدند، مثًال عراق به سه قسمت 
سنى و شیعى و کردى همچنین سوریه و عربستان، ایران 

هم با همین برنامه به چند قسمت تقسیم مى شد. 
امیر پوردستان با اشاره به طرح 2005 آمریکا اظهار داشت: 

براى رسیدن به اهداف خود، ویروسى را به جان منطقه 
انداختند و داعش را به وجود آوردند تا جلوى شکل گیرى 

قطب قدرت اسالمى را بگیرند.
جانشین فرمانده کل ارتش با بیان اینکه در طول تاریخ 
انقالب، دشمنان ما با روش هاى مختلف سعى در نابودى 
نظام اسالمى را داشــتند، خاطرنشان کرد: در سال هاى 
اخیر یکى از مؤسسات نظامى آمریکا تهدیدى را ارائه داد 
تا از ایجاد کشورهاى قدرتمند در منطقه جلوگیرى کند. 
در همین راستا سازمان هاى جاسوسى رژیم صهیونیستى، 
آمریکا و انگلیس با حمایت مالى عربستان دور هم جمع 

شده و دست به توطئه علیه ایران زدند.

در جلســه علنى دیروز مجلس شوراى اســالمى اسامى 
20 نماینده اى که در ســه ماه اخیر به عنوان منظم ترین و 
با بیشترین مشارکت در رأى گیرى ها شــناخته شده اند، از 
سوى هیئت رئیسه مجلس اعالم شــد. اسامى ده نماینده 
که به عنوان منظم ترین ها در سه ماه اخیر شناخته شده اند 
به این شرح است:  1- محمدحسین فرهنگى نماینده تبریز
ـ علیرضا سلیمى نماینده  ـ حسن کامران نماینده اصفهان 3  2
محالت 4ـ نادر قاضى پور نماینده ارومیه 5ـ سید مرتضى 
خادمى نماینده ماهنشان و ایجرود 6ـ  سیده فاطمه ذوالقدر 
نماینده تهران 7ـ حسینعلى دلیگانى نماینده شاهین شهر

8ـ محمدرضا بادامچــى نماینده تهــران 9ـ على جلیلى 

ـ على اسماعیلى نماینده نور.  شیشوان نماینده مراغه 10
همچنین اسامى 10 نماینده اى که بیشترین مشارکت را در 

رأى گیرى ها در سه ماه اخیر داشته اند نیز به شرح زیر است:
1ـ علیرضا ســلیمى نماینده محالت و دلیجان 2ـ ســید 
امیرحســین قاضى زاده هاشــمى نماینده مشهد و کالت 
ـ محمدجواد فتحى نماینده  ـ نادر قاضى پور نماینده ارومیه 4 3
ـ شهروز برزگر  ـ محمدرضا بادامچى نماینده تهران 6 تهران 5
نماینده سلماس 7ـ محمد بیرانوندى نماینده خرم آباد و دوره 
چگنى 8ـ ســیده حمیده زرآبادى نماینده قزوین و آبیک

 9ـ محمدحســین فرهنگى نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو 
ـ یحیى کمالى پور نماینده جیرفت و عنبرآباد. 10

توطئه سازمان هاى جاسوسى 
علیه ایران 

2 اصفهانى در میان منظم ترین 
و فعال ترین نمایندگان 

روایتى از حمله به داعشى ها
  میزان | فرمانـده هوانیروز ارتش گفـت: وقتى 
که داعشى ها در 23 خرداد 93 مى خواستند وارد مرز هاى 
غربى کشـور شـوند، هوانیروز در کمتر از یک ساعت به 
منطقه مـورد نظر رسـید و آنهـا را به درك واصـل کرد.  
امیر یوسف قربانى ادامه داد: آمده بودند که نفوذ کنند. از 
آن روز به بعد دیگر جـرأت ندارند حتى به 45 کیلومترى 
مرز هاى ما نزدیک شوند. فرمانده هوانیروز ارتش تصریح 
کرد: اطمینان داشته باشند اگر قدمى به این سوى مرز ها 

بگذارند به هالکت مى رسند.

چرا ژاپن کارى نکرد؟!
   جام جم آنالین |وزیر دفاع ژاپـن درباره دلیل 
خوددارى نیروهاى ژاپنى از سرنگون کردن موشک کره 
شمالى هنگام عبور از آسمان این کشور، توضیح داد. وزیر 
دفاع ژاپن اعالم کرد، رادارهاى ارتش این کشور موشکى 
را در آسـمان رصد کردند ولى نیروهاى ضد هوایى با آن 
مقابله نکردند.«اتسونورى اوندرا» گفت: تصمیم گرفته 
شد که موشک سرنگون نشود، زیرا خطر اصابت موشک 
و ایجاد خسارت وجود داشـت. وى افزود: عبور موشک 
از باالى اراضى ما خطرناك اسـت و ژاپـن قبًال با چنین 

خطرى مواجه نشده است.

2 تا ایران داریم؟!
صادق زیباکالم درباره گفتگوى    آفتاب نیوز |
تلویزیونى روحانى در سه شنبه شب در توئیترش نوشت: 
«بعد از سخنان امشـب آقاى روحانى دارم فکر مى کنم 
نکنه مـا دو تا ایران داریـم؛ یکى در عالـم واقعیت، یکى 
هم تو ذهن ایشـون. اولـى پر از مشـکل، دومـى اصًال 

مشکلى نداره.»

رونمایى از جالد 7 ساله!
  آفتاب نیوز | گروه تروریستى داعش با منتشر 
کردن ویدئویى از کودك هفت ساله ایزدى رونمایى کرد 
در حالى که مشغول بریدن سر یک نفر است. کودکى که 
خودش را «عبدا...» معرفى مى کند و خداوند را شکر مى 
نماید که داعش به سـنجار و ایزدى ها حمله کرد تا او با 
داعش آشنا شـود. اما حاال رسـانه هاى ایزدى با منتشر 
کـردن اطالعـات جدیـدى اعـالم کردند ایـن کودك  
«الیـاس خلـف» و از اهالى شـنگال- تلبنات اسـت که 
سال 2014 در حالى که تنها چهار سال سن داشت توسط 
تروریسـت هاى داعشـى دزدیده شـد و پس از سه سال 
شستشوى مغزى به یک قصاب و جالد تبدیل شده است.

اتفاق عجیب در مراسم تودیع
  میزان | سهیال جلودارزاده، نماینده اصالح طلب 
تهران در مجلس شـوراى اسـالمى که براى شرکت در 
مراسـم تودیع و معارفه بـه وزارتخانه صنعـت، معدن و 
تجارت رفته بود؛ بعد از اینکه جایـى را در ردیف اول پیدا 

نکرد مراسم را ترك کرد. 

باب اسفنجى و لیبرالیسم
حسـن عباسـى، کارشـناس مسـائل    فارس|
استراتژیک با اشاره به انتشار کتاب فلسفه باب اسفنجى، 
بیان کرد: در این کتاب آمده اسـت که روح حاکم بر این 
انیمیشن تربیت کودکان با تفکر لیبرالیسم است، هفت 
گناه کبیره مسـیحیت در قالب هفت شـخصیت اصلى 
این انیمیشن آمده است، در خانواده سیمون ها و شیرشاه 
نیز همینطور اسـت. این مسـئله روى ناخودآگاه کودك 
اثر مى گـذارد و او فقط همین هفت گناه را بـد مى داند و 
دیگر نمى فهمد کـه زنا، ربـا و هم جنس بـازى هم گناه 

کبیره است.

موضع گیرى عجیب امارات 
  انتخاب| وزیر امور خارجه امـارات متحده عربى 
گفت که ایران و ترکیـه، نقش اسـتعمارگر را در منطقه 
عربى ایفا مى کنند. «شیخ عبدا... بن زاید» نقش تهران و 
آنکارا را در بحران سوریه، «نقشى منفى» توصیف کرد. 
وى در این باره گفـت: «تهران و آنـکارا، نقش تاریخى 

استعمارگر را در منطقه عربى بازى مى کنند،» 

توئیتر

وقوع صداهاى عجیب آسمان در روستاى دربند آستارا 
روز سه شــنبه هفته جارى توسط بسیارى از شهروندان 
این شهر گزارش شد. فیلمى هم در شبکه هاى اجتماعى 
منتشر شد که در این فیلم صدایى عجیب از آسمان شهر 
آستارا شنیده مى شد. پدیده شنیده شدن صداهاى عجیب 
در آسمان در یکى از روستاهاى شهرستان آستارا به نام 

دربند به وقوع پیوسته است.
به گزارش تابناك برخى از منابع خبرى به نقل از ناســا 
اعالم کرده اند که شنیده شدن این گونه صداها از آسمان 
طبیعى است. ناســا چندین بار اعالم کرده که ایجاد این 
صدا به علت برخورد ابرها در ارتفاع هاى زیاد است که به 
علت تماس امواج و الکترون ها و فوتون هاى رسیده از 
خورشید که در میدان مغناطیسى زمین اسیر مى شوند و 
باعث افزایش فشار مى شود، هرچند باز هم این سئوال 
مطرح است که چرا قبًال چنین صدایى شنیده نمى شده. 
بسیارى دیگر نیز عقیده دارند این صدا در واقع مربوط به 

اثرات آزمایش سالح «هارپ» است.
خســرو جعفرى زاده، کارشــناس نجوم در مورد شایعه 
صداهاى عجیب در آسمان آســتارا مى گوید: در فیلمى 
که با این موضوع منتشر شده کامًال مشخص است که 
صدا از آسمان نیست و از همان محدوده است. به احتمال 
زیاد این صدا صداى دستگاهى صنعتى (برشکارى ابزار 
دقیق) بوده و به هیچ عنوان نمــى تواند صداى برخورد 
ابرها باشد. به گفته وى، ابرها به خودى خود با برخورد با 
یکدیگر صدایى تولید نمى کنند مگر اینکه بر اثر تخلیه بار 
الکتریکى باشد که در این فیلم خبرى از صاعقه نیست. 
جعفرى زاده در مورد شایعه این صداهاى عجیب از اسلحه 
هارپ است اظهار داشت: هارپ پروژه اى است که تنها با 
یک فیلم سینمایى از آن صحبت شد و اطالعاتى به غیر 
از این فیلم در مورد آن وجود ندارد و ساخته ذهن نویسنده 
فیلم بوده است. بنابراین هارپ نمى تواند یک اسلحه باشد 
و بیشتر به یک شوخى شــبیه است. وى تأکید کرد: این 

فیلم ها و اخبار کامًال ساختگى بوده و در راستاى تشویش 
اذهان عمومى ساخته مى شوند.

سابقه شنیدن صداهاى عجیب
شــنیده شــدن صداى عجیب از آســمان در برخى از 
کشــورهاى دیگر هم از جمله کشــورهاى آفریقایى و 
اروپایى همچنین در آمریکا نیز گزارش شده است. تا به 

امروز بیش از هزار گزارش و ویدئو مربوط به این صداى 
عجیب گزارش شده است.

مدت زیادى اســت که مردم نیمکره شــمالى صدایى 
عجیب از آسمان مى شنوند، این صدا یک صداى عادى 
اما بسیار بلند است که هراز چند گاهى شنیده مى شود، 
به نظر مى رسد شنیده شدن این صدا مربوط به 50 سال 
اخیر است و قبل از آن چنین چیزى اتفاق نیافتاده است. 

کشورهاى کانادا و سوئد بیشترین گزارش از شنیدن این 
صدا را دارند، تأثیر این صدا به حدى است که تا به حال 
بارها در اخبار و شــبکه هاى ملى کشــورها درمورد آن 

گزارش پخش شده است.

پروژه هارپ چیست؟  
هارپ پروژه اى علمى است و از طریق آن دانشمندان با 

ایجاد تغییراتى در یونوسفر که دورترین و ناشناخته ترین 
بخش جو زمین اســت امکان مطالعه در مــورد آن را 
پیدا کــرده و آن را به صورت یک آزمایشــگاه طبیعى 
درمى آورند. هارپ این کار را با امواج رادیویى فرکانس 
باال که توســط رادارهــاى خود منتشــر مى کند انجام 
مى دهد. بخشــى از این امواج در ارتفــاع 100 تا 350 
کیلومترى از سطح زمین جذب شــده و باعث افزایش 
شــتاب الکترون ها در آن منطقه و در نتیجه گرم شدن 
یونوسفر مى شــوند. هارپ در دوران جنگ سرد با این 
هدف راه اندازى شــد کــه روش هایى را بــراى ارتباط 
با زیردریایى هاى مجهز به ســالح اتمى کشــف کند. 
ایــن زیردریایى هــا در آن زمان اهمیت اســتراتژیکى 
فراوانى داشتند چرا که اصل «تضمین نابودى متقابل» 
در جنگ اتمى را محقق مى ســاختند. امــا این پروژه 
حتى از قبل از ساخت خود با شــایعات فراوانى در مورد 
هدف و کاربردهاى آن گره خورده اســت. تئورى هاى 
توطئه گوناگونى در مورد آن مطرح شــده و از انتشــار 
پرتوهاى مرگ تا کنترل ذهن به آن نســبت داده شده 
اســت. تکمیل هارپ حدود دو دهه طول کشیده و 250 
میلیون دالر هزینه هاى ســاخت و عملیاتــى آن بوده

 است.
امکان کنترل آب و هوا توسط پروژه هایى مثل هارپ از 
طرف افرادى چون «جسى ونتورا» با عنوان «نظریات 
توطئه» مورد بررســى قــرار گرفته اما منابــع متعدد 
دیگرى از جمله نیروى هوایى آمریــکا نیز این مباحث 
را مورد بررســى قرار داده اند. با اینکه چنین موضوعاتى 
از طــرف منابع مختلف بســیارى مطرح شــده اند، اما 
هیچگونه سند یا مدرك مســتدل علمى در پشتیبانى از 
تأثیرات هارپ و ادعاهاى مربوطــه تا کنون در مجامع 
علمى مطرح و یا منتشــر نشــده و توســط بسیارى از 
منتقدین، «افســانه»و «نظریات توطئه انگیز» اطالق 

گردیده اند.

محمدرضا عارف رئیس فراکســیون امید مجلس شــوراى 
اسالمى در حاشیه جلسه علنى دیروز چهارشنبه 8 شهریورماه 
پارلمان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالى درباره اظهارات 
فرزندش پیرامــون ژن خوب، گفت: نظر خاصــى ندارم، به 
اندازه کافى در فضاى مجازى افاضه فرمودند و فکر مى کنم 
تا همین اندازه کافى است. وى در پاسخ به این سئوال که شما 
چه توصیه اى به فرزندتان در زمینه ژن خوب داشتید، افزود: 

بنده همان توصیه اى که به جوانان مى کنم به فرزند خودم هم 
دارم، حاال این توصیه چقدر مؤثر باشد یا نباشد، به اندازه کافى 
از این مسئله سوءاستفاده شده است. وى اضافه کرد: فرزند من 
 همیشه شاگرد ممتاز بوده و شاگرد اول کالسش بوده است و در 
هر مسابقه اى که از دبستان تا به حال شرکت کرده اول بوده و 
گفته من این موضوع را از پدر و مادرم به ارث بردم که در همه 

دوران تحصیالتشان شاگرد اول بوده اند.

سیدجواد هاشــمى نژاد، فرزند شهید هاشمى 
نژاد که خود از خانواده شهداى ترور محسوب 
مى شــود، در زمره اولین افرادى اســت که در 
کانــون «هابیلیان» به صورت مشــخص به 
مقوله ترور پرداخته اســت. او خبر جدیدى را 
درباره سرنوشت کالهى و کشمیرى عامالن 
بمبگذارى در حزب جمهورى و شــهادت آیت 
ا...بهشتى و نخست وزیرى و شهادت رجایى و 
باهنر مطرح مى کند. این بخش از گفتگوى او با 

«خبر فورى» را بخوانید:
درباره کشــمیرى و کالهى بایــد بگویم این 
دوفرد شــاه کلیــد بســیارى از جنایت هایى 
هســتند که منافقین در ایران انجــام دادند، 
جنایت هایى که به لحــاظ بین المللى و از نگاه 
کشورهاى متخاصم ایران نیز  به اثبات رسیده

 است.
مسعود کشــمیرى و کالهى زندگى مخفى و 
پنهانى داشتند و تا جایى که من مطلع شدم این 
دو نفر به احتمال قوى توسط عناصر خودشان 
از بین رفتند هرچند مراجع مسئول باید درباره 
این موضــوع اظهارنظر کننــد و دقیق تر این 
موضوع را بیان کنند که تــا االن این موضوع 

انجام نشده است.
این نظر شــخصى خود من اســت کشمیرى 
و کالهــى از عناصر مهم منافقیــن بودند که 
مى توانستند بســیارى از مسائل این گروهک 

را فاش کنند.

اگرچه این روزها علی مطهــري و محمدمهدي مفتح 
فرزندان شــهیدان مطهري و مفتــح نماینده مجلس 
هستند، محمدمهدي تندگویان فرزند شهید تندگویان 
عضو شــوراي شــهر تهران بود و ... اما نام و نشانی از 
فرزنــدان شــهید رجایــی و باهنر در تارك سیاســی 
کشــور نیســت. شــاید چون نه همچون محمدرضا 
عارف فرزند رئیس فراکســیون امیــد مجلس ادعایی 
درباره «ژن خــوب» دارند، نه همچون نــوادگان امام 
خمینی(ره) و فرزندان هاشــمی رفســنجانی وصلت 
سیاســی کردند و نه حتــی تمایلی بــراي حضور در 
رقابت هاي سیاســی و یا حضور در پست هاي مملکتی 

داشتند.
در بی رغبتــی پیوند خانواده شــهید رجایــی با رجال 

سیاسی کشور همین بس که پس از شهادت آن مرحوم، 
همسرشان عاتقه صدیقی تمایلی نداشتند که دخترانشان 
با خواستگاران سیاسی شان ازدواج کنند و تنها پسرش 
«کمال» نیز عمومــًا خود را با نــام خانوادگی مادرش 

معرفی می کند.
فرزندان شهید باهنر نیز عموماً حضور در مجامع علمی را 
بر رفت و آمدهاي سیاسی ترجیح داده اند. «ناصر باهنر» 
بزرگ ترین فرزند شهید باهنر دکتراي ارتباطات دارد و 
از اعضاي هیئت علمی دانشــگاه امام صادق(ع) است. 
دو دخترش «نهضت» و «ندا»، پزشک و دندانپزشک 
هســتند و کوچک ترین فرزندش «میثــم» که بیش 
از خواهرها و برادرش شبیه پدر اســت، فوق لیسانس 

هوافضا دارد.

رمزگشایى از صداى وحشتناك و عجیب در آسمان آستارا

پاى «هارپ» به ایران باز شده است؟

  نامه نیوز | محمود احمدى نژاد، بالفاصله 
بعــد از صــدور حکم ریاســت آیت ا... هاشــمى 
شــاهرودى، براى او پیام تبریکى صادر کرد و به 
دیدن او رفت. این برخورد، در حالــى که او تقریبًا 
هیچ دوستى در حاکمیت ندارد کمى عجیب به نظر 
مى رسد. این دوســتى تا آنجا قوى است که برخى 
از احتمال وســاطت او براى تأیید صالحیتش در 
هنگام انتخابات صحبت کردند هرچند که این خبر 
با اطالعیه رسمى دفتر هاشمى شاهرودى تکذیب 
شد. حاال سئوال اینجاســت که علت ُحسن رابطه 
احمدى نژاد با آیت ا... شاهرودى چیست و آینده این 

رابطه به کجا خواهد انجامید؟
مى تــوان در توضیح این مســئله بــه چهره بین 
الطرفینى هاشمى شاهرودى اشاره کرد. چهره اى 
که باعث شده کمتر از او اظهارنظرى را بشنویم که 
یکى از دو گروه سیاسى کشور را آزرده کند. چهره اى 
که باعث شده حضورش بر هیئت عالى حل اختالف 
قواى ســه گانه هم مورد قبول جناح هاى مختلفى 

باشد که در حاکمیت حضور دارند.
با این حال به نظر مى رســد کــه ماجراى نزدیکى 
احمدى نژاد و آیت ا... هاشــمى شاهرودى، بیش 
از هر چیز ریشــه در مربعى به نام مرام دارد. مربعى 

متشکل از چهار نفر: ســعید مرتضوى، محمدرضا 
رحیمى، غالمحســین الهام و محمد شریف ملک 

زاده.
مربع مرام یعنى چهار مدیر ارشــد مشــترك بین 
هاشمى شاهرودى و احمدى نژاد، مهمترین دلیل 
براى ارتباطى است که بین این دو رئیس قوه سابق 
وجود دارد. مربعى که باعث ارتباط بیشتر، آشنایى 
بیشتر و شاید اشتراك در برخى منافع کوتاه یا بلند 

مدت در عالم سیاست ایران مى شود.
محمود احمدى نژاد البته بــدش نمى آید که از این 
فرصت استفاده کند و خود را به حاکمیت نزدیک تر 
کند. عباس کدخدایى اخیــراً گفته که احمدى نژاد 
دیگر تأیید صالحیت نخواهد شد اما هیچ بعید نیست 
که رئیس جمهور سابق بتواند با چند چرخش، که در 
مواردى از او دیده شده، خود را به حاکمیت نزدیک تر 
کند و راه بازگشــت خود را هموار. همه چیز به سه 
عامل بستگى دارد. کنش هاى بعدى احمدى نژاد، 
اینکه آیا آیت ا... هاشمى شاهرودى حاضر خواهد 
شد براى بازگشت احمدى نژاد ریش گرو بگذارد و 
البته مربع مرام که دستکم دو نفر از آنها یعنى الهام 
و ملک زاده، از نقش آفرینان جدى مجمع تشخیص 

مصلحت در دوره جدید خواهند بود.

پشت پرده روابط حسنه آیت ا... هاشمى شاهرودى و محمود احمدى نژاد

مربع «مرام»
کشمیرى و کالهى 
کشته شده اند

بازماندگان شهیدان رجایى و باهنر
 امروز چه کار مى کنند؟

عارف: نظر خاصى در مورد ژن خوب ندارم!
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نایب رئیس انجمن داروسازان گفت: مصرف داروهاى ضد 
افســردگى در جهان فرامدرن امروز شایع شده و بر همین 
اساس مردم باید هنگام تهیه و مصرف آنها ضمن مطالعه 
بروشور همراه دارو، نکاتى را مد نظر داشته باشند؛ نکاتى که 

توجه به آنها مى تواند در تسریع فرآیند درمان اثرگذار باشد.
سید على فاطمى درباره داروهاى ضد افسردگى اظهار داشت: 
هنگام تهیه و مصرف قرص هایى نظیر سیتالوپرام، سرترالین، 
نورتریپتیلین و فلوکســتین که تحت عنوان داروهاى ضد 
افسردگى شــناخته مى شــوند، مهمترین نکته این است 
که مردم از خرید آنها از وبســایت ها و کانال هاى تلگرامى 
خوددارى کنند. تنها مرجع معتبر براى تهیه دارو، داروخانه 

اســت. وى افزود: نکته دیگر اینکه هیچگاه این داروها را 
بدون نسخه پزشک از داروخانه مطالبه نکنید. مصرف این 
داروها حتمًا باید تحت نظر پزشک و با تشخیص و تجویز 

وى صورت گیرد.
نایب رئیس انجمن داروسازان خاطر نشان کرد: مردم باید 
توجه داشته باشند که این داروها فقط براى افسردگى تجویز 
نمى شوند. ممکن است پزشــک این داروها را براى درمان 
اضطراب، وسواس، اختالل اشتها، اختالالت قاعدگى و... 
هم تجویز کند. بنابراین نمى توان بر اساس بروز عالئم مشابه 
در دیگران و بدون تجویز پزشک، این داروها را براى افراد 

دیگر توصیه کرد.

ســخنگوى کمیســیون قضائى و حقوقى مجلس در 
تشریح آخرین وضعیت الیحه حمایت از حقوق کودکان 
و نوجوانان گفت: مجرمانى که اقدام به خرید  و  فروش یا 
قاچاق اعضاى بدن کودك کنند، به مجازات حبس ده تا 

15 سال محکوم مى شوند.
حجت االسالم  والمسلمین حســن نوروزى از برگزارى 
نشست بعد از ظهر روز سه شــنبه کمیسیون قضائى و 
حقوقى مجلس به منظور ادامه بررسى الیحه حمایت از 
حقوق کودکان و نوجوانان خبر داد و اظهار داشت: در این 
جلسه مواد 12، 13 و 14 الیحه حمایت از حقوق اطفال 
و نوجوان بررسى شد و به تصویب نمایندگان رسید.  وى  

افزود: بر اســاس ماده مصوب 12 این الیحه «هرگونه 
معامله راجع به اطفال و نوجوانان از جمله خرید و فروش 
آنها ممنوع و مرتکب به حبس درجه 6 محکوم مى شود، 
چنانچه این رفتار با هدف فحشا، هرزه نگارى، برداشت 
اعضا و جوارح و اســتفاده از طفل یا نوجوان در رابطه با 
جرم باشد، مرتکب به مجازات درجه 5 محکوم مى شود.

نماینده اصولگراى رباط کریم گفت: اشــخاصى که با 
واســطه گرى در ارتکاب به جرم، موضــوع این ماده را 
حرفه خود قرار داده باشند به حداکثر مجازات مباشر جرم 
محکوم مى شود، در غیر اینصورت به مجازات معادل جرم 

محکوم مى شود.

15 سال حبس براى قاچاق 
اعضاى بدن کودکان

هشدار درباره مصرف 
داروهاى «ضد افسردگى»

شکارچى میش آبستن 
روانه زندان شد

فــرد متخلفى که ســال 89 در منطقه حفاظت شــده 
عبدالرزاق ســقز اقدام به شــکار یک قوچ و یک میش 

آبستن کرده بود، دستگیر و روانه زندان شد. 
رســول حاجى اســماعیلى رئیس اداره محیط زیست 
شهرستان سقز در این باره گفت: پرونده تخلف براى این 
فرد در سال 89 تشکیل شد وحکم از سوى مقام قضائى 
صادر شد ولى به علت اعتراض وى به رأى صادره، پرونده 
به دیوان عالى کشور ارجاع شــد و پس از بررسى هاى 
کارشناسانه قضائى براى تجدید نظر به شعبه هم عرض 
ارسال شد و در نهایت متخلف مذکور به دلیل اثبات جرم، 
به جزاى نقدى و  18 ماه حبس محکوم شــد و اکنون 

محکومیت خود را در زندان سپرى مى کند.

دماى گلستان
 به 45 درجه رسید

کارشناس سازمان هواشناســى گفت: روز چهارشنبه 
(دیروز) دماى شهرهاى استان گلســتان به 45 درجه 

باالى صفر رسید. 
فریبا گودرزى با اشاره به افزایش دما در نوار ساحلى خزر 
اظهار داشت: دماى هواى گرگان به 41 درجه باالى صفر 
رسیده و این شهر سومین مرکز استان گرم کشور شده 
است. در سایر شهرهاى گلستان دماى هواى کالله به 
44 درجه، گنبد 45  و مینو دشت به 43 درجه باالى صفر 

رسیده است. 

2 دلیل براى افزایش سرطان
 دبیر علمى دومین کنگره بین المللى کلینیکال انکولوژى 
با بیان اینکه در کشور ما در سال هاى آینده به دو دلیل 
توجه به سرطان اهمیت دارد، گفت: اولین دلیل بخاطر 
باالرفتن ســن در هرم جمعیتى بوده و بروز بیشتر این 
بیمارى در سنین باالتر به علت تغییرات کروموزومى، 
عوامل محیطى و کم شدن مقاومت بدن ممکن است به 
وجود آید. مهدى عقیلى ادامه داد: با توجه به اینکه کشور ما 
به سمت صنعتى شدن، آلودگى هاى محیطى، استفاده از 
تغذیه نامناسب، فعالیت هاى بدنى کمتر و... پیش مى رود 
با افزایش سرطان بیشــتر در شهرها نسبت به روستاها 

مواجه هستیم. 

فرق یوتیوب واینستاگرام
محمدجــواد آذرى جهرمــى، وزیر ارتباطــات درباره 
مخالفتش با فیلتر شبکه هاى مجازى مى گوید: یوتیوب 
سالمتش بســیار به مراتب بیشــتر از اینستاگرام است 
در کشور ما یوتیوب بسته و اینســتاگرام باز است. حاال 
یک دوستى مى گفت که پس برویم اینستاگرام را ببندیم؛ 
نه با این نگاه نه، واقعًا بایستى بنشینیم یک اندیشه اى 
بکنیم و یک بحث فکرى و درواقع معقوالت اینچنینى 
داشته باشیم که بتوانیم از ظرفیت این شبکه ها استفاده 

بکنیم.

علت
 صداى مهیب در مشگین شهر 

 صبح دیروز چهارشنبه در پى شنیده شدن صداى مهیب 
در بخش شرقى مشکین شهر شهروندان دچار هراس 
شده و برخى از شدت هراس از منازل خود خارج شدند. 
فرماندار مشگین شهر علت شنیده شدن صداى مهیب را 
شکسته شدن دیوار صوتى توسط هواپیماى جنگى یا 
جت عنوان کرد و گفت: به اشتباه هواپیما دیوار صوتى را 
شکسته است. میرعلى رحیمى زاد تصریح کرد: به هیچ 
عنوان این صدا مربوط به انفجار نیست و در هیچ کجاى 

شهر نیز خسارت و آسیبى مشاهده نمى شود. 

عینک سازان بى مجوز!
عضو هیئت علمى گروه اپتومترى دانشگاه علوم پزشکى 
زاهدان گفت: فعالیت عینک سازان تجربى به دلیل عدم 
کسب مجوزهاى الزم، فاقد استانداردهاى مورد تأیید 
وزارت بهداشت است. ســید رفیع حسینى افزود: مجوز 
عینک سازان تجربى توســط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت صادر مى شود؛ در حالى که  فردى با تحصیالت 
اپتومترى براى فعالیت در حیطه عینک ســازى باید از 
جانب وزارت بهداشت و بر طبق استانداردهاى تعریف 

شده، مجوز دریافت کند.

چرك نویس

یکــى از رویکردهاى طراحــان مد و 
لباس داخلى در ســال هاى اخیر توجه 
به هنرهاى سنتى ایرانى و پیاده کردن 
نقش و نگارهــاى آن در دنیاى صنعت

 مد و لباس است.
به گــزارش جام جــم آنالیــن، یکى 
از فروشــگاه هــاى مشــهور اصفهان 
کــه کاالهایــى بــه اســم برندهاى 
معروف خارجــى هم مى فروشــد در 
ِســت تابســتانه خود مانتویــى ارائه 
داده کــه از ســفره  قلم زنــى ایرانــى 
بهــره گرفتــه اســت. هنــرى کــه

 ایرانى ها بیشتر از آن براى رومیزى هاى 
خود بهره مى برند و حاال بر تن مانکن و 

پشت ویترین خودنمایى مى کند.

معاون درمان وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: آگهــى هایى کــه در برخى کوچه هــا مبنى بر 
خون فروشى یا چشم فروشــى وجود دارد، قطعًا دروغ 
و کالهبردارى است، چنین پدیده هایى به هیچ وجه در 

کشور وجود ندارد و بیان آن شبیه جوك و فکاهى است.
محمد آقاجانى افزود: پدیده خون فروشى سال هاست در 
کشور منتفى و کنار گذاشته شده است، اهداى خون در 
ایران در پایگاه هاى سازمان انتقال خون به طور کامًال 
رایگان و داوطلبانه انجام مى شــود و سال هاست هیچ 
گزارشى مبنى بر خرید و فروش خون در هیچ جاى کشور 

نداشته ایم.
وى گفت: البته همیشــه احتمال کالهبردارى و ســوء 
اســتفاده افراد ســودجو از عواطف مردم وجــود دارد، 
ممکن است افراد شیادى باشند که با ســوء استفاده از 
احساسات مردم به دنبال سودجویى باشند اما در هیچیک 
از بیمارستان ها و مراکز بهداشــتى یا درمانى دولتى و 

خصوصى در کشور چنین پدیده اى وجود ندارد.
معاون درمان وزیر بهداشــت درباره انتشار آگهى چشم 
فروشــى در یکى از معابــر گفت: فروش چشــم اصًال 
امکانپذیر نیســت و بیان چنین موضوعى شبیه جوك 
و فکاهى است و اساسًا پیوند چشــم آن هم از فرد زنده 
امکانپذیر نیســت و هر کس چنین ادعایى کرده است، 
حتماً یک فرد شیاد است که هیچ آشنایى با نظام سالمت 

ندارد و قصد شوخى داشته است.
وى افزود: در ایران و دنیا در مورد چشم فقط پیوند قرنیه 
وجود دارد که آن هم فقط از افراد مرگ مغزى انجام مى 
شود، در ایران براى این کار بانک قرنیه وجود دارد و خارج 
از چارچوب بانک قرنیه و پیونــد قرنیه از فرد دچار مرگ 

مغزى، امکان انجام پیوند وجود ندارد.
آقاجانى گفــت: نظارت هــا در حوزه پیونــد در ایران 
بسیار جدى و ســختگیرانه اســت، پیوند عضو فقط در 
بیمارســتان هاى دولتى آن هم تعداد معــدود و کامًال 
مشــخص از بین بیمارســتان هاى دولتــى انجام مى 
شــود و به هیچ وجه امــکان پیوند عضــو در مراکز و 
بیمارســتان هاى غیر دولتى و به صــورت زیرزمینى

 وجود ندارد.
معاون درمان وزیر بهداشــت افزود: با توجه به اهمیت 
موضوع پیوند چون بیم سوء استفاده در این حوزه وجود 
داشت، دو سال پیش شــورایعالى پیوند به ریاست وزیر 
بهداشت دو تصمیم مهم گرفت، اول اینکه پیوند عضو 
براى افراد خارجى را در ایران ممنــوع کرد و دوم اینکه 
انجام پیوند عضو در بیمارســتان ها و مراکز خصوصى 
ممنوع شــد، این دو تصمیم شــجاعانه اى بود که در 
دولت یازدهم اتخاذ شــد تا جلوى هر گونه داللى و سوء 
استفاده از پیوند عضو در ایران گرفته شود و خوشبختانه 

نتیجه بخش بود.

«صغرى خانى شــهرآباد»   جام جم آنالین |
 را حــاال خیلى هــا بــا عنــوان تنهــا بانــوى رفتگر 
در کشــور مى شناســند، براى دیــدن او بایــد 688 
کیلومتــر راه را برویم تا شهرســتان مانه و ســقلمان 
در اســتان خراســان شــمالى و بنشــینیم پــاى

 حرف هاى زنى که نان آور چند خانواده است.

خانم خانى شــهرآباد، چند ســاله 
هستید؟
تازه 61 ساله شده  ام.

چند ســال اســت که به این شغل 
مشغول هستید؟

االن دیگر سیزده چهارده سالى مى شود.
چطور شد این کار را انتخاب کردید؟

به دلیل شرایط اقتصادى اى که داشتیم مجبور بودم کار 
کنم و درآمد داشته باشم، چون شوهرم از کار افتاده شده 
و درآمدى ندارد. بعد چون ما نه زمینى داریم نه سرمایه 
اى، به فکرم رســید که این کار را انجام بدهم. آن موقع 
شهردارى براى نظافت خیابان ها به رفتگر نیاز داشت. 
من دیدم این کار از من برمى آید رفتم و از مســئوالن 
خواســتم اجازه بدهند من این کار را انجام بدهم. اولش 
مخالف بودند اما وقتى شــرایط زندگى و نیازمالى ام را 

دیدند موافقت کردند.
شوهرتان چرا از کار افتاده شده؟

سکته کرده. تقریباً یک طرف بدنش فلج است.
قبل از اینکه رفتگر بشــوید هم کار 

مى کردید؟
بله آن سال هایى که شوهرم سالم بود، باز هم هردوتا با 
هم کار مى کردیم. آن موقع من مى رفتم سِر زمین هاى 
کشاورزى براى مردم کار مى کردم، پنبه جمع مى کردم. 
اما درآمد ثابت نداشتم. به دلیل همین آمدم سراغ این کار.

بچه هم دارید؟
بله شش تا پسر دارم. پسر کوچکم االن 23 سالش است.

ازدواج کرده اند؟
همگى ازدواج کرده اند، اما من خــرج دو تا ازآنها را هم 

مى دهم.

چرا؟
چون بیکارند. چون کار نیســت. من هم به عنوان مادر 

وظیفه دارم کمک شان کنم.
چقدر حقوق مى گیرید؟

من براى جارو کــردن و کار در غســالخانه ماهى 800 
هزارتومان حقوق مى گیرم.

در غسالخانه چکار مى کنید؟
مســئولیت نظافت با من اســت. اگر متوفى زن بود من 

هم در شستشویش کمک مى کنم و اگر مرد بود، بعد از 
شستشو و کفن و دفن او، من مى روم داخل غسالخانه و 

همه جا را تمیز و مرتب مى کنم.
بقیه همکارهایتان آقا هستند؟

بله اینجــا در پیش قلعه که بقیه رفتگرها مرد هســتند. 
البته به من گفته اند که کًال در ایــران هیچ زنى جز من 

رفتگر نیست.
شنیده ایم که مردم پیش قلعه خیلى 

از کار شما راضى هستند.
بله همینطور است. مسئولیت جارو کردن یک خیابان و 
کوچه هایش به عهده من است، اما مردم مى گویند اى 

کاش رفتگر محله ما بودى.
چرا این را مى گویند؟

چون من خیلى تمیز جارو مى کنم. با اخالق خوش با آنها 
حرف مى زنم همه دوستم هستند. بعد اهالى مى آیند به 
من مى گویند کاش رفتگرهاى مرد هــم مثل تو تمیز 

جارو مى زدند.
لباس شما با بقیه رفتگرها فرق دارد؟

خب چون رفتگر زنى در شهردارى ها نیست، من لباسم را 
داده ام برایم دوخته اند. لباس من یک دست مانتو شلوار 

نارنجى است.
موقعى کــه بــراى تمیــز کردن 
خیابــان هاى پیش قلعــه داوطلب 

شدید، بچه ها مخالفتى نکردند؟
نه اصًال. کار که عار نیست. اینکه دستت جلوى کسى دراز 
باشد خجالت دارد. خدارا شکر که دست ما جلوى غریبه ها 
دراز نیست. من 12 ساله بودم که با شوهرم ازدواج کردم، 
او چند سال از من بزرگ تر بود. من خودم را شناختم خانه 
شوهر بودم. همسرم کشاورز بود، همیشه پابه  پاى هم کار 
کردیم؛ االن او دیگر نمى تواند کار کند به دلیل همین من 

مسئولیت خانه را قبول کرده ام.
چه آرزویى دارید؟

دوست داشتم در خانه مان یک حمام داشته باشیم.
از نظر کارى چطور؟

به من مى گویند تو سنت باالى60 سال است نمى توانى 
بیمه بشوى. کاش مسئوالن یک جورى کمک مى کردند 
بیمه شامل حال م ن هم بشــود. من از کار کردن خسته

 نمى شوم. تا وقتى که تنم سالم باشــد کار مى کنم اما 
مى ترسم یک روزى دیگر نتوانم کار کنم آن موقع همین 

پول هم که تنها منبع درآمدمان است قطع مى شود.

رئیس اداره مبارزه با بیمارى هاى قابل انتقال بین حیوان 
و انسان وزارت بهداشت گفت: افراد در عید قربان دقت 
داشته باشند، بعد از کشــتار دام، باید الشه دام و آالیش 
هاى دامى در یک ســالن پیش سرد به مدت حداقل 24 
ســاعت قرار بگیرد در برخى آالیش ها این مدت حتى 

ممکن است 48 ساعت نیاز باشد.
دکتر حسین عرفانى در گفتگو با جام جم آنالین در رابطه 
با فرا رسیدن ایام عید قربان و نگرانى ها درباره تب کنگو 
بیان کرد: یکى از بیمارى هایى که از دام به انسان منتقل 
مى شــود و بیمارى وخیمى با میــزان گیرندگى باالى 

تب کریمه کنگو است.
 عرفانى خاطرنشــان کرد: امســال مردم و رسانه ها در 
جریان موضوع بیمارى تب کنگو بودند، ما مواردى از ابتال 
به این بیمارى را در کشور داشتیم، و این بیمارى متأسفانه 
بیشترین عالمتش بى عالمت بودنش است یا تب خیلى 
خفیفى در دام ایجاد مى کند که عمًال قابل تشــخیص 

نیست و یا بدون عالمت است.
وى توصیه کرد هموطنان اگر نذر و نیتى دارند در ایام عید 
قربان قربانى داشته باشند این قربانى را حتمًا با توجه به 
هماهنگى هایى که از طریق دامپزشکى صورت گرفته 

سفارش دهند قربانى شان در کشتارگاه ها کشتار شود تا 
با خیال راحت گوسفند ذبح شده شان را مصرف کنند.

وى در رابطه با آخرین آمارها از ابتال به تب کنگو درکشور 
گفت: اتفاقى که امسال افتاد اگر سیر چند سال گذشته این 
بیمارى را در نظر بگیرید عمًال با یک انحراف معیار قابل 
قبول آمارى ما افزایش موارد ابتال به آن شــکل نداشته 
ایم، چیزى که امسال باعث افزایش آمار شد، یک طغیان 
محلى در استان سیستان و بلوچستان بود که خوشبختانه 
با تشخیص به موقع باکمترین میزان کشندگى در ده سال 

گذشته همراه بود.

هفته گذشــته شــاهد انتشــار خبرهایى با عنوان حذف 
اپلیکیشن هاى ایرانى از اپ اســتور بودیم. کمپانى اپل بر 
اساس تحریم هاى آمریکا علیه ایران برخى اپلیکیشن هاى 
ایرانى که در اپ استور منتشر شده بودند را بدون اعالم قبلى 
حذف نمود هرچند تعدادى از این اپلیکیشــن ها به صورت 
رایگان بودند و هیچ داد و ستد مالى در آنها صورت نمى گرفت!

این اقدام اپل واکنش  کاربران ایرانى را به همراه داشت و در 
توییتر و شبکه هاى اجتماعى سر و صداى زیادى به پا کرد. 
حتى این اقدام انعکاس زیادى نیز در خبرگزارى هاى مطرح 
جهان داشت. بسیارى از نرم افزارهاى فارسى کاربردهاى 
زیادى براى کاربران ایرانى آیفون داشــتند و با حذف این 
اپلیکیشن ها، هیچ جایگزینى براى آنها وجود ندارد. اپل نیز 
بدون فکر در این مورد، اقدام به حذف اپلیکیشن هاى ایرانى از 
اپ استور خود گرفت. به نوعى مى توان گفت اپل اهمیتى به 

کاربران خود در ایران نداده است!
قطعاً مى دانید که در سیستم عامل اندروید به راحتى مى توان 
اپلیکیشن ها را از فروشگاه هایى غیر از گوگل پلى دانلود کرد و 
کاربران مبتدى نیز به راحتى مى توانند به روش هاى مختلف 
از اپلیکیشن هاى اندرویدى خارج از گوگل پلى استفاده کنند. 
اما این موضوع در سیستم عامل آى او اس غیر ممکن است و 
کاربران مجبور هستند تنها از اپ استور اپلیکیشن ها را دانلود 
و نصب نمایند، مگر تن به جیلبریک کردن دستگاه خود دهند 

که البته این مورد کار کاربران معمولى نخواهد بود!
وزیر جدیــد ارتباطــات در این مــورد گفــت که حذف 
اپلیکیشن هاى ایرانى از اپ استور را پیگیرى خواهیم کرد. ولى 
با توجه به موارد گذشته، احتمال بازگشت این اپلیکیشن ها 
بســیار ضعیف خواهد بود مگر اپل در سیاســت هاى خود 

تغییرى ایجاد کند.

بسیارى از مردم ایران از گوشى هاى آیفون استفاده مى کنند. 
هر چند آمار دقیقى از تعداد و درصد کاربران اپل در ایران در 
دسترس نیست اما به گفته مقامات کشورمان این رقم به 11 
درصد از کل کاربران مى رسد. حال این سئوال پیش مى آید 
که آیا کاربران باید پاسخ مناسبى به بى احترامى اپل و حذف 

اپلیکیشن هاى ایرانى بدهند؟
اپل هیچ نمایندگى رسمى در ایران ندارد، ولى تعداد زیادى 
محصوالت این کمپانى وارد کشورمان شده و مقدار زیادى 
ارز از کشــور خارج مى شــود. از همیــن رو در مقابل این 
هزینه، کاربران توقع پشتیبانى مناسب و استفاده دلخواه از 

دستگاه هاى خود را دارند.
 باید دید کاربران ایرانى با توجه به این بى احترامى و حذف 
اپلیکیشن هاى ایرانى از اپ استور، دوباره محصوالت این 
کمپانى را تهیه خواهند کرد یا خیر. در بســیارى از کشورها 
اینگونه بى احترامى ها را با تحریــم خرید محصوالت آن 
کمپانى پاسخ مى دهند که در بسیارى از موارد عذرخواهى 
کمپانى موردنظر را در پى دارد. حال باید دید مردم ایران نیز 
با اپل چنین رفتارى خواهند کرد یا بدون توجه به این موارد 

بازهم محصوالت این کمپانى را تهیه خواهند نمود.

گفتگو با بانوى نارنجى پوشى که اوقات فراغتش را در غسالخانه کار مى کند

من تنها زن رفتگر ایران هستم

واکنش وزارت بهداشت به یک شایعه
نه خون فروشى داریم، نه چشم فروشى!

مانکن رومیزى  پوش در اصفهان!

امسال قبل از عید قربان گوسفند قربانى کنید

پاسخ به حذف اپلیکیشن هاى ایرانى
 از اپ استور چیست؟

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ســتاد مبارزه 
با مواد مخدر از کشــف 14 تن و   384 کیلوگرم انواع 
مواد مخدر و روان گردان در هفته نخست شهریور ماه 

خبر داد.
اسدا... هادى نژاد  گفت:  بیشترین حجم مواد مکشوفه از 
نوع تریاك به میزان 11 هزار و 914 کیلوگرم بوده است 
که 82 درصد از مجموع کشفیات را شامل مى شود. وى 
افزود: در این مدت نیز 1599 حشیش، 118 کیلوگرم 
هروئین، 80 کیلوگرم مورفین و   22 کیلوگرم شیشه   و 

649 کیلوگرم سایر مواد کشف و ضبط شده است.
هادى نژاد اظهار داشــت: در این مدت13هزار و378 
عدد قرص روانگردان در سطح کشور کشف شده که 
بیشترین تعداد باده هزار و913  عدد آن مربوط به استان 
همدان است. همچنین 214 لیتر مواد پیش ساز کشف 
شده که باالترین میزان آن به ترتیب با 85 و 65 لیتر در 

استان هاى سمنان و تهران کشف شده است.
وى در ادامه با بیان اینکه بالغ بر 77 درصد کشفیات این 
دوره زمانى مربوط به پنج استان کشور مى باشد،  گفت: 
بیشترین حجم کشفیات با 4117 کیلوگرم مربوط به 
استان هرمزگان است که معادل 28/6درصد کشفیات 
کشور مى باشد و استان هاى سیســتان و بلوچستان، 
خراسان جنوبى، کرمان و تهران به ترتیب در رتبه هاى 

بعدى قرار دارند.
هادى نژاد بیان داشــت: در مدت یادشده و طى اجراى 
عملیات پاکسازى مناطق آلوده در سطح استان هاى 
کشور  139 نفر قاچاقچى، سه هزار و264 توزیع کننده 
و خرده فروش و ســه هزار و231  نفر معتاد متجاهر 

دستگیر شده اند.

کشف 14 تن مواد مخدر
  در هفته اول شهریور
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خبر

برگزارى آزمون طرح 1451 
آزمون طرح 1451 مربوط به ســوره هاى ملک و واقعه 
در مؤسســه مهد قرآن کریم و والیت استان اصفهان 

برگزار شد.

اصفهان؛ 
میزبان اجالس پیرغالمان 

 مدیرکل تبلیغات اســالمى اســتان اصفهــان گفت: 
پانزدهمین اجالس بین المللى تجلیــل از پیرغالمان 
و خادمان حســینى 21 شــهریور در اصفهــان آغاز 
مى شــود و بیش از هزار نفر از خادمــان مورد تجلیل 

قرار مى گیرند.
حجت االســالم  والمســلمین رحمت ا... اروجى اظهار 
داشــت: عالوه بر تجلیل از  هزار خادم حسینى، بیش از 
41 نفر از پیر غالمان اســتان اصفهان نیز مورد تجلیل 
قرار مى گیرند. وى افزود: در این اجالس از هر اســتانى 
یک پیر غالم نمونه و در کل کشور از یک چهره ماندگار 

ملى تقدیر مى شود.

کارگر گرفتار شده
 در زیرآور،  نجات یافت

تخریــب کامل منــزل مســکونى قدیمــى هنگام 
عملیات ســاختمانى در محله علیقلى آقا شهر اصفهان 
موجب گرفتار شــدن کارگر 46 ســاله ســاختمان در 
زیرآور و نجــات وى با کمک نیروهاى آتش نشــانى

 شد.
مدیر روابط عمومى و سخنگوى سازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى اصفهان گفت: در پى این حادثه، 
تیم هاى عملیاتى ایستگاه هاى 14 و 16 این سازمان به 

محل حادثه اعزام شدند. 
محمد شریعتى افزود: نیروهاى عملیاتى پس از حضور در 
محل حادثه با انجام اقدامات ایمن سازى و کشیدن نوار 
خطر به منظور جلوگیرى از تجمع افراد و خطرات احتمالى، 
طى عملیاتى اقدام به آزادسازى فرد حادثه دیده از میان 
آوار کردند. وى با اشاره به اینکه به دلیل حساس بودن 
شرایط ، عملیات آواربردارى با احتیاط و در زمان کوتاهى 
انجام شد، ادامه داد: کارگر یاد شده از ناحیه لگن، پا، شکم 
و سر به شدت مصدوم و در میان آوارها گرفتار شده بود 
که خوشبختانه زنده از زیر آوار خارج و به عوامل اورژانس 

تحویل داده شد.

برپایى دعاى عرفه 
در دانشگاه اصفهان

مراسم روح بخش دعاى عرفه با حضور عموم مردم در 
مصالى بزرگ الغدیر دانشگاه اصفهان برگزار مى شود.

ســخنرانى و قرائت دعاى عرفه در این مکان را حجت 
االسالم والمسلمین مرتضى آقا تهرانى بر عهده دارد.

این مراسم امروز از ســاعت 14 برگزار مى شود و درب 
دانشگاه اصفهان براى حضور کلیه اقشار در این مراسم 

معنوى باز است.

استقرار سامانه هوشمند 
هواشناسى در 6 شهرستان 

مســئول طرح توســعه هواشناســى کاربردى استان 
اصفهان گفت: تاکنون شــش شهرســتان استان به 
سامانه هوشمند هواشناسى مجهز شده اند و قرار است 
تا پایان ســال حداقل 50 درصد از مجموع 23 ایستگاه 
هواشناسى در سطح استان اصفهان به این سامانه مجهز

 شوند.
بابک اسدى ادامه داد: هدف از اجراى این طرح، ارتباط بى 
واسطه با کاربرنهایى اطالعات پردازش شده هواشناسى 

است.

پروانه هاى زنده
 به باغ پروانه ها مى آیند

حسن شفیعى، مدیرطرح ســاماندهى ناژوان گفت: 
در ســال جارى پروانه هاى زنده به باغ پروانه هاى 
ناژوان مى آیند و در این راستا گردشگران عالوه بر 
پروانه هاى فیکس شــده، شاهد حضور پروانه هاى 

زنده در این مجموعه هستند.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: در راستاى اجراى 70 طرح ضربتى 
مرمت بناهاى اصفهان، 70 درصد گنبد مسجد امام(ره) 
مرمت شده و امیدواریم شش ترك باقى مانده نیز به زودى 

به اتمام برسد.
فریدون  اللهیارى با اشاره به اجراى 430 طرح بزرگ مرمتى 
در اســتان اصفهان در چهار ماهه اول سال 1396 اظهار 
داشت: در ارتباط با مرمت آثار تاریخى اصفهان عزمى جدى 
درپیش گرفته ایم و در چهار ماه نخست امسال 430 طرح به 

صورت ضربتى تصویب شده و در حال اجراست.
وى با بیان اینکه این مرمت ها در چهار نقطه استان، تمامى 

24 شهرستان اســتان و حتى دور افتاده ترین روستاها در 
حال انجام است، افزود: در این طرح برخى بناهاى تاریخى 
مانند قلعه عظیم «تخماقلو» متعلق به دوره قاجار در یکى 
از روستاهاى شهرستان بویین و میاندشت و غربى ترین 
نقطه استان پس از شناسایى براى اولین بار مرمت مى شود.

 مدیر کل میراث فرهنگى اســتان اصفهــان تأکید کرد: 
طرح هاى جدید مرمتى در کاخ چهلستون، مجموعه باغ 
فین کاشان، ادامه مرمت گنبد مسجد امام(ره) اصفهان، 
گنبد مدرسه چهارباغ اصفهان، اجراى مرحله دوم مرمت 
حمام شیخ بهایى و مرمت بازار اصفهان از دیگر طرح هاى 

این برنامه ضربتى است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: بیش از 60 هزار حامى در پنج ماهه نخست امسال 
از 15 هزار و 938 کودك مشمول طرح هاى «اکرام ایتام» 

و «محسنین» در سطح استان اصفهان حمایت کردند.
حمیدرضا شــیران با بیــان اینکه طرح «اکــرام ایتام» 
طرحى انسان دوســتانه براى یارى و حمایت از کودکان 
بى سرپرست اســت، افزود: از این تعداد، 44 هزار و 998 
حامى حمایت از شــش هزار و 925 یتیــم و 15هزار و 
593 حامى، حمایت از 9 هزار و 13 کودك مشمول طرح 

محسنین را عهده دار هستند.
وى با اشاره به اینکه حامیان ماهیانه کمک هاى نقدى و 

غیر نقدى خود را به ایتام نیازمند اعطا مى کنند، افزود: در 
این طرح ها حامیان با تقبل حمایت مادى و معنوى یک 
یا چند فرزند یتیم، ماهانه یک  میلیون و 920 هزار ریال 
و براى فرزند غیر یتیم ماهانه 450 هزار ریال به حســاب 

فرزندان معنوى خود واریز مى کنند.
وى با اشاره به اولویت اصلى کمیته امداد براى کاهش آالم 
کودکان بى سرپرست و بد سرپرست نیازمند، بیان کرد: 
کمیته امداد درصدد است تا با اجراى برنامه هاى مختلف، 
عالوه بر ترویج ســنت هاى حسنه اســالمى، فرهنگ 
رسیدگى به همنوعان و احساس مسئولیت نسبت به آنها 

را در بین اقشار مختلف جامعه نهادینه کند.

70 طرح ضربتى
 براى مرمت بناهاى اصفهان 

حمایت حامیان اصفهانى
 از 16هزار کودك 

مدیرکل فرودگاه استان اصفهان با تأکید بر اینکه شرکت 
وینسى فرانسه قرار است در قالب طرح توسعه فرودگاه 
اصفهان 120 میلیون دالر در 36 ماه سرمایه گذارى کند، 
گفت: فرودگاه اصفهان به عنوان یکى از هفت فرودگاه 
هاى بین المللى کشور شناخته شده است و این فرودگاه 
رتبه ســوم را از نظرتعداد مســافر ورودى و خروجى به 
کشور دارد و همچنین در پذیرش مسافران داخلى رتبه 

پنجم را دارد.
حسن امجدى با اشــاره به اینکه فرودگاه دروازه طالیى 
ورود گردشگر داخلى و خارجى است، بیان داشت: توسعه 
فرودگاه اصفهان گلوگاه هایى دارد که باید برطرف شود.

عبور روزانه 60 درصد پروازهاى کشور بر 
فراز فرودگاه اصفهان

وى به موقعیت استراتژیک استان اصفهان در کشور اشاره 
کرد و بیان داشت: اســتان اصفهان در مرکز کشور و در 
مسیر کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب قرار گرفته که 
روزانه بیش از 60 درصد پروازهاى کشور از فراز فرودگاه 

اصفهان عبور مى کند.
امجدى با اشــاره به پروازهاى جدید فرودگاه شــهید 
بهشتى اصفهان، گفت: پرواز مســتقیم اصفهان-وین 
به صورت چهار روز در هفته و پرواز مستقیم اصفهان-

ازمیر چهارشنبه هر هفته، پرواز مستقیم اصفهان-سن 
 پترزبورگ به صورت یک روز در هفته و پرواز مســتقیم 
اصفهان-تفلیس نیز طى دو روز در هفته انجام مى شود.

وى با بیان اینکه تعداد 23 هزار و 454 پرواز از اول تیرماه 
94 تا 31 خرداد ماه 95 در فرودگاه شهید بهشتى اصفهان 

صورت گرفته که رشد 13/2 درصدى را به همراه داشته 
است، افزود: در این بازه زمانى دو میلیون و 704 هزار و 
441 مسافر در پروازهاى این فرودگاه جابه جا شده اند که 

رشد 15 درصدى داشته است.
 مدیرکل فرودگاه اســتان اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر 19 پرواز بــه مقاصد داخلــى و 14 پرواز خارجى 
از فرودگاه شهید بهشــتى اصفهان برقرار است، افزود: 
پرواز مســتقیم اصفهان-آدنا و اصفهان- مسکو نیز از 
دیگر مســیرهاى جدید پروازهاى خارجــى از فرودگاه

 شهید بهشتى اصفهان است.
وى اضافه کرد: روزانه 70 پرواز داخلى و 12 پرواز خارجى 

از مبدأ فرودگاه شهید بهشتى اصفهان انجام مى شود.
■■■  

وى تأکید کرد: در آینده با امضــاى تفاهمنامه اى 400 
هکتار اراضــى وزارت دفاع تحویل فــرودگاه اصفهان 
مى شــود که موجــب توســعه صنعت گردشــگرى 

خواهد شد.
مدیــر کل فرودگاه هاى اســتان اصفهان بــا تأکید بر 
اینکه شرکت وینسى فرانســه قرار است در قالب طرح 
توســعه فرودگاه اصفهان 120 میلیون دالر در 36 ماه
 ســرمایه گذارى کند و ترمینال جدیــدى در فاز اول به 
مساحت 25 هزار متر مربع ایجاد کند که در فاز دوم 35 

هزار متر مربع افزایش خواهد یافت.
وى در خصــوص بدهــى ایرالین هــا به فــرودگاه 
شهید بهشــتى اصفهان، بیان داشــت: مجموع بدهى 
 ایرالین ها به فرودگاه شهید بهشتى اصفهان از سال 95 

تاکنون نزدیک به 11 میلیارد تومان است.

وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: تولیــد ریل در
ذوب آهن اصفهان یک افتخار ملى است و قصد داریم 
با برگزارى جلسه مشترك با راه آهن جمهورى اسالمى 
ایران، مشــکل نخریدن این محصول توسط راه آهن را 

حل کنیم.
محمد شریعتمدارى در حاشیه بازدید از خطوط تولیدى 
شرکت ذوب آهن اصفهان افزود: بدهى هاى گذشته دلیل 
عدم خرید ریل تولید شــده در ذوب آهن توسط راه آهن 
است اما قصد داریم با برگزارى جلسه هایى با مسئوالن 

راه آهن این مشکل را برطرف کنیم.
وى اضافه کرد: ذوب آهن مطابق با اســتانداردهاى روز 
دنیا به تولید ریل پرداخته و اســتفاده از توانایى هاى این 
مجموعه صنعتى، ما را از واردات این محصول از خارج از 

کشور بى نیاز خواهد کرد.
شــریعتمدارى با اشــاره به مشــکالت کنونى شرکت 
ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: بسیارى از مشکالت 
کنونى این مجموعه صنعتى ریشــه در گذشته دارد، اما 
مى توان با برطرف کردن مشــکل سرمایه در گردش و 
همچنین برنامه ریزى مناسب براى پرداخت بدهى ها، 

شرایط این شرکت بزرگ صنعتى را سر و سامان داد.
■■■  

وزیر صنعت، معدن و تجــارت در ادامه افزود: ذوب آهن 
اصفهان یک واحد ماندگارى است که نباید تحت الشعاع 
برخى از مشکالت قرار گیرد و این مجموعه عظیم صنعتى 

با تمام مشکالت مالى خود مى تواند به سوددهى برسد.
شــریعتمدارى اظهار داشــت: امیدوار هستیم در طول
 دو ماه آینده مشکالتى نظیر کمبود سرمایه در گردش، 
نیروى انســانى و اعتبار براى خرید مواد اولیه ذوب آهن 

مرتفع شود.
وى افزود: ذوب آهن اصفهان یک واحد ماندگار اســت 
که نباید تحت تأثیر برخى از مشــکالت قرار گیرد و این 
مجموعه عظیــم صنعتى با تمام مشــکالت مالى خود 

مى تواند به سوددهى برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اظهارات بعضى 
افراد که مى گویند ذوب آهن باید تعطیل شود، گفت: اصًال 
به تعطیلى یا تعدیل نیرو در مجموعه  ذوب آهن اصفهان 
فکر نمى کنیم، چــرا که این مجموعــه صنعتى داراى 
ظرفیت ها و پتانسیل هاى عظیمى در سطح کشور است.

شریعتمدارى مسئولیت پذیرى مالکان مجموعه ذوب آهن 
را یک اصل اجتناب ناپذیر دانست و تصریح کرد: باید با 
یک برنامه جامع و مدون و وحــدت و همدلى در جهت 

برطرف شدن مشکالت ذوب آهن اصفهان گام برداشت. 
وى اضافه کرد: حل مشکالت ذوب آهن اصفهان باید در 
اولویت وزارتخانه ها قرار گیرد و مالک یا مالکان باید در 

جایگاه واقعى خوشان ایفاى نقش کنند.
شریعتمدارى تصریح کرد: اینکه روى کاغذ بگوییم 56 
درصد از سهام ذوب آهن براى تأمین اجتماعى، 17 درصد 
از سهام آن براى صندوق بازنشستگى فوالد یا 5 درصد آن 
سهم صندوق فرهنگیان است، کفایت نمى کند و مالکان 

باید براى حل مشکالت مربوطه ذوب آهن ورود جدى به 
این موضوع داشته باشند.

افزایــش 250 درصــدى صــادرات
 در ذوب آهن 

مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان گفت: با 
افزایش 250 درصدى صــادرات محصوالت ذوب آهن 

اصفهان روبه رو هستیم.

احمد صادقى با بیان اینکــه ذوب آهن اصفهان به رغم 
تمام مشکالت موجود روند رو به رشدى را در پیش گرفته 
است، اظهارداشــت: در مقایسه با ســال 94 با افزایش 
250 درصدى صادرات محصوالت ذوب آهن اصفهان 

روبه رو هستیم.
وى با بیان اینکه پیش  از این صرفًا به عراق و افغانستان 
صادرات صورت مى گرفت، افزود: در حال حاضر بیشترین 
صادرات محصوالت ذوب آهن با مقدار 157 هزار تن به 
کشور عمان، 109 هزار تن به کشور امارات متحده عربى، 
81 هزار تن به افغانستان و 68 هزار تن به تایلند است که 
در مجموع پنج ماه گذشته بالغ  بر 585 هزار تن صادرات 

در کارنامه ذوب آهن به ثبت رسیده است.
مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان با تأکید 
بر اینکه بیش از 80 درصد از سهم صادرات ذوب آهن در 
سال جارى در همین پنج ماه نخست رقم خورده است، 
متذکر شد: با روند پیش رو، مردم امسال شاهد رکوردزنى 

ذوب آهن در بحث صادرات خواهند بود.
وى با اشاره به دســتیابى ذوب آهن به ریل ملى تصریح 
کرد: براى راه اندازى خط ریل مجبور شدیم یکسال نورد 
653 خودمان را متوقف کنیم و در این مدت شمش اضافه 
آوردیم، امــا با وجود این هنوز خریــد ریلى از ذوب آهن 

صورت نگرفته است.
وى کاهــش هزینه هــاى تولید و جــارى مجموعه را 
یکى دیگر از دســتاوردهاى ذوب آهن دانست و تأکید 
کرد: با مدیریت هاى نوین صورت گرفته موفق شــدیم 
هزینه هاى تمام شــده محصوالت ذوب آهن را کاهش 
دهیم و زیان دهى مجموعه به یک دوم ســال گذشــته

 رسید.
وى در پایان با بیان اینکه در ســه  ماهه اول سال جارى 
ذوب آهن شــاهد ســوددهى بود، یادآور شــد: به رغم 
بهره هاى بانکى باال، به  واســطه تالش شــبانه روزى 
نیروهاى مجموعه ذوب آهن اصفهان،  تا پایان سال شاهد 

سوددهى مجموعه خواهیم بود.

ساختمان جدید مرکز کمیسیون هاى پزشکى مدیریت 
درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان افتتاح شد.

این ساختمان در چهارطبقه با شش میلیارد ریال هزینه 
بازسازى شده و براى خرید تجهیزات جدید و جانبى نیز 

دومیلیارد ریال اختصاص یافته است.
مرکز کمیسیون هاى پزشکى وابسته به مدیریت درمان 
تأمین اجتماعى استان با پیشرفته ترین وسایل و تجهیزات 
پزشکى، آزمایشگاهى، پاراکلینیک، مهندسى بهداشت 
حرفه اى و سیستم اتوماســیون کامل با هدف حفظ و 
ارتقاى سطح سالمت بیمه شدگان در قالب دو سیستم 

ثابت و سیار در سه بخش فعال است.
تعیین میزان از کارافتادگى بیمه شدگان، بررسى وضعیت 
سالمت متقاضیان بیمه حرف و مشاغل آزاد، اختیارى، 
رانندگان و قالیبافان خانگــى از مهمترین فعالیت هاى 
کمیسیون هاى پزشکى مدیریت درمان تأمین اجتماعى 

است.

معاینات ادوارى کارگــران کارخانجات، معاینات قبل از 
اســتخدام، معاینات ادوارى کارکنان سازمان، معاینات 
متقاضیان بیمه حرف و مشــاغل آزاد و خانــواده آنها و 
اجراى ماده 88قانون تأمین اجتماعــى از فعالیت هاى 

مهم بخش طب کار این مرکز است. 
این مرکز درمانى در زمینى به مساحت دو هزارمترمربع 
با زیربناى دو هزار و 600مترمربع در سه طبقه با اعتبارى 
افزون بر 70میلیارد ریال در مدت 30ماه ساخته مى شود .

ارائه خدمات به بیمه شدگان با کد ملى 
بیمه شدگان تأمین اجتماعى با ارائه کد ملى از خدمات 

بیمه اى برخوردار مى شوند.
رئیس سازمان تأمین اجتماعى اصفهان گفت: در برخى از 
استان ها این طرح، آزمایشى با مراکز طرف قرارداد بیمه 
آغاز شده است و در استان اصفهان نیز به زودى اجراى 

آن آغاز مى شود. 

تقى نوربخش افــزود: دو هزار ســهمیه جدید به بیمه 
مشاغل آزاد داده شده و متقاضیان به شرط داشتن اشتغال 

و مهارت  فنى و حرفه اى بیمه مى شوند. 
وى با اشــاره به اجراى طرح تشکیل پرونده الکترونیک 
بیمه شــدگان تأمین اجتماعى، افزود: در مدت سه ماه 
اجراى این طرح 20میلیون پرونده الکترونیک در کشور 

تشکیل شده است.

عنوان صنعتى ترین استان کشــور به جاى اینکه براى 
اصفهان یک مزیت به شمار رود و بر ارزش افزوده استان 
بیافزاید، به یک بار ســنگین براى فعاالن صنعتى و نیز 
اقتصاد استان بدل شده اســت، به گونه اى که به تعداد 
واحدهاى صنعتى اصفهان اکنون فعال صنعتى درگیر با 

مشکالت مالى وجود دارد.
وضعیت بدهکارى فعاالن صنعتى اصفهان تا جایى پیش 
رفت که یکى از قدیمى ترین سرمایه گذاران اصفهان که 
بنیانگذار کیک خوئى و کافى کوال بود به دلیل سرطان 
در زندان اصفهان درگذشت و بعد از آن ماجراى زندانى 
کردن همسر پیر این فعال صنعتى در پى شکایت یکى 
از بانک هاى استان اصفهان خبرساز شد که در نهایت با 
به میدان آمدن بخش خصوصى این مشکل تا حدودى 

برطرف شد.
اما امثال موســى خانى ها در زندان اصفهان کم نیستند 
که به دلیل تغییر شرایط اقتصادى و بازار و از سوى دیگر 
بدهکارى به بانک ها نتوانســته اند تولید خود را به روز 
کرده و در بازارهــاى جهانى و داخلى، فــروش خود را 

بهبود بخشند.
به گفته محمدرضا برکتین، رئیس خانه صنعت و معدن 

استان اصفهان بخشــى از این وضعیت اســفبار براى 
فعاالن صنعتى اصفهان ناشــى از قوانین ســختگیرانه 
اصفهان در قیاس با اســتان هاى دیگر است؛ به طورى 
که اگر سختگیرى دستگاه هاى اجرایى در دیگر مراکز

 استان ها 80 است، در اصفهان 120 است.
حاال این وضعیت تا جایى پیش رفته است، که معوقات 
بانکى استان اصفهان از مرز بحران هم فراتر رفته و به 11 

درصد رسیده است.
در حالى که به گفته مراد على صدر، مشاور بانکى استاندار 
اصفهان، مجموع مطالبات معوق بانک هاى دولتى استان 
50 هزار میلیارد ریال و بانک هــاى خصوصى 15 هزار 
میلیارد ریال است و درصد مطالبات معوق بانکى در استان 
11 درصد است که نرخ استاندارد آن در شرایط بحرانى 5 

درصد و در شرایط عادى 2 درصد است.
هرچند هنوز آمار دقیقــى از ارتباط این بدهى با معوقات 
صنعتگران در بانک ها اعالم نشــده است اما با توجه به 
مشکالتى که براى واحدهاى صنعتى بزرگ و کوچک 
اصفهان براى عدم پرداخت مطالبات بانکى ایجاد شده 
است، بخشى از این بدهى مربوط به این مسئله است که 
باز هم در این جریان، بانک ها با افزایش دیرکرد و جریمه 

سود بانکى خود، به حجیم تر شدن بدهى ها دامن زده اند.
از ســوى دیگر بخشــى از این معوقات به اشخاص و 
شرکت هایى مربوط است که با زد و بند و رانت و بدون 
هیچ ضمانت قابــل اعتنایى، وام هــاى کالن از بانک 
ها دریافت کــرده اما آن را پرداخت نکــرده اند و اکنون 
ضمانت قانونى براى بازگشت وام آنها به سیستم بانکى 

وجود ندارد.
حال در شرایطى که معوقات بانکى استان شرایط بحران 
را هم گذرانده و به مرز هشــدار رسیده است، چوب این 
بى انضباطى به تن صنعتگران فعال اســتان که منتظر 
دریافت تسهیالت براى رونق کسب و کار خود هستند، 

مى خورد.

به تعطیلى ذوب آهن فکر هم نمى کنیم
وزیر صنعت،معدن و تجارت در سفر به اصفهان اعالم کرد:

بدهى11میلیاردتومانى ایرالین ها
 به فرودگاه اصفهان

معوقات بانکى اصفهان از مرز بحران گذشت

بهره بردارى از مرکز کمیسیون پزشکى  تأمین اجتماعى
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آمادگى کمیته امداد
 براى دریافت نذورات 

مدیر کل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: آماده 
دریافت گوشــت قربانى، جمــع آورى نــذورات و 
کمک هاى مردم نیکوکار استان اصفهان در روز عید 

سعید قربان هستیم.
حمیدرضا شیران اظهار داشت: شهروندان خیراندیش 
استان اصفهان مى توانند گوشت قربانى و نذوراتى که 
به مناسبت عید قربان انجام مى دهند را به  پایگاه هاى 
کمیته امداد در ســطح اســتان تحویل دهند تا بین 

نیازمندان توزیع شود.
وى با بیان اینکه روز عید قربــان پایگاه هاى ثابت و 
سیار در کشتارگاه هاى دام، مراکز نیکوکارى، مساجد 
و ادارات کمیته امداد فعالیــت مى کنند، تصریح کرد: 
کمک هاى مردمى در این عید بزرگ در همان ساعات 

اولیه به دست افراد نیازمند خواهد رسید.

عملکرد بانک هادربازپرداخت 
تسهیالت مورد نقد است

رئیس اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهان گفت: عملکرد برخى از بانک ها براى دریافت 
بازپرداخت تسهیالت از فعاالن اقتصادى قابل انتقاد 

است.
عبدالوهاب ســهل آبادى اظهار داشت: ثبت و ضبط 
وثایق براى دریافت تسهیالت مجدد از سوى بانک ها 

چالش واحدهاى تولیدى است.
وى بیان داشــت: فعال اقتصادى از دولت طلبکار و از 
طرفى به بانک بدهکار است و در برابر طلب خود هیچ 
دیرکردى دریافت نمى کند ولى براى بدهى خود باید 

بهره دیرکرد پرداخت کند.
وى با اشاره به شرایط  سخت و دشوار فعاالن اقتصادى 
استان اصفهان، اعالم کرد: چنانچه مسئوالن استان و 
دادگسترى در کمیته هاى قضائى از سرمایه گذارى و 
واحدهاى تولیدى حمایت نمى کردند در حال حاضر 

روند تعطیلى این واحدها سرعت بیشترى داشت.
 سهل آبادى بیان داشــت: به دنبال حمایت قضائى از 
ســرمایه گذاران مى توان زمینه جذب سرمایه گذارى 

داخلى و خارجى را براى استان فراهم کرد.

ثبت تاریخ شفاهى
 جامعه ایثارگرى استان 

معاون فرهنگى و امور اجتماعى بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران اســتان اصفهان گفت: ثبت تاریخ شفاهى 
جامعه ایثارگرى استان اصفهان، به خصوص والدین 
شــهدا و جانبازان 70 درصد در دستور کار بنیاد شهید 
قرار داشته و به صورت تصویرى ضبط مى شود تا در 
شبکه هاى ملى پخش و براى آیندگان تبدیل به اثرى 

ماندگار شود.
على قریشى اظهارداشت: افزود: بسیارى از استان ها 
پس از پیروزى انقالب اســالمى در گرفتن خدمات 
از اســتان اصفهان ســبقت گرفتند و مردم اصفهان 
انسان هاى قانع و کم توقعى هستند، آنان مطالبه گرى 
چندانى از دولت نداشته و مسئوالن نیز حق این مردم 

انقالبى را به خوبى ادا نکرده اند.

چندقلوزایى در اصفهان باالتر 
از میانگین کشورى است

 مدیــرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفــت: آمار 
چندقلوزایى در اصفهان از میانگین کشــورى باالتر 
است به طورى که در استان این آمار 3/4درصد گزارش 

شده است.
حسین غفرانى کجانى تصریح کرد: از 83 هزار  و 810 
نوزاد متولد شده در استان اصفهان در سال 95 تعداد دو 

هزار و 871 نوزاد حاصل چندقلوزایى بوده است.
وى همچنین با اشــاره به اینکه سرعت سالخوردگى 
در کشور باالســت، افزود: در حال حاضر کشور ایران 
در رتبه سوم ســالخوردگى جهان قرار دارد و چنانچه 
این روند ادامه یابد بیش از 50 درصد از جمعیت کشور 

را افراد باالى 60 سال تشکیل مى دهند.
وى با اشاره به اینکه ایران در 20 سال آینده وارد فاز اول 
سالمندى جمعیتى مى شود، گفت: الگوى تغییر جمعیت 
در حال حاضر بیش از هر چیزى با سناریوى رشد پایین 

48/1 درصد هماهنگ است.

خبر

رئیس اداره مشــاوره اداره کل آموزش  و پرورش اســتان 
اصفهان با بیان اینکه رویکرد آموزش و پرورش اســتقرار 
دائمى مشاور در تمامى مدارس است، گفت: در حال حاضر 
به دلیل کمبود مشاور، نیروهاى موجود طبق اولویت، دوره 

متوسط اول را پوشش مى دهند.
زهرا قجاوند با بیان اینکه طبق سند تحول بنیادین، رویکرد 
آموزش  و پرورش استقرار مشاور در تمامى پایه هاى تحصیلى 
است، اظهار داشت: با  وجود این در حال حاضر به علت کمبود 

نیرو استقرار مشاور در دوره متوسطه اول اولویت دارد.
وى افزود: در سطح اســتان اصفهان هم به همین منوال 
ابتدا دوره متوسطه اول پوشــش داده مى شود و در صورتى  

که نیروى مشاور مازاد وجود داشــته باشد در پایه ابتدایى و 
راهنمایى به کار گرفته مى شوند.

مدیر اداره مشاوره اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان 
با بیان اینکه در حال حاضر بــه ازاى هر 15 دانش آموز یک 
ساعت مشاوره براى دانش آموزان تعیین  شده است، گفت: 
رویکرد آموزش  و پرورش این است که این نسبت را به 12 نفر 
برساند اما در حال حاضر به علت کمبود نیروى مشاور نسبت 

یک ساعت مشاوره به ازاى هر 15 نفر برقرار است.
وى ادامه داد: تعداد مشاوران اســتان اصفهان به 920 نفر 
مشاور زن و مرد مى رسد که با اولویت دوره متوسطه اول در 

استان سازمان دهى مى شوند.

معاون صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان گفت: در زمینه 
حمایت از برندهاى داخلى، طرح هایى در این صندوق وجود 
دارد که از جمله آنها مى توان به پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه با نرخ بازپرداخت 4 درصد تا سقف صد میلیون تومان 

به نمایندگى هاى این شرکت ها اشاره کرد.
کاوه مصیبى اظهارداشت: صندوق کارآفرینى امید بر اساس 
رسالتى که دارد در پرداخت تسهیالت براى ایجاد اشتغال 
و رفع بیکارى تالش هاى زیادى را انجام داده اســت.وى 
تصریح کرد: این صنــدوق در زمینه اعطاى تســهیالت 
خوداشــتغالى، اشــتغال خانگى، کارفرمایى، پشــتیبان و 

برند سازى فعالیت مى کند.

معاون صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان اظهارداشت: 
با حمایت هاى دولت و مسئوالن در حوزه تسهیالت ازدواج 
جوانان، تا پایان مردادماه امسال یک میلیارد و صد میلیون 

تومان به 110 نفر پرداخت شده است.
مصیبى عنوان کــرد: در همین مدت 15 میلیــارد تومان 
تسهیالت در بخش هاى مختلف در سطح استان اصفهان 
پرداخت شــده است. وى بیان داشــت: در استان اصفهان 
درحدود 50 میلیارد تومان از محل برگشت اقساط سنوات 
قبل براى حمایت از بخش تولید و اشتغال در سال جارى در 
نظر گرفته شده است، البته تحقق این مبلغ بستگى به این 

دارد که تا چه اندازه عملکرد در دریافت اقساط موفق باشد.

پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه به مشاغل استان 

جاى خالى مشاوران
 در مدارس اصفهان

حاشیه هاى شــهردارى بهارســتان تمامى ندارد و گویا 
قرار نیست رنگ آرامش را به خود ببیند. پس از انتخابات 
پرحاشیه این شهر که منجر به بازشمارى آراء و تغییر نتایج 
شد، شوراى شهر بهارستان در فضایى آرام، زالى را به عنوان 
سرپرست شهردارى منصوب کرد تا کارهاى شهردارى تا 

زمان انتخاب شهردار به پیش برود.
اما فرماندارى اصفهان که ســابقًا قرار قضائى انفضال از 
خدمت براى شهردار سابق را بر خالف قانون آنقدر اجرا نکرد 
تا با تغییر بازپرس پرونده، قرار هم تغییر کرد، اکنون حضور 
چند روزه زالى را برنتافته و با ارسال نامه اى به شوراى شهر 
بهارستان اعالم کرده است که چون زالى نیروى قراردادى 
است طبق قانون نمى تواند سرپرست باشد و شوراى شهر 

باید اقدام به تعیین جایگزین کند.

اجراى قانون، پســندیده و مهم است اما سئوالى که پیش
 مى آید این است که چگونه اســتاندارى و فرماندارى که 
اجراى مّر قانون در قضیه قرار قضائى براى منع اشــتغال 
شهردار سابق را معطل کرده و عمًال اجرا نکرد، در حال حاضر 

در صدد اجراى مّر بخشنامه محدود کننده بر آمده است. آیا 
این رفتار تبعیض آمیز، زیبنده و شایسته مجموعه استاندارى 
اصفهان است؟ و سئوال مهمتر آیا تغییر دو معاونت که اتفاقًا 
از نزدیکان شهردار سابق بودند، در تصمیم گیرى فرماندارى 
براى اجراى قانون و عدم فرصت چند روزه به شوراى شهر و 
سرپرست تأثیر داشته است؟ متأسفانه رفتارهاى فرماندارى 
که مصداق بارز اســتاندارد دوگانه و یک بام و دوهواست، 
شائبه سیاسى بودن این اقدامات و همچنین دخالت هاى 

افراد صاحب منصب در تصمیمات را ایجاد مى کند.
به گزارش تابناك الزم اســت براى رفع اینگونه شائبه ها 
تصمیمات فرماندارى ضمن دارا بودن شفافیت،  با احتیاط 
بیشترى اتخاذ شــوند تا از آن ها برداشت هاى متفاوت و 

سیاسى نشود.

4 پروژه در شهرستان شــهرضا به بهره بردارى رسید.
این پروژه ها شامل شــبکه روشنایى بلوار منوچهر آباد، 
دستگاه آب  شیرین  کن روستاهاى مهیار، پروژه صندوق 
کار آفرینى امید و ایســتگاه هواشناسى تمام اتوماتیک 

شهرضا بودند. 
مدیر امور برق شهرستان شــهرضا در مراسم افتتاحیه 
شبکه روشنایى بلوار منوچهر آباد گفت: شبکه روشنایى 
بلوار منوچهر آباد به طول بیش از هــزار و 200 متر به 

بهره بردارى رسید.
مجتبى باقى افزود: شــبکه روشــنایى بلــوار منوچهر 
آباد اولین شــبکه روشنایى در شهرســتان است که از 
چراغ هاى LED به جاى چراغ هاى گازى اســتفاده 

شده است.
■■■  

رئیــس اداره کنترل کیفــى و آزمایشــگاه هاى آب و 
فاضالب روستایى استان اصفهان هم در بخش دیگرى 
از این مراســم گفت: با توجه به کیفیــت نامطلوب آب 
روســتاى مهیار، دبى پایین چاه قبلى روستا و آبرسانى 
سیار با تانکر، دستگاه آب شیرین کن روستاى مهیار به 

بهره بردارى رسید.
فهیمه امیــرى ادامه داد:دســتگاه تصفیه آب به روش 
اســمز معکوس، یکى از بهترین روش هاى تصفیه آب 
آشامیدنى بوده وEC آب به طرز قابل توجهى کاهش 

مى یابد.
وى تصریح کرد: با توجــه به فیلتراســیون قوى این 

دســتگاه،کلیه امــالح موجــود در آب گرفته شــده 
و آب به وســیله اشــعه فرابنفــش میکــروب زدایى

 مى شود.
رئیــس اداره کنترل کیفــى و آزمایشــگاه هاى آب و 
فاضالب روستایى استان اصفهان ادامه داد: با توجه به 
رسوباتى که ممکن است در فیلترهاى دستگاه به وجود 
بیاید این دســتگاه ها به صورت دوره اى مورد بازدید و 

بررسى قرار مى گیرد.
امیرى ادامــه داد: همچنین دو پروژه مشــابه دیگر در 
روستاهاى چاه ملک خور و بیابانک و دارگان فالورجان با 
اعتبارى بالغ بر یک میلیارد ریال به بهره بردارى مى رسد.

مدیر پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى شــهردارى 
اصفهان از راه اندازى موقت چند مرکز عرضه دام زنده 
و بهداشــتى در اصفهان به مناســبت عید سعید قربان 

خبر داد.
مجتبى کاظمى افزود: این مراکز از امروز به مناســب 
عید ســعید قربان آماده عرضه دام زنده به شهروندان

 است.
وى افزود: براى جلوگیرى از ســد معابر، مزاحمت هاى 
زیست محیطى و همچنین کنترل بهداشت و سالمت 
عمومى در عرضــه و ذبح دام در روز عیــد قربان، این 
مراکز عرضه دام بهداشتى به صورت موقت راه اندازى 

مى شوند.
وى اعالم کرد: شهروندان براى خرید دام یا ذبح دام از 
امروز ( 9 شهریور) مى توانند به مکان هاى مجاز موقت 

به شرح زیر مراجعه کنند:
1-آبشار سوم، کشتارگاه سابق

2- خیابان زینبیه، جاده دارك، کشتارگاه سابق
3- کیلومتر 20 جاده نایین، کیومتر 8 جاده فســاران، 

کشتارگاه دام فساران 
4-خیابان زاهد، خیریه یابن الحسن(ع) 

5- میدان قدس، ابتداى عالمه مجلسى، کوى صفاتاج 

6- سپاهانشــهر، انتهاى بلوار بهمن، بهمن 4، ابتداى 
آتش نشانى 

7-خیابان ارتش، جنب پل هوایى حســین آباد، مدرسه 
مهرعلیان

8- خیابان کاشــانى، جامى غربى(کمیتــه امداد امام 
خمینى(ره)- اداره 2)

9-بهارستان، گلزار شهداى بهارستان
10- میدان قدس، ابتداى خیابان ســروش، بازار ماهى 

سروش
11- مشتاق سوم، نرسیده به پینارت، روبه روى گلخانه

12-آبشار سوم، دنارت، جنب کانال 
13-آبشار ســوم، ورودى دنارت، فروشــگاه گوشت 

خوش نسیم 
14-خیابان حافظ، جنب گلستان شهدا

15-خوراسگان، خیابان کارگر، میدان دام خوراسگان
16-خیابان جى، بعد از ترمینال جى، نرسیده به خیابان 

مهدیه
17-پل بزرگمهر، آبشــار دوم، جنب اولین ایســتگاه 

اتوبوس
18- نرسیده به ورودى شهر ورزنه، سمت چپ

19-هرند، جنب آتش نشانى

از امروز وبه مناسبت عید سعید قربان؛
مراکز موقت عرضه دام زنده  راه اندازى مى شوند

یک بام و دوهواى فرماندارى براى اجراى قانون

4طرح عمرانى در شهرضا به بهره بردارى رسید

رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف اصفهان 
گفت: 70 درصد بازار فرش دســتباف اصفهان در رکود 
قرار دارد و تنوع فرش ماشــینى ترکیه، بازار فرش هاى 

دستباف را در کشورهاى هدف قبضه کرده است.
محمود داعى با بیــان اینکه فرش دســتباف در میان 
صنایع دستى و صادراتى مظلوم واقع شده است، اظهار 
داشت: فروشگاه هاى فرش دستباف یکى پس از دیگرى 

تعطیل مى شوند.
وى پیرامــون وضعیت بازار فرش دســتباف اصفهان، 
وضعیت صادرات فرش دستباف را بسیار نابسامان خواند 
و افزود: صادرات از رونق افتاده و خریداران داخلى هم 

تنها فرش اردکان و یا نجف آباد را خرید مى کنند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دستباف اصفهان با 
اشاره به وضعیت تعطیلى فروشگاه هاى فرش دستباف 
در اصفهان، بیان داشت: اکنون بسیارى از فروشندگان 
فرش دستباف دچار مشکالت دادوستد شده اند و تغییر 

شغل داده اند.
داعى با بیان اینکه در اســتان اصفهان 400هزار بافنده 
مشــغول به کار هســتند، گفت: از این تعداد 99 درصد 
آنها بانوان هســتند که تعدادى در منــازل، عده اى در 
کارگاه هاى نیمه  متمرکز و 10 درصد نیز در کارگاه هاى 

متمرکز فعالیت مى کنند.

فروشــندگان فرش دســتباف گرفتار 
بانک ها

رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دستباف اصفهان با 
اشــاره به اینکه خرید و فروش آنچنانى در بازار فرش 
دستباف وجود ندارد، افزود: فروشندگان فرش دستباف 
مدت هاســت که گرفتار بانک ها هســتند و مسئوالن 
هم هیچ گونه همــکارى با آنها نــدارد و صادرات این 

اصیل ترین هنر صنعت ایرانى مختل شده است.

وى پیرامــون اینکه ایــران از لحاظ کیفیــت و تنوع 
فرش دستباف در دنیا اول اســت، بیان داشت: پایدارى 
مشکالت بازار فرش در سال هاى اخیر سبب شده که از 

لحاظ صادرات در جهان رتبه 24 را کسب کنیم.
داعى به مشــکالت نبود رونق در بازار فرش دستباف 

اشاره کرد و گفت: کمبود نقدینگى مردم، نبود تبلیغات 
مناسب براى آگاهسازى جامعه از مزایاى داشتن فرش 
دستباف، نبودن برنامه ریزى جدى و همکارى مسئوالن 
براى صادرات و تبلیغات نامطلوب دشمنان علیه کشور 

از جمله موانع سد راه رونق این هنر اصیل ایرانى است.
■■■

وى با ابزار تأسف از اینکه 70 درصد بازار فرش دستباف 

اصفهان در رکود قرار دارد، خاطر نشان کرد: این روزها 
وضعیت فرش دستباف بسیار وخیم است و فرش هاى 

صادراتى ما دیگر خریدارى ندارد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف اصفهان 
افزود: کشــورهایى که در گذشــته از ایران و اصفهان 
فرش دستباف خریدارى مى کردند، امروز به خرید فرش 
ماشینى از کشــورهاى دیگر تمایل دارند و بازار خرید 

فرش اصفهان به ســمت فرش ماشینى ترکیه به دلیل 
تنوع نقش و رنگ بافت آنها تغییر کرده است.

وى با انتقاد بر اینکه متأســفانه تبلیغات ما براى فرش 
دســتباف ایرانى بســیار ضعیف اســت، بیان داشت: 
امروزه کشــورهاى دیگر که پیشــتاز در عرصه فرش 
بوده اند، قوى تر از ایران عمل کرده اند؛ چرا که طرح ها 
و رنگ آمیزى فرش ایرانى اکنــون قدیمى و مربوط به 
ده سال گذشــته بوده و دیگر مطابق با سلیقه بازارهاى 

جهانى نیست.
داعى پیرامون اینکه تاکنون 10 درصد مغازه هاى فرش 
دســتباف بازار اصفهان به دلیل رکود و نداشتن فروش 
تعطیل شــده اند، افزود: با وجود گرانى فرش دستباف و 
افزایش نرخ مواداولیه و گرانى دستمزد کارگر، بافندگان 
و هنرمندان فرش دستباف با این هزینه ها دیگر حاضر 

به بافت فرش نیستند.
وى با تأکید بر اینکه اصفهان قطب فرش دستباف ایران 
است، گفت: 80 درصد فرش اصفهان صادراتى است اما 
در حال حاضر خریدارى براى فرش دســتباف اصفهان 

وجود ندارد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش دستباف اصفهان با 
بیان اینکه بازار فرش دستباف اصفهان با تعطیلى روبه 
رو شده است، یادآور شد: بیشــتر مغازه ها و حجره هاى 
فرش دســتباف اصفهان تعطیل شــده اند و بسیارى از 
فروشندگان فرش دســتباف دچار مشکالت داد و ستد 

شده و تغییر شغل داده اند.
وى با اشــاره به راهکار خروج از رکــود در بازار فرش 
دستباف، تأکید کرد: دولت مى تواند با تبلیغ فرش ایرانى 
در خارج از کشور و جذب گردشگران از کشورهایى که 
توان خرید فرش دســتباف ایرانى را داشــته باشند به 
رونق هرچه بیشــتر بازار فروش آن به ویژه در اصفهان 

کمک کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانى استاندارى اصفهان 
با اشاره به اینکه 59 درصد از کارمندان استان مرد و 41 
درصد زن هستند، گفت: توجه بیشتر به بدنه کارمندان 

دولت در اصفهان ضرورى است.
حسین سیستانى اظهار داشت: همه ارکان نظام، قواى 
سه گانه و نیروهاى مسلح در مسیر خدمت و خدمتگزارى 
و رفع مشکالت جامعه با محوریت دولت باید گام هاى 
کارآمدى را براى رفع مشکالت بردارند. وى با اشاره به 

اینکه بر اساس آمار، عملکرد کارمندان دولت در استان 
اصفهان قابل قبول بوده اســت، ابراز داشت: کارمندان 
داراى روحیه تعهد و پذیرش مســئولیت باالیى هستند 
و اغلب مردم از روند فعالیــت کارمندان رضایت دارند و 
تعداد معدود انتقادات در جامعه بزرگ دور از انتظار نیست.

سیستانى افزود: در حال حاضر در استان اصفهان چهار 
هزار و 500 کارمند با مدرك تحصیلى لیســانس، 600 
کارمند با مدرك فوق دیپلم، دو هــزار و 663 کارمند با 
مدرك دیپلم، هزار و 195 کارمنــد با مدرك زیر دیپلم، 
هزار و 95 کارمند فوق لیسانس و 700 کارمند با مدرك 
دکترا در ارگان هاى دولتى فعالیت دارند. معاون توسعه 
مدیریت و منابع انسانى اســتاندارى اصفهان به بهبود 
شرایط اقتصادى و زیســت محیطى استان اصفهان در 
دولت یازدهم اشــاره کرد و ابراز داشــت: امیدواریم در 
دولت دوازدهم نیز در حوزه حل مشــکالت جامعه گام

 برداریم.

کرکره بازار فرش دستباف اصفهان پایین کشیده شد
80 درصد فرش اصفهان صادراتى است اما در حال حاضر خریدارى براى فرش دستباف اصفهان وجود ندارد

1200  کارمند زیر دیپلم داریم مســابقات تنیس روى میز قهرمانى کارگران اســتان 
اصفهان با حضور اداره کل زندان ها، فالورجان، خمینى 
شهر، اتاق  اصناف خمینى شهر، فوالد مبارکه، ذوب آهن، 
شرکت باما، سپاهان الف، ب، آریا ناب کاشان، توکا فوالد، 
هسا و موناپلیمر درسالن تنیس روى میز خانه اصفهان در 

دو قسمت تیمى و انفرادى برگزار شد. 
در قســمت تیمى، تیم هاى شــرکت کننــده ابتدا در 
چهارجدول دوره اى به رقابــت پرداختند و مرحله دوم 
به صورت حذفى-تصاعدى انجام شد و سرانجام پس از 
انجام 23 بازى فشرده، مقام اول به اداره کل زندان ها، 
مقام دوم به اتاق اصناف خمینى شهر و مقام سوم به هسا 

اختصاص یافت.
در مســابقات انفرادى 26 بازیکن شرکت کننده در یک 
جدول تک حذفى مسابقه دادند که سرانجام مقام اول به 
احمد رضا طغرلیان، مقام دوم به مجید ابراهیمیان ومقام 
سوم به طور مشــترك به محمد ابراهیمیان و محمود 

شمس اختصاص یافت.

قهرمانى اداره کل زندان ها 
درمسابقات تنیس
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اجراییه
شماره اجرائیه: 9610426793900062 شماره پرونده: 9509986793901325 شماره بایگانى شعبه: 
951325 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793900728 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976793900005 محکوم علیه رضا یوســفیان زارع نشانى: اصفه ان- اصفهان مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و هیجده میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
چهار میلیون و دویست و سى و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چکهاى موصوف (24/000/000 مورخ 95/5/20) و (24/000/000 مورخ 95/6/20) و (24/000/000 
مورخ 95/7/20) و (24/000/000 مورخ 95/8/20) و (22/900/000 مورخ 95/9/20) لغایت تاریخ اجراى 
حکم در حق خواهان حمیدرضا خیراللهى حسین آبادى فرزند ایرج نشانى: اصفهان بازار بزرگ روبروى 
پاساژ صدر فروشگاه خیراللهى به انضمام نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 17474 شــعبه 9 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/224
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426793900061 شماره پرونده: 9509986793901326 شماره بایگانى شعبه: 
951326 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793900727 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976793900015 محکوم علیه على بابعالى نشانى: اصفهان- اصفهان مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون 
و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهاى موصوف 
(18/800/000 مورخ 95/3/30) و (18/800/000 مورخ 95/4/30) و (18/800/000 مورخ 95/5/30) 
و (18/800/000 مورخ 95/6/30)  لغایت تاریخ اجراى حکم در حق خواهان حمیدرضا خیراللهى حسین 
آبادى فرزند ایرج نشانى: اصفهان- اصفهان بازار بزرگ روبروى پاساژ فروشگاه خیراللهى به انضمام نیم 
عشر دولتى. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء 
گذارد. (ماده 34 قا نون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی 
کند که اجراء حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصــره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 17473 شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /6/225
 ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106796301037 شــماره پرونده: 9609986796300123 شماره بایگانى 
شعبه: 960123 درخصوص پرونده کالســه 960123 ش 33 خواهان عفت دالوند دادخواستى مبنى بر 
ابطال سند به طرفیت مسعود بکار تقدیم نموده است وقت رســیدگى شنبه مورخ 1396/07/29 ساعت 
8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خیابان چهارراه وکال مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 17472 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /6/226
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106805200289 شــماره پرونده: 9609986805200613 شماره بایگانى 
شــعبه: 960613 درخصوص پرونده کالسه 960613 خواهان ابوالقاســم کریمى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه 35275000 ریال به طرفیت اصغر عاشقى تقدیم نموده است وقت رسیدگى مورخه 1396/7/15 
ســاعت 8/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان کنارگذر اتوبان شهید خرازى حد 
فاصل خ آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 52 مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ مى شود. خواهشمند است دستور فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسى مدنى یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. م الف: 17467 شعبه 

52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /6/227
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 951562 شماره دادنامه: 9609976769201117- 96/5/19 مرجع رسیدگى: شعبه 32 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر یزدانى نشانى: اصفهان میدان تره بار تاالر 8 غرفه 16 وکیل: 
اردشیر ارجمند نشــانى: اصفهان میدان آزادى مجتمع سپهر طبقه سوم پالك 15 دفتر وکالت آقاى سید 
حسن محمودآبادى خوانده: محسن شریفى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى اکبر یزدانى با وکالت اردشیر ارجمند به طرفیت محسن 
شریفى به خواسته مطالبه مبلغ 12/650/000 ریال وجه یک چک به شماره ى 292322- 92/6/15 به 
عهده ى بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى نشر آگهى در جلسه 
حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
12/650/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/296/250 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله ى وکیل 
طبق تعرفه ى قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (292322- 92/6/15) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 17466 شعبه 32 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /6/228
 ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106794200611 شــماره پرونده: 9609986794200336 شماره بایگانى 
شعبه: 960339 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: پریسا على محمدى نشــانى: مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1396/08/01 دوشنبه ســاعت 11:30 محل حضور: اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف درخصوص دعوى میالد اشرف زاده به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 17465 شعبه 12 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/229
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 95-547 شــماره دادنامه: 96099767996901930- 96/4/24 مرجع رسیدگى: شعبه 
39 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: احمد عباسى نشانیخ امام خمینى فلکه دانشگاه محمود آباد خ 
انقالب موبایل محمود خوانده: حمید میرزایى نشانى: خ امام خ شهداى لمجیر کوچه 18 ك ش باهنر ك 
ش چمران جنب پ 31 خواسته: اصالح مبلغ و تاریخ سررسید چک و رسید عادى گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص 
درخواست خواهان مبنى بر صدور دادنامه اصالحى به دلیل اشتباه در مرقوم، رقم و تاریخ سررسید چک 
و رسید عادى در دادنامه شماره 1022- 95/11/17 صادره از این شعبه به استناد ماده 309 ق آ د م شورا 
بدینوسیله رأى مذکور را از حیث مبلغ و تاریخ چک به مبلغ چک هفتاد و سه میلیون ریال با تاریخ سررسید 
94/8/10 و مبلغ رسید عادى به هفتاد و شش میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال با تاریخ سررسید 95/5/30 
صادر و اعالم مینماید راى مذکور غیابى و بمدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و 
سپس بمدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى، حقوقى اصفهان میباشد. تسلیم 
رونوشت رأى اصلى بدون رونوشت رأى تصحیحى ممنوع است م الف: 17464 شعبه 39 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/230
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960340 شماره دادنامه: 9609976793702423- 96/5/31 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم 
شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ابراهیم قرهى قهى فرزند داراب نشانى: اصفهان- باغ قلندرها- 
جنب سراى ستوده- پخش آسیا خوانده: 1- سپیده مختارى 2- نسیم مختارى نشانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى 
مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى ابراهیم قرهى قهى فرزند 
داراب به طرفیت خانمها سپیده مختارى،  نسیم مختارى بخواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به شماره هاى 139128 مورخ 95/8/30 عهده بانک مهر به انضمام خسارات دادرسى و تأخیر 
تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده/ خواندگان با ابالغ 
وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى 
به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت مى 
کند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 
315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ چهل 
میلیون ریال 40/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هفتصد و پنجاه هزار ریال 750/000 
ریال به عنوان خسارت دادرسى به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 95/8/30 لغایت زمان وصول 
و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى 

و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه خواهد بود و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى 
باشد. م الف: 17463 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/231

 ابالغ رأى
کالسه پرونده: 1141/95 شــماره دادنامه: 96099767947- 96/4/31 تاریخ رسیدگى: 96/4/10 
مرجع رسیدگى: شــعبه هفدهم شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان خواهان: حمیدرضا شمس 
نشانى: خ شریف- تقاطع چهارم مبل برتر خواندگان: 1- آزاده شفاهى 2- على بمانى نشانى: خ رباط 
سوم- چهارراه بهاران کوى حامد خواسته: مطالبه وجه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى حمیدرضا 
شــمس به طرفیت خواندگان 1- آزاده شــفاهى 2- على بمانى بابت دو 2 فقره چک به شماره هاى 
653452- 653453  مجموعًا به مبلغ 28/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى و تأخیر 
تأدیه مى باشد که با توجه به مســتندات و دالیل در ید خواهان دعوى مطروحه ثابت و وارد تشخیص 
داده و بعلت عدم حضور خواندگان در جلســه رســیدگى على الرغم ابالغ قانونى و اینکه هیچکدام از 
خواندگان الیحه دفاعیه اى بابت برائت ذمه خویش به این شــعبه واصل ننموده اند مســتنداً به مواد 
198- 519- 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان 
بصورت تضامنى به مبلغ بیست و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصد 
و هفتاد و پنج هزار ریال بابت خسارت دادرســى و هزینه تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا اجراى 
حکم طبق شاخص بانک مرکزى مى باشد. حکم صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهى در 
همین شعبه و  سپس قابل تجدیدنظرخواهى ظرف مدت 20 روز در محاکم عمومى، حقوقى شهرستان 

اصفهان مى باشد. م الف: 17462 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/232
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805200291 شــماره پرونده: 9609986805200385 شماره بایگانى 
شعبه: 960385 آگهى ابالغ وقت رســیدگى: در خصوص پرونده کالسه 960385 خواهان حجت اله 
مقیمى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت ســعید زارعى تقدیم نموده است وقت رسیدگى مورخه 
1396/7/12 ســاعت 8/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان کنارگذر اتوبان 
شهید خرازى حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان 
شعبه 52 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود خواهشمند اســت دستور فرمایید به هزینه خواهان 
وفق ماده 73 آیین دادرســى مدنى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار چاپ و نتیجه را 
به این شعبه اعالم نمایید. م الف: 17461 شــعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه ) /6/233
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960017 شماره دادنامه: 9609976795329- 96/3/31 مرجع رسیدگى: شعبه 26 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: امین جمشیدى نشانى: خ شــهیدان غربى- موبایل امپراطور 
خوانده: محمدرضا اورك نشانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند 
متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى امین 
جمشیدى به طرفیت آقاى محمدرضا اورك به خواسته مطالبه مبلغ 9/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 1- 009446- 95/3/25 عهده بانک ملى به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه، 
با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى وقت 
و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى 
به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را دارد. على هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوى به اســتناد مواد 519، 198 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 
309، 249، 307 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/185/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 95/3/25 لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. راى صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس مدت 20 روز 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى اصفهان خواهد بود. م الف: 17460 شعبه 26 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/234
اجراییه

شماره: 874/95 به موجب رأى شــماره 95013 14 تاریخ 95/12/22 حوزه 39 شوراى حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه فرزانه جعفرى شــاهدانى نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/175/000 ریال 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 95/10/22 تا زمان وصل و حق الوکاله 
وکیل محسن گرجى طبق تعرفه و نیم عشر حق االجرا بابت سفته به ش 141124. مشخصات محکوم 
له: محبوبه پورسینا نشانى: اص- خ بزرگمهر- چهارراه 8بهشت غربى- ساختمان سارا ط 4. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف: 17458 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره دو)/6/235

ابالغ نظریه کارشناسى
با احترام درخصوص پرونده کالســه 960060 آن مرجع محترم قضایى موضوع دادخواســت خانم 
مهرى بهرامى فرند اسدا... متولد 1360، خانه دار به طرفیت آقاى وحید رضا سلطانى فرزند محمدرضا 
متولد 1359 شغل آزاد (فعال حسب اظهار خواهان مجهول المکان) با عنایت به مفاد قرار کارشناسى 
مــورخ 96/3/16 مبنى بر تعیین نفقه معوقه زوجه از تاریخ 93/2/1 به اســتحضار عالى مى رســاند. 
اینجانب ضمن حضور در دفتر شــورا و پس از مطالعه پرونده و مذاکره حضورى و اســتماع اظهارات 
خواهان اطالعات الزم کسب شد. زوجه اظهارداشت در سال 90 به عقد دایم و رسمى خوانده درآمده 
و فاقد فرزند مشــترك مى باشــیم مدتى پس از ازدواج به اختالف و با اصرار همسرم به منزل پدرى 
آمدم و هنوز در منزل پدرم که معسر مى باشــد زندگى مى کنم هیچ آدرس و شماره تماسى از خوانده 
ندارم در جراید نشر آگهى داده ام و مدت ســه سال اســت خوانده مجهول المکان مى باشد. امکان 
مذاکره با خوانده بعلت مجهول المکان بودن میســر نشد. ســایر اظهارات خواهان استماع گردید. با 
در نظر گرفتن عوامل موثر در نفقه، حداقل هزینه هاى زندگى، وضعیت اجتماعى و شــئونات زوجه، 
مطالعه و مالحظه مندرجات پرونده و با رعایت کلیه جوانب امر نظریه کارشناسى به شرح ذیل تقدیم
 میگردد. نفقه معوقه خواهان: از تاریخ 93/2/1 لغعایــت 93/12/29 روزانه 100/000 ریال ماهیانه 
3/000/000 ریال جمعا 33/500/000 ریال. از تاریــخ 94/1/1 لغایت 94/12/29 روزانه 120/000 
ریال ماهیانه 3/600/000 ریال جمعا 43/800/000 ریال. از تاریخ 95/1/1 الیت 95/12/29 روزانه 
135/000 ریال ماهیانــه 4/050/000 ریال جمعــا 49/275/000 ریال. از تاریــخ 96/1/1 لغایت 
96/3/31 روزانــه 150/000 ریال ماهیانه 4/500/000 ریال جمعــا 13/950/000 ریال. جمع نفقه

 معوقه خواهان از تاریخ 93/2/1 لغایت 96/3/31 مبلغ 13/950/000 ریال مى باشــد. نفقه خواهان 
از تاریخ 96/4/1 لغایت پایان سال جارى در صورت برقرارى شرایط فعلى ماهیانه 4/500/000 ریال 
تعیین و اعالم مى گردد. م الف: 17457 شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف استان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/6/236
  ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795300495 شــماره پرونده: 9609986795300412 شماره بایگانى 
شعبه: 960415 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: محمد نوریان نشــانى: مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1396/08/01 دوشنبه ساعت 18:00 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى حسین صادقى 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 17456 شعبه 23 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/237
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106805200284 شــماره پرونده: 9609986805200424 شماره بایگانى 
شعبه: 960424 در خصوص پرونده کالســه 960424 خواهان مهدى جان نثارى دادخواستى مبنى 
بر مطالبه به طرفیت 1- فاطمه یزدانى 2- حســین الهامى تقدیم نموده است وقت رسیدگى مورخه 
1396/07/22 ســاعت 8/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان کنارگذر اتوبان 
شهید خرازى حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان 
شعبه 52 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود خواهشمند اســت دستور فرمایید به هزینه خواهان 
وفق ماده 73 آیین دادرســى مدنى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار چاپ و نتیجه را 
به این شعبه اعالم نمایید. م الف: 17455 شــعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /6/238
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 1012/95 شماره دادنامه: 9609976795800297 مرجع رسیدگى: شعبه 28 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: آزاده رحیمى به وکالت وکیل: اکبر نصر نشــانى: اصفهان- خ شریعتى 
غربى- حد فاصل حکیم نظامى و چ راه پلیس ساختمان آریا- طبقه چهارم واحد 7 خوانده: رضا امین 
الرعایایى ف ابراهیم نشــانى: اصفهان- خ جابر انصارى- خ ابونعیم جنوبــى- بهار پنجم پالك 14 
خواسته: مطالبه گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دادخواســت آزاده رحیمى به وکالت اکبر نصر به طرفیت رضا امین الرعایایى 
بخواســته مطالبه مبلغ 175/960/000 ریال وجه 3 فقره چک به شماره هاى 72/500/000 ریال- 
641986- 95/7/11 (641987- 95/6/15 و 932392- 95/7/13 هــر کدام مبلغ 51/730/000) 
عهده بانک ملى و صادرات به انضمام خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمى و 
مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده/ خواندگان با ابالغ قانونى از طریق آدرس بانکى وقت 
و انتظار کافى در جلسه حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل 
نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشــتغال ذمه ى خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت مى 
کند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به اســتناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى 
و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت 
مبلغ 175/960/000 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 5/199/000 به عنوان خسارت دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول 
و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى 
و ظرف 20 روز و پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 17453 شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/240
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960170 شماره دادنامه: 9609976769602109- 96/5/28 مرجع رسیدگى: شعبه 
39 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ساناز رسول پور به نشانى: خ محتشم کاشانى کوچه 27- بن 
بست کل پ 102 زنگ 3 خوانده: على رضا شمسیان به نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
13/000/000 ریال خسارت ناشى از تصادف گردشکار: شعبه 39 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رســیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى خانم ساناز رسول پور به 
طرفیت آقاى علیرضا شمسیان به خواســته مطالبه مبلغ 13/000/000  ریال ناشى از تصادف اتومبل 

سوارى دوو سى یلو (خوانده) با اتومبیل پژو 206 (خواهان) به انضمام کلیه خسارات دادرسى با عنایت 
به اظهارات خواهان در جلســه رســیدگى، کروکى و گزارش پلیس راهور، نظریه کارشناس رسمى 
دادگســترى که مصون از اعتصار طرفین دعوى مى باشد و احراز مالکیت خواهان و محتویات پرونده 
کیفرى شــعبه اول دادیارى اصفهان، شورا خواسته خواهان را ثابت تشــخیص داده و مستنداً به مواد 
198- 519 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى، حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/265/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناســى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست

 (96/1/29) تا زمان وصول براســاس آخرین شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم 
مینماید. رأى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه 
و ظرف 20 روز پس از انقضاى مهلت واخواهى، قابل اعتــراض در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 
خواهد بود. م الف: 17451 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /6/241
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 951234 خواهان ابوالفضل کاظمى داد خواســتى مبنى بــر مطالبه به 
طرفیت فرشته نبهانى تقدیم نموده است؛ وقت رســیدگى براى مورخ 96/7/17 ساعت 8/30 صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید متشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خیابان چهارراه وکال  مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت حضور وقت رسیدگى ابالغ شونده تلقى و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 17450 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /6/242
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794800550 شــماره پرونده: 9609986794800241 شماره بایگانى 
شعبه: 960241 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: محمدرضا احمدیان نشانى: مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1396/08/03 چهارشنبه ساعت 16:30 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى علیرضا امیرى 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 17449 شعبه 18 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/243
اجراییه

شماره: 950651ش/33 به موجب راى شماره 9509976796302640 تاریخ 95/12/18 حوزه شعبه 
33 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه مریم ترك زاده فرزند 
اکبر به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال وجه چک شماره 
947275 مورخ 94/11/25 به عهده بانک سپه و مبلغ 1/340/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/11/25) لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص بانک 
مرکزى در حق محکوم له على توصیفیان فرزند رمضان به نشــانى اصفهان خ شیخ بهایى ك شهید 
ارفعى پیتزا رنگى و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشــر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاى 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 17448 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف استان اصفهان(مجتمع شماره یک)/6/244
 ابالغ رأى

کالسه پرونده: 766/95 شــماره دادنامه: 515- 96/5/22 مرجع رسیدگى: شــعبه 25 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: مهدى چراغ اصفهانى نشــانى: اصفهان خ کاوه برازنده خ صفائیه مجتمع 
ارکیده واحد 27 وکیل: ســید ابراهیم موسوى نشانى: شهر ابریشــم ابتداى بلوار الغدیر روبروى دفتر 
ازدواج 110 خواندگان: 1- عبدالرحمن پرواز نشــانى: مجهول المکان 2- مصطفى رمضانى نشانى: 
اصفهان خ فروغى ك ابوریحان پالك 9. خواسته: اعتراض ثالث گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح ذیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص اعتراض 
ثالث مهدى چراغ اصفهانى با وکالت سید ابراهیم موسوى ثبت به دادنامه شماره 645 مورخ 95/6/29 
موضوع پرونده کالسه 18/95 اصدار یافته از این شعبه، با عنایت به محتویات پرونده و استماع اظهارات 
اصحاب دعوى و صرف نظر از نظریه کارشناسان رسمى دادگســترى مضبوط در پرونده و با التفات 
به اینکه معترض ثالث صرفًا با ارائه یک برگ قولنامه بتاریخ 94/10/14 مدعى اســت از حکم صادره 
متضرر شده است این در حالى است که در قولنامه ارائه شده اوًال فروشنده آقاى مجتبى دباغى است نه 
اصحاب دعوى اصلى مضاف بر اینکه صرف ارائه قولنامه بدون داشتن مالکیت رسمى نمى تواند دلیل 
ذینفع بودن مشارالیه در دعوى مطروحه باشــد لذا نظر به مراتب معنونه شورا اعتراض نامبرده را وارد 
ندانسته و مستنداً به بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسى قرار رد دعوى معترض ثالث صادر و اعالم مى 
گردد قرار صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى اصفهان میباشد. 

م الف: 17447 شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/245
اجراییه

شماره: 951280-ش/14 به موجب راى شماره 00208-960 تاریخ 96/2/18 حوزه 14 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه عنایت اله امامى فرزند رجبعلى شغل 
آزاد به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت وجه چک به 
شماره 799204 به عهده بانک تجارت و مبلغ یک میلیون و سیصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
95/4/10 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له ســعید خیراللهى فرزند ایرج شغل: پارچه فروش به 
نشانى: اصفهان، بازار بزرگ روبروى پاساژ صدر فروشــگاه خیراللهى و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاى محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 17446 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/246

  اجراییه
شماره: 607/95 به موجب راى شماره 811 تاریخ 85/7/26 حوزه 17 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد حاتمى به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت یک فقره چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/12/27 و مبلغ 
105/000/250 ریال بابت پنج فقره فاکتور و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/4/20 و پرداخت مبلغ 
2/491/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان امیرهوشنگ عرب حصارى به نشانى میدان مرکزى 
میوه و تره بار، تاالر 10 غرفه 20 و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق شوراى حل اختالف اصفهان. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 14548 شعبه 17 حقوقى شــوراى حل اختالف استان اصفهان(مجتمع 

شماره دو) /6/247
 مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه 13 خانواده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 961028 ج/13 له نسرین حسینى باالم و علیه معین بدخشیان مبنى بر مطالبه مهریه در تاریخ 
دوشنبه 96/6/27 ساعت 8/30 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 مى توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشانى پارکینگ امیر اصفهان مراجعه و از اموال بازدید و با سپردن 10٪ قیمت پایه به 
حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. 
هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ســوارى پژو پارس، 
به شماره 714 س 29 ایران 53، مدل 1388، به رنگ مشــکى، شماره شاسى 815418 شماره موتور 
12487282689 نظریه کارشناسى: از وسیله فوق در پارکینگ امیر اصفهان بازدید برابر اعالم متصدى 
پارکینگ از مورخه 95/03/04 توقیف مى باشد اسناد و مدارك وسیله رویت نگردیده است احتماال فاقد 
بیمه نامه مى باشد موتور و گیربکس خاموش و باترى خوابیده الستیک ها و تودوزى فرسوده- رنگ 
بدنه دو پوسته شده است- گلگیر عقب چپ رنگ شده و خوردگى دارد گلگیر جلو راست و عقب راست 
خوردگى دارد. قیمت وسیله فوق با توجه به وضعیت ظاهرى و مدل آن در بازار امروز جهت فروش به 
صورت مزایده حدوداً مبلغ 140/000/000 ریال ارزیابــى مى گردد. م الف: 17470 منصورى مدیر و 

دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/ 6/252
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350206029 شــماره پرونده: 9609980350200498 شماره بایگانى 
شعبه: 960595 خواهان شــهرام روغنى فرزند محمدعلى دادخواستى به طرفیت خوانده على هنرور 
به خواسته مطالبه وجه سه فقره سفته تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 960595 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/07/12 ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و در خواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 17526 شعبه 

دوم دادگاه عمومى (حقوقى) اصفهان/6/256
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970351400358 شــماره پرونده: 9209980351400879 شماره بایگانى شعبه: 
920879 خواهان: آقاى منوچهر محبوب فرزند حیدر با وکالت آقاى مهرداد شماعى زاده فرزند سیف اله به 
نشانى اصفهان خ شریف واقفى کوى 18 پالك 25 خواندگان: 1- آقاى امیرحسین فراست فرزند مصطفى 
2- آقاى محمد یدالهى فرزند على 3- آقاى محمد فراســت فرزند مصطفى 4- آقاى ناصر فراست فرزند 
مصطفى 5- آقاى عباسعلى فراست فرزند مصطفى 6- آقاى منصور فراست فرزند مصطفى 7- خانم احترام 
خلیفه محمود همگى به نشــانى مجهول المکان 8- آقاى میرزا حســین قضاوى فرزند عباس به نشانى 
اصفهان خ ملک جنوبى امالك محسن 9- آقاى رحمت اله فراســت فرزند احمد 10- خانم فرح خبائیان 
فرزند حسن همگى به نشانى اصفهان میدان امام بازار قیصریه گزفروشى فروشگاه چهارم 11- خانم عطا 
نیکدستى فرزند رضا به نشانى اصفهان دروازه شــیراز چهارباغ باال کوچه دوم سمت راست کوچه نسترن 
کوچه داراى نگهبانى مى باشد پالك 424 طبقه 5 خواســته: الزام به تنظیم سند رسمى ملک گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه: در خصوص دادخواســت منوچهر محبوب با وکالت مهرداد شماعى زاده به طرفیت 1- میرزا 
حسین قضاوى 2- محمد یداللهى 3- فرح حنائیان 4- عطا نیکدستى 5- رحمت ا... فراست 6- مصطفى 
فراست به خواســته الزام خواندگان به انتقال ششــدانگ پالك ثبتى 3856/1 ادغام شده در پالك ثبتى 
3857/1 بخش 4 ثبت اصفهان بدین شــرح که اعالم گردیده خواهان حســب مبایعه نامه 91/11/16 
ششدانگ یک باب منزل مســکونى داراى پالك ثبتى 3857/1 را از خوانده ردیف اول خریدارى نموده و 
طى سند رسمى شــماره 54476 مورخ 91/11/19 دفترخانه 113 اصفهان ملک به وى منتقل گردیده و 
زمان دریافت سند از اداره ثبت متوجه گردیده اند که ملک فوق شامل پالك ثبتى 3856/1 بوده و در پالك 

فوق ادغام گردیده است و طبق صورتجلسه تفکیکى 1/5983 مورخ 67/6/8 و سند رسمى شماره 67719 
مورخ 67/7/5 دفترخانه 75 اصفهان سه دانگ پالك فوق به نام خوانده ردیف 5 و سه دانگ به نام خوانده 
ردیف سوم بوده است. تقاضاى انتقال پالك فوق را نیز دارند، ضمنًا خوانده ردیف ششم در حین رسیدگى 
فوت نموده و ورثه آن مرحوم عبارتند از 1- احترام خلیفه محمودى 2- امیرحســین فراســت 3- محمد 
فراست 4- ناصر فراست 5- عباسعلى فراست 6- منصور فراست که به عنوان جانشین وى معرفى گردیده 
اند دادگاه با توجه به دادخواست خواهان دفاعیات وکیل وى، رونوشت قرارداد 91/11/16، رونوشت سند 
مالکیت، تامین دلیل صورت گرفته، نتیجه اســتعالم ثبتى، گزارش کارشناسى که مصون از اعتراض بوده 
که صراحتًا اعالم داشته پالك 3856/1 طبق بررسى نقشــه هاى هوایى 1348 در پالك 3857/1 ادغام 
گردیده ودر مجموع به عنوان یک مالک واحد بوده است و سایر قرائن موجود، ادعاى خواهان را وارد دانسته 
مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسى مدنى و 22 قانون ثبت حکم به الزام خواندگان ردیف سوم و پنجم 
به انتقال سند رســمى پالك 3856/1 بخش 4 ثبتى اصفهان هر کدام به میزان سه دانگ در حق خواهان 
را صادر و اعالم مى دارد و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به اســترداد دادخواست طى صورتجلسه 
مورخه 93/2/7 مستنداً به ماده 107 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر مى دارد ودر 
خصوص سایر خواندگان مستنداً به ماده 89 ناظر به 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى 
گردد. راى صادره در قسمت محکومیت غیابى وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین 
شعبه بوده و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان بوده و 
در سایر موارد ظرف مهلت بست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى 

باشد. م الف: 17533 اقبالى بروجنى رئیس  شعبه 14 دادگاه حقوقى اصفهان/6/259
ابالغ راى 

شماره دادنامه: 9609970350700637 شــماره پرونده: 9509980350700723 شماره بایگانى شعبه: 
950829 خواهان: آقاى علیرضا چنگانى خوراسگانى فرزند حســین با وکالت آقاى مرتضى شبیه گردان 
فرزند محمدعلى به نشــانى اصفهان، خ شهید نیکبخت، ســاختمان دیبا ط ســوم واحد 5 تلفن همراه: 
09134091244 خواندگان: 1- آقاى على اصغر کریم زاده سودجانى فرزند شکراله 2- حاجیه خانم سلطان 
آقا فرزند حاج میرزا محمد خواسته  ها: 1- الزام به تنظیم سند رســمى ملک 2- مطالبه خسارت دادرسى 
راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى مرتضى شبیه گردان به وکالت از علیرضا چنگانى خوراسگانى فرزند 
حسین به طرفیت خواندگان 1- حاجیه خانم ســلطان آقا فرزند حاج میرزا احمد 2- على اصغر کریم زاده 
سودجانى فرزند شکراله به خواسته الزام به تنظیم سند رســمى به میزان 6-28 به معادل 4000 مترمربع 
موضوع مبایعه نامه مورخ 1390/8/15 نسبت به پالك ثبتى شماره 9336 واقع در اراضى چنگان بخش 5 
ثبتى اصفهان و مطالبه خسارات دادرسى نظر به شرح دادخواست تقدیمى ومنضمات از جمله مفاد مبایعه 
نامه استنادى مورخ 1390/8/15 و مبایعه نامه هاى استنادى ایادى قبل به تاریخ هاى 69/11/7 فى مابین 
خوانده ردیف اول و دوم و نظریه کارشناس رسمى دادگسترى که مصون از هرگونه ایراد یا اعتراضى باقى 
مانده است دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته به استناد مواد 519، 198 از قانون آیین دادرسى مدنى و 
مواد 225، 219 از قانون مدنى حکم به الزام خوانده ردیف اول به انتقال چهار هزار سهم مشاع از 28000 
سهم یک ربع طاق از 112000 سهم یک طاق از12 طاق ششدانگ پالك 9336 از بخش 5 ثبت اصفهان 
و پرداخت 7/137/000 ریال بابت هزینه دادرســى وکارشناسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و 
اما در خصوص خوانده ردیف دوم با عنایت به عدم توجه دعوى ثبت به وى به استناد بند 4 ماده 84 از قانون 
آیین دادرســى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نماید راى صادره ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 17528 موسوى دادرس شعبه 

7 دادگاه حقوقى اصفهان/6/260
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973654200832 شــماره پرونده: 9309983654801312 شماره بایگانى شعبه: 
960027 شاکى: سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان به نشانى اصفهان فالورجان جهاد کشاورزى 
متهم: حیدر محمدى فرزند اسداله به نشــانى زازران جاده امامزاده اتهام: تغییر غیرمجاز کاربرى اراض ى 
زراعى و باغها دادگاه با مالحظه محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و بشرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام اقاى حیدر محمدى فرزند اسدا... دایر بر تغییر کاربرى اراضى 
زراعى و باغها از طریق دیوارکشى به میزان 60 مترمربع، و ساخت اتاق به میزا 40 مترمربع موضوع شکایت 
و اعالم جرم اداره جهاد کشاورزى شهرستان فالورجان دادگاه نظر به وقوع تغییر کاربرى بعد از سال 1385 
هجرى شمسى، عدم حضور متهم و عدم ایراد دفاع از خود مســتندا به ماده 3 قانون حفظ کاربرى اراضى 
زراعى و باغ ها عالوه بر حکم به اعاده به وضع ســابق قبل از محوطه سازى، و با توجه به تقویم هشتصد 
هزار ریال براى هر متر مربع توسط کمیســیون موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون مزبور از حیث دیوارکشى و 
با توجه به شان اجتماعى و شرایط مالى و به اســتناد مواد 37 و 38 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 
به پرداخت یک صد و شــصت میلیون ریال جزاى نقدى معادل دو برابر صادر و اعالم میدارد. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 524 عســکرى ارانى رئیس شعبه 104 دادگاه 

کیفرى دو فالورجان /6/279
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609973654200908 شــماره پرونده: 9509983655600065 شــماره بایگانى 
شعبه: 960504 شاکى: جهاد کشــاورزى فالورجان با نمایندگى خانم زهرا قاســمى فرزند ابوالقاسم به 
نشانى اصفهان- فالورجان جهاد کشــاورزى متهمین: 1. فتح اله صالحى فرزند زین العابدین به نشانى 
اصفهان- نجف آباد خ امام خ یزدان شــهر جنوبى ك ش امیرخانى پ 15 2. لیلى دهقانى فرزند غفار به 
نشانى اصفهان- فالورجان مجهول المکان  اتهام: تغییر غیرمجاز کاربرى اراضى زراعى و باغها دادگاه با 
مالحظه محتویات پروده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: 
درخصوص اتهام خانم لیلى دهقانى چم پیرى فرزند غفار دایر بر تغییــر کاربرى اراضى زراعى و باغها از 
طریق دیوارکشى به میزان 50 مترمربع، و ساختمان ســازى به میزان 100 مترمربع و محوطه سازى به 
میزان 2350 مترمربع جمعا 2500 متر مربع موضوع شکایت و اعالم جرم اداره جهاد کشاورزى شهرستان 
فالورجان دادگاه نظر به وقوع تغییر کاربرى بعد از ســال 1385 هجرى شمسى، عدم حضور متهم و عدم 
ایراد دفاع از خود مستندا به ماده 3 قانون حفظ کاربرى اراضى زراعى و باغ ها عالوه بر حکم تخریب ساخت 
و سازهاى صورت گرفته و اعاده به وضع سابق، با توجه به تقویم ده میلیون ریال براى هر متر مربع توسط 
کمیسیون موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون مزبور به پرداخت پنجاه میلیارد ریال جزاى نقدى معادل دو برابر 
صادر و اعالم میدارد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف 
مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 523 عسکرى 

ارانى- رئیس شعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان /6/280
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973654200837 شــماره پرونده: 9409983655700647 شماره بایگانى شعبه: 
951022 شاکى اداره جهاد کشاورزى فالورجان با نمایندگى خانم زهرا قاسمى فرزند ابوالقاسم به نشانى 
اصفهان- فالورجان جهاد کشــاورزى متهمین: 1. رحمت ا... فدایى به نشانى مجهول المکان 2. جمیله 
گالبى فرزند کاظم به نشانى اصفهان- فالورجان جالل اباد بوستان 14 پ 2 اتهام: تغییر غیرمجاز کاربرى 
اراضى زراعى و باغها دادگاه با مالحظه محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و بشرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام رحمت ا... فدایى دایر بر تغییر کاربرى اراضى زراعى و 
باغها از طریق دیوارکشى به میزان 32 مترمربع و ساختمان سازى به میزان 80 مترمربع و محوطه سازى 
به میزان 80 مترمربع جمعا 192 مترمربع موضوع شــکایت و اعالم جرم اداره جهاد کشاورزى شهرستان 
فالورجان دادگاه نظر به وقوع تغییر کاربرى بعد از ســال 1385 هجرى شمسى، عدم حضور متهم و عدم 
ایراد دفاع از خود مســتندا به ماده 3 قانون حفظ کاربرى اراضى زراعى و باغ ها عالوه بر حکم به اعاده به 
وضع ســابق قبل از محوطه ســازى، با توجه به تقویم دومیلیون و چهارصد هزار ریال براى هر مترمربع 
توسط کمیسیون موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون مزبور از حیث دیوارکشــى و با توجه به شان اجتماعى و 
شرایط مالى و به استناد مواد 37 و 38 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 به پرداخت نهصد و بیست 
و یک میلیون و ششــصد هزار ریال جزاى نقدى معادل دو برابر صادر و اعالم میدارد. راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف  مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف:525 عسکرى ارانى رئیس شعبه 104 دادگاه کیفرى دو 

شهرستان فالورجان /6/281
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 1396/12/408837 چون خانم معصومه حافظــى بموجب وکالتنامه شــماره 13609 مورخ 
06/02/1394 دفترخانه 351 نجف آباد به وکالت از ایرج نقدى احدى از ورثه فریدون نقدى باســتناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت چهار دانگ 
مشاع از ششــدانگ قطعه ملک پالك 1487/40 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
درصفحه 132 دفتر 138 ذیل ثبت 21983/999 سندمالکیت شماره 541630 بنام امان اله قائدى فرزند 
امامقلى ثبت وصادر و تســلیم گردیده و طى سند انتقال بشــماره 68259 مورخ 1360/12/23 دفترخانه 
44 به آقاى فریدون نقدى خمسلو فرزند خدابخش انتقال گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت ســهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
ک ه هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/06/09 - م الف:5725- زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد 6/286

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354003439 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980362800620 شــماره بایگانى شــعبه: 960704 حســب شکایت 
ذیحساب دادگسترى اصفهان علیه محمد توکلى به اتهام تحصیل مال از طریق 
نامشروع ابالغ احضاریه به جهت مجهول المکان بودن وى امکان پذیر نمى باشد 
لذا بدین وسیله در اجراى م 174 ق اد که به نامبرده ابالغ مى گردد تا در مورخه 
1396/07/16 ساعت 8/30 در شعبه 114 کیفر ى اصفهان واقع در خ نیکبخت 
دادگسترى کل طبقه 3 شماره 347 حاضر گردد. م الف: 17531 شعبه 114 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (114 جزایى سابق)/6/258

 ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354003438 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980359900188 شــماره بایگانى شعبه: 960703 در خصوص شکایت 
آقایان مجید رضا اعرابى و امیر اعرابى علیه آقاى بابک مسعودى مبنى بر جعل و 
کالهبردارى با توجه به مجهول المکان بودن متهم و عدم دسترسى به وى امکان 
ارسال ابالغیه وى میسر نمى باشــد لذا طبق قانون وقت رسیدگى از طریق نشر 
آگهى به متهم ابالغ مى گردد. 1396/7/15 ســاعت 8/30 صبح در محل شعبه 
114 کیفرى 2 اصفهان خ نیکبخت دادگسترى کل طبقه 3 شماره 347. م الف: 

17530 شعبه 114 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (114 جزایى سابق)/6/257



اقتصاداقتصاد 07073026 سال چهاردهمپنج شنبه  9 شهریور  ماه   1396

ارائه بسته هاى 
متنوع اعتبارى به 
بنگاه هاى تولیدى  

مدیرعامـل بانـک دى بـا بیـان اینکـه حمایـت از 
بنگاه هاى تولیدى و اشـتغالزا در اولویت برنامه هاى 
این بانک قرار دارد، از ارائه بسته هاى متنوع خدمات 
اعتبارى در چارچوب ضوابط و قوانین بانک مرکزى 

خبرداد.
محمدرضا قربانـى تصریح کرد: حمایـت بانک دى 
از شـرکت هاى تولیدى و بازرگانى قدمى در راستاى 
تداوم فعالیـت بخش تولید کشـور و نیروى انسـانى 

شامل کارگران و مهندسان است.
وى اظهار داشـت: حمایـت از شـرکت هاى تولیدى 
صرف نظر از اینکه تولید 100 درصد داخلى هسـتند 
و یا تحـت لیسـانس شـرکت هاى خارجـى فعالیت 
مى کنند، در صورتى که سبب ایجاد اشتغال در کشور 

شود از وظایف بانک ها و بنگاه هاى اقتصادى است.

ترانزیت 19 میلیون تن بار 
در سال جارى

رئیس کمیته ترانزیـت راه آهن ایـران گفت: در پنج 
ماهه امسـال 19 میلیون تن بار در سطح شبکه ریلى 

کشور جابه جا شده است.
حسین عاشورى افزود: این میزان جابه جایى نسبت 
به دوره مشابه سال گذشـته 15 درصد رشد را نشان 

مى دهد.
وى اظهارداشـت: در این مدت بیشـترین رشد جابه 
جایى از طریق شبکه ریلى کشور مربوط به ترانزیت 

54 درصد و بارهاى صادراتى13 درصد بوده است.

توزیع اسکناس نو 
به مناسبت عید غدیر 

بانـک مرکـزى بـه مناسـبت عیـد سـعید غدیرخم 
اسـکناس نو 500 و هزار تومانى و مسکوك نیکل از 
طریق شعب منتخب بانک هاى عامل توزیع مى کند.

این بانـک از طریق شـعب منتخـب بانک هاى ملى 
ایران، صادرات ایران، ملت، اقتصادنوین، پارسـیان، 
سپه و پسـت بانک اسـکناس نوى پنج هزار ریالى و 
دو هزارریالى و مسـکوك نیکل از 12 شهریور تا 16 

شهریور توزیع مى کند. 

 
دستور رئیس جمهور براى 

تکمیل مسکن مهر  
قائم مقام وزیر راه و شهرسـازى با اشـاره به دسـتور 
رئیس جمهور براى تکمیل و اتمام طرح مسکن مهر 
تا پایان سال96گفت: پرونده مسکن مهر تا پایان آذر 

در ده استان به اتمام مى رسد.
احمد اصغرى مهرآبادى افزود: در استان هاى زنجان 
و یزد پرونده مسـکن مهر بسته شـده و در 10 استان 

دیگر تا پایان آذرماه مسکن مهر به اتمام مى رسد.
به گفته وى، دوهزار و 500 واحد آموزشـى مسـکن 
مهـر در کشـور نیـاز داریـم کـه سـاخت 500 واحد 
آموزشى آن توسط راه و شهرسازى آغاز شده و 240 

واحد آن تاکنون به بهره بردارى رسیده است.

آغاز واگذارى آزمایشى 
سیمکارت مجازى

معاون بررسـى هاى فنـى و صـدور پروانه سـازمان 
تنظیم مقـررات و ارتباطـات رادیویى با بیـان اینکه 
اپراتورهاى مجازى باید مطمئن باشند که مى توانند با 
هر اپراتورى ارتباط برقرار کنند، درباره لزوم خالقیت 
و سـرویس هاى جدید ارائه خدمات به مردم در بازار 

رقابتى سخن گفت.
صادق عباسى شـاهکوه درباره شـرایط اپراتورهاى 
مجـازى اظهارداشـت: مصوبـه کمیسـیون تنظیـم 
مقـررات ارتباطـات، اپراتورهـاى اصلـى موبایـل 
را موظـف مى کنـد بـا دو اپراتـور مجـازى کـه 
موافقـت اصولى دارند، قـرارداد ببندنـد. بنابراین هر 
سه اپراتور قراردادهاى خود را بسته و به ما نیز اعالم 

کرده اند.

ویترین

معاون امور اقتصادى و بازرگانــى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه پرداخت تسهیالت بانکى به صنوف به 
تازگى آغاز شده است، گفت: متقاضیان مى توانند با ارائه طرح 

توجیهى خود به بانک ها از این تسهیالت بهره مند شوند.
یدا... صادقى درباره پرداخت ده هزار میلیارد تومان تسهیالت 
بانکى به اصناف گفت: پرداخت تسهیالت براى بازسازى و 
نوسازى واحدهاى صنفى تولیدى و خدمات فنى و واحدهاى 
صنعتى توسط بانک مرکزى تصویب شده است.وى با بیان 
اینکه رئیس کل بانک مرکزى طى بخشنامه اى پرداخت 
تسهیالت بانکى به اصناف را به بانک هاى عامل ابالغ کرده 
است، افزود: براى دریافت تسهیالت بانکى به بخش صنعت 

که پرداخت آن از سال گذشته شروع شد، متقاضیان باید ابتدا 
در سایت بهین یاب ثبت نام مى کردند و سپس تقاضاى آنها 
به بانک ها ارســال و متقاضیان مى توانستند براى دریافت 
تسهیالت به بانک ها مراجعه کنند، اما اصناف براى دریافت 
تسهیالت مستقیم مى توانند به بانک ها مراجعه کنند و نیازى 
به ثبت نام در سایت بهین یاب نیســت. وى اظهار داشت: 
بنابراین واحدهاى صنفى و واحدهاى خدمات فنى متقاضى 
وام باید در بانکى که حساب دارند، پرونده تشکیل دهند و در 
صورتى که طرح آنها براى دریافت وام از نظر اقتصادى توسط 
بانک توجیهى تشخیص داده شد، بانک ها تسهیالت به آنها 

پرداخت مى کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادى و پیمانى با بیان اینکه 
امنیت شــغلى نیروى کار در حال حاضر در مرز هشدار 
قراردارد، خواســتار تدوین هر چه ســریع تر آیین نامه 

اجرایى تعیین سقف مدت زمان قراردادهاى موقت شد.
فتــح ا... بیات خواســتار تدوین هر چه ســریع تر آیین 
نامه اجرایى تبصره یک ماده 7 قانون کار شــد و گفت: 
بر اســاس این تبصره از قانون کار مصوب  سال 1369، 
دولت ها موظف بودند تا نسبت به تعیین سقف مدت زمان 
قراردادهاى موقت اقدام کنند اما با وجود گذشت 27 سال 
از اجراى قانون کار هنوز این آیین نامه تدوین نشده است.

وى بــا تأکید بــر اینکه امــروز بیــش از 94 درصد از 

قراردادهاى کار موقت هستند، گفت: 6 درصد باقیمانده 
نیز قراردادهاى کارگرانى است که در آستانه بازنشستگى 
قرار دارند و بنابراین به زودى شــاهد این خواهیم بود تا 
100درصد کارگران با قراردادهاى موقت فعالیت کنند 
مگر اینکه دولت در این زمینه اقدام عاجل به عمل آورد.

بیات ادامه داد: این حجم از قراردادهاى موقت در کشور 
زیبنده نظام جمهورى اســالمى ایران نیست؛ هر چند 
در زمان جنگ کشور در شــرایط خاص به سر مى برد و 
کارگران در آن زمان هیچ انتظارى براى افزایش حقوق 
و ثبات امنیت نداشــتند اما عدم امنیت شغلى در  شرایط 

امروز کشور منطقى نیست.

امنیت شغلى نیروى کار 
در مرز هشدار

آغاز پرداخت تسهیالت بانکى 
به صنوف

هفته جارى قیمت چند مدل خودروى داخلى در بازار افزایش یافته است.
قیمت تیبا 300 هزار تومان، پراید 131 معادل 200 هزار تومان، پژو SLX 405معادل صد هزار تومان و تندر 90 پالس 

اتومات نیز صد هزار تومان افزایش یافته است.
هفته جارى قیمت بقیه  خودروهاى داخلى در بازار تغییر خاصى نسبت به نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته است.

قیمت برخى خودروهاى داخلى به شرح زیر است:
قیمت بازارقیمت کارخانه اىخودرو
25 میلیون و 500 هزار تومان25 میلیون و 550 هزار تومانتیبا

SE111 21 میلیون و 900 هزار تومان21 میلیون و 250 هزار تومانپراید
21 میلیون و 200 هزار تومان21 میلیون و 300 هزار تومانپراید 131

SLX 405 31 میلیون و 300 هزار تومان31 میلیون و 500 هزار تومانپژو
EF7 31 میلیون و 900 هزار تومان31 میلیون و 600 هزار تومانسمند
37 میلیون تومان36میلیون و 650 هزار تومانپژو پارس سال
38 میلیون و 500 هزار تومان38 میلیون و 100 هزار تومانپژو 206 تیپ 5
34 میلیون و 200 هزار تومان32 میلیون و 900 هزار تومانپژو 206 تیپ 2
39 میلیون تومان39 میلیون تومانپژو 206 وى 8

33 میلیون و 900 هزار تومان34 میلیون و 600 هزار تومانرانا
44 میلیون و 500 هزار تومان42 میلیون و 800 هزار توماندنا

S110 32 میلیون تومان32 میلیون تومانام وى ام
56 میلیون و 500 هزار تومان56 میلیون و 500 هزار تومانام وى ام 550

47 میلیون تومان43 میلیون و 800 هزار تومانساندرو
53 میلیون و 400 هزار تومان49 میلیون و 900 هزار تومانساندرو اتومات
54 میلیون تومان49 میلیون و 200 هزار تومانساندرو استپ وى
62 میلیون تومان55 میلیون و 700 هزار توماناستپ وى اتومات

42 میلیون و 500 هزار تومان41 میلیون و 450 هزار تومانپارس تندر
48 میلیون تومان48 میلیون و 900 هزار تومانتندر 90 پالس اتومات

E2 90 42 میلیون تومان39 میلیون و 500 هزار تومانتندر

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار تصریح 
کرد: شاید بالغ بر 70 درصد تخمه هایى که در بازار 

ایران به فروش مى رسد چینى است.
مصطفى احمدى اظهارداشــت: با توجه به حجم 
پایین تولید کشــور در زمینه برخى از انواع آجیل، 
نمونه هاى چینى با حجم باال وارد بازار شده است و 
اکنون در حوزه انواع تخمه ها بخش قابل توجهى از 
محصوالت بازار نمونه هاى چینى است. به عنوان 
مثال باالى 90 درصد از تخمه هاى کدوى مرمرى 
چینى بوده و در حوزه تخمه آفتابگردان نیز بالغ بر

 80 درصد ظرفیت بازار در دســت چین است. در 
ارتباط با تخمه کدوى گوشتى نیز 50 تا 60 درصد 

بازار در اختیار محصوالت چینى قرار دارد.
وى همچنین عنوان کــرد: نکته قابل توجه آنکه 
هیچیک از این محصوالت ارزش غذایى نداشته و 
تنها ظاهرى مناسب دارند، در حالى که آجیل تولید 
شده در ایران شاید از نظر ظاهر به اندازه نمونه هاى 
خارجى شکیل نباشد، اما قطعاً داراى طعم متفاوت 
بوده و از نظر ارزش غذایى به هیچ وجه قابل قیاس 

با نمونه هاى خارجى نیست.
رئیس اتحادیه فروشــندگان آجیل و خشــکبار 
اظهارداشت: زمانى ما جزو تنها صادرکنندگان آجیل 
و خشکبار بودیم، اما اکنون رقباى بسیارى داریم و 
در آمریکا بیشترین حجم پسته تولید مى شود که 
این شرایط موجب شده اســت ما پس از قرن ها 

به عنوان دومین تولید کننده پسته شناخته شویم.
وى ادامه داد: در چین نیز انواع تخمه کشت مى شود 
که حجم این تولیدات چندین برابر ایران است و شاید 
اگر ما ده سال دیگر هم کار کنیم به حجم آنها نرسیم. 

بازار بادام زمینى و آفتابگردان دست 
چینى ها افتاده است

احمدى در عین حال به بحث بادام زمینى اشــاره 
کرد و گفت: در حوزه بادام زمینى هم محصول ما 
با چین قابل قیاس نبوده و حتى مى توان گفت از 
نظر ارزش غذایى نیم کیلو بادام آستانه با 500 کیلو 
نمونه چینى برابرى مى کند، اما با توجه به مشکلى 
که ما در زمینه  حجم تولید و کمیت داریم، بازار بادام 
زمینى و آفتابگردان ما به دست چینى ها افتاده است.

مدیرکل فناورى اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از اجراى رجیسترى تلفن 
همراه از پایان مهرماه خبر داد.

حمیدرضــا دهقانــى نیــا اظهارداشــت: یکــى از ضرورت هــاى اجــراى این 
طــرح آن بــود کــه بیــش از 90 درصــد واردات ایــن حــوزه از مجــارى 
غیرقانونــى و قاچــاق تأمین مى شــد، حال اگــر قیمت هــر گوشــى را به طور
متوســط 130 تا 165 دالر در نظر بگیریم، رقمى معادل 1/8میلیارد دالر ارزش این 

بازار مى شود.
وى عنوان کرد: اکنون در طول ســال 12 تا 14 میلیون گوشــى تلفن همراه مورد 
نیاز کشــور اســت که از این عدد حدود یک میلیون آن به واســطه تولید کنندگان
 داخلــى تأمیــن مى شــود و درحــدود دو میلیــون دســتگاه به صورت رســمى

و از مبادى قانونى وارد کشــور مى شــود، اما همچنان 11 تا 12 میلیون گوشى تلفن 
همراه به صورت قاچاق وارد مى شــود که باید براى ساماندهى این بخش تصمیمى 

گرفته مى شد. 

رئیس اتحادیه طال و جواهــر دالیل افزایش قیمت طال 
و سکه را تشــریح و عنوان کرد: قیمت طال طى چند روز 
گذشته رکورد پنج سال گذشته را زده و هر گرم طالى 18 

عیار به بیش از 120 هزار تومان رسیده است.
محمد کشــتى آراى گفت: در دو  ســه روز گذشته اتفاق 
عجیبى که افتاده این اســت که طوفانى در آمریکا اتفاق 
افتاده است که باعث شده خیلى ازمسائل اقتصادى تحت 

تأثیر قرار بگیرند.
وى افزود: این طوفان آنقــدر در اقتصاد منطقه آمریکا اثر 
گذاشته اســت که ارزش دالر تضعیف شــده و از طرفى 
چون این طوفان در تگزاس اتفاق افتاده باعث شده خیلى 
از شاخص هاى ارزش سهام در آن منطقه به شدت کاهش 
پیدا کند. رئیس اتحادیه طال و جواهــر ادامه داد: از طرف 

دیگر هم باال رفتن ارزش یورو در مقابل دالر باعث شده 
است که ارزش دالر کاهش پیدا کند و در نتیجه قیمت طال 
با توجه به کاهش ارزش دالر باال رفته و به بیش از هزار و 

322دالر رسیده است.
کشــتى آراى عنوان کرد: در حال حاضر قیمت هر گرم 
طالى 18 عیار بعد از پنج سال به باالترین رقم یعنى بیش 

از 120 هزار تومان رسیده که این رکورد جدیدى است.
وى همچنین درباره افزایــش 11 هزار تومانى قیمت نیم 
سکه گفت:  در مواقعى که چنین اتفاقى مى افتد ممکن است 
بعضى قطعات سکه تقاضاى بیشترى پیدا کند و بعضى 
قطعات تقاضاى کمترى داشــته باشــد وبه طور طبیعى 
قطعاتى که تقاضا برایش بیشتر مى شود با افزایش قیمت 

روبه رو مى شوند. 

باوجود اینکه قیمت هر شــانه تخم مرغ در بازار مصرف 
هزار تا هزار و 500 تومان کاهش  یافته اســت اما قیمت 
گوشت مرغ کماکان در مقابل اقدامات مسئوالن براى 

تنظیم بازار سرکشى مى کند.
قیمت مرغ قصد کاهــش یافتن نــدارد و دلیل این امر 
کــه از تولیدکنندگان ســئوال مى شــود اینطور جواب 
مى دهنــد کــه همیشــه شــعبان یــک مــاه و 
هم رمضان؛ منظورشان آن است که قیمت این محصول 

در طول سال ارزان بوده و حاال به قیمت مناسبى رسیده 
است. 

قیمت مرغ اما این روز براى مصرف کننده و مردمى که 
قدرت خرید کمى دارند باالست و قدرت خرید آنها را در 
مقایسه با قبل کمتر کرده و حدود یک ماه است که این 
محصول در بازار خرده فروشى بیشتر از کیلویى هشت 
هزار تومان و در حال حاضر بــه نرخى در حدود کیلویى 

هشت هزار و 500 تومان به فروش مى رسد.

گرانى مرغ یک ماهه شد
رئیس اتحادیه فروشــندگان مرغ و ماهى اظهار داشت: 
گرانى مرغ یک ماهه شده است و شرایط موجود نیز به 
گونه اى نیست که انتظار ارزان شدن آن در کوتاه مدت را 

داشته باشیم.
مهدى یوسف خانى، ادامه داد: هر کیلوگرم تخم مرغ نیز 
در خرده فروشى پنج هزار و 750و هر شانه دو کیلوگرمى 
از این محصول  11 هزار و 500 تومان به فروش مى رسد.

جدیدترین قیمت خودروهاى داخلى

رکوردشکنى طال پس از 5 سال!

جوالن تخمه هاى  
چینى در بازار

اجراى رجیسترى موبایل
 از پایان مهر ماه

قلدرى مرغ در 
حفظ قیمت  و 
کوتاه آمدن 
تخم مرغ!

براســاس رأى هیئت عمومى دیوان عدالــت ادارى، 
از این پس چک هاى برگشــتى مشــمول مرور زمان 
نمى شــوند. تا پیش از انشــاى این رأى، دیوان عدالت 
ادارى  در صورت عدم اقدام مشــترى نســبت به رفع 
سوء اثر از سابقه چک برگشتى، سابقه هر چک برگشتى 
صرفًا پــس از انقضــاى مدت هفــت ســال از تاریخ 
صدور گواهینامه عــدم پرداخت آن، بــه صورت خود
کار از ســامانه اطالعاتى بانک مرکزى رفع ســوء اثر

 مى شد.

اما دیوان عدالت ادارى به منظور حفظ حقوق دارندگان 
چک، این روش رفع ســوء اثر از چک برگشتى را حذف 

کرده است.
به این ترتیب از شــش راه پیشــین براى رفع سوء اثر 
از چک، راه ششــم یعنى گذشــت هفت ســال از ثبت 
چک برگشــتى در ســامانه بانک مرکزى بالموضوع

 مى شود.
چهــار راه رفع ســوءاثر از چک برگشــتى به شــرح 

زیر است:

امین موجودى: 
مشترى مبلغ کســرى موجودى را به سپرده جارى خود 
واریز نموده و بانک پس از رفع برگشت چک و پرداخت 
مبلغ آن به ذینفع، نســبت به رفع سوء اثر از سابقه چک 

برگشتى مشترى اقدام مى کند.

ارائه الشه چک برگشتى: 
مشترى الشه چک برگشتى را به بانک ارائه و بانک در 

قبال آن به وى رسید تحویل مى دهد.

ارائه رضایتنامه محضرى ذینفع چک به 
بانک:

 در صورت عدم امکان ارائه الشــه چک برگشــتى به 
بانک، بنابه دالیلى نظیر مفقود شــدن، به سرقت رفتن 
و ســوختن، ذینفــع چک (شــخصى کــه گواهینامه 
عــدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شــده اســت) 
مى تواند با حضور در دفترخانه اســناد رسمى، رضایت 
خود را اعالم کرده و بانک بــا دریافت رضایتنامه مزبور، 
نســبت به رفع ســوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن 

اقدام کند. 
تبصره: چنانچه ذینفع چک شخص حقوقى دولتى و یا 
نهاد عمومى غیردولتى باشد مى تواند با ارائه نامه رسمى، 
رضایت خود را اعالم کرده و بانک با دریافت رضایتنامه 
مزبور، نسبت به رفع ســوء اثر از چک مورد نظر و ابطال 

آن اقدام کند. 

واریــز مبلــغ چــک بــه ســپرده
 قرض الحسنه جارى و مســدود کردن آن به 

مدت 24 ماه:
 چنانچه ارائه الشــه چــک و یــا رضایتنامه محضرى 
ذینفع به بانــک امکانپذیر نباشــد، مشــروط به آنکه 
سپرده قرض الحسنه جارى مشــترى نزد شعبه مفتوح 
و توســط مراجع قضائى مسدود نشــده باشد، مشترى 
مى تواند با واریز معادل کســرى موجودى به ســپرده 
قرض الحسنه جارى خود، درخواست مسدود شدن وجه 
مزبور را بــراى پرداخت چک برگشــتى ذیربط تا زمان 
تعییــن تکلیف قطعى چک برگشــتى و یــا حداکثر به 
مدت 24 مــاه، به شــعبه افتتــاح کننده ارائــه کند، 
در این شرایط شــعبه افتتاح کننده موظف است ظرف 
پنــج روز کارى، طى نامــه اى، تأمین وجــه چک را به 
اطالع شــخصى که گواهینامه عدم پرداخت به نام وى 
صادر شده اســت، براى مراجعه به بانک و دریافت وجه 

چک برساند.

4 راه رفع سوء اثر چک بالمحل

چ ک برگشتى مشمول مرور زمان نمى شود 
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

کســى که کیفیتى براى خدا قائل شــد یگانگى او را انــکار کرده و 
آنکس که همانندى براى او قرار داد به حقیقت خدا نرسیده است. 
کسى که خدا را به چیزى تشبیه کرد به مقصد نرسید. آنکس که 
به او اشاره کند یا در وهم آورد، خدا را بى نیاز ندانسته است. هر 
چه که ذاتش شــناخته شده باشد آفریده اســت و آنچه در هستى به 

موال على (ع)دیگرى متکى باشد داراى آفریننده است. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر بادرودروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر بادرود

فرا رسیدن عید سعید قربان،
عید سربلند بیرون آمدن از امتحان عبودیت، 
جشن «تقرب» عاشقان حق و روز اوج بندگى و

 تجلى ایثار ابراهیمى بر همگان مبارك باد.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر طالخونچهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر طالخونچه

قربان، عید ایثار و احسان  است. نماد بزرگ ترین قربان، عید ایثار و احسان  است. نماد بزرگ ترین 
جشن رهایى انسان از آنچه به آنها وابسته شده است. جشن رهایى انسان از آنچه به آنها وابسته شده است. 

قربان، عید ایمان و امتحان است.قربان، عید ایمان و امتحان است.
 فرا رسیدن این عید بزرگ را  به همه مسلمانان  فرا رسیدن این عید بزرگ را  به همه مسلمانان 

جهان تهنیت عرض مى کنیم.جهان تهنیت عرض مى کنیم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر محمد آبادروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر محمد آباد

عید قربان، یادآور زیباترین نمونه تعبد 
انسان در برابر خداوند متعال است. 
فرا رسیدن این عید سعیدرا به همه 

مسلمانان تبریک مى گوییم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر خورروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر خور

عید قربان از بهترین عیدهاست. 
عید قربان عید بر آمدن انسانى نو از 

خویشتن خویش است. عید قربان عید 
رها شدن از اسارت نفس و عید لبیک 

به دعوت حق است.
 فرا رسیدن این عید بزرگ بر همگان 

مبارك باد.

روابط عمومى  دهیارى و شوراى اسالمى على آباد مال علىروابط عمومى  دهیارى و شوراى اسالمى على آباد مال على

دوباره روز جشن «تقرب» عاشقان
 حق رسید. دوباره عید شرافت «بنى آدم» 

رسید. دوباره روز احترام به 
«کرامت انسانى» رسید. 

فرا رسیدن عید سعید قربان بر همگان
 مبارك باد.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر تودشکروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى  شهر تودشک

فرا رسیدن عید بزرگ قربان
 را که جلوه گاه تعبد و تسلیم است و  روز 
گذشتن از همه وابستگى ها و رسیدن 

به عشق مهربان ترین را، به عموم مسلمانان 
ایران و جهان تبریک و تهنیت 

عرض مى نماییم.

پس از انعقاد قــرارداد در قالب مــدل مالى بیع 
متقابل در ســال 92 میان شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان و شــرکت فوالد مبارکه پیرامون 
اجــراى شــبکه فاضــالب در ازاى تخصیــص 
فزایــش 100 درصــدى واگــذارى  پســاب ا
انشــعاب طــى ســال هــاى 92 تــا 95 صورت

 گرفت.
مدیر آب و فاضــالب مبارکه گفت: تا پایان ســال 
91 حدود 7281 انشــعاب فاضالب به مشترکین در 
شهرســتان مبارکه واگذار شده بود در حالى که پس 
از انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت آبفا استان 

اصفهان با شــرکت فوالد مبارکه بر مبناى اجراى 
شبکه فاضالب در این شهرســتان تا پایان سال 95 
حدود 15228 فقره انشــعاب فاضالب به مشترکین 

واگذار گردید.
سیف ا... بستاکى گفت: در قرارداد بیع متقابل میان 
شرکت آبفا اســتان و فوالد مبارکه که در سال 92 
منعقد شد مقرر گردید 220 کیلومتر شبکه فاضالب 
در شهرهاى مبارکه و کرکوند اجرا شود. این درحالى 
است که از ســال 68 تا 92 حدود 70 کیلومتر شبکه 
فاضالب یعنى حدود 24 درصد از کل شبکه اجرا شده 
بود اما در این قرارداد مقــرر گردید 76 درصد از کل 

شبکه فاضالب باقیمانده عملیاتى شود.
 همچنیــن احــداث 6 فقــره ایســتگاه پمپــاژ به 
منظــور انتقــال فاضالب بــه تصفیــه خانه هاى 
فاضالب کرکونــد و مبارکــه در دســتور کار قرار 

گرفت.
وى افزود: خوشبختانه تا پایان سال 95 تنها 6کیلومتر 
از شــبکه فاضالب شــهر کرکوند و 16 کیلومتر از 
شبکه فاضالب شــهر مبارکه اجرایى نشده بود که 

طى قراردادى اجراى این پروژه ها نیز عملیاتى شد.
همچنین احداث 2 فقره ایســتگاه پمپاژ در شــهر 
کرکوند و احداث 4 ایستگاه پمپاژ در شهر مبارکه نیز 

در حال انجام است.
وى درخصــوص احداث ایســتگاه پمپاژ در شــهر 
کرکوند بیان داشــت: احــداث ایســتگاه پمپاژ در 
شــهر کرکوند و نیز محله ســورچه و ســیاه بوم از 
توابع شــهر کرکوند اجراى آن در دســتور کار قرار 

گرفت.
مدیر آبفا شهرســتان مبارکه اعالم کرد: 4 ایستگاه 
پمپاژ فاضالب در شهرســتان مبارکــه در محالت 
دهنو، اســماعیل ترخان و دیزیچه، نهچیر و صفائیه 

در حال احداث است.
بســتاکى با بیان اینکه در حال حاضــر خط انتقال 

پســاب و نیز احداث ایســتگاه پمپاژ از تصفیه خانه 
فاضالب مبارکه به شــرکت فوالد مبارکه در حال 
اجرا اســت اعالم کرد: به منظور انتقال پســاب به 
شــرکت فوالدمبارکه، اجراى خط انتقال پساب از 
تصفیه خانه فاضالب به شــرکت فوالد مبارکه در 
دســتور کار قرار گرفت که هم اکنــون 80 درصد 
پیشــرفت فیزیکى داشته و احداث ایســتگاه پمپاژ 
در تصفیه خانــه فاضالب مبارکه نیــز با 65 درصد 

پیشرفت فیزیکى در حال اجراست.
وى خاطرنشان ســاخت: در ســال جارى با حضور 
وزیر نیرو اجراى شبکه فاضالب شهرهاى دیزیچه 

و زیباشهر نیز آغاز شــد که طى قرارداد شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان با فوالد مبارکه در 
قالب مدل مالى بیــع متقابل مقرر گردید در شــهر 
دیزیچه حدود 109 کیلومتر شــبکه فاضالب اجرا 
و دو فقره ایستگاه پمپاژ احداث و 58 کیلومتر شبکه 
فاضالب در زیباشهر اجرا شــود. این درحالى است 
که پیش بینى مى شــود با تکمیل شبکه فاضالب 
مبارکه و کرکوند و اجراى شبکه فاضالب شهرهاى 
دیزیچه و زیباشــهر، حــدود 10 هزار نفــر از مردم 
این مناطق تحت پوشــش شــبکه فاضــالب قرار

 گیرند.

 افزایش 100 درصدى واگذارى انشعاب فاضالب در شهرستان مبارکه
با مشارکت بخش خصوصى صورت گرفت؛
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تشریفاتى و حیثیتى تشریفاتى و حیثیتى 
دربى بزرگ آسیا در سئولدربى بزرگ آسیا در سئول

با ویژگى هاى روتر جدید 
شرکت «نت گیر» 
بیشتر آشنا شوید
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ساسان اکبرزاده
به همــت روابط عمومى شــرکت برق منطقــه اى اصفهان، 
خبرنگاران از روند پیشرفت وزنى عملیات مونتاژ و نصب پروژه 
پســت 400/63 کیلوولت هاتف اصفهــان در 10 کیلومترى 
کوهپایه بازدید کردنــد و با توضیحات مســئوالن، در جریان 

فعالیت هاى انجام شده در این پروژه قرار گرفتند. 
ناظر پروژه پست 400/63 کیلوولت هاتف در جریان این بازدید 
گفت: پروژه پست 400/63 کیلوولت هاتف اصفهان یکى از پنج 
پروژه اى است که از محل اعتبار بانک توسعه کشورهاى اسالمى 

است و براساس نیاز در حال احداث مى است. 
ناظر پروژه اظهار داشت: این پست با ظرفیت نامى 400 مگاولت 
آمپر با تعداد ده عدد خط 40 کیلوولــت و 18 خط 63 کیلوولت 
وظیفه پایدارى شبکه سراســرى و ارتباط با اســتان یزد را به 

عهده دارد. 
وى با بیان اینکه امروز در مجموع، این پست 65 درصد پیشرفت 
فیزیکى دارد افزود: پست 400/63 کیلوولت هاتف اصفهان در 
بخش ساختمانى 70 درصد، تأمین تجهیزات فشار ضعیف 85 
درصد و تأمین تجهیزات فشار قوى 70 درصد پیشرفت فیزیکى 

داشته است. 

ناظر پروژه پســت 400/63 کیلوولت هاتف اصفهان، پایدارى 
شبکه در شهر اصفهان و نیز به صورت سراسرى، بهبود شبکه 
هاى برق منطقه شــرق اصفهان و تأمین بارهــاى آینده را از 
اهداف اجراى این پروژه برشــمرد و گفت: براســاس ظرفیت 
شناسى هاى انجام شده، در خوشبینانه ترین حالت، تا 30 سال 
آینده، هیچ مشــکلى براى تأمین برق در ایــن منطقه نخواهد

بود. 
ناظر پروژه ادامه داد: از دو سال پیش طراحى و از یکسال گذشته 
کارهاى ساختمانى و نصب تجهیزات این پست آغاز شده و پیش 
بینى مى شود تا اوایل ســال آینده به بهره بردارى برسد. این در 
حالى است که به طور متوســط در این پروژه یکصد نفر به طور 
مستقیم فعالیت داشته اند و براى آنان اشــتغالزایى ایجاد شده 
است.  وى با بیان اینکه پنج پست 230 کیلوولت لنجان، پست 
230 کیلوولت سمیرم، 400 کیلوولت حسنیجه، 400 کیلوولت 
جهان بین (فرادنبه) و پست 400 کیلوولت هاتف از محل تأمین 
اعتبار بانک توسعه کشورهاى اسالمى احداث شده و مى شود، 
گفت: 90 درصد تجهیــزات پســت 400/63 کیلوولت هاتف 
اصفهان در داخل ســاخته شده و از ســوى متخصصان ایرانى 

تأمین و نصب شده است. 

ناظر پروژه پست 400/63 کیلوولت هاتف اصفهان اذعان داشت: 
راه اندازى این پســت و در مدار قرار گرفتــن آن، پایدارى برق

 استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى را موجب خواهد 
شد. البته در این پســت امکان توسعه وجود دارد. وى همچنین 
گزارشى از روند پیشرفت وزنى عملیات مونتاژ و نصب این پروژه 

ارائه داد. 
ناظر پروژه گفــت: تأمین تجهیزات H7 به میــزان 70 درصد، 
تأمین تجهیزات بخش L7 به میزان 85 درصد، نصب تجهیزات 
63 کیلوولت به میزان 90 درصد، مونتاژ و نصب سازه هاى پل 
و گنترى بخــش 63 کیلوولت به میــزان 100 درصد، مونتاژ و 
نصب اســتراکچرهاى تجهیزات بخش 63 کیلوولت به میزان 
100 درصد، مونتاژ و نصب باســبار هوایى بخش 63 کیلوولت 
به میزان 50 درصد، نصب تجهیــزات بخش 400 کیلوولت به 
میزان 70 درصد، مونتاژ و نصب سازه هاى پل و گنترى بخش

 400 کیلوولــت بــه میــزان 100 درصــد، مونتــاژ و نصب 
اســتراکچرهاى تجهیزات بخــش 400 کیلوولــت به میزان
 100 درصد و با ســبار هوایى بخــش 400 کیلوولت به میزان 
80 درصد، پیشــرفت وزنى عملیات مونتاژ و نصب پروژه پست 

400/63 کیلوولت هاتف اصفهان تا امروز است.

پیشرفت 65 درصدى در
 احداث پست برق هاتف اصفهان
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 علت رد شدن فیلمنامه 
 «هیس! پسرها فریاد نمى زنند» را 

 اعالم نمى کنند

10

الغرى با کمک
11 فضاى مجازى!

حکم پرونده 
قاتل آتنا اصالنى 

صادر شد
14

ر

قانون مضحک کنفدراسیون فوتبال آسیاقانون مضحک کنفدراسیون فوتبال آسیا 13
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ســیامک انصارى دربــاره پروژه هاى 
جدیدش بعــد از تمام شــدن ضبط برنامــه «دورهمى» 

توضیحاتى داد.
این بازیگر ســینما و تلویزیون که این روزها فیلم «ساعت 5 عصر» را 

به کارگردانى مهران مدیرى روى پرده هاى ســینما دارد، در گفتگو با 
ایسنا درباره فعالیت این روزهایش اظهار داشت: من االن در پروژه جدید 
مانى حقیقى با نام «خوك» بازى مى کنم. همکاران من در این فیلم حسن 

معجونى، پریناز ایزدیار و لیال حاتمى هستند.
او ادامه داد: همچنین یک پروژه تئاتر با گروه «ســایه» در پیش 
داریم که با رضا حداد و لیلى رشیدى همکارى مى کنم. این 
تئاتر در خارج و داخل ایران اجرا مى شود البته قرار است 
اول در اروپا به روى صحنه برود و فکر کنم در سال آینده 

اجراى آن به تهران برسد.
انصارى اضافه کرد: فعًال تا اسفندماه برنامه من این گونه 

پیش مى رود و بعــد از عید پروژه ســینمایى دیگرى را در 
پیش دارم.

علت رد شدن فیلمنامه 
«هیس! پسرها فریاد نمى زنند» را اعالم نمى کنند

در چند روز گذشته اخبارى درباره مخالفت شوراى پروانه ســاخت با فیلمنامه «هیس پسر ها فریاد نمى زنند» در برخى 
رسانه ها منتشر شد. حاال پوران درخشــنده در واکنش به این موضوع با انتقاد از اعضاى شوراى پروانه ساخت و معاونت 
نظارت سازمان سینمایى گفته که وقتى به آنها مراجعه کرده اســت، هیچکدام از اعضاى این شوراها تعاملى با او برقرار 

نکردند و علت رد شدن فیلمنامه جدیدش را هم اعالم نکردند.
پوران درخشنده درباره درخواست خود از وزیر بهداشت براى دریافت پروانه ساخت «هیس! پسرها فریاد نمى زنند» به آنا 
گفت: فرداى اختتامیه (جشنواره سالمت) فیلمنامه «هیس! پسرها فریاد نمى زنند» را براى وزارتخانه بهداشت فرستادم 
و طى صحبتى که با آنان در اختتامیه داشتم قرار بر این شد که آنها به دلیل اینکه این فیلمنامه به آسیب هاى اجتماعى و 
بحث سالمت مى پردازد در گرفتن پروانه ساخت حامى فیلمنامه باشند. این شد که در اختتامیه جشنواره سالمت این خبر 

را در جمع اعالم کردم.
این کارگردان با بیان اینکه پس از رد شدن فیلمنامه، هیچیک از اعضاى شوراى پروانه ساخت، تماسى با او نگرفتند، توضیح 
داد: علت رد فیلمنامه از سوى شوراى پروانه ساخت به من اعالم نشد. رئیس سازمان سینمایى اعالم مى کند که براى رد 
و یا قبول فیلمنامه ها باید تعامل میان نویسنده و اعضاى شوراى پروانه ساخت صورت بگیرد اما چرا این تعامل با من نشد؟ 

و حاال کسى هم علت رد فیلمنامه را به من توضیح نمى دهد!
درخشنده در ادامه گفت: حتى پس از اعالم شوراى پروانه ساخت در هفته گذشته، من به شوراى ارزشیابى رفتم و از آنها 

خواستم تا تعاملى صورت بگیرد یا حداقل علت رد مجوز براى من توضیح داده شود اما این اتفاق هم رخ نداد.
کارگردان فیلم «زیر سقف دودى» در پایان بیان کرد: به هر حال شوراى پروانه ساخت اعالم کرد که فیلمنامه من با رأى 
و نظر اکثریت اعضا رد شده است. ممکن است با یکسرى ممیزى ها به فیلمنامه «هیس! پسرها گریه نمى کنند» پروانه 

ساخت داده شود اما هنوز تصمیم براى این کار نگرفته ام و نمى دانم که مى خواهم از فیلمنامه حذف کنم یا خیر.

در حالى که نزدیک به یک ماه اســت فیلمبردارى فیلم 
«هایالت» به کارگردانى اصغر نعیمى آغاز شده است، 
 روابط عمومى «هایالیت» با انتشار اولین تصویر 
از بازى جمشید هاشــم پور در این فیلم، از 
فیلمبردارى نیمى از سکانس هاى این فیلم 

سینمایى در روزهاى گذشته خبر داد.
به جز هاشــم پور تاکنون پژمان بازغى، 

آزاده زارعــى، مینا وحیــد و الهه حصارى بــه عنوان 
بازیگران«هایالیت» مقابل دوربین رفته اند و در روزهاى 
آینده با آغاز بازى سام قربیان، ضبط سکانس هاى دیگر 

این فیلم در خارج از شهر تهران شروع خواهد شد.
«هایالیت» چهارمین ســاخته اصغر نعیمى اســت و 
مسعود سالمى به عنوان مدیر فیلمبردارى در این پروژه 

حضور دارد.

کارگردان سینما گفت: آرزوى هر فیلمسازى است 
که روزى بتواند شخصیت بزرگ امام موسى صدر 

را به تصویر بکشد.
به گزارش انتخاب، منیژه حکمــت در تریبون آزاد 
با موضوع امام موســى صدر با بیان اینکه اعتراف 
مى کنم شناختى نسبت به امام موسى صدر نداشته 
ام افزود: با خواندن دو کتــاب از صحبت هاى امام 
موسى صدر و تعاریف ایشــان از دین، شگفت زده 
شدم و بار ها این شــخصیت، ذهن مرا درگیر کرد 
به طوریکه کتاب ایشــان را از 7شب تا 2بامداد بى 

وقفه خواندم.
وى اضافــه کــرد: پیامــد نبــود ایشــان،

کشتار میلیونى است و وجود این روحانى با تعریفى 
که از دین هاى مختلف داشته الزمه امروز بشریت 

است.
این کارگــردان ســینما ادامــه داد: جــاى امام 
موســى صدر، امــروز که برخــى با نام اســالم 
و خــدا و محمــد (ص)، انســان مى ُکشــند 
خالى اســت یعنى کســى که همه ادیان را به هم 

متصل کرد.
حکمت گفت: درامى که زندگى ایشان داشته است 
اگر روزى به تصویر کشیده شود بى نظیر خواهد شد 
و امروز الزم اســت حتى اندکى به شناخت ایشان 

برســیم و با کمک هم این فکر و اندیشه را در 
جهان اشاعه دهیم. 

وى افــزود: کاش آنقــدر متبحــر بودم و 
پول داشــتم تا بتوانم شــخصیت بزرگ
 امام موســى صدر را از نگاه یک زن به 

تصویر مى کشیدم.
حکمــت گفــت: آرزو دارم روزى

 امام موســى صدر بیایــد، زیرا تفکر 
ایشان، نیاز مبرم بشریت است.

انتقاد پوران درخشنده از شوراى پروانه ساخت:

«هیس! پس

اولین تصویر جمشید هاشم پور در «هایالیت»

آرزویم این 
است روزى
 امام موسى 
صدر بازگردد

جدیدش بعــد از تمام شــ
توضیحاتى داد.

این بازیگر ســینما و تلویزیون که این
به کارگردانى مهران مدیرى روى پرده ه
ایسنا درباره فعالیت این روزهایش اظهار دا
مانى حقیقى با نام «خوك» بازى مى کنم. هم
معجونى، پریناز ایزدیار و لیال حاتمى هس
ت او ادامه داد: همچنین یک پروژه
داریم که با رضا حداد و لیلى
تئاتر در خارج و داخل ایر
به روى صح اول در اروپا
اجراى آن به تهران بر
ف انصارى اضافه کرد:
ا پیش مى رود و بعــد

پیش دارم.پ

اگر روزى به تصویر کشیده شود بى نظیر خواهد شد 
و امروز الزم اســت حتى اندکى به شناخت ایشان 

برســیم و با کمک هم این فکر و اندیشه را در 
جهان اشاعه دهیم. 

افــزود: کاش آنقــدر متبحــر بودم و وى
پول داشــتم تا بتوانم شــخصیت بزرگ
 امام موســى صدر را از نگاه یک زن به 

تصویر مى کشیدم.
حکمــت گفــت: آرزو دارم روزى

 امام موســى صدر بیایــد، زیرا تفکر 
ایشان، نیاز مبرم بشریت است.
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روابط عمومى «هایالیت
از بازى جمشید هاش
فیلمبردارى نیمى
سینمایىدر روزه
به جز هاشــم پو

ى کند؟
سیامک انصارى بعد از «دورهمى» چه کار م

بیش از دو ســال است که ســند موســیقى در مرحله بررسى و تدوین 
اســت. بعضى ازاهالى موســیقى معتقد هســتند «حاال ما هیچ قانون 
نوشته اى درباره موسیقى نداریم و طیف هاى مختلف جامعه با آن برخورد 
مى کنند؛ واى به روزى که این قانون نوشته شود! آنگاه بند بند آن را نقد و 
براى آن مجازات تعیین مى کنند». شاید تدوین چنین سندى، این نگرانى 
را به وجود آورد که عده اى به روش دیگر، ساز مخالفتشان با موسیقى را 

کوك کنند. 
حسین علیزاده، نوازنده چیره دست تار و ردیفدان موسیقى، این روزها 66 
ساله شده است، گرد تجربه بر محاســنش خودنمایى مى کند و در پشت 

ظاهر شوخ طبعش، دغدغه مندى اش را مى توان دید. 
خالق «شورانگیز» کارنامه پربارى در حوزه موسیقى ایران دارد. وى در 
این باره مى گوید که تا وقتى مسئوالن نسبت به حوزه موسیقى شناخت 

نداشته باشند، از دست کسى کارى برنمى آید.
فراز هایى از اظهارات این موسیقى دان برجسته را در زیر مى خوانید. 

*وقتى بعد از 40 ســال هنوز شــک داریم در مواردى که بحق است، 
پافشــارى کنیم و فکر مى کنیم باید محتاط باشــیم، مسائل هیچ وقت 
حل نمى شود. وقتى یک نگاه 40 ساله نسبت به این موضوع وجود دارد 
و قدم هاى اساســى باید مخفیانه برداشته شود، کار از ریشه خراب است. 
به نظرم نگاه رسمى نسبت به موســیقى باید دگرگون شود و غیر از این 

نمى شود.
*در کجاى دنیا مردم از قانونمند شــدن موضوعى ناراحت شده اند؟! ما 
همیشه مسائل را قربانى درگیرى هاى سیاسى مى کنیم. اگر هم مشکل 
عقیدتى است، هنوز بعد از این همه سال، کسى توجیه نشده است که این 

مشکل در حوزه موسیقى چیست.
*تعداد کنســرت هایى که در ایران برگزار مى شــود، مانند کشورهایى 
اســت که با موســیقى مشــکلى ندارنــد. بنابرایــن جامعــه این را

  مى طلبد و به شکل قانونى وجود دارد. بده بســتانى که مسئوالن با هم 
دارند، بنا بر مصلحت است و به فرهنگ و ریشــه ایران ربطى ندارد که 

احتیاط کنیم.
*اگر ما از قانونمند شــدن چیزى نگران باشیم، 

پس باید همه چیز بى قانون باشد. من معتقدم 
اگر با این نگاه 40 ساله جلو برویم به هیچ جا 

نمى رسیم.

حسین علیزاده:

نباید از قانونمند شدن 
نگران بود

سردار ســعید منتظرالمهدى 
با حضور در پشــت صحنه 
سریال «نوار زرد» در آگاهى 
شــاپور تهران ضمن بازدید، 
از نزدیک در جریان ســاخت این 

سریال پلیسى جنایى قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، سه شنبه سردار منتظرالمهدى 
(معاون اجتماعى نیروى انتظامى)، محمدرضا مقیمى 
(رئیس پلیس آگاهى کل کشور) و عباس على محمدیان 
(رئیس پلیس آگاهى تهران) همــراه با جمعى از اهالى 
رسانه، از پشــت صحنه ســریال «نوار زرد» بازدید و با 

عوامل این سریال دیدار کردند.
در این بازدید ســکانس هایى از این مجموعه در بخش 
تشــخیص هویت آگاهى و همچنین محوطه بیرونى 
آگاهى ضبط شــد. بازیگرانى چون امیر آقایى در نقش 
اول ســریال و امید روحانى و محسن بهرامى به ایفاى 

نقش پرداختند.
سردار مقیمى در پشت صحنه این سریال به کارگردانى 
پوریا آذربایجانى و تهیه کنندگى محمدرضا شفیعى از 

حساسیت هاى حرفه اى پلیس گفت.
او اظهار داشــت: از جهت آسیب شناسى وقتى بررسى 
کنیم متوجه خواهیم شــد خیلى ها در این جرائم دخیل 
هستند. وقتى ما که در رأس کار هستیم به درستى کار 
انجام ندهیم، نتیجه اش انواع و اقسام جرم ها مى شود. کار 
سریال هاى پلیسى سخت است، نمى دانم چرا هر پلیس 
آگاهى را که مى سازند، او را اینگونه نشان مى دهند که 
خانواده ندارد، همسرش فوت شــده و یا فردى خشن و 
منزوى است، در حالى که شــخصیت هایى مالیم تر از 

بچه هاى آگاهى نداریم.
در حاشیه این بازدید سردار منتظرالمهدى هم اعالم کرد: 

سریال «نوار زرد» در قالب 20 قسمت از 14 مهر ماه از 
شبکه 2 سیما پخش خواهد شد.

او گفت: ســریال «نوار زرد» قهرمان محور اســت و در 
یک فضاى آرام به رشــته تحریر درآمده است. در پایان 
آنچه مخاطب به آن مى رسد آموزش پیشگیرى و درمان 

معضالت اجتماعى است.
پوریا آذربایجانى،  کارگردان ســریال «نــوار زرد» هم 
در جریان ایــن بازدید گفت: «نوار زرد» اولین ســریال 
تلویزیونى من است که تجربه به نســبت جذابى برایم 

شده است.
وى درباره  حساسیت ساخت سریال پلیسى اظهار داشت: 
این سریال کاراکتر سیاه و ســفید ندارد؛ چراکه کاراکتر 
اصلى ما که امیر آقایى نقش آن را بازى مى کند، شخصیت 
بدون اشکال و ســفیدى هم نیست. حتى با انتخاب این 
شخصیت، شاید بعدها مشکالت بیشترى از جانب پلیس 

مطرح شود.

مسئوالن انتظامى
 در پشت صحنه سریالى پلیسى
 با بازى امیر آقایى
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 اگرشما هم ازعالقه مندان به فضاى مجازى هستید قطعاً شاهد تبلیغاتى 
در باره رهایــى از چاقى همچون کاهش وزن در یک ماه، تناســب اندام 
بدون رژیم غذایى و...بوده اید؛ برخى از کاربران براى داشتن وزنى ایده آل 
فریب تبلیغات این صفحه هاى اجتماعى را خورده و از آنان مشاوره حتى 
نسخه هاى پزشکى دریافت مى کنند؛ نسخه هایى که ممکن است سالمتى 

افراد را نشانه گرفته باشد.
مردم به دنبال رسیدن به وزن طبیعى و الغر شدن در زمان کوتاه هستند 
اما برخى افراد براى رسیدن به این هدف مهم از هر روشى حتى غیراصولى 
مانند دریافت مشــاوره و دارو به صورت اینترنتى، غذا نخوردن، مصرف 
داروهاى پرعارضه، انجام جراحى هاى غیرضرورى و حتى ورزش هاى 
بسیار سنگین اســتفاده مى کنند که این شــیوه ها مى تواند براى آنان

 آسیب زا باشد.
استقبال عمومى از شبکه هاى اجتماعى زمینه سوء استفاده برخى افراد 
را فراهم آورده است. امروزه شــاهد ایجاد صفحات، کانال یا گروه هاى 

مختلف با عناوین جذاب در این 
فضا هستیم که هرکدام 

ادعاى ارائه خدمات مطلوب و مناســب را به مردم دارند که کاربران نیاید 
فریب اینگونه اقدامات را بخورند و از آنها براى الغر شدن استفاده کنند.

اگر شما هم جزو افرادى هستید که براى رها شدن سریع از چاقى یا اضافه 
وزن اقدام به گرفتن رژیم هاى غذایى با اعمال شاقه مى کنید، بهتر است 
بدانید شاید در ظاهر موفق به کاهش وزن شوید اما مخاطرات و آسیب هاى 

جدى به روح و جسمتان را نادیده گرفته اید.
پزشــکان گوارش و متخصصان تغذیه توصیه مى کنند، که مردم بدون 
مشــاوره از افراد متخصص و مجرب در این حوزه، اقدام به رژیم الغرى 
براساس مطالب منتشر شده در فضاى مجازى نکنند. این کار در اغلب موارد 

براى آنان مشکل ایجاد مى کند و سبب آسیب به بدن مى شود.

 به روش هاى غیراصولى کاهش وزن در فضاى مجازى 
توجه نکنید

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران در خصوص رژیم الغرى 
غیراصولى، به تبلیغ روش هاى غیراصولى در شــبکه هاى ماهوره اى و 
فضاى مجازى اشاره کرد و گفت: متأسفانه امروزه روش هاى غیراصولى 
زیادى از طریق شبکه هاى ماهواره اى و فضاى مجازى تبلیغ مى شوند 
که ظاهرى فریبنده دارند و مردم نباید براساس اینگونه اقدام 

به رژیم الغرى کنند.
دکتر محمــد امانى تأکید کــرد: این
 روش هــا علمــى، منطقى و 

صحیح نیست و کاهش وزن سریع که در این فضاها تبلیغ مى شود با اصول 
علمى مغایریت دارد و این کار به طور حتم با عوارض همراه است.

این فوق تخصص گوارش و کبد ادامه داد: شبکه هاى ماهواره اى و فضاى 
مجازى کاهش وزن هاى موضعى را معموًال با استفاده از یکسرى داروها و 
مواد گیاهى پیشنهاد مى دهند که اینها پایه و اساس علمى ندارد. این داروها 
فقط جنبه تبلیغاتى و تجارى داشته و از طریق تعدادى افراد سودجو به مردم 

معرفى مى شوند.
امانى به داروهاى کاهش وزن و الغرى اشاره کرد و گفت: داروهاى الغرى 
بسیار محدود است و مى توانند عوارضى داشته باشند و به همین دلیل فقط با 

نظر پزشک باید تجویز شوند.
وى افزود: در برخــى از داروهاى الغرى از روانگردان ها مانند شیشــه 
استفاده مى شــود. افراد ســودجو به بهانه کاهش وزن، مردم را به این 
مواد معتاد مى کنند و هم اینکه از روش غیرعلمى و نادرســت، ســبب

 آسیب هاى جبران ناپذیر به افراد مى شوند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشــکى تهران به استفاده از داروهاى 
گیاهى براى کاهش وزن اشــاره کرد و گفت: جینســینگ و چاى سبز

 مى توانند کاهش وزن مختصرى بدهند اما ممکن است استفاده زیاد آنها 
هم عوارض داشته باشد.

  کاهش وزن در هفته بیش از یک کیلوگرم توصیه نمى 
شود

امانى اظهار داشت: کاهش وزن نیم تا یک کیلوگرم در هفته به مردم 
توصیه مى شود و کاهش وزن بیشتر از یک کیلوگرم در هفته مى 

حیاتى مانند کبد آسیب جدى تواند به ارگان هاى 
وى افزود: کاهش وزن یک وارد کنــد. 

موضوع تدریجى است و به این 
دلیل این کار باید در زمان طوالنى 
انجام شود تا آســیب به ارگان هاى 

حیاتى بدن وارد نشود.
امانى گفــت: در رژیم هاى الغــرى توصیه 
مى شــود که همراه با کاهش وزن، آب، سبزیجات 
و میوه به مقدار کافى مصرف شــود تا طراوات پوســت
 و ارگان هــاى مختلف بدن حفظ شــود.وى توصیه 
کرد کــه مردم به جــاى مصرف غذاهــاى داراى 
کربوهیدرات ماننــد برنج و نــان و نیز غذاهاى 
پرچرب، از غذاهایى مانند حبوبات، سبزیجات 
و انواع میوه ها استفاده کنند و در طول روز از 

آب کافى استفاده کنند.

   رژیم غذایى غیراصولى مى توانــد عوارض جبران 
ناپذیرى داشته باشد

عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى تهران برلزوم گرفتن رژیم 
الغرى اصولى و علمى براى کاهش وزن تأکید کرد و گفت: رژیم غذایى 
غیراصولى، مى تواند عوارض جبران ناپذیرى براى افراد داشته باشد. وى، 
سنگ کیسه صفرا، ریزش موى سر و کمبود ویتامین را از جمله مضرات 
رژیم غذایى غیراصولى اعالم کرد و افزود: در اثر رژیم الغرى غیراصولى 
ممکن است بدن ویتامین هاى الزم و کافى را دریافت نکند و این اقدام مى 

تواند مشکالتى را براى افراد به وجود آورد.
امانى، یبوست شدید یکى دیگر از مضرات این اقدام اعالم کرد و گفت: به 
همین دلیل به افراد توصیه مى شود که در هنگام رژیم الغرى، حتماً مایعات 

به اندازه کافى مصرف کنند.
این فوق تخصص گوارش و کبد، آسیب رســیدن به عضالت را از دیگر 
عوارض کاهش وزن غیراصولى دانست و افزود: کاهش سریع و غیراصولى 

وزن ممکن است به عضالت آسیب برساند.
امانى، درمان صحیح چاقى و رهایى از بیمــارى را امرى الزم و ضرورى 
دانست و بیان کرد: مردم باید کاهش وزن را تحت نظر پزشکان متخصص 
انجام دهند تا این اقدام با اســتفاده از شیوه هاى اصولى، علمى و منطقى 

انجام شود.
وى گفت: چاقى یکى از مشکالت اصلى بهداشتى اکثر جوامع از جمله ایران 
است و طبق آخرین آمارها 30 درصد زنان و 15 درصد مردان چاق هستند و 

اگر اضافه وزن را در نظر بگیریم این درصدها بیشتر مى شود.
امانى با اشاره به اینکه سن ابتال به چاقى کاهش یافته و در بین کودکان هم 
شاهد این بیمارى هستیم، گفت: سکته هاى قلبى و مغزى، فشارخون باال، 
دیابت، کبدچرب، برخى از سرطان ها و نارسایى کبدى از جمله عوارض 

چاقى است.

  غذا نخوردن به مدت طوالنى، مى تواند به بدن آسیب 
برساند

وى ادامه داد: برخى افراد فکر مى کنند که براى کاهش وزن، ساعت ها 
چیزى نخوردن، خوب است ولى این باور اشتباه است و این کار عوارضى 
براى بدن دارد و براى کاهش وزن بایــد غذاهایى با حجم کم و با انرژى 

مناسب در طول روز استفاده شود.
امانى، کاهش تمرکــز، عصبانیت و افت قند را از عــوارض غذا نخوردن 
طوالنى اعالم کرد و گفت: اگر فردى ســاعت ها چیزى نخورد ممکن 
است دچار کاهش تمرکز و عصبانیت شــده و افت قند پیدا کند. این نوع 
رژیم غذایى مى تواند تمایل به خوردن شیرینى را پس گذراندن یک دوره 

بیشتر کند.

وى تأکید کرد: برخى افراد فکر مى کنند که صبحانه میل نکنند یا ناهار 
دیرتر بخورند تا به وزن مناسب برسند که این اقدام نادرست است و بدترین 

نوع رژیم الغرى، رژیمى است که در آن صبحانه حذف شود.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران با اشاره به اینکه فرد باید 
بخش عمده اى از انرژى مورد نیاز بدن را از صبحانه دریافت کند، گفت: 
افت قند و تمایل به مصرف شیرینى جات از عوارض صبحانه نخوردن است.
وى با اشاره به اینکه رژیم غذایى به زمان کوتاهى، محدود نمى شود، گفت: 
رژیم غذایى اصولى بین شش ماه تا یکسال به طول مى انجامد. پس از پایان 
رژیم غذایى، تثبیت وزن در حد طبیعى بسیار مهم است که باید با خوردن 

مناسب آن را حفظ کرد.

 افراد نباید خودسرانه اقدام به رژیم الغرى کنند
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران و متخصص تغذیه بالینى 
هم به مضرات رژیم غذایى خودسرانه اشاره و به مردم توصیه کرد که نباید 

خودسرانه اقدام به رژیم غذایى الغرى کنند.
کوروش جعفریان به افراد چاق یا داراى اضافه وزن توصیه کرد که براساس 
اصول و مبانى، علم تغذیه اقدام به این کار کنند تا دچار مشکالتى نشوند. 
این فرآیند نیازمند برنامه درست غذایى است تا هم از چاقى یا اضافه وزن 

جلوگیرى و هم عوارضى براى بدن نداشته باشد.
این متخصص تغذیه بالینى تأکید کرد: در رژیم غذایى، وقتى مقدار غذا و در 
نتیجه دریافت انرژى کم مى شود، نباید فرد در میزان دریافت مواد مغذى که 

براى بدن ضرورى است، کمبود پیدا کند.
وى به عوارض رژیم الغرى خودســرانه اشــاره کرد و گفت: ریزش مو، 
مشکالت پوستى و ناخن، برخى عوارض رژیم غذایى خودسرانه است که 

فرد مى تواند آنها را به صورت ظاهرى مشاهده کند.
جعفریان ادامه داد: متأسفانه برخى از آسیب هایى که فرد مى تواند به آن مبتال 
شود به ظاهر دیده نمى شود، به طور مثال فرد در طول دوره کاهش وزن غیر 

اصولى، عضالت آسیب مى بیند و اندام هاى داخلى دچار مشکل مى شوند.
وى گفت: رژیم غذایى مانند یک ســفر مى ماند که خوشــى، ســختى 
و زحمت دارد و کســى که مى خواهــد وزن خود را کاهــش دهد، باید

 سختى ها و نامالیمات را تحمل کند و در برخى موارد که وزن سریع کاهش 
پیدا مى کند بیش از حد امیدوار نشده و در مواردى که کاهش ورزن به کندى 

انجام مى شود از این کار مایوس نشود.
مدیر گروه تغذیه بالینى دانشگاه علوم پزشکى تهران هم در این خصوص 
به خبرنگار علمى ایرنا گفت: رژیم غذایى خودسرانه به هیچ وجه توصیه 
نمى شــود و رژیم غذایى غیراصولى عالوه بر آسیب به عضالت، سبب 

ریزش مو و عصبانیت مى شود.
دکتر سیدعلى کشاورز افزود: با رعایت اصول الغرى، مشکلى براى آنان به 
وجود نمى آید و از کودك سه ساله تا فرد 85 مى توانند از رژیم غذایى مناسب 
و علمى بهره مند شوند و مشکلى هم براى آنها به وجود نیاید، چراکه این کار 

براساس شرایط علمى و اصولى انجام مى شود.

الغرى با کمک فضاى مجازى!

ب یبزا آ
استقبال عمومى از شبکه هاى اجتماعى زمینه سوء استفاده برخى افراد 
را فراهم آورده است. امروزه شــاهد ایجاد صفحات، کانال یا گروه هاى 

مختلف با عناوین جذاب در این
مممدام فضا هستیم که هرک

ور ب ر ر ین زى ج ى ر ر ب س بر
براى آنان مشکل ایجاد مى کند و سبب آسیب به بدن مى شود.

 بهروش هاى غیراصولى کاهش وزن در فضاى مجازى 
توجه نکنید

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکىتهران در خصوص رژیم الغرى
به تبلیغ روش هاى غیراصولى در شــبکه هاى ماهوره اى و غیراصولى،
فضاى مجازى اشاره کرد و گفت: متأسفانه امروزه روش هاى غیراصولى
زیادى ازطریق شبکه هاى ماهواره اى و فضاىمجازى تبلیغمى شوند
که ظاهرى فریبنده دارند و مردم نباید براساس اینگونه اقدام

به رژیم الغرى کنند.
دکتر محمــد امانى تأکید کــرد: این
 روش هــا علمــى، منطقى و 

ین وب ب ى ور و ى و و ر ی ب
نظر پزشک باید تجویز شوند.

برخــى از داروهاى الغرى از روانگردان ها م در د: وى افزود
م استفاده مى شــود. افراد ســودجو به بهانه کاهش وزن،
مواد معتاد مى کنند و هم اینکه از روش غیرعلمى و نادرسـ

 آسیب هاى جبران ناپذیر به افراد مى شوند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علومپزشــکىتهران به استفا

گیاهى براى کاهش وزن اشــاره کرد و گفت: جینســینگ
 مىتوانند کاهشوزنمختصرى بدهند اما ممکن است اس

هم عوارض داشته باشد.

  کاهش وزن در هفته بیش از یک کیلوگرمت
شود

امانى اظهار داشت: کاهش وزن نیم تا یک کیلوگرم در
توصیه مى شود و کاهش وزن بیشتر از یک کیلوگرم

حیاتى مانند کبدتواند به ارگان هاى 
وى افزود: کاهوارد کنــد. 

موضوع تدریجى
دلیل این کار باید در
انجام شود تا آســیبب

حیاتى بدن وارد نشود.
امانى گفــت: در رژیم هاى الغ

مى شــود که همراه با کاهش وزن، آب
تا طراو کافى مصرف شــود و میوه به مقدار
 و ارگان هــاى مختلف بدن حفظ شــو
کرد کــه مردم به جــاى مصرف غذا
کربوهیدرات ماننــد برنج و نــان

پرچرب، از غذاهایى مانند حبوبات
د و انواع میوه ها استفاده کنند و

آب کافى استفاده کنند.

    هشدار جدى به متولدان قبل از 71

  6 شربت ایرانى و خواص بى نظیر آنها

از سال 1371 واکس «هپاتیتB» از بدو تولد به صورت 
اجبارى به نــوزادان تزریق مى شــود و در حال حاضر 
کسانى که به این بیمارى مبتال مى شوند بیشتر افراد 25 

سال به باال هستند.
تزریق این واکســن که در ســه نوبت انجام مى شــود 
مى تواند فرد را براى همیشــه از ابتال بــه این بیمارى 
مصون بدارد. این بیمارى از طریق خون به بیمار منتقل 
مى شود که ارتباط جنسى از بیمار به فرد سالم و تزریق با 
سرنگ آلوده به ویژه در بین معتادان شایع ترین راه هاى 

انتقال آن است.
این بیمارى از طریق پوســت ســالم و یا بزاق دهان به 
راحتى منتقل نمى شود و چناچه زخمى در فرد ایجاد شده 
باشد و وسیله اى آلوده به ویروس هپاتیت B با زخم بیمار 
تماس داشته باشد، ویروس آن مى تواند از این طریق به 

فرد منتقل شود.

سایر راه هاى انتقال این بیمارى از طریق مخاط چشم و 
دهان به واسطه ترشحات و بزاق آلوده نیز امکان انتقال 
در صورتى که به نحوى مستقیماً ویروس آن وارد جریان 
خون شود، وجود خواهد داشــت. همچنین جنین نیز از 

طریق مادر در خطر این بیمارى است.
اگرچه با سه دوره واکسیناسیون، افراد براى همیشه در 
برابر هپاتیتB مصون خواهند شد، اما در صورت لزوم 
یک ماه پس از ســومین تزریق واکسن هپاتیت، تست 
آنتى بادى از فرد گرفته مى شود و در صورتى که نتیجه 
این تست عدد باالى 10 را نشان دهد، این اطمینان به 
وجود خواهد آمد که ایمنى الزم در فرد در برابر بیمارى 

مذکور مادام العمر حاصل شده است.
گفتنى است بسیارى از افراد مبتال به هپاتیت تنها ناقل 
این بیمارى هســتند و عالمت ظاهرى ندارند. هپاتیت 

افــراد دیده B به دو صورت حــاد و مزمن در 
مى شود، که د ر نوع حاد آن عالئمى مانند زردى عمومى 
بدن و بروز تب و لرز در مبتالیان به آن مشهود است، این 
افراد در بسیارى از موارد بهبودى کامل خواهند یافت اما 
در درصدى از آنان این بیمارى به صورت مزمن مى شود.

تعداد بیمارانى که هپاتیت آنها مزمن شــده اســت، به 
مرور زمان ناقل بیمارى خواهند شد، اگرچه به بدن آنان 
آسیبى نمى رســد، اما این افراد مى توانند دیگران را در 
صورتى که شرایط انتقال هپاتیتB در آنان مهیا باشد، 

به این بیمارى مبتال کنند.
افرادى که بیمارى مزمــن دارند در صورتى که اقدام به 
درمان نکنند به تدریج دچار نارسایى کبد مى شوند و در 
مراحل پیشرفته شکم آب آورده و دچار خونریزى هاى 
گوارشى مى شوند و در نهایت به سیروز کبدى خواهد شد 

که در این بیماران باید پیوند کبد انجام شود.
اگرچه تزریق واکســن هپاتیتB اجبارى نیست اما 
بهتر اســت همه افرادى که تا کنــون در برابر 
ایــن بیمارى واکســینه نشــده اند، هرچه 
زودتر در این زمینه اقــدام کنند، به ویژه 
افرادى کــه در خانواده خــود فردى به 
این بیمارى مبتال دارنــد و مخصوصًا 
متأهالن که در مورد آنان این امر الزامى 
اســت و در صورتى که یک از افراد به 
این بیمارى مبتال شــده اند هرچه زودتر 
همه افراد خانواده باید آزمایشات الزم در 
مورد آنان انجام شود و در صورت 
لزوم اقــدام بــه درمان

 کنند.

به اغلب مبتالیان به فشــارخون باال توصیه مى شود 
که فشارخون خود را در خانه به طور دائم تحت کنترل 
داشته باشند و اکنون پزشکان معتقدند که اندازه گیرى 
فشــارخون صبحگاهى نســبت به عصر، شاخص 
مطمئن ترى براى پیش بینى احتمال ســکته مغزى 

است.
در این مطالعه متخصصان، اطالعات مرتبط با تعدادى 
از مردم ژاپن را بررســى کــرده و دریافتند زمانى که 
فشارخون آنان به هنگام صبح اندازه گیرى مى شود باال 
بودن فشارخون با خطر فزاینده سکته مغزى مرتبط 
است اما زمانى که به هنگام عصر اندازه گیرى مى شود 

نمى تواند خطر سکته مغزى را آشکار کند. 
فشــارخون هنگام صبــح رو به افزایــش مى رود و 
این افزایش در میان مردم آسیا نســبت به ساکنان 
کشــورهاى غربى بیشــتر اســت. به همین دلیل 
اندازه گیرى فشــارخون صبحگاهى به خصوص در 

میان آسیایى ها بیشتر اهمیت دارد.
در این مطالعه بیش از چهار هــزار و300 نفر از مردم 
ژاپن که حداقل یکى از فاکتورهــاى بیمارى قلبى 
همچون فشارخون باال، کلســترول باال یا دیابت را 
داشته اند، شرکت کردند. براى مدت زمان دو هفته این 
افراد فشارخون خود را در خانه، یک نوبت به هنگام 

صبح و بار دیگر به هنگام عصر اندازه گیرى کردند.
سپس براى مدت زمان چهار ســال این افراد تحت 

کنترل قرار گرفته و مشــخص شــد که در این 
دوره 75 نفر از آنان دچار ســکته 

شــده اند. همچنین آشکار شد 
که در مقایســه با فشــارخون 

صبحگاهى زیــر 135 میلیمتر 
جیوه، فشــارخون باالى 155 میلیمتر جیوه در عصر 

نمى تواند نشانه افزایش خطر سکته مغزى باشد.
به گفته پزشــکان، اندازه گیرى فشارخون به هنگام 

عصر نمى تواند نشان دهنده احتمال سکته مغزى باشد 
زیرا بسیارى از فاکتورهاى بیرونى مثل حمام آب داغ یا 
نوع تغذیه بر آن تأثیرگذار هستند. همچنین باال بودن 
فشارخون هنگام صبح با فاکتورهاى روان شناختى 

مرتبط است.

در فصل تابســتان به دلیل تعرق زیاد بدن و گرماى 
طاقت فرسا، مصرف نوشیدنى هاى خنک و دلچسب 
باعث آرامش بدن مى شــود، اگر نوشــیدنى هاى 
مصرفى عالوه بــر دارا بودن طعــم و عطر دلپذیر 
خواص سالمتى نیز داشته باشند مصرف آنها بیشتر 

توصیه مى شود.
بهتر است سراغ نوشــیدنى هاى کافئین دار و گازدار 
نرویــم و به جاى اســتفاده از نوشــابه هاى مضر از 
نوشیدنى هاى مقوى خانگى استفاده کنیم. مطمئن 
باشید که نوشــیدنى هاى خانگى عالوه بر اینکه به 
قول قدیمى هــا جگرتان را حال مــى آورد، موادى 

مغذى نیز به بدن مى رساند.
پس بیایید به چند نوشیدنى تابستانى و خواص آنها 

نظرى بیاندازیم:
1) شربت آلبالو

 این شــربت از قدیم االیام مهمان خانه هاى 
ایرانى بوده اســت. آلبالو غنى از ویتامین هاى 
B و C و داراى امالح معدنى فراوان ســدیم، 
منیزیم، پتاسیم، مس و روى است و مقدار کمى نیز 
ویتامین A دارد. میوه آلبالو باعث آرامش اعصاب و 
رفع تشنگى مى شود و اشتهاآور خوبى است. مصرف 
چند روز متوالى شــربت آلبالو در معالجه کبد، ورم 

کلیه، معده و روده بسیار مؤثر است.
2) شربت لیمو

 این شربت از لیموترش درست مى شود. لیموترش 
داراى ویتامین هاى B3 ،B2 ،A، B1 و C اســت 
که به دلیل وجود ویتامین Aاهمیت شایانى در رشد و 
حفظ  جوانى سلول هاى پوست دارد. شربت لیموترش 
مقوى و تب بر است و عالوه بر این براى کسانى که 
مبتال به خون  ریزى هستند، بسیار پرفایده. براى تهیه 
این شربت، لیمو را باید با آب و شکر یا قند به قدرکافى 
مخلوط کرد. ویتامین C موجود در لیموترش باعث 
سالمت و نشاط بدن مى شود و تأثیر زیادى بر غدد 
داخلى بدن دارد. لیموترش حالت تهوع را نیز از بین 

مى برد.
3) شربت بِه  لیمو

 این شربت خوشــمزه از بِه، لیموترش، آب و شکر 
تهیه مى شود؛ بنابراین خواص مغذى بِه و لیموترش 
 ،Bو A را یکجا دارد. میوه بِــه داراى ویتامین هاى
آهک و تانن اســت؛ همچنین ملین اســت و باعث 
کوچک شدن شکم نیز مى شــود. آبمیوه بِه درمانى 
مؤثر علیه خون ریزى معده اســت، اشــتها را زیاد 
مى کند و بوى بد دهــان را از بین مى برد. نکته حائز 
اهمیت دیگــر در مورد این میوه هم این اســت که 
شربت بِه لیمو حرارت بدن را فرومى نشاند و گرماى 
درونى آن را از بین مى برد؛ بنابراین یکى از بهترین 
نوشیدنى هاى تابستانه اســت. به عالوه معده را نیز 

تقویت مى کند.
4) عرق بیدمشک

 با استفاده از عرق بیدمشــک، آب و شکر مى توانید 
شربت بیدمشک درســت کنید. البته مى توان براى 
بهترشدن طعمش به آن زعفران و گالب هم اضافه 
کرد. بیدمشک گیاهى اســت ملین و تقویت کننده 
قلب و اعصــاب که عرق آن دســتگاه گوارشــى 
را تقویت کــرده و باعث افزایش اشــتها مى شــود. 
همچنین تقویت کننده دستگاه عصبى، آرامش بخش 
و خواب آور اســت. عالوه بر این باعث کاهش دماى 

بدن و حرارت نیز مى شود. خاصیت تب بر هم دارد.
5) خاکشیر

 با فرارسیدن فصل تابستان بازار مصرف خاکشیر هم 
داغ شده است. خاکشیر داراى اسیدهاى چربى است 
که باعث التیام زخم و جراحات مى شــود. همچنین 
اشــتهاآور و بازکننده گرفتگى صداست و براى رفع 
التهاب پوستى مثل کهیر نیز بسیار مفید است. مهمتر 
از همه اینکه تب بر اســت و باعــث کاهش حرارت 
بدن مى شود. خاصیت ضدعفونى کنندگى هم دارد 
و براى ناراحتى هاى روده مثل اســهال و یبوســت 

بسیار مفید است.
6) سکنجبین- خیار

 این شربت هم یکى از خوشمزه ترین و محبوب ترین 
نوشیدنى ها نزد ایرانیان است. این شربت از مخلوط 
شــکر، ســرکه ســفید، نعناع (یا عرق نعناع) و آب 
تهیه مى شــود و یکى از بهترین نوشیدنى ها براى 
رفع عطش و گرمازدگــى اســت. مى توانید براى 
تهیه آن به جاى سرکه سفید از سرکه سیب استفاده 

کنید.
نعنــاع داراى پروتئین ، چربــى، کربوهیدرات و آب 
اســت. این گیاه اضطــراب و نگرانــى را کاهش 
مى دهــد، نفخ شــکم را از بین مى بــرد، خاصیت 
ضدعفونى کنندگى دارد و شل کننده عضالت است. 
عالوه بر این نعناع باعث پیشگیرى از خواب آلودگى 
و آرامش اعصاب مى شود. سرکه نیز داراى خاصیت 
آنتى بیوتیــک، ضدعفونى کنندگــى و همچنیــن 
ضدباکترى و قارچ و براى درمان تصلب شــرایین 
مفید است. فشارخون را نیز کاهش مى دهد، در بهبود 
مسمومیت هاى غذایى و ناراحتى هاى گوارشى مؤثر 
است و باعث ارتقاى عملکرد سیستم دفاعى بدن در 

مقابله با عوامل بیمارى زا مى شود.
چون نعناع و سکنجبین کمى گرم هستند، برخى آب 
خیار را نیز به این شــربت اضافه مى کنند؛ زیرا خیار 
میوه اى خنک است؛ بنابراین باعث خنک  شدن بدن 
مى شــود. به هضم غذا نیز کمک مى کند و ملین و 
ادرارآور است. همچنین خون را تصفیه  کرده و عطش 

را تسکین مى دهد.

چرا باید فشارخون را صبح ها کنترل کنیم؟

به ویروس هپاتیتB با زخم بیمار  Bباشد و وسیله اى آلوده
تماس داشته باشد، ویروس آن مى تواند از این طریق به 

فرد منتقل شود.

گفتنى است بسیارى از افراد مبتال به هپاتیت تنها ناقل
این بیمارى هســتند و عالمت ظاهرى ندارند. هپاتیت

مراحل پیشرفته شکم آب آورده
گوارشى مى شوند و در نهایت بهس
که در این بیماران باید پیوند کبد
اگرچه تزریق واکســن هپاتی
بهتر اســت همه افرادى
ایــن بیمارى واکسـ
زودتر در این زمینه
خ افرادى کــه در
این بیمارى مبتال
متأهالن که در م
صو اســت و در
این بیمارى مبتال
همه افراد خانواده
مورد آنان
لز

7

ر ب ی ی ب رول
 مدت زماندو هفته این

نه، یک نوبت به هنگام 
ر اندازه گیرى کردند.

ســال این افراد تحت 
ص شــد که در این 

ــکته 
شد
ن

متر
1 میلیمتر جیوه در عصر 

 سکته مغزى باشد.
رى فشارخون به هنگام

ى ن رو ى ور ب بح م ون ر
مصرفى عالوه بــر دارمرتبط است.

داش نیز خواص سالمتى
توصیه مى شود.

بهتر است سراغ نوشــی
به جاى اســت نرویــم و
نوشیدنى هاى مقوى خ
باشید که نوشــیدنى ه
قول قدیمى هــا جگرت
مغذى نیز به بدن مى رس
پس بیایید به چند نوش

نظرى بیاندازیم:
1) شربت آلبا
 این شــربت از

ایرانى بوده اســت
C و C و داراى ام B
منیزیم، پتاسیم، مسو

 در 
برخى از داروهاى الغرى 

از روانگردان ها مانند شیشه 
استفاده مى شود. افراد سودجو 

به بهانه کاهش وزن، مردم را 
به این مواد معتاد مى کنند و 
هم اینکه از روش غیرعلمى و 

نادرست، سبب
 آسیب هاى جبران ناپذیر به 

افراد مى شوند.
 آس
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دربى بزرگ آسیا در سئول 

پشت پرده
 درخواست عجیب 

مدیران باشگاه استقالل قصد دارند از مدیران صدا و سیما درخواست کنند که گزارش 
بازى هاى این تیم به گزارشــگرى غیر از عادل فردوسى پور ســپرده شود! مدیران 
استقالل اعتقاد دارند گزارش فردوسى پور در خالل بازى استقالل و پدیده باعث ایجاد 
التهاب در سکوهاى ورزشگاه آزادى شــده و همین التهاب و هیجان در پایان بازى 
منجر به شعارهایى علیه سرمربى استقالل شده است! البته استقاللى ها مدت هاست 
که با مجرى برنامه 90 رابطه خوبى ندارند و با تعصب زیادى اعتقاد دارند فردوسى پور 
معموًال در گزارش هاى خود و در برنامه 90 از پرسپولیس جانبدارى و علیه استقالل 
حاشیه سازى مى کند. اما به نظر مى رسد آنچه باعث شده تا مدیران استقالل به فکر 
ارائه این درخواست عجیب بیافتند گزارش فردوســى پور در بازى استقالل و پدیده 
بوده. عادل در دقایق آخر این بازى به شدت روى حرکات و رفتار منصوریان مانور داد. 
این مانور، از رفتن منصوریان به سمت مهاجرى و گرفتن دست هاى او شروع شد و 
تا سوت پایان مسابقه هم دنبال شد او طعنه هایى هم به منصوریان زد و از رفتارهاى 
او با اصطالح «شوآف» یاد کرد. البته گزارش فردوسى پور کامًال طبیعى بود و آنچه 
غیرطبیعى بود رفتارهاى عجیب منصوریان بود که نه تنها در گزارش عادل بلکه در 
تمام رسانه ها بازخورد داشت. هرچند گفته شده که این مدیران استقالل هستند که 
از صدا و سیما چنین درخواستى داشــته اند اما قطعاً ریشه این درخواست به شخص 
منصوریان برمى گردد. ظاهراً او از لحن گزارش فردوسى پور و طعنه هایش به شدت 
ناراحت شده و از مدیران باشگاه استقالل خواسته تا از صدا و سیما بخواهند که او دیگر 

بازى هاى استقالل را گزارش نکند.

مالقات مجیدى با 
اسپانیولى ها

 سایت باشگاه اسپانیول در گزارشى 
به روند حضور فرهاد مجیدى، ستاره 
سابق تیم استقالل تهران و ملى پوش 
اسبق ایران در کمپ تمرینى خودش 

پرداخت. 
در ابتداى این گزارش آمده اســت: 
«فرهاد مجیدى، بازیکن سابق تیم 
ملى ایران و یکى از ستاره هاى فوتبال 
آسیا به دعوت باشگاه اسپانیول براى 

دومین بار از ســال 2014 بازدیدى از ورزشگاه RCDE داشــت و  با شرایط کار 
تیم هاى پایه در مجموعه تمرینى «دنى خارکه» آشنا شد. او به عنوان مهمان چند 
هفته در کاتالونیا خواهد بود تا با ســاختار تمرینى، شیوه کارى تیم هاى جوانان و 
همینطور تمرینات تیم اصلى باشگاه  آشنا شود. عالوه بر این، مجیدى سازماندهى 
و توسعه باشگاه اســپانیول را زیر نظر مى گیرد.  مجیدى فصل 2000-1999 در 
راپیدوین توپ مى زد اما بیشتر دوران بازى خود را در آسیا سپرى کرده است و در 
جمع هواداران استقالل یک اسطوره به حساب مى آید. او در لندن دوره ها مربیگرى 
را زیر نظر فدراسیون فوتبال انگلیس سپرى کرد. باشگاه اسپانیول مطمئن است 

حضور مجیدى به گسترش برند باشگاه در آسیا کمک مى کند. 

  مسقف کردن نقش جهان 
با انرژى خورشیدى؟

مسقف کردن ورزشــگاه نقش جهان با صفحات خورشــیدى در گرو همکارى 
شرکت توسعه و تجهیز است که البته هنوز گامى در این خصوص برداشته نشده 

است.
حدود یکسال از پیشنهاد یک شــرکت آلمانى براى مسقف کردن ورزشگاه نقش 
جهان با صفحات خورشیدى مى گذرد . این شرکت پیش از این پروژه مشابهى را در 

ورزشگاه خانگى دورتموند (وست فالن) به انجام رسانده است.
با وجود موافقت اولیه شرکت فوالد مبارکه و باشگاه سپاهان با این پیشنهاد، شرکت 
توســعه و تجهیز تا کنون از ارائه اطالعات الزم در خصوص سازه ورزشگاه نقش 
جهان براى امکان سنجى اجراى این طرح و انتخاب صفحات مورد نیاز خوددارى 

کرده است.
 الزم به ذکر است که اجراى این پیشنهاد مى تواند عالوه بر تأمین انرژى پاك براى 
مجموعه نقش جهان، در دراز مدت نیز براى باشگاه سپاهان درآمدزایى به همراه 

داشته باشد.
حال که ورزشگاه نقش جهان پس از سال ها با تالش شرکت فوالد مبارکه به بهره 
بردارى رسیده، گویا مسقف کردن آن با وجود تعلل شرکت توسعه و تجهیز، به آرزو 

و حسرتى جدید براى هواداران تبدیل مى شود .
به نظر مى رسد علت همکارى نکردن شرکت تجهیز را باید در عدم نفع اقتصادى 

اجراى این پروژه براى این شرکت جستجو کرد.

نصف جهان   حاال همه نگاه ها به دربى بزرگ آسیاســت. هر چند 
این دیدار به لطف اقتدار ایران و تدابیــر کى روش تبدیل به یک 
مسابقه  تشریفاتى براى ایران شده،اما  حیثیتى بودن آن همچنان 
پابرجاست. البته انگیزه هاى ایران و کى روش در حفظ رکوردها 
را هم نباید از یاد ببریم و همه اینها باعث مى شود تا در انتظار یک 

دیدار جذاب باشیم.
دیدار تیم هاى ملى فوتبال ایران و کره جنوبى را مى توان به دربى 
آسیا تشبیه کرد؛ دو تیمى که از قدمتى طوالنى در آسیا برخوردار 
هستند و از شکل گیرى فوتبال در آســیا تا امروز همواره در اکثر 
تورنمنت هاى این قاره مدعى بوده اند و از خوب یا بد ماجرا به طور 

مرتب رقیب یکدیگر مى شوند.
 امروز پنج شنبه بار دیگر دو غول سنتى فوتبال آسیا رو در روى هم 
قرار مى گیرند. دو تیم در شرایطى به میدان مى روند که بر خالف 

یک دهه گذشته ایران دست باالتر را دارد. کره بعد از هشت صعود 
متوالى به جام جهانى، در گام نهم، کم آورده اما هنوز مى تواند بلیت 

روسیه را بگیرد.
این دیدار ساعت 16و 30دقیقه امروزدر ورزشگاه جام جهانى سئول 
برگزار مى شود و چشم بادامى ها براى شکست دادن ایران دست 
به هر کارى زده اند. از افزایش ظرفیت ورزشگاه تا پرداخت حقوق 
به کارمندانى که در ورزشگاه حضور مى یابند و... اقدماتى است که 
دولت این کشور انجام داده است. آنها ابتدا زمین نامناسبى را هم 
در اختیار ایران قرار داده بودند اما کى روش بعد از اعتراض به این 
موضوع بار دیگر اعالم کرد که بازیکنانش در این شرایط قوى تر 

و قدرتمندتر مى شوند.
چهار ســال قبل، ایران براى صعود به جام جهانى برزیل، نیاز به 
پیروزى برابر کره جنوبى داشت اما سرمربى سابق این تیم عنوان 
کرد که از ایران بیش از ازبکســتان بدش مى آید و با شکســت 

ن  ا یــر براى صعــود به برزیل به ازبکســتان ا
کمک مى کنــد. همین اظهارنظر 
آغازگر جنگى میــان مربیان دو 
تیم بود و کــى روش فردى بود که 
بعد از پیروزى مشــتش را به سمت 
نیمکت این تیم نشانه گرفت. با 
گذشت چهار سال از آن بازى، 
هنوز کره اى هــا آن نتیجه را 
فرامــوش نکرده اند و حتى 
پیش از بازى رفت در تهران، 
عکس تیمى خود را در حالى 
که مشت کرده بودند، منتشر 
کردند اما باز هم در پایان بازى 
این کى روش بود که روى دو زانو 
نشست و مشتش را گره کرد تا بار 
دیگر کره جنوبى سهمى جز شکست 

از بازى نداشته باشد.
 شاگردان کى روش بى دردسرترین صعود سال هاى 
اخیر را تجربه کردند. با شش پیروزى از هشت دیدار 
و دو بازى زودتر از موعد مقرر بلیت روسیه براى تیم 
کى روش رزرو شد. یکى از این پیروزى ها هم در هفته 
چهارم برابر کره جنوبى در تهران رقم خورده تا چهارمین 
شکست متوالى چشــم بادامى ها ثبت شود. چهار شکست 
متوالى به اضافه مشــتى که کى روش مقابل 70 هزار هوادار 
کره اى به نیمکت این تیم نشــان داده، آنها را تشنه تر از هر موقع 

دیگرى براى پیروزى برابر ایران کرده است.

تیم کى روش روزهاى آرامى را در مدت زمان اخیر سپرى کرده و 
این بار همه دست به دست هم داده اند که این تیم بهترین نتایجش 
را در جام جهانى کســب کند اما برنامه ریزى بــراى جام جهانى، 
بازیکنان را از رکوردهایــى که در اختیار دارنــد، غافل نمى کند. 
نخستین هدف تیم ملى در دو بازى پیش رو حفظ شکست ناپذیرى 
و گل نخوردن در انتخابى جام جهانى است. تیم کى روش آخرین 
بار، هزار و538 روز قبل مقابل یک تیم آسیایى در بازى هاى رسمى 
شکست خورده و همچنین از آخرین بارى که دروازه ایران باز شد، 

656 روز مى گذرد.
تیم ملى در این بــازى چند بازیکن جدید را هم بــه همراه دارد و 
مى تواند از بازیکنانى نظیر امید نورافکن، روزبه چشــمى و سامان 

قدوس رونمایى کند.
 اما در مورد کره جنوبى بگوییم که کسى تا به حال کره را در چنین 
وضیعتى مشاهده نکرده است. تیمى که از چین دو گل مى خورد، 
به سوریه گل نمى زند و در نهایت به قطر مى بازد. شکست به ایران 
توجیه پذیر است اما نتایج اخیر مســئوالن فوتبال این کشور را از 
«اولى اشتیلیکه» ناامید کرد و به سراغ «شین تائه یونگ» رفتند. 
او در بازى معروف 6 بر 2 که به سود ایران به پایان رسید، به عنوان 
بازیکن حضور داشــت. یونگ براى این بازى برخى از بازیکنان 
حاضر در دیدار قطر را دعوت نکرده اســت و براى پیروزى برنامه 

ریزى کرده اما مى داند با چه حریف خطرناکى روبه رو است.
در وصف وضعیت کره جنوبى کافى است نگاهى هم به وضعیت 
این تیم داشته باشیم؛ 13 امتیاز از هشــت بازى و تنها یک امتیاز 
اختالف با ازبکستان، این تیم را در رده دوم جدول قرار داده است. 
به اینها، بازى با ایران و ازبکســتان را هم اضافه کنید. کره جنوبى 
براى صعود بى چون و چرا نیاز به 6 امتیــاز دارد اما این 6 امتیاز را 
باید از دهان اژدها خارج کند. عالوه بر بازى با ایران در سئول، آنها 
در بازى پایانى به مصاف ازبکستان مى روند و در تاشکند باید این 
تیم را متوقف کنند. هر چقدر کره جنوبى از جام جهانى دور است، 
ازبکستان خودش را نزدیک تر از همیشه به این تورنمنت مى بیند.

 در یک طرف یوز ایرانى قرار دارد و در ســوى مقابل جنگجویان 
تائه گوك. شکست ناپذیر بودن ایران و خطرناك بودن کره اى ها 
در خانه، پیش بینى نتیجه بازى را سخت تر کرده اما موضوع مسلم 
این است که کره باید ببرد. برد به هر قیمتى نیاز کره جنوبى است، 
به شرطى که بتواند از دفاع منســجم ایران عبور کند و توپ را به 
تور دروازه ایران بچسباند. در عین حال خط حمله ایران به استفاده 
از تک موقعیت ها معروف اســت و تا به حال اکثر بازى ها را با یک 
گل برده و شاید مهاجمان لژیونر ایران براى این بازى هم یکى از 

گل هاى خود را کنار گذاشته باشند.

دروازه بان ذوب آهن امیدوار است تا در مدت باقیمانده تا جام جهانى به لیست 
تیم ملى برگردد.

رشید مظاهرى قطعًا مایل بود که این روزها را در سئول پشت سر بگذارد و در 
کنار سایر ملى پوشان ایرانى براى دیدار با کره جنوبى آماده شود. دروازه بان 
ذوب آهن اما به شــکل غیرمنتظره اى از لیســت تیم ملى خــط خورد تا به 
جاى تمرین با علیرضا بیرانوند و حامد لک در کره و زیر نظر «دن گاســپار» 

تمریناتش را تحت هدایت «روى تاوارس» در کنار محمدباقر صادقى، محمد 
بختیارى و معراج اسماعیلى در اصفهان پیگیرى کند.

مظاهرى در حالى به لیســت 24 نفره «کارلوس کى روش» براى دو دیدار 
پیش روى تیم ملى برابر تیم هاى کره جنوبى و سوریه راه نیافت که تا پیش 
از این بسیار امیداور بود که نامش در فهرست مسافران نهایى روسیه باشد. 
البته به احتمال خیلى زیاد این ســنگربان 28 ســاله همچنان در معادالت 

دروازه بانى تیم ملى جاى دارد و جزو آن 13 نفرى است که علیرغم غیبت در 
اردوى حاضر همچنان مدنظر کارلوس کى روش براى حضور در جام جهانى 

هستند.
مظاهرى علیرغم شرایط نه چندان ایده آل فعلى امیدوار است تا در ماه هاى 
باقیمانده تا جام جهانى ســرمربى پرتغالى تیم ملى را مجاب کند که او را نیز 

همراه خود به روسیه ببرد.

مظاهرى در اندیشه تغییر وضعیت

مهدى مهدى پــور، بازیکن تیــم ذوب آهن به 
صورت انفرادى تمریناتش را دنبال کرد.

  تمرینات ذوب آهنى ها  زیر نظر امیرقلعه نویى 
دنبال شد و تمامى بازیکنان به استثناى بازیکنان 

مصدوم در این تمرین حضور داشتند.
مهدى مهدى پور، هافبک تدافعى سبزپوشــان 
یکى از مصدومــان کلیدى تیــم امیرقلعه نویى 
است که پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت دو 
ماهه، آماده بازگشت به میادین شده است؛ البته 
مهدى پور هنوز وارد تمرینات پرفشارى که براى 
بازیکنان تیم در نظر گرفته مى شود، نشده و روز 

سه شنبه هم به صورت انفرادى تمرین کرد.
 مهدى پور در پایان تمرین و در پاسخ به این سئوال 
که آیا به دیدار جام حذفى برابر فجرسپاسى شیراز 
مى رسد یا خیر، گفت: خدا را شکر شرایط خوبى 

دارم و به امید خدا به بازى جام حذفى مى رسم. 
مهدى پور فصل گذشته و در غیاب قاسم حدادى 
فر نمایش هاى چشــمگیرى در پشت هافبک 
دفاعى ارائه داد و حاال با مصدومیت دوباره حدادى 
فر، سبزپوشان اصفهانى بیش از گذشته به حضور 

او نیاز دارند.

سرمربى سابق پرسپولیس پاسخ نهایى اش را به 
وکالى این باشگاه زد.

  وکالى باشگاه پرســپولیس نتوانستند «مانوئل 
ژوزه» را متقاعد کند تا طلبش از این باشگاه را به 

صورت حداقل دو قسط دریافت کند.
حکم نهایى فیفــا در مورد پرونــده ژوزه اعالم 
شده و باشگاه پرســپولیس درتکاپوست تا از این 
مربى پرتغالى باز هم وقت بخرد اما این بار وى و 

وکالیش کوتاه بیا نیستند.
وکالى ژوزه حرف آخر خود را به وکالى باشگاه 
پرســپولیس زده و تأکید کرده انــد طلب مربى 

پرتغالى را به صورت نقد پرداخت کنند.
باشگاه پرسپولیس براى پرداخت طلب ژوزه فقط 
دوسه هفته مهلت دارد و از این رو باید سریع تر در 
این مورد اقدام کند تا با جریمه سنگینى از سوى 

فیفا مواجه نشود.
ژوزه مبلغ یک میلیون و 300 هزار یورو از باشگاه 

پرسپولیس طلبکار است.

جانشین حدادى فر
انفرادى تمرین کرد

   پولش را یکجا مى خواهد

نصف جهان    گزارش هاى افشاگرانه متعددى در روزهاى اخیر در مورد 
خرید جدید قلعه نویى در ذوب آهن مطرح شده و این موضوع باعث 
شد تا ژنرال هم بابت این خرید و هم خریدهاى بى کیفیت قبلى مورد 
اتهامات جدید قرار بگیرد. حاال در آخرین گزارش هاى منتشر شده، 
اعالم شده  که حضور «کى روش سوارز» بازیکن برزیلى در ترکیب 
تیم ذوب آهن غیر قانونى اســت. به این دلیل که قانون اینطور است 
بازیکنان برزیلى که خواهان حضور در تیم هاى لیگ برترى هستند 
باید در سرى A یا B کشورشان بازى کرده باشند در حالى که کى روش 
سوارز فصل گذشته در ســرى C بازى مى کرده و البته تیمش آنقدر 

ضعیف بوده است که در نهایت به سرى D سقوط کرد! 
بعد از اینکه حضــور بازیکنان خارجى بى کیفیــت در تیم هاى لیگ 

برترى مورد بحــث و تبادل نظر قرار گرفــت و در این بین پول هاى 
دولتى زیادى به  هدر رفت سازمان لیگ برتر به عنوان متولى برگزارى 
بازى هاى لیگ برتر تصمیم گرفت قانونى وضع کند تا مانع از حضور 
این بازیکنان در تیم هاى لیگ برترى شود و قرار بود بازیکنانى که از 
برزیل به ایران مى آیند حتمًا در ســرى A یا B کشورشان بازى کرده 
باشند. اما امروز مى بینیم بازیکنى که از برزیل به ذوب آهن آمده فصل 

گذشته در سرى C بازى مى کرده است!
در سایت ترانسفر مارکت و همچنین در ویکى پدیا به راحتى متوجه مى 
شوید تیمى که کى روش سوارز فصل گذشته در آن بازى مى کرده، 
در سرى C برزیل بوده اســت و در نهایت هم به یک دسته پایین تر 

سقوط کرده است. 

چه اتفاقى افتاده است؟ آیا قانون تغییر کرده است و از این پس بازیکنان 
برزیلى که در ســرى C و D بازى کرده اند مــى توانند به عضویت 
تیم هاى لیگ برتــرى در آیند! کى قانون تغییر کــرده؟ آنهم به این 
سرعت. اعضاى هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال ماه هاست که 
نمى توانند قانون تعداد تیم هاى صعود کننده از دسته اول به  لیگ برتر 
را تعیین کنند و چگونه اســت که به سرعت درباره این قانون نشست 

گذاشته اند و آن را تغییر داده اند.
 به هر حال با توجه به اینکه قلعه نویى در چند تیم به ویژه اســتقالل 
سابقه خریدهاى بنجل خارجى را در کارنامه دارد همه ما حق داریم تا 
بابت خریدهاى او در ذوب آهن و پولى که صرف خریدهاى بى کیفیت 

مى شود نگران باشیم.

ژنرال، عاشق بنجل هاى خارجى

مهاجم ســابق اســتقالل با عقد قــراردادى به 
ذوب آهن پیوست.

ایمان موسوى که از بعد از جدایى از استقالل در 
لیگ دوازدهم هرگز شــرایط خوبى در فوتبال را 
تجربه نکرده بود، با نظر مثبت امیر قلعه نویى به 

ذوب آهن پیوست.
موسوى اول قصد داشــت با نفت تهران قرارداد 
امضا کند؛ اما بعد از جدایى على کریمى از حضور 
در این تیم منصرف شــد و حاال با تیمى قرارداد 
امضا کرد که یکى از مدعیان جدى کسب عنوان 

قهرمانى محسوب مى شود.

 ایمان موسوى به 
ذوب آهن پیوست 

م و و و ى و و ج و
قرار مى گیرند. دو تیم در شرایطى به میدان مى روند که بر خالف 

ى ه م و ن چه
پیروزى برابر کره جنوبى داشت اما سرمربى سابق این تیم عنوان 
کرد که از ایران بیش از ازبکســتان بدش مى آید و با شکســت 

ن  ا یــر براى صعــود به برزیل به ازبکســتان ا
کمک مى کنــد. همین اظهارنظر 
آغازگر جنگى میــان مربیان دو 
تیم بود و کــى روش فردى بود که 
بعد از پیروزى مشــتش را به سمت 
نیمکت این تیم نشانه گرفت. با 
گذشت چهار سال از آن بازى، 
هنوز کره اى هــا آن نتیجه را 
فرامــوش نکرده اند و حتى 
پیش از بازى رفت در تهران، 
عکس تیمى خود را در حالى 
که مشت کرده بودند، منتشر 
کردند اما باز هم در پایان بازى 
این کى روش بود که روىدو زانو

نشست و مشتش را گره کرد تا بار 
دیگر کره جنوبى سهمى جز شکست 

اااز بازى نداشته باشد.
شش شاگردان کى روش بى دردسرترین صعود سال هاى

اخااخاخاخاخاخاخااخاخاخخاخیر را تجربه کردند. با شش پیروزى از هشت دیدار 
و دو بازى زودتر از موعد مقرر بلیت روسیه براى تیم 
در هفته  شد. یکى از این پیروزى ها هم کى روش رزرو
چهارم برابر کره جنوبى در تهران رقم خورده تا چهارمین 
شکست متوالى چشــم بادامى ها ثبت شود. چهار شکست 
متوالى به اضافه مشــتى که کى روش مقابل 70 هزار هوادار 
کره اى به نیمکت این تیم نشــان داده، آنها را تشنه تر از هر موقع 

دیگرى براى پیروزى برابر ایران کرده است.

تشریفاتى و 
حیثیتى 

دردسرهاى کى روش ذوب آهنى ها!
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کى روش:
 این بازى را جدى مى گیریم

سرمربى تیم ملى فوتبال ایران از دیدار با کره جنوبى به عنوان یک بازى مهم یاد 
کرد و گفت: با تیمى بازى داریم که یک بار به نیمه نهایى جام جهانى راه یافته است. 
  کارلوس کى روش در نشست خبرى قبل از دیدار برابر کره جنوبى گفت: سعى کردم 
تمام اطالعاتى که مربوط به سرمربى کره و تیم او بوده را به دست آورم اما متأسفانه 

اطالعات کافى در سطح ملى ندارم.  
کى روش در پاسخ به این پرسش که ترجیح مى دهید کدام تیم همراه ایران به جام 
جهانى برود، افزود: در فوتبال خوب نیست احساساتمان را مطرح کنیم. چون این 
حرکت غیرمحترمانه خواهد بود. امیدوارم بهترین تیم به همراه ایران به جام جهانى 

صعود کند چون این موضوع به افزایش سطح فنى در فوتبال آسیا خواهد کرد.
ســرمربى تیم ملى درباره برترى ایران مقابل کره جنوبى در سال هاى گذشته با 
نتیجه یک بر صفر گفت: اگر من این شــانس را داشته باشم که تمام بازى ها را با 
نتیجه 10 بر صفر شروع کنم، این کار را انجام مى دهم اما مى دانم پیروزى با نتیجه 

یک برصفر هم فوق العاده است. 
ســرمربى تیم ملى درباره رکورد ایران در گل نخــوردن در مقدماتى جام جهانى 
2018 روسیه بیان داشت: این رکورد یک افتخار براى ماست اما باعث نمى شود 
تا بازى با کره را جدى نگیریم. اتفاقًا وظیفه ما را سنگین تر مى کند. ما براى بازى 
با کره احترام زیادى قائل هستیم. این تیم بازى هاى خانگى اش را برده و ما مثل 
بازى هاى گذشته، مسابقه پیش رو را جدى مى گیریم و مى دانیم که این بازى مرگ 

و زندگى براى ماست. بازى ایران- کره براى ما مى تواند تاریخ ساز باشد.    

علیه «کخ» دسیسه کردند!

درباره ماجراى برکنارى احتمالى علیرضا منصوریان و آمدن یک مربى خارجى حرف 
حدیث هاى زیادى مطرح شده و هر کس نظرى در این باره دارد. مهدى پاشازاده 
مدافع اسبق استقالل با مثال زدن ماجراى «رولند کخ» دست به افشاگرى کوچکى 
زده است. او گفته: «درباره کخ باید اعتراف کنم که یکى از بهترین مربیان خارجى 
بود. نمى خواهم پرونده ها و پشــت پرده هاى آن دوران را باز کنم. فقط به همین 
جمالت بسنده مى کنم که اگر کخ یک دستیار خوب ایرانى داشت و آن همه دسیسه 
علیه اش نمى شد قطعًا در استقالل موفق مى شد و حتى قهرمانى هم مى آورد. آن 
زمان افرادى کنار کخ بودند که تجربه نداشتند براى همین کخ در استقالل موفق 

نشد اما وقتى از استقالل به ترکیه رفت موفقیت هاى بسیارى را به دست آورد.

ضرر 350 میلیونى تماشاگران
 به سپاهان

ســپاهان بــه ازاى هــر ســه دیــدارى کــه در لیــگ هفدهــم در ورزشــگاه 
نقــش جهان برگــزار کرده اســت بــه دلیل رفتــار برخــى هوادارانــش جریمه 

شده است.
کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال جدیدترین احکام خود را اعالم کرد و بر اساس آن 
سپاهان به دلیل توهین تماشاگرانش به تیم داورى و بازیکن تیم مقابل، حمله به اتوبوس 
تیم سپیدرود رشت و ایراد صدمه و خسارت در دیدار هفته پنجم لیگ برتر طبق بند 3 
ماده 76 آیین نامه انضباطى به تذکر کتبى و اقدام به جلوگیرى از فحاشى و رفتار زننده 
تماشاگرانش مواجه شد. طبق این رأى که البته قابل تجدیدنظر است باشگاه اصفهانى 

باید 150 میلیون ریال جریمه نقدى پرداخت کند.
کمیته انضباطى پیش تر سپاهان را به علت پرتاب مواد محترقه در جریان دیدار برابر 
تیم هاى سایپا و پارس جنوبى از هفته هاى اول و سوم لیگ برتر نیز در احکامى جداگانه 
جمعاً 200 میلیون ریال جریمه کرده بود. به عبارت دیگر، با سپرى شدن پنج هفته از 
لیگ هفدهم سپاهان 35 میلیون تومان بابت رفتار هوادارانش جریمه نقدى شده یعنى 
تماشاگران منتسب به تیم اصفهانى به ازاى هر مسابقه اى که در ورزشگاه نقش جهان 

خرج روى دســت سپاهان برگزار شده است به دلیل رفتارشان 
گذاشته اند.

ملى پوش ایرانى تیم پانیونیوس از کســب جایزه پنج هزار 
یورویى زیباترین گل هفته سوپر لیگ یونان بازماند.

 سایت «نوا اسپورت» به عنوان حامى رسانه اى سوپر لیگ 
یونان نتایج نظرسنجى مردمى و کارشناسى زیباترین گل 
هفته دوم این رقابت ها را اعالم کرد که بر اســاس آن گل 
احسان حاج صفى، ملى پوش ایرانى تیم پانیونیوس در رده 

پنجم جاى گرفت.
حاج صفى در دیدار هفته ســوپر لیگ یونان زننده گل اول 
پانیونیوس برابر اسمیرنیس بود که با دریبل زیباى دو مدافع 
حریف از سمت چپ دروازه به ثمر رسید. پانیونیوس در این 
بازى با نتیجه 2 بر صفر پیروز شد و هم اکنون با 6 امتیاز رتبه 

دوم جدول رده بندى سوپر لیگ یونان را در اختیار دارد.

«آلیوبــا دایودا»، مهاجــم نیجریه اى تیــم آترومیتوس با 
کســب 35/8درصد آراء جایزه پنج هزار یورویى زیباترین 
گل هفته دوم سوپر لیگ یونان را دریافت کرد. «الزاروس 
المپــورو» (پانیونیــوس)، «اپیک» و «بریتــو» (زانتى)، 
«احسان حاج صفى» (پانیونیوس) و «روبرت ماك» (پائوك) 

رتبه هاى دوم تا ششم را کسب کردند.

حاج صفى از جایزه 5000 یورویى بازماند

تماشاگران منتسب به تیم اصفهانى به ازاى هر مسابقه اى که در ورزشگاه نقش جهان 
خرج روى دســت سپاهان برگزار شده است به دلیل رفتارشان 

گذاشته اند.

ملى پو
یوروی
 سایت
یونان
هفته
احسا

نصف جهان  پرســپولیس براى  دیدار برگشت با االهلى 
دردسر جدیدى دارد.سرخ ها بازي رفت با االهلی عربستان 
را در عمان با نتیجه مســاوي 2 بر 2 به پایان برد. البته که 
بازگشت تاریخی سرخ ها در این مسابقه باعث خوشحالی 
شد و موجی از امیدواري را نسبت به مسابقه برگشت در پی 
آورد، اما به هر حال طبق گزارشــى که سایت همشهرى 
آنالین نوشته، رقم خوردن چنین نتیجه اي در مسابقه اي که 
پرسپولیس اسمًا «میزبان» آن بوده، براي این تیم چندان 
مطلوب نیست. از جمله قوانین مسخره کنفدراسیون فوتبال 
آسیا همین است که هنوز تیم هاي ایرانی و عربستانی باید 
در زمین بی طرف با هم بازي کننــد، آن هم در حالی که 
دادگاه عالی ورزش اخیراً در این مورد حق را به ایران داده و 
حتی AFC را به پرداخت غرامت به باشگاه هاي کشورمان 
هم محکوم کرده است. در شرایطی که امسال حتی روند 
اعزام حجاج ایرانی به عربســتان هم از ســر گرفته شده، 
همچنان روند بازي تیم هاي ایرانی و سعودي در زمین ثالث 
ادامه دارد. پرسپولیس حتی اگر از این مرحله صعود کند، باز 

ممکن است در دور بعدي به الهالل عربستان بخورد و ناچار 
شود با این تیم نیز در زمین بی طرف بازي کند.

 همه جاي دنیــا تیمی که در بازي برگشــت به میهمانی 
حریفش می رود، حداقل این بخت را دارد که با قانون گل 
 AFC زده بیشتر در خانه رقیب به دور بعد صعود کند، اما
با قوانین عجیبش حتی دایره وقوع این اتفاق را هم تنگ 
و محدود کرده ا ست. بر این اســاس و طبق قوانین لیگ 
قهرمانان آسیا پرسپولیس فقط در صورتی با قانون گل زده 
بیشتر در خانه حریف از بازي با االهلی صعود خواهد کرد 
که در مسابقه برگشت، در طول همان 90دقیقه قانونی به 
نتیجه مساوي 3بر3 و یا پرگل تر از آن دست بیابد. در غیر 
این صورت و به فرض آنکه بازي دو تیم در 90دقیقه قانونی 
2بر2 مساوي شود و به اوقات اضافی برود، در دو 15دقیقه 
بعدي ارزش ویژه گل زده در خانه حریف حذف می شود و 
مثًال اگر هر کدام از دو تیم یک بار دروازه هم را باز کنند، کار 
به ضربات پنالتی کشیده خواهد شد! این یعنی پرسپولیس 
که در بازي رفت میزبان بی جیره و مواجب و الکی بود، در 

بازي برگشت هم نمی تواند از همه امتیازات حضور در خانه 
حریف برخوردار شود.

 ســایت میزان هم در گزارش جداگانه اى به این موضوع 
اشاره کرده  و نوشته: برخى به اشتباه معتقدند محدود شدن 
ارزش ویژه گل زده در خانه حریف به 90دقیقه، مربوط به 
همه جاى دنیاست، در حالى که چنین چیزى وجود ندارد. در 
حقیقت در حال حاضر این مقررات فقط در آسیا و کونکاکاف 
(آمریکاي شمالی و مرکزي) اجرا مى شود وگرنه در نقاط 
پیشــرفته جهان، ارزش گل زده در خانه حریف در سراسر 
120دقیقه پابرجاســت. کافى است بازى مشهور دو سال 
پیش چلسى و پارى سن ژرمن را به یاد بیاورید؛ مسابقه اى 
که در فرانسه به تساوى یک بر یک انجامید و در انگلستان 
هم همین نتیجه تکرار شد، اما در وقت هاى اضافى هر کدام 
از دو تیم یک گل به هم زدند و در نهایت پاریس به علت 
گل زده بیشتر در خانه حریف (گلى که در دقیقه113 به ثمر 
رسیده بود) به دور بعد لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد. این 

شیرین کارى ها فقط از AFC بر مى آید!

 نصف جهــان  ســال پیش در گزارشى که منتشر 
کردیم، از لزوم راه انــدازى  موزه بزرگ افتخارات 
براى باشــگاه هاى بزرگ و جام آور کشــورمان 
نوشتیم. سپاهان، ذوب آهن، پرسپولیس و استقالل 
چهار باشگاهى هســتند که با توجه به مقام ها و 
جام هایى که در ورزش ایران به دســت آورده اند 
مى توانند موزه هاى جذابى داشته باشند. حاال در 
گزارش جدیدى که منتشر شــده است خبر آمده 
مدیران باشگاه پرســپولیس پروژه احداث موزه 
فوق مدرن باشگاه ها را در شرایطى در دستور کار 
خود قرار داده اند که در این راه با یک مشکل بسیار 
بزرگ رو به رو هستند! پرسپولیس به عنوان یکى 
از پرافتخار ترین تیم هاى ایــران براى راه اندازى 
موز ه اش نیاز به تمام جام هایــى دارد که در طول 
تاریخ به آن دست پیدا کرده اما مشکل اینجاست 
که اکثر این جام هاى قهرمانى در اختیار باشــگاه 

نیست!

على اکبر طاهرى و مســئوالن پرســپولیس در 
آینده اى نزدیک قصد دارند موزه باشگاه پرسپولیس 
را در ورزشگاه شهید کاظمى راه اندازى  کنند. آنها 
در ماه هاى گذشــته تحقیقات گسترده اى درباره 
سرنوشت جام هاى قهرمانى پرسپولیس از گذشته 
تا به امروز داشــته اند تا این جام ها را به باشــگاه 

بازگردانند.
نکته قابل تأمل اینجاست که در دهه هاى 60 و 70 
عمًال این تیم بزرگ دفتر و تشکیالت قابل توجهى 
نداشته و با نظارت دولت به صورت شخصى توسط 
على پروین و افرادى که مدیرعامل باشگاه شدند 
اداره مى شد. همین مسئله باعث شد تمام لوح ها،  
مدال ها و جام هاى قهرمانى در باشگاه حفظ نشود و 

به دست افراد مختلف بیافتد.
در چنین شرایطى از باشگاه پرسپولیس خبر مى رسد 
طاهرى و همکارانش پس از رایزنى و بررسى هاى 
بسیار زیاد،  تقریباً توانسته اند از روى لیست جام هاى 
گمشــده،  افرادى را که جام هاى پرسپولیس را در 
سال هاى گذشــته نزد خودشــان به رسم امانت 
نگه داشــته اند پیداکنند. به همین منظور جلسات 
مختلفى براى بازگرداندن این جام ها به باشــگاه 

پرسپولیس انجام شده است.
على پروین، پرافتخارترین مربى تاریخ باشــگاه 
پرســپولى و یکى از اســطوره هاى فوتبال ایران 
که سال  هاى ســال با کمک دوستانش توانست 
پرسپولیس را ســرپا نگه دارد، یکى از چهره هایى 
است که تعداد قابل توجهى از جام هاى باشگاه را در 
تمامى این سال ها نزد خود نگه داشته و آنها را حفظ 
کرده اســت. حاال اما با درخواست رسمى باشگاه 
پرســپولیس پروین باید این امانت را به باشــگاه 
بزرگ پایتخت بازگرداند تا پس از تکمیل جام ها،  
عمًال پروژه احداث موزه باشــگاه با برنامه ریزى و 

طراحى هاى صورت گرفته آغاز شود.
شایان ذکر اســت مدیریت باشگاه پرسپولیس در 
حال حاضر منتظر اســترداد جام ها توسط افرادى 
است که آنها را  نزد خود نگه  داشته اند و تا به امروز 
این نمادهاى قهرمانى به پرسپولیس عودت داده 
نشده است. باید دید در روزهاى آینده چه اتفاقاتى 
در این زمینه مى افتد. در شــماره هــاى آینده در 
مورد سرنوشت جام هاى ســپاهان و ذوب آهن و 
اینکه آیا همه جام هاى ادوار تاریخ این دو باشگاه 
در حال حاضــر در اختیار دو مجموعــه قرار دارد 

یا خیر گزارشــى را منتشــر 
خواهیم کرد.

علیرضا رحیمى که از ِسَمت ریاست فدراسیون 
هندبال اســتعفا کرده و البته بــا مخالفت 

وزیــر ورزش مواجه شــده ایــن  روز ها 
در باشــگاه نفت تهران دیده مى شــود. 
مالک باشگاه نفت پیشنهاد مدیرعاملى 
را به رحیمــى داده و در چنــد روز اخیر 
جلســاتى بین آنها برگزار شــده است. 

نکتــه قابــل توجــه اینکه رحیمــى اگر 
براى مدیرعاملى باشــگاه نفــت تهران با 

مالک این باشــگاه به توافق برسد این بار دیگر 
مجبور است با حمید درخشــان کار کند. پیش از این 

زمانى که رحیمى مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس بود 
وقتى هیئت مدیره وقت این باشــگاه از او خواســت 
حکم اخراج على دایى را صادر و حمید درخشــان را به 

عنوان جایگزین او معرفى کند او ترجیح داد از ســمت 
خود استعفا کند.

هافبک باسابقه سپاهانى ها پس از شعارهایى که علیه 
وى در جریان دیدار آخر این تیم ســرداده شــد گفت: 
ترجیح مى دهم از سپاهان بروم تا این تیم با بودن من 

ضربه نخورد.
رسول نویدکیا که یکى از باتجربه ترین بازیکنان حاضر 
در تیم ســپاهان محسوب مى شــود طى اظهارنظرى 
عجیب عنوان کرد قصد جدایى از ایــن تیم دارد، او در 

ایــن تصمیم گفتگویى در رابطه با 
بازى برابر گفت: «متأسفانه در 
تفاقاتى  افتــاد که سپیدرود ا
دیگر تمایل ندارم 
در سپاهان بمانم، 
شــعار حیا کن، رها 
کن چیزى نیست که 

من بشنوم و به روى 
خودم نیــاورم. از وقتى 

که این شــعار را شنیدم 
تصمیــم خــود را براى 

جدایى گرفتم. متأســفانه 
وقتى این اتفاقات افتاد دیدم 

ً شــرایط براى ماندن  که ابدا
در سپاهان مناســب نیست. با 
وجود اتفاقاتى که افتاد ترجیح
 مى دهم از ســپاهان بروم تا 
این تیم با بــودن من ضربه 
نخورد. وقتى عــده اى از 
هواداران با دو پاس اشتباه 
شعار حیا کن رها کن سر 

مى دهند؛ بهتر اســت جدا 
شوم تا با بودنم مانع موفقیت 

تیم نشوم. 
 وى افزود: بــه کادرفنى تیم نیز 

اطالع داده ام، بعد از بازى سپیدرود با 
آقاى کرانچار صحبت کردم و 
گفتم دیگر در سپاهان نخواهم 

ماند، از ایشان خواستم تا به من 

اجازه جدایى دهد. دربــاره رضایت مربیان براى جدایى 
ام، فکر مى کنم خود کرانچــار هم با رفتن من موافقت 
کند؛ چون پس از درخواســت من، حرف خاصى در این 

مورد نزده است!
 نویدکیا ادامه  داد: چند روزى است در تمرینات حاضر 
نمى شوم و پس از مطلع کردن مســئولین به جدایى، 
منتظرم آقاى طاهرى رضایتنامه ام را بدهند تا بتوانم از 
سپاهان جدا شوم. امیدوارم آن عده از هوادارانى که علیه 
من شعار دادند اکنون بیایند و رضایتنامه ام را بگیرند تا 
بتوانم جدا شوم. من دوست ندارم در سپاهان بمانم و بین 
هواداران دو دستگى ایجاد شود و تیم ضربه بخورد. اگر با 
رفتن من تیم درست مى شود پس بهتر است بروم تا بین 
هواداران اختالف ایجاد نشود. بازى برابر ذوب آهن 
را 2 بر صفر بردیم ولى باز هم عده اى از هواداران 
عیله من شعار دادند. نمى دانم داستان چیست 

و از کجا آب مى خورد!
 وى گفت: متأســفانه چند سالى است که 
عده اى از هــواداران علیه یک بازیکن 
شعار مى دهند تا خرابش کنند؛ انگار 
امســال نوبت من شــده است و به 
همیــن دلیل ترجیح مــى دهم از 

سپاهان جدا شوم.

قانون مضحک
 کنفدراسیون فوتبال آسیا

نویدکیا: امسال نوبت من است تا خراب شوم! 

رحیمى در راه آهن

موزه
 جام ها را 
جدى بگیرید

سرمربى کره جنوبى با اطمینان مى گوید که تیمش برابر 
ایران برنده خواهد شد. این مســابقه امروز(پنج شنبه) 
ســاعت 16و 30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه جام 
جهانى سئول برگزار خواهد شد. «شین تائه یونگ» در 

نشست خبرى قبل از بازى با خبرنگاران صحبت کرد:
■ مى خواهیم مقابل ایران توان و قدرت کره جنوبى را 
نشان دهیم. بدون شک برابر ایران برنده خواهیم شد و 3 

امتیاز مسابقه را کسب خواهیم کرد. 

■ مطمئنم که تمام مردم کره انتظــار دارند ما تیم   ملى 
فوتبال ایران را شکست دهیم. دو بازى پیش رو داریم که 
هر دوى آنها دشوار هستند. نمى خواهیم کار را به تاشکند 
بکشانیم چون در آنجا بازى سخت ترى خواهیم داشت. 
ایران هم تیمى نیست که به راحتى اجازه دهد ما فوتبال 
خودمان را بــازى کنیم ولى من حتــم دارم که 3 امتیاز 

مسابقه با ایران را کسب خواهیم کرد.
■  قدرت فوتبال ایران روى ضد حمالت این تیم است. 

به خوبى حریف را آنالیز کردیــم و بازیکنان از قدرت تیم 
حریف آگاهى دارند. از بازیکنانم خواســته ام تا با آرامش 
کار خــود را انجام دهند. در فوتبال یــاد گرفته ام که قول 
ندهم چون توپ گرد اســت و هر اتفاقى رخ مى دهد. ما 
بیش از ده روز اســت که مداوم تیم ملــى فوتبال ایران 
را آنالیز کــرده و تمریــن کرده ایم و ایــن را مى دانم که 
تیم   ملى فوتبال ایران قطعاً به اندازه ما براى این بازى آماده 

نشده است.

سرمربى کره: قدرت فوتبال ایران روى ضد حمالت است

شت هم نمی تواند از همه امتیازات حضور در خانه 
خوردار شود.

میزان هم در گزارش جداگانه اى به این موضوع 
ه  و نوشته: برخى به اشتباه معتقدند محدود شدن 
ژه گل زده در خانه حریف به 90دقیقه، مربوط به 
دنیاست، در حالى که چنین چیزى وجود ندارد. در 
ر حال حاضر این مقررات فقط در آسیا و کونکاکاف 
ي شمالی و مرکزي) اجرا مى شود وگرنه در نقاط 
هجهان، ارزش گل زده در خانه حریف در سراسر

سال  ه پابرجاســت. کافى است بازى مشهور دو

ترجیح مى دهم از سپاهان بروم تا این تیم با بودن من 
ضربه نخورد.

رسول نویدکیا که یکى از باتجربه ترین بازیکنان حاضر 
در تیم ســپاهان محسوب مى شــود طى اظهارنظرى 
عجیب عنوان کرد قصد جدایى از ایــن تیم دارد، او در 

ایــن تصمیم گفتگویى در رابطه با 
بازى برابر گفت: «متأسفانه در 
تفاقاتى  افتــاد کهسپیدرود ا
دیگر تمایل ندارم 
در سپاهان بمانم، 
شــعار حیا کن، رها 
کن چیزى نیست که 
من بشنوم و به روى

خودم نیــاورم. از وقتى 
که این شــعار را شنیدم 

تصمیــم خــود را براى 
جدایى گرفتم. متأســفانه 

وقتى این اتفاقات افتاد دیدم 
ً شــرایط براى ماندن  که ابدا
در سپاهان مناســب نیست. با 
وجود اتفاقاتى که افتاد ترجیح
 مى دهم از ســپاهان بروم تا 
این تیم با بــودن من ضربه
زز از نخورد. وقتى عــده اى
هواداران با دو پاس اشتباه 
شعار حیا کن رها کن سر 

مى دهند؛ بهتر اســت جدا 
مانع موفقیت تا با بودنم شوم

تیم نشوم. 
 وى افزود: بــه کادرفنى تیم نیز 

بازى سپیدرود با  داده ام، بعد از اطالع
آقاى کرانچار صحبت کردم و 
گفتم دیگر در سپاهان نخواهم

ماند، از ایشان خواستم تا به من 

کند؛ چون پس از درخواســت من، حرف خاصى در این
مورد نزده است!

 نویدکیا ادامه  داد: چند روزىاست در تمرینات حاضر
نمى شوم و پس از مطلع کردن مســئولین به جدایى،
منتظرم آقاى طاهرى رضایتنامه ام را بدهند تا بتوانم از
سپاهان جدا شوم. امیدوارم آن عده از هوادارانى که علیه
من شعار دادند اکنون بیایند و رضایتنامه ام را بگیرند تا
بتوانم جدا شوم. من دوست ندارم در سپاهان بمانم و بین
هواداران دو دستگى ایجاد شود و تیم ضربه بخورد. اگر با
رفتن من تیم درست مى شود پس بهتر است بروم تا بین
هواداران اختالف ایجاد نشود. بازى برابر ذوب آهن
2 بر صفر بردیم ولى باز هم عده اى از هواداران 2را
داستان چیست عیله من شعار دادند. نمى دانم

و از کجا آب مى خورد!
 وىگفت: متأســفانه چند سالى است که
عده اى از هــواداران علیه یک بازیکن
شعار مى دهند تا خرابش کنند؛ انگار
امســال نوبت من شــده است و به
همیــن دلیل ترجیح مــى دهم از

سپاهان جدا شوم.

آسیا
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زن 40 ساله که با همدستى مردى در خراسان رضوى به 
«شبحى شوم» براى کودکان خردسال تبدیل شده بود 

پس از قتل هولناك دختر پنج ساله به دام افتاد.
روز جمعه هفته گذشته دختر پنج ساله فریمانى به طرز 
مرموزى ناپدید شد. خانواده «فاطمه» از همان لحظات 
اولیه به دنبال او گشتند اما هیچ اثرى از او نیافتند تا اینکه 
اواخر روز، پلیس را در جریان گذاشتند. تحقیقات پلیسى 
تازه آغاز شده بود که جسد فاطمه در سرویس بهداشتى 
خانه پدربزرگش پیدا شد. تحقیقات نشــان از قتل او 
داشت، به همین دلیل  کارآگاهان دایره جنایى همراه 
بازپرس ویژه قتل راهى محل شدند. جسد در حالى پیدا 
شده بود که صورت کودك معصوم به علت خفگى کبود 

شده بود و از بینى اش خون جارى بود.
بررسى صحنه جرم نشــان داد که النگوى فاطمه به 
سرقت رفته و این در حالى بود که گوشواره هاى فاطمه 
همچنان در گوشش قرار داشت. در قدم اول چندین نفر 
از اعضاى خانواده فاطمه تحت بازجویى هاى پلیسى قرار 
گرفتند و با توجه به حساسیت افکار عمومى به کودکان 
موضوع کودك آزارى وتجاوز نیز در جامعه مطرح شد 
اما دادستان فریمان به این شایعه ها پاسخ داد و آنها را 
تکذیب کرد.تحقیقات پلیسى در پرونده فاطمه در حالى 
ادامه داشت که پلیس از مدتى پیش به دنبال زنى بود که 
با همدستى یک مرد دختربچه ها را طعمه خود قرار مى 
دادند و پس از ربودن آنها طالهایشان را مى دزدیدند و در 
حواشى شهر رها مى کردند به همین دلیل فرضیه ارتباط 
داشــتن پرونده فاطمه با پرونده هاى سریالى ربودن 

دختربچه ها مطرح شد.

پشت پرده افشا مى شود

کارآگاهان تربت جام در حالى 
که شدیداً پیگیر عامل ربودن 

دختربچه ها بودند متوجه شدند 
پشــت پرده این کودك ربایى ها 

یک زن 40 ساله به نام «رحیمه» قرار 
دارد که مادر چهار کودك است که یکى از 

آنها همسن فاطمه است.
مأموران پلیس در نهایت موفق به دســتگیرى رحیمه 
شــدند و او را به مقّر پلیس انتقال دادنــد. رحیمه در 
اعترافات ابتدایى خود پرده از دو مورد ســرقت طالى 
کودکان برداشت اما زمانى که مقابل مدارك پلیس قرار 

گرفت پرده از ماجراى تلخى برداشت.
رئیس پلیس استان خراسان رضوى دراین باره گفت: 
«متهم در تحقیقات به عمل آمده تاکنون به 15 مورد 
ربودن کودکان خردســال و رهاکردن آنها در حاشیه 
شهرها پس از سرقت طالهایشان اعتراف کرده است.»
ســردار قادر کریمى خاطر نشــان کرد: «متهم، این

 سرقت ها را در شهرهاى مشهد، شاندیز، تربت جام و 
تایباد و باخرز انجام داده و جمعه شب گذشته نیز براى 
انتخاب طعمه به شهرستان فریمان مى رود که ناگهان 
فاطمه پنج ساله را در حال بازى داخل حیاط خانه پدر 
بزرگش مى بیند.  او با نگاه به اطراف و با اطمینان از تنها 
بودن کودك در حیاط، وارد خانه شــد و فاطمه را براى 
ســرقت یک النگوى کوچک که ارزش چندانى هم 
نداشت به داخل سرویس بهداشتى برد. در این لحظه 
وقتى زن سنگدل با سر و صدا و مقاومت کودك روبه 
رو مى شود او را به قتل مى رساند و بالفاصله با سرقت 
النگو از سرویس بهداشــتى بیرون مى آید و پا به فرار 

مى گذارد.»

اعترافات رحیمه
رحیمه در پلیــس آگاهى تربت جام در بخشــى از 
اعترافات خود ادعا کرد: «زمانى که براى ســرقت 
النگو وارد حیاط خانه شــدم جلوى دهان کودك را 
گرفتم و به داخل سرویس بهداشــتى بردم، در آن 
لحظه متوجه حضور فردى در حیاط شدم و به همین 
دلیل با تمام قوا دهان کودك را فشار دادم و دقایقى 
بعد او دیگر نفس نمى کشــید و من پس از سرقت 

النگو پا به فرار گذاشتم.»
پلیس، مرد جوانى که همدست این زن جوان است 
و به عنوان راننده خودرویى که او را در ســرقت ها 
همراهى مى کرده را نیز دستگیر کرده است. سردار 
کریمى گفت: «تحقیقــات کارآگاهان پلیس براى 
کشف دیگر ابعاد مبهم این جنایت فجیع و همچنین 
رمز گشــایى از دیگر اقدامات مجرمانه متهم ادامه 
دارد.» وى با بیان اینکه این زن تبعه خارجى است 
و از استان سیستان و بلوچستان به خراسان رضوى 
آمده اســت گفت: «احتمال ارتکاب ســرقت ها و 
اقدامات مجرمانه در شــهرها ودیگر اســتان هاى 
کشــور نیز متصور اســت و تحقیقات پلیسى ادامه 

دارد.»
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«شبح شوم» با پ

مردى که بــا خوراندن داروى بى حــس کننده یکى از 
بســتگانش را به کام مرگ کشانده است، تحت تعقیب 

قرار گرفت.
روز شنبه 25 تیرماه امسال، قاضى ایلخانى، بازپرس ویژه 
قتل دادسراى امور جنایى تهران با تماس تلفنى مأموران 
از مرگ مشکوك مرد میانسالى در بیمارستان ابن سینا 
در غرب تهران با خبر و همراه تیمى از کارآگاهان پلیس 

آگاهى راهى محل شد.
تیم جنایى در محل بیمارستان با جسد مرد 49  ساله اى به 
نام «شادمهر» روبه رو شدند. به گفته کارکنان بیمارستان، 
مرد فوت شده پنج  روز قبل در حالى که حالش به شدت بد 
بوده به بیمارستان منتقل شده و همان شب به کما مى رود 
تا اینکه در نهایت فوت مى کنــد. در حالى که تحقیقات 
حکایت از آن داشت شــادمهر بر اثر مسمومیت دارویى 
فوت کرده است، جسد وى براى انجام آزمایش هاى الزم و 
مشخص شدن علت اصلى مرگ به پزشکى قانونى منتقل 
شد تا اینکه چند روز قبل پزشکى قانونى علت مرگ مرد 

فوت شده را مسمومیت با الکل اعالم کرد.
صبح روز سه شــنبه هفته جارى همسر شــادمهر در 
دادسراى جنایى حاضر شد و از یکى از بستگان شوهرش 
به اتهام دست داشــتن در مرگ شوهرش شکایت کرد. 
وى در توضیح ماجرا گفت: «من و شــوهرم 26 ســال 
قبل با هم ازدواج کردیم اما هرگز بچه دار نشــدیم. ما با 
تعدادى از بستگان   شوهرم همیشــه در مهمانى هاى 
دورهمى شرکت مى کردیم. معموًال هر چند روز یک بار به 
صورت شب نشینى در خانه یکى از بستگان دور هم جمع 
مى شدیم و بعد از خوردن شام به خانه هایمان مى رفتیم. 
شامگاه سه شنبه بیستم تیرماه امسال همه در خانه یکى از 
بستگان به نام "ایرج" دعوت بودیم. مهمانى چند ساعتى 
طول کشید تا اینکه مهمان ها یکى یکى به خانه هایشان 
رفتند و من و شوهرم به دلیل اینکه ایرج از بستگان خیلى 

نزدیکش بود، آخرین نفرهایى بودیم که خانه آنها را ترك 
کردیم.» وى ادامه داد: «هنگام خداحافظى ایرج شیشه 
دلسترى از یخچال بیرون آورد و شــوهرم را صدا زد و 
گفت مایع داخل آن را بخــورد. ایرج گفت داخل بطرى 
عرق نعناع است و براى هضم غذا مفید است و از شوهرم 
خواست بخورد. شادمهر بطرى را گرفت و سر کشید که 
ناگهان حالش بد شد و مقدارى از مایع خورده شده را باال 
آورد. شــوهرم خیلى حالش بد شــد به طورى که گلو و 
لب هایش متورم شــد. من بالفاصله به ایرج اعتراض 
کردم. ایرج و خانواده اش با هم در گوشى حرف مى زدند 
که من و شوهرم از خانه آنها خارج شدیم. شوهرم لحظه 
به لحظه حالش بدتر مى شد، به طورى که قادر به رانندگى 
نبود. در چنین شرایطى که به شــدت شوکه شده بودم، 
شــوهرم را به بیمارستان ابن ســینا در همان نزدیکى 
رساندم. وقتى کادر پزشــکى باالى سر شوهرم آمدند، 
شادمهر مثل چوب خشک شــده بود. پزشکان تالش 
زیادى براى نجات شوهرم انجام دادند و پس از 45 دقیقه 
موفق شدند او را احیا کنند، اما اعالم کردند او سکته مغزى 
کرده است. همان شب ماجرا مایع داخل بطرى را به تیم 
پزشکى توضیح دادم و گفتم که شوهرم به اصرار یکى از 
بستگانش مایع داخل بطرى را نوشید و بعد حالش بد شد. 
تیم پزشکى بعد از توضیحات من با ایرج تماس گرفتند 
و درباره محتویات داخل بطرى سئوال کردند تا پادزهر 
آن را براى درمان به شوهرم تزریق کنند که ایرج گفته 
بود اشتباهى به شوهرم "لیدوکائین" داده است. بعد از آن 
شوهرم به کما رفت تا اینکه در نهایت پنج روز بعد از آن 

بزم شبانه در بیمارستان فوت شد.»
وى در ادامه گفت: «شوهرم وصیت کرده بود بعد از فوتش 
اعضاى بدنش را به بیماران نیازمند اهدا کنیم و به همین 
دلیل روز بیست و ششم و بیست و هفتم تیرماه دو کلیه، 
قلب و کبد شوهرم را در دو بیمارستان به بیماران نیازمند 

اهدا کردیم.» وى در پایان گفت: «ایرج آن شــب عمداً 
داخل بطرى مواد بى حس کننده اضافه کرده بود که باعث 
فوت شوهرم شد و االن از وى به اتهام دست داشتن در 

فوت شوهرم شکایت دارم.»
پس از طرح این شکایت ایرج به دستور قاضى ایلخانى 
براى انجام تحقیقات به دادســراى جنایى احضار شد. 
تحقیقات درباره این حادثه تا روشن شدن زوایاى پنهان 

آن ادامه دارد.

 ایرج گفت 
داخل بطرى عرق نعناع 

است و براى هضم 
غذا مفید است و از 

شوهرم خواست بخورد. 
شادمهر بطرى را گرفت 
و سر کشید که ناگهان 

حالش بد شد و مقدارى 
از مایع خورده شده 
را باال آورد. شوهرم 

خیلى حالش بد شد به 
طورى که گلو و 
لب هایش متورم

 شد

مرگ عجیب 
«شادمهر» در 
بزم شبانه «ایرج»

تصاویر تصادف وحشتناكتصاویر تصادف وحشتناك
 اتوبان تهران-قم اتوبان تهران-قم

دیروز در همین صفحه خبر تصادف شدید چهار خودرو در اتوبان تهران-قم و کشته شدن سه 
نفر در اثر این تصادف منتشر شد. حاال جزئیات بیشترى از این تصادف و همچنین تصاویرى 

از آن منتشر شده است. 
بنابراین گزارش،  در این حادثه که پیش از ظهر سه شنبه هفته جارى رخ داد، چهار خودروى 
پژو 405، پژو پرشیا، تاکسى پژو و خودروى اُپتیما با هم برخورد کردند و با توجه به شدت حادثه 
براى انتقال مصدمان از  هلیکوپتر امداد کمک خواسته شد. یکى از جانباختگان این حادثه مرد 

رهگذر 45 ساله و دو نفر دیگر از سرنشینان خودروى تاکسى بودند.

رئیس کل دادگسترى تهران از تعیین وقت پرونده فوت 
«بنیتا» دختر هشت ماهه خبرداد. غالمحسین اسماعیلى 
گفت: این پرونده پس از بررسى هاى اولیه در دادگاه کیفرى 
یک استان تهران در روز20 شهریور(دوشنبه) تعیین وقت 

شده است. 
الزم به ذکر است که رسانه ها از محاکمه متهمان پرونده 

بنیتا در روزچهارشنبه ( 22 شهریور )خبر داده اند.

متهمان پرونده بنیتا 
20شهریور محاکمه مى شوند

یک باند حرفه اى شــرارت و توزیع موادمخدر به 
سرکردگى اوباش ســابقه دار معروف به «کامى 
سوسکه» متالشــى و چهار نفر نیز در این ارتباط 

دستگیر شدند.
رئیس پلیس استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: عوامل پلیس مبارزه با موادمخدر 
استان در طرحى مشترك با شــوراى هماهنگى 
مبارزه با موادمخدر، دستگاه قضائى و کالنترى 19 
طاقبستان، مخفیگاه یکى از توزیع کنندگان سابقه 
دار مواد مخدر را شناسایى و در عملیاتى غافلگیرانه 

مورد بازرسى قرار دادند.
ســردار منوچهر امان اللهى افزود: در این عملیات 
که تا ســاعت 4 بامداد به طول انجامید، سرکرده 
باند شرارت و توزیع موادمخدر معروف به «کامى 
سوســکه» به همراه مادرش و ســه تن دیگر از 
اعضاى باند دستگیر شدند. وى ادامه داد: بیش از سه 
کیلوگرم هروئین و شیشه جاساز شده، از مخفیگاه 
متهمان کشف شده اســت، همچنین سه دستگاه 
خودرو و چهار منزل مســکونى متعلق به سرکرده 
باند که در امر توزیع موادمخدر مورد استفاده قرار 
مى گرفت، به نفع دولت ضبط شد. سردار امان اللهى 
خاطرنشــان کرد: «کامران بهرامى کاشانتویى» 
معروف به «کامى سوسکه» به همراه برادرش که 

در حال حاضر متوارى است، سوابق کیفرى متعددى 
از جمله شرارت، زورگیرى، تجاوز به عنف و توزیع 
موادمخدر دارند.وى ادامه داد: در راســتاى دستور 
مقام قضائى تصویر متهمان در اختیار رسانه ها قرار 
گرفته است تا شهروندان در صورت شکایت از این 
افراد به اداره پلیس مراجعه کنند، همچنین با توجه 
به مخوف بودن اعمال این باند، افرادى که پیش از 
این مورد زورگیرى و یا آزار و اذیت قرار گرفته بودند، 

از مراجعه به پلیس خوددارى مى کردند.
رئیــس پلیس اســتان کرمانشــاه تصریح کرد: 
پس از پایان ایــن عملیات، خانه یکــى دیگر از 
توزیع کنندگان موادمخدر نیز مورد بازرسى قرار 
گرفت و چند ده قطعه کبوتر که روى پاهاى آنها 
مخزن حمل موادمخدر تعبیه شــده بود، کشف و 

توقیف شدند.

«کامى سوسکه» و مادرش دستگیر شدند

سخنگوى سازمان آتش نشانى از برخورد یک دستگاه کامیون با دیوار یک 
ویالى 4 هزار و 500 مترى در محدوده ولنجک خبرداد.

کامیون سید جالل ملکى گفت: ساعت 3 و 31 بامداد روز چهارشنبه (دیروز) 
برخورد یک دســتگاه کامیون با یک خانه ویالیى در محدوده ولنجک، 

انتهاى خیابان هشتم به نیروى سازمان آتش نشانى اطالع داده شد. وى 
افزود: کامیون از مسیر اصلى منحرف شده و پس از ورود به فضاى سبز و 
قطع چند اصله درخت، با دیوار یک خانه مسکونى ویالیى برخورد مى کند 

و واژگون مى شود.
سخنگوى سازمان آتش نشانى با اشاره به وضعیت محل حادثه اظهار داشت: 
کامیون با دیوار ویالیى 4 هزار و 500 مترى برخورد کرده و پس از تخریب 
دیوار با اتاقى 20 مترى که محل زندگى یک سرایدار بود برخورد مى کند. 
ملکى ادامه داد: خوشبختانه در این اتاق سرایدارى فردى حضور نداشته و 
زمان ورود کامیون فردى مصدوم نشده است.وى از مصدومیت دو سرنشین 
کامیون در این حادثه خبرداد و خاطرنشان کرد: در این حادثه راننده کامیون 
و سرنشین آن، که دو مرد 50 و 30 ساله بودند در خودرو محبوس شده و با 
کمک آتش نشان ها و پس از برش خودرو، تحویل عوامل اورژانس شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى با اشاره به نشت گازوئیل کامیون تصریح 
کرد: کامیون دچار نشــت گازوئیل بود و آتش نشان ها اقدامات الزم براى 

ایمن سازى را در دستور کار قرار دادند.

ورود کامیون به ویالى 4500 مترى 

رئیس کل دادگسترى اردبیل از صدور حکم پرونده قاتل «آتنا اصالنى» خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین قاصدى  تصریح کرد: متهم از بابت تجاوز به عنف محکوم به اعدام، از بابت یک 
فقره قتل عمد محکوم به قصاص نفس، از بابت سرقت محکوم به حبس و شالق و رد مال شد. رئیس کل 

دادگسترى اردبیل ادامه داد: اجراى مجازات به صورت علنى در مألعام صورت خواهد گرفت.  
حجت االسالم و المسلمین قاصدى خاطرنشان کرد: پس از اینکه روند ابالغ و رسیدگى پرونده در دیوان 

عالى کشور انجام شد اقدام الزم جهت اجرا به عمل خواهد آمد.

حکم پرونده قاتل آتنا اصالنى صادر شد



فناورىفناورى 15153026 سال چهاردهمپنج شنبه  9 شهریور  ماه   1396

 Nighthawk R8000 بعد از معرفى روتر سه بانده
توسط نت گیر در سال گذشــته، حاال این شرکت یک 
 AC3200 Nighthawk R7900 روتر جدید با نام
را ارائه کرده اســت. این روتر با وجــود قیمت پایین تر 
نسبت به برادر بزرگ تر خود، همچنان یک روتر فوق 

العاده براى مصارف خانگى است.
قابلیت هاى برجســته جدیدترین روتــر نت گیر با نام 
AC3000 X6 Nighthawk R7900 عبــارت 

است از:

AC3000 سه باند
این یکى دیگر از دستگاه هاى ســه بانده اى است که 
توســط نتگیر ارائه مى شــود. دو باند 5 گیگاهرتز این 
اطمینان را به شــما مى دهد تا تمام دســتگاه هاى 5 
گیگاهرتز شما از پهناى باند کافى (دو باند 1,3 گیگابیت 
در ثانیه = 2,6 گیگابیت در ثانیه) برخوردار باشند. یک 
باند 2,4 گیگاهرتز اضافه دیگر نیز 450 مگابیت در ثانیه 
را به شما ارائه مى کند که شما مجموعًا 3 گیگابیت در 

ثانیه را در اختیار خواهید داشت.
این نکته را نیز در نظر داشته باشید که مثل همه تبلیغات 
سرعت روترها، اینها نیز سرعت هاى اسمى هستند و 
شــما در عمل تقریبًا به 40 درصد این ارقام دست پیدا 

خواهید کرد که همچنان مقدارى قابل مالحظه است.

اتصال هوشمند
R7900 از قابلیت اتصال هوشمند نیز برخوردار است 
که به طور خودکار تصمیم مى گیرد کدام دستگاه باید 
به کدام باند بى سیم متصل شود. این روتر دستگاه هاى 
کندتر را به یــک باند متصل مى کند و دســتگاه هاى 

سریع تر را به باندهاى دیگر.

پردازنده دو هسته اى
عالوه بر یک پردازنده دو هسته اى، سه پردازنده جانبى 
آماده به کار دیگر نیز وجود دارد که در زمان پربارى به 
کمک مى آیند. از این پردازنده ها براى برقرارى ارتباط 

بین اینترنت و اتصــال محلى، واى فاى بــه اترنت و 
دسترسى به USB استفاده مى شود.

USB 3.0 پورت
یک پورت USB 3,0 روى این روتر قرار دارد. اغلب 
روترهــاى AC دیگر از دو پــورت USB برخوردار 

هستند که یکى از آنها پورت USB 2,0 است. معموًال 
یک پورت USB براى اغلــب کاربردهاى کاربران 
کافى است، بنابراین، این موضوع مشکل ساز نخواهد 
بود و از آنجا کــه این پورت USB 3,0 اســت براى 
کارهاى استریم از طریق درایو USB کامًال مناسب 

است.

گزینه هاى به اشتراك گذارى و پشتیبان 
گیرى

Nighthawk R7900 از چند گزینه به اشــتراك 
گذارى برخوردار است:

ReadyShare USB به شــما اجــازه مى دهد 
فایل هاى خود را به راحتى به اشــتراك بگذارید. تنها 

کافى است درایو USB خود را متصل کرده و آن را با 
دستگاه هاى متصل به شبکه خود به اشتراك بگذارید.

ReadyShare Vault یک ابزار پشتیبان گیرى 
است که از فایل هاى شما کپى تهیه مى کند تا همیشه 
یک پشتیبان امن از فایل هاى ذخیره شده ارزشمند خود 
در اختیار داشته باشید. این قابلیت به ویژه براى عکاسان 

و کسانى که با تلفن هوشمند خود فایل تبادل مى کنند 
بسیار مفید است. Vault را مى توان به گونه اى تنظیم 
کرد که به طور خــودکار از عکس هاى موجود در تلفن 

شما نسخه پشتیبان تهیه کند.
DLNA بــراى به اشــتراك گــذارى رســانه با 
دســتگاه هاى ســازگار موجود در خانه از این قابلیت 

استفاده مى شود.
iTunes Compatible ایــن روتــر مى تواند با 
اســتفاده از Air Play یا Apple Remote به 

اشتراك گذارى بپردازد.
ReadyShare Printer به شــما اجازه مى دهد 

چاپگر خود را از طریق USB به اشتراك بگذارید.

 6  آنتن قدرتمند قابل تنظیم
با این شش آنتن منطقه گسترده اى از خانه شما تحت 
پوشــش امواج واى فاى قرار خواهد گرفت. (به ویژه 
خانه هاى چند طبقه ) آنتن هاى R7900 را مى توان به 
گونه اى جابه جا کرد تا بیشترین بازده ارسال امواج را در 

اختیار شما قرار دهد.

شبکه مهمان
با اســتفاده از شــبکه مهمان مى توانید بــدون اجازه 
دسترسى به شبکه، براى مهمانان خود اجازه دسترسى 

به اینترنت را فراهم کنید.

Netgear Genie 
با استفاده از اپلیکیشــن Genie شبکه خود را تحت 
نظر داشته باشید. از این اپلیکیشن مى توان روى تلفن 
هوشــمند، تبلت یا لپ تاپ اســتفاده کرد و به سادگى 

کنترل شبکه را در دست گرفت.

کنترل والدین
براى کاربران خود اجازه و سطح دسترسى تعریف کنید 
و تعیین کنید هر کدام چه زمانى مى توانند از شــبکه 

استفاده کنند.

با ویژگى هاى روتر جدید شرکت «نت گیر» بیشتر آشنا شوید

تبلت Eve V اولین تبلت جهان است که توســط یک شرکت معروف ساخته نشده و طراحى آن با 
کمک هاى مردمى بوده است.

تبلت یاد شده با همکارى سرمایه گذارانى از سراسر جهان طراحى شده و یکى از مهمترین مزایاى 
آن نمایشگر قدرتمند آن است.

نمایشگر 12,3 اینچى این تبلت از دقت 2880 در 1920 برخوردار است. بدنه این تبلت تمام فلزى و 
نمایشگر آن ضدانعکاس و ضدخش است.

بر روى ایــن تبلت به انتخاب کاربر مى توان تراشــه 
هاى i7/i5/m3 را نصب کــرد. همچنین میزان رم 
LPDDR3 آن هــم مى تواند 8 یــا 16 گیگابایت 
باشد. سیســتم عامل این تبلت ویندوز 10 خانگى یا 

Pro است.
Bluetooth 4,2 و قابلیت ارتباطى بى سیم ، دو پرت 
USB-A 3,0، یک پرت USB-C 3,1، یک پرت 
USB-C Thunderbolt 3، یک جک صوتى از 

جمله امکانات جانبى این تبلت است.
چهار بلندگو، میکروفن اســتریو، دوربیــن هاى 5 و 
2 مگاپیکسلى در پشــت و جلو و صفحه کلید بی سیم 
یا ســیمى قابل اتصال به انتخاب کاربر از جمله دیگر 

امکانات این تبلت 799 پوندى است.

یافتن جایى مناسب براى زندگى به خصوص در شهرهاى بزرگ به یک چالش اساسى مبدل شده و 
هزینه باالى خرید خانه یافتن راه هاى جایگزین را ضرورى ساخته است.

شرکت معمارى PUP Architects در لندن با توجه به همین چالش ها خانه اى کوچک و ارزان 
قیمت طراحى کرده که شبیه به کانال کولر است و مى توان با نصب آن بر روى سقف ساختمان هاى 

چند نفره به سادگى فضایى براى زندگى در اختیار افراد قرار داد.
این خانه کانال کولر که H-VAC نام دارد به علت کم هزینه بودن جایزه بنیاد معمارى لندن را نیز 
دریافت کرده است. این خانه ها دوطبقه هســتند و مهم ترین عنصر تشکیل دهنده آنها چوب است. 
روکش فلزى خارجى این خانه ها که نقره اى به نظررسیده و شبیه به عایق کارى هاى مورد استفاده 

در کانال هاى کولر است، توسط شرکت Tetra Pak طراحى و تولید شده است.
فضاى داخل این خانه براى سکونت شش نفر کافى است. هر چند در طراحى فعلى مسیرى براى لوله 
کشى آب یا سرویس بهداشتى در نظر گرفته نشده است. در صورت موافقت مقامات محلى ممکن 

است نصب این خانه ها در باالى سقف برخى ساختمان ها در لندن آغاز شود.

شبکه اجتماعى جدیدى به نام Polygram راه اندازى شده است که از یک روش منحصر به فرد 
براى جذب کاربران استفاده مى کند.

Polygram قادر به شناسایى حاالت چهره افراد و امکان دادن به کاربران براى پاسخ به پیام ها با 
استفاده از شکلک هاى مبتنى بر شرایط واقعى چهره است.

کاربران این شبکه اجتماعى به جاى انتخاب 
گزینه الیک یا مجموعه اى از واکنش ها 
مى توانند گزینه هاى در دسترس بر مبناى 

حاالت احساســى افراد را مشاهده کرده و 
یکى از آنها را برگزینند.

عالوه بر شــکلک هاى مربوط بــه چهره، 
Polygram با استفاده از شبکه عصبى 
هوشــمند خود قادر بــه درك حرکات 
اجزاى چهره نیز هست و بر همین اساس 

شــکلکى را برمى گزیند که با این حرکات 
مرتبط باشد. در واقع این شبکه اجتماعى به 

گونه اى عمل مى کند که انگار کاربران 
در کنار یکدیگر نشسته اند و با مشاهده 
صورت یکدیگر در حال واکنش هاى 

عاطفى هستند.

شبکه اجتماعى مبتنى بر حاالت چهره رونمایى از تبلتى با نمایشگر فوق دقیقکانال کولرى که خانه اى براى زندگى است

یط واقعى چهره است.
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با اینکه فناورى هاى بهتر و ســریع ترى براى 
شارژ بى سیم گوشى هوشمند آیفون 8 وجود دارد، بر اساس اطالعات 

منتشر شده، اکنون شاهدیم که این غول فناورى آمریکایى به جاى استفاده از فناورى 
15 واتى، از فناورى 7.5 واتى استفاده کرده اســت که این امر موجب مى شود شارژ بى سیم این 

گوشى بسیار کندتر انجام شود.
تولیدکنندگان مدتى است که فناورى شارژ بى سیم 15 واتى را به  کار مى گیرند و اکنون جاى تعجب است که چرا 

اپل با وجود فناورى هاى سریع تر و پیشرفته تر، در جدیدترین گوشى هوشمند خود از نسخه 7.5 واتى پدهاى شارژ بى سیم 
استفاده کرده و به استاندارد جدید x.1,2 Qi اعتنایى نکرده است.

به نظر مى رسد پدهاى غیر اپلى شارژ بى سیم براى کار با گوشى هوشمند آیفون 8 و ساعت آهوشمند آن (اپل واچ) نیازمند دریافت 
گواهى از اپل هستند. همچنین احتمال دارد این دو محصول اپل از یک آداپتور براى شارژ بى سیم استفاده کنند.

طبق اطالعات و آمار منتشر شده، انتظار مى رود آیفون 8 به یک صفحه نمایش اولد 5.8 
اینچى مجهز بوده و از فناورى تاچ سه بعدى پشتیبانى کند. اپل پس از رونمایى 

از گوشى هوشمند جدید خود (آیفون 8) طى مراسمى رسمى در سپتامبر 
سال جارى، آن را روانه بازار خواهد کرد.

گفته مى شود گوشــى جدید آیفون 8 به همراه 
گوشى هاى آیفون 7 اس و 7 اس پالس 

به بازار عرضــه و فروخته 
شود.

 Passive قابلیت جدیــدى با عنوان ورود دســتى یا « Tesla »
Entry به آخرین نسخه از نرم افزار خود اضافه کرد که براى باالبردن 

سطح امنیتى خودرو کاربرد دارد.
این قابلیت جدیــد که براى باال بردن امنیــت خودروهاى مدل S در 
مقابل سرقت طراحى شده است، ابتدا در نسخه v8,1,2017,28,4 و 
فقط براى صاحبان خودروهاى مدل اس در آمریکا و اروپا اضافه شــد 
و مدتى بعد از طریق نرم افزار نسخه v8,1 در اختیار کاربران بیشتر نیز 
قرار گرفت. چندى پیش خبرهایى مبنى بر ورود دزدان به خودروهاى 
بدون سوئیچ مدل اس تِ سال در سوئد و هلند منتشر شد که توانسته بودند 

با ترفندى سیستم خودرو را گول بزنند و وارد خودرو شده و آن را روشن 
کنند. الزم به ذکر است که همه خودروهایى که به سیستم «ورود بدون 

سوئیچ» مجهز هستند، در معرض خطر این نوع سرقت قرار دارند.
در قابلیت جدید « Passive Entry» که به مدل اس تسال اضافه 
شده است، راننده حتمًا باید کلید FOB را ارائه کند ودکمه باز شدن 
درها را از روى آن فشار دهد تا درها باز شــود. براى فعال سازى این 
قابلیت جدید، صاحبان مدل اس تســال باید از طریق نمایشگر لمسى 
 Doors & خودرو به قسمت تنظیمات بروند و بعد با مراجعه به منوى

Locks، گزینه Passive Entry را انتخاب کنند. 

S براى مدل «Tesla»قابلیت امنیتى جدید

 Captive) شــبکه هاى واى فاى عمومى که داراى پرتال ورود
Portal) هستند، معموًال باعث اعصاب ُخردى کاربران مى شوند. 
مثًال پس از انتخاب این شــبکه ها، مدت ها منتظر مى مانید تا یک 
صفحه لود شود و در پایان متوجه مى شــود که باید با استفاده از نام 
کاربرى و رمز عبور وارد این شبکه شوید (Sign in). حال در اندروید 
O و در اپلیکیشن تنظیمات مى توانید شبکه هاى واى فاى عمومى 

را که نیاز به نام کاربرى و رمز عبور دارند به ر احتى مشاهده کنید.
با اینکه نوتیفیکیشن «Sign in to network» در اندروید اوریو 
هم بدون تغییر باقى مانده است اما هنگامى که در برنامه تنظیمات 

گوشى به لیست شبکه هاى واى فاى موجود نگاه کنید متوجه یک 
آیکون بزرگ با عنــوان«Sign in» روى شــبکه هاى واى فاى 
عمومى مى شوید. این ویژگى از ورود ناخواسته شما به این شبکه هاى 

واى فاى جلوگیرى خواهد کرد.
شاید این ویژگى تغییر خیلى بزرگى در سیستم عامل اندروید محسوب 
نشود اما مطمئنًا هنگامى که بخواهید به یک شبکه واى فاى بدون 
دردسر متصل شــوید، نقش مهمى را ایفا خواهد کرد. ضمنا ً پنجره 
نمایش دهنده اطالعت شــبکه واى فاى هم زیباتر از قبل طراحى 

شده است.

ه یک 
ى فاى 
ههاى 

سوب
 بدون 
نجره 
راحى 

نمایش شبکه هاى واى فاى عمومى در اندروید اوریو
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در

منبع: ایرنا

منبع: ایسنا

منبع: ایسنا

منبع: ایرنا

منبع: مهر

منبع: قدس

منبع: ایسنا

منبع: ایرنا

لوط روستاى کرآباد از توابع شهرستان 
آتش سوزى حدود 20هکتار از جنگل هاى ب

د در استان کردستان که از ساعت 18 روز دوشنبه آغاز شده بود با تالش اقشار 
سروآبا

ردم و نیروهاى منابع طبیعى شهرستان سروآباد عصر روز سه شنبه مهار شد.
مختلف م

عرضه دام به 
مناسبت عید قربان

استادیوم  جدید االحداث امام رضا(ع) 
در مشهد آماده برگزارى مسابقات فوتبال 
است. تنها مجوز شوراى تأمین استان الزم 
است تا شاهد برگزارى رقابت هاى لیگ 

برتر در این مجموعه  باشیم.

ه اى در حاشیه اهواز که اغلب 
«گاومیش آباد»؛ منطق

ساکنان آن تنها از طریق پرورش گاومیش امرار 

نند. طبیعت این حیوانات قوى هیکل 
معاش مى ک

باید در کنار آب زندگى کنند؛ 
به گونه اى است که 

به ویژه آنکه صحبت از دماى باالى 50 درجه 

سانتیگراد در چند ماه از سال باشد. همین مسئله 

موجب شده تا صاحبان این حیوانات بخشى از 

سبک زندگى و کار خود را با دام هایشان هماهنگ 

کنند. آنها هر روز گاومیش ها را به کناره رود 

کارون مى برند و خودشان هم در کنار دام ها تن به 

هاى کوچک تر از این فرصت 
آب مى سپارند. بچه 

کنند و در آب رودخانه با گاومیش ها 
استفاده مى 

بازى مى کنند.

طالب حوزه هاى علمیه نیز همچون دیگر مردان ایرانى موظف به گذراندن خدمت 
سربازى هستند و البته این زمان در مراکز فرهنگى و تبلیغى سپرى خواهد شد و 

آنجایى که دوره آموزشى نظامى امرى مهم در تکمیل مدت زمان خدمت سربازى است، 
طالب سراسر کشور این دوره آموزشى را در پادگان باقرالعلوم(ع) قم سپرى

 مى کنند.

خبرنگاران رسانه هاى جمعى استان کردستان به مدت دو 
روز از مسیر اردوهاى راهیان نور غرب کشور در شهرستان 

هاى سروآباد و مریوان بازدید کردند. در این سفر دو 
روزه،  خبرنگاران از یادمان شهداى مرز داالنى در سروآباد، 
یادمان شهداى زریوار مریوان و مرز خانم شیخان شهرستان 

مریوان بازدید به عمل آوردند.

چشمه آبگرم مرتضى على از جاذبه هاى 
گردشگرى طبیعى شهرستان طبس است. 
این چشمه جوشان با دو نوع آب گرم و 
سرد در کنار هم در دل کویر یکى از 

پدیده هاى نادر در کشور است  که غلظت 
بیشتر آب گرم و تفاوت ساختارى آن با آب 
سرد جارى در کف رودخانه باعث مى شود 
این آب ها تا مسافت حدود 300 مترى 

بستر رودخانه هم پیش بروند، در حالى که 
به طور کامل با هم مخلوط نشده اند. تفاوت 
دماى آبگرم و سرد گاهى به 10 درجه هم 
مى رسد. باالتر از این چشمه، دره تنگى 
وجود دارد که در آن طاق شاه عباسى بنا 

شده است. باالتر از این چشمه، دره تنگى 
وجود دارد که در آن طاق شاه عباسى بنا 
شده است. قدمت این طاق را به دوره 

صفویه نسبت مى دهند.

بافت فرسوده منطقه 
محالت سمنان


