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نوروزى: شهردارى محل سلطه گرى نیست

عفونت دندان چه خطراتى دارد؟35 هتل جدید در حال ساخت است100 هزار ُتن برنج ویتنامى در راه ایرانریخت و پاش ملک سلمان در سفر به مسکو سالمتاستاناجتماع بلک برى موبایل با باترى 26 ساعته مى سازد فناورى
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مسدود بودن 
90 درصد خدمات «آمازون»

 براى کاربران ایرانى

نیروي انتظامی، پلیسی 
توانمند ،کارآمد و حرفه اي گرا

قبور سنتى باغ رضوان
 3 طبقه مى شوند

نام حضرت عباس (ع) جوانى 
را در پاى چوبه دار نجات داد

یک بام و دوهواى وزارت نیرو 
در تخصیص بودجه به اصفهان

13

حاج صفى در انتظار آمارى 
درخشان

جریمه جدید 100هزارتومانى
 براى رانندگان متخلف

دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباددانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد
بزرگ ترین مجموعه آموزش عالى بزرگ ترین مجموعه آموزش عالى 

استان اصفهان استاستان اصفهان است

دکتر مهران مجلسى رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد:دکتر مهران مجلسى رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد:
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جهان نما

مرگ ساالنه 
55هزار ایرانى
 به دلیل مصرف 
سیگار

3

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت گفت: 14درصد 
افراد باالى 15 سال در کشور، سیگار و 

دخانیات مصرف مى کنند. ایرج حریرچى، 
با اشاره به اینکه متأسفانه میزان استعمال 
قلیان در کشور بیشتر شده است و در پنج 

سال گذشته، 480 هزار نفر 
به جمعیت

 استعمال کنندگان قلیان...

عضو فراکسیون نمایندگان والیى مجلس با 
بیان اینکه نظام ایران، نیمه ریاستى،

 نیمه پارلمانى است، گفت: باید توجه داشت 
که تغییر نظام نیمه ریاستى ایران، نیازمند 

تغییر نظام پارلمانى است، دراین 
زمینه باید سیستم دو مجلسى 

شده و احزاب تقویت شوند. 
بنابراین صرف تغییر نه 

تنها ...
2

نمى توان در 
اداره کشور 
آزمون و خطا 
کرد

شهردار جدید اصفهان رسماً کلیددارى شهر را بر عهده گرفت

تمام 3 میلیارد حساب کاربرى یاهو
 در سال 2013 هک شده بود

سینمایى ها 
زیر پاى هم را 

خـــــالى مى کنند
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راارار را 
کنندکنندکنندکنند
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همراه:  09131182522فکس: 36620950تلفن: 95022522  -  95012522

نشانى: اصفهان- خیابان سعادت آباد - مقابل درب هوانیروز

ا تومبـیل   با قـرى
BAGHERI   CAR    EXHIBITION

Email: bagheri.galleri@yahoo.com

به فغانى به فغانى 
مدال مدال 

بدهید!بدهید!
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مرجع تقلید شیعیان گفت: حادثه کنسرت آمریکا و کشتار 
تقریبًا جمع کثیرى از مردم نشــان از نبود امنیت حاکم 
در کشــور آمریکا و ضعف پلیس این کشور در برقرارى 
نظم و امنیت اســت. آیت ا... مکارم شیرازى صبح دیروز 
در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم، با اشاره به نظم 
مراسم عزادارى سیدالشهدا(ع) ضمن قدردانى از نیروى 
انتظامى براى برقرارى نظم مجالــس عزادارى افزود: 
حادثه کنسرت آمریکا و کشتار تقریباً جمع کثیرى از مردم 
نشان از عدم امنیت حاکم در کشور آمریکا و ضعف پلیس 

این کشور در برقرارى نظم و امنیت است.
مرجع تقلید شــیعیان با قبیح خواندن قمه زنى و انجام 

اعمالى که موجــب وهن دین مى شــود، تصریح کرد: 
خوشبختانه مراســم قمه زنى امسال بسیار کم بوده و در 
شهر قم اصًال انجام نشده و این نشان باال رفتن آگاهى 

مردم در امور و حقایق دیدن است.
آیت ا... مکارم شیرازى حضور پرشور جوانان در دسته هاى 
عزادارى را موردتوجه قرارداد و خاطرنشان کرد: حضور 
جوانان در این سطح در مراسم عزادارى نشان پیروى از 
مکتب راستین حسینى است و باید موردتقدیر قرار گیرد؛ 
ان شــاءا... خداوند به همه توفیق حضور در این مراسم 
را داده و برنامه هــاى عزادارى آنها مــورد امضاى امام 

عصر(عج) قرار مى گیرد.

عضو فراکسیون نمایندگان والیى مجلس با بیان اینکه 
نظام ایران، نیمه ریاستى، نیمه پارلمانى است، گفت: باید 
توجه داشــت که تغییر نظام نیمه ریاستى ایران، نیازمند 
تغییر نظام پارلمانى اســت، دراین زمینه باید سیستم دو 
مجلسى شده و احزاب تقویت شوند. بنابراین صرف تغییر 
نه تنها مشکلى را حل نمى کند بلکه برمشکالت موجود 

مى افزاید.
سیدمحمدجواد ابطحى با اشاره به طرح مباحثى پیرامون 
تغییر نظام ریاســتى به پارلمانى اظهار داشت: اصوًال در 
نظام هاى مستحکمى که بر توده آراء مردم متکى است، 

تغییر قانون اساسى در مدتى کوتاه به صالح نیست.

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى، 
افزود: قانون اساسى آمریکا 200 سال پیش تصویب شده 
و تاکنون نیز على رغم همه مشکالت اجتماعى موجود 
در این کشور، تغییرى نکرده است، بنابراین نباید خواستار 

تغییرات روزمره در قانون اساسى شد.
عضو فراکسیون نمایندگان والیى مجلس با بیان اینکه 
معموًال یک قرن باید از تصویب قانون اساسى بگذرد تا 
میزان کارآ یى آن مشخص شــود، ادامه داد: در ابتدا باید 
بررسى کرد که آیا نظام پارلمانى، نظامى مطلوب شرایط 
ایران هســت یا خیر و باید توجه داشت که نمى توان در 

اداره کشور آزمون و خطا کرد.

دیدگاه آیت ا... مکارم شیرازى 
درباره کشتار الس وگاس 

نمى توان در اداره کشور 
آزمون و خطا کرد

فساد به جاهاى حساسى 
رسیده است

معـاون اول رئیـس جمهـورى گفـت: در   ایرنا|
مبـارزه با فسـاد نباید خط قرمزى وجود داشـته باشـد و 
هیچکس حق ندارد به این بهانه تسویه حساب سیاسى 
کند. اسحاق جهانگیرى دیروز در همایش روز ملى روستا 
و عشایر افزود: فسـاد در کشـور زیاد شـده و به جاهاى 
حساسى رسیده است، من بیش از دیگران مى دانم که تا 
کجا رخنه کرده است بنابراین باید با جدیت با آن مبارزه 
کنیم و هیچ خط قرمزى نباید با فساد وجود داشته باشد. 

پرونده جهانگیرى 
در «آگاهى» نیست 

 انتخاب| رئیس پلیس آگاهى ناجا اعالم کرد که 
پرونده برادر معاون اول رئیـس جمهور در پلیس آگاهى 

ناجا نیست.
سـردار محمدرضا مقیمى دیروز دربـاره اینکه آیا پلیس 
آگاهـى در پرونده اخیـر که منجر به دسـتگیرى مهدى 
جهانگیرى، برادر معاون اول رئیس جمهور شده حضور 
داشـته یا خیر، گفت: تـا بدین لحظه پرونـده این فرد در 

آگاهى نبوده و دست ما نیست.

 بانوى اول خبرساز
  جماران | عینک آفتابى بانوى اول آمریکا که 
طى روزهاى اخیر و حتى هنگام شب به صورت مى زند، 
توجه کاربران شبکه هاى اجتماعى را به خود جلب کرده 
اسـت! «مالنیا ترامپ»، همسـر رئیس جمهـور آمریکا 
طى روزهاى اخیر حتى در شب از عینک آفتابى استفاده 
کرده اسـت.  برخى کاربـران اینترنتى نوشـته اند مالنیا 
نمـى خواهـد همسـر خـود را ببینـد.  برخـى دیگـر نیـز 
نوشته اند او مى خواسته چپ بودن چشم هایش را از این 
به بعد پنهـان کند! در ماه سـپتامبر کاربران شـبکه هاى 
اجتماعى لباسى که مالنیا در مجمع عمومى سازمان ملل 
بر تن کرده بود را با «چتر نجات» مقایسه کردند. همچنین 
بسـیارى، از کفش هاى پاشـنه بلند بانوى اول آمریکا در 

دیدار با حادثه دیدگان طوفان هاروى انتقاد کردند.

راهیابى یک ایرانى  
به پارلمان نیوزیلند 

بـراى نخسـتین بـار در تاریـخ نیوزیلند،    رکنا |
فردى با تبار خارجى توانسته نماینده پارلمان این کشور 
شود. این فرد یک زن ایرانى تبار به نام «گلریز قهرمان» 
اسـت که در سـن 9 سـالگى به نیوزیلند رفـت و بعداً به 
عنوان دانشجوى حقوق بشر در دانشگاه آکسفورد درس 
خوانده و به عنوان یک وکیل نیز براى سازمان ملل کار 
کرده اسـت. وى بعد از مشـخص شـدن راهیابى اش به 
پارلمان گفت: «ما باید در مقابل سیاست هاى ترامپیسم 

اختالف برانگیزى، نفرت و برگزیت بایستیم.»

ترامپ ول کن نیست!
  باشگاه خبرنگاران جوان |روزنامه «فایننشیال  
تایمز» از تصمیم «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، 
براى انجام اقدامات جدید علیه ایران خبر داد. این روزنامه 
انگلیسى در پایگاه اینترنتى خود نوشت: دولت ترامپ به 
عنوان بخشى از راهبرد جدید خود درباره ایران، احتماًال 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى را به عنوان یک «سازمان 

تروریستى» معرفى خواهد کرد.

نشانه اسالم در 
مقبره وایکینگ ها 

  عصر ایران| در کاوش هایـى از یکـى از مقابر 
«وایکینگ هـا» مربوط به قرن نهم میالدى در سـوئد، 
لباس هایى منقوش به نام هـاى«ا...» و «على» به خط 
کوفى کشف شده است. کشف این لباس هاى ابریشمى 
مى تواند نشانه اى از ارتباطات میان اسالم و شمال اروپا 
در دهه ها و سده هاى نخستین پس از ظهور اسالم باشد. 
به گفته«آنیکا الرسن»، محقق سوئدى احتماًال کشف 
جدید نشان دهنده این است که وایکینگ ها تحت تأثیر 
اندیشه اسـالم بوده و تمایل داشـته اند با پوشاندن این 
لباس ها بر روى مرده هایشان آنها را راهى بهشت کنند.

توئیتر

 آیت ا... ســید احمد علم الهدى، امام جمعه مشهد 
در خطبه هاى نماز جمعه این شهر گفت: در فضاى 
مجازى چنان ولنگارى افزایش پیدا کرده که میدانى 
براى جنگ نرم دشمن شده است و هیچ دفاع نرمى 
نداریم و این وظیفه پلیس فتاست که فضاى مجازى 

را قبضه کند.
آیت ا... علم الهدى گفت: متأسفانه در عرصه هایى 
که باید فضاى مجازى را مدیریت کنند نتوانسته اند، 

وزیر جوان هم نتوانسته است یا نگذاشته اند.
وى تأکید کرد: حرف غلطى اســت که ما به عنوان 
امنیت،  آزادى را در فضاى مجازى محدود نمى کنیم، 
این حرف در فضاى واقعى نیســت چــرا که دزد در 

فضاى واقعى آزاد نیست.
امام جمعه مشهد ابراز کرد: در فضاى مجازى حتى 
ســران قواى ما امنیت ندارند و باید حیثیت و آبروى 
رئیس قوه مورد اهانت قراربگیرد و دســتگاه هاى 

اجرایى به روى خود نیاورند.   عصر ایران| حزب مؤتلفه اســالمى را مى شــود 
قدیمى ترین حزب جمهورى اســالمى دانســت. تقریبًا 
به جز ســال هایى که حزب جمهورى اســالمى در رأس 
کار قرار داشــت و مؤتلفه اى ها در آن ادغام شــده بودند، 
اعضاى مؤتلفه بــه نام مؤتلفه در صحنه سیاســى ایران 

حضور داشتند.
مرتضى مطهرى، سیدمحمد بهشتى، سیدعلى اندرزگو، 
محمدجواد باهنــر، حبیب ا... عســگراوالدى، حســن 
عباس پور، اسدا... بادامچیان، محمدنبى حبیبى، عالءالدین 
میرمحمدصادقى، سیدمصطفى میرسلیم، جعفر شجونى، 
حســن غفورى فرد و محسن رفیقدوســت از مهمترین 

مؤتلفه اى هاى تاریخ سیاست ایران بوده و هستند.
مؤتلفه اسالمى در این ســال ها تالش کرده است از خود 
یک چهره حزبى نشــان دهد. سیاســتمدارانى که تمام 
تصمیمات خود را بر اســاس تصمیم حــزب مى گیرند. 
شاید در حرف اینگونه باشــد اما در عمل مؤتلفه اى ها به 
ویژه اعضاى قدیمى تر این جریان همیشــه ساز ناکوك 
زده اند و رفتارى غیر حزبى داشــته اند. آخرین نمونه آن 
مصطفى میرسلیم و داستان نامزدى اوست. حزب مؤتلفه 
تصمیم مى گیرد در انتخابات ریاست جمهورى سال 96 
نامزد داشته باشد. بر اساس همین تصمیم میرسلیم نامزد 

انتخابات ریاست جمهورى شد.
در روزهاى آخر انتخابات در حالى که میر ســلیم خواهان 
حضور در انتخابات بود، مؤتلفه اى هــا یعنى نبى حبیبى، 
بادامچیان و توکلى بینا تصمیــم مى گیرند نامزد مؤتلفه 
به نفع نامزد نهایى اصولگرایان یعنى سید ابراهیم رئیسى 
کنار برود. این تصمیم، تصمیم حزب نبود و بلکه تصمیم 

سه زعیم مؤتلفه بود.
سه عضو ارشــد مؤتلفه تصمیم مى گیرند بدون برگزارى 
جلســه شــوراى مرکزى بیانیه صادر کننــد و از نامزد 
غیر مؤتلفه اى حمایت کنند. رفتارى که کامًال غیر حزبى 
بود. میرســلیم در انتخابات ماند و آنگونه که از شــواهد 
پیداست دلخورى نیز میان آنها بعد از انتخابات پابرجاست.
این رفتار در انتخابات مجلس دهم نیز قابل مشاهده بود. 
حزب مؤتلفه تصمیم گرفت بر اساس سازوکار وحدت عمل 
کند و نامزدهاى این حزب در وحدت حل شوند. فهرست 
اصولگرایان سه مؤتلفه اى داشــت و این باعث شد دیگر 
اعضاى این حزب مانند حسن غفورى فرد تصمیم بگیرند 

از طریق فهرست دیگرى وارد صحنه رقابت شوند.
این رفتار نشان مى دهد که دیگر نمى شود از مؤتلفه انتظار 
رفتار حزبى داشت. نه حضور در صحنه هاى سیاسى حزبى 
است و نه کنار کشیدن از آن. واقعًا اگر حزبى قدرتمند بود 
باید با کســانى که رفتار غیرحزبى داشتند برخورد حزبى 

مى شد.
به طور مثال اگر رفتار نبى حبیبى، بادامچیان و میرسلیم 
غیر حزبى بوده اســت شــوراى مرکزى این حزب باید 
با آنها برخورد حزبى مى کرد. شــاهد هســتیم آنها رفتار 
غیر حزبى انجام دادند و در رده هاى باالى حزب هم باقى

 مانده اند.
در حزب جمهورى اســالمى سید حســن آیت تصمیم 
مى گیرد به میرحسین موسوى به عنوان وزیر خارجه رأى 
ندهد در حالى که میرحسین نامزد این جریان بود. آیت ا...

بهشتى خطاب به آیت مى گوید اگر رأى مخالف بدهد به 
دلیل رفتار غیر حزبى از حزب جمهورى اســالمى اخراج 
خواهد شــد. البته با شهادت دکتر بهشــتى این ماجرا به 

فراموشى سپرده شد. 
از حزب مؤتلفه تنها نامى باقى مانده اســت و شاید دیگر 
نمى شود از آنها انتظار رفتار حزبى داشت. به نظر مى رسد 

مؤتلفه به پایان خط خود رسیده است.

 ادامه تحریم هاى علیه ایران از سوى شرکت هاى بزرگ فناورى 
اطالعات دنیا، مرکز ملى فضاى مجازى، وضعیت خدمات دهى 

شرکت «آمازون» در ایران را تشریح کرد.
«آمازون» یکى از بزرگ ترین شرکت هاى تجارت الکترونیک 
دنیا و بزرگ ترین کتابفروشى آنالین جهان محسوب مى شود که 
انواع خدمات بازى هاى رایانه اى، فروش کتاب، فروش اینترنتى 

و کتابخوان هاى الکترونیکى را در سراسر دنیا ارائه مى دهد.
این شرکت آمریکایى به عنوان بزرگ ترین فروشگاه اینترنتى 
دنیا، دسترسى کاربران ایرانى را به 90 درصد خدماتش مسدود 

کرده و تنها 10 درصد خدمات این شرکت در ایران، فعال است.
بررسى ها نشان مى دهد که حدود 113 مدل سرویس از سوى 
«آمازون» ارائه مى شود که شامل 94 سرویس زیرساختى براى 
توسعه دهندگان سیستم، شش سرویس شخصى، دو خدمت 

محتوایى و 11 خدمت مرتبط با تجارت الکترونیکى مى شود.
این درحالى است که از این تعداد خدمات، 93 خدمت زیرساختى 
براى کاربران ایرانى مسدود و تنها یک سرویس زیرساختى براى 
توسعه دهندگان ایرانى فعال است. در همین حال سه سرویس 
شخصى براى ایرانى ها مسدود و سه سرویس در این قالب، قابل 

دسترسى است.
از سوى دیگر از تعداد سرویس هاى تجارت الکترونیک آمازون 
نیز، تنها پنج سرویس این سرویس دهنده براى کاربران ایرانى 
فعال بوده و شش سرویس دیگر در ایران مسدود است. از میان 
سرویس هایى که بزرگ ترین فروشــگاه اینترنتى جهان به 

کاربران ایرانى ارائه مى دهد، دو سرویس محتوایى فعال است.
براین اســاس برآورد شده اســت که به رغم آنکه 100 درصد 
خدمات محتوایى این سرویس دهنده براى کاربران ایرانى فعال 
است اما 100 درصد خدمات زیرساختى این شرکت براى توسعه 

دهندگان سیستم در ایران مسدود و غیرفعال است.
از ســوى دیگر، 50 درصد خدمات تجارت الکترونیکى آمازون 
براى کاربران ایرانــى و نیز 25 درصد خدمات شــخصى این 
سرویس دهنده، براى ایرانى ها مســدود و غیرفعال است. 75 
درصد خدمات شخصى آمازون در دسترس کاربران ایرانى است.

آیت ا... محســن اراکى، مدرس خارج فقه و اصول در 
حسینیه شهداى قم با اشــاره به اعتراف غربى ها بر 
ایجاد جنگ فرهنگى تمام عیار براى تسخیر جوانان 
عنوان کرد: وقتى مى گویند مثًال فالن غذاى معروف 
آمریکایى را در ایران نیاورید، این موضوع یک دعواى 
سیاسى نیســت. خود آمریکایى ها در تحقیقات خود 
مى گویند که مــا آفریقا را با مک دونالــد فتح کردیم! 
همین غذا و یا مدل لباس پوشیدن به تدریج ارزش هاى 

غربى را در دل جوانان ریشه دار مى کند.
دبیرکل مجمع جهانــى تقریب مذاهب با اشــاره به 
فضیلت مــادر بــودن در اســالم و هجمــه اى که
غربى ها به این رکن اساسى جامعه کردند، بیان کرد: 
چرا خانه را در نظر ما بد جلوه داده اند و چرا گفته اند خانه 
زندان زن است؟ اگر همین زن به رستوران برود و در 
آنجا کار کند این کلَفتى نیست؟ اگر این خانم به هواپیما 

رفته و مهماندار هواپیما شود و براى مسافران خدمت 
کنند این ُکلَفتى نیست؟ اما اگر در خانه بنشیند و براى 
شوهر و فرزندانش یک خانه  آرامى ایجاد کند، خدمت 
به خودش کند، خدمت به فرزنــدش کند، خدمت به 
شوهر خود کند، این ُکلَفتى اســت! ارزش ها را وارونه 

جلوه داده اند.
عضو خبرگان رهبرى  در بخش پایانى ســخنان خود 
بحث کنترل جمعیت را خیانت تکنوکرات ها دانســته 
و افزود: جنایتى در حق ملت ما کردند که این جنایت 
را حاال داریم متوجه مى شویم. همان هایى که ادعاى 
تخصص دارند، گفتند که جمعیــت ما در حال انفجار 
است و تا چند سال دیگر ما نمى توانیم آنها را از لحاظ 
غذا تأمین کنیم. حال بگویید که اشتباه کردید؛ بگویید 
که تکنوکرات هــا نمى توانند مملکــت را اداره کنند، 
بگویید که تکنوکرات ها اشتباه کردند، هنوز هم اشتباه 

مى کنند. براى ما 2030 را تجویز مى کنید، ما که یک 
برنامه تحول آموزش وپرورش داریــم چرا آن را اجرا 
نمى کنید؟ یک بار اشتباه کردید، دوباره اشتباه کردید، 

بازهم اصرار دارید؟!

نماینده فراکسیون پارلمانى اتحادیه میهنى کردستان در 
پارلمان عراق از دفتر سیاسى این حزب خواست درباره 
اتفاقاتى که طى مراسم تشییع جنازه «جالل طالبانى» 

رخ داد، تحقیق کند.
«شــوان داودى» گفت: جالل طالبانى، رئیس جمهور 
سابق عراق، مبارزى ُکرد و عراقى بود و حدود 70 سال 
بخاطر دموکراسى در عراق و حق تعیین سرنوشت براى 

مردم کردستان به مبارزه پرداخت.
وى تأکید کرد: آنچه طى مراسم تشییع پیکر طالبانى اتفاق 
افتاد از شأن و منزلت این مرحوم یا شأن و منزلت عراق 

نمى کاهد اما از شأن و اعتبار اتحادیه میهنى کردستان در 
میان عراقى ها و اعراب و در داخل کاست. اتحادیه میهنى 
کردستان بسیار از اتفاقات رخ داده خشمگین است به ویژه 
اینکه پرچم عراق در خودرویى بود که پیکر این مرحوم را 
منتقل مى کرد همچنین افتتاحیه مراسم تشییع با سرود 
ملى عراق صورت گرفت. ما به عنوان فراکسیون ملى در 
پارلمان عراق از دفتر سیاسى مى خواهیم تحقیقاتى را 

درباره آنچه رخ داده انجام دهد.
این در حالى است که «حیدر المولى»،  نماینده ائتالف 
دولت قانون روز جمعه با تعــدادى از نمایندگان دیگر از 
شرکت در مراسم تشییع جنازه جالل طالبانى سرباز زدند 
و دلیل آنها این بود که تابوت طالبانى با پرچم کردستان به 
جاى پرچم عراق پوشانده شده بود. آنها همچنین تأکید 

کردند که پروتکل مراسم تشییع رعایت نشده است.
«جاسم محمد جعفر»، نماینده ائتالف دولت قانون نیز 
پوشاندن تابوت جالل طالبانى با پرچم کردستان را خیانت 

و ضربه دیگرى به وحدت عراق دانست.
پیکر جالل طالبانى روز جمعه با پرچم کردستان در حضور 

مسئوالن عراقى و بین المللى به خاك سپرده شد.

بررسى مرکز ملى فضاى مجازى نشان داد؛

مسدود بودن 90 درصد خدمات 
«آمازون» براى کاربران ایرانى

عضو مجلس خبرگان:

بحث کنترل جمعیت، خیانت تکنوکرات هاست

انتقاد تند علم الهدي به آذرى جهرمى:

 این وزیر جوان هم 
نتوانست کاري کند

دعوا سر پرچم در مراسم تشییع پیکر جالل طالبانى!

اولین سفر پادشــاه عربســتان به روسیه همچون 
سفرهاى قبلى وى با انبوهى از چمدان هاى حاوى 
اثاث منزل و حتى مواد غذایى و همراهانش برجسته 

شد.
گزارش شده که «ملک سلمان»،پادشاه عربستان 
که به ســبک زندگى مجلل خود حتــى به هنگام 
سفرهاى رسمى مشهور است در سفر اخیر خود به 
روسیه هیئت همراهى متشــکل از هزار و500 نفر 
با خود برده اســت. او همچنین در این ســفر لوازم 
و اثاثیه منزل، چندیــن تخته فرش و یک پله برقى

 طالیى به همــراه 816 کیلــو موادغذایى با خود 
برده است.

یک منبع نزدیــک به «بلومبــرگ» گفت: هیئت 
همراه پادشــاه عربســتان به حدى بزرگ بوده که 
براى اســکان آنها دو هتل کامل اجاره شده است. 
مهمان ها در این دو هتل شــهر مسکو به نام هاى 
هتل «ریتزکارلتون» و هتل «چهارفصل» گفته اند 
که رزروهاى این دو هتل به علت اســکان هیئت 
همراه پادشــاه عربستان لغو شــده و حتى ساکنان 
دائمى این هتل ها بیرون انداخته شــدند تا شرایط 
اسکان مهمان هاى عربســتانى که روز چهارشنبه 
هفته گذشته وارد روســیه شده و قرار است تا امروز 

یک شنبه باقى بمانند، فراهم شود.
خبرگزارى «ریانووســتى» گزارش داد که هیئت 
همراه پادشــاه عربســتان همه اتاق هاى موجود 
هتل هاى 8 ستاره اطراف کرملین را اشغال کرده اند 
و برآورد شــده که صورت حساب این هتل ها براى 

اسکان آنها حدود سه میلیون دالر مى شده است.
روزنامه «دیلى تلگراف» گــزارش داده بود: هیئت 
همراه پادشاه عربستان در ســفرهاى قبلى شامل 
25 شاهزاده ارشد بوده که به عنوان وزیران دولت 
خدمت مى کرده انــد و در این هیئت همچنین 125 
سرآشپز به همراه دستیاران شخصى آنها و عوامل 

امنیتى هم حضور داشتند.
پادشاه 81 ساله عربستان در سفرهایش همواره دو 
مرسدس بنز S600به همراه 150 سرآشپز و 400 
ُتن محموله با خود مى برده است. همچنین در این 
سفرها شاهزاده هاى عربستانى خدمتکاران هتل را 
با خدمتکاران شخصى خود جایگزین مى کردند تا 
به عنوان مثال قهوه آنها آنجور که خودشان دوست 

داشتند سرو شود.
همچنین اثاثیه ها و فرش ها نیز در هتل ها با اموال 
شخصى خاندان ســلطنتى عربســتان جایگزین 
مى شــدند تا پادشــاه و همراهانش در راحت ترین 
شــرایط ممکن به ســر ببرند. در این سفرها یک 
هواپیما هم هر روز رفت و برگشت به ریاض مى رفته 
تا کاالهایى را از جمله حجم عظیمى میوه و گوشت 
حالل براى هیئت عربســتانى حمل و نقل کند تا 

خورد و خوراك مناسب آنها تضمین شود.
با وجود ایــن، چنیــن هزینه هایى در مقایســه با 
توافق هاى تجارى و تســلیحاتى کــه گمان برده 
مى شود بین پادشاه عربستان و رئیس جمهور روسیه 

امضا شده کم اهمیت هستند.
برآورد شده که توافق تحویل سامانه دفاع موشکى 
S400 روسیه به عربســتان و دیگر تجهیزات سه 
میلیارد دالر به تنهایى ارزش داشــته و توافق هاى 
آنها در حوزه هاى انرژى و پتروشیمى نیز دو میلیارد 

دالر ارزش داشته اند.
با این حال در سفر پادشاه عربستان به روسیه همه 
چیز طبق برنامه پیش نرفت چــون زمانى که وى 
قصد داشــت با پله برقى طالیى خود از هواپیماى 
شخصى اش پایین بیاید در میانه راه این پله برقى 

دچار نقص فنى شده و از حرکت ایستاد.
در ویدئوى منتشر شده از این اتفاق پادشاه عربستان 
مجبور شد بعد از ایستادن این پله برقى با پاى خود 

از مابقى پله ها پایین بیاید.

ریخت و پاش ملک سلمان در سفر به مسکو

پادشـــاه + 1500 نفر! 

پایان یک حزب؟
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رئیس پلیس آگاهى ناجا گفت: آمار آدم ربایى زیاد نشده بلکه 
اخبار آن بیشتر به گوش مى رسد.

سردار محمدرضا مقیمى با بیان این مطلب که رسیدگى 
به پرونده هاى آ دم ربایى و کودك ربایــى به صورت آنى 
توسط مأموران پلیس آگاهى انجام مى شود، تصریح کرد: 
هیچ پرونده  آدم ربایى بایگانى نمى شود؛ دائماً و چند وقت 
یکبار کارآگاهان پلیس موظف هســتند که در خصوص 
آخرین سرنخ هاى به دســت آمده در چنین پرونده هایى 
به من گزارش دهند، مگر در پرونده اى که خود پلیس به 
بن بست رسیده باشد. وى ادامه داد: به طور نمونه در یکى 
از پرونده هاى کودك ربایى در یکى از استان هاى کشور، 

آدم ربا فوت کرد و هیچ ســرنخى از کودك ربوده شده به 
دست نیامد اما  افسران کارآگاهان و باندهاى اطالعاتى این 
پرونده را نبسته اند و هر چند وقت یکبار موضوع این پرونده 
و اطالعات جدید را چک مى کنند اگر چه ممکن است که 
کارآگاهان استانى اعتقاد داشته باشند که دیگر بچه را به 

سختى مى توان پیدا کرد.
این مقام ارشد پلیس آگاهى اعالم کرد: بنده معتقدم که اگر 
تا ده سال دیگر پرونده اى کشف نشود، نباید بسته شود بلکه 
باید روى میز باشد و هر چند وقت یکبار با توجه به اطالعات 
جدید آن را مرور کرد چرا که قطعًا خانواده اى چشم به راه 

عزیز خود است.

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت گفت: 14درصد 
افراد باالى 15 سال در کشور، سیگار و دخانیات مصرف 

مى کنند.
ایرج حریرچى، با اشاره به اینکه متأسفانه میزان استعمال 
قلیان در کشور بیشتر شــده است و در پنج سال گذشته، 
480 هزار نفر به جمعیت استعمال کنندگان قلیان اضافه 
شده است، افزود: یک بار مصرف قلیان، معادل استعمال 

صد تا 200 نخ سیگار است.
قائم مقام وزیر وزارت بهداشــت، میزان شیوع استعمال 
سیگار در بین نوجوانان پسر (13 تا 15 ساله) را 3/4 درصد 
و در بین دختران را 2/1 درصد اعالم کرد و آن را فاجعه اى 

ملى خواند.
سخنگوى وزارت بهداشــت گفت: در کشور ساالنه 50 

تا 55 هزار نفر به علت استعمال دخانیات جان مى بازند.
حریرچى با اشاره به اینکه هر سال 500 هزار نفر (معادل 
5 درصد تعداد افراد بسترى) در بیمارستان هاى کشور بر 
اثر استعمال دخانیات بسترى مى شوند، گفت: ساالنه ده 
تا 11 هزار میلیارد تومان از پول مردم کشور، دود مى شود.

حریرچى در ادامه گفت: ایران در بین 181 کشــور دنیا، 
ارزان ترین قیمت عرضه ســیگار را دارد و قیمت سیگار 
در کشورهاى سازنده و صادر کننده ســیگار، پنج برابر 

ایران است.

مرگ ساالنه 55هزار ایرانى
 به دلیل مصرف سیگار

آدم ربایى
 زیاد نشده است

معدل دیپلم ایرانى ها 12 است!
عبدالرسول عمادى، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش 
و پرورش با اشاره به اینکه معدل دیپلم در کشور بین 11/5 
تا 12 است، اظهار داشــت: ما نتایج امتحانات نهایى را 
بررســى کرده ایم. ما وضعیت نامتوازنى در کشور داریم 
مناطقى در کشور وجود دارد که میانگین نمره امتحان 
نهایى 2/75 اســت. این موضوع نشــان مى دهد ما از 
یک وضعیت بسیار نامناسبى از نظر توسعه فرصت هاى 

آموزشى، فضا، امکانات و معلم برخوردار هستیم.

راه اندازى 
«مدرسه - بیمارستان» 

معاون اجتماعى وزارت بهداشــت، درمــان وآموزش 
پزشکى از راه اندازى اولین «مدرسه - بیمارستان» کشور 
در محل بیمارستان حضرت على اصغر (ع) تهران خبرداد. 
سید محمدهادى ایازى افزود: مقرر شد که این مدرسه 
در آن دسته از مراکز درمانى راه اندازى شود که کودکان 
بســترى مبتال به بیمارى هاى مزمن دارند. وى گفت: 
مجمع خیرین مدرســه ســاز توافق کردند که مدرسه 

بیمارستان را در تمام بیمارستان هاى کودکان، بسازند.

اهداى 14 آلبوم تمبر نفیس 
14 آلبوم تمبر نفیس از سوى یکى از عالقه مندان تمبر، 
به موزه ارتباطات اهدا شد. رئیس شورایعالى تمبر و موزه 
ارتباطات گفت: خانم «فریما سنجرى» از عالقه مندان 
تمبر، 14آلبوم تمبر نفیس را به موزه ارتباطات اهدا کرد. 
على اکبر نصرآبادى افزود: ایــن 14 آلبوم تمبر نفیس 
متعلق به 52 کشور و در مجموع هشت هزار و833 قطعه 

تمبر را شامل مى شود.

13 دانشگاه علوم پزشکى
 در جمع برترین ها

سرپرست پایگاه استنادى علوم جهان اسالم گفت: بر 
اساس رتبه بندى ISI، 13 دانشگاه علوم پزشکى کشور 
در جمع برترین هاى دنیا و جهان اســالم قرار گرفتند. 
محمدجواد دهقانى اظهار داشــت: دانشگاه هاى علوم 
پزشکى مشهد، تهران، شهیدبهشتى، شیراز، اصفهان، 
تبریز، ایران، کرمان، بقیه ا...، مازندران، زاهدان، کردستان 
و مؤسسه انستیتو پاســتور ایران در جمع دانشگاه هاى 
یک درصد برتر دنیا قرار دارند. وى گفت: دانشــگاه ها و 
مؤسسات یک درصد برتر دنیا از بین همه دانشگاه هاى 

دنیا و براساس کیفیت تحقیقات آنها انتخاب مى شوند.

نذر خون بیش از 33 هزار نفر 
بشیر حاج بیگى، سخنگوى سازمان انتقال خون ایران به 
طرح نذر خون هموطنان در روزهاى تاسوعا و عاشوراى 
حسینى در سراسر کشــور اشــاره و بیان کرد: در شب 
تاسوعا، روز تاسوعا و عاشوراى حسینى 42 هزار و 764 
نفر به مراکز انتقال خون سراسر کشور براى اهداى خون 
مراجعه کردند که از این تعداد 33 هزار و 775 نفر موفق به 

اهداى خون شدند. 

100 هزار ُتن برنج ویتنامى 
در راه ایران

معاون وزارت صنعت و تجارت ویتنام از امضاى توافقنامه 
اى میان شــهر «مکونگ دلتا» در این کشور، با ایران 
براى صادرات صدهزار ُتن برنج به این کشــور خبر داد. 
«هوین ترونگ ترو» تصریح کرد مقامات این شــهر 
امیدوارند قرارداد طوالنى ترى با ایران در سال آینده به 

امضا برسانند.

از بارندگى خبرى نیست
باران پاییزى در چند روز اخیر عــالوه براینکه طراوات 
وزیبایى دل انگیزى به هواى چند شهرکشور داد موجب 
انبساط خاطر و خوشحالى مردم نیز شد. درحالى که تداوم 
این هواى مطبوع پاییزى خواسته همه ماست اما مدیر 
هواشناسى کشور در تازه ترین پیش بینى خود اعالم کرد 
تا یک هفته آینده نه تنها خبرى از بارندگى نخواهد بود 

بلکه دماى هوا نیز تا حدودى افزایش مى یابد. 

چرك نویس

نتایج تحقیقات محققان پژوهشگاه ملى اقیانوس شناسى 
و علوم جوى نشان مى دهد دماى آب در خلیج فارس به 
صورتى بى ســابقه اى افزایش یافته است، به گونه اى 
که در مرجان هــاى برخى از جزایر ایــن حوضه پدیده 

سفیدشدگى رخ داده است.
دکتر کیوان کبیرى، عضو هیئت علمى پژوهشگاه ملى 
اقیانوس شناســى و علوم جوى گفت:  در ماه هاى اخیر 
افزایش بى سابقه اى در دماى ســطح آب دریا بر روى 
داده هاى استخراج شده از تصاویر ماهواره اى مشاهده 

شده است که در طول 35 ســال ثبت این داده ها رکورد 
محسوب مى شود.

وى اضافه کرد: این افزایش دما به گونه اى اســت که 
براى اولین بار در آب هاى اطراف جزیره کیش میانگین 
هفتگى دماى سطح آب از 35 درجه سانتیگراد فراتر رفته 
و حتى در مناطق اطراف جزایر خــارك و خارکو میزان 

دماى هوا به 36 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. 
کبیرى یادآور شــد: نتایج تحقیقات ما نشــان داد که 
آستانه ناهنجارى هاى مثبت دمایى در این منطقه برابر 
با 5/3 است که باالتر رفتن میزان این شاخص مى تواند 
نشــانه اى براى احتمال بروز پدیده سفیدشــدگى در 

مرجان ها باشد.
عضو هیئت علمى پژوهشــگاه اقیانوس شناسى افزود: 
عکس هاى گرفته شــده در مشاهدات میدانى به خوبى 
نمایانگر سفید شــدن مرجان ها در اکثر نواحى اطراف 
جزیره کیش در مرداد ماه امســال اســت. این پدیده 
گونه هاى مختلفى از مرجان هــا را تحت تأثیر قرار داده 
است، به گونه اى که بیشــترین میزان در مرجان هاى 
حساس شــاخ گوزنى و حتى مرجان هاى مغزى دیده 

مى شود.

حتمًا عبارت « زنان سرپرست خانوار» را زیاد شنیده اید؛ 
زنانى که براى بچه هایشان هم مادر هستند، هم پدر؛ هم 
کارهاى خانه را انجام مى دهند و هم مســئولیت تأمین 

معیشت زندگى شان را بر دوش دارند.
در حال حاضر تعداد قابل توجهى از زنان در زندان هاى 
کشور به سر  مى برند؛ بانوانى که بسیارى از آنها به دلیل 
بدهى مالى غیر عمد راهى زندان شــده اند؛ افرادى که 
جرم عمدى مرتکب نشــده  اند اما به دلیل نواســانات 
بازار رقابتى یا کم تجربگى در رجوع به شــغلى جدید، 
بدهکار شده و لطافت زنانه شــان اسیر قساوت شاکیان 
خصوصى مى شــود که بســیارى از آنها حق دارند و به 
دنبال حقوق از دست رفته خودشان هستند و البته بعضى

 هم نه.
مدیرعامل ســتاد دیه کشــور درباره زنان محبوس در 
زندان هاى کشــور که به علت جرائم غیرعمد پشــت 
میله هاى زندان هستند گفت: 95 درصد این افراد به دلیل 

صدور چک یا ضمانت دیگران و 5 درصد باقیمانده نیز به 
علت وقوع حوادث کارگاهى و ناتوانى در پرداخت دیات 

ناشى از این حوادث، راهى زندان شده اند.
سید اسدا... جوالیى اظهار داشت: در حوادث کارگاهى 
که جرائم شــبه عمد محســوب مى شــود، قضات با 

مجازات هــاى جایگزیــن یا تالش در جهــت صلح و 
سازش، این قبیل موضوعات را حل کرده و مانع باز شدن 
پاى زنى به زندان از بابت وقوع این دســت از عناوین 

قضائى مى شوند.
وى افزود: در بین جمعیت کنونى زنانى که به دلیل جرائم 
غیر عمد محبوس شــده اند و تحمــل حبس مى کنند، 
مادرانى از اســتان هاى یزد و قزوین وجود دارند که به 
علت ضمانت فرزندشان راهى زندان شده اند و متأسفانه با 
وجود حبس هاى طوالنى مدت، نه از فرزندان آنها خبرى 
شــده و نه چاره اى براى بدهى هاى سر به فلک کشیده 

آنها پیدا شده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور همچنین اذعان  داشت: امروز 
اســتان فارس با 44 زندانى زن جرائم غیرعمد در صدر 
بیشترین ها قرار داشته و به ترتیب گیالن با 23 مددجو، 
مازندران با 22 محبوس و اصفهان نیز با 14 بدهکار مالى 

در مرتبه بعدى قرار دارند.

بیشترین جرائم غیرعمد زنان چیست 3 بیمارى مهم 2000 سال پیش ایرانى ها

افزایش بى سابقه دماى آب خلیج فارس
 مرجان ها را سفید کرد

عضــو هیئت علمــى پژوهشــگاه میراث فرهنگى و 
گردشــگرى گفت: در مطالعات باســتانى در مجموعه 
«لیارســنگ بن» براى نخســتین بار، موفــق به ثبت 
ویژگى هاى شــاخص مردان و زنان اشکانى در گیالن 

شدیم.
فــرزاد فروزانفــر در خصــوص ســومین فصــل 
پژوهش هــاى باســتانى در مجموعه لیارســنگ بن 
اظهــار داشــت: «از 26 اســکلت مورد بررســى، ده 
اســکلت زن و ده اســکلت مرد بوده و جنسیت شش 
اســکلت نیــز بــه دلیــل آســیب هاى وارده در گور 
به دلیــل کاوش هــاى غیرمجــاز، قابل تشــخیص

 نبوده است.»
این انسان شناس با اشاره به اینکه ســن این افراد بین 
15 تا 65 ســال تخمین زده شــده که بر این اســاس 
میانگین سنى آنها حدود 40 ســال است، تصریح کرد: 

«با توجه به ادامه کاوش هــا در فصول آینده و افزایش
 تعداد یافته هاى انسان شناسانه، تخمین هاى آمارى فوق 

به واقعیت نزدیک تر خواهد شد.»
فروزانفر ادامه داد: «در بررسى هاى کارگاهى انجام شده 
بر روى بقایاى مکشــوفه، شــواهدى از بیمارى هاى 
ســتون فقرات، دندان و فک به ثبت رســیده اســت 
که شــواهد نشــان مى دهد، نیمى از این افــراد در اثر 
جراحات وارده به واســطه رزم افزارهایى چون شمشیر، 
دشنه و یا ســرنیزه، در جریان درگیرى و جنگ کشته 

 شده اند.»
به گفته او، در این خصوص، نمونه اى از فرورفتن ســر 
پیکان در درون فک یک اســکلت یا بریده شدن کاسه 
ســر یکى دیگر از نمونه ها وجود دارد، این شــواهد بر 
این نظریه که آنها افراد نظامــى و رزمى بوده اند، تأکید 

مى کند.

در حالى که نــادر قاضى پــور، نماینده مــردم ارومیه در
 مجلس،  نسبت به حذف دریاچه ارومیه از کتاب درسى انتقاد 
و این کار را محکوم کرد، مدیرکل دفتر تألیف کتاب هاى 
درسى ابتدایى و متوسطه نظرى آموزش و پرورش در گفتگو 
با خبرآنالین مى گوید چنین اتفاقى نیافتاده و این حذف در 

یک نقشه، با توجه به موضوع درسی بوده است.
بخشى ازگفتگوى خبرآنالین با دکتر محمود امانى طهرانى، 
درباره انتقاد نماینده مردم ارومیه از حذف دریاچه ارومیه و 
همچنین مباحث پیرامون کتاب تازه تأالیف «انسان و محیط 

زیست» را در ادامه بخوانید:

انتقادى که آقاى قاضى پور نسبت به 
حذف دریاچه ارومیه داشتند به کدام 
کتاب درسى است؟ واقعاً چنین اتفاقى 
افتاده و این دریاچه از نقشه جغرافى 

کتاب هاى درسى حذف شده؟ 
ایشان در تذکرى به وزیر آموزش و پرورش، گفتند تصویر 
دریاچه ارومیه از کتاب هاى درسى حذف شده است. البته 
به کتاب خاصى اشاره نکردند اما بررسى ما نشان مى دهد 
احتماًال ایشــان به کتاب مطالعات اجتماعى پایه ششــم 
دبستان اشاره داشته که در درسى با نام «ایران و همسایگان 
آن» در صفحه 97 نقشه اى آمده که در این نقشه کشور ایران 
در مرکز است و همسایه هاى آن در اطراف. در این نقشه به 
دلیل اینکه مرزها مورد توجه بــوده،  هیچکدام از جزئیات 
مربوط به هیچ کشورى ذکر نشده یعنى نه اسامى شهرها 
هست نه رودخانه ها نه دریاچه ها؛ بنابراین در این نقشه نبود 
دریاچه ارومیه کامًال طبیعى است چون تأکید فقط بر مرزها 
بوده. اینکه دریاى مازندران و خلیج فارس و دریاى عمان 
در نقشــه وجود دارد هم به این دلیل است که پدیده هایى 
هستند که به مرزها مرتبط مى شوند، ولى به عنوان مثال 
دریاچه آرال، دریاچه وان یا بقیه مواردى که مرزى نیستند 

هم در نقشه وجود ندارد. در همین درس در ادامه وقتى وارد 
کشورها مى شویم بعضى از مهمترین عوامل طبیعى مثل 
دریاچه ارومیه ذکر شده و در ســایر نقشه هایى هم که در 
کتاب هاى درسى هست، این دریاچه دیده مى شود بنابراین 

حذف دریاچه ارومیه از کتاب هاى درسى درست نیست.
 مطرح شدن حذف دریاچه ارومیه در 
کتاب درسى از زبان ایشان نگران کننده 
بود چون امیدها نسبت به احیاى این 
دریاچه هنوز وجود دارد و در سال هاى 

اخیر تالش هاى زیادى براى آن انجام 
شــده که نتایجى هم داشته است.به 
احیاي دریاچه هم در کتاب هاي درسی 

اشاره شده است؟
بله، ما هم مثل این نماینده محترم معتقدیم باید به موضوع 
دریاچه ارومیه توجه جدى کرد و این توجه را در کتاب هاى 
مختلف داشته ایم. حتى عکس نقشه هاى هوایى با بازه هاى 
زمانى مختلف از این دریاچه را در کتاب  درسى قرار داده ایم 
تا اتفاق تلخ خشک شدن این دریاچه به شکل ملموس ترى 

به بچه ها نشان داده شود و در عین حال در بخش هایى از 
کتاب به آنها امیدوارى داده شده که این دریاچه نجات پیدا 
مى کند و با اقداماتى که در حال انجام است،  سطح آب باال 

آمده است.
یعنى کتاب ها با توجه به اتفاقاتى که 
در حال جریان است به روز مى شوند؟

کامًال همینطور است،  در کتاب سال 96، اطالعات مربوط 
به سال 96 یا کمى قبل از آن وجود دارد و اینطور نیست که 

مربوط به گذشته و اطالعات قدیمى و کهنه باشد.

مدیر دفتر تألیف کتاب هاى درسى پاسخ مى دهد؛

دریاچه ارومیه از کتاب هاى درسى حذف شد؟

رئیس پلیس راهور ناجا با اعالم اینکه قانونگذار براى رانندگانى که قانون عصاى سفید 
رارعایت نمى کنند صد هزارتومان جریمه در نظر گرفته است، گفت: معلوالن ویلچرى 

وعصاى سفید به منزله عابرپیاده هستند.
سردار تقى مهرى ، در جمع خبرنگاران گفت: یکى از خألهایى که در سال هاى گذشته 
وجود داشت براى افراد معلولى بود که به دلیل عدم توانایى مناسب از ویلچر استفاده مى 
کردند. حق این افراد در هنگام وقوع تصادفات راهنمایى و رانندگى ضایع مى شد از این 

رو با بازبینى قوانین مربوط به تصادفات و راهنمایى و رانندگى موفق به الحاق قانونى 
شدیم که از این پس افراد ناتوان و داراى ویلچر و همچنین افرادى که از عصاى سفید 
اســتفاده مى کنند به عنوان عابر پیاده محسوب مى شوند و در تصادفات حقوقى براى 

آنها در نظر گرفته مى شود.
وى با اشــاره به اینکه قانون مربوط به معموالن و افراد کم توان در مقررات راهنمایى 
و رانندگى وجود داشت اما کمتر به آن پرداخته مى شد، افزود: با پیشنهاد پلیس راهور 
و عنایت ویژه کمیســیون اجتماعى مجلس و همچنین هیئت وزیران خوشــبختانه 
قانون الحاقى تصویب شد و از این پس افراد معلول داراى ویلچر و همچنین نابینایان 
داراى عصاى ســفید به عنوان عابر پیاده محســوب مى شــوند و عصاى ســفید به 
منزله تابلوى ایســت براى رانندگان اســت به صورتى که اگر نابینایى عصاى خود را 
به صورت افقى نشــان دهد راننده موظف به توقف و اعطاى حــق تقدم عبور به فرد 

نابیناست.
رئیس پلیس راهور ناجا با اعالم اینکه بــراى رانندگانى که این حق را رعایت نکنند از 
سوى قانون صد هزارتومان جریمه در نظر گرفته شده است، افزود: در حال حاضر این 
قانون ابالغ شده و اجرا مى شود ما به دنبال تشدید جرائم براى افرادى هستیم که این 
مهم را رعایت نمى کنند. برابر مقرراتى که از سوى راهور براى معموالن و افراد نابینا و 
همچنین کم توان درنظر گرفته شده است از این پس این افراد در صورت حادثه دیدن 
در حوادث راهنمایى و رانندگى به اندازه یک فرد سالم شناخته شده و به آنها برابر قانون 

دیه قانونى تعلق مى گیرد.

  میزان | پس از تکرار حــوادث مربوط به اردو هاى 
دانش آموزى و تعلیق هاى پى در پــى آن، هنوز آیین نامه 
شــورایعالى آموزش و پرورش تضمینى براى ســالمت

 دانش آموزان ندارد و اذهان عمومى را نســبت به کارکرد 
مســئوالن این وزراتخانه بدبین کرده است. در مواقع بروز 
حوادث رانندگى، راننده به عنوان اولین متهم محســوب 
مى شود که در این شرایط موظف به پرداخت دیه و هزینه هاى 
درمان مصدومین و فوت شــدگان حادثه اســت. اما نقش 
آموزش و پرورش و مسئوالن مدرســه در اینگونه حوادث 

جاى سئوال دارد.
بر اساس تجربیات به دست آمده در حوادث گذشته، تعلیق 
اردو ها به طور موقت تاکنون موفق به کسب عملکرد خوبى 
در بحث آموزشى نشده این در حالى است که بى اعتمادى 
والدین به مدیران مدرسه و پیگیرى هاى آموزش و پرورش 
براى رفع نقایص اجرایى، بدبینى به سیستم آموزشى را در 

جامعه ترویج داده است.
تجارب گذشته نشــان مى دهد در حوادثى نظیر واژگونى 
اتوبوس در داراب اخبار و پیگیرى هاى مســئوالن محدود 
به یک برهه زمانى مى شــود و بعد از مدتى دانش آموزان 
آسیب دیده و فوت شدگان این حوادث دلخراش در تاریخچه 

اخبار سال، به خبرى سوخته تبدیل مى شوند.
تبییــن شــیوه نامه هــاى غیــر اصولــى در سیســتم
 آموزش و پرورش، بى توجهى تعاونى هاى مسافربرى در به 
کارگیرى رانندگان با تجربه، کوتاهى مسئولین مدارس در 
مواقع رؤیت مشکل، بى توجهى مربیان به عوامل دردسرساز 
در برابر اردو ها از جمله عواملى است که حتى با تغییر شیوه 
نامه هاى اردویى قابل حل نیســت و طبق سوابق گذشته 
مبنى بر حوادث مربوط به اردوها، سیستم نظارتى و کنترلى 
وزارت آموزش وپرورش دچار بحرانى اســت که تنها بیمه

 دانش آموزان را، اقدامى پیشگیرانه مى داند.
انتشار فیلم و بیانیه بازیگران و چهره هاى شناخته شده در 
فضاى مجازى مبنى بر تکرار حوادث ناگــوار در اردو هاى 
دانش آموزى و اختصاص صفحات کاربران مجازى به این 
حادثه، نشــان از یک اعتراض عمومى به عملکرد وزارت

 آموزش و پرورش و ارگان هاى مربوطه است که جان نسل 
جوان و نوجوان کشور را به بازى گرفته اند.

جریمه جدید100هزارتومانى
 براى رانندگان متخلف

جان نسل جوان
 را به بازى نگیرید
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 دانشگاه آزاد اســالمى نجف آباد ســال هاست که در 
شــمالى ترین نقطه این شــهر، آرام و به دور از هرگونه 
هیاهو، به کار دانش، پژوهش و آمــوزش فرزندان این 
مرز و بوم مشغول اســت. جایگاه دانش آموختگان این 
دانشــگاه در مراکز علمى، صنعتى، تجارى و خدماتى 
کشور، تولیدات علمى و تحقیقاتى استادان و دانشجویان، 
رتبه هاى کسب شــده توســط محققان این واحد در 
کنفرانس ها و ســمینارهاى علمى ملــى و بین المللى، 
وجود امکانات و تجهیزات آموزشى و کمک آموزشى در 
باال ترین سطح و بهت و حیرت بازدیدکنندگان داخلى و 
خارجى از وجود چنین امکانات و تجهیزات پیشــرفته و 
فضاى گسترده آموزشى، همگى حکایت از برنامه ریزى 
و کار بى وقفه اى دارد که سال هاست در این مرکز بزرگ 
علمى- تحقیقاتى توســط مدیریت، استادان و کارکنان 

بى ادعاى آن صورت گرفته است.
 برنامه ریزى دقیق در چشــم اندازى بلند مدت، تأکید 
بر ارتقــاى کیفیت آمــوزش، به روز بــودن تجهیزات 
آزمایشــگاهى و امکانات کارگاهى، گستردگى فضاى 
آموزشــى- تحقیقاتــى و رفاهى دانشــجویان، وجود 
امکانات کتابخانه اى بى نظیر در منطقه غرب آســیا و 
سایر فاکتورهاى مورد نیاز یک دانشــگاه، باعث شد تا 
افتخارى دیگر به روزشمار افتخارات دانشگاه آزاد اسالمى 
نجف آباد افزوده شود و در پى مصوبه شورایعالى انقالب 
فرهنگى کشور مبنى بر تشــکیل دانشگاه آزاد اسالمى 
استان، واحد نجف آباد با کسب امتیازهاى الزم، به عنوان 

واحد جامع مستقل شناخته شد.
دکتر مهران مجلســى، رئیس واحد نجف آباد در مورد 
پیشــینه و چگونگى ایجاد این دانشــگاه گفت: «اینکه 
موفقیت هاى چشمگیر این دانشگاه را مدیون و مرهون 
خون پاك شــهدا بدانیم صرفًا در حد یک شعار نیست 
چراکه اولین ســرمایه احداث این دانشــگاه از فروش 
اموال شهید میردامادى فراهم شد و همین امر، دستمایه 
برکت و پیشــرفت هاى ملى و بین المللى این دانشگاه 
شــده اســت. همچنین نامگذارى یکى از بزرگ ترین 
مجموعه هاى فرهنگى دانشگاه به نام شهید مدافع حرم، 
محسن حججى باعث خواهد شــد تا در ادامه را همان 

استوارتر گام برداریم.»
مجلسى ادامه داد: «دانشــگاه آزاد اسالمى نجف آباد از 

سال 64 و با حمایت بزرگان شــهر نجف آباد همچون 
آیت ا.. ایــزدى، امام جمعه فقید شهرســتان نجف آباد 
کار خود را شــروع کرد و اکنون بــزرگ ترین مجموعه 
آموزش عالى استان و یکى از پیشروترین و مطرح ترین 
دانشگاه ها در سطح استان و کشــور است. واحد نجف 
آباد در حال حاضــر میزبان بیش از 27 هزار دانشــجو 
در 258 رشــته در مقاطع کارشناسى، کارشناسى ارشد، 
دکتراى حرفه اى و دکتراى تخصصى اســت. دانشگاه 
آزاد اســالمى از نظر فضا و زیر ساخت هاى آموزشى در 
شرایط بسیار خوبى قرار دارد به گونه اى که مساحت کل 
زمین هاى تحت مالکیت دانشگاه چیزى بالغ بر 1277 
هکتار مى باشد که فضاهاى ساختمانى دانشگاه 330هزار 
متر مربع اســت. انجام امور آموزشى، پژوهشی، مالى- 
ادارى و فرهنگی در دانشــکده هاى علوم انسانى، فنى 
و مهندسى، علوم پزشکى، مهندسى عمران، مهندسى 
برق، مهندســى، پرســتارى و مامایى، هنر، معمارى و 
شهرسازي، مهندسى مواد، مهندسى هسته اى و علوم 
پایه و حقوق، الهیات و معارف اسالمى از اقداماتى است 

که براى دانشجویان صورت مى پذیرد.»
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى نجف آباد با اشاره به تعداد 
دانش آموختگان این واحد دانشــگاهى ادامه داد: «ارائه 
بهترین کیفیت در آموزش همیشه اصلى ترین دغدغه ما 
بوده و هست و به همین دلیل مدارك دانش آموختگان ما 
در کشورهاى دیگر از اعتبار باالیى برخوردار است و حتى 
نیاز به ارزشیابى ندارد. این دانشگاه تاکنون تعداد 87هزار 
نفر دانش آموخته داشته که در نوع خود قابل توجه است. 
تالش بى وقفــه و صادقانه اســتادان و اعضاى هیئت 
علمى و امکانات و تجهیزات پیشرفته و به روز کارگاهى 
و آزمایشگاهى که مجموعه دانشگاه براى آموزش بهتر 
و کاربردى تر دانشجویان خود فراهم آورده است موجب 
شده که به این جایگاه برسیم و به اذعان برخى از مسئولین 
و بازدیدکنندگان سایر نهادها و ارگان هاى کشورى برخى 
امکانات و تجهیزات این دانشگاه حتى از امکانات سایر 

دانشگاه هاى دولتى و صنعتى بهتر و به روزتر است.»
وى خاطر نشان کرد: «مسئوالن دانشگاه بر این اعتقاد 
هســتند که دانشــجویان، امانت خانواده هــا نزد آنها 
مى باشند. ما وظیفه داریم امانتدار بوده و عالوه بر بهترین  
پاسدارى از این امانت، خدمات مطلوب آموزشى و علمى 

را به بهترین نحو ممکن  ارائه کرده و در حفظ و حراست و 
نگهدارى دانشجویان از تهدیدات و موانع پیش رو تالش 
کنیم. یعنى به همان میزان که نسبت به کیفیت خدمات 
آموزشى حساس هستیم در مباحث اعتقادى، پژوهشى 
فرهنگى و اجتماعى نیز حساسیت به خرج دهیم.دانشگاه 
آزاد اسالمى نجف آباد همانگونه که در حوزه آموزش و 
پژوهش بر اساس برنامه ریزى مدون حرکت مى کند در 
حوزه فرهنگى نیز داراى استراتژى مشخص و هدف و 
برنامه است. تا انشاءا... فارغ التحصیالن توأمان داراى 
تخصص و تجارب علمى و تعهــد و تجارب فرهنگى و 

اجتماعى مناسب باشند.»
مجلسى ادامه داد: «یکى از الزامات دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالى فنى- مهندســى و صنعتى در امر آموزش 
و تربیت نیروى انســانى متخصص و کارآمد، داشــتن 
کارگاه ها، آزمایشــگاه هاي مجهز و برنامه ریزى براى 
ایجاد امکان آموزش هاى همزمان عملى- نظرى است. 
برهمین مبنا دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد در 
زمینه راه اندازى و تجهیز کارگاه هاى آموزشى همگام با 
فناورى هاى روزدنیا گام هاى مؤثر و ارزنده اى برداشته 
است. داشــتن حدود 210 کارگاه آموزشى تکنولوژي و 
فنى و آزمایشــگاهى،  ارائه بیش از دوهزار گروه ساعت 
کارگاه آموزشى در هفته براى دانشجویان و فراهم کردن 
زمینه انجام طرح هاى تحقیقاتى در مجموعه کارگاه ها و 
آزمایشگاه هاى واحد بخشى از سرویس ها و فعالیت هاى 
اداره امور کارگاه ها و آزمایشگاه است.وجود دستگاه هاى 
 ،TIG، MIG، MAGجوشکارى ،CNC پیشرفته
و تکنولوژى جوش زیرپودرى، دســتگاه هــاى آنالیز 
  XRD، ICP، SEM، BET ،STA پیشرفته مواد
و کوانتومتردستگاه کشش فشــار انیورسال، کوره هاى 
الکتریکى و القائى ذوب و عملیات حرارتى فلزات، بخشى 
از امکانات کارگاهى و آزمایشگاهى در اختیار دانشجویان 
است که با وجود چنین ابزار و فناورى هایى دانشجویان و 
استادان واحد قادرند مطابق با استانداردهاى کشورهاى 

پیشرفته به انجام تحقیق و پژوهش مبادرت ورزند.»
مجلســى در خصوص کتابخانه یادگار امام خمینى(ره) 
گفت: «این کتابخانه یکى از بزرگ ترین کتابخانه هاى 
غرب آســیا به حســاب مى آید که رویکرد اصلی اداره 
امور کتابخانه هاي دانشگاه، توسعه و گسترش سیستم 

نرم افزاري و مکانیزه کردن امور کتابخانه هاست. در این 
راستا تمامی منابع کتابخانه اي دانشگاه از طریق پایگاه 
اطالع رسانی دانشگاه در دسترس دانشجویان و اعضاى 
هیئت علمی قرار می گیــرد. در بخش اداره کتابخانه ها 
دانشگاه مجموعاً بیش از 320 هزار جلد کتاب، پایان نامه 
کارشناسى ارشد و دکتراى حرفه اى و700 عنوان مجله و 
ژورنال هاى داخلى و خارجى وجود دارد که آن را به یکى 
از غنى ترین دانشگاه ها از نظر منابع چاپى و مکتوب در 

نوع خود تبدیل می سازد.»
وى افزود: «مدیریت انتشارات دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد به همت ریاســت محترم و هیئت رئیسه 
دانشگاه در سال 1386، با اخذ پروانه نشر و مجوز رسمی 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی چاپ و نشر تألیفات 
استادان و فرهیختگان جامعه دانشگاهی کشور را سرلوحه 
برنامه خود قرار داده است. این مدیریت سعی کرده تا با 
تألیفات جدید و معتبر به زبان هاي فارسی و التین در هر 
رشته، کتاب هاي درسی و کمک درسی مورد نیاز براي 
رشــته هاي مختلف را چاپ کند. تاکنون بیش از 200 
عنوان کتاب و مجله توســط این مدیریت به زیور طبع 

آراسته شده است.»
مجلسى با اشاره به روند صنعتى شدن کشور و نگاه ویژه 
دانشگاه به صنعت اذعان داشت: «در حال حاضر شرایط 
به گونه اى  است که جامعه دانشگاهى مى تواند به کلیه 
نیاز هاى بخش صنعت به صورت علمى و کاربردى پاسخ 
دهد و مشکالت آنان را برطرف سازد. در این میان اعتماد 
بخش صنعت به دانشگاه، حلقه مفقوده این ارتباط بوده 
که واحد نجف آباد کوشیده است با ایجاد دفتر ارتباط با 
صنعت، ارتباط الزم را با بخــش صنعت برقرار کند. این 
دفتر تالش دارد با برطرف کردن موانع ارتباط دانشگاه با 
صنعت و جوامع کاري برون دانشگاهی، زمینه استفاده از 
ظرفیت هاي متقابل را براي طرفین افزایش دهد. برقراري 
ارتباط بین آموزش هاي دانشگاهی و نیازهاي بازار کار 
و تالش براي کاهش مشــکالت دانشجویان در زمینه 
اشتغال پس از فارغ التحصیلی از دیگر محورهاي فعالیت 
این دفتر است همچنین این دانشگاه با دارا بودن دو مرکز 
رشد شهرك علمى تحقیقاتى و تجهیزات پزشکی گامى 

دیگر در راستاى این ارتباط برداشته است.»
رئیس واحد نجف آبــاد از موفقیت هاى دانشــجویان 

پزشکى این دانشگاه در آزمون ها و المپیادهاى مختلف 
خبر داد و گفت: «اخیراً بیش از 50 نفر از دانشــجویان 
و دانش آموختگان پزشــکى واحد نجــف آباد موفق به 
کســب عنوان هاى برتر در آزمون دســتیار تخصصى 
پزشکى شــده اند. همچنین به دســت آوردن دو مدال 
المپیاد کشــورى از میان ده مدال در دانشگاه هاى آزاد 
اسالمى سراسر کشــور نشان از ســطح باالى علمى 
این دانشجویان است. مرکز درمانی دانشــگاه شامل بخش هاي 
 ،P(PCCU) ،CCU،داخلــی، جراحــی، مامایــی
اتاق عمل،  اورژانس،زایشــگاه، نوزادان، آندوسکوپی، 
کلونوسکوپی، آزمایشگاه، ســونوگرافی،  سونوگرافی 
کالرداپلــر، اکوکاردیوگرافی، رادیولــوژي و درمانگاه 
تخصصی اســت که به صورت 24 ســاعته در خدمت 
شــهروندان محترم اصفهان، خانواده استادان و پرسنل 
دانشگاه و دانشجویان اســت. اورژانس مرکز به صورت 

24 ســاعته و با دارا بودن قســمت هاي بستري موقت 
خواهران و بــرادران، تزریقات و پانســمان، اتاق عمل 
سرپایی و اتاق احیاى EKG زیر نظر پزشک اورژانس 
سرویس دهی می کند.آزمایشگاه بیمارستان به صورت 
شــبانه روزي فعال اســت.در این مرکز درمانگاه هاي 
تخصصی زنان و زایمــان، داخلی، اطفــال، جراحی و

تغذیه دایر است.»
مجلســى، در خصوص امکانات ورزشــى دانشگاه آزاد 
اسالمى نجف آباد خاطر نشــان کرد: «واحد نجف آباد 
با  دراختیار داشــتن دو مجموعه ورزشــی به نام هاي 
پوریــاي ولی وتختی شــامل ســالن هاي ورزشــی، 
بدنســازى،کاراته، ژیمناستیک، کشــتی آزادوفرنگی، 
فوتسال، بســکتبال، والیبال، تنیس روي میز، زورخانه، 
شــطرنج، هندبال، بدمینتون، آمادگى جسمانی، جودو، 
تکواندو، استخرسرپوشــیده، زمین چمن و زمین هاي 
ورزشــی روباز مانند فوتبال، دو و میدانی، بســکتبال، 
والیبال و  فوتسال یکى از بهترین مجموعه هاى ورزشى 
را در اختیار دانشــجویان قرار داده اســت. این دانشگاه 
همچنین توانســته بــا برنامه ریزي هاي منســجم و 
منظم در بخــش ورزش هاي همگانــی و قهرمانی و 
با برگزاري دوره هاي آموزشــی مربیگــري، داوري و 
با میزبانی مســابقات کشوري و سراســري منطقه اي

و داخلی در تشــویق و ترغیب ورزشــکاران و در ایجاد 
روحیه ورزشی و ســالمت دانشجویان سهم واالیی ایفا 

نماید.»
وى در خصوص اقدامــات فرهنگى دانشــگاه گفت: 
«مباحث فرهنگــى براى دانشــگاه از اهمیت ویژه اى 
برخوردار اســت تا آنجا که هر اقدامى که در دانشــگاه 
صورت مى گیرد حتى اقدامات عمرانى، باید یک پیوست 
فرهنگى داشته باشــد. حوزه دانشــجویى و فرهنگى 
دانشگاه هم با اشــراف کامل به وظایف فرهنگى خود 
برنامه هاى بســیار زیادى را در طول سال هاى گذشته 
برگزار کرده اســت. برگزارى جلســات متعدد کرسى 
آزاد اندیشــى، مســابقات متنوع فرهنگــى- هنرى،
 نمایشــگاه هاى آثار هنرى دانشــجویان و کارکنان، 
برگزارى جشن هاى فارغ التحصیلى و بسیارى از موارد 
دیگر تنها بخش کوچکى از اقداماتى اســت که در این 

حوزه انجام شده است.»

دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد در زمینه راه اندازى 
و تجهیز کارگاه هاى آموزشى 

همگام با 
فناورى هاى روزدنیا گام هاى 
مؤثر و ارزنده اى برداشته 
است. داشتن حدود 210 

کارگاه آموزشى تکنولوژي و 
فنى و آزمایشگاهى، ارائه 

بیش از دوهزار گروه ساعت 
کارگاه آموزشى در هفته 

براى دانشجویان و فراهم 
کردن زمینه انجام طرح هاى 

تحقیقاتى در مجموعه 
کارگاه ها و آزمایشگاه هاى 

واحد، بخشى از سرویس ها و 
فعالیت هاى اداره امور
 کارگاه ها و آزمایشگاه 

است

 دانشگاه آزاداسالمى واحد نجف آباد در 
حال حاضر میزبان بیش از 27 هزار دانشجو 

در 258 رشته در مقاطع کارشناسى، کارشناسى 
ارشد، دکتراى حرفه اى و دکتراى تخصصى است

 دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد تاکنون 
تعداد 87هزار نفر دانش آموخته داشته که

 در نوع خود قابل توجه است

دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباددانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد
بزرگ ترین مجموعه آموزش عالىبزرگ ترین مجموعه آموزش عالى

 استان اصفهان است استان اصفهان است

دکتر مهران مجلسى رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد:دکتر مهران مجلسى رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد:
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* کســب بیشــترین عناوین برتر پژوهشــى در جشنواره 
سراسرى فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمى براى دو سال 

متوالى.
*میزبانى نخســتین اردوى فرهنگى دانشــجویان فعال 

فرهنگى سراسر کشور با نام «شمیم بصیرت».
*ثبت بیش از 1300 اختراع توســط استادان و دانشجویان 

در مجامع علمى.
* کسب مدال طالى جشنواره اختراعات جهانى کره جنوبى 

در کالس مهندسى. 
*کسب 2 مدال برنز المپیاد دانشــجویان پزشکى سراسر 

کشور.
*تربیت بیش از 1800پزشک با بهترین و به روز ترین متد 

آموزشى پزشکى.
*معرفى واحد نجف آباد به عنوان ســومین دانشگاه برتر 

کشور توسط پایگاه علمى وبومتریکس.
*طراحى و ساخت روبات عمود پرواز بدون سرنشین براى 

ثبت تخلفات رانندگى.
* کســب جایزه ویژه فدراســیون بین المللى مخترعین 
جشــنواره اختراعات کره جنوبى براى دســتگاه استخراج 

محصوالت غذایى از زباله شرکت هاى تولید کننده آبمیوه.
* کسب مدال طالى بیســت و یکمین دوره مسابقات بین 

المللى اختراعات و ابداعات مالزى.
* کســب مدال نقره نمایشــگاه بین المللــى اختراعات و 

ابتکارات نورنبرگ آلمان .
* کسب مدال طالى ویژه نمایشگاه اختراعات ژنو.

* کســب مدال نقره بیســت و نهمین دوره مســابقات و 
نمایشگاه اختراعات و نو آورى هاى وزارت علوم انگلستان.

*مقام اول پنجمین دوره مســابقات طراحى بتن ســبک 

سازه اى.
*لوح افتخار مسابقات ساخت هواپیماى بدون سرنشین.

* کسب مدال طالى اولین المپیاد مخترعین دانشگاه آزاد 
اسالمى.

*مقام اول مســابقات روباتیک خیام بــراى روبات پرنده 
عمود پرواز.

*مقام دوم مســابقات ملــى روباتیک دانشــگاه صنعتى 
انوشیروان.

*مقام دوم مسابقات ملى طراحى زیر دریایى.
*مقام اول مســابقات جهانــى پهپاد اســترالیا در بخش 

مستندات.
*کســب مدال طالى دومین دوره مســابقات بین المللى 

روباتیک.
*مقام اول مسابقات روباتیک عالمه حلى. 

*کسب عنوان برترین ناشر استان اصفهان. 
*اثر برتر جشنواره کتاب معلم براى کتاب «سوگنامه فرود» 

از سوى نهاد ریاست جمهورى.
*جایزه ویژه خادمان فرهنگ مکتوب از ســوى اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى اصفهان براى کتاب ساختار 

مدیریت و برنامه ریزى پیش دبستانى و دبستان.
*رتبه اول تألیف در هجدهمین نمایشگاه بین المللى قرآن 

کریم براى کتاب «علوم قرآن در تفسیر المیزان». 
*مقام اول تألیف و ترجمه در جشنواره علمى- پژوهشى و 
فناورى دانشگاه آزاد اسالمى براى کتاب پیش در آمدى بر 

تاریخ فرش جهان. 
* کسب جایزه ویژه خادمان فرهنگ مکتوب از سوى اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان براى کتاب «قند تلخ 

و شعر در مثنوى».

نگاهى اجمالى به برخى از افتخارات دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد 

دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد

www.iaun.ac.ir     :سایت دانشگاه
@IAUNAC                :کانال تلگرام
iaunofficial                  :اینستاگرام
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اجراییه
شــماره: 353/94 به موجب رأى شــماره 28 تاریخ 96/1/30 حــوزه 1 حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرســتان باغبهادران که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
عادل خسرویان نشــانى: اصفهان- خ آزادى- 30 هکتارى مقابل مجتمع شفق 
پ 876 فعًال مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخــت مبلغ 46/670/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرســى
 در حق خواهان نبى اله کرباســیان فرزند سلیمان نشــانى: باغبهادران- خ ش 
رجائى- ك ش مســعود امیرى صادر و اعالم مى نماید و خســارت تأخیر تأدیه 
از تاریــخ 94/4/6 لغایت اجــراى حکم در شــعبه اجرائى احکام محاســبه و به
 خواهان پرداخت خواهد شــد و پرداخت مبلغ 2/333/500 ریال بابت نیم عشر 
دولت در حــق صندوق دولت. مــاده 34 قانون اجراى احــکام: همینکه اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى که خود
 را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 897 
شعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف بخش باغبهادران  (مجتمع شماره یک) 

7/326/

ابالغ رأى
شماره پرونده: 1192/95 شماره دادنامه: 247- 96/3/24 مرجع رسیدگى: شعبه 
ســوم حقوقى شــوارى حل اختالف لنجان خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت 
خانم هاجر السادات رضویان- نشــانى وکیل: نجف آباد- خ امام- بعد از چهارراه 
شهردارى- جنب داروخانه دکتر رستمى- دفتر وکالت خواندگان: 1) فرزاد لطفى 
فرزند احمــد و 2) احمد لطفى فرزند ابراهیم- هر دو به نشــانى: مجهول المکان 
خواســته: مطالبه وجه چک گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و با توجه به نظریه مشــورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست بانک مهر 
اقتصاد با وکالت خانم هاجرالســادات رضویان به طرفیــت 1) فرزاد لطفى فرزند 
احمد و 2) احمد لطفى فرزند ابراهیم بخواســته مطالبه مبلغ یکصد و هشتاد و نه 
میلیون ریال به استناد چک شماره 155733762320 مورخ 1395/5/11 عهده 
بانک ملت و گواهى عدم پرداخــت بانک محال علیه بانضمام مطلق خســارات 
دادرســى و خســارت تأخیر تأدیه، شــورا با عنایت به محتویات پرونده، تصویر 
مصدق چک و گواهى برگشــت بانک محال علیه و صدور چک از ناحیه خوانده 
ردیف دوم و امضاى خوانده ردیف اول به عنــوان ضامن ظهرنویس و عدم ایراد 
به اصالت اســناد و عدم حضور خواندگان با وصف ابالغ قانونى از طریق نشــر 
آگهى به دلیل مجهول المکان بــودن خواندگان و با توجه بــه وصف تجریدى 
اســناد تجارى و عدم توجه ایرادات در برابر دارنده سند و اینکه دلیلى بر پرداخت 
وجه چک به خواهان ارائه نگردیده اســت و وجود اصل مستندات در ید خواهان 
داللت بر اشتغال ذمه خواندگان، نتیجتًا خواســته خواهان را ثابت تشخیص و با 
اســتناد به مواد 249 و 310 و 313 از قانون تجارت و تبصــره الحاقى به ماده 2 
قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و مواد 
198 و 515 و 519 و 522 قانــون آیین دادرســى مدنى، خوانــدگان را متضامنًا 
به پرداخت مبلغ یکصد و هشــتاد و نه میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
2/477/500 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان محکوم مى نماید. ضمنًا اجراى احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه 
چک موصوف را از تاریخ 95/5/11 تا زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى از 
ناحیه بانک مرکزى محاسبه و از خواندگان وصول در حق خواهان ایصال نماید. 
رأى صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم غیابى است و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز پس 
از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان است. 
م الف: 509 منصورى- قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /7/330 

تجدیدنظرخواهى ابالغ 
شماره: 446/95 ش 3 ح نظر به اینکه آقاى ســتار ریحانى فرزند سلطان مراد به 
موجب پرونده شماره 446/95 دادخواستى با موضوع انتقال سند رسمى خودروى 
سوارى ســمند به شــماره انتظامى 886ج71/ ایران 96 بطرفیت آقایان مهدى 
شهریارى و مصطفى، مرتضى، مرجان، ناصر، نورجهان همگى طالئى و فروزان 
جمالى مقدم مطرح که به موجب دادنامه شماره 1105- 95/11/20 قرار رد دعوى 
خواهان صادر گردیده که نیز به دادنامه صــادره تجدیدنظر خواهى نموده لذا به 
موجب این آگهى به تجدیدنظر خواندگان فوق ابــالغ مى گردد که با مراجعه به 
شعبه سوم حقوقى شورا و ضمن اخذ نسخۀ ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر 
چنانچه پاسخى دارند ظرف ده روز کتبًا اعالم و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 907 شعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /7/332 

ابالغ رأى
کالســه پرونده: 293/96 دادنامه: 557- 96/6/15 مرجع رسیدگى: شعبه یازده 
شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: بانک مهر اقتصاد سهامى عام به شماره 
ثبت 429709 با مدیریت آقاى علیرضا زمانى نشــانى: اصفهان، پل آذر، ابتداى 
توحید، پ 3 وکیل خواهان: خانم هاجرالســادات رضویان نشــانى: نجف آباد، خ 
امام شرقى، جنب داروخانه رستمى خواندگان: 1- حســین باقرى حسین آبادى 
فرزند محمدتقى 2-مصطفى باقرى فرزند مهدى 3- داود باقرى حســین آبادى 
فرزند حسین  نشانى: هر سه مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک 
به شماره 418/490202 جمعًا به مبلغ ســیصد میلیون ریال گردش کار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى در وقت مقرر جلسه 
ى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى شورا: 
درخصوص دعواى بانک مهر اقتصاد ســهامى عام به شــماره ثبت 429709  با 
مدیریت آقاى علیرضا کاظمى (بــا وکالت هاجرالســادات رضویان) به طرفیت 
1- حســین باقرى فرزند محمدتقى 2- مصطفى باقــرى فرزند مهدى 3- داود 
باقرى فرزند حسین به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده 
ى خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه ى خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد لذا چون 
خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 585 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى منطقى و مواد 310 و 313 و 312 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 
159140/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/174/250 ریال به 
عنوان هزینه ى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله ى 
وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1395/10/6 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر خواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشد. 
م الف: 512 شعبه 11  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک) /7/333

اجراییه
شــماره: 138/95 ش 11 به موجب رأى شــماره 33 تاریخ 96/1/6 حوزه نجف 
آباد شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم 
علیها 1- ابراهیم حیدرى فرزند ناصر نشــانى: مجهول المکان 2- حمزه عباسى 
فرزند نادعلى نشــانى: جوزدان- شــهرك قائم- فرعى معلم 19 پ 3 کدپستى 
11834- 85851 محکــوم هســتند به: پرداخــت مبلــغ 76/059/912 ریال 
بابت اصــل خواســته و پرداخت مبلــغ 1/155/750 ریال به عنــوان هزینه ى 

دادرســى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل هاجرالســادات رضویان و 
پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید 95/8/16 لغایت اجراى حکم و 
همچنین محکوم علیه اجرائى محکوم به پرداخــت 3/802/995 ریال با عنوان 
نیم عشــر دولتى مى باشــد. مشــخصات محکوم له: بانک مهر اقتصاد نشانى: 
اصفهان- پل آذر- خیابان توحید پالك 2. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که
 خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 
الف: 513 شعبه 11  حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک) /7/334

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره نامه: 9610113641001644 شماره پرونده: 9609983641000061 
شماره بایگانى شــعبه: 960775 حســب محتویات پرونده کالسه 960775 ك 
102 خواهان شرکت بیمه ملت دادخواســتى  به طرفیت محمدرضا شاهى فرزند 
قدرت اله به خواسته اعتراض ثالث نســبت به دادنامه 9109973641001447 
مطرح نموده، با توجه به مجهول المکان بودن محمدرضا شاهى و با استناد ماده 
73 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک 
نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلســه مورخ 1396/09/20 ساعت 
10:00 در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شــهر جهت دفاع از خود و رسیدگى 
حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. م الف: 920 عابدى لنجى- رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر 

لنجان (102 جزایى سابق) /7/357

حصر وراثت
فتح اله درى سده بشناسنامه شماره 87 به شرح دادخواست به کالسه 299/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
على درى ســده بشناســنامه 1160339821 در تاریخ 1396/06/16 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- زهره خواجه فرزند حیــدر ش.ش 4370 ت.ت 1349 صادره از لنجان (مادر 
متوفى) 2- فتح اله درى سده فرزند اسماعیل ش.ش 87 ت.ت 1346 صادره از 
لنجان (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الفک 927 شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /7/369 

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره نامه: 9610113640801004 شماره پرونده: 9609983640800538 
شماره بایگانى شعبه: 960542 خواهان آقاى داود قاسمى دادخواستى به طرفیت 
خوانده آقاى حبیب ا... تارائى و سهراب سعیدى به خواسته اثبات مالکیت تقدیم 
شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان لنجان نموده که جهت رسیدگى 
به شــعبه 5 حقوقى دادگســترى شهرســتان لنجان واقع در زرین شهر ارجاع و 
به کالســه 960542 5 ح ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن و 1396/08/20 
ساعت 9:30 تعین شــده اســت و به علت مجهول المکان بودن خواندهگان و
 درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى حقوقى 
مدنى در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت آگهى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
حاضر گردد. م الف: 930 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین 

شهر) /7/373 

ابالغ رأى
شماره پرونده: 451/96 شــماره دادنامه: 608 مرجع رسیدگى: شعبه دوم حقوقى 
شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: سروش اســالمى فرزند محمد- نشانى: 
چمگردان- شــهرك واحــد- پ 104 خوانــدگان: 1- فرزاد عزیــزى فرزند 
جهانگیر- نشانى: ورنامخواست- خ شــریعتى- خ ش رحمانى- مقابل دبستان 
میالد- سر نبش کوچه صبا 1- آجرنما ســفید- ط همکف- منزل فرزاد عزیزى
 2- محمــد ســلطانى ســرکونى فرزنــد علــى- نشــانى: مجهــول المکان

 خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با 
توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور 
رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواســت آقاى سروش اسالمى 
فرزند محمد به طرفیت آقایان1- فرزاد عزیزى فرزند جهانگیر 2- محمد سلطانى 
ســرکونى فرزند على مبنى بر الزام خواندگان به انتقال قطعى سند مالکیت یک 
دســتگاه اتومبیل پژو 405 به شــماره 315/71 د 48 با احتساب مطلق خسارات 
دادرســى، شــورا با عنایت به محتویات پرونــده و تصویر مصــدق مبایعه نامه 
مورخ 95/8/20 و اســتعالم از پلیس راهــور که حاکى از آن اســت که مالکیت 
خودروى مذکور به نام محمد ســلطانى ســرکونى فرزند على مى باشد و با توجه 
به اینکه خواندگان در جلســه رســیدگى حضــور نیافتند و الیحــه اى از جانب 
ایشان واصل نگردیده است، لذا شورا مســتنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 225 
قانون مدنى و مواد 198 و 502 و 519 قانون آیین دادرســى تشکیل دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکــم به الزام خوانده ردیــف دوم آقاى محمد

 سلطانى به انتقال ســند مالکیت خودرو پژو 405 به شماره 315/71 د 48 به نام 
خواهان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/177/500 ریال بابت خســارات 
دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صــادره غیابى و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شــعبه از شــورا و سپس
 ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظــر خواهى در محاکــم عمومى حقوقى 
شهرســتان لنجان مى باشــد و اما در خصوص خوانده ردیف اول فرزاد عزیزى 
مســتنداً به ماده 89 قانون آیین دادرسى تشــکیل دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى ناظر بر بند 4 مــاده 84 قانون فوق الذکر قــرار رد دعوى صادر و 
اعالم مى گردد. قرار صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 
925 یوسفى- قاضى شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع ش ماره یک) /7/374

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان قرض الحســنه ولى عصر(عج) با وکالت علیرضا پاینده دادخواستى به 
خواسته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى 
حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت ابراهیم 
نوروزى به شوراى حل اختالف شــعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ثبــت به شــماره 1120/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به 
تاریخ 96/08/23 ســاعت 8 تعیین گردیده. لذا چون خوانــده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبــار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه تعیین شده حضور یابد.

 بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم 
شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد. م الف: 6150 شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 7/376 

حصر وراثت
 محمد حاجــى صادقیان نجف آبــادى داراى شناســنامه شــماره 23364 به 
شرح دادخواســت به کالســه 725/96 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر

 وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ربابه خانم حاجى صادقى نجف 

آبادى بشناســنامه 35 در تاریخ 96/04/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-زهــرا حاجى صادقیان 
نجف آبــادى ش ش 1019، 2-اعظم حاجــى صادقیان نجــف آبادى ش ش 
803، 3-علیرضا حاجى صادقیان نجف آبادى ش ش 26762، 4-محمد حاجى 
صادقیان نجف آبــادى ش ش 23364، (فرزنــدان متوفى)، متوفــى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. م الف: 6160 رئیس شعبه 10 شــوراى حل اختالف نجف آباد 

 7/377/

اجراییه
 شــماره 1627/96 به موجب راى شــماره 1627/95 تاریخ 95/12/11 حوزه 
5 امیرآباد شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. 
محکوم علیه محمد على بیگى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به فک 
پالك خودرو یک دستگاه سمند ال ایکس بشــماره انتظامى ایران 43-887 م 
15 درحق محکوم له اجرایى آقاى محسن شکرالهى به نشانى یزدانشهر خیابان 
هفتم شــرقى پ8 کدپســتى 8519813311 و نیز پرداخت مبلغ دویست هزار 
تومان نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجــراى مفاد اجرائیــه نداند باید ظرف مهلــت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. م الف: 6152 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/379 

حصر وراثت
 ســعادت دیانى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 225 به شرح دادخواست 
به کالسه 719/96 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ماه سلطان عســکرى نجف آبادى بشناسنامه 20476 
در تاریخ 96/04/18 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1-اشرف دیانى نجف آبادى ش ش 62، 2-احترام 
دیانى نجف آبادى ش ش 22709، 3-مســعود دیانى نجف آبادى ش ش 364، 
4-منصور دیانى نجف آبادى ش ش 22710، 5-ناصــر دیانى نجف آبادى ش 
ش 674، 6-سعادت دیانى نجف آبادى ش ش 225، (فرزندان متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. م الف: 6156 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 7/380 

ابالغ وقت رسیدگى
عبداله کرمى ف محمد درخواســتى به مبلغ چهار میلیون ریال بطرفیت سعید فله 
گرى ف مرادعلى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 284/96 
در شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز شنبه مورخ 96/9/4 
ساعت 4 عصر در جلســه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 932 

شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /7/416 

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبلغ یکصدوبیست 
میلیون ریال به طرفیت خوانده 1.ســالم شریفى2.مســعود ســوارى به شوراى 
حل اختــالف شــعبه 2 حقوقى شهرســتان نجف آباد تســلیم نمــوده که پس

 از ارجاع به شــماره 618/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/23 
ســاعت 10 تعیین گردیده علیهــذا چون خوانــدگان مجهول المــکان داراى 
آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبــار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور

 یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6164 شــعبه دوم شوراى حل اختالف نجف 

آباد /7/439 

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان مجتبى ســفرى باوکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه به طرفیت خوانده فرج اله سعادت به شوراى حل اختالف شعبه 11 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 725/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/21 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6165 شعبه 11 شــوراى حل اختالف نجف 

آباد /7/440 

ابالغ راى
شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونــده 266/95 دادنامه 
678-96/07/12 مرجع رســیدگى شــعبه یازدهم شــوراى حل اختالف نجف 
آباد.خواهــان: مجتبــى ســفرى فرزند نعمــت اله نشــانى: صالــح آباد-بلوار
منتظرى جنوبى کوى شــهید ســلیمان وکیل خوانده: مجتبى حقیقى به نشانى:
 نجف آباد خیابان امام کوى ارشــاد مجتمع ارشــاد خوانده: مریم احمدى فرزند 
خداداد نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه ســه فقره چک به شماره 
1022/490621-1022/490620-1022/490622 جمعــا بــه مبلــغ نــود 
میلیون ریال. گردشــکار: خواهان دادخواســتى به خواســته فوق بــه طرفیت
 خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مجتبى ســفرى به طرفیت مریم 
احمدى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به 
مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 
و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 72/670/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
1/070/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 

حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 6166 قاضى شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد شعبه یازدهم حقوقى/ 7/441 

حصر وراثت
ملوك محمدبیگى دهقى داراى شناســنامه شــماره 11919 به شرح دادخواست 
به کالســه 257/96 از ایــن دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثــت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان ســکینه هاشمى دهقى بشناســنامه 4345 در 
تاریخ 96/04/23 اقامتگاه دائمــى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1-ملــوك محمدبیگى دهقــى ش ش 11919، 
2-محترم محمدبیگى دهقــى ش ش 50941، (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از

 نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. م الف: 6167 رئیس شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت /7/442 

حصر وراثت
 مریم یوســفان داراى شناسنامه شــماره 1468 به شــرح دادخواست به کالسه 
722/96 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسنعلى یوســفان نجف آبادى بشناسنامه 988 در تاریخ 96/04/28 
اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1-فهیمه یوسفان نجف آبادى ش ش 775، 2-زهرا یوسفان نجف آبادى 
ش ش 1080095292، 3-شهیده یوسفان نجف آبادى ش ش 1875، 4-مهدى 
یوسفان نجف آبادى ش ش 6980، 5-محمد یوسفان نجف آبادى ش ش 3813، 
6-مریم یوسفان ش ش 1468، 7-حکیمه یوسفان نجف آبادى ش ش 26888، 
(فرزندان متوفى) 8-زهرا زرنگار ش ش 293 (همســر متوفــى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. م الف: 6171 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/443 

اجراییه
 شماره 41/96 به موجب راى شماره 399 تاریخ 96/04/29 حوزه دوم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سعید قاسم زاده 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 168/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/855/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید بشماره 3863230-95/09/30 به مبلغ 
سى و شــش میلیون ریال و 3863231-95/10/20 به مبلغ سى و شش میلیون 
ریال و 3863229-95/08/30 به مبلغ ســى و شش میلیون ریال و 3863226-

95/07/05 به مبلغ بیســت میلیون ریال لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ 8/400/000 ریال بابت نیم عشــر دولتى مى باشد. 
محکوم له: سعید توبیها به نشــانى: نجف آباد-خ سعدى کوچه شکیب پالك 42. 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6173 شعبه 2 شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 7/444 

ابالغ راى
کالســه پرونده:119/96 شــماره دادنامه:738-96/06/27 تاریخ رســیدگى: 
96/06/13 مرجــع رســیدگى کننــده: شــعبه چهارم شــوراى حــل اختالف

 خواهان: ماه بى بــى یادگارصالحى با وکالت رضا صالحى به نشــانى: نجف آباد 
چهارراه شــهردارى مجتمع نخل طبقه دوم خوانده: شــاهپور قاســمى نشانى: 
مجهــول المکان خواســته: الزام وجه بــه اســتناد فاکتور فروش بــا عنایت به
 محتویات پرونده ختم رســیدگى اعالم و به شــرح آتى مبــادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواســت ماه بى بى یادگارصالحى با وکالت 
رضا صالحى بطرفیت شاهپورقاســمى به خواســته مطالبه مبلــغ یکصدوچهل 
و هشــت میلیون و چهارصد و ده هزارریال به اســتناد فاکتور فــروش و مطالبه 
خســارات دادرســى و تاخیردرتادیه، بدیــن توضیح که خواهان دردادخواســت

 تقدیمى اظهارداشــته اســت خوانده برابر فاکتور مذکور بدهکار بــوده و از تادیه 
بدهى خود علیرغم مراجعات مکرر خوددارى مى نمایــد و درجهت اثبات ادعاى 
خود به شهادت شــهود اســتناد نموده اســت و خوانده با وصف ابالغ قانونى در
جلسه دادرسى حضور پیدا نکرده و نســبت به خواسته خواهان و مستندات ابرازى 
نامبرده ایراد و انــکارى معمول نداشــته  و دلیلى هم بر پرداخــت دین و برائت 
ذمه خویش ابراز نداشــته است، شــورا نظر به اینکه مســتندات ابرازى خواهان
 براشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته، داللت داشــته و موداى گواهى گواهان 
تعرفه شده ازســوى خواهان نیز موید خواســته وى مى باشــد لذا با استصحاب 
بقاءدین اســتحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت دانســته و با استناد به ماده 
198 قانون آیین دادرســى مدنى و مــاده 271 قانون مدنى راى بــر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلــغ یکصدوچهل و هشــت میلیون و چهارصــد و ده هزار

ریال بابت اصل دین و مســتندا به قاعده تســبیب و مواد 515 و 519 قانون آئین 
دادرسى مدنى به پرداخت هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تاخیرتادیه به ماخذ 
محکوم به برابر تورم شــاخص بانک مرکزى ازتاریخ تقدیم دادخواســت (وحق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه) که محاســبه آن بااجراى احکام اســت درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. ایــن راى (غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض دراین شــعبه و بیســت روز پس ازانقضاى آن قابل اعتراض در محاکم 
عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشــد) حضورى و ظرف همیــن مدت قابل 
تجدیدنظــر در محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشــد. م الف: 6174 
محمدحسن قلى زاده - قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/445 

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103764803940 بالغنامــه:  ا شــماره 
9609983764800452 شــماره بایگانــى شــعبه: 960473 خواهــان 
آقاى حســن باقرى اژیه فرزند اکبر دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى حسین 
کامیابى امینه فرزند اکبر به خواســته مطالبه مبلغ چهارصد و ده میلیون ریال وجه 
یک فقره چک بانک صادرات بانضمام کلیه خسارات دادرسى و قانونى مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983764800452 شعبه دادگاه 
عمومى بخش جلگه اســتان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/08/13 
ساعت 11:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

در دادگاه حاضر گردد.  شعبه دادگاه عمومى بخش جلگه ستان اصفهان /7/449

ابالغ وقت رسیدگى
خواهان خانم زهرا محمدى فرزند حسن با وکالت خانم زیبا رباطى به طرفیت خانم 
زهراسادات میرى وفسى فرزند سید داود به خواســته مطالبه اجرت المثل تقدیم 
دادگاههاى خانواده شهرستان اصفهان نموده که به شــعبه اول خانواده اصفهان 
واقع در خیابان میر مجتمع شهید قدوسى طبقه چهاره ارجاع و به کالسه 961063 
ثبت و داراى وقت رسیدگى 1396/8/17 ســاعت 10 صبح مى باشد لذا به جهت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى و دســتور 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 نشانى کامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 21696  شــعبه اول دادگاه 

خانواده اصفهان /7/477



استاناستان 07073055 سال چهاردهمیک شنبه  16 مهر  ماه   1396

خریدارى 220 هزار ُتن گندم به 
قیمت تضمینى از کشاورزان 

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه10 از 
خرید 220 هزارُتن گندم به قیمت تضمینى از کشاورزان 

این استان در سال جارى خبر داد.
رضا نیک نداف اضافه کرد: با پایان یافتن خرید تضمینى 
گندم در اسـتان اصفهـان، این میزان محصـول به نرخ 
تضمینى 13هزار ریال براى گندم معمولـى و 13هزار و 
300 ریال براى گندم دروم از کشاورزان استان اصفهان 

خریدارى شد. 

اجراى طرح عیدتاعیدمهرگان 
در مخابرات اصفهان 

طى مراسـمى اجراى طرح عید تا عید مهرگان با حضور 
مدیران مخابرات منطقه اصفهان  آغاز شد.

اجراى ایـن طـرح در راسـتاى افزایش سـطح رضایت 
مشتریان است و  نکته بارز در این طرح تاکید بر تحویل 
یک روزه سـرویس ها بـه متقاضى و افزایش سـرعت 

خدمت رسانى به مشتریان است.
 مشایخى، معاون امور تجارى مخابرات منطقه اصفهان 
نیز در توضیـح جزئیـات این طـرح گفت: ایـن طرح به 
صورت کشـورى و در بازه زمانى عید غدیر تا عید نوروز 
در نظـر گرفته شـده و بـه موجـب آن متقاضیـان تلفن 
ثابـت،ADSL،VDSL و تانومـا (فیبـر نورى منـازل و 
مشاغل) مى توانند در عرض کمتر از یک روز از سرویس 

مورد نظر خود استفاده کنند.

تجهیز فوریت هاى پزشکى 
اصفهان به مدى کوپتر

با موافقت وزارت بهداشـت، دو فروند مدى کوپتر براى 
تسهیل در انتقال مصدومان به استان اصفهان اختصاص 

مى یابد و جایگزین هلیکوپترهاى نظامى خواهد شد.
مدیرحوادث فو فوریت هاى پزشـکى استان اصفهان با 
بیان این مطلب گفت: در اسـتان اصفهـان 134 پایگاه 
اورژانس فعال اسـت و 14 اتاق فرمـان نیز عملیات ها را 

مدیریت مى کنند.  
غفور راسـتین با تأکید بر اینکه در بخـش جذب نیروى 
انسـانى سـهم اسـتان اصفهان در سـال هاى گذشـته 
272 نفر بود که به دلیل نبود داوطلـب فقط 130 نیرو از 
این شـمار را توانسـتیم جذب کنیم، یادآور شـد: بیش از 
140 پسـت بدون تصدى در مجموعه ما وجود دارد که 
نیروهاى موجود با اضافه کار این کسرى نیرو را پوشش 

مى دهند.  

4خودرو در هر منطقه
براى جمع آورى برگ ها

مدیـر اداره خدمـات شـهرى شـهردارى اصفهـان 
اعالم کـرد: همزمـان با آغـاز فصـل برگریـزان پاییز، 
در هـر منطقـه از شـهردارى اصفهـان تعـداد چهـار 
دسـتگاه خـودروى مخصـوص پـرس، اضافـه بـر 
ماشین آالت موجود براى جمع آورى برگ هاى پاییزى 

پیش بینى شده است.
غالمرضـا سـاکتى اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه آغـاز 
فصـل پاییـز، در نقـاط زیـادى از بـاغ شـهر اصفهـان 
بـه ویـژه در بخـش مرکـزى شـهر و مناطـق 9، 
یـک، 3، 4 و نـاژوان شـاهد برگریـزان درختـان 
هسـتیم از ایـن رو دسـتورالعمل هـاى الزم بـراى 
جمع آورى برگ هاى پاییزى به مناطق ابالغ شده است.

ساخت سامانه روغن گیر در 
پاالیش نفت اصفهان

سامانه روغن گیر بر روى مسیر آب مقطر گرم با رویکرد 
زیست محیطى در شرکت پاالیش نفت اصفهان ساخته 

و نصب شد.
ایـن سـامانه بـا هـدف تصفیـه آب ورودى بـه دیـگ 
بخـار از روغـن هـاى محلـول در آب، افزایـش 
طـول عمـر و بازدهـى دیـگ بخـار و صرفـه جویـى 
قابـل توجـه در مصـرف آب طراحـى، سـاخته و 
نصب شد. روغن گیر بر روى مسیر آب مقطر گرم و جمع 
کننده روغن مخـزن 2104 واحد آب صنعتى به صورت 
کلید در دست (E.P.C) در این شرکت ساخته شده است.

خبر

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان از 
احداث اولین مرکز تجارت الکترونیکى صنایع دستى کشور 
و خاورمیانه در شهرك فناورى اصفهان به منظور حمایت 

از توسعه فروش و صادرات صنایع دستى استان خبر داد.
محمد جواد بگى فروش و صادرات تولیدات صنایع دستى 
را از چالش هــاى اصلى این بخش عنــوان کرد و گفت: 
ایجاد زیرســاخت هاى الزم براى تجــارت الکترونیکى 
این مصنوعات مى تواند یکــى از راهکارهاى اصلى رفع 
این چالش از پیش پاى صنعتگران صنایع دســتى استان 
باشــد. وى با اشــاره به احداث مرکز خدمات کسب و کار 
فناورى در شــهرك فناورى با برخوردارى از 10 هزار متر 

مربع امکانات زیر بنایى مفید، یک مرکز نمایشگاه، سالن 
اجتماعات و سالن جلسات همراه با بیش از 40 دفتر مجزا با 
همه امکانات، تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که اولین 
مرکز تجارت الکترونیکى صنایع دستى کشور را در شهرك 

فناورى احداث کنیم. 
بگى ایجاد بســتر الزم صادرات صنایع دستى را مستلزم 
حمایت هاى الزم براى تأمین بســتر بیمه اى مناسب و 
خدمات لجستیک براى ارسال مرسوله هاى حاوى صنایع 
دستى به داخل و خارج کشور دانســت و افزود: همکارى 
مناسب شرکت پست و نظام بیمه اى براى توسعه و عملیاتى 

شدن این طرح ضرورى است.

رئیس اتحادیه هتلــداران اصفهان گفــت: هتل هاى 
بسیارى در مراحل مجوز و تأمین اعتبار قرار دارند اما 35 
هتل در اصفهان در مرحله ساخت و مراحل پایانى براى 

بهره بردارى هستند.
مهدى نریمانى اظهار داشــت: در ســه ســال گذشته 
درخواست هاى بسیارى براى ســاخت و احداث هتل 
داشتیم که بسیارى از آنها در مراحل دریافت مجوز و یا 
تأمین اعتبار هستند اما 35 هتل در حال حاضر فعالیت 
خود را آغاز کرده اند و در حال ســاخت و یا بهره بردارى 

هستند.
وى دربــاره اینکــه آیا ظرفیــت هتل هــاى کنونى 

اصفهان پر مى شــود یا خیر، افــزود: تکمیل ظرفیت 
هتل ها بســتگى به فصل دارد، صنعــت هتلدارى در 
دنیا دستخوش بســیارى از اتفاقات است و رخدادهاى 
مختلف در کشــورها مى تواند بر رونق یــا عدم رونق 
هتلدارى تأثیر داشــته باشــد و نمى توان گفت که در 
365 روز ســال تخت هاى هتل ها در دنیا پر و یا خالى

هستند.
رئیس اتحادیــه هتلداران اصفهان تصریــح کرد: باید 
دانســت به جز مشــهد و اســتان هاى زیارتى بحث 
توریست در کشور در طول سال درحدود 130 روز بیشتر 

نیست.

35 هتل جدید 
در حال ساخت است

مرکز تجارت الکترونیک
صنایع دستى احداث مى شود

مدیر کانون خبرگان کشــاورزى اصفهان بــا انتقاد از 
سیاست یک بام و دوهواى وزارت نیرو گفت: در حالى 
که به گفته وزارت نیرو براى تکمیل تونل سوم کوهرنگ 
پولى نیســت اما براى اجراى ســریع و اتمام طرح بن 

بروجن با سرعت بودجه درنظر مى گیرند.
اســفندیار امینى درباره انتشــارخبر اجراى طرح هاى 
جدید برداشــت آب به ویژه بن-بروجن، اظهار داشت: 
در مورد ایــن اتفاق کمیته 15 نفــره نظام هاى صنفى 
کشاورزى استان وشهرســتان هاى حوضه زاینده رود، 
به اتفاق هیئت مدیره ومعتمدین وبزرگان حقابه داران 
و مشترکین شهرها، روســتاها و مزارع شرق، غرب و 

شــمال اصفهان، جلســه فوق العاده اى برگزار شد و 
نظام هاى صنفى کشاورزى اســتان وشهرستان هاى 
حوضه را مکلف به پیگیرى کردنــد. وى افزود: در این 
راستا وزارت نیرو نباید بیش ازسهم دولت ازتونل هاى 
اول و دوم کوهرنگ، چشمه لنگان وخدنگستان و بیش 

از 384 میلیون مترمکعب تخصیص آب دهد.
امینى گفت: کل آورد طبیعى آب رودخانه به اضافه تونل 
اول منهاى (30 میلیون متر مکعب) متعلق به حقابه دار 
است و به هیچ وجه نباید از این دو منبع، به مصرف شرب 

و صنعت برسد.
مدیر کانون خبرگان کشــاورزى اصفهان تأکید کرد: 

وزارت نیرو هزار و 291 میلیون مترمکعب آب به جاى 
384 میلیون متر مکعب تاکنون تخصیص داده اســت 
اما سئوال این اســت که بر چه اساســى 907 میلیون 
مترمکعب آب بیشــتر از حجم تولیدى خود برداشــت 

کرده است.
وى همچنین تصریح کرد: طــرح بن-بروجن و تمام 
طرح هاى غیرقانونى جدید برداشــت آب باید متوقف 
شود.امینى تأکید کرد: اصناف برنامه ریزى کنند تاخود 
کشــاورزان به دنبال رودخانه حرکــت جمعى کرده و 
جلوى برداشــت از محل حقابه ها واجراى طرح هاى 

جدید را بگیرند.

على اعتصام پــور، مدیر درمــان تأمین 
اجتماعــى اصفهان در جلســه شــوراى 
علمى- تخصصى مدیریت درمان تأمین 
اجتماعى اســتان اصفهان گفت: درمان 
مستقیم مدیریت درمان اصفهان داراى سه 
بیمارستان و 25 درمانگاه و پلى کلینیک 
است که هزینه درمان مســتقیم در سال 
گذشته به هزار و 400 میلیارد ریال رسیده

 است.
وى افــزود: مدیریــت درمــان تأمیــن 
اجتماعــى با تجمیــع 52 هــزار پرونده 
دیابتى همــراه با 200 ســاعت آموزش 
مدون، راه اندازى سیســتم پکس، شروع 
به کارحــذف دفاتر درمانــى و تبدیل آن 
به نســخه الکترونیک،44 هزار مترمربع 
ســاخت و ســاز و... گامى بلند در خدمت 
رسانى به بیمه شدگان اســتان برداشته

 است.

آزاده بیگى
رئیس شوراى اسالمى شهر مجلسى گفت: اولین موضوع 
که در مدیریت شهرى آینده شهر مجلسى مورد توجه است 
استقرار ادارات کلیدى دولتى به خواست مردم به منظور 
ارائه خدمات بهتر اســت. چون عدم وجود ادارات در شهر 
مجلسى مشکالت بسیار زیادى براى مردم ایجاد کرده به 
طورى که رفع این معضل یکى از خواسته هاى اصلى مردم 

این شهر شده است.
جلیــل آبــروى اظهــار داشــت: مراجعه مــردم براى 
کارهــاى قضائــى و امنیتى خودشــان به شهرســتان 
مبارکه، وقــت و هزینه زیــادى را از آنهــا مى گیرد. با 
توجه بــه اینکه محــور مبارکه- مجلســى- بروجن به 
جاده مرگ معروف شــده اســت و آمار تصادفات در آن

 باالســت. امید داریم با توجه به مطالبات انجام شده به 
زودى و کمتر از شــش ماه اداره آب در شــهر مجلسى 

مستقر شود.
وى درخصوص حــوزه عمــران و شهرســازى اذعان 
داشــت: شــهر مجلســى به علت عنوان گرفتن شهر 
جدید در حوزه عمران مشــکل خاصى نــدارد و یکى از 
نقاط قوت آن، نبود هیچگونه بافت ســنتى و فرســوده 

اســت و با وجود حضور همــه قشــرها و فرهنگ ها در 
این شــهر که بیشــتر آنها هم از روســتاها و شهرهاى 
اطراف اصفهان هســتند، مجلســى از نظــر امنیتى در 
کل شهرســتان کمترین مورد تخلف و جرم را داشــته

 است.
آبــروى افــزود: از مهمتریــن دغدغه هاى مــا بحث 
روشــنایى خیابان ها و معابر، بحث آب شرب که کیفیت 
مطلوبــى ندارد و بحث بهداشــت و درمان اســت و این 
مشــکالت باید با پیگیــرى و همکارى هاى مشــترك 
نماینده مردم شهرســتان مبارکه، فرماندارى شهرستان 
و شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســى و ســایر 
مسئولین شــهر و شهرســتان به مراجع ذیربط منعکس

 شود.
رئیس شوراى اسالمى شهر مجلســى در پایان با اشاره 
به صنعــت گردشــگرى و توســعه آن با وجود اقشــار 
متعــدد و فرهنگ هاى متنــوع، اظهار داشــت: با وجود 
این فرصــت و بــا برنامه ریزى هاى درســت و اصولى 
مانند برگــزارى نمایشــگاه صنایع دســتى و غذاهاى 
ســنتى، نگاه ویژه اى بــه صنعت گردشــگرى خواهیم 

داشت.

یک بام و دوهواى وزارت نیرو 
در تخصیص بودجه به اصفهان

کشاورزان به دنبال رودخانه حرکت جمعى کرده و 
جلوى برداشت از محل حقابه ها واجراى طرح هاى جدید را بگیرند

تاکنون 123 هزار نفر در آرامستان باغ رضوان آرمیده اند، این در حالى است که فاز سوم 
این آرامستان ظرفیت دفن 160 هزار متوفى را دارد و با توجه به پیش بینى هاى انجام 

شده، تا 40 سال آینده هیچ مشکلى براى دفن متوفیان وجود ندارد.
مدیر عامل سازمان آرامستان هاى شــهردارى اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون 

123 هزار نفر در این آرامســتان آرمیده اند، گفت: فاز سوم آرامستان باغ رضوان 
ظرفیت دفن 160 هزار متوفى را دارد و با توجه به پیش بینى هاى انجام شده  تا 40 

سال آینده با هیچ مشکل دفنى در شهر مواجه نخواهیم شد.
محمد پرورش اظهار داشت: فاز سوم آرامستان باغ رضوان به گونه اى طراحى شده 
که امکانات عمومى و رفاهى آن بهتر از فازهاى یک و دو است و فضاى خدمات 

عمومى، فضاى سبز و پارکینگ ها بهتر تعبیه شده اند.
 وى تصریح کرد: در فاز اول آرامستان باغ رضوان که قطعات یک تا 45 مى باشد، با 
توجه به کمبود جا و تقاضاهاى زیاد مردم که خواهان داشتن حفره اى  در کنار اقوام 

و بستگان خود بودند، از سال اواخر  گذشته ساخت قبور سه طبقه را آغاز کردیم. 
مدیر عامل ســازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان با اشــاره به اینکه طرح 
تبدیل قبور سنتى در فاز یک آرامســتان باغ رضوان به قبور سه طبقه در شوراى 
شهر به تصویب رسیده است، اظهارداشت: در حال حاضر 30 هزار قبر سنتى در این 
آرامستان وجود دارد و افرادى که ســند قبور سنتى در فاز یک باغ رضوان را دارند 

مى توانند نسبت به تبدیل قبور به سه طبقه اقدام کنند.

دیروز آیین معارفه قــدرت ا...
نوروزى، شــهردار اصفهان و 
تکریم مهــدى جمالــى نژاد، 
شهردار سابق اصفهان در تاالر 

کوثر اصفهان انجام شد.
در این مراســم رئیس شوراى 
شــهر اصفهان گفت: با نگاهى 
به روند هزینه کرد طى پنج سال 
گذشته، نیاز به بازنگرى، نوسازى 
و چابکســازى در شــهردارى 
اصفهــان وجــود دارد. فتح ا... 
معین ابراز داشت: باید توجه داشته باشید که در حال حاضر شهردارى اصفهان 391 میلیارد تومان بدهى نقدى دارد که 
118 میلیارد تومان در بخش جارى، 137 میلیارد تومان هزینه عمرانى، 83 میلیارد تومان بابت غرامت امالك و 52 میلیارد 
و 700 میلیون تومان در بخش بدهى هاى معوق بانکى است. وى میزان بدهى غیر نقدى شهردارى به پیمانکاران را 493 
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: همچنین شهردارى در حال حاضر 142 میلیارد تومان بدهى مهلت دار ثبت شده و 271 

میلیارد تومان بدهى نیز به بانک شهر دارد.

   اقدامات انجام شده در اصفهان زیر ذره بین بین المللى است 
استاندار اصفهان هم در این مراسم گفت: اصفهان، شهرى جهانى است و اقدامات انجام شده در آن زیر ذره بین بین المللى 

است و آنچه در اصفهان رخ مى دهد الگوى شهرهاى دیگر قرار مى گیرد.
رسول زرگرپور با بیان اینکه در استان اصفهان 107 شهر وجود دارد که تاکنون احکام 90 شهردار ابالغ شده، 11 شهردار 

هنوز پیشنهاد خود را ارائه نداده اند و در مورد 11 شهر هم باید تصمیم گیرى جدیدى در هیئت هاى حل اختالف شود.

    آرزو نمى کنیم بلکه اهدافمان را محقق مى کنیم
شهردار اصفهان هم گفت: در برنامه هاي خود اهدافی را آگاهانه برگزیده ایم و تحقق آن را فقط آرزو نکرده، بلکه آنها را 

محقق خواهیم کرد. 
قدرت ا... نوروزى در این مراسم اظهار داشت: متروي اصفهان از 16 سال پیش در حال اجرا است و تنها خط یک آن افتتاح 
شده است. خشکی زاینده رود اصفهان را با چالش بزرگى مواجه کرده و نشاط را از مردم گرفته است. گره هاى بسته شهر 
را باز مى کنیم اما گره اى در کار کسى نمى آوریم. از مسائل فرار نمى کنیم. با پشتوانه مردم و کمک کارشناسان مشکالت 

را ریشه یابى مى کنیم.
شهردار اصفهان خاطر نشــان کرد: در این میدان افکار منفى و مخرب جایى ندارد و از تهمت نمى هراسیم. به خودم و 
دیگران اجازه نمى دهم که تحت فشار افسرده شوند. شهردارى محل سلطه گرى نیست که نیاز به خشونت داشته باشد. 
شهردارى محل خدمت به مردم است. به همه احترام مى گذاریم و دوست داشتن را دوست داریم اما براي دوست داشته 
شدن دست به هر کارى نمى زنیم. پایمال کردن حق مردم توجیهى ندارد و براى رسیدن به شهرى خالق تالش مى کنیم.

نوروزى گفت: اجازه نمى دهیم پژمردگى وارد شهر شود. نمى خواهیم با ثروت صاحبان سرمایه مقابله کنیم بلکه از ثروت 
آنها باید براى اشتغال استفاده کنیم.

شهردار اصفهان افزود: در همه دنیا دســتفروش وجود دارد ولى سامان دهى شده اند و با ایجاد شهرك هایى باید معابر 
اصفهان را از این وضعیت نجات دهیم. ایجاد کمربند سبز براى اصفهان ضرورى است. باید محرومین شهرى را جدى 

بگیریم تا معضالت اجتماعى کاهش پیدا کند پس در تمام طرح ها باید به مستضعفان توجه ویژه اى شود. 

   شهردارى اصفهان نیازى به گزارش دهى عملکرد ندارد
شهردار سابق اصفهان هم در این آیین گفت: فهرست کردن هزار و 185 پروژه عمرانى در بازه زمانى بسیار کوتاه که 
نتیجه اقدامات سه شیفت و شبانه روزى است، کار بسیار سختى است؛ کار شهرى، کار یک نفر نیست بلکه حاصل کار 

تیم دو میلیون نفره شهردارى است.
مهدى جمالى نژاد اظهار داشت: نیازى به گزارش دهى عملکرد شهردارى اصفهان طى دو سال اخیر وجود ندارد چرا که 

مردم به صورت هفتگى شاهد کلنگزنى و افتتاح پروژه هاى مختلف شهردارى در آیین هر هفته چندین افتتاح بوده اند.

نوروزى: شهردارى محل سلطه گرى نیست

قبور سنتى باغ رضوان 3 طبقه مى شوند

تجمیع52هزارپرونده 
مشکل عدم وجود ادارات کلیدى در شهر مجلسىدیابتى دراستان

مردم براى کارهاى قضائى و امنیتى به مبارکه مراجعه مى کنند

در حاشیھ:
■   در این مراسم نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، شهردار قدیم و جدید و  استاندار اصفهان سخنرانى 

کردند و همچنین از اعضاى دوره چهارم شوراى شهر اصفهان نیز تقدیر شد.
■  فتح ا...معین،  رئیس شوراى شهر اظهار داشت: ارائه خدمات با مشکل دچار شده است و هزینه جارى حقوق و 

دستمزد کارکنان شهردارى اصفهان روزانه 1/5 میلیارد و در سال 500 میلیارد تومان است.
■ رسول زرگرپور، استاندار اصفهان گفت: اینک در اصفهان شــورایى یکدست انتخاب شده و مردم انتظار دارند 

تصمیمات این شورا منسجم، قاطع و علمى باشد و این موضوع انتظارات مردم را باال برده است.
■ استاندار اصفهان اظهار داشت: هیچ تعللى در انتخاب شهردار اصفهان صورت نگرفته است و انتخاب شهردار به 

صورت قانونى بین یک تا سه ماه طول مى کشد.
■  رضا امینى، رئیس سابق شوراي شهر اصفهان با اشاره به آمار بیان شده از بدهی هاي شهرداري اصفهان گفت: یک 
کذب داریم، یک دروغ، یک دروغ شاخدار و  در نهایت یک آمار! همواره آمار در ایران قابل اعتماد نبوده و بدهى هایى 

که معین(رئیس شوراي شهر اصفهان) گفت درست است اما این بدهى ها را همه کالنشهرها دارند. 
■ حکم قدرت ا... نوروزى، شهردار جدید توسط استاندار اصفهان به وى اعطا شد.

■  قدرت ا... نوروزى، شهردار جدید اصفهان اظهارداشت: مدیریت جدید شهرى اصفهان مقابل هیچکس نیست.

شهردار جدید اصفهان رسماً کلیددارى شهر را بر عهده گرفت
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 برق درخشــنده دنیا شــما را خیره نکند و ســخن ســتاینده دنیا 
را نشــنوید. به دعوت کننده دنیا پاســخ ندهیــد و از تابش دنیا 
روشــنایى نخواهید و فریفته کاالهاى گرانقدر دنیا نشــوید. 
همانا بــرق دنیاى حــرام، بى فروغ اســت و ســخنش، دروغ و 

اموالش به غارت رفتنى و کاالهاى آن تاراج شدنى است.
موال على (ع)

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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تهیه کننده مقاله هاى علمى 
بازاریاب زعفران بود!

آموزش انتقال سریع 
فایل از کامپیوتر

 به گوشى

امید برانکو
به این 5 نفر!

کنترل عوامل خطر 
بیمارى هاى قلبى 

با 5 گام سالم!

به فغانى مدال بدهید!
  فغانى زیر فشار انتقادات استرالیایى ها

عفونت 
دندان 
چه خطراتى 
دارد؟

سارق، فقط 
الستیک
 خودرو هاى
 شاسى بلند را 
مى دزدید

تمام تمام 33 میلیارد حساب کاربرى یاهو  میلیارد حساب کاربرى یاهو 
در سال در سال 20132013 هک شده بود هک شده بود
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شهرزاد کمال زاده: 

هیچکس در بازیگرى از من حمایت نکرد

 فغانى زی  فغانى زی

10

لو

10
شهرزاد کمال زاده:

هیچکس در بازیگرى از من حمایت نکرد

یچکس در بازیگرى از منح

نند
ى ک

ى م
خال

 را 
هم

ى 
ر پا

 زی
ى ها

مای
سین

  

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

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

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

شما.
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کورش تهامى، بازیگر ســینما و تلویزیون از سال 1375 
با فیلم «ســینما سینماست» ساخته ســید ضیاء الدین 
درى به عرصه ســینما پا گذاشــت و پس از آن در آثار 
فراوانى به ایفاى نقش پرداخت. وى طى این ســال ها 
در آثار متنوعى همچون «مریم مقدس(ع)»، «به رنگ 
ارغوان»، «سرگیجه»، «آن مرد آمد»، «بى خداحافظى»، 
«گناهکاران»، «آشوب» و در انتها «رگ خواب» بازى 
کرد اما بــازى وى در فیلم «رگ خــواب» طى تمامى 
ســال ها حضورش در عرصه ســینما به شکل ویژه اى 
مورد توجه قرار گرفت. تهامى عالوه بر سینما در عرصه 
تلویزیون نیز فعالیت هاى قابل قبولى را ارائه داد و از سال 
76 با سریال «فردا دیر است» به کارگردانى حسن فتحى 
رســماً اولین تجربه تلویزیونى خود را انجــام داد. «زیر 
تیغ»، «مشق عشق»، «خسته دالن»، «گمشدگان»، 
«شوق پرواز»، «شمس العماره» و «تبریز در مه» از جمله 
مهمترین آثارى هستند که تهامى در مدیوم تلویزیون در 
آنها به ایفاى نقش پرداخته اســت. به مناسبت موفقیت 
تهامى بعد از بازى در فیلم «رگ خــواب»،  خبرگزارى 
میزان گفتگویى با این بازیگر انجام داده که بخش هایى 

از آن را مى خوانید.
این روزها نام کورش تهامى بسیار 
بیشتر از قبل شنیده مى شود. بعد از 
موفقیت در «رگ خواب» و ســریال 
«گمشدگان» مشغول کارى شده اید؟
بله به تازگى بازى در فیلم سینمایى «بالن» به کارگردانى 
مسعود تکاور را 
به پایان 

رساندم  و چندین پیشنهاد دارم که فعًال هیچکدام قطعى 
نشده است.

کمى در مورد فیلم «بالن» بگویید. آیا بعد 
از «رگ خواب» انتخاب درستى بود؟

داستان فیلم سینمایى «بالن» به جوانانى مى پردازد که 
مى خواهند یک شبه ره صدساله را طى کنند اما حوادث 
بى شــمارى در مســیر آنها قرار مى گیرد. «بالن» براى 
جشنواره فیلم فجر آماده شده و من امیدوار اتفاقات خوب 

سینمایى براى این فیلم هستم.
 نگاه ویژه اى که در جشــن منتقدان 
به شما شد کار را براى انتخاب هاى 

بعدى شما سخت نکرده است؟
بعد از بازى در فیلم «رگ خواب» شــاید توقعات کمى 
از من باالتر رفته اســت. البته من همیشه سعى کرده ام 
نقش هاى متفاوت را بازى کنم و تا جایى که شــده این 
تصمیم را عملى کــرده ام. بازى مــن در «بالن» هم با 
توجه به اینکه تا به حال تجربه ژانر حادثه اى در سینما را

 نداشته ام تجربه خوبى است.
تا به حال همــه نقش هایى که بازى 
کردید باب دل شــما بوده یا به علت 
مسائل مالى و یا دورى بیش از حد از 
بازیگرى کارى را به اکراه پذیرفته اید؟
سعى کرده ام چنین اتفاقى نیافتد. با وجود اینکه به عنوان 
بازیگر همواره در بازى کردن وسواس داشته ام اما بخشى 
از این تصمیم به وضعیت فعلى سینماى ایران نیز وابسته 
است. اگر بخواهیم منتظر بنشینیم تا پیشنهاد خاصى به ما 
شود، شاید این انتظار ســال ها طول بکشد و اصًال اتفاق 
نیافتد به همین دلیل بین تمام پیشنهادات همواره سعى 
کرده ام آن پیشنهادى را که با ســایر آثار متفاوت بوده و 
از لحاظ کیفى باالتر بوده را بپذیرم. بازیگرى هستم که 
همیشه به دنبال تجربه هاى نو بوده و بازى در فیلم «بالن» 
هم در راســتاى همین تجربه گرایى بوده است. نقشم 

در «بالن» متفاوت است و در سینما 
تاکنون چنین نقشى را بازى نکرده ام.

براى حضور در یک پروژه 
چه معیارهایى دارید؟

تا به حال در انتخاب هایم براى بازیگرى بى 
نهایت دقت کرده ام و سعى داشتم در درجه 

اول در انتخاب هایم به خودم وفادار باشــم 
و پس از مخاطبان به خــودم احترام بگذارم. 

خوشبختانه بعد از «رگ خواب»، فیلم «بالن» 
این احترام را براى مخاطب قائل خواهد شد.

آیا همیشه مى شــود به خود 
وفادار بود و به مخاطب احترام 

گذاشت؟
متأســفانه جمله معروف ســینما بى رحم است 
همچنان ادامه دارد و عرض اندام مى کند. تأسف 
دیگر براى اینکه آدم هاى ســینما نه تنها هواى 
همدیگر را ندارند بلکه زیر پاى یکدیگر را خالى 
مى کنند. باالخره هر بازیگرى در برهه اى از زمان 
باید انتخاب کند و در این راه هیچ تالش و کمکى 
از سوى دوستان سینمایى نمى شود تا کارهاى 

خوبى را ارائه دهد.
پس باید گفت فشار سینماى 
روزگاهى بازیگران را مجبور به 

قبول یک نقش مى کند؟
بعضى مواقع پیش مى آید کــه هر بازیگرى بر 
مبناى نیاز مالى کارى را بپذیــرد، گاهى اوقات 
هم بازیگر بعد از رد کردن تعداد زیادى اثر باالخره 
براى اینکه از فضاى ســینما دور نشود، باالخره 

یکى را مى پذیرد.
در سینماى ایران بازیگران از 
سن حدوداً 50 سال به باال کمتر 
دیده مى شــوند و یا کًال نقشى 

براى آنها وجود ندارد. این قضیه شما 
را نمى ترساند؟

بله به این موضوع فکر مى کنم. امیدوارم سینماى ایران 
در عرصه فیلمنامه نویسى دچار تغییر و تحوالت عمده اى 
شود و پتانسیل بازیگرانى که به میانسالى مى رسند به هدر 
نرود. البته هنوز تا میانسالى فاصله دارم اما این را فراموش 
نکنیم که دوران بلوغ هر بازیگرى بعد از سن 50 سالگى 
است و دقیقًا مى تواند بهترین بازى هایش را در همین 
سن ارائه دهد و حیف است که در سینماى ما این سن 
دیده نمى شود. وقتى بازیگرى بعد از 40 یا 50 سال با 
ایفاى یک نقش همه را شگفت زده مى کند در بخش 
فیلمنامه نویسى هم باید بسترى براى به روز رسانى 

بیشتر این تجربه و پتانسیل وجود داشته باشد.
به همین علت کار در آثار جوانان را رد 

نمى کنید؟
همواره با دوستانى که فیلمنامه نویس هستند در 
رابطه هستم و از ایده هاى تازه و شخصیت هاى 
دیده نشده در ســینماى ایران استقبال مى کنم 
زیرا همین شــخصیت ها و نقش ها مى توانند 
تأثیرى بکر را در سینماى ایران به یادگار بگذارند. 
به همین علت همیشــه از فیلمنامه هاى نو و 

ایده هاى بکر استقبال ویژه اى مى کنم.
حضور شما در تلویزیون هم همواره رو 
به رشد بوده و در سریال «گمشدگان» 
نقش خوبى را ایفا کردید. نظرتان در 
مورد تحوالت اخیر تلویزیون چیست؟

چند وقت پیش در جلســه اى درخصوص ساخت 
ســریال حضور پیدا کردم و خوشبختانه شنیدم که 
اتفاقات بســیار خوبى براى تلویزیون در راه است و 
تصمیمات ویژه اى براى ساخت آثار تلویزیونى اتخاذ 
شده؛ اعتقاد دارم مى توان به جاى ساخت 200 یا 300 
سریال متوسط، 50 سریال درجه یک و خوب تولید کرد. 
همواره و در همه حوزه ها آمار کمى به ساختار تولید صدمه 

زده است.
«زیر تیغ» موفق ترین تجربه سریالى 
شما بوده است. چرا چنین آثارى تا به 

این حد ماندگار شده اند؟
آثارى مثل «زیر تیغ» که خود من هم در آن به ایفاى نقش 
پرداختم محصول دغدغه مندى سازندگان اثر بود. دغدغه 
مندى که از یک سریال اتفاقى تأثیرگذار و به یادماندنى 
مى سازد. خوشبختانه این روزها تلویزیون با همین نگاه به 
عرصه سریال مى نگرد و امیدوارم باال بودن تولیدات بر 

کیفیت آثار لطمه اى وارد نکند.
چرا در این ســال ها کم  کار شدید؟ 
عمدى در کار بود یا پیشنهادى نداشتید؟

در ســال هاى اخیر تله فیلم و فیلم هاى شبکه خانگى با 
کیفیت بسیار پایینى عرضه شد و همواره از دیدن چنین 
آثارى متأسف مى شدم و ســعى کردم هیچ وقت در آنها 
بازى نکنم. اما من یک نفر هســتم و براى این اتفاق به 
تصمیمى جمعى نیاز اســت. من هم مى توانستم بگویم 
که این تولیدات به سمت قهقرا رفته و بگذار در این میان 
پولى به جیــب بزنم، اما هیچ وقت ایــن را نگفتم و

 نمى پذیرم. خدا مى داند تا چه حــد از اینگونه آثار 
پیشنهاد داشتم و نپذیرفتم.

سینمایى ها 
زیر پاى هم را خالى 
مى کنند

کورش تهامى: 

بازیگر سریال «شاید براى شما هم اتفاق بیافتد» 
گفت: نمى خواهم در بازیگرى دچار تکرار شوم. 

شهرزاد کمال زاده درخصوص آخرین فعالیت هاى 
خود در عرصه بازیگرى گفت: پیشنهادات تازه اى 
براى بازى در تلویزیون و سینما داشته ام اما این 

روزها نمى خواهم بازى کنم. تصمیم به استراحت 
گرفته ام و ترجیح مى دهم کمى گزیده تر کار کنم.

وى از حضور احتمالى خود در جشنواره فیلم 
فجر خبر داد و افزود: البته چندى پیش در فیلم 

سینمایى «اولین امضا براى رعنا» به کارگردانى 
على ژکان به ایفاى نقش پرداختم. فیلم به 

احتمال فراوان راهى جشنواره فیلم فجر خواهد 
شد.

بازیگر سریال «شاید براى شما هم اتفاق بیافتد» 
با اشاره به عدم حمایت از وى در دوران بازیگرى 
تأکید کرد: به اعتقاد من نباید دنبال بازى کردن 

در هر کارى بود. نقشى که مناسب من باشد 
خودش مرا پیدا کرده و پیشنهاد مى شود. طى 16 
سال فعالیت در عرصه بازیگرى هیچکس از من 

حمایت نکرد و همواره امیدم به خدا بود. 
وى بازیگرى را خدمت به فرهنگ توصیف کرد 

و ادامه داد: قصد ندارم که به صورت طوالنى 
مدت بیکار باشم اما ترجیح مى دهم براى حضور 

در یک اثر مشتاق باشم.کمال زاده با گالیه 
از پیشنهادات تکرارى خاطرنشان کرد: 

نمى خواهم در بازیگرى دچار تکرار شوم. 
متأسفانه در حرفه ما روال بر این است که اگر 

در یک فیلم نقش یک معتاد را خوب بازى 
کرده باشید 40 کار دیگر براى همان 
نقش به شما پیشنهاد مى شود و من 

همواره از این تکرار در 
بازیگرى، گریزان 

هستم.

به اعتقاد مسعود فروتن تئاترهاى تلویزیونى باید 
براى تلویزیون تدوین و تنظیم بشوند تا حال و هواى 

تلویزیون بگیرند.
این نویسنده و کارگردان، در پاسخ به این سئوال که 

آیا دوباره به سراغ کارگردانى خواهد رفت یا خیر، 
گفت: من دیگر بازنشسته تلویزیون شده ام، من زمانى 
کارگردانى مى کردم اما فعًال به سراغ این کار نخواهم 

رفت زیرا در حال حاضر کارگردانى تلویزیونى انجام 
نمى شود. وى ادامه داد: مثًال در حال حاضر تئاتر 

تلویزیونى نداریم، بحث تئاتر به سمت آسان نگرى 
رفته است، تئاترهاى تلویزیونى باید براى تلویزیون 

تدوین و تنظیم بشوند تا حال و هواى تلویزیون 
بگیرند. فروتن گفت: البته کارگردانى براى موسیقى 
را دوست دارم و چند وقت پیش این کار را انجام دادم 
و دوست دارم بازهم آن را انجام بدهم زیرا کار لذت 

بخشى است.

شهرزاد کمال زاده: 
هیچکس در بازیگرى 

از من حمایت نکرد

مسعود فروتن: 
از تلویزیون 

بازنشسته شده ام

ل ری و واب ر ر ی مو
«گمشدگان» مشغول کارى شده اید؟

بله به تازگى بازى در فیلم سینمایى «بالن» به کارگردانى 
مسعود تکاور را 
به پایان 

بازیگر همواره در بازى کردن وسواس دا
از این تصمیم به وضعیت فعلى سینماى
است. اگر بخواهیم منتظر بنشینیم تا پیش
شود، شاید این انتظار ســال ها طول بک
نیافتد به همین دلیل بین تمام پیشنهاد
کرده ام آن پیشنهادى را که با ســایر آث
از لحاظ کیفى باالتر بوده را بپذیرم. باز

همیشه به دنبال تجربه هاى نو بوده و بازى
هم در راســتاى همین تجربه گرایىب

16 6مى شود. طى خودش مرا پیدا کرده و پیشنهاد م
هیچکس از من سال فعالیت در عرصه بازیگرى ه
خدا بود. حمایت نکرد و همواره امیدم به خ
گ توصیف کرد وى بازیگرى را خدمت به فرهنگ
رت طوالنى و ادامه داد: قصد ندارم که به صور
هم براى حضورمدت بیکار باشم اما ترجیح مى ده
ه با گالیه در یک اثر مشتاق باشم.کمال زاده
ن کرد: از پیشنهادات تکرارى خاطرنشان
رار شوم. نمى خواهم در بازیگرى دچار تکر
 ست که اگر متأسفانه در حرفه ما روال بر اینا
وب بازى در یک فیلم نقش یک معتاد را خو
مان  کار دیگر براى هم 0کرده باشید 40

من نقش به شما پیشنهاد مى شود و من
همواره از این تکرار در 

بازیگرى، گریزان 
هستم.

کمدى ســینمایى «مصادره» بــه کارگردانى 
مهران احمــدى به زودى در لوکیشــن 

کالیفرنیا کلید مى خورد.
«مصادره» اولین تجربه کارگردانى 
بلند ســینمایى مهران احمدى است 
که به تهیه کنندگى محمدحســین 
قاسمى، با فیلمنامه اى از على فرقانى در 
لوکیشن کالیفرنیا جلوى دوربین مسعود 

سالمى مى رود.
در این فیلم کمدى که براى نمایش در جشــنواره فیلم 
فجر آماده مى شود، رضا عطاران، هومن سیدى، بابک 

حمیدیان، میرطاهر مظلومى،  مــزدك میرعابدینى و مهران احمدى 
با گریمى جالب در کنار سیامک صفرى، لوســینه گیراگوسیان، میلنا 
واردانیان، آلیسا میلکستیان و هادى کاظمى، به همراه بازیگران کودك 

امیرصدرا حقانى و هارمیک سوقومونیان ایفاى نقش مى کنند.
در خالصه داستان فیلم آمده است: «ایران خیلى بزرگه ولى ما هم خیلى 

بدشانسیم... »
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گریم جالب بازیگران معروف
 در یک فیلم

بهنوش بختیارى عکسى از خود در فیلم «همه چى عادیه!» در اینستاگرامش منتشر 
کرد.وى در توضیحات این پست نوشت: مجرى طرح فیلم سینمایى «همه چى عادیه!» 

از اتمام کامل مراحل فنى این فیلم سینمایى خبر داد.
به گزارش مشاور رسانه اى پروژه، با پایان ساخت موسیقى فیلم سینمایى «همه چى 
عادیه!» به کارگردانى محســن دامادى، در حال حاضر نسخه نهایى این فیلم آماده 

نمایش شده است.
عرفان حســینى، مجرى طرح پروژه درباره وضعیت حال حاضر «همه چى عادیه!» 
گفت: تدوین و صداگذارى اوایل ســال به پایان رسیده و با پیوستن آریا عظیمى نژاد 
ساخت موسیقى فیلم نیز انجام شد. در حال حاضر نسخه نهایى فیلم آماده نمایش شده 
است. وى افزود: به زودى براى پروانه نمایش اقدام خواهیم کرد. قصد داریم فیلم را 
در بهترین زمان ممکن به نمایش درآوریم و با انجام تبلیغات مناسب، اکران مناسب 
و آبرومندى براى آن داشته باشیم. دامادى این فیلم را اواسط زمستان سال گذشته در 
تهران و ورامین مقابل دوربین برد و فیلمبردارى آن تا اواخر ســال به طول انجامید. 
عباس غزالى، بهنوش بختیارى، رز رضوى، پژمان بازغى، رضا رویگرى، لیال بلوکات و 
عرفان حسینى بازیگران این فیلم سینمایى هستند. «همه چى عادیه!» روایتگر داستان 
زندگى جوانى روستایى است که به دلیل کمبود و بحران آب و به دنبال لقمه نانى به 
پایتخت مهاجرت مى کند. او مجبور به فعالیت در مشاغلى مى شود که دانش 

و تجربه اى از آنها ندارد...
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با آغــاز نمایش «زرد» 

در سینماهاى کشــور، اولین اکران 
مردمى این فیلم با حضور بهرام رادان، ساره بیات 

و مهرداد صدیقیان در پردیس کورش برگزار شد. پیش از آغاز 
اکران «زرد» بهرام رادان بازیگر اصلى این فیلم گفت که پس از نمایش 

این فیلم در جشنواره شانگهاى چین که با تشویق حاضران روبه رو شد، 
خستگى کار کردن در این پروژه از تن آنها خارج شد و ابراز امیدوارى کرد 

که مخاطبان تماشاى این فیلم را دوست داشته باشند زیرا «زرد» با 
عشق براى آنها ساخته شد. 

بهرام رادان، ســاره بیات و مهرداد صدیقیان با حضور در پردیس 
کورش ضمن دیدار بــا طرفداران خود، در اولین مراســم اکران 

مردمى فیلم «زرد» که با استقبال چشمگیر مخاطبان برگزار شد، 
شرکت کردند. بهرام رادان قبل از آغاز نمایش فیلم «زرد» خطاب 

به حاضران گفت: «اردیبهشت ماه ســال گذشته فیلمبردارى 
"زرد" در شرایط بسیار سخت آغاز شد و 50 جلسه طول کشید تا 

فیلمبردارى آن به پایان رسید.»
رادان در ادامه با اشاره به موفقیت هاى این فیلم در جشنواره هاى 

بین المللى اضافه کرد: «وقتى براى اولین بار این فیلم در جشنواره 
شانگهاى به نمایش درآمد و تمامى تماشاگران ایستادند و تشویق 

کردند، خستگى از تن  ما درآمد. امیدوارم که این فیلم را دوست 
داشته باشید زیرا "زرد" با عشق براى شما ساخته شد.»
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شاید قبًال درباره مزایاى عصاره استخوان چیزهایى شنیده باشید. بیشتر کسانى که 
با عصاره استخوان آشنایى دارند مى دانند وقتى مریض هستیم براى سیستم ایمنى 
بدن مفید است چون باعث آبرسانى و جایگزین شدن الکترولیت هاى بدن مى شود.
در زندگى مدرن امروزى 14 تا 48 ساعت جوشاندن استخوان به دلیل سرعت گرفتن 
زندگى تبدیل به کارى غیر معمول شده اســت. به عالوه در بسیارى از کشورهاى 
پیشــرفته عصاره اســتخوان را به صورت آماده و یا در غالــب مکمل به فروش 
مى رسانند.عصاره استخوان را به عنوان اکسیرى براى تقویت سیستم ایمنى بدن، 
بهبود مفاصل، کمک به بهبود سریع تر زخم ها و کمک به ساخت استخوان هایى 

قوى مى شناسند. 
با این حال مانند هر غذاى دیگرى نمى توان گفت عصاره استخوان غذایى جادویى 

است و با خوردن آن پاسخ تمام نیازها را داده ایم.

چه چیزهایى درباره عصاره استخوان گفته مى شود؟
با افزایش میزان استفاده از عصاره استخوان در دنیا شاید به این فکر کنید که چرا 

خوردن این غذا انتخابى سالم به حساب مى آید.
عصاره استخوان معموًال مرتبط با بهبود سالمت اســتخوان و تشکیل کالژن در 

نظر گرفته مى شود.
عقیده بر این است که چون عصاره استخوان از مواد معدنى درست مى شود، همین 
که شما عصاره استخوان را مصرف مى کنید باعث تحریک و تشکیل کالژن و رشد 

استخوانى در بدن مى شود. با این حال چنین طرز تفکرى درست نیست.
وقتى کالژن را هضم مى کنید، باید به آمینو اسیدهاى منحصر به فرد تجزیه شود تا 
بدن بتواند جذبشان کند. سپس بدن این آمینو اسیدها را براى استفاده هاى مختلف 

خود به کار مى برد و ضرورتاً براى ساخت کالژن مصرف نمى شوند.

چرا وقتى سرما خورده اید مرسوم است که براى بهتر شدن سوپ 
مرغ بخورید؟ 

ثابت شده است که آب مرغ در واقع به بدن کمک مى کند با عفونت تنفسى فوقانى 
مقابله کند. تحقیقات نشان داده درست کردن سوپ مرغ به صورت خانگى و همان 
روش قدیمى مى تواند یکى از روش هاى عالى براى تقویت سیســتم ایمنى بدن 
باشد.عصاره استخوان مسلماً مى تواند بخشى از یک برنامه غذایى کم کربوهیدرات 

با پروتئین باال باشد اما یک مکمل معجزه گر نیست.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى با اشــاره به برخى روش هاى کاهش وزن 
گفت: مصرف برخى موادغذایى تأثیرات شگرفى در چربى سوزى و کاهش وزن 

افراد دارد.
مهدى شــادنوش درباره مصرف انواع چربى سوز هاى طبیعى براى کاهش وزن 
بیان داشت: میزان کالرى مواد غذایى اهمیت زیادى دارد و هیچ چـیز را نمى توان 

جایگزین یک رژیم غذایى متعادل و برنامه ورزشى منظم کرد.
وى افزود: مصرف سوپ یکى از راهکارهایى است که تأثیرات شگرفى در چربى 

سوزى و کاهش وزن افراد دارد.
وى نوشیدن آب را یکى دیگر از موادى معرفى کرد که نقش مهمى در 
کاهش وزن دارد و افزود: تحقیقات جدید اشاره بر این دارند که نوشیدن 
آب، سبب تسریع کاهش وزن و کاهش اشتها مى شود و با کمک به دفع 

سدیم و سموم بدن، نفخ و باد شکم را نیز از بین مى برد.
شادنوش مصرف چاى ســبز را روش دیگرى براى کاهش وزن و چربى سوزى 
طبیعى دانست و گفت:: عصاره چاى سبز، متابولیسم بدن را افزایش مى دهد و به 
کاهش وزن کمک مى کند همچنین چاى سبز خواص ضد سرطانى نیز در خود 

دارد و از بروز بیمارى هاى قلبى نیز جلوگیرى مى کند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى مصرف انواع میوه ها مانند ســیب، گالبى و 
گریپ فروت را در کاهش وزن مؤثر دانست و تصریح کرد: گریپ فروت سرشار از 
ویتامین C است و باعث پایین آوردن سطح انسولین خون مى شود که به کاهش 
وزن مى انجامد، مصرف ســیب و گالبى هم به دلیل فیبر باال و کالرى کم باعث 

مى شود که احساس گرسنگى برطرف شود و فرد غذاى کمترى مصرف کند.
وى با اشــاره به اینکه هریک از این مواد غذایى مفید براى کاهش وزن، در معده 
احساس پرى ایجاد مى کند، اظهارداشت: میوه هاى تازه و آبدار، سبزیجات و سوپ 
کالرى هاى موجود در مواد غذایى را کاهش مى دهد و باعث مى شــوند با وجود 
مصرف موادغذایى بیشتر، کالرى کمترى دریافت کنید؛ در واقع میوه هاى پر فیبر، 
سبزیجات و حبوبات دســتگاه گوارش را سالمت و سطح انسولین خون را در حد 

تعادل نگاه مى دارد که باعث مى شود چربى کمتر در بدن ذخیره شود. 

عفونت دندان چه خطراتى دارد؟
آبسه دندان بدون درمان کردن، به خودى خود برطرف 
نخواهد شد. اگر آبسه یا همان کیسه حاوى چرك، پاره 
شود ممکن است درد ناشى از آن تا حد زیادى کاهش پیدا 
کند، اما باز هم نیاز به درمان دارد. اگر آبسه دندان تخلیه 
نشود، ممکن است عفونت به آرواره ها و سایر نقاط سر و 

گردن نیز گسترش پیدا کند.
اگر سیستم ایمنى بدن شما ضعیف باشد و آبسه دندان 

را نیز درمان نکنید، خطر گسترش عفونت دندان به سایر 
نقاط بدن شما بسیار بیشتر از کســى است که سیستم 

ایمنى سالم و قوى دارد.

 آنتى بیوتیک و عفونت دندان
در بسیار از موارد، دندانپزشــک براى کمک به بدن در 
جنگ با عفونت ، آنتى بیوتیــک تجویز مى کند اما 
نکته مهم این است که باید بدانیم آبسه دندان 
به خودى خود از بین نمى رود و نیاز به انجام 

اقدامات درمانى بعدى دارد.
آنتى بیوتیک ها به منظور جلوگیرى از 
گسترش عفونت دندان و لثه تجویز 

مى شوند و ممکن است همراه با داروهاى مسّکن مورد 
استفاده قرار گیرند. 

عفونت دندان کشیده شده
عفونت اگر چه نادر اســت اما گهگاهى اتفاق مى افتد. 
دندانپزشــک اگر متوجه شــود خطر عفونت در شــما 
وجود دارد، ممکن اســت پیش و پس از کشیدن دندان

آنتى بیوتیک برایتان تجویز کند. 

عوارض کشیدن دندان عفونى
اگر ناگزیر مجبور به کشــیدن دندان عفونى خود شدید 

ممکن است با عوارضى مواجه شوید.
حفره خشک یک عارضه متداول پس از کشیدن دندان 
است و زمانى اتفاق مى افتد که در حفره لخته خون نتواند 
تشکیل شود یا لخته اى که تشکیل شده، کنده شود. این 
اتفاق موجب مى شود استخوان پشتیبان و عصب ها در 
معرض هوا و غذا قرار بگیرند. اغلب حفره خشک کامًال 
دردناك است و دو تا پنج روز پس از کشیدن دندان اتفاق 
مى افتد و مى تواند بوى بد یا طعم بد دهان را ایجاد کند.

اگر یکى از دندان هاى باالیى کشــیده شود، سوراخى 
ممکن است در یکى از نواحى ســینوس تشکیل شود. 
معموًال این حالت خود به سرعت بهبود مى یابد اما اگر 
چنین نشود ممکن است الزم باشد دوباره به دندانپزشک 

مراجعه کنید.
اگر دندانى در فک مقابل وجود نداشته باشد، حفره دنداِن 
کشــیده به مرور زمان جا به جا مى شود و احتماًال ریشه 
نمایان شده و به تغییرات دما حساس مى شود. به ویژه 
زمانى که چند دندان کشیده شــده باشند، مشکل بلند 
مدت محتمل دیگر نازك شدن استخوان فک است که 

در نتیجه این اتفاق، آسان تر مى شکند.

 عفونت دندان عصب کشى شده
عصب کشــى دندان درمانى غیر قابل پیش بینى 
است و احتمال درد و عفونت دندان بعد از عصب 
کشى و متعاقب آن کشیدن دندان وجود دارد. 
در صورتى که مقــدار عفونت دندان کم بوده و 
ریشــه دندان را درگیر نکرده باشد و فقط مربوط 
به اســتخوان و لثه اطراف دندان باشــد. بعد از استفاده 

داروهاى ضد عفونت مشکل برطرف مى شود.
یکى از علل عفونت و تورم بعد از عصب کشى، نفوذ مواد 

ریز شده باقیمانده عصب در هنگام عصب کشى به نوك 
ریشــه دندان و داخل بافت دور دندان است که معموًال 
غیر قابل پیشگیرى است و در صورتى که مقاومت بدن 
مناسب باشد سریع این مواد جذب و درد وعفونت بر طرف 

خواهد شد.
یکى دیگر از علــل عفونت و درد بعد از عصب کشــى 
وجود ضایعه و عفونت در اســتخوان و لثه اطراف دندان 
عصب کشى شده است، ترشــحات این عفونت معموًال 
قبل از عصب کشى از طریق حفره موجود در پوسیدگى 
دندان خارج شــده و به همین دلیل این عفونت قبل از 
عصب کشى خود را نشان نمى دهد و بعد از عصب کشى و 
بسته شدن راه خروجى ترشحات عفونت، این ترشحات در 
جستجوى راهى براى خروج بوده که موجب فشار در نوك 

ریشه دندان شده و باعث تورم و درد مى شود.
 

درمان خانگى عفونت دندان
تا زمانى که منتظر دندانپزشک هستید، برخى از کارهایى 
که مى توانید انجام دهید تا دندانتان آسیب بیشترى نبیند 

عبارتند از:
 چیزى کــه خیلى گرم یا خیلى ســرد باشــد نخورید و 

نیاشامید.
اطراف دندان آسیب دیده را نخ دندان نکشید.

 شــما مى تواند براى خوردن از طرف دیگر دهانتان که 
سالم است استفاده کنید.

از مسواك نرم استفاده کنید.
 سیر داراى عناصر ضد تورمى و آنتى بیوتیکى است.

میخــک خاصیــت ضــد قارچــى، آنتى بیوتیــک، 
ضدعفونى کنندگــى و ضــد درد دارد. ایــن ادویــه 
حــاوى آنتى اکســیدان و مــواد غذایى دیگــر مانند 
منگنز، امــگا 3 و فیبر اســت. به ایــن ترتیب میخک 
تســکین دهنده درد، کاهش دهنده تورم و از بین برنده 

عفونت  دندان است.
استفاده از آب نمک و یا ســرم نمکى در زمان درد باعث 
ضدعفونى کردن، کاهش محلول التهاب و آلودگى داخل 

دهان و دندان مى شود.
زنجبیل و فلفل هر دو داروهاى ضد درد هســتند. شما

 مى توانید هر کدام از این دو ادویه را به طور جداگانه مورد 
اســتفاده قرار دهید، چراکه هر دوى این مسّکن ها، پیام 

تسکین درد را به مغز مى فرستند.

عصاره استخوان براى سالمتى 
فایده اى دارد؟

چربى سوزهاى خانگى که 
وزنتان را به سرعت کم مى کند
کاهشوزن

 کاهش وزن 
 را نمى توان

ى در چربى 

 در
ن

فع 

همه ما مى دانیم که قند براى ما مضر اســت. در سال هاى 
اخیر، شکر به دشمن عمومى و رایج تبدیل شده که همه مردم 

سعى در ترك مصرف آن دارند. 
مطالعات نشــان داده که قنــد به چاقى، دیابــت و عملکرد 
غیر طبیعى مغز مرتبط است. پیرى پوست را به دنبال دارد و 
بدتر از همه اعتیادآور اســت بنابراین ترك مصرف آن بسیار 

سخت است.
اما چه چیزى جایگزین خوبى خواهد بود. بدون از دست رفتن 
تالش هاى شما براى ترك شکر در حالى که نیاز به شیرینى 

را برآورده مى کند. 
  این خوراکى ها به شما کمک مى کند قند را ترك کنید:

روغن نارگیل
روغن نارگیل با وجود اینکه چربى اشــباع شده باالیى دارد 
مى تواند راهى مؤثر براى جلوگیرى از اشــتیاق به مصرف 

مواد قندى باشد.
افــرادى که بعــد از غــذا میــل به خــوردن شــیرینى 
دارند با خــوردن دو قاشــق غذا خــورى روغــن نارگیل

 مى توانند نیاز به چیزى شــیرین  را حدود چهار پنج ساعت 
از بین ببرند.

چاى شیرین بیان 
  شیرین بیان هم مى تواند بدن را به طعم شیرینى هاى 
دوران کودکى مورد عالقه بدون هیچ قند یا کالرى ببرد.

سیب زمینى شیرین
سیب زمینى شیرین با شــیرینى طبیعى هم میل شما 

را برآورده مى کند. با پختن آنها با روغن نارگیل و ســیر 
و دارچین معطر کردن و یا کباب کردن آنها مى تواند تأثیر 

خوبى داشته باشد. 

خالل هویج
خالل هویج هم سرشار از فیبر و شیرینى طبیعى است.هرچند  
ممکن است شیرینى اش همانند کیک نباشد. اما شیرینى آن 

از بقیه سبزیجات بیشتر است.

کره آجیل ها 
بازار کره مغزهاى طبیعى در سال هاى اخیر منفجر شده است 
و ما درباره انتخابشــان کامًال گیج شــده ایم. وقتى صحبت 
از کره مغزها مى شــود. به خصوص بادام زمینــى که پر از 
چربى ها و پروتئین هاى سالم است و میل به شیرینى را در شما 

از بین مى برد.

شکالت تلخ باالى 85 درصد 
 تحقیقات نشان داده  که شکالت تلخ داراى مزایاى سالمتى 
مختلف اســت و براى از بین بردن میل به شیرینى نیز مفید 
است بیش از یک قاشق چایخورى شکر در 100 گرم شکالت 
تلخ 85 درصد وجود دارد و به همین دلیل غنى است و نباید 

بیش از اندازه هم خورده شود.

7 روش براى ترك مصرف قند و شکر

کنترل عوامل خطر بیمارى هاى قلبى 
با 5 گام سالم!

فدراسیون جهانى قلب اهمیت این موضوع که اگر 
عوامل خطر اصلى بیمارى قلبى- عروقى شــامل 
دخانیات، رژیم غذایى ناسالم و کم تحرکى کنترل 
شوند، حداقل از 80 درصد مرگ هاى زودرس ناشى 
از بیمارى قلبى و ســکته مغزى اجتناب مى شود را 
بر اساس اولویت ها و موضوعاتى که هر سال تعیین 
مى کند، در سراسر جهان پخش و اطالع رسانى کرد.

پیاده روى: انجمن قلب توصیه کرده که شــما 
براى حفظ سالمت قلبتان باید در هفته 2/5 ساعت 
پیاده روى سریع داشته باشید. به این میزان ورزش 

مى توان 75 دقیقه حرکات ایروبیک نیز اضافه کرد. 
توصیه مى شود بزرگساالن دو روز در هفته تمرینات 

تقویت عضالت را نیز انجام دهند.

خوردن شکالت: شــکالت تیره سرشار از آنتى 
اکســیدان هایى به نام فالوانول اســت که حافظ 
سالمت قلب محصوب مى شود. مقدار مصرفى این 
شــکالت 20 تا 30 گرم در روز با درصد 70 به باال 
کاکائو توصیه مى  شود. شکالت تلخ همچنین خطر 
التهاب را کاهش مى  دهد و ریســک بیمارى  هاى 

قلبى و عروقى را کم مى  کند.

کاهش مصرف نمک: میزان مجاز مصرف سدیم 
در روز هزار و 500 میلى گرم است که اکثر ما بیشتر 

از این میزان را دریافت مى کنیم.
 نمک منبع اصلى افزایش فشار خون است و پمپاژ 
قلب را مشکل مى کند. این مشــکل زمانى بیشتر

مى شود که شما اســتعداد ابتال به فشار خون باال را 
نیز داشته باشید.

اجتناب از ســیگار: مصرف ســیگار موجب 
مى  شود غدد فوق کلیه، هورمونى ترشح کنند که به 
طور موقت فشار خون شما را افزایش داده و موجب 

مى  شود قلبتان بیشتر کار کند. عالوه بر این، سیگار 
مقدار اکسیژن در دسترس قلب را کاهش مى  دهد، 
بنابراین کشیدن هر عدد سیگار، یک فشار اندك و 
در عین حال غیر ضرورى را روى قلب و عروق خونى 

شما وارد مى  کند.
همچنیــن میــزان رســوبات چربى موجــود در 
سرخرگ  ها در افراد سیگارى بیشتر از غیرسیگارى  هاست، 
زیرا سیگار موجب تجمع سلول  هاى خونى خاصى 
به نام پالکت مى  شود که ته  نشین شدن کلسترول 

در سرخرگ را تحریک مى  کنند.
 از آنجا که فرآیند یاد شده هم به وسیله فشار خون 

باال و هم با مصرف سیگار تسریع مى  شود، بنابراین 
یک فرد سیگارى مبتال به فشار خون باال، در معرض 

خطر بیشتر ابتال به تصلب شرایین قرار دارد. 

افزایش شــادى در زندگى: تحقیقات نشان 
داده است که خندیدن با صداى بلند براى قلب خوب 
اســت و حتى مى تواند منجر به محافظت در برابر 

حمله قلبى شود. 
مطالعــات حاکــى اســت افــرادى کــه کمتر 
مى خندند، ابتال به بیمارى هاى قلبى را بیشتر تجربه

 مى کنند.  
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برزاى، امروز در تهرانغیبت کاپیتان ذوب آهن در دیدار مقابل پدیده وکیل کى روش پیگیر پرونده طارمى
بعــد از اتفاقاتى که براى مهــدى طارمى رخ داد «کارلــوس کى روش» نه 
تنها بازیکن جنجالى و محروم پرســپولیس را به اردوى تیم ملى دعوت کرد 
بلکه در تمام مصاحبــه هایش تأکید زیادى روى حمایت از طارمى داشــت. 
گفته مى شود کى روش از طریق برخى دوستان خود در فیفا و همینطور وکیل 
شخصى اش پیگیر کســر محرومیت طارمى است.  طارمى یکى از بازیکنان 
مورد عالقه سرمربى تیم ملى است و قطعًا کى روش نمى خواهد این بازیکن 

چهار ماه نتواند در یک بازى رسمى به میدان برود.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن نمى تواند در بازى با پدیده تیمش را همراهى کند. 
 مهدى رجب زاده که مدتى است از ناحیه زانو مصدوم شده در بازى با سایپا پنج 
دقیقه تیمش را همراهى کرد. او اما بعــد از این بازى باز هم از ناحیه زانو دچار 

مصدومیت شد و در حال حاضر در تمرینات گروهى سبزپوشان شرکت ندارد.
با تشخیص پزشکان، رجب زاده باید فعًال مراحل درمانى را پشت سر بگذارد. 
با این شرایط کاپیتان ذوبى ها در بازى با پدیده که 21 مهر ماه انجام مى شود، 

غایب خواهد بود. 

بهنام برزاى امروز(یک شنبه) ســوئد را ترك مى کند و به ایران برمى گردد. 
وینگر راست سابق اســتقالل، به احتمال فراوان  امروز قرارداد تازه اى با این 
باشگاه امضا مى کند. شاید هم این اتفاق روز دوشنبه رخ دهد. بهنام  به تهران 
مى آید و پس از آن با استقاللى ها ســریعًا پاى میز مذاکره مى نشیند. با وجود 
تمایل باشگاه کالمار سوئد براى امضاى قرارداد با این بازیکن، او اعالم کرد 
قصد دارد در لیگ برتر ایران بازى کند و به همین دلیل دیگر در تمرینات آن 

تیم حاضر نشد.

تیم ملى فوتبال سوریه  در دیدار پلى آف آسیایى صعود 
به جام جهانى 2018 روســیه در مالزى به لطف پنالتى 
دقایق پایانى که علیرضا فغانى به ســود این تیم اعالم 
کرد و «عمر الســومه» در دقیقه 85 آن را تبدیل 
به گل کرد، موفق شــد برابر اســترالیا، قهرمان 
جام ملت هاى آسیا 2015 به تساوى یک بر یک 
برسد تا همچنان براى بازى برگشت که قرار است 
سه شنبه در سیدنى برگزار شود، امیدوار به راهیابى 
به دیدار پلى آف بین قاره اى باشد. پس از این بازى 
رسانه هاى استرالیایى و بازیکنان این تیم به انتقاد 

از داور بین المللى کشورمان پرداختند.
«رابى کروز»، مهاجم تیم ملى استرالیا که گل اول بازى 
را براى این تیم به ثمر رســاند، مدعى شد که فغانى در 
این بازى به دنبال گرفتن پنالتى براى سوریه بود. او به 
رسانه هاى استرالیایى گفت:  «کامًال براى همه مشهود 
بود که پنالتى نبود. فغانى قبــًال هم بازى ما را قضاوت 
کرده بود و انتظار مى رفت کــه اینچنین قضاوت کند. 

او منتظر بود تا کوچک ترین برخورد را پنالتى بگیرد.» 
«آنگه پوستک اوغلو»، سرمربى استرالیا نیز از تصمیم 
فغانى ناامید شده، این در حالى است که «متئو لِکى»، 
بال تیم ملى استرالیا گفت:  «اصًال چنین چیزى نبود که 
در آن صحنه پنالتى، تماس بدنى با بازیکن سوریه داشته 
باشیم یا بخواهم او را پایین بکشم. من فقط نبرد هوایى 
بر سر زدن ضربه ســر را بردم. نمى دانم در سر داور چه 
مى گذشت که به سود سوریه اعالم پنالتى کرد. همه از 
شرایط به وجود آمده عصبانى هستند چون فکر مى کنم 
تمامى کســانى که در دنیا این بازى را تماشــا کردند 

مى دانند که پنالتى نبود.» 
روزنامه استرالیایى «هرالد ســان» نوشت:  «پیروزى 
ساکروس به سرقت رفت». ستون نویس سایت شبکه 
تلویزیونى «فاکس اســپورتس» استرالیا نیز استفاده از 

داور ایرانى که کشورش رابطه نزدیکى با سوریه 
دارد، براى این بازى  را زیر سئوال برد. «آرون 

موى»، هافبک تیم ملى اســترالیا هم در 

انتقاد از عملکرد فغانى 
گفت: «بــه نظرم داور در 
گرفتن پنالتى اغراق کرد.»

هواداران استرالیایى به جمع منتقدان 
عملکرد داور بین المللى کشورمان اضافه 

شــدند و بر این باورند که فغانى به علت رابطه 
نزدیک کشورش با ســوریه و حمایت از این کشور 

در جنگ داخلى سوریه، به ســود آنها سوت زده است. 
یکى از آنهــا در کنایه بــه فغانى در این بــاره گفت: 
«باید به داور به دلیل پنالتى که به ســود سوریه گرفت، 

مدال بدهند!»
علیرضا فغانى از سال 2008 به جرگه داوران بین المللى 
فیفا پیوسته و از او به عنوان یکى از بهترین داوران آسیا 
یاد مى شــود. او فینال مسابقات فوتبال بازى هاى 
المپیک 2016 ریو و بازى هایى از مسابقات 
امســال جام کنفدراسیون ها را قضاوت 

کرد.
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در آن صحنه پنالتى، تماس بدنى با بازیکن سوریه داشته 
باشیم یا بخواهم او را پایین بکشم. من فقط نبرد هوایى 
بر سر زدن ضربه ســر را بردم. نمى دانم در سر داور چه 
مى گذشت که به سود سوریه اعالم پنالتى کرد. همه از 
شرایط به وجود آمده عصبانى هستند چون فکر مى کنم 
تمامى کســانى که در دنیا این بازى را تماشــا کردند 

مى دانند که پنالتى نبود.» 
روزنامه استرالیایى «هرالد ســان» نوشت:  «پیروزى 
ساکروس به سرقت رفت». ستون نویس سایت شبکه 
فاکس اســپورتس» استرالیا نیز استفاده از تلویزیونى «فاکس اســپورتس» استرالیا نیز استفاده از 

کشورش رابطه نزدیکى با سوریه داور ایرانى ک که
ن بازى  را زیر سئوال برد. «آرون دارد، براى این
بک تیم ملى اســترالیا هم در موى»، هافب

انتقاد از عملکرد فغانى 
گفت: «بــه نظرم داور در 
گرفتن پنالتى اغراق کرد.»

هواداران استرالیایى به جمع منتقدان 
عملکرد داور بین المللى کشورمان اضافه 

شــدند و بر این باورند که فغانى به علت رابطه 
نزدیک کشورش با ســوریه و حمایت از این کشور 

در جنگ داخلى سوریه، به ســود آنها سوت زده است.
یکى از آنهــا در کنایه بــه فغانى در این بــاره گفت:
«باید به داور به دلیل پنالتى که به ســود سوریه گرفت،

مدال بدهند!»
8علیرضا فغانى از سال 2008 به جرگه داوران بین المللى
فیفا پیوسته و از او به عنوان یکى از بهترین داوران آسیا
ازىهاى ال ت قاتف ا نال ف ا د ش یاد مى شــود. او فینال مسابقات فوتبال بازى هاىاد
6المپیک 2016 ریو و بازى هایى از مسابقات
امســال جام کنفدراسیون ها را قضاوت

کرد.

«رابى کروز»، مهاجم 
تیم ملى استرالیا که گل 
اول بازى را براى این تیم 

به ثمر رساند، مدعى شد که 
فغانى در این بازى به دنبال

 گرفتن پنالتى براى 
سوریه بود

یکسال از خداحافظى محرم نویدکیا از فوتبال مى گذرد، اما همچنان جاى خالى او در میانه میدان 
طالیى پوشان احساس مى شود.

فصل گذشته سپاهان با عبدا... ویسى فصل را شــروع کرد و محرم نویدکیا تا هفته هشتم و دیدار 
برابر ذوب آهن که براى همیشه از فوتبال خداحافظى کرد، در هر بازى دقایقى به عنوان یار ذخیره 
فرصتى براى نمایش توانایى هاى خود به دست مى آورد، اما باالخره زانوى آسیب دیده امان هافبک 
فانتزى و خوش فکر اصفهانى ها را برید و نویدکیا مجبور شد در 34 سالگى از فوتبال خداحافظى کند.
پنج قهرمانى ســپاهان در لیگ برتر و چهار قهرمانــى این تیم در جام حذفى طى این ســال ها 
همه و همه در دورانى به دســت آمده که نویدکیا یکى از مهره هاى اصلى و شاید تأثیرگذارترین 
چهره طالیى پوشــان بوده اســت و نبض میانه میدان این تیم با هنرنمایى نویدکیا به حرکت در

 مى آمد.
سپاهان در لیگ چهاردهم قهرمان لیگ شــد ولى پس از آن قهرمانى که در روز پایانى و به دنبال 
تساوى عجیب تراکتورسازى و نفت تهران به دســت آمد، هرگز روى خوش ندیده است. طى این 
مدت مربیانى نظیر «استیماچ»، ویســى و «کرانچار» براى خروج تیم از این شرایط به کار گرفته 
شده اند اما طالیى پوشان که قدرت بالمنازع فوتبال ایران در دهه گذشته بودند، هنوز نتوانسته اند 

به روزهاى خوب گذشته بازگردند.
سپاهان طى آن دوران همیشه نویدکیا را به عنوان موتور محرکه تیم در اختیار داشت؛ بازیکنى که 
متصل کننده خط میانى تیم به مهاجمین بود ولى حاال با خداحافظى نویدکیا مربیان سپاهان هنوز 
نتوانسته اند جایگزینى مناسب براى این بازیکن پیدا کنند. البته فصل گذشته و در شش دیدارى که 
کرانچار در پایان فصل هدایت تیم را بر عهده گرفت، توانست از «سرور جپاروف» به خوبى در این 
نقش استفاده کند؛ ولى پافشارى منصوریان براى بازگرداندن او به استقالل بازهم نبض تیم کرانچار 
را به هم ریخت. در فصل جدید «رافائل کریوالرو» براى بازى در این پست به اصفهان آمده است، 
اما این بازیکن علیرغم هوش باالیى که دارد از آمادگى بدنى به دور است و هنوز نتوانسته مهره اى 

مهم و تأثیرگذار براى سپاهان باشد.
این روزها بحث اضافه شدن یک دستیار به تیم سپاهان در جلسه مدیرعامل تیم با کرانچار مطرح 
شده است؛ گزینه اى که بسیارى از هواداران سپاهان امیدوارند نویدکیا باشد تا با حضور روى نیمکت 
در کنار کرانچار عالوه بر استفاده از تجربیات این مربى کروات بتواند محبوبیت کمرنگ شده پس 
از شکست به نفت تهران را به نیمکت تیم بازگرداند و ضمنًاَ تجربیات خود را به بازیکنان فعلى تیم 

هم منتقل کند.

از مدت ها قبل اعالم شده بود که قرار است تیمى متشکل از ستارگان سابق تیم 
اینترمیالن براى انجام یک بازى نمادین و دوستانه به ایران بیایند. دیروز اعالم 
شــد که این بازى روز 12 آبان در ورزشــگاه آزادى و مقابل تیم ستارگان سابق 
فوتبال ایران برگزار خواهد شد. طبق اعالم مدیر روابط عمومى باشگاه هنرمندان 
هدایت تیم ستارگان ایران بر عهده بیژن ذوالفقارنســب و حسین فرکى است و 
«والتر زنگا» که گزینه سرمربیگرى استقالل بود هدایت تیم ستارگان سابق اینتر را 
بر عهده دارد! هنوز اسامى بازیکنان ایران اعالم نشده اما از میان اینترى هاى سابق 
ستارگانى مثل لوییز فیگو، خاویر زانتى، جیان لوکا پالیوکا، فرانچسکو تولدو، جوزپه 
برگومى، محمد کالون، ایوان زامورانو، کریستین چیوو، کولونه زه، مارکو ماتراتزى 

و... در این بازى حضور خواهند داشت.

جاى خالى محرم

در انتظار دیدار ستارگان ایران 
و اینترمیالن

و ر
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از مدت ها قبل اعالم
اینترمیالن براى انجا
شــد که این بازى رو
خو فوتبال ایران برگزار
ا هدایت تیم ستارگان
«والتر زنگا» که گزینه
بر عهده دارد! هنوز اسا
ستارگانى مثل لوییز فی
برگومى، محمد کالون
و... در این بازى حضور

در انت

على کفاشیان:

براى برگزارى جام جهانى البى کرده ایم
 نایب رئیس فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت گرفتن میزبانى 
جام جهانى فوتسال، بیان  کرد: قرار است در اوایل آبان ماه در این مورد 
تصمیم گیرى شــود. فیفا از ما یکى دو سئوال پرسید مبنى بر اینکه 
توانایى برگزارى جام جهانى را داریم که ما هم گفتیم بله و آمادگى آن 
را داریم. هنوز هیچ چیز دیگرى از ما نخواسته اند. با توجه به اینکه ما و 
ژاپن درخواست این میزبانى را داده ایم، البى هاى خود را انجام داده ایم 
و حتى از ژاپن هم درخواست کردیم که زیاد بر روى گرفتن میزبانى 
جام جهانى پافشارى نکند چون آنها به  هر حال میزبانى المپیک را 

دارند. هفت نفر از هیئت رئیســه AFC نیز عضو فیفا هستند که از 
آنها نیز خواهش کرده ایم که این میزبانــى را به ایران بدهند. به  هر 
حال ایران تیم سوم جهان است و توانمندى آن را دارد ولى هنوز هیچ 

پاسخى به ما نداده اند.
على کفاشیان در پاسخ به این سئوال که شانس ایران را براى گرفتن 
میزبانى جام جهانى چقدر مى داند، تصریح کــرد: من نمى دانم که 
آن سو چه چیزى مى گذرد. به  هر حال وزارت ورزش و جوانان در این 
زمینه  کمک کرده است. براى اینکه کاندیداتورى ما پذیرفته شود باید 

تأییدیه سیزده چهارده نفر از اعضاى هیئت وزیران را به آنها مى دادیم 
که آقاى سلطانى فر توانست این کار را انجام دهد و حمایت قوى از ما 
داشت. اگر سلطانى فر ورود کند شانس مان براى گرفتن میزبانى زیاد 
است و حتماً هم وزیر ورزش و جوانان در این زمینه ورود خواهد کرد.

کفاشیان درباره درخواست برگزارى جام باشگاه هاى فوتسال جهان 
در ایران نیز، بیان  کرد: توانسته ایم به صورت شفاف موافقت را ب گیریم. 
در مورد جام جهانى هم فکر مى کنم که توانمندى هاى ما از کشورى 

مثل کلمبیا باالتر باشد چرا که امکانات خوبى در اختیار داریم.

مسئوالن پرسپولیس از پرداخت کامل مطالبات مربوط به سرمربى 
پرتغالى سابق خود خبر دادند.

«مانوئل ژوزه»، سرمربى پرتغالى پرسپولیس که بابت قراردادش از 
این تیم به فیفا شکایت کرده بود و این تیم را با دردسر مواجه کرده 

بود، توانست تمام مطالبات خود را دریافت کند.
سرمربى پرتغالى پرسپولیس که بعد از ناکامى به همراه این تیم 
از سمت خود برکنار ( به زعم محمد رویانیان بى تعهدى و فرار!) 
شده بود، با پیگیرى این ماجرا موفق شد تمام مطالبات خود را 
از طریق فیفا با حکم قانونى از پرسپولیس طلب کند. باشگاه 

پرسپولیس نیز طى روزهاى اخیر با پرداخت مبلغ مندرج در حکم 
فیفا، تسویه خود را انجام داده و رسید آن را به فیفا ارسال کرده اند.

با این شرایط بزرگ ترین کابوس پرسپولیسى ها طى چهار سال اخیر 
با پایان پرونده مانوئل ژوزه خاتمه یافت و البته همچنان هواداران این 
تیم در انتظار شفاف سازى محمد رویانیان به عنوان مدیرعامل وقت 
در این خصوص هستند. مردى که همچنان مدعى است پرسپولیس 
نباید این مبلغ را علیرغم مستندات قانونى مانوئل ژوزه و دستیارانش 
پرداخت مى کرد و عنوان کرده بود دالیل آن را در زمان مشــخص 

اعالم خواهد کرد. 

پایان کابوس مانوئل ژوزه   

دات استرالیایى ها
ى زیر فشار انتقا

  فغان
یىهایىها

به فغانى مدال بدهید!به فغانى مدال بدهید!
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پرسپولیس 
براى دستیابى 
به هدف خود برابر 
الهــالل عربســتان 
در بازى برگشــت لیگ 
قهرمانان نیاز بــه آمادگى 
بیش از 90 درصدى چند عنصر 

اصلى تیمش دارد.
11 مرد ابتدایى «برانکو ایوانکوویچ» 
برابر الهالل در بــازى رفت در یکى از 
بدترین عملکردهاى فصل خود نتوانستند 

تیم را از فروپاشى نجات دهند و در نهایت 
نتیجه شکســت 4 بر صفر مقابــل نماینده 
عربســتان رقم خورد. الهالل عربستان تیمى 
با کیفیت که با حضورى متوالى در لیگ قهرمانان 
و همچنین موفقیت هاى نســبى در آن به تیمى 
قدرتمند در منطقه غرب آســیا تبدیل شده است، 
مسلماً حریفى سرسخت تلقى مى شود که عبور از 

آن نیازمند این است که بازیکنان رقیب در باالترین حد 
توانایى فنى و روحى خود قرار داشته باشند.

برانکو ایوانکوویچ و دســتیارانش پیش از جدال برابر 
الهالل براى دستیابى به موفقیت برابر این تیم اعالم 
کرده بودند به باالترین کیفیت حداقل 9 بازیکن خود 
نیاز دارند. در این بین امــا هیچکدام از نفرات حاضر 
در زمین محمدبن زاید نتوانستند فرم ایده آلى از خود 
به جا بگذارند تا یکى از ســنگین ترین شکست هاى 
سرخپوشان رقم بخورد و کار صعود نه به اما و اگر که 

تقریباً به یأس در جدال برگشت تبدیل شود.
با این حال ســرمربى سرخپوشان با ابراز امیدوارى 

نسبت به بازى برگشت از ســود بردن از کمترین 
شانس نیز براى دســتیابى به هدف بزرگشان خبر 

داده اســت. اتفاقى که این بار هم نیازمند این است 
تا بیشــتر بازیکنان این تیم با تفکــر کامًال حرفه اى 

و آمادگى 100 درصــدى برابر حریف قــرار گرفته و یک 
ماجراجویى هیجان انگیز را رقم بزنند. در این بین نگاهى 
خواهیم انداخت به ستاره هایى که کیفیت و توان آنها 
بیش از دیگران براى موفقیت پرسپولیس در این 

بازى مؤثر است.

خوشحال باشیم 
پیروزى ذوب آهن همان 2 تیم صعود مى کنندیا ناراحت؟!

با هت تریک مهاجم برزیلى 
با اعالم پزشکان باشگاه پرسپولیس، پاسخ MRI شجاع خلیل زاده رسیده و مشخص شده که این بازیکن تا دو 
هفته قادر به همراهى تیم پرسپولیس نیست. این خبر مى توانست پرسپولیس و «برانکو ایوانکوویچ»را حسابى 
به دردسر بیاندازد اما با آمادگى سیدجالل حســینى، از تلخى این خبر کاسته خواهد شد. حسینى  در نیمه دوم 
بازى ایران و توگو به میدان رفت و آماده هم نشان داد. این آمادگى قطعًا به پرسپولیس در بازى برگشت مقابل 
الهالل کمک خواهد کرد. با پایان یافتن محرومیت محمد انصارى، زوج موفق خط دفاع پرســپولیس پس از

بیشــترى تیمــش را در برابر  مدت ها دوباره تشکیل خواهد شــد و برانکو با آرامش و اطمینان 
الهالل هدایت خواهد کرد.

هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال ســرانجام بعد از هفت هفته از آغاز برگزارى لیگ یک و هشت هفته بعد از 
شروع لیگ برتر، سهمیه سقوط و صعود این دو لیگ را مشــخص کرد. اخیراً اعالم شد که در فصل آینده هم 
مانند این فصل دو تیم از لیگ برتر به دسته اول مى روند و دو تیم دیگر از لیگ یک به لیگ برتر صعود خواهند

 کرد.
سعید فتاحى، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ این خبر را اعالم کرده است و البته تأخیر دو ماهه در اعالم آن 
هیچ توجیهى ندارد. پیش از این شایعه اى وجود داشت که سهمیه صعود به لیگ برتر به 2/5سهمیه افزایش پیدا 

خواهد کرد و یک پلى آف براى صعود در میان خواهد بود اما با خبر فعلى این شایعه  رد شد.

تیم فوتبال ذوب آهن موفق شد با نتیجه 5 بر صفر سپهر نقش جهان را در دیدارى تدارکاتى شکست دهد.
 سبزپوشان اصفهانى در ادامه مسیر آماده سازى خود در دیدارى تدارکاتى به مصاف حریف دسته دومى خود سپهر 

نقش جهان رفتند و با چهار گل این تیم را شکست دادند.
شاید مهمترین نکته براى امیر قلعه نویى در این دیدار هت تریک مهاجم برزیلى این تیم یعنى «استنلى کى روش» 
بوده است که حضور او در ایران با انتقادات و البته حواشى زیادى همراه بود ولى نمایش او در دیدار برابر سایپا نشان 
داد که مى تواند خریدى مؤثر براى تیمش در ادامه راه باشد.دو گل دیگر ذوب آهنى ها را دانیال اسماعیلى فر و 

محمد امینى به ثمر رساندند تا این تیم در دیدارى آسان با پنج گل حریف خود را شکست دهد.

امید برانکو به این 5 نفر!

احسان حاج صفى با حضور مقابل توگو، هشــتاد و هفتمین بازى 
ملى خود را انجام داد تا بــازى هایش با تعداد بازى هاى ملى کریم 

باقرى برابر شود.
حاج صفى، خالــق رکورد جالبى در فوتبال ایران اســت. چپ پاى 
پانیونیوس و تیم ملى ایران، در 27 سالگى 87 بازى ملى انجام داده 
است. این تعداد بازى ملى براى بازیکنى که به تازگى 27 ساله شده، 
آمارى درخشان و شاید غیر قابل تکرار باشد.  حاجى صفى نخستین 

بار سال 2008 ، زمانى که تنها 18 سال داشت توسط على دایى به 
تیم ملى بزرگساالن دعوت شــد. او آن زمان، حدود یکى دو سالى 
بود که به ترکیب ســپاهان راه یافته بود و براى این تیم در لیگ و 
لیگ قهرمانان آسیا بازى مى کرد.احسان نخستین بازى هایش را 
زمان دایى براى تیم ملى انجام داد و پس از آن هم مورد توجه افشین 
قطبى، علیرضا منصوریان و «کارلوس کى روش» قرار گرفت. حاج 
صفى از ســال 2008 تا کنون هرگز حضور در اردوهاى تیم ملى را 

از دست نداده – مگر به دلیل محرومیت یا مصدومیت – و تا جایى 
که یادمان مى آید یکى از بازیکنان ثابت بوده اســت. چه در زمان 
مربیگرى افشین قطبى و چه کى روش که حدود هفت سال است 

روى نیمکت تیم ملى مى نشیند.
حاج صفى در طول این سال ها، دو بار حضور در جام ملت هاى آسیا 
را تجربه کرده و یک بار هم همراه تیــم ملى در جام جهانى حاضر 
شــده و در این تورنمنت مهم ســه بازى انجام داده است. احسان 

البته سابقه بازى در بازى هاى آسیایى گوانگ ژو را نیز در کارنامه 
خود دارد.هافبک این روزهاى پانیونیوس، مقابل توگو نیز یکى از 
بازیکنان اصلى تیم ملى بود و البته پس از مدت ها در پســت دفاع 
چپ بازى کرد. او بازوبند کاپیتانى تیم ملى را بر بازو بســت و البته 

هشتاد و هفتمین بازى ملى خود را پشت سر گذاشت.
حاج صفى با حضور مقابل توگو ، در تعداد بازى ملى به کریم باقرى 
رسید. باقرى حد فاصل سال هاى 1993 تا 2010 ، هشتاد وهفت 

بازى ملى در کارنامه خود ثبت کرده است. حاال حاجى صفى در 27 
سالگى به کریم باقرى رسیده و فقط شش بازیکن دیگر به نام هاى 
جواد نکونام، على دایى، على کریمى، سید جالل حسینى، مهدى 

مهدوى کیا و آندرانیک تیموریان را پیش روى خود مى بیند.
با توجه به سن و ســال حاج صفى و آمادگى او، بعید نیست احسان 
بتواند این شش بازیکن را پشت سر بگذارد و آمارى درخشان به نام 

خود ثبت کند.

بیشــترى تیمــش را در برابر  مدت ها دوباره تشکیل خواهد شــد و برانکو با آرامش و اطمینان 
الهالل هدایت خواهد کرد.

هیچ توجیهى ندارد. پیش
خواهد کرد و یک پلى آ

مسلماً همچون بازى رفت بار دیگر دروازه  بیرانوند مورد هجوم حمالت جسته و گریخته و البته خطرناك 
الهاللى ها قرار خواهد گرفت. در دیدار رفت نیز الهالل علیرغم اینکه بعد از ده نفره شدن فشار چندانى 
روى دروازه پرسپولیس شــکل نداد؛ اما هر بار بازیکنان این تیم پا به توپ وارد باکس تیم پرسپولیس 
شدند توانستند به موفقیت دست یابند. در بازى برگشت نیز مســلمًا پرسپولیس با توجه به نیاز به گل 
بازى هجومى به نمایش خواهد گذاشت و این مسئله باعث مى شود علیرضا بیرانوند بارها با حمله وران 
حریف مواجه شود. دریافت گل از سوى علیرضا بیرانوند مى تواند به طور کامل هر نوع رؤیاپردازى این 
تیم را دور و دورتر کند و از شماره یک پرســپولیس که این روزها باالترین حد انتقاد و فشار را تحمل 
مى کند انتظار مى رود یک شب رؤیایى را در مسقط پشت سر بگذارد تا سهمى در هدفى که تیم دنبال 
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18 سال داشت توسط على دایى به  8ىکه تنها
ل آ ا

تا جایى مصدومیت  و – مگر به دلیل محرومیت یا –از دست نداده

ا ا آ ک
البته سابقه بازى در بازى هاى آسیایى گوانگ ژو را نیز در کارنامه 
ا ل ا ا

بازى ملى در کارنامه خو جایى تا و در–صدومیت– نیز را گوانگژو آسیایى بازىهاى بازىدر سابقه البته

همه چیز به گام هاى «گادوین منشا» بستگى دارد. کم کردن فاصله چهار گله با الهالل در بازى 
برگشت بستگى زیادى به ضرباتى دارد که او به ســمت چهارچوب حریف آبى پوش خواهد زد و 
موفقیت در ثبت گل آنها. مهاجمى که در غیاب مهدى طارمى اکنون تمام نگاه ها به سمت اوست 
تا بتواند سد غیرقابل عبور دفاعى الهالل را در بازى برگشت بشکند و تیمش را بیش از این امیدوار 
به صعود کند. منشا اما همانند دیگر بازیکنان پرسپولیس در بازى رفت برابر این تیم یک شب تلخ 
و پر انتقاد را پشت سر گذاشــت تا همه به یاد مهدى طارمى و حرکات انفجارى او بیافتند. مهاجم 
نیجریه اى پرسپولیس اکنون باید این مسئله را ثابت کند که اعتماد و امیدوارى نسبت به او بیهوده 
نبوده و قابلیت فنى ستاره شدن در تیمى مثل پرسپولیس را نیز داراست. همه چیز در طول 90 دقیقه 
و شاید بیشتر از آن مشخص مى شود و منشــا در برخى بازى هاى نشان داده که قابلیت اثبات این 
مسئله را داراست. هرچند ناکامى او در این بازى مى تواند فشارها را بیش از چیزى که اکنون تجربه 

مى کند به سمت او برده و برچسب مهاجم ناکام را روى او قرار دهد. 
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هافبک پرسپولیس بار دیگر به نقش ایستاى خود در فصول گذشته بازگشته و آن انرژى 
و صالبت محیر العقول سابق در گام هاى او دیده نمى شود. عاملى که باعث شده کیفیت 

او چندین درجه پایین تر از چیزى که انتظار مى رود، برود. مسلمان نیز چنین اوصافى در 
پرسپولیس دارد و شــاید حضور یک نیمه اى او برابر الهالل یک زنگ خطر بزرگ براى او 

باشد که در جدال برگشت فرصت هیچ اغماضى را از سوى برانکو ایوانکوویچ پشت سر خود 
نخواهد دید. حذف احتمالى پرســپولیس در این جدال مى تواند آنها را به لیگ برتر بازگرداند. 

جایى که مسلمًا ســود بردن از نفراتى مثل «بشار رســن»، احمد نوراللهى، سیامک نعمتى براى 
بار دیگر در سراشیبى برانکو ایوانکوویچ آسان ترین شیوه براى تقابل با بازیکنى است که 

قرار گرفته است.
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باشد که در جدجدال برگشت فرصت هیچ اغماض
ح حذف احتمالى پرســپولیس در نخواهد دید.
جایى که مسلملمًا ســود بردن از نفراتى مثل «ب
برانکو ایوانکووویچ آسان ترین شیوه براى تقاب

قرار گرفته استت.
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اخیــر را حول مســائل شماره 10 پرسپولیس نیز هفته هاى 
حاشیه اى پشت سر گذاشته که کیفیت فنى او را زیر سئوال برده است. 
فرشاد احمدزاده که استارتى قدرتمند در لیگ برتر داشت در طول بازى 
با الهالل عربستان هرگز نتوانست شمه اى از موفقیت و کیفیت خود را 
به حریف روبه رو ثابت کند و همین مســئله باعث شد تا او نیز در زمره 
بازیکنان پر اشتباه تیم قرار گیرد. پرسپولیس که در طول دو فصل اخیر 
در لیگ پانزدهم و شانزدهم بزرگ ترین نقطه قوت خود را در خط میانى 

و با یکه تازى فرشــاد و مســلمان مى دید در صورتى که عملکرد دیدار 
رفــت آنها برابــر الهــالل در جــدال روز 25 مهر تکرار شــود، مســلمًا 

حذف پرســپولیس و تکرار شکســت قابل پیش بینى تر خواهــد بود و همه 
از شماره 10 انتظار دارند در قیاسى نزدیک با شماره پیراهن خود در این تیم کار کند.
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روى دروازه پررسپولیس شـ
شدند توانستندند به موفقیت
بازى هجومىىبه نمایش خو
حریف مواجه شود. دریافت
تیم را دور و دوورتر کند و از
مى کند انتظارر مى رود یک
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هافبک دفاعى پرسپولیس بعد از اخراج برابر االهلى عربستان، نتوانست تیمش را در بازى رفت نیمه 
نهایى همراهى کند. او که مدعى بود قابلیت حضور در فینال آسیا را دارا هستند اکنون بعد از یک جلسه 
غیبت در شرایطى سخت به ترکیب تیم باز خواهد گشت و باید از هم گسیختگى خط دفاعى و میانى 
تیمش را به کمترین حد ممکن برساند. شماره 11 پرسپولیس نیز در این فصل دور از انتظار ظاهر شده؛ 
اما براى دیدار برگشت مقابل الهالل هیچ کوتاهى از او پذیرفته شدنى نخواهد بود و در صورتى که فرصت 
بازى به دست بیاورد، باید به تمام جایگاه هایى که در صورت ناکامى از دست او خواهد رفت بیاندیشد. 
کامیابى نیا اکنون سخت ترین رقابت را در تیم ملى براى رسیدن به لیست «کارلوس کى روش» پیش 
روى خود مى بیند و هر اردو نیز نامى جدید به رقباى او اضافه مى شود. در پرسپولیس نیز همه از بازگشت 
احمد نوراللهى صحبت مى کنند و این مســئله مســئولیت او را براى اعاده حیثیت 
بزرگ، ســنگین تر خواهد کرد. موفقیت کمال کامیابى نیا و کیفیت باالى او برابر 
هافبک هاى قلدر الهالل شاید بیش از 30 درصد از موفقیت تیمى پرسپولیس را 

تضمین کند و باید دید او از پس این مأموریت بر خواهد آمد یا خیر. 
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حاج صفى در انتظار آمارى درخشان

پرسپولیس 
براى دستیابى 
به هدف خود برابر 
الهــالل عربســتان 
در بازى برگشــت لیگ 
رمانان نیاز بــه آمادگى 
 از 90 درصدى چند عنصر 

یمش دارد.
بتدایى «برانکو ایوانکوویچ» 
لدر بــازى رفت در یکى از

کردهاى فصل خود نتوانستند 
پاشى نجات دهند و در نهایت 
4ـت4 بر صفر مقابــل نماینده 
م خورد. الهالل عربستان تیمى 
ضورى متوالى در لیگ قهرمانان 
یت هاى نســبى در آن به تیمى 
ه غرب آســیا تبدیل شده است، 
رسخت تلقى مى شود که عبور از 

ت که بازیکنان رقیب در باالترین حد 
ى خود قرار داشته باشند.

چو دســتیارانش پیش از جدال برابر 
یابى به موفقیت برابر این تیم اعالم 
9الترین کیفیت حداقل 9 بازیکن خود 
نبین امــا هیچکدام از نفرات حاضر 
ن زاید نتوانستند فرم ایده آلى از خود 
ا یکى از ســنگین ترین شکست هاى 
قمبخورد و کار صعود نه به اما و اگر که 

سدر جدال برگشت تبدیل شود.
ســرمربى سرخپوشان با ابراز امیدوارى 

ازى برگشت از ســود بردن از کمترین 
یز براى دســتیابى به هدف بزرگشان خبر 

ــت. اتفاقى که این بار هم نیازمند این است 
حرفهاى کامًال تفکــر بازیکناناینتیمبا شــتر

بوده است که حضور او در ایران با انتقادات و البته حواشى زیادى همراه بود ولى نمایش او در دیدار برابر سایپا نشان 
داد که مى تواند خریدى مؤثر براى تیمش در ادامه راه باشد.دو گل دیگر ذوب آهنى ها را دانیال اسماعیلى فر و 

محمد امینى به ثمر رساندند تا این تیم در دیدارى آسان با پنج گل حریف خود را شکست دهد.

شــتر بازیکنان این تیم با تفکــر کامال حرفه اى 
ادگى 100 درصــدى برابر حریف قــرار گرفته و یک 
اجراجویى هیجان انگیز را رقم بزنند. در این بین نگاهى 
خواهیم انداخت به ستاره هایى که کیفیت و توان آنها 
بیش از دیگران براى موفقیت پرسپولیس در این 

بازى مؤثر است.
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رئیس کالنترى 124 قلهک پلیس تهران از دستگیرى سارق حرفه اى الستیک خودرو هاى شاسى بلند خبر داد.
ســرهنگ پیمان لطیفــى اظهار داشــت: در پى مراجعــه تعدادى از شــهروندان بــه کالنترى و اعــالم آنها 
مبنى بر اینکه الســتیک خودروهایشــان به سرقت رفته اســت، شناسایى ســارق یا ســارقان در دستور کار 
مأموران کالنترى قرار گرفت.وى بیان داشــت: بــا پایش هاى صورت گرفتــه و تحقیقات 
انجام شده مشــخص شــد فردى با موتورســیکلت اقدام به ســرقت الستیک 
خودرو ها مى کند که این موضوع به همراه تصویر متهم در اختیار گشــت هاى 

انتظامى قرار داده شد. 
سرهنگ لطیفى گفت: عوامل کالنترى حین گشتزنى به راکب موتورسیکلتى 
که در حال تردد با رینگ و الستیک خودروى شاسى بلند بود، مشکوك شدند 
که در استعالم پالك انتظامى راکب موتورسیکلت مورد نظر، مشخص شد که 
موتورسیکلت وى مسروقه و داراى سابقه ثبت سرقت است. این مقام مسئول 
با اشاره به دســتگیرى متهم در یک عملیات ضربتى، افزود: متهم به همراه 
اموال مســروقه به کالنترى انتقال یافت و براى سیر مراحل قانونى تحویل 

مرجع قضائ ى شد.

سرپرست اورژانس کشــور از مسمومیت 20 کارگر با گاز 
منواکسید کربن خبرداد.پیرحسین کولیوند گفت: ساعت 
7 و 30 دقیقه صبح پنج شنبه طى تماس با اورژانس 115 
مســمومیت عده اى کارگر به نیرو هاى اورژانس اطالع 
داده شد.سرپرست اورژانس کشور با اشاره به مسمومیت 
20 کارگر در این حادثه اظهار داشــت: عــده اى کارگر 
که به منظور سیب چینى به روستاى «آغاجرى» مراغه 
رفته بودند در مکانى که مشــغول به استراحت بودند به 

دلیل استنشاق مونواکسیدکربن دچار مسمومیت شده و 
مشکالتى براى آنها ایجاد شده بود.کولیوند در خصوص 
وضعیت افرادى که دچار مسمومیت شده اند تصریح کرد: 
20 نفر در این حادثه دچار مسمومیت شدند که این افراد 
به بیمارستان هاى شهید بهشتى و امیرالمؤمنین(ع) مراغه 
منتقل شدند.وى تأکید کرد: از این تعداد، 15 نفر به صورت 
سرپایى معالجه شدند  و پنج نفر به صورت بسترى موقت 

در اورژانس حضور پیدا کردند.

توزیع مشروبات الکلى 
در بطرى «دلستر» 

 خاطره عضو شوراى حل اختالف شعبه زندان رجایى شهر

نام حضرت عباس (ع) جوانى را در پاى چوبه دار نجات داد

شاگرد کبابى که در جریان سرقت پول ها صاحب 
مغازه را به قتل رســانده بود به قصاص محکوم 
شد و در پاى چوبه دار از اولیاى دم خواست که از 

قصاص صرف نظر کنند.
یک عضو شــوراى حل اختالف شــعبه زندان 
رجایى شــهر در خاطره اى بیــان مى کند: حدود 
23 ســال پیش جوانى که تازه به تهــران آمده 
بود در یک کبابى مشــغول کار مى شــود. شبى 
پس از تمام شــدن کار، صاحب کبابى دخل آن 
روز را جمع مى کند و به بالکن مى رود تا استراحت 

کند. 
درآمد آن روز کبابى، شــاگرد جوان را وسوســه 

مى کند  ودر جریان سرقت پول ها، صاحب مغازه 
به قتل مى رسد. شاگرد جوان متوارى مى شود؛ اما 
بعد از مدتى دستگیر و به زندان رجایى شهر منتقل

مى شود.
حکم قصاص مرد جوان صادر مى شود، اما اجراى 
آن حدود 18 سال به طول مى انجامد. مى گویند 
شاگرد جوان در طول این مدت حسابى تغییر کرده 
بود و به قول معروف پوست انداخته و اصالح شده 
بود. آنقدر تغییر کرده بود کــه همه زندانى ها قلبًا 

دوستش داشتند.
پس از این مدت خانواده مقتول که آذرى بودند، 
براى اجراى حکم مى آیند، همســر مقتول و سه 
دختر و هفت پسرش آمدند و در دفتر نشستند. فضا 
سنگین بود و من با مقدمه چینى و شرح احواالت 
فعلى قاتل، از اولیاى دم خواســتم که از قصاص 

صرف نظر کنند.
همســر مقتول گفت: «من قصاص را به پســر 
بزرگم واگــذار کرده ام» و پســر بزرگ هم گفت 
که قصاص به کوچک ترین برادرمان واگذار شده 
است. به هرحال برادر کوچک تر هم زیر بار نرفت 
و گفت:«اگــر همه برادرهــا و خواهرهایم هم از 
قصاص بگذرند، من از قصاص نمى گذرم؛ زمانى 
که پدرم به قتل رســید من خیلى بچه بودم و این 

سال ها، یتیم بودم و واقعًا سختى کشیدم.»

پســر کوچــک خانــواده روى اجــراى حکم
 مصر بود. با خودم گفتم شــاید اگــر خود زندانى

بیایــد و با آنها روبه رو شــود، چیــزى بگوید که 
دلشــان به رحم بیاید بنابراین گفتــم زندانى را 
بیاورند. هوا به شــدت ســرد بود و قاتل هم تنها 
یک پیراهن نازك تنش بود؛ وقتى آمد رفت کنار 
شوفاژ کوچکى که در گوشــه اتاق بود ایستاد به 
او گفتــم اگــر درخواســتى دارى بگــو. او هم

 آرام رو به من کرد و گفت:«درخواستى ندارم».
وقت کم بــود و چاره دیگرى نبــود. مادر و یکى 
از دختــران در دفتــر ماندند و 9 بــرادر و خواهر 
دیگر براى اجــراى حکــم وارد محوطه اجراى 
احکام شــدند. جالب بود که مــادر موقع خروج 
فرزندانــش از دفتــر به آنهــا گفت کــه اگر از 
قصاص صرف نظر کنند شــیرش را حاللشــان 
نمى کنــد. به هرحال شــاگرد قاتل، پــاى چوبه
 دار ایستاد، همه چیز آماده اجراى حکم بود که در 
لحظه آخر او با همان آرامشــش رو به اولیاى دم 
کــرد و گفت:«من یک خواســته دارم». من که 
منتظر چنین فرصتى بودم گفتم دست نگه دارید تا 

آخرین خواسته اش را هم بگوید.
شــاگرد قاتل گفت: «18 سال اســت که حکم 
قصاص من اجرا نشده و شما این مدت را تحمل 
کرده اید، حاال تنها 9 روز تا محــرم باقى مانده و 

تا تاســوعا، 18 روز. مى خواهم از شــما خواهش 
کنم اگــر امــکان دارد عالوه بر این 18 ســال، 
18 روز دیگــر هم بــه من فرصــت بدهید. من 
سال هاست که ســهمیه قند هر ســالم را جمع 
مى کنم و روز تاسوعا به نیت حضرت عباس (ع)، 
شــربت نذرى به زندانى هاى عــزادار مى دهم. 
امســال هم ســهمیه قنــدم را جمع کــرده ام، 
اگر بگذارید من شــربت امســالم را هم به نیت 
حضرت ابوالفضل (ع) بدهم، هیچ خواسته دیگرى 

ندارم.»
حرف او که تمام شــد فضا عوض شد. یک دفعه 
دیدم پســر کوچک مقتول منقلب شد، رویش را 
برگرداند و با بغض گفت: «مــن با ابوالفضل (ع) 
درنمى افتم؛ من قصاص نمى کنــم.» برادر ها و 
خواهر هاى دیگرش هم با چشــمان اشــکبار به 
یکدیگر نگاه کردند و هیچکس حاضر به اجراى 

حکم قصاص نشد.
وقتى از محل اجــراى حکم به دفتر برگشــتند، 
مادرشــان گفت: «چه شــد قصــاص کردید؟» 
پســر بزرگ مقتــول ماجــرا را بــراى مادرش 
تعریف کرد. مادرشان هم به گریه افتاد. خالصه 
ماجرا با اسم حضرت عباس (ع)ختم به خیر شد و 
دل 11 نفر با نام مبارك ایشان نرم شد و از خون 

قاتل پدرشان گذشتند.

مردى که با معرفــى خود به عنوان دکتراى فلســفه از 
دانشجویان و مؤسسه هاى آموزشى کشور کالهبردارى 

مى کرد در سمنان دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهى استان سمنان گفت: مردى 30 ساله 
که ساکن یکى از استان هاى شمالى است، خود را داراى 
مدرك دکتراى فلسفه از دانشگاه مسکو معرفى مى کرد 
و با ادعاى تهیه مقاله و پایان نامه و صدور کارت تجارت 
واردات و صادرات بازرگانى از بســیارى از دانشجویان، 
مؤسسه هاى آموزشى و بازرگانان، کالهبردارى مى کرد.

ســرهنگ حداد افزود: این مرد از هر دانشجو یک تا سه 
میلیون تومان براى تهیه مقاله علمى دریافت کرده که یا 
نتوانسته مقاله مورد نظر را تهیه کند و یا مقاله تهیه شده او 
مورد تأیید دانشگاه فرد سفارش دهنده قرار نگرفته است.
وى کالهبردارى در زمینــه بازاریابى و تجارت زعفران 
را نیز از موارد اتهامات این دکتر قالبى ذکر کرد و گفت: 
در این زمینه پرونده اى به ارزش 500 میلیون ریال هم 

گشوده شده است و شاکى دارد.

مأموران اداره مبارزه با جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى 
با هماهنگى مقام قضائى این فرد را در سمنان دستگیر و 

از وى بازجویى کردند.
متهم ابتدا منکر هر تخلفى بود، اما با مواجهه با شکات و 

مدارك موجود به جرم خود اعتراف کرد.
تحقیقات پلیس نشان مى دهد، فرد کالهبردار تحصیالت 
دانشگاهى ندارد و پیش از این هم به اتهام جرائ م رایانه اى 

دستگیر شده است.

برخورد یک دستگاه پراید با خودرو پژو منجر به مرگ یک شهروند چینى در محور 
رفسنجان شد.

ساعت 21 و 10 دقیقه پنج شنبه گذشته در پى برخورد خودرو سوارى پراید حامل 
دو سرنشین مرد از کشور چین و سوارى پژو حامل مسافرانى از کشور افغانستان در 

کمربندى رفسنجان محدوده محور سرچشمه، هفت نفر مصدوم شدند.
پنج تبعه کشور افغانستان از ماشین پژو و دو مســافر چینى از خودرو پراید دچار 
آسیب شدند که با اعزام پنج دستگاه آمبوالنس 115 از پایگاه دوم شهرى به این 

مصدومان رسیدگى شد.
یکى از مصدومان کشور چین که به عنوان کارگر در یکى از معادن شهر رفسنجان 
فعالیت مى کرد در این حادثه به شــدت جراحت دیده و لحظاتى پس از انتقال به 

بیمارستان على  بن ابیطالب (ع) رفسنجان جان باخت.

تهیه کننده مقاله هاى علمى، بازاریاب زعفران بود!

اعضاى باندى که پس از تولید مشروبات الکلى، آنها را در بطرى هاى ماءالشعیر یک کارخانه معروف داخلى بسته 
بندى کرده و در قالب بسته هاى ماءالشعیر آنها را منتقل مى کردند و در اختیار مشتریان خود قرار مى دادند در شهرك 

غرب دستگیر شدند.
بر اساس این گزارش اعضاى این باند تهیه و توزیع مشروبات الکلى، اقدام به ساخت مشروبات دست ساز کرده و با 
اضافه کردن اسانس هاى مختلف به الکل ســفید، براى آنکه انتقال و توزیع این مشروبات از چشم مأ موران پلیس 

مخفى بماند، این مشروبات را در بطرى هاى ماءالشعیر تولیدى یک کارخانه  داخلى، منتقل مى کردند.
اعضاى این بانــد پس از پر کردن بطرى هاى ماءالشــعیر این شــرکت داخلى، به صورت کامــًال حرفه اى اقدام 
به بسته بندى مشــروبات الکلى تولید شده 
خود مى کردند و این مشروبات را در پوشش 

ماءالشعیر در اختیار خریداران قرار مى دادند.
تمام اعضــاى این باند در طــرح اخیر پلیس 

پایتخت، شناسایى و دستگیر شدند.

 با یکدیگر اتباع بیگانهتصادف اتومبیل

2 آتش سوزى 
گسترده
 در تهران
 تلفات جانى
 به بار نیاورد 

1

2

نجات 70 نفر از میان دود و آتش 

نجات 20 نفر در حریق یک پارکینگ مسکونى
در خبرى دیگر سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران از حریق 
گسترده در پارکینگ مسکونى واقع در شهرك ولیعصر پایتخت 
در ساعت 5 صبح دیروز شنبه و نجات 20 شهروند در این حادثه 
خبرداد.سید جالل ملکى با اشاره به وضعیت محل حادثه اظهار 
داشت: حریق در پارکینگ یک ساختمان مسکونى شش  طبقه 
12 واحدى رخ داده بود و 3 خودرو شامل یک 206، یک خودرو 
جک شاسى بلند و یک سانتافه به طور کامل در آتش سوختند.

ملکى ادامه داد: زمان حضور آتش نشان ها در محل، آتش در 
حال سرایت به سایر خودرو هاى موجود در پارکینگ بود و به 
دلیل دود زیاد ناشى از این آتش سوزى، ساکنان ساختمان نیز 

در خانه هاى خود محبوس شده بودند.
وى از نجات 20 شهروند در این حادثه خبرداد و تصریح کرد: 
در این حادثه، 20 شهروند با کمک آتش نشان ها نجات یافته و 

به خارج از ساختمان منتقل شدند.

در دو حادثه جداگانه آتش سوزى، آتش نشانان جان 70 نفر را نجات 
دادند. در حادثه اول که روز پنج شنبه هفته گذشته اتفاق افتاد، یک 
ساختمان 9 طبقه در شــهررى طعمه حریق شــد که سخنگوى 
آتش نشانى تهران دراین باره گفت: آتش نشانان، 50 نفر از ساکنان 

این ساختمان را به سالمت از میان دود آتش خارج کردند.
ســیدجالل ملکى درباره جزئیات این حادثه اظهار داشــت: محل 
حادثه یک مجتمع مسکونى 9 طبقه 72 واحدى داخل یک شهرك 
مسکونى بود که در طبقه دوم در یک واحد حدوداً 65 مترى حریق 

به وقوع پیوسته بود.
وى تصریح کرد: زمانى که آتش نشــانان به محل حادثه رســیدند 
واحد مسکونى کامًال شــعله ور و آتش حاصل از آن در حال سرایت 
به واحدهاى مجاور بود، همچنین دود زیادى همان طبقه و طبقات 

باالیى را فرا گرفته بود.ملکى افزود: ساکنانى که در ساختمان حضور 
داشتند سراسیمه در حال خارج شدن از تنها راه پله موجود در ساختمان 
بودند که آتش نشانان به سرعت به دو گروه تقسیم شدند و عملیات 
را آغاز کردند؛ یک گروه از آتش نشانان مشغول خاموش کردن آتش 
شدند و گروه هاى دیگر با دستگاه هاى تنفسى به طبقات باالیى رفتند 

و مشغول کمک کردن به ساکنان و خارج کردن آنها شدند.
سخنگوى آتش نشانى تهران خاطرنشــان کرد: بیش از 50 نفر از 
ساکنانى که در آن لحظه در ســاختمان حضور داشتند به سالمت 
توسط آتش نشانان از ساختمان خارج شدند؛ در بین ساکنان نجات 
یافته، افراد سالخورده، بانوان و کودکان نیز وجود داشتند و آتش نشانان 
مجبور شدند به برخى از این افراد دستگاه تنفسى بدهند که از وضعیت 

ناایمن خارج شود.

مسمومیت 20 «سیب چین»

انجام شده م
خودرو ها
انتظامى

سرهنگ
که در
که در
موتور
اشار با
اموال
مرجع ق

سارق، فقط الستیک خودرو هاى شاسى بلند را مى دزدید
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اوایل امســال، یاهو اعالم کرده بود که یــک میلیارد از 
حساب هاى مربوط به سال 2013 این شرکت هک شده 
بودند. اما اعتراف تازه، رقمى بسیار بیشتر را نشان مى دهد.

در واقع بزرگ ترین هک تاریخ که گریبانگیر یاهو شــده 
بود، اکنون وضعیتى بدتر را به خود مى بیند و رسمًا تأیید 
شده که تمامى ســه میلیارد اکانت یاهو در سال 2013 

هک شده بودند.
این شــرکت در اطالعیه اى عنوان کــرده که با کمک 
کارشناســان خارجى، اطالعات تازه اى در اختیار گرفته 
که بر اساس آنها مشخص شده کلیه سه میلیارد حساب 
کاربرى یاهو در ماه اوت سال 2013 مورد حمله هکرها 

قرار گرفته بودند.
به گفته یاهو، اطالعات و داده هاى هک شده از این تعداد 
اکانت، شامل گذرواژه هایى با متن مشخص، اطالعات 
کارت هاى اعتبارى و یا حساب بانکى کاربران نمى شدند. 
با وجود اینکه هک صورت گرفته دیگر در جریان نیست، 
یاهو همچنان قصد دارد به همــکارى خود با نیروهاى 

مجرى قانون ادامه بدهد تا این مسئله را روشن تر کند.
اگر بخواهیم مقایسه کنیم، ســه میلیارد رقمى بیشتر از 
جمع تعداد کاربران توییتر، فیسبوك و اینستاگرام است و 

این هک قطعًا در تاریخ بى سابقه است.
اما موضوع دیگرى که در اینجا مطرح مى شــود، زمان 
اولیه مطرح شــدن این هک بزرگ است که برمى گردد 
به تصاحب یاهو توســط وریزون. در ابتدا وریزون قصد 
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خریدارى کند که ایــن اتفاق رخ نداد و با افشــاى این 
هک بزرگ، قیمــت خرید، 350 میلیــون دالر کاهش 

پیدا کرد.
مسئول اطالعات و امنیت شــرکت وریزون اعالم کرده 
که این شرکت باالترین استاندارد پاسخگویى و شفافیت 
را دارد و به طور مداوم در تالش اســت تا ایمنى و امنیت 
کاربران و شبکه هاى خود را در چشــم انداز رو به رشد 

تهدیدات آنالین حفظ کند.  
تصاویر جدید از موبایل آتى بلک برى  منتشر شده است. 
این تصاویر نشان مى دهد دســتگاه جدید ویژگى هاى 

ظاهرى این برند را ندارد.
در دستگاه جدید به جاى کلیدهاى فلزى از نسخه مجازى 

استفاده مى شود. همچنین دستگاه ضدآب خواهد بود.
 BlacBerry به گفته کارشناسان، موبایل جدید احتماًال
Motion نام خواهد گرفت. این موبایل داراى کلید خانه 
است و برخالف نمونه هاى موجود در بازار، نمایشگر آن 
داراى لبه است. عالوه بر آن دستگاه داراى جک هدفون 

و باترى با عمر 26 ساعته است.

آموزش انتقال سریع فایل از کامپیوتر به گوشى
یکى از مواردى که امروزه اکثر کاربران گوشى هاى هوشمند با آن سر و کار دارند 
انتقال فایل بین کامپیوتر و گوشى شان اســت. به عنوان مثال فرض کنید که قصد 
دارید برخى موزیک هاى موجود در کامپیوتر خود را در طول راه گوش کنید. یا اینکه 
مى خواهید فیلمى را به دوست خود نشان دهید اما مطمئنًا نمى توانید سیستم خود را 

برداشته و پیش دوستتان ببرید! 
در چنین شرایطى این گوشى هاى هوشمند هستند که با توجه به قابل حمل بودنشان 

بهترین دستگاه براى اجرایى کردن این دسته از امور هستند. 
همانطور که مى دانید این روزها بلوتوث و کابل یو اس بى تبدیل به نوستالژى شده اند 

و جز در مواقع خاص مورد استفاده قرار نمى گیرند. 
خوشبختانه امروزه مى توان هر کارى را بر بســتر امواج بى سیم یا همان واى فاى 
اجرایى کرد. انتقال فایل بین دســتگاه هاى مختلف نیز با اســتفاده از واى فاى به 
شدت سریع تر و آسان تر از گذشــته شــده و روز به روز نیز در حال پیشرفت است. 

یکى از اپلیکیشن هاى حرفه اى که چنین امرى را برایتان ممکن مى سازد پورتال 
(Portal) نام دارد که با اســتفاده از آن قادر به انتقال فایل بین کامپیوتر و گوشــى 

اندرویدى یا آیفون خود خواهید بود. 
در این مطلب قصد داریم نحوه این کار را برایتان شرح دهیم.

پورتال (Portal) یک اپلیکیشن انتقال فایل بسیار سریع از سازندگان 1
سرویس پرطرفدار Pushbullet  است که شما را قادر مى سازد تا 
به راحت ترین شکل ممکن فایل یا پوشه هاى موجود در کامپیوتر را به 
گوشى اندرویدى یا آیفون خود منتقل کنید. در این برنامه هیچ خبرى 
از گزینه هاى متعدد و تبلیغــات آزاردهنده نخواهد بود و همه چیز به 

راحت ترین و سریع ترین شکل ممکن انجام مى شود.
براى شروع ابتدا اپلیکیشن پورتال را از مارکت رسمى اندروید یا آى 
او اس خود دریافت کرده و نصب کنید. سپس در کامپیوتر خود وارد 
وبسایت portal.pushbullet.com شوید. باید یک کد QR بر روى 

صفحه مشاهده کنید.

 هم اکنون مى توانید فایل ها 3
یا پوشه هاى موردنظر خود را 
به پنجره پورتال کشیده و رها 
کنید. به همین راحتى فایل ها 
انتقال یافته و بر روى گوشــى 

تان به نمایش در مى آیند.

 هم اکنــون مطمئن شــوید که هم 
گوشــى و هم کامپیوتر شما به یک 
شبکه مشابه وصل شده باشند. برنامه 
پورتال را بر روى گوشى خود اجرا کنید 
و سپس بارکدى که بر روى کامپیوتر 
مشــاهده کرده بودید را اسکن کنید. 
الزم به ذکر اســت که براى این کار 
ابتدا باید اجازه دسترســى اپلیکیشن 
به دوربین گوشى تان را صادر کنید. به 
همین راحتى! کافى است دوربین را به 
روى صفحه کامپیوتر و جلوى بارکد 
نمایش داده شــده ببرید تا اتصال دو 

دستگاه صورت گیرد.

2

 اگر به هــر دلیلى دوســت ندارید تا 
تصاویــر و موزیــک ها بــه صورت 
خودکار در محل هاى مخصوص به 
خود ذخیره شوند مى توانید از طریق 
تنظیمات اپلیکیشــن آن را غیر فعال 
کنیــد. بدین منظور بــر روى آیکون 
سه نقطه در باال سمت راست صفحه 
 Settings ضربه زده و سپس گزینه

را انتخاب کنید.

 حال مى توانید با یک ضربه بر روى دکمه 6
اى که در جلوى گزینه هاى اضافه کردن 
 Add pictures to) تصاویر به گالرى
my Gallery) و قرار دادن موسیقى ها 
 Put music) در پوشه موزیک اندروید
 (in Android’s Music folder

به غیر فعال سازى آنها بپردازید. 

7

هم اکنون در گوشــى خود مــى توانید 
لیســتى از تمام فایل هاى دریافت شده 
را مشــاهده کنید و آنها را اجرا کرده یا به 

اشتراك بگذارید. 4
 بعد از اتمام کار نیز لیســتى از تمام فایل هاى 
منتقل شده را در صفحه اصلى برنامه مشاهده 
خواهید کرد. البته در نسخه اندروید فایل هاى 
تصویر و موســیقى را در این لیست مشاهده 
نخواهید کرد زیرا که آنها به صورت خودکار به 
بخش هاى مرتبط (گالرى و موسیقى) انتقال 

داده مى شوند.

5

 Call of یکى از قدیمى ترین نقشه هاى سرى بازى هاى
Duty در بخش چندنفره  نسخه    جدید این بازى حضور 

خواهد داشت. 
شــرکت «اکتیویــژن» رســمًا اعالم کرد که نقشــه   
Carentan در نسخه  جدید بازى Call of Duty حضور 

خواهد داشت. نقشه  مورد اشاره در ابتدا در سال 2003 در 
اولین بازى Call of Duty دیده شد. این نقشه همچنین 
 United Offensive در بسته  الحاقى بازى موســوم به
 Call of هم دیده مى شد و پس از آن در نسخه  دوم بازى

Duty هم انتشار یافت.

اکتیویژن اعالم کرده تنها کسانى که سیزن پس بازى را 

خریدارى مى کنند مى توانند از این نقشه استفاده کنند. این 
نقشه در روز عرضه  بازى در اختیار دارندگان سیزن پس 
قرار خواهد گرفت. سیزن پس بازى برچسب 50 دالرى 
را به خود مى بیند و قرار است تا سال 2018 و چهار بسته  
الحاقى متفاوت را پوشش دهد. فعًال مشخص نیست که 
آیا نقشه  محبوب Carentan در اختیار دیگر کاربران هم 
قرار مى گیرد یا خیر اما ممکن است اکتیویژن محتوایت 

سیزن پس را به صورت جداگانه نیز به فروش برساند.
بازى Call of Duty: WWII در روز 14 آبان ماه براى 
پلتفرم هــاى پلى استیشــن 4 ، ایکس باکس وان و 

پى سى منتشر خواهد شد.

قدیمى ترین نقشه  
Call of Duty
 در جدیدترین

 ورژن این بازى

 HP Spectre 13 Touts نسخه جدید لپ تاپ
همراه با پردازنده هاى نسل هشتمى اینتل معرفى 
شــدند. در ادامه با قابلیت هاى جدید، تغییرات و 

قیمت این لپ تاپ آشنا شوید.
لپ تاپ هاى ســرى Spectre اچ پى یکى از 
جذاب ترین محصوالت کامپیوترى این شرکت 
هستند و همین قضیه باعث شده تا اچ پى آنها را با 
حساسیت خاصى به تولید رسانده و روانه بازار کند. 
حال در فاصله چند هفتــه اى از معرفى پردازنده 
هاى نسل هشتمى اینتل، شاهد رونمایى از نسخه  
 HP Spectre 13 Touts جدیدى از لپ تــاپ
همراه با این پردازنده هاى قدرتمند بودیم. نوت 
بوك هاى این خانــواده همگى باریک و جذاب 
هستند و مى توان به آنها لقب «زیباترین لپ تاپ 

هاى اچ پى»  را داد.
 HP Spectre 13 Touts مدل جدید لپ تــاپ
با ضخامت تنهــا 10,4 میلیمتر همانند نســل 
پیشین خود کم ضخامت است و حتى باریک تر و 

کوچک تر نیز شده است. حاشیه هاى 
نمایشــگر 13 اینچــى این 

کامپیوتــر قابــل حمل نیز 
باریک هستند. در اینجا یک 
گزینه  نمایشگر لمسى نیز 
موجود اســت تا ادعاى اچ 
 Spectre پى مبنى بر آنکه
13 جدید «باریک ترین 

لپ تــاپ مجهز به 
نمایشگر 

لمسى جهان» است درست از آب درآید. بر خالف 
نسل هاى پیشین، در این نسل یک گزینه همراه 

با نمایشگر 4K  نیز وجود دارد.
شــما مى توانید در زیر بدنه  باریک این لپ تاپ 
پردازنده هاى نسل هشــتمى اینتل را در اختیار 
داشــته باشــید. این مدل هــا مى توانند حاوى 
مشخصات حداکثرى یک پردازنده Core i6، رم 
 PCIe 16 گیگابایتى و حافظه داخلى 1 ترابایتى
مبتنى بر حافظــه SSD باشــند. اچ پى عنوان 
مى کند عمر باترى این دیوایس از 10 ساعت به 
11 ساعت و نیم افزایش پیدا کرده است. در اینجا 
همچنین پشتیبانى از تکنولوژى شارژ  سریع به 
منظور شــارژ  50 درصدى تنها در 30 دقیقه نیز 

وجود دارد.
خوشبختانه این نســل جدید از افزایش قیمت 
زیادى برخوردار نخواهد بود و شما مى توانید مدل 
پایه آن را با قیمت 1/300  دالر خریدارى کنید. 
الزم به ذکر است فروش مدل هاى 
 Spectre جدید لپ تاپ
13 اچ پــى از 29 
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کتکتتیک تر و پیشین خود کم ضخامت است و حتى بار
کوچک تر نیز شده است. حاشیه هاى 

این  3نمایشــگر 13 اینچــى
کامپیوتــر قابــل حمل نیز 
باریک هستند. در اینجا یک 
گزینه  نمایشگر لمسى نیز 
موجود اســت تا ادعاى اچ
Spectre پى مبنى بر آنکهe

13 جدید «باریک ترین

لپ تــاپ مجهز به
نمایشگر 

الزم به ذکر است فروش مدل هاى 
Spectre جدید لپ تاپe

9 اچ پــى از 29 13

7 آبان  اکتبــر (
ماه) آغاز خواهد 

شد.

H
P 

Sp
ec

tre
 1

3 
To

u

تمام 3 میلیارد حساب کاربرى یاهو در سال 2013 هک شده بود

دالرداشــت یاهو را به قیمت  تهدیدات آنالین حفظ کند. 4/83 میلیــارد

 بلک برى موبایل با 
باترى 26 ساعته مى سازد
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سرهنگ ستار خسروي*
به روز شدن مستمر تبهکاران و خلق ایده هاي جدید براي 
انجام اعمال مجرمانه، واقعیت غیرقابل کتمانی است که 
الزامی بودن به روز شــدن آموزش هاي پلیس و افزایش 
آگاهی ماموران انتظامی را نشان میدهد. حرفه اي گرایی، 
اصلی است که باید در تمامی رسته هاي نیروي انتظامی 
حاکم باشد و تالش نیروي انتظامی نیز بر تربیت نیروهاي 
حرفه اي بوده و در سال هاي اخیر نیز این اصل به عنوان 

یک هدف مهم دنبال شده است.
در استان اصفهان، افزایش حرفه اي گرایی در همه سطوح، 
از آموزش نیروهاي جدید تا به روز کردن آموزش نیروهاي 
با سابقه با جدیت دنبال شده و افزایش کشفی جرائم خاص 

و نو، تاییدي بر موفقیت این طرح ها است.
براي انجام این مهم، شــاخصه هاي حرفه اي گرایی و 
نمونه هاي موفق آن در پلیس شناســایی شــده و این 
شــاخص ها به فراخور شــاخصه هــاي محیطی تمام 
رســته هاي نیروي انتظامی، به مرحله اجرا رسیده است. 
از دیگر سو، سایر شــاخص هاي بهبود عملکرد نیروها از 
جمله کارآمدي نیز مورد توجه بخش هاي مختلف نیروي 
انتظامی قرار گرفته و تالش شده در راستاي اهداف کلی این 
سازمان، حفظ سالمت نیروها و افزایش انگیزه خدمت آن ها 
تقویت شود تا نیروي انتظامی، به عنوان آبروي جمهوري 
در مقابل دیدگان مردم، همچنان امین و قابل اعتماد باقی 
بماند.  در این بین اما، توجه به حفظ اقتدار نیروي انتظامی 
نیز از برنامه هاي وی  ژه اي اســت که در نیروي انتظامی 
و خصوصا فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان پیگیري 
میشود و برگزاري مانور ذوالفقار 1 و رونمایی از کشفیات بی 
سابقه این مانور در حوزه انهدام باندهاي بزرگ مواد مخدر، 
مخالن امنیت جامعه و اموال سرقتی، یکی از نتایج کوتاه 

مدت این برنامه ها است.
راه اندازي قرارگاه اقدام و عمل، برگزاري مانورهاي اقتدار و 
اجراي طرح ویژه بازگشایی مدارس، از جمله اقداماتی است 
که در هفته هاي اخیر با قاطعیت در استان اصفهان انجام 
شده تا مردم شریف این استان، پلیس را همچون گفته مقام 
معظم رهبري، «برادري، مقتدر، با مروت و مهربان» ببینند.

در موضوع افزایش اقتدار، موضع پلیس و خصوصا پلیس 
استان اصفهان کامال روشن و در راستاي باورهاي اسالمی 
است و باور داریم که حفظ اقتدار پلیس باید در راستاي ایجاد 
امنیت فردي، اجتماعی، اخالقی، روحی و روانی جامعه باشد 
و با هیچ از یک از موارد مذکور منافاتی ایجاد نکند. اما در 
سوي دیگر، به فرمایش مقام معظم رهبري، «ایجاد امنیت 
مقوله اي تبلیغاتی و لسانی نیســت بلکه مردم باید وجود 
امنیت را احساس کنند» و پر واضح است که لمس امنیت 
جز با حضور قابل مشاهده پلیس در صحنه و نمایش اقتدار 

خود ممکن نیست.
*رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان

استاندار استان با اشــاره به وقوع چهار رویداد 
بزرگ فرهنگــی و مذهبی در شــهر اصفهان 
همچون تشییع پیکر شــهید حججی، مراسم 
با شــکوه دهه اول محــرم و همایش میلیونی 
قالیشویان در اردهال کاشان گفت: به حمد ا... 
پلیس اســتان در برقراري این مراسم ها نمره 

قبولی گرفته است. 
به گــزارش خبرنــگار پایگاه خبــري پلیس ، 
دکتر"رســول زرگرپور" در مراســم صبحگاه 
مشترك که به مناسبت هفته ناجا برگزار شده 
بود ضمن تبریک این هفته به نیروهاي خدوم و 
پر تالش پلیس و عموم مردم شهید پرور استان 
اصفهان اظهار داشت : ایجاد امنیت و افزایش 
احســاس امنیت تنها وظیفه پلیس نیســت و 
نهادها و سازمان هاي دیگر نیز می بایست در 
راستاي تامین امنیت و افزایش احساس امنیت 
به نیروي انتظامی که نقــش اصلی را برعهده 

دارد کمک کنند. 
وي افــزود: پلیــس اســتان اصفهان بــا راه 
اندازي قــرارگاه اقدام وعمــل و اجراي طرح 
ذوالفقار 1 موفق به کشــف مقادیر زیادي مواد 
افیونی و کاالي قاچاق شــد و بــا تعداد زیادي 
از اراذل و اوبــاش برخــورد قاطــع و قانونی 

کرد. 
استاندار اصفهان ادامه داد: طی دو ماهه گذشته 
شــاهد وقوع چهار رویداد بــزرگ فرهنگی و 
مذهبی شــامل اجالس پیر غالمان حسینی ، 
تشــییع پیکر پاك شــهید مدافع حرم محسن 
حججی ، برگزاري مراسم با شکوه دهه محرم و 
همایش میلیونی قالیشویان در "اردهال" بودیم 
که بحمدا... امنیت این مراسم ها توسط نیروي 

انتظامی تامین شد . 
این مقام مســئول برقراري نظــم و امنیت در 
جاده ها ، شــهرها ،روســتاها و مراســم ها و 
همایش هاي عظیــم میلیونی را وظیفه نیروي 
انتظامی دانســت و گفت : بحمــدا... این نیرو 
تاکنون موفق شــده نمره قبولــی را دریافت 
کنــد و وظیفه خــود را به نحو احســن انجام 

دهد. 
دکتر زرگر پور تصریح کــرد : نیروي انتطامی 
مظهر رافــت و مهربانی با مــردم و در برخورد 
با متهمان و مجرمان برخــورد قاطع و قانونی 

می کند. 
وي افزود: نیروي انتظامی در راه تامین امنیت با 
استفاده از جوانان والیت مدار ، تجربیات مدیران 
و آموزش هاي پیشرفته و تجهیزات مدرن و به 

روز و استفاده از روش هاى علمی و تخصصی
گام هاي موفقی برداشته است . 

اســتاندار اصفهان در پایان با اشــاره به اینکه 
تاکنون هیچ سســتی در این راه نبوده و پلیس 
جایگاه مناسبی در دل مردم دارد از فرماندهان ،

مدیران و کارکنان نیــروي انتظامی تقدیر کرد 
و گفت : امیــدوارم در راســتاي اعتالي ایران 
اســالمی و تثبیت امنیت در ســایه توجهات 

امام عصر (عج) و فرامیــن مقام معظم رهبري 
مد ظله العالی موفق و پیروز باشید. 

  امنیت پایدار همانند نور خورشید 
بر همگان می تابد 

 فرمانده انتظامی استان گفت : کارکنان نیروي 
انتظامی همواره در راه تامین و افزایش احساس 
امنیت فرامین مقام معظم رهبري مد ظله العالی 

را نصب العین خود قرار داده اند. 
ســردار "مهدي معصــوم بیگی" در مراســم 
صبحگاه مشترك نیروي هاي مسلح اصفهان 
که به مناســبت بزرگداشــت هفته ناجا برگزار 
شد اظهار داشت : راهبرد اساسی پلیس ، تامین 
امنیت مردم پایه اســت و در ایــن راه همواره 
فرامین مقام معظم رهبري مــد ظله العالی را 

نصب العین خود قرار داده است. 
وي با اشــاره به اینکــه امنیت پایــدار امنیتی 
اســت که همچون نور خورشــید بر همگان 
می تابــد و همه مــردم از آن بهــره می برند 
تصریح کرد: نیروي انتظامی با توانمندســازي 
کارکنــان ، ارائــه آموزش هــاي تخصصی و 
افزایــش بصیرت دینــی ، افزایــش خدمت 
حداکثــري ، تعامل بین دســتگاه ها و رویکرد 
دانش بنیــان توانســته این مهــم را برآورده

 کند. 
ســردار معصــوم بیگــی از توفیقــات خوب 
پلیس اصفهان طی شــش ماهه اول امســال 
خبر داد و گفــت : بحمدا... از ابتداي امســال 
تاکنون 83 بانــد مخوف مــواد افیونی و 133 

باند ســرقت منهدم شــده انــد و در 
راستاي پیشــبرد اهداف اقتصاد مقاومتی 

600 میلیارد ریال کاالي قاچاق کشــف شده 
است . 

این مقام انتظامی بیان داشــت : طی شــش 
ماهه اول امســال 900 هزار تمــاس مردمی 
با مرکز فوریت پلیســی 110 برقرار شــده که 
تعداد زیــادي از آنها منجر به عملیات شــده

 است . 
معصوم بیگی ادامه داد: استان اصفهان از شرایط 
امنیتی بسیار خوب بهره مند است و یکی از امن 
ترین استان هاي کشور است و نیروي انتظامی 
نیز طرح هاي پاکســازي و انتظام بخشــی را 

مستمرا اجرا می کند. 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان در پایان 
از همــکاري همه دســتگاه هــاي دولتی و 
غیر دولتــی با پلیس به ویژه اعضاي شــوراي 
تامین اســتان و شهرســتان هاي تابعه تقدیر 
کرد و هفتــه نیروي انتظامــی را به مجاهدان 
نیروي انتظامی و خانــواده محترم آنها تبریک

 گفت . 

امى
نتظ

وى ا
 نیر

هفته

اه 1396
مهرم

 تا 20 
14 استانداراصفهان  در مراسم صبحگاه مشترك به مناسبت هفته ناجا اعالم کرد؛ 

نمره قبولی پلیس استان در تأمین امنیت مراسم هاي میلیونی 

نیروي انتظامی، پلیسی 
توانمند ،کارآمد و حرفه اي گرا

برنامه هاى روز سوم هفته نیروى انتظامى
 در اصفهان

■ دیدار فرماندهان انتظامى با نماینده ولى فقیه و امام جمعه اصفهان
■  همایش تجلیل از مدرسان، مربیان و کارشناسان آموزش همگانى پلیس
■  دیدار فرماندهان انتظامى با آیت ا... مظاهرى رئیس حوزه علمیه اصفهان

■  دیدار فرماندهان انتظامى استان با خانواده شهید ناجا
■ پخش برنامه نشست تخصصى پلیس از سیماى مرکز اصفهان

■ اجراى رزمایش یگان ویژه در یکى از مدارس شهر اصفهان
■ راه اندازى هواپیماى نظم و دوستى در فرودگاه اصفهان

■ اهداى خون توسط کارکنان ناجا
■ برپایى نمایشگاه آسیب هاى فضاى مجازى در مدارس
■  ارائه خدمات مضاعف به مردم در یگان هاى انتظامى

روز شمار هفته ناجا در سال 1396
پلیس: هوشمندي ،پاسخگویی ،مردم داري    16 /96/07  یک شنبه   

آدرس محل اجرا ساعت شروع تاریخ  ردیف 

شنبه 1 
96/7/15

دبیرستان دخترانه 10:00 
بهارستان-خ الفت-خ بهار فرهنگ پروین 

دبیرستان پسرانه 10:00  2 
المهدي 

سپاهانشهر-بلوار قائم-
کوچه دنا 

یکشنبه 3 
96/7/16

هنرستان دخترانه 10:00  
شهداي شهرداري 

خ زینبیه شمالی-
پل سودان-ك حافظ 

دبیرستان پسرانه 10:00  4 
علما زاده 

خ زینبیه-خ ایت اله غفاري-
بعد از حرم 

 5
دوشنبه 
96/7/17

خانه اصفهان-فلکه نوبهار – دبیرستان پسرانه منیر 10:00  
روبروي باغ نور 

دبیرستان پسرانه 10:00  6 
عالمه امینی

ملک شهر-خ17 شهریور –
جنب هزار دستگاه 

خ میرزاطاهر بعد از فلکه دبیرستان پسرانه الغدیر 10:00  7 
سقاخانه 

سه شنبه 8 
96/7/18

دبیرستان پسرانه 10:00  
شهید کمالی 

فلکه خوراسگان-جنب اداره 
آموزش و پرورش 

فلکه خوراسگان –خ اباذر –دبیرستان دخترانه آسیه 10:00  9 
ك بنیاد شهید 

 10

پنجشنبه 
96/7/15

هنرستان پسرانه 10:00  
کیخسروي 

انتهاي هشت بهشت شرقی – 
خ میثم –پشت خانه معلم 

شماره 4 
هنرستان دخترانه 10:00  11 

شکرانی 
خ هشت بهشت شرقی –جنب 

استخر خرازي 

هنرستان دخترانه 10:00  
شاهد عمار 

خ میرزا طاهر – 
خ شهید مظاهري 

برنامه اجراي مانور و رزمایش یگان ویژه ناجا 
در مدارس شهر اصفهان


