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رمزگشایى ازعلت فوت دانشجوى اصفهانى 
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ضد و نقیض هاى«نان»

ماجراى برنج هاى
 الستیکى و پالستیکى

اقدام به خودکشى
 در دادسراى اصفهان

وقتى حقوق 4 میلیونى
 20 میلیون مى شود  
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استفاده از مواد نامرغوب
در اعمال زیبایى

مجتمع هاى تجارى با پلیس ارتباط داشته باشندمجتمع هاى تجارى با پلیس ارتباط داشته باشند
رئیس پلیس اطالعات و امنیت استان اصفهان خواستار شد؛رئیس پلیس اطالعات و امنیت استان اصفهان خواستار شد؛
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جهان نما

درى اصفهانى 
از ارگان 
دیگرى
 معرفى
 شده بود

2

بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت خارجه 
دیروز در گفتگو با خبرنگاران درباره 

جاسوسى یکى از اعضاى تیم
 هسته اى گفت:  فکر  مى کنم درى 

اصفهانى عضو ستاد برجام 
نیست و از سوى ارگان 

دیگرى به وزارت خارجه 
معرفى شده بود.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات با اشاره 
به هم نظر بودن تمامى ارکان نظام درباره 

مقابله با فعالیت عناصر ضدانقالب در 
 فضاى مجازى تأکید کرد: موافق نیستیم 

با این بهانه، دامنه را گسترش دهند 
و با ضدانقالب نامیدن گروه هاى 

مخالف سیاسى  خود بخواهند 
فضاى سیاسى  کشور را ببندند. 
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نظر دولت 
توسعه فضاى 
سیاسى است

گزارش تیم اعزامى وزارت بهداشت از مرگ خبرساز در دانشگاه شهرکرد اعالم شد
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لهستانى ها به اصفهان باز مى گردند

چطور مشکل هنگ کردن 
آیفون را برطرف کنیم؟
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ذوب آهن ذوب آهن 
در نقش جهان در نقش جهان 
بازى مى کندبازى مى کند

10

«جناب خان » «جناب خان » 
فیلم سینمایى مى شودفیلم سینمایى مى شود

13

یک نمایشگاه عکس متفاوت امروز افتتاح مى شود

 آگهى مزایده

بیمارستان دکتر غرضى اصفهان

بیمارستان دکتر غرضى اصفهان در نظر دارد پارکینگ بیرونى خود را 
از طریق استعالم کتبى به مدت یکسال به صورت اجاره ماهیانه واگذار 
نماید. متقاضیان جهت دریافت فرم و شرکت در استعالم مى توانند 
از تاریخ درج آگهى به مدت 10 روز کارى به آدرس: اصفهان- خیابان 
کاوه- خیابان غرضى- بیمارســتان غرضى واحد تدارکات مراجعه 

نمایند. 
تلفن: 34515924- 031 

آگهى مزایده عمومى

محمد صدیقى- سرپرست شهردارى باغشاد

شهردارى باغشاد به استناد مصوبه دوم صورت جلسه شماره 17 مورخ 96/07/02 
شوراى اسالمى شــهر باغشــاد در نظر دارد اداره و حفاظت مجموعه پارکینگ 
کامیون هاى سنگین خود را از طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه 8/250/000 ریال 
اجاره بهاى ماهیانه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه واجدین شرایط 
دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج این آگهى به مدت 
یک هفته به واحد امور مالى شهردارى مراجعه نمایند. هزینه درج آگهى بر عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
تلفن هاى تماس: 52352155- 52353383- 031 

نوبت اول

آگهى مزایده (نوبت اول)

اردشیر محمدى شهردار باغبهادران 

شهردارى باغبهادران به استناد مجوز شماره 487 مورخ 94/9/22 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت 
به فروش یک پالك زمین با کاربرى مسکونى از پالك هاى طرح تفکیکى (ورثه گلخنى) جنب بلوار را به متراژ 

243 مترمربع با قیمت کارشناسى هر مترمربع 5/100/000 ریال به شرط ذیل اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1396/7/17 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1396/7/26 با واریز مبلغ 
300/000 ریال به حســاب 5294781509 نزد بانک ملت به نام شهردارى باغبهادران نسبت به اخذ مدارك 

مزایده اقدام نمایند. 
پیشنهاددهندگان مى بایست معادل 5٪ قیمت پایه کارشناسى را به صورت سپرده به حساب 310000519008 
این شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبهادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود 

نمایند.
 سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد. 

شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار مى باشد. 
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است. 

متقاضیان مى بایست نسبت به تحویل قیمت پیشنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز شنبه 1396/7/29 به 
دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند.  

چاپ دوم آگهى مناقصه و استعالم بها
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر در نظر دارد طبخ غذاى دانشجویان خود را از طریق مناقصه 
عمومى و بهره بردارى زمین ورزشى و پارکینگ دانشجویى خود را از طریق استعالم بها به شرکت ها 
و یا افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا  از متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت اطالعات حداکثر 
 http://shaiau.ac.ir ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهى به سایت دانشگاه به آدرس

مراجعه و نسبت به دریافت و تسلیم اسناد به دبیرخانه دانشگاه اقدام نمایند. 
شرایط به شرح ذیل مى باشد:

1- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مى باشد.
2- دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.

3- بابت خرید اسناد مناقصه غذا مبلغ 200/000 ریال (دویست هزار ریال) به حساب سپرده شماره 
0106057814000 نزد بانک ملى شعبه دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر واریز و اصل فیش را 

همراه با اسناد ارسال نمایند.

آنچه در جلسه علنى شورا گذشت

تذکرات 
متفـاوت
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ســفیر عــراق در ایــران گفــت: در دو ســال اخیر 
حجــم زوار ایرانــى در اربعیــن حســینى دو برابــر 

شده است.
«راجــح صابــر عبــود الموســوى» پیــش از ظهر 
دوشنبه در مراســم افتتاح دفتر کنســولگرى عراق در 
اســتان البرز اظهار داشــت: ایران و عــراق در منطقه 
و جهان همواره به دنبــال صلح و ثبات هســتند و به 
لحاظ مذهبــى و فرهنگى مشــترکات فراوانى داریم. 
وى بــا بیان اینکــه ملت شــریف ایران بــه رهبرى 
رهبــر معظم انقالب اســالمى، پیروز و ســربلند بوده 
اند، افــزود: اســتوارى و عظمت ملت ایــران را حتى

 توطئه هاى دشمنان به وسیله صدام نیز تحت تأثیر قرار 
نگرفت. 

ســفیر عراق در ایــران ادامــه داد: عــراق در ایران 
12کنســولگرى موقت راه اندازى کرد و این امر نشان 

از روابط تنگاتنگ این دو کشور دارد.
عبود الموسوى گفت: در دو سال اخیر حجم زوار ایرانى 
در اربعین حســینى دو برابر شده که نشــان از تقویت 
روابط بین ایران و عــراق دارد. وى افزود: ایران داراى 
ظرفیت هاى بزرگى براى همکارى هاى مشــترك در 
حوزه هاى اقتصادى، گردشگرى و سایر موارد است که 

این امر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات با اشاره به هم نظر بودن 
تمامى ارکان نظام درباره مقابله با فعالیت عناصر ضدانقالب 
در  فضاى مجازى تأکید کرد: موافق نیستیم با این بهانه، دامنه 
را گسترش دهند و با ضدانقالب نامیدن گروه هاى مخالف 

سیاسى  خود بخواهند فضاى سیاسى  کشور را ببندند. 
به گزارش انتخاب، محمدجواد آذرى جهرمى درباره فعالیت 
ضدانقالب ها در فضــاى مجازى اظهار داشــت: هدف 
ضدانقالب ایجاد نارضایتى  عمومى است ولى ما نباید خودمان 
به آن دامن بزنیم.  وى همچنین در خصوص اظهارات اخیر 
مقام هاى قضائى درباره تلگــرام و کانال هاى ضدانقالب 
گفت:  صحبت هاى دادستان کل  کشور که گفته بودند دنبال 

بستن فضاى مجازى نیستند امیدوار کننده و خوشحال کننده 
است. آذرى جهرمى اضافه کرد: هم نظریم که کانال هاى 
ضدانقالب و توطئه افکن که امنیت روانى مردم و سرمایه 
گذارى ها را در  کشــور به هم مى ریزند نباید مجال فعالیت 
داشته باشند و پیگیر مجدانه محدودیت آن هستیم.  آذرى 
جهرمى در عین حال با هشــدار در مورد سوءاستفاده ها از 
برخورد با معاندان نظام در فضاى مجازى گفت: اما با عده اى 
 هم موافق نیستیم که با این بهانه، دامنه را گسترش دهند و با 
ضدانقالب نامیدن گروه هاى مخالف سیاسى خود بخواهند 
فضاى  سیاسى کشــور را ببندند. نظر دولت توسعه فضاى 

سیاسى کشور است. 

حجم زوار ایرانى در 
اربعین 2 برابر شده است

نظر دولت 
توسعه فضاى سیاسى است

نامه عجیب شهردار رشت 
به خودش!

نامه شهردار    باشگاه خبرنگاران جوان |
رشت به خودش سـر و صدا به پا کرد. سرپرست وقت 
شهردارى رشت طى نامه اى عجیب به خود با استفاده 
از دو پست حقوقى خودش منزل مسکونى در رشت را 

در اختیار خود قرار داد.
در این نامه که شـهریور ماه از سـوى معاونت حمل و 
نقل و زیربنایى شـهردارى رشت خطاب به سرپرست 
شـهردارى نوشـته شـده اسـت فـرد تقاضـا کننـده 
(جمشیدپور) واگذارى منزل مسکونى متعلق به یکى 

از شهردارى هاى مناطق را درخواست کرده است.
خود این سرپرست هم طى پارافى خطاب به معاونین 
شهردارى خواستار اقدام در این رابطه شده است. یعنى 
در اسرع وقت هم براى خودش نامه نوشته است و هم 
دستورات الزم را براى پیگیرى آن مبذول داشته است.
ظاهراً این نامه از آنجا توسـط پسـت حقوقى معاونت 
زیربنایى و امور حمل و نقل نوشـته شـده است که در 
صورت انتصاب شهردار جدید نیز بتواند از این منزل با 

پست قبلى خودش استفاده کند. 

مرتضوى مریض بود، نیامد
  تسنیم| طبق اعالم دادگاه قـرار بود دیروز 
جلسه رسـیدگى به شکایت سـازمان تأمین اجتماعى 
بابت تصدى غیرقانونى سعید مرتضوى در این سازمان 
برگزار شـود اما طبق آنچه نظرى وکیل این سـازمان 
اعالم کرد، سعید مرتضوى به دلیل بیمارى در جلسه 
دادگاه حضور نیافت. نظرى درباره جلسه دیروزگفت: 
وکیـل مرتضـوى در دادگاه حضور داشـت و بـه ارائه 

دفاعیات پرداخت.

هجوم دزدان دریایى به 
کشتى ایرانى

  میزان | دزدان دریایـى خلیج عـدن که قصد 
هجوم به کشـتى تجارى ایرانى را داشـتند، با حضور 
ناوشکن الوند نیروى دریایى راهبردى ارتش متوارى 
شدند. دزدان دریایى بامداد دیروز با هفت فروند قایق 
در حوالـى تنگه بـاب المندب قصد تعرض به کشـتى 
تجارى ایرانى را داشـتند. آنها با استفاده از سالح هاى 
سـبک و نیمه سـنگین، قصد ربایش کشـتى تجارى 
ایرانى که حامل کاالهایى بـا ارزش میلیاردها تومان 
بود را داشـتند که ناوشـکن الوند پـس از دریافت پیام 
درخواست کمک این کشتى با حضور به موقع مانع از 

این اقدام دزدان دریایى شد.

روحانى 
تعریف مذاکره را نمى داند

حسـین شـریعتمدارى در کیهـان    تابناك |
نوشـت: چه کسـى مى تواند انـکار کند کـه گفتگوى 
سیدالشـهداء علیه السـالم با سـران شـرك و نفاق از 
نوع نصیحت  و دعوت آنان به صراط مسـتقیم الهى و 
دست کشـیدن از کفر و پلیدى بود، نه آنکه حضرت با 
اهداى امتیاز به آنان در پى کسـب امتیاز از آنها باشد، 
یعنى آنچه در تعریف سیاسى واژه «مذاکره» به مفهوم 
رایج امروزى آن آمده است! شاید براى جناب روحانى 
به عنوان یک حقوقدان، عالم دینى و سیاستمدار سرد و 
گرم چشیده، این نظریه و فرض، سخت و ناگوار باشد 
اگر گفته شـود که ایشـان معنا و تعریف «مذاکره» به 
مفهوم شناخته شده آن در عرف سیاسى را نمى دانند.

استانداران پیشنهادى 
مولوى عبدالحمید 

  تابناك | گزینـه هـاي مولـوي عبدالحمیـد 
براي استانداري استان هاي سیسـتان و بلوچستان و 
کردستان در نامه اي به رئیس جمهور مشخص شدند.
مولوي عبدالحمید، امام جمعه اهل سـنت زاهدان در 
نامه اي به دکتر روحانی رئیس جمهور، از وي خواست 
در پاسخ به رأي مردم اهل سنت، پیمان فروزش را به 
عنوان استاندار سیسـتان و بلوچسـتان و دکتر جالل 
جاللی زاده یا حسـین فیـروزي را به عنوان اسـتاندار 

کردستان منصوب کند.

   خبر آنالین | ســاعت 14 بعد از ظهر روز 30 توئیتر
اردیبهشــت نام نامزد پیروز دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهورى اعالم شــد و حسن روحانى با کسب 
23/5میلیون رأى خود را باید آماده مى کرد تا چهار سال 
دیگر نیز عالى ترین مقام اجرایى کشور باشد. او در دوره 
بعد ریاست جمهورى مى خواست متفاوت عمل کند و 
در ضیافت افطار با وزرا، معاونان،  استانداران و رؤساى 
سازمان هاى دولتى این تصمیم را همراه با گالیه هایى 
اعالم کرد و گفت: «ما در چهار سال دولت یازدهم، به 
دالیلى یک خورده سختگیرى نکردیم. یک عده وقتى 
به دولت حمله مى شد، سختشان بود دفاع کنند، خیلى 
نرم حرف مى زدند و آرام. اگــر در تنگناى 30 خبرنگار 
قرار مى گرفتند، در آن تنگنا یک کلمه اى مى فرمودند. 
حرف نمى زدند و سینه سپر نمى کردند ... ما بار سنگینى 
بر دوش داریم و هر کس آمادگى دارد این بار را بر دوش 

بکشد باید  داوطلب شود.  »
تحلیل ها از این سخنان رئیس جمهور، آنقدر گسترده بود 
که محمود واعظى، رئیس دفتر او در مقام شفاف سازى 
برآمد و توضیح داد: «دولت فقط شامل کسانى نیست 
که دور میز هیئت دولت مى نشیند، آنکسى که استاندار، 
فرماندار، مدیرکل استان و بخشدار است نیز عضوى از 
دولت تعریف مى شود. براساس این تعریف از دولت، بله 

یک عده اى مى توانستند بهتر عمل کنند.» 
زمان گذشــت و موعد معرفى کابینه رســید. 9 وزیر 
ماندند و 9 وزیر تغییر کردند در سطح معاونان و مسئول 
دفترى نیز شاهد دو جابه جایى، چهار تغییر و شش ابقا در 
مسئولیت هاي دولتی بودیم. هرچه اصولگرایان از ترکیب 
کابینه دوازدهم راضى به نظر می رسیدند، اصالح طلبان 
انتظارات خودشان را بر زمین مانده می دیدند اما هر دو 
طیف پس از چینش کابینه، منتظر شدند تا سطح تغییرات 

در عالى ترین مقام هاى استانى را مشاهده کنند.
وزارت کشور براساس شاخص هایى، پرونده استانداران 
را گشود. اما وقتى 12 استاندار به دولت دوازدهم معرفى 
شدند و تأیید هیئت وزیران را گرفتند، انتقادها باال گرفت 
که گویا قرار نیست تغییراتى در سطح مدیران ارشد این 
وزارتخانه در دولت دوم روحانــی اتفاق بیافتد. انتقادها 

متوجه آن بود که از 12 استاندار جدید، ده نفر در دولت 
یازدهم هم اســتاندار بودند، اما در استان هاي دیگر! به 
عبارت دیگر به جاي تغییر، اســتانداران عمومًا جابه جا 
شدند. برخی این شیوه از تغییر را متناسب با وعده رئیس 
جمهور ندانسته و بعضی هم آن را دور زدن توصیه هاي 
روحانی تلقی کردند. اما صریح تریــن انتقاد را عبدا... 

رمضان زاده، سخنگوي دولت اصالحات مطرح کرد که 
در اظهار نظرى پس از جابه جایى قائم مقام وزیر کشور و 
استاندار تهران، انتصابات در وزارت کشور را «مضحکه 

تمام عیار» خواند.
وزارت کشــور البته در جوابیه اي به ایــن انتقاد چنین 
مواضعى را غیر منصفانه، غیر خداپسندانه و غیر اخالقى 

و ناشى از جهل به ابعاد و جهات متعدد خواند و نوشت: 
چه اشکال و ایرادى به این انتخاب مى توان وارد کرد؟ 

چرا این انتخاب مضحکه تمام عیار است؟!

چرا جابه جایی، به جاي تغییر؟
انتقاد به روند تغییر اســتانداران به تدریج به خانه ملت 

هم رسید و ســخنگوى دولت در واکنش به انتقاداتی 
که متوجه جابه جایی استانداران به جاي تغییر آنها بود، 
در آخرین نشست خبري خود گفت: علت جابه جایى ها 
این بود که بعضى ظرفیت مدیریتى داشــتند و دولت از 
عملکردشــان راضى بود اما نیاز بود براى آن اســتان، 
استاندار جدیدى معرفى شود. از این رو استاندار قبلى در 
حوزه دیگرى به فعالیت خود ادامه می دهد؛ این امرى 

معمول است. 
اما این پاســخ چندان نمایندگان را قانع نکرد. انتقادها 
در خانه ملت به انتصاب هاى اســتانى وزارت کشــور 
آنقدر باال گرفت که وزیر را به مرز اخذ کارت زرد رساند. 
رحمانی فضلی براى پاسخگویى به یک سئوال منطقه 
اى راهى پارلمان شده بود اما با رأى منفى کل نمایندگان 
به توضیحاتش مواجه شــد. او نخســتین وزیر کابینه 
دوازدهم بود کــه از مجلــس کارت زرد دریافت کرد. 
همان زمان در تحلیل هاي رســانه اي عنوان شــد که 
رأي کلیــت مجلس به یک ســئوال منطقه اي، نوعی 
خط و نشان براي وزیر بوده و چه بسا رحمانی فضلی به 
خواست هاي استانی نمایندگان در انتصاب استانداران 
وقعی ننهاده است. خط و نشانى که خیلى زود ماهیتش 
مشخص شد و سیدجواد ابطحى، نماینده مردم خمینى 
شهر از تدوین طرح اســتیضاح وزیر کشور در مجلس 
خبر داد؛ «توجه نکــردن به عــزل و نصب هاى اخیر 
مدیریتى در وزارت کشور» محور این استیضاح عنوان

 شد.

19 استان در انتظار 
تاکنون 12 استاندار دولت دوازدهم معرفی شده اند و 19 
استان دیگر در انتظار معرفى استاندار هستند. بنابراین 
تغییرات ادامه دارد واگرچه وزیر کشور گفته بود تا پایان 
شهریورماه پرونده استانداران بسته خواهد شد، اما این 
روند همچنان ادامه دارد. باید دید وقتى پروسه انتصاب 
اســتانداران دولت دوازدهم به پایان مى رسد، وزارت 
کشــور از این چالش با چه نمره اى خارج مى شود. آیا 
مى تواند از حجم انتقادها به خود بکاهد یا آنکه همچنان 

سیبل منتقدان خواهد بود.

آخر و عاقبت استانداران در دولت دوازدهم 

فقط جابه جا شدن؛ تغییر، نه!

بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت خارجه دیروز در گفتگو با 
خبرنگاران درباره جاسوسى یکى از اعضاى تیم هسته اى 
گفت:  فکر  مى کنم درى اصفهانى عضو ستاد برجام نیست 
و از سوى ارگان دیگرى به وزارت خارجه معرفى شده بود.

 اعضاى ستاد برجام عموماً از اعضاى وزارت خارجه هستند 
و آقاى درى اصفهانى عضو وزارت خارجه نبود ولى با توجه 
به معرفى اش از سوى ارگان دیگرى به وزارت خارجه به 
عنوان متخصص امور بانکى  در مواقعى  در کنار  دوستان 

در مذاکرات اقتصادى  و کارشناسى فعالیت مى کردند.

محسنى اژه اى، معاون قوه قضائیه روز یک شنبه درباره 
این پرونده گفته بود: آقاى عبدالرســول درى اصفهانى 
فرزند حســین، دو تابعیتى بود. از جمله کســانى بود که 
متهم به جاسوســى و ارائه اطالعات بــه بیگانگان بود 
و با دو ســرویس جاسوســى مرتبــط بود کــه دادگاه 
رسیدگى و او را به پنج ســال حبس قطعى محکوم کرد. 
به دادگاه بدوى اعتراض شــد و دادگاه تجدیدنظر تأیید 
کرد و حکم قطعى شد که ایشــان باید حکم پنج  سال را 

تحمل کند.

درى اصفهانى از ارگان دیگرى
 معرفى شده بود

سخنگوى وزارت خارجه:

عضو شوراى مرکزى جبهه مردمى نیروهاى انقالب با 
اشاره به برخى از شخصیت هاى اصولگرا همچون آیت 
ا... ناطق نورى گفت: آقاى ناطق تقریبًا از سال 84 به 

تدریج راه خود را از اصولگرایان جدا کرد.
سید محمد حســینى ادامه داد: در سال 84 آقاى ناطق 
نورى، رئیس شــوراى هماهنگى بود که در آن شورا 
به این نتیجه رســیدند که آقــاى الریجانى به عنوان 
کاندیداى نهایى اصولگرایان در انتخابات باشد درحالى 
که آقاى قالیباف و احمدى نژاد نیز حضور داشتند و این 

تصمیم شوراى هماهنگى را نپذیرفتند.
وى خاطر نشــان کرد: زمانى  که احمدى نژاد رئیس 
جمهور شــد، آقاى ناطق به دلیل ناکارآمدى شوراى 
هماهنگى و عدم همراهــى همه جریانات اصولگرایى  
ونیز به دلیل اختــالف نظرهایى که بــا احمدى نژاد 
داشت مدتى سکوت کرد و خود را از اینکه محور فعالیت 
اصولگرایان باشد کنار کشید  و به تدریج  فاصله گرفت و 
با کارگزاران و اصالح طلبان ارتباط بیشترى برقرار کرد.

عضو جمنا  گفــت: این فاصله به گونه اى شــد که در 

ســال 88 نه علنًا بلکه عمًال آقاى ناطق، حامى گزینه 
اصالح طلبان شد و در سال 92 هم ایشان کامًال از آقاى 

روحانى حمایت کرد.
وى ادامه داد: ایــن همراهى آقاى ناطــق با اصالح 
طلبان به گونه اى شــده که در حــال حاضر مواضع 
ایشان درانتخابات، با خاتمى رقیب جدى خود در  سال 

76، سازگارى بیشــترى دارد تا با مواضع نیروهایى که 
درسال 76با تمام توان و اعتبار در حمایت از ایشان وارد 
صحنه شدند و در دوران دوم خرداد متحمل هزینه هاى 

فراوان شدند.
عضو شــوراى مرکزى جبهه مردمى نیروهاى انقالب 
افزود: به هرحال آقاى ناطق نورى از اصولگرایان فاصله 
گرفتند و اینگونه نبوده است که اصولگرایان از ایشان 
فاصله بگیرند. آقاى ناطق  به تدریــج تمایل پیدا کرد 
که با مرحوم هاشمى رفســنجانى، خاتمى، سیدحسن 
خمینى و روحانى مراوده و همفکرى داشته باشد و حتى 
از شرکت در جلســات جامعه روحانیت مبارز اجتناب

 کند.
 وى ادامه داد: بدیهى است اصولگرایان هم اشکاالت و 
ایراداتى داشته اند اما سئوالى که براى نیروهاى والیى 
و ارزشى الینحل مانده این است که چگونه آقاى ناطق 
با کسانى همراه شده که درگذشته و به ویژه دوم خرداد 
آن تخریب هاى گســترده و بى رحمانه را علیه ایشان 

کردند!

ناطق از اصولگرایان فاصله گرفت، اصولگرایان از او فاصله نگرفتند

نایب رئیس کمیســیون انرژى گفت: از رئیس مجلس 
خواهم خواســت که اســتخدام چند نفر از نمایندگان 
کنونى مجلس را در وزارت نفت طبق وعده خود پیگیرى 
کند، چرا که اکنون دیگر این موضوع روشــن شــده

 است.
هدایت ا... خادمى اظهار داشت: شــوراى نگهبان باید 
وارد موضوع شــود،  زیرا صالحیت نماینده براى انجام 
قانونگذارى و نظارت در مجلس تأیید شده است و وقتى 
نماینده اى استخدام دستگاهى شد یعنى دیگر نمى تواند 

نظارت خود را روى همان دستگاه انجام دهد.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شوراى اسالمى 
گفت:  هرچند ممکن است برخى از همکاران ما ناراحت 
شوند ولى در زمانى که جوانان ما بیکارند، نباید نماینده 

مجلس به فکر استخدام در وزارت نفت باشد. 
وى  در ادامــه افــزود: این یک رانت دو طرفه اســت؛

 نماینده اى که فرضاً از سازمان تأمین اجتماعى به وزارت 

نفت منتقل مى شود و حقوق خود را از ماهى چهار میلیون 
به ماهى 20 میلیون مى رســاند،  دیگر «وکیل ملت» 

نیست و نامش چیز دیگرى است. 
خادمى خاطرنشــان کرد:  اگر به این منــوال پیش رود 
همه 290 نفر نماینده مجلس تبدیل به کارکنان دولت 

مى شوند.
به گزارش فارس، علــى الریجانــى، رئیس مجلس 
شوراى اسالمى در نشست علنى روز 28 مرداد مجلس 
و در جریان بررسى صالحیت وزراى پیشنهادى دولت 
دوازدهم پس از سخنان خادمى به عنوان مخالف بیژن 
زنگنه، وزیر نفت گفته بود: «بینى و بین ا...» نماینده اى 
را ســراغ ندارم که وقتى به مجلس آمد،  کارمند وزارت 

نفت شود.
وى در ادامه با اشاره به اینکه این استخدام بر روى رأى 
نمایندگان تأثیر مى گذارد، تصریح کرده بود: اگر چنین 

چیزى رخ داده باشد،  ما با آن برخورد مى کنیم.

خبرگزارى فرانسه در گزارشى درباره حضور 
زنان در ورزشگاه ها گزارشى نوشته است.

رقابت هاى لیگ فوتبال مردان در افغانستان 
چندى است که از ســر گرفته شده و در این 
بین حضور تماشــاگران زن افغان نیز جلب 
توجــه مى کنــد. دانشــجویان زن افغان از 
افرادى هستند که در قسمت مربوط به زنان 
در ورزشــگاه مرکزى کابل نشســته اند و از 
فرصت اندکى براى شادى در اجتماع استفاده 

مى کنند.
به گزارش آفتاب نیوز، یکى از تماشاگران زن 
افغان در جریان دیدار توفان و سیمرغ از لیگ 
فوتبال افغانستان به خبرگزارى فرانسه گفت: 
«اینجا زنان هیچ آزار و اذیتــى نمى بینند و 
مکان خوبى براى ماست که در کنار خانواده 

باشیم.» 
تماشاگران زن افغان در جایگاه ویژه اى کنار 
جایگاه VIP ورزشگاه مى نشینند و بازى هاى 

تیم محبوبشان را از نزدیک مى بینند. آنها براى 
ورود به این قسمت از قسمت مردانه ورزشگاه 
عبور مى کنند. تصور این اتفاق در زمان طالبان 
که زن ها محدود به ماندن در خانه مى شدند 
و همراه با بادیگارد و نگهبان به بیرون از خانه 
مى رفتند غیر قابل باور است ولى حقیقت دارد.

این ورزشــگاه نزدیک ورزشگاهى است که 
قبًال طالبان در آنجا اعدام هاى خود را انجام 
مى داد و با بریدن جوارح و تیرباران افراد بین 

سال هاى 1996 تا 2001 عرض اندام مى کرد 
ولى االن زنان افغان مى توانند ورزش کنند و 

در ورزشگاه ها حضور داشته باشند. 
زنان زیادى نیستند که در افغانستان به ورزشگاه 
مى روند و در تلویزیون حضور دارند و تنها با اجازه 
همسر و خانواده مى توانند در این ورزشگاه ها 
حضور داشته باشند با این حال زنان افغان از این 
نظر آزادى بیشترى نسبت به همسایه هاى خود 

یعنى ایران و عربستان دارند.

با این حــال این تجمعات اغلــب مورد توجه 
گروه هایى بوده تا بتوانند افراد را قربانى کنند. 
پارسال انفجار بمبى نزدیک ورزشگاه به کشته 

شدن سه نفر منجر شد.
یکى دیگر از تماشــاگران زن به خبرگزارى 
فرانسه گفت: درست است که ما امنیت زیادى 
در افغانستان نداریم ولى پا پس نمى کشیم و با 
قدرت ادامه مى دهیم و ورزشــى را که دوست 

داریم تماشا مى کنیم.»

وقتى حقوق 4 میلیونى، 20 میلیون مى شود  

چند نماینده مجلس
 به استخدام وزارت نفت درآمده اند!

تصورش هم 
در زمان طالبان 
غیرمم کن بود

گزارش خبرگزارى فرانسه 
از حضور زنان افغان در ورزشگاه ها
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مدیرعامل صندوق بازنشستگى کشورى از واگذارى هزار 
خودرو به بازنشستگان کشورى پس از انجام قرعه کشى 
خبر داد و گفت: 300 میلیاردتومان براى اعطاى وام به این 

افراد در نظر گرفته شده است.
محمود اسالمیان در مراسم قرعه کشى واگذارى خودرو 
به بازنشستگان کشورى افزود: بیش از 44 هزار نفر براى 
دریافت خودرو لیزینگ در سایت صندوق بازنشستگى 
ثبت نام کردند که در مرحله اول با انجام قرعه کشــى 
اسامى هزار نفر براى دریافت خودرو بر اساس آمار ثبت 

نام کنندگان استان هاى مختلف مشخص مى شود.
وى گفت: بر اســاس قــراردادى که با ایــران خودرو 

منعقد شده اســت هر یک از بازنشستگان براى دریافت 
محصوالت ایــران خودرو 17/5 میلیــون تومان وام از 
صندوق بازنشســتگى دریافت مى کنند که در صورت 
بازپرداخت 36 ماهه کارمــزد آن 10 درصد و 48 ماهه 
12 درصد خواهد بود که این مبلغ نصف سودى است که 

شرکت هاى لیزینگ دریافت مى کنند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگى کشــورى تأکید کرد: 
300 میلیاردتومــان براى ارائه وام خودرو تســهیالت 
در نظر گرفته شــده اســت که پس از ایــن مرحله در 
مرحله بعدى تعداد بیشــترى امــکان دریافت خودرو 

خواهند داشت.

معاون متوسطه آموزش و پرورش استان هرمزگان گفت: 19 
دانش آموز مصدوم حادثه واژگونى اتوبوس داراب، به علت 

شدت آسیب دیدگى در خانه مورد آموزش قرار گرفته اند.
موسى داوى زاده در راســتاى پیگیرى وضعیت تحصیلى 
دانش آموزان آســیب دیــده در حادثــه واژگونى اتوبوس 
داراب اظهار داشــت: در حال حاضر 19 نفر از دانش آموزان 
آســیب دیده در این حادثه با شروع سال تحصیلى جدید در 
خانه تحت آموزش قرار گرفته اند که از این تعداد 14 نفر از 
اهالى روستاى میناب، چهار نفر رودان و یک نفر از روستاى 

حاجى آباد است.
وى افزود: بر طبق برنامه اداره آموزش و پرورش یک کالس 

به مدارس مربوطه اضافه شد و براى هر یک از دانش آموزان 
شرایطى مشابه با مدارس جهت آموزش در خانه فراهم شده 
است این درحالى است که تاکنون کالس ها به خوبى برگزار 

شده است و روند تحصیل ادامه دارد.
داوى زاده عنوان کرد: تا زمانى که امکان حضور این دانش 
آموزان مصدوم در مدارس وجود نداشته باشد روند آموزشى در 
منازل ادامه خواهد داشت و تا اعالم نظر قطعى پزشکان مبنى 
بر بهبود کامل جسمى و روحى دختران هرمزگانى، معلم ها 
به شکل اختصاصى کالس هاى مربوطه را برگزار مى کنند 
و در صورت بهبودى با صالحدید وزارت آموزش وپرورش 

منطقه در مدارس حضور مى یابند.

19 دانش آموز هرمزگانى 
در خانه تحصیل مى کنند

واگذارى خودرو 
به 1000 بازنشسته کشورى

لباس پلیس، دوربین دار شد 
رئیس پلیس پیشگیرى ناجا از رونمایى از لباس هاى 
پلیس مجهز به دوربین در هفته جارى خبر داد. سردار 
محمد شرفى گفت: دوربین هاى البسه نیروهاى گشتى 
پلیس به صورت آنالین قابل نظارت است. این تصاویر 
مى تواند در راستاى انجام وظیفه بهتر مأموران پلیس 
به خصوص در برخورد مأموران با جرائم آشکار و کنترل 

نحوه برخورد با اینگونه جرائم اثرگذار باشد.

شادى حالل براى خارجى ها
معاون گردشگرى کشور گفت: باید اندیشید که چرا 
ترکیه، مالزى و اندونزى نسبت به ایران در حوزه جذب 
گردشگران حالل موفق تر عمل کرده اند و باید ذهن ها 
را به این معطوف کرد که اکنون به دلیل فواید بسیار 
گردشگرى حالل، فرانسه و کره هم براى توسعه آن 
اقدام کرده اند. حمد محب خدایى تأکید کرد: مى توانیم 
با الحاق شادى هاى حالل به گردشگران خارجى، آنها 
را متوجه کنیم که شادى فقط با نوشیدنى غیرحالل 

به دست نمى آید.

بخشنامه جالب 
مدیرکل دفتر وزارتى آموزش و پــرورش در اقدامى 
جالب توجه بخشــنامه اى به معاونت ها و ادارات کل 
ارسال کرد و منع استفاده از عناوین «دکتر» براى وزیر 
آموزش و پرورش را ابالغ کرد. در رزومه بطحایى به 
مجلس، تحصیالت وى فوق لیسانس مدیریت دولتى 
ذکر شده و شنیده ها حاکى است که وى در مقطع دکترا 

در حال تحصیل است.

موتورهاى آدمکش
فرمانده پلیس راهور کشــور گفت: حدود یک سوم 
تصادف ها در سطح کشــور مربوط به موتورسیکلت 
است و یک چهارم کسانى که در پنج ماه ابتدایى سال 
جارى جان خود را از دست دادند موتورسواران بودند 
بنابراین باید براى ارتقاى فرهنگ استفاده صحیح از 
این وسیله تالش کنیم. سردار مهرى افزود: دنبال این 
هستیم که همه کسانى که از این وسیله نقلیه استفاده 

مى کنند از قوانین موجود آگاه شوند.

سرقت «کودك» در روز کودك
عضو شوراى اسالمى شــهر تهران، رى و تجریش، 
گفت: روز یک شنبه مطلع شدیم که مجسمه کودك 
در میــدان ونک همزمان با روز کودك ناپدید شــده 
است.  مجید فراهانى افزود: با توجه به اینکه این روز، 
روز کودك بود این مجســمه با انگیزه مادى و مالى 

دزدیده شده است و این موضوع جاى تأسف دارد.

پزشک کیارستمى 
محاکمه مى شود

پزشک پرونده مرحوم عباس کیارستمى روز 15 آبان 
در مجتمع قضائى قدس تهران محاکمه مى شــود. 
شعبه اول دادسراى جرائم پزشکى تهران بعد از تکمیل 
تحقیقات و بازپرسى، کیفرخواست پرونده فوت عباس 
کیارستمى را صادر و براى رسیدگى به دادگاه کیفرى2 

مجتمع قدس تهران ارسال کرد.

معتادى که کارخانه دار شد!
محمد ثقفى، صاحب کارخانه تشک و مبل سازى به 
گفته خودش از 9 سالگى سیگار کشیده و از 12 سالگى 
تجربه مصرف تریاك داشته و از سال 80 تا 88 هم به 
طور مداوم شیشه مصرف کرده است اما او بعد از اینکه 
توانست با کش و قوس و زحمت فراوان و بعد از سفر به 
مشهد مواد را ترك کند، وارد زندگى نو و جدیدى شد. 
خودش مى گوید: «من بالفاصله بعد از ترك، خودم را 
بیشتر از قبل با کار مشغول کردم. کارگاه کوچکمان را 
توسعه دادم. خیلى زود هم گسترش پیدا کرد. ده پانزده 
کارگر تبدیل به 150 کارگر شــد. در کمتر از دو سال 
محصول این کارگاه تبدیل به یکى از برندهاى معتبر 

کشور شد. یک خط تولید مبل هم به راه انداختیم.»

چرك نویس

خبر جعلى ورود سکه هاى 10 هزار تومانى به بازار درحالى بار 
دیگر در شبکه هاى اجتماعى درحال دست به دست شدن 

است که بانک مرکزى پیش تر آن را تکذیب کرده بود.
2 سال قبل ناگهان خبرى در شبکه هاى مجازى منتشر شد 
مبنى بر ورود سکه هاى 10 هزار تومانى به بازار اما چندى بعد 
بانک مرکزى صحت آن را رد و اعالم کرد: انتشار خبرهایى 
مبنى بر ضرب سکه ده هزار تومانى و انتشار آن در بازار پول 
کذب است.این خبر بعد از دو سال بار دیگر نقل شبکه هاى 
مجازى شده است تا جایى که برخى از کانال هاى تلگرامى 
از ورود ســکه هاى 100 هزار ریالى که در پشت آن بارگاه 
شاهچراغ حک شــده خبر مى دهند و برخى مردم هم که 
در جریان موضوع نیســتند آن را باور مى کنند و به نقل آن 
در محافل مختلف مى پردازند.ولى ورود سکه هاى 10 هزار 
تومانى به بازار درحالى براى چندمین بار مطرح مى شود که  
بانک مرکزى رســماً اعالم کرده: این بانک به هیچ عنوان 
چنین سکه اى را ضرب نکرده و اگر هم سکه هاى 100 هزار 
ریالى در بازار وجود داشته باشد، تقلبى است. محمود احمدى 
دبیر کل بانک مرکزى در همین ارتباط گفته: هیچ برنامه اى 
براى تولید سکه با ارزش باالتر وجود ندارد و در حال حاضر 
باالترین قطع سکه رایج همان 5000 ریالى (500 تومانى) 

است. 

کار او منجمدکردن لحظات و انتقال آنها به آینده است؛ کارش 
ثبت صحنه هایى از زندگى انسان هاست که باید انسان هایى 
دیگر در زمانى، در مکانى دیگر، آنها را ببینند. شاید «پائولو 
پاتریزى» برایتان اسمى ناآشنا باشــد و چهره اش ناآشناتر 
اما همه عکاســان خوب مى دانند که او یکى از بزرگ ترین 
عکاسان مستند دنیاســت. پائولو اصالتًا ایتالیایى است اما 
30 سال از عمرش را در کشــورهاى دیگر گذرانده است و 
علت آن، حرفه اى است که براى او از ژاپن آغاز شده و او را تا 
گمنام ترین و کوچک ترین سرزمین هاى دنیا کشانده است. 
او با مطرح ترین آژانس هاى عکس دنیا همکارى داشته و نیز 
بزرگ ترین جایزه هاى جهانى عکس را در دوره هاى متعدد 
از آن خود کرده است، در شهرهاى مختلف ایران مثل شیراز، 
یزد، اصفهان، بندر بوشهر، آبادان، خرمشهر، کاشان، زنجان، 
تبریز و... بوده که مى توان گفت شاید بیش تر از خیلى از همه 

ما  ایرانگردى کرده است.
چرا عکاسى مستند را انتخاب کردید؟

چون زندگى است، چون درمورد زندگى است. با انسان هاى 
مختلف، با کشورهاى مختلف و آداب و رسوم متفاوت سر و 
کار دارم و با زندگى اجتماعى مــردم ارتباط برقرار مى کنم. 

اینها عکاسى مستند را برایم جالب و هیجان انگیز مى کنند.

بعد از آن همه سفر، به کجا رسیدى؟
به خودم. یعنى سفرها باعث رشد من در مقام انسان شد. با 
انسان هاى مختلف، با فرهنگ هاى مختلف زندگى کردم. 
دنیا و زندگى را از ابعاد مختلف دیــدم و در نتیجه به عنوان 
یک انسان رشــد کردم. حداقل خودم اینگونه فکر مى کنم 

و راضى ام.
وقتى مى گویند ایــران، چه تصاویرى 

جلوى چشمت ظاهر مى شود؟
نمى دانم در پاسخ این سئوال دقیقاً باید چه بگویم ولى سبک 
زندگى ایرانى ها شاید جالب ترین چیز ایران براى من باشد. 
اینکه در بیرون و خارج از خانه شان چگونه زندگى مى کنند و 
چه تفاوت هایى دارند، اینکه بر بعضى از اصول پایبند هستند 

و...، همه از ایران تصویرى جالب براى من تداعى مى کنند.
کمى درمورد سوژه هایت حرف بزن.

حرف همین است. احساس مى کنم حرف هایى براى گفتن 
دارم و باید با مردم آنها را به اشتراك بگذارم. به همین خاطر از 

مردم، براى مردم عکس مى گیرم.
عکاســان ایرانى مخصوصــاً از نوع 
مستندبگیران، همیشه از وضع نامطلوب 
معیشتى و مادى شان ابراز نارضایتى 
مى کنند. عکاسان خارجى چگونه چرخ 

زندگى را مى چرخانند؟
ُخب باید کار کنیم بدون کار که نمى شود پول درآورد. پول 
درآوردن براى عکاسان مستند، ساده نیست ولى باز با ارائه 
عکس ها به آژانس هاى مختلف، یا فروش آنها، شرکت در 

جشنواره ها و... شاید بتوان زندگى را اداره کرد.
 گفتى جشنواره. جشنواره  عکس غیر از 

جنبه مادى اش، چقدر مهم است؟
اولین مزیت جشــنواره ها این اســت که باعث پیشرفتت 
مى شوند، زیرا عکس هایت مورد ارزیابى قرار مى گیرند و در 

صورت برنده شدن براى تداوم نکات مثبتت مشتاق مى شوى 
و در صورت باخت، سعى مى کنى کارت را بهتر کنى. در کنار 
این، جشنواره هاى حرفه اى فرصت دیده شدن را به عکاسان 

جوان مى دهند که بسیار مهم است.
قبل از جایزه و جشــنواره، یک جوان 
اگر بخواهد پا در وادى عکاسى مستند 

بگذارد، چه کفش هایى باید بپوشد؟
(مى خندد)؛ باید زمینه داشته باشند و بعد از آن، زمینه را رشد 
دهند. اگر بخواهم یک نکته اخالقى درمورد پیش زمینه هاى 
عکاسى مستند بگویم، این است که فرد باید صادق و راستگو 
باشد. و طبیعتاً در کنار اینها خسته نشدن، گرفتن عکس هاى 
بسیار، پروراندن داستان هاى مختلف در سر، داشتن حرف در 
مورد جامعه و... از جمله ویژگى هایى است که یک عکاس 

مستند باید داشته باشد یا بسازد.
کدام شــهر ایران را براى عکاســى 

خوب تر مى بینى؟
این سئوال خوبى نیست.

اینطور مى پرســم؛ کدام شهر ایران 
برایت جذاب تر است؟

حاال شد. البته که همه جا مى شود عکس گرفت حتى در جاها 
و شرایط سخت اما در بین شهرهاى ایران، یزد برایم جذابیت 

و تمایز بیشترى داشته است.
دوربین یا محتوا؟ کدامیک براى ساخت 
یک عکاس مستند درجه یک، الزم تر 

است؟
البته که براى عکاس مستند، داشتن بینش و داستان خوب 
براى تعریف کردن خیلى خیلى مهمتر از دوربین است، اما 
دوربین خوب نیز براى بیان بهتر داســتان ها به کار مى آید. 
من خودم عکاس موبایلى خیلى خوبى نیســتم ولى گاهى 
اگر الزم باشد و داســتان خوبى داشته باشم آن را با دوربین 

موبایلم ارائه مى کنم.
شــبکه هاى اجتماعى در کشــور ما 
طرفداران زیــادى دارد و مخصوصاً 
عکاسان، آنها را فضاهایى مناسب براى 
نمایش دادن آثار خود مى دانند؛ شــما 

چطور؟
خوب اســت واقعًا؛ نکات مثبت زیادى براى این شبکه ها 
مى توان شمرد اما من خودم از این شبکه ها استفاده شخصى 
مى کنم یعنى عکس هاى روزمره از پیرامونم را با دوستانم 
شریک مى شوم. مثالً  شاید همین حاال بخواهم یک عکس 
سلفى از مصاحبه مان بگیریم و آن را در صفحه شخصى ام 

بگذارم.

گفتگو با یکى از مهمترین عکاسان مستند دنیا

سبک زندگى ایرانى ها جالب است

میزان دسترسى ایرانیان به اینترنت اعالم شد 

زنان کدام استان ها رسانه اى تر هستند؟
ماجراى برنج هاى الستیکى و پالستیکى

سکه 10 هزار تومانى نداریم!

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده هاى غذایى سازمان غذا و 
دارو به انتشار کلیپى در فضاى مجازى با مضمون برنج هاى 

الستیکى و پالستیکى واکنش نشان داد.
مهندس سمیره صباح در گفتگو با ایسنا، در واکنش به انتشار 
کلیپى در فضاى مجازى با مضمون برنج هاى الستیکى و 
پالستیکى در بازار که سالمت مصرف کنندگان را به خطر 
انداخته، گفت: این خبر به هیچ عنوان صحت ندارد و سازمان 
غذا و دارو تمام منابع و مزارع برنج را قبل از اقدام به واردات، 
مورد بازدید و آزمایش قرار مى دهد. تمام کارخانه ها نیز بازدید 
مى شوند و موارد نیز قبل از اینکه مجوز واردات دریافت کنند، 
ابتدا باید ثبت شــوند.وى افزود: این کلیپ پیش از این نیز 
پخش شده بود. در همین راستا هم تولیدکنندگان و انجمن 
برنج هند به ایران آمدند و در حضور رئیس سازمان غذا و دارو 
مستندات شان را ارائه دادند که برنج هایشان در مزارع تولید و 

به ایران و سایر کشورها صادر مى شود.
معاون اداره کل نظارت بر فرآورده هاى غذایى سازمان غذا 

و دارو افزود: بازدیدهاى مکرر از مزارع برنج هند، پاکستان، 
تایلند و اخیراً نیز اروگوئه و پاراگوئه و ســایر منابع توسط 
بازرسان ســازمان غذا و دارو انجام مى شود و بدین ترتیب 
تمام منابع ابتدا ثبت مى شــوند و بعــد از آن مجوز واردات 

دریافت مى کنند.
صباح  تأکید کرد: هر محموله اى هــم که به گمرك وارد 
مى شود، ابتدا به آزمایشگاه ارسال شده و پس از آنکه تأییدیه 
آزمایش هاى مربوطه را دریافت کــرد، مجوز مصرف آن 
صادر مى شــود. معاون اداره کل نظارت بــر فرآورده هاى 
غذایى سازمان غذا و دارو در پایان مجدداً گفت: در مجموع 
این کلیپ کامًال کذب بوده و محتــواى آن به هیچ عنوان 

مورد تأیید نیست.
گفتنى است؛ اخیراً کلیپى در فضاى مجازى منتشر شده که با 
ریختن مشتى برنج روى شعله گاز، نشان مى دهد که برنج ها 
مانند پالستیک آب شده و سیاه مى شوند. راوى این کلیپ 
ادعاى الستیکى، پالستیکى و مشمایى بودن برنج ها را دارد.

این روزها با افزایش عالقه مــردم به اعمال جراحى زیبایى 
برخى مؤسسات و شرکت ها و حتى وارد کنندگان تجهیزات 
و مواد اقدام به برپایــى دوره و کالس آمــوزش زیبایى و 
جوانسازى مى کنند، این در حالى است که بر اساس قانون 
و مصوبات آن، برگزارى کالس هاى آموزشى و تخصصى 
پزشکى وظیفه دانشگاه هاى علوم پزشکى و انجمن هاى 

علمى است و غیر از آن غیرمجاز است.
برگزار کنندگان این کالس ها با استفاده از تبلیغات در فضاى 
مجازى با جذب افراد غیرحرفه اى براى آموزش شگردهاى 
زیباسازى چهره را تشویق و ترغیب مى کنند و این افراد نیز 
با توجه به این باور غلط که مراکزى مانند آرایشگاه ها مورد 
بازرســى قرار نمى گیرند، این محل ها را براى ارائه خدمات 

انتخاب مى کنند.
رئیس انجمن جراحان پالســتیک در گفتگو با ایلنا درباره 
عملکرد این گونه مراکز آموزشــى گفت: تنها مراکزى که 
توسط معاونت آموزشى وزارت بهداشــت و درمان مجوز 
آموزش داشته باشــند مورد اعتماد و قانونى هستند، وقتى 
فردى پایه کار پزشــکى را بلد نیســت نبایــد وارد چنین 
کالس هایى شود و اگر مرکز آموزشى این مجوزها را ارائه 
دهد، بزرگ ترین قصور پزشــکى صورت گرفته است که  

مى تواند عوارض بسیار بدى داشته باشد.
ابوالحسن امامى ادامه داد: هر گونه کار تهاجمى به بدن از 
طریق تزریق ماده یا تداخل در بدن باید زیر نظر پزشک باشد، 
چراکه در اغلب موارد این گونه اقدامات، عوارض بسیار زیادى 
را براى مردم ایجاد مى کند و باعث ایجاد نامنظمى ها در سطح 

پوست مى شود.
رئیس انجمن جراحان پالســتیک خاطرنشان کرد: براى 
درآمد بیشتر معموًال از مواد نامرغوب نیز استفاده مى کنند و 
تزریق این مواد واکنش هاى آلرژیک را به همراه دارد و پوست 
عفونى شده و ظرافت طبیعى پوست از بین مى رود. همچنین 

هر گونه تزریق اشتباه نیز مى تواند منجر به کورى دائمى شود.
امامى درباره برخى اقدامات مانند نخ کشیدن پوست گفت: 
نخ کشیدن باید توسط جراح پالستیک صورت بگیرد چراکه 
از نظر آناتومیک محل مخصوصــى باید در صورت در نظر 
گرفت. همچنین همه افراد نباید از این روش استفاده کنند. 
افتادگى صورت به علت پدیده پیرى یا کاهش وزن سریع از 
عواملى است که باعث افتادگى پوست در صورت مى شود و 
این روش باید براى تعداد محدودى از افراد انجام شود و باز 

هم تأکید مى کنم این روش باید زیر نظر جراح پالســتیک 
انجام شود.

او همچنین درباره جراحى هاى زیبایى متــداول و رایج در 
جامعه تصریح کرد: متداول ترین جراحى زیبایى عمدتًا در 
صورت، جراحى بینى و لیفت صورت یا قســمتى از صورت 
انجام مى شود. همچنین کسانى که در اوایل سنین میانسالى 
هستند، ممکن اســت چین هاى اخم و خنده  آنها بیشتر به 
چشم بیاید که ســعى مى کنند با تزریق فیلر این عارضه را 

برطرف کنند، البته این فیلرها باید طبیعى و از جنس چربى 
باشد که حداکثر به مدت شش ماه تا یکسال جذب بدن شده 
و قیمت آنها نیز بسیار گران است و حتماً باید توسط پزشک 

متخصص انجام شود.
این جراح پالستیک خاطرنشان کرد: از دیگر اعمال جراحى 
پرطرفدار کوچک کردن قوس کمر است که ممکن است 
به دلیل چاقى و افتادگى شکم ایجاد شود که با ساکشن یا 

جراحى اصالح مى شود.

میزان دسترسى ایرانیان به اینترنت طبق آمارهاى دفتر 
توسعه انســانى ســازمان ملل متحد بیش از 44 درصد 
است؛ درصدى که گرچه با سرعت زیادى روبه رشد است 
اما دراین میان زنان همچنان ســهم کمترى را به خود 

اختصاص داده اند.
سمنان باالترین میزان استفاده از اینترنت در میان زنان 
15 تا 54 ساله را با 38/54 درصد به خود اختصاص داده 
است. استان هاى تهران با 31/93، اصفهان با 25/84، 
البرز با 24/16 و گیالن با 23/17درصد در رتبه هاى بعدى 
دسترسى زنان به اینترنت در کشور قرار دارند. در مقابل 
این آمار، استان سیستان و بلوچستان تنها با 4/47درصد 

در انتهاى این جدول قرار گرفته است.
بر اساس گزارش هاى منتشر شده معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهورى، زنان 15 تا 54 ساله سیستان 

و بلوچستان در دسترســى به رایانه نیز اوضاع مناسبى 
ندارند. این زنان تنها 10/01 درصد به رایانه دسترســى 

دارند.
این در حالى اســت که زنان ســمنانى نیز در دسترسى 
به رایانه با بیش از 60 درصد، رتبه اول را در کشــور به 

خود اختصاص داده اند. زنان ســاکن استان هاى تهران 
با 51/58، البرز بــا 47/64و اصفهان بــا 45/96نیز در 

رتبه هاى دوم تا چهارم قرار گرفته اند.
زنان سیستان و بلوچستان با محرومیت از وسایل ارتباط 
جمعى در شاخص هاى مربوط به رسانه هاى جمعى نیز 
در پایین ترین سطح از میانگین هاى کشورى قرار دارند 
و بیش از 8/39درصد از زنان این اســتان به هیچکدام 
از رسانه ها، درطول هفته دسترســى ندارند. درحالى که 
زنان ساکن استان تهران در این شــاخص رتبه 13 را با 

1/61درصد به خود اختصاص داده اند.
زنان کهگیلویــه و بویر احمد با 3/43درصد، خراســان 
جنوبى با 2/11درصد، گلســتان با 2/06درصد و بوشهر 
با 2/03درصد در رتبه هاى بعدى کمترین دسترسى به 

رسانه ها در کشور قرار گرفته اند.

هشدار رئیس انجمن جراحان پالستیک

استفاده از مواد نامرغوب در اعمال زیبایى
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خمینى شهر 8 ماه است 
فرماندار ندارد

آیت ا... رحیمى،  امام جمعه خمینى شـهر گفت: براى 
چندمین بـار به اسـتاندار اصفهـان تذکر مـى دهم و 
قبًال نیز مکرر گفته ام که سزاوار نیست شهرستانى با 
350هزار نفر جمعیت و وجود مشکالت متعدد، هشت 
ماه بدون فرماندار اداره مى شـود کـه در این مدت با 

سرپرستى مدیریت شده است.

هوا 3 درجه گرم تر مى شود
  مدیـر اداره پیـش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفـت: میانگیـن دماى هـوا یک تـا 3 درجه 
گرم تر مى شـود. حسن خدابخش با اشـاره به بررسى

نقشه هاى هواشناسى استان اصفهان طى دو روز آینده 
اظهار داشت: بررسـى این نقشـه ها بیانگر گذر امواج 
ناپایدار بر روى استان اصفهان است.وى در خصوص 
وضعیت دماى هواى استان نیز ابراز داشت: دماى هوا 
در روز سـه شـنبه (امروز) در اکثر مناطق بین یک تا 3 

درجه سانتیگراد  افزایش خواهد داشت.

حضور 30 مشارکت کننده  در 
نمایشگاه پزشکى عمان

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان گفت: با توجه به پتانســیل باالى ایران در 
زمینه هاى مختلف بهداشتى-درمانى، قابلیت هاى 
متخصصان پزشــکى ایران و همچنین فراهم بودن 
بسترهاى مناســب براى حضور ایران در بازار کشور 
عمان، شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان از ســال 2014 براى نخستین بار شرایطى 
را در کشور عمان فراهم ساخت تا برترین هاى ایران 
بتوانند در نمایشگاه پزشکى عمان به صورت گروهى 

و در قالب پاویون ایران مشارکت داشته باشند.
رسول محققیان با اشاره به اینکه امسال چهارمین سال 
استقرار پاویون جمهورى اسالمى ایران در این نمایشگاه 
و از سوى شرکت نمایشگاه اصفهان است، تأکید کرد: 
این اقدام با همراهى سفارت ایران در عمان انجام شده و 
خوشبختانه حضور قوى و قدرتمندى را براى ایران زمینه 
ســازى کرده اســت. وى افزود: در هفتمین نمایشگاه

بین المللى تجهیزات و خدمات پزشــکى عمان که در 
مرکز نمایشگاه هاى جدید عمان برپاست، شاهد حضور 
حدود 30 شرکت، مؤسسه، انجمن و بیمارستان از کشور 

ایران در فضایى بالغ بر 300 مترمربع خواهیم بود. 

فردا؛ رونمایى از 6 عنوان کتاب 
تولیدى حوزه هنرى

با حضور جمعى از مسئوالن و هنرمندان استان اصفهان، 
از شـش عنوان کتاب هاى تولیدى حوزه هنرى اسـتان 
اصفهان رونمایى مى شـود.این مجموعـه کتاب ها که 
در زمینـه ادبیات، ادبیات پایدارى، تئاتـر، پژوهش تولید 
شده اسـت در سـاعت 18و30دقیقه روز چهارشنبه 19 
مهرماه(فردا) در سـاختمان مرکزى حوزه هنرى استان 
اصفهان واقع در خیابان استاندارى، گذر سعدى، عمارت 

سعدى رونمایى خواهد شد.

استقرار 70 موکب از استان در 
مسیر پیاده روى نجف و کربال

مســئول حوزه نمایندگى ولى فقیه در جهاد کشاورزى 
اصفهان از اســتقرار 70 موکب از اصفهــان در نجف و 
کربال براى آســایش زائران خبر داد. حجت االســالم 
والمســلمین مجتبــى کوچــک زاده، با بیــان اینکه 
ســتاد بازســازى عتبات عالیات در جهاد کشــاورزى

 فعالیت هاى چشــمگیرى داشــته اســت، گفت: این 
ســتاد در تمام اســتان ها با یک نماینده فعال، اقدام به 
برنامه ریــزى جهت اســتقرار موکب در مســیر کربال

مى کند. وى گفــت: دراین موکب ها عــالوه بر تأمین 
امکانــات رفاهــى زائــران، اقــدام به فرهنگســازى 
نیز مى شــود.وى همچنین از اعزام گروهى از اســتان 
اصفهــان به کشــور عراق جهــت جانمایى اســتقرار 
موکــب هــا خبــر داد و افــزود: قطعــًا بــا توجه به 
برنامه ریزى هایى که به عمل آمده، اربعین امسال بهتر از 

سال هاى قبل برگزار خواهد شد.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
تعداد حادثه دیدگانى که نجاتگران جمعیت هالل احمر 
اصفهان به آنها امداد رســانى کردند در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل، 12 درصد افزایش یافته است.
محسن مؤمنى با بیان اینکه در سه ماه گذشته نجاتگران 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان به دو هزار و 165 
حادثه دیده امداد رســانى کردند، اظهار داشت: در طول 
تابستان گذشته، پوشش امدادى هزار و 141 مورد حادثه 
توســط امدادگران این جمعیت انجام شده که نسبت به 
مدت مشابه سال 95 در حدود 8 درصد افزایش داشت. 
وى افزود: در سال جارى نجاتگران جمعیت هالل احمر 

استان به دو هزار و 165 حادثه دیده امداد رسانى کردند 
که در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته 12 درصد 

افزایش یافته است.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان تصریح 
کرد: در این حوادث دو هزار و 107 نفر آسیب دیده بودند 
که یا به صورت سرپایى تحت درمان قرار گرفتند و یا به 

مراکز درمانى منتقل شدند.
وى افزود: در این مدت براى امداد رسانى به این حوادث، 
هزار و 486 تیم عملیاتى، عملیات امداد و نجات را انجام 
دادند که نســبت به مدت مشابه ســال قبل 10 درصد 

افزایش تیم هاى عملیاتى را نشان مى دهد.

مدیرکل پست اســتان اصفهان گفت: تا پایان شهریور 
ماه هفت میلیون و 861 هزار مرسوله پستى وارد استان 
شده و ده میلیون مرســوله از استان اصفهان خارج شده 

است.
سعید رجالى اظهار داشــت: 53 درصد از واحدهاى ما، 
واحدهاى روستایى هستند و 520 صندوق پستى شهرى 
در سطح استان وجود دارد که از این تعداد 250 صندوق 

پستى در نقاط روستایى نصب شده است. 
وى ادامه داد: به ازاى هر پنج هــزار و 162 نفر جمعیت 
استان، یک واحد پستى در اصفهان وجود دارد و 239 خط 
پستى در اصفهان وجود دارد و 656 نفر در پست اصفهان 

در حال کار هستند.
مدیرکل پســت اســتان اصفهان بیان کــرد: 6 درصد 
مرسوالت سفارشــى اســت که 18/5 درصد درآمد را 
تشکیل مى دهد، 42/5درصد مرســوالت عادى است 
که 2/5 درصــد از درآمد ما را تشــکیل داده، 12درصد 
از مرســوالت پیشــتاز هســتند کــه 42/4 درصــد 
از درآمد را تشــکیل مى دهدو 2/6درصد از مرســوالت 

ویژه هستند. 
رجالى درباره پست هوشمند نیز گفت: این کار با فناورى 
جدید آمیخته شده و کارها به صورت الکترونیکى در حال 

انجام است.

افزایش 12 درصدى امدادرسانى 
به حادثه دیدگان در اصفهان

صادرات 10 میلیون
 محموله پستى از نصف جهان

 شــرکت پلى اکریل ایران در ســال 1353 با مشــارکت بخش 
خصوصى، تعدادى از بانک ها و شــرکت دوپــان دونمور آمریکا 
تأسیس شد. پلى اکریل در 42 سال فعالیت خود، تأمین کننده مواد 
اولیه  400 واحد کوچک و بزرگ نساجى کشور با ظرفیت اسمى 125 

هزار ُتن در سال بود.
با وجودى که قرار بود دولت در دو بخش، اعتبار 40 میلیارد تومانى 
را به عنوان کمک به سرپا شدن این شرکت تخصیص دهد تاکنون 

فقط 20 میلیارد آن را پرداخت کرده است.
ورشکستگى پلى اکریل نه به دلیل بحران اقتصادى بلکه به دلیل 
عوامل مدیریتى و مشکالت داخلى رخ داد و همین مسئله سبب شد 
در چند سال اخیر شاهد تعویض چند باره مدیریت این کارخانه باشیم 

اما امروز با حمایت مالى توانست بار دیگر روى پاى خود بایستد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان از آغاز تعمیرات 
دســتگاه ها و بخش هایى از این کارخانه خبــرداد و اضافه کرد: 
شهریور سال گذشــته 200 میلیارد ریال تسهیالت دولتى به این 
شرکت داده شد و قرار اســت دو فقره تسهیالت صد میلیارد ریالى 
دیگر از بانک هاى صنعت و معدن و ملــى با ضمانت دولت به این 

شرکت پرداخت شود.
بــه گفتــه برخــى از مســئوالن پلــى اکریــل، هــم اکنون 
700 نفر کارگــر مجــدد در این واحــد صنعتى بــه کار گرفته

شده اند.این اظهارات مســئوالن دولتى و غیردولتى اصفهان در 

خصوص حل بخشى از مشکالت پلى اکریل در حالى است که یکى 
از کارگران شــرکت پلى اکریل گفت: در این مدت تنها در قسمت 
یارن پلى اســتر از ده ماشین، دو ماشــین به کار افتاده است و نخ

پلى استر تولید مى شود.صادق کرمى افزود: این در حالى است که با 
راه اندازى این بخش درحدود 300 تا 400 نفر از کارگران در حال 

حاضر به کار گرفته شده اند.
این گفته کارگر پلى اکریل در حالى اســت که شرکت پلى اکریل 
پس از دو سال افتادن در سراشیبى و تعطیلى کامل، امروز در حالى 

توانست سرپا بایستد که از بین بیش از دو هزار کارگر تنها 300 تا 
400 کارگر را توانسته دوباره به محل کارشان بازگرداند و کارگران 

در سه شیفت متوالى مشغول به کار هستند.

حقوق کارگران پلى اکریل یکســال عقب افتاده 
است

وى ادامه داد: در مدت تعطیلى کامل شرکت پلى اکریل تنها افرادى 
که یک تا دو سال دیگر بازنشسته مى شدند حاضر به دریافت بیمه 
بیکارى نشدند و در این مدت بدون دریافت هیچ حقوقى به کارخانه 

مى رفتند و کار نگهبانى و تعمیرات کارخانه را انجام مى دادند.
یکى دیگــر از کارگران نیز با اشــاره به اعالمیه اى که شــوراى
پلى اکریل به کارگران ابالغ کرده است، گفت: در این اعالمیه آمده 
اســت، کارگرانى که براى حضور در شرکت پلى اکریل فراخوانده 
نشده اند با مکاتبات انجام شده با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى و 
بیمه، کماکان تحت پوشش بیمه بیکارى خواهند ماند و براى تمدید 

و تغییر قرارداد به تدریج با آنها تماس گرفته خواهد شد.
على کالمى ادامه داد: کارگران بخش مزبور فعًال به صورت شیفتى 
و از 7 صبح تا ســاعت 16 و از ســاعت 16 تا 24 و از یک بامداد تا 

7و30دقیقه صبح کار مى کنند.
کالمى اضافه کرد: حقوق کارگران از ســال گذشته تاکنون عقب 

افتاده و وضعیت پلى اکریل آشفته است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرى شهردارى اصفهان گفت: عملیات اجرایى مرکز معاینه فنى 
خودروها به زودى تکمیل مى شود.

سعیدکورنگ بهشتى اظهارداشــت: احداث مرکز مکانیزه معاینه فنى خودروهاى سنگین به 
مساحت 6000 مترمربع در بزرگراه آزادگان جنب سازمان تاکسیرانى در دست اجراست. وى با 
اشاره به اینکه این پروژه تاکنون بیش از 99 درصد پیشرفت داشته است، افزود: عملیات احداث 
مرکز معاینه فنى خودروهاى سنگین در آینده اى نزدیک تکمیل مى شود و به بهره بردارى رسمى 
مى رسد. مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه تجهیزات این پروژه نصب 
شده و اکنون محوطه سازى آن در حال تکمیل است، عنوان کرد: مرکز معاینه فنى خودروهاى 
سنیگن داراى محوطه سازى، ساختمان ادارى، ســالن معاینه خودروهاى سنگین، پارکینگ 
خودروها و محل استراحت راننده هاست.کورنگ بهشتى با بیان اینکه محوطه سازى این پروژه 
با اعتبارى بیش از یک میلیارد تومان انجام شده است، تأکید کرد: معاینه فنى، یکى از راهکارهاى 
مؤثر در کنترل آالیندگى خودروهاست و تحقیقات نیز نشان مى دهد انجام صحیح معاینه فنى 

خودروها مى تواند ساالنه مواد آالینده را به میزان 425 هزارتن کاهش دهد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان گفت: خّیران اصفهانى در شش ماه نخست سال جارى 
12میلیارد و 880 میلیون تومان صدقه دادند.

حمیدرضا شیران با بیان اینکه 501 هزار و 392 صندوق کوچک، متوسط و بزرگ در استان نصب شده است، اظهار 
داشت: خّیران اصفهانى در سال جارى بیش از 12میلیارد تومان صدقه پرداخت کرده اند.

وى کمک خّیران و نیکوکاران را در طرح هاى مشارکتى این نهاد مطلوب ارزیابى کرد و ابراز داشت: صندوق هاى 
کمیته امداد یکى از راه هاى جذب مشارکت هاى مردمى به شمار مى آید که در اماکن مختلف شهرى و روستایى 
نصب شده و با بهره گیرى از شیوه هاى نوین و درگاه هاى الکترونیکى، خیران بسیارى را در این امر خدا پسندانه 

شریک  مى کند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با بیان اینکه درآمد حاصل از صدقات صرف محرومان و نیازمندان همان 
منطقه مى شود، افزود: کمک هاى جمع آورى شده مردم براى رفع مشکالت و در سرفصل هاى مختلف از جمله 
تأمین مسکن، هزینه هاى درمانى، اشتغال، تحصیل، تأمین جهیزیه و کمک به امر ازدواج جوانان نیازمند هزینه 

مى شود.

مســئول بسیج مهندســین صنعتى اســتان اصفهان 
گفت: با راه انــدازى کلینیک صنعتى متشــکل از 13 
کارگروه تخصصى و با هــدف پایش صنایع، موفق به 
ارتباط گیرى بــا تعداد زیادى از صنایع دچار مشــکل 

شده ایم.
حسن شادمانفر با اشــاره به دایره گسترده مخاطبان 
سازمان بسیج مهندسین صنعتى استان اصفهان اظهار 
داشت: جمعیت مخاطب این سازمان در استان اصفهان 
که شــامل همه فارغ التحصیالن رشته هاى مهندسى 
در حوزه صنعت اســت بالغ بر 30 هزار نفر تخمین زده 

مى شود.
وى بیــان کــرد: مهمتریــن فعالیت این ســازمان
ارتباط گیرى با صنعت، عارضــه یابى و پایش صنایع 
و کمک به بخش هاى مختلف صنعتى اســت که تا به 
حال توانسته ایم با ایجاد بانک اطالعاتى از صنایع دچار 
عارضه و تشــکیل گروه هاى جهادى مشتمل بر 15 تا 
20 نفر بســیجى مهندس در سطح اســتان اصفهان، 
به تــالش در جهت رفــع عوارض صنایــع و تحقیق

 و پژوهش پیرامون راه حل هــاى رفع این معضالت 
بپردازیم.

وى با توضیح لزوم رفع عوارض صنعتى از صنایع دچار 
معضل اســتان اصفهان ادامه داد: در همین راســتا با 
راه اندازى یک سازمان مردم نهاد تحت عنوان کلینیک 
صنعتى متشــکل از 13 کارگروه تخصصى و با هدف 
پایش صنایع، موفق به ارتباط گیــرى با تعداد زیادى 
از صنایع دچار مشکل شده ایم که در ادامه با همکارى 
دیگر نهاد هاى متولى همچون شــرکت شهرك هاى 
صنعتى توانسته ایم سطح قابل قبولى از تحقیق پیرامون 

عارضه یابى صنایع را به دست آوریم.
شــادمانفر ادامه داد: طى توافقات صــورت گرفته با 

بسیج سازندگى اســتان اصفهان بسیارى از دوره هاى 
آموزشــى صنعتى در راســتاى ارتقاى ســطح کیفى 
و کمى برنامه هاى آموزشــى و توانمندسازى سازمان 
بســیج مهندســین صنعتى به این ســازمان منتقل
 شــده، بنابراین تــا به حــال توانســته ایم دوره هاى 
متعددى را برگــزار و فارغ التحصیــالن زیادى را به 

عنوان مخاطبان دوره هاى مذکور به ســطح باالترى
 از دانش تخصصــى مربوط به حوزه خــود راهنمایى 

کنیم.
وى گفت: با توجه به وضعیت بحرانى صنایع اســتان 
اصفهان که مطابق آمارهاى رســمى تعــدادى بالغ 
بر دو هــزار صنعت و برابر با 40 درصــد از کل صنایع 

فعال استان را شــامل مى شود متأســفانه فرآیند حل 
معضالت و مشــکالت صنایع به کندى جلو مى رود و
 این ســازمان طى ســال گذشــته با ارتبــاط گیرى
موفق با بســیارى از صنایع توانســته بیــش از 200 
صنعت را عارضه یابى و در جهت رفع مشــکالت آن 

تالش کند.

وضعیت صنایع بحرانى که 40 درصد از کل صنایع فعال استان را شامل مى شود

رفع عارضه یابى و پایش صنایع 
درکلینیک تخصصى صنعت استــان 

رئیس شــوراى اســالمى شاهین شــهر گفت: 
مهمترین موضوع مورد توجه در مدیریت شهرى 
شاهین شهر با توجه به کاهش شدید منابع درآمدى 
شهردارى که علت آن به وضع قانون برنامه ششم 
توسعه برمى گردد این اســت که توزیع پرداخت 
عوارض شــهردارى قبًال به صورت شهرستانى 
بود ولى االن به صورت استانى شده است که این 
عوارض استانى نسبت به سرانه جمعیت سنجیده 
و توزیع مى شود و شاهین شهر بعد از اجرایى شدن 
این قانون در اوایل سال 96 به شدت کاهش بودجه 
داشته اســت و اجراى این طرح و کاهش بودجه 
که موجب رشد هزینه ها شــده است و اگر مسئله 
کاهش درآمد جدى گرفته نشود شهر را با بحران 
جدى مواجه مى کند و باید نظم مالى و ادارى را بر 

شهردارى حاکم کنیم.
مهرداد مختــارى در ادامــه بیان کــرد: یکى از 
راهکارهاى درآمدى که مدنظر مدیریت شهرى 
است استفاده از بخش خصوصى در قالب مشارکت 
و سرمایه گذارى اســت. البته این سرمایه گذارى 
نباید در بخش هاى تجارى تزریق شــود بلکه در 
بخش هاى رفاهى- تفریحى مثل پارك هاى آبى 

نیاز بیشترى دیده مى شود. 
وى با اشاره به مهمترین اهداف مدیریت شهرى 
خاطرنشــان کرد: از اهداف مورد توجه مدیریت 
شهرى، نظم و انسجام سیستم ادارى است و این 
مهم با بــه کارگیرى نیروى انســانى مفید اتفاق 
مى افتد نباید با جذب نیروى مضاف بر خواســته 

شهردارى، بدنه آن را حجیم کرد.
مختارى با اشاره به اولویت ها در مدیریت شهرى 
گفت: نیازسنجى در محالتى که از امکانات شهرى 
کمترى برخوردار هستند مانند حاجى آباد، گلدیس، 
خانه کارگر، هشت بهشت، مسکن مهر و... اولویت 

مهم ماست.
رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر تمکین و عمل 
به قانون که از هدف هاى مهم شوراى دوره پنجم 
و خواست اکثریت شــهروندان است را راهگشاى 

مس ائل پیش روى این شهر دانست.

نصف جهــان  رئیس شوراى اســالمى شهر کهریزسنگ 
گفت: در مدیریت شهرى کهریزسنگ، موضوعات مهمى 
وجود دارند که برحسب اولویت باید مورد توجه قرار گیرند. 
یکى از آنها اتمام پروژه هــاى نیمه تمام در حوزه عمران و 
شهرسازى است مثل وضعیت ســاختمان شهردارى که 
شهردار جدید از مراحل پیشــرفت آن بازدید به عمل آورد 

و احداث مجموعه اى ورزشى که سوله آن زده شده است.
اسماعیل امینى در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان با 
اشاره به معضل شدید کمبود آب و تأثیر آن روى بیکارى 
بیان کرد: شــهر ما نیز با معضل کمبود آب مواجه است و 
حتى با گرفتن بخشى از ســهمیه آب زاینده رود که بسیار 
ناچیز است، 80 درصد زمین هاى ما با مشکل بى آبى روبه رو 

است و با کاهش ذخایر آبى ســفره هاى آب زیرزمینى در 
آینده اى نزدیک به بیابانى بایر تبدیل مى شوند و مهم اینکه 

شغل اصلى مردم کهریزسنگ کشاورزى است.
وى افزود: کهریزسنگ هیچگونه کارخانه  یا کارگاه براى 
اشتغالزایى نیروى کار جوان و درآمدزایى ندارد و حتى در 
سال هاى اخیر با تعطیلى کارخانه کاشى اصفهان و کاشى 

نیلو جمعیت زیادى از کارگران آن بیکار شدند.
امینى در مورد نبود امکانات و خدمات فرهنگى گفت: عدم 
وجود کتابخانه یکى از مشکالت مهم شهرى براى جوانان 
ماســت به طورى که آنها به اجبار براى استفاده خدمات 
کتابخانه مجبور به رفتن به شهر اصغرآباد یا کوشک هستند 
که هم راه دور است و هم اینکه مکان قرارگیرى کتابخانه 

شهر کوشک در کنار خیابان اصلى است و سروصدا در آن 
بسیار زیاد است.

وى با توجه به اقدامات آینده در شهر اظهار داشت: احداث 
ایستگاه آتش نشانى، استقرار ادارات خدمات رسان و مجهز 
کردن خانه بهداشت، احیاى بافت هاى فرسوده و آزادسازى 

خیابان ها بخشى از مهمترین اولویت هاى ماست.
رئیس شوراى اسالمى شهر کهریزسنگ در پایان با اشاره 
به گرانى زمین هاى منطقه گفــت: چیزى حدود 50 تا 70 
مغازه مرغ فروشــى در خیابان هاى اصلى شهر داریم که 
باید همه آنها در یک مجموعه تجارى جمع شــوند ولى 
متأسفانه با وجود زمین هاى گران، اقدامات اجرایى کمى 

سخت شده است.

بودجه شهردارى 
شاهین شهر کاهش یافته است

کم آبى، زمین هاى کشاورزى کهریزسنگ را تهدید مى کند

آزاده بیگى

کمک 12میلیارد تومانى خیّران اصفهانى به مددجویان  

 کالف سردرگم پلى اکریل در جستجوى سرنخ

بازگشت مجدد 700 کارگر پلى اکریل به کار؛ از ادعا تا واقعیت
به زودى؛ تکمیل مرکز معاینه فنى خودرو
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سقوط یک کودك از 
سى و سه پل

مدیر مرکز حـوادث و فوریت هاى پزشـکى اصفهان با 
اشاره به سقوط یک کودك از پل سى و سه پل اصفهان 
گفت: هیچ موردى از وقوع حادثه مشابه این موضوع در 

گذشته رخ نداده است.
غفور راسـتین اظهارداشـت: این حادثه در حدود ساعت 
21 یک شنبه شب رخ داده است و اورژانس پس از انجام 
اقدامات اولیه، کودك را به بیمارستان الزهرا (س) انتقال 

داده و کودك تا رسیدن به بیمارستان هوشیار بود.
 وى با بیان اینکه وقوع حوادث مشـابه ایـن موضوع در 
گذشـته اتفاق نیافتاده اسـت، افزود: زمانى که نیروهاى 
امـداد اورژانس بـه محل حادثه رسـیدند دختـر بچه در 
آغوش پدرش بود و پدر اعالم کرده که کودك از باالى 

پل به پایین پرت شده است.

اقدام به خودکشى در 
دادسراى اصفهان

متهم 30سـاله اصفهانى از طبقه چهارم دادسـرا سقوط 
کرد.رئیس کل دادگسترى اسـتان اصفهان گفت: ظهر 
دیروزمتهم 30ساله اى که به منظور رسیدگى به پرونده 
شکایات خود به دادسراى کهندژ اعزام شده بود، خود را از 

طبقه چهارم این ساختمان به بیرون پرت کرد.
احمـد خسـروى وفا بـا بیـان اینکه بـا حضور بـه موقع 
اورژانس این متهم به بیمارستان منتقل شد، افزود: این 

فرد هم اکنون تحت درمان قرار گرفته است.

نصب دستگاه تصفیه آب
 در 4 روستاى فریدن

دستگاه تصفیه آب (نیترات زدا) در چهار روستاى فریدن 
نصب و راه اندازى شده است.

مدیر آب و فاضالب روسـتایى شهرستان فریدن گفت: 
این دسـتگاه به منظور رفع مشـکل کیفیت آب در چهار 
روستاى نماگرد، غرغن، سینگرد و نسار این شهرستان 
نصب شده است. عباس رحیمى هزینه نصب و راه اندازى 
این دستگاه را شش میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: هم 
اکنون هشت روستاى فریدن با تانکر آبرسانى مى شوند 

که هفت روستا مشکل کیفى دارند.

پیشرفت 60 درصدى 
بازار عمده فروشان خشکبار

معاون عمران سـازمان میادین و سـاماندهى مشـاغل 
شهرى شـهردارى اصفهان اعالم کرد: محورهاى یک 
تا سـه بازار عمده فروشـان خشـکبار تاکنون 60 درصد 

پیشرفت داشته است. 
امیرنورى افـزود: عملیات اجرایى این پـروژه در نیمه دوم 
سـال  گذشـته با اعتبار 150 میلیارد تومان آغاز شد.وى با 
اشـاره به اینکه این پروژه در هفت  ردیـف و هر ردیف نیز 
داراى 15 واحد است، گفت: بازار عمده فروشان خشکبار و 
خوار و بار در زمینى به مساحت 14 هزار هکتار طراحى شده 
و 109 انبار نیز براى این مجموعه در نظر گرفته شده است.

بازرسى از
 197 واحد توزیع کاالى دخانى 

معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان گفت: از 197 واحد توزیع کاالى دخانى 
در اصفهان بازرسى صورت گرفت که 47 واحد به دلیل 

نداشتن مجوز فروش شناسایى شدند.
حمیدرضا خشنود اظهار داشـت: در بازرسى هاى انجام 
شـده از 197 واحد توزیع کاالى دخانـى،  47 واحد فاقد 
مجوز فروش و کارت عاملیت شناسایى بودند که پرونده 

آنها به تعزیرات حکومتى  ارجاع داده شد.
وى تصریح کـرد: همچنیـن در ایـن بازرسـى ده واحد 
کـه بـدون کارت عاملیـت بودند شناسـایى و بـه علت 
عدم تمکین متصدیـان واحدها براى پلمـب واحد اقدام 
قانونى شده است و طى بازرسى هاى صورت گرفته 253 
هزار نخ سیگار قاچاق کشف و به سازمان امالك تملیکى 

تحویل شده است.
وى با بیان اینکه عاملین توزیع تنباکوى صادراتى استان 
شـش واحد اسـت، ادامـه داد:  گشـت هاى مشـترك با 

سازمان هاى مختلف باید تشکیل و تقویت شود. 

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: تفکیک شــدن زمین کارخانه 
ریسباف و فروش آن صحت نداشــته و از لحاظ قانونى 
ایراد دارد چراکه ریســباف در فهرست آثار ملى ایران به 

ثبت رسیده است.
فریدون اللهیارى در واکنش به خبــرى مبنى براینکه 
زمین هاى کارخانه ریسباف تفکیک شده و براى فروش 
آماده است، اظهار داشت: چنین چیزى واقعیت ندارد، ما 
در این مورد خبرى نداریم و از لحاظ قانونى نیز ایراد دارد 
چراکه ریسباف در فهرست آثار ملى ایران به ثبت رسیده 
است و هرگونه مداخله در آن باید با هماهنگى سازمان 

میراث فرهنگى باشد.
وى افزود: تا االن چیزى به صورت رسمى در  این مورد 
به ما اعالم نشــده و این خبر درست نیست، اما اگر باشد 
استعالم هاى الزم باید از میراث فرهنگى صورت بگیرد 
و چنین چیزى از لحاظ قانونى درست نیست و در مراجع 

قانونى سیر خود را سپرى نکرده است.
مدیــرکل میراث فرهنگى اصفهان در پاســخ به اینکه 
چــرا این پــروژه به ُکندى صــورت مى گیــرد، گفت: 
به لحاظ حساسیت و بزرگى پروژه وســواس زیادى در 
طراحى و برنامه ریزى و تصمیم گیرى ها درباره ریسباف 

وجود دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناورى اطالعات اســتان اصفهان از 
راه اندازى نخستین مرکز«IX» کشــور در اصفهان خبر داد 
وگفت: هنوز دولت الکترونیک به طور کامل در استان اصفهان 
محقق نشده است اما با پیگیرى هاى صورت گرفته به سمت 

اجراى آن در حرکت هستیم.
جعفر مطلب زاده اظهار داشت: دولت الکترونیک به دو بخش 
خدمات دستگاه ها به مردم و همچنین خدمات درون بخشى 
دستگاه ها تقسیم مى شود. وى با بیان اینکه خدمات مورد نیاز 
براى ارائه به مردم شناسایى شده است، افزود: این خدمات در 
قالب وبسایت هاى نهادهاى دولتى و خدمات موردنیاز آنها در 
دســترس مردم قرار مى گیرد و البته امیدواریم خدمات بین 

دستگاهى نیز تکمیل شود. 
مدیرکل ارتباطات و فناورى اطالعات استان اصفهان در ادامه 
از راه اندازى نخستین مرکز «IX» کشور در اصفهان خبر داد 
که خدمات آن در حال انجام است و بیان داشت: هم اکنون در 
کل کشور 11 دستگاه توانمند به مرکز تبادل اطالعات متصل 
هستند و امیدواریم در اصفهان نیز دستگاه هایى از این دست، 
از این مسئله عقب نیافتند.وى در پاسخ به سئوالى پیرامون 
اجرایى شــدن دولت الکترونیک در استان اصفهان، گفت: 
هنوز دولت الکترونیک به طور کامل در استان اصفهان محقق 
نشده اما با پیگیرى هاى صورت گرفته به سمت اجراى آن 

در حرکت هستیم.

راه اندازى نخستین 
مرکز«IX» کشور در اصفهان

واکنش میراث فرهنگى به 
تفکیک و فروش زمین  ریسباف

«نهمین کنگره شهداى روحانى استان اصفهان بیستم 
مهرماه سال جارى در خیمه حسینى ناحیه امام صادق(ع) 

اصفهان برگزار خواهد شد.»
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در جمع 
خبرنگاران با اعالم این مطلب گفت: براساس تصمیمى 
که 9 سال پیش براى برگزارى کنگره شهداى روحانى 
استان اصفهان گرفته شد این کار که مشکل هم به نظر 
مى رسد آغاز شد و خوشبختانه با زحمات سپاه و حوزه و 
شناسایى شهداى روحانى، این کنگره برگزار و امسال نیز 

نهمین دوره آن برپا خواهد شد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد افزود: روحانیون، مظلوم 
هستند و مردم فکر مى کنند در دوران جنگ، روحانیون به 
جبهه نرفته اند، در حالى که در استان اصفهان با وجود دو 

هزار و 500 روحانى، 590 روحانى به شهادت رسیده اند.
وى با بیان اینکه فرزندان برخى از این روحانیون، نیز به 
شهادت رســیده اند گفت: در این کنگره، سه کتاب ارائه 
خواهد شد که بیوگرافى شهداى روحانى استان اصفهان 

با عکس آنان در آن چاپ شده است. 
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان اظهار 
داشت: روحانى شیعه در کارهایى که باید مردم انجام دهند 

همواره پیشقدم بوده و این یکى از عظمت هاى روحانیون 
شیعه نسبت به دیگر مذاهب اســت و روحانى شیعه در 
حقیقت شهادت را باالترین مقام دانسته و خود نیز به آن 

عمل کرده و مى کند.
آیت ا... طباطبایى نژاد گفت: روحانیون شیعه در کشورمان 
به 150 هزار نفر نمى رسند و ما روحانى در کشور کم داریم 
و این تا بدان حد است که در بسیارى از مدارس اصفهان، 
روحانى براى اقامه نماز که آموزش و پرورش خواســتار 

آن است نداریم.
وى با تأکید بر ضرورت برگزارى کنگره شهداى روحانى 
و ثبت آن در کتابى براى آیندگان افزود: روحانیت شیعه با 

روحانیون دیگر مذاهب اصًال قابل مقایسه نیست. 
رئیس ســتاد نهمین کنگره شــهداى روحانى استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: تعداد شــهداى روحانى در 
کل کشور چهار هزار و 500 شهید اســت و این الگو به 

حساب مى آید.
آیت ا... طباطبایى نژاد به این هم اشاره کرد که دولت ها 
در بودجه گذارى براى کارهاى فرهنگى-  مذهبى، از خود 

تمایلى نشان نمى دهند.
وى اظهار امیدوارى کرد نهمین کنگره شهداى روحانى 

استان اصفهان، به اهداف خود دست یابد.

شهادت 590 روحانى اصفهانى در دفاع مقدس
ساسان اکبرزاده

آزاده بیگى

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: در شهرستان اصفهان بالغ بر 120 هزار واحد صنفى فعال هستند و 86 هزار واحد 
پروانه اقتصادى گرفتند اما به دلیل رکود اقتصادى چند سال اخیر، 13 هزار واحد اعالم عدم فعالیت کردند.

رســول جهانگیرى تصریح کرد: اتاق اصناف اجالس هاى ماهانه برگزار مى کند و وظیفه اداره و سیاستگذارى اصناف 
را عهده دار است.

وى ادامــه داد: اتــاق اصناف مرکز 
اســتان اصفهــان داراى واحدهاى 
تخصصى بازرسى و نظارت اصناف 
استان اســت و بحث نظارت به خود 
اصناف واگذار شده است و در همین 
راستا نیز آرامش خوبى در سطح بازار 
بر قرار است و تنش هایى که پیش تر 
در کف بازار ایجاد مى شد توسط این 
واحد با تعامالت صورت گرفته کنترل 

شد.
جهانگیرى واحد آمــوزش را واحد 
بسیار مهمى دانست و مطرح کرد: مباحث مختلفى که مدنظر اصناف است در این واحد انجام مى شود، آموزش درس 
مکاسب، آموزش هاى امنیتى، قضائى، قانونى، بهداشــتى و ... در این واحد ارائه داده مى شود، این آموزش ها مى تواند 

تبعات مثبت را به خود مردم بازگرداند.

هفتمین جلسه علنى پنجمین دوره شوراى اسالمى 
شــهر با چندین رویداد جالب و تأمل برانگیز همراه 
بود که از جمله یکى از آن رویدادها در ابتداى جلسه و 

دیگرى در انتهاى آن رخ داد. 
اتفاق انتهایى جلسه روز یک شنبه که به نظر مهمترین 
تصمیم هفتمین جلســه شوراى اســالمى شهر هم 
بود و یک روز بعد از آیین تکریم و معارفه شــهردار 
اصفهان رخ داد، تصمیم جمعى اعضاى شــورا براى 
دیدار غیررســمى با قدرت ا... نوروزى، شهردار جدید 
اصفهان بود. این تصمیم که پیشنهاد فریده روشن، 
منشى جلسه شــورا بود مورد موافقت قرار گرفت تا 
اعضاى شورا همگى و به اتفاق بعد از پایان جلسه به 
طبقه باالى تاالر شورا بروند و با نوروزى دیدار کنند و 

سمت جدید او را به وى تبریک بگویند. 
شاید پس زمینه این مالقات غیررسمى به اظهارات 
شــهردار جدید برمى گردد که به نقل از فتح ا... معین 

رئیس شورا، به اعضاى شوراى شــهر قول داده بود 
در تمام مراحل در کنار شورا مى ایســتد و کارها را با 

همکارى و همراهى اعضا پیش مى برد.
به هر حال اعضا بعد از پایان جلســه علنى شــورا به 
دیدار شــهردار رفتند و این در حالــى بود که مهدى 
مقدرى، سخنگوى شورا ترجیح داد با حضور در جمع 

خبرنگاران، آنها را از مصوبات شورا مطلع کند.
اما آنچه در ابتداى جلســه رخ داد که آن هم در نوع 
خودش جذاب بــود، پرداختن تعــدادى از اعضاى 
شورا به سرنوشــت بعضى از شخصیت هاى سیاسى 
و فرهنگى کشــور بود که این روزهــا در برد خبرى 

رسانه ها قرار دارند.
از جمله مهدى مقدرى، سخنگوى شورا در اظهارات 
خود به وضعیت بیمارى محمدرضا شجریان پرداخت 
و براى او آرزوى بهبودى کرد و کورش خسروى، نایب 

رئیس کمیســیون امور اقتصادى شــورا در تذکرات 
خود به شــایعه اعمال محدودیت براى رئیس دولت 

اصالحات واکنش نشان داد.
این اما تنها تذکرات اعضاى جلسه در روز یک شنبه 
هفته جارى نبود بلکه مســائل شــهرى نیز در این 
تذکرات جایگاه ویژه اى داشت که در این باره مقدرى 
با اعتراض به آنچه آن را «تفکیک جنسیتى» در برخى 
از اتوبوس هاى خط BRT خواند ، خواستار این شد 
که همه شــهروندان از ظرفیت هــاى اتوبوس هاى 

موجود استفاده کنند. 
از دیگر تذکرات مهم او اشــاره به روز نکوداشــت 
زاینده رود در تاریخ 18 مهرماه (امروز) بود که گفت: 
باید تالش کنیم این میــراث طبیعى و معنوى فالت 
مرکزى ایران با تبدیل به رویــدادى پویا و تأثیرگذار 
در حوزه محیط زیست شهرى همواره در یادها بماند. 
این تذکرات به خوبى نمایانگر تفاوت دیدگاه هاى این 

دوره شوراى شهر با دوره هاى پیشین بود. 

مدیر عامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: دربازه  زمانى شــش ماهــه  فروردین تا 
شهریور ماه 96 نســبت به سال گذشــته 6/15 درصد 

مصرف بنزین در اصفهان افزایش داشته است.
حســین صادقیان درباره  افزایش مصرف ســوخت در 
اصفهان اظهار داشت: مقدار مصرف شده سوخت بنزین 
سال جارى برابر یک میلیارد و 73 میلیون و 558 هزار و 

200 لیتر است.
وى افزود: مصرف نفت سفید نیز نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 44/47 درصد کاهش داشته که در شش ماه 
نخست سال جارى مصرف نفت سفید در اصفهان چهار 

میلیون و 978 هزار لیتر بوده است.
مدیر عامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان با بیان اینکه مصرف نفت گاز نیز افزایش داشته 
 است، تصریح کرد: در نیمه نخست امسال افزایش 5/56 
درصدى نفت گاز را در مقایسه با سال گذشته داشته ایم 
که مقدار مصرفى آن در سال جارى برابر یک میلیارد و 

251 میلیون و 635 هزار و 100 لیتر است.
وى بیان کرد: میزان مصــرف نفت کوره (مازوت) نیزدر 
ســال جارى 13 میلیون و 825 هزار لیتر است که این 
مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33/06 درصد 

کاهش داشته است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس با اشاره به اجراى 
طرح فاضالب مبارکه گفت: قراردادى در زمینه 
فاضالب این شهرستان منعقد و بالتکلیف مانده 
که در این زمینه بخــش خصوصى باید در بحث 
پمپاژها 30 میلیارد تومان کســرى این پروژه را 

فراهم کنند.
زهرا سعیدى با اشــاره به حقابه هاى شهرستان 
مبارکه و مشــکالت آن اظهار داشت: درحدود 
12 هزار کشاورز زحمتکش در شهرستان مبارکه 
داریم که خوشــبختانه بــا رایزنى هاى صورت 
گرفته توانستیم به وضعیت معیشتى کشاورزان 

شهرستان رسیدگى کنیم.
وى در پاسخ به این سئوال که درباره آب شرب 
گالیه مندى هایى توســط روســتاییان صورت 
گرفته است که پیگیرى هاى الزم را انجام دادیم، 
افزود: اعتبــارى از وزارت نیرو بــراى رفع این 
مشــکالت دریافت کردیم کــه در حال حاضر 
مشــکلى بین آب روســتایى و آب شــهرى به 
وجود آمده است که امیدواریم تا سال آینده این 
مشکل برطرف شود چرا که مشــکل اعتبارى 
حل شــده و در حال حاضر مشکل مدیریتى آن 

باید اجرا شود.
نماینده مــردم مبارکه در مجلس با اشــاره به 
بحث فاضالب شهرســتان مبارکه تصریح کرد: 
قــراردادى در زمینه فاضالب این شهرســتان 
منعقد و بالتکلیــف مانده بود و در واقع شــهر 
مبارکه و کرکوند مشــکل اعتبــارى دارند که 
بخش خصوصى باید در بحث پمپاژها 30 میلیارد 
تومان کســرى را براى تکمیل فاضالب این دو 

شهر فراهم کند.

آیین گشایش نمایشگاه «لهستان مستقل؛ لهستانى ها» امروز در محل موزه هنرهاى معاصر برگزار مى شود.
 نمایشگاه «متولدین لهستان مستقل، لهستانى ها؛ کودکان اصفهان پس از 75 سال به ایران بازمى گردند.» نمونه هایى از 
میراث لهستان را از طریق مجموعه اى منحصربه فرد از نگاتیوهایى که در استودیوى ابوالقاسم جال نیم  قرن بعد از پایان یافتن 

جنگ  جهانى دوم یافت شده است، ارائه مى کند.
ایــن نمایشــگاه، کــه بــه مناســبت هفتــاد و پنجمیــن ســالگرد ورود 120هــزار لهســتانى برگــزار 
مى شود  شامل 67عکس دسته جمعى و تک پرتره هاى آتلیه اى و همچنین تصاویرى از جامعه  لهستانى هاست که در بیرون 
از استودیو عکاسى شده اند. این نمایشگاه امروز ساعت16 در گالرى شماره یک محل موزه هنرهاى معاصر اصفهان برگزار 

مى شود.

رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومى استان اصفهان 
گفت: موضــوع ســاماندهى مجتمع هــاى تجارى را
 در دســتور کار خود قرار داده ایم و یک بانک اطالعاتى 

را با کمک کســبه ایجاد کــرده ایم کــه مجتمع هاى
تجارى باید ارتباط تنگاتنگ و صمیمى با پلیس داشــته 

باشند.

سرهنگ اکبر عاصمى اظهارداشت: هر سال جلسه اى را 
با عنوان پلیس امنیت و اصناف در خدمت اصناف هستیم، 
البته این جلسه نمادین است اما آن چیزى که برکات این 

نشست است ارتباطات صمیمى اى است که با کسبه و 
اصناف در طول سال داریم.

وى بیان کرد: هر کدام از واحدهاى صنفى و رؤســاى 
اتحادیه ها که خواســتار ارتباط با ما بوده اند به صورت 
آزاد این ارتبــاط را برقرار کردیم، ایــن ارتباط به راحتى 
برقرار شده است و توانسته ایم مشکالت را به راحتى حل 
کنیم، یکى از مواردى که باید پیگیر باشیم حق اصناف

است.
رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومى استان اصفهان 
در همین خصوص ادامه داد: کســى که به امید کسب 
روزى حالل براى خود و خانواده اش کسب  و کار را ایجاد 
مى کند ما نیز باید پیگیر حقوقشان باشیم البته حق مردم 
را نیز باید پیگیرى کنیم، مردم به واحدهاى کسبى اعتماد 
مى کنند و این اعتماد به واسطه پروانه هاى شغلى است 

که ما امضا مى کنیم.
وى با بیان اینکه براى اعتماد بیشــتر مردم به اصناف، 
باید حق مردم را در این خصوص پیگیرى کنیم، تصریح 
کرد: حق ســوم حق حاکمیت است، جمهورى اسالمى 
این مشــروعیت را به ما داده اســت تا به مردم خدمت 
کنیم، رعایت حق شــهروندى و رعایت امر به معروف و 
نهى از منکر از قانون هایى اســت که وظیفه پیگیرى به 

عهده ماست.
عاصمى با بیان اینکه کسبه در قبال خدمات و کاالیى که 
به مردم عرضه مى کنند سودى دریافت مى کنند، افزود: ما 
نیز در قبال امنیتى که باید براى مردم ایجاد کنیم حقوق 
دریافت مى کنیم و اگر جان خود را هم در این راه فدا کنیم 

تازه وظیفه خود را انجام داده ایم.

رئیس پلیس اطالعات وامنیت استان اصفهان خواستار شد؛

مجتمع هاى تجارى با پلیس ارتباط داشته باشند
تکمیل فاضالب مبارکه 
با 30 میلیارد تومان

افزایش 6درصدى مصرف بنزین در استان  

یک نمایشگاه عکس متفاوت امروز افتتاح مى شود

آنچه در جلسه علنى شورا گذشت

تذکرات متفاوت

تعطیلى 13 هزار واحد صنفى  اصفهان
لهستانى ها به اصفهان باز مى گردند به دلیل رکود اقتصادى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023000790 مــورخ 1396/06/30 آقاى غالمرضا 
خادم به شــماره شناســنامه 1540 کدملى 1286351162 صادره از اصفهان فرزند ناصر نسبت 
به 6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 
93/09 مترمربع از پالك شماره 51- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى مع 
الواسطه از خانم محترم آقاجانى فشارکى به غالمرضا خادم واگذار گردیده است.  بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/7/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/18 م الف: 20689 صفائى رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/7/106
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000781 مورخ 1396/06/30 خانم فروغ مسکریان 
اصفهانى به شماره شناسنامه 5342 کدملى 1751291901 صادره از اهواز فرزند اسماعیل نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 37/20 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 2 فرعى از 1133 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که ســهم االرث از 

مرحوم اسماعیل مسکریان اصفهانى مى باشد.
ردیف2- برابر رأى شماره 139660302023000782 مورخ 1396/06/30 خانم ناهید مسکریان 
اصفهانى به شماره شناسنامه 3060 کدملى 1751071375 صادره از اهواز فرزند اسماعیل نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 37/20 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 2 فرعى از 1133 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که ســهم االرث از 

مرحوم اسماعیل مسکریان اصفهانى مى باشد.
ردیف 3- برابر رأى شماره 139660302023000783 مورخ 1396/06/30 خانم رباب مسکریان 
اصفهانى به شماره شناسنامه 988 کدملى 1755268742 صادره از اهواز فرزند اسماعیل نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 37/20 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 2 فرعى از 1133 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که ســهم االرث از 

مرحوم اسماعیل مسکریان اصفهانى مى باشد.
ردیف 4- برابــر رأى شــماره 139660302023000784 مــورخ 1396/06/30 خانم فاطمه 
مسکریان اصفهانى به شــماره شناســنامه 5343 کدملى 1751291911 صادره از اهواز فرزند 
اسماعیل نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 37/20 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 2 فرعى از 1133 باقى مانده- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که 
سهم االرث از مرحوم اسماعیل مسکریان اصفهانى مى باشــد.  بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 96/7/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/18 م الف: 20686 صفائى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/121
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000788 مورخ 1396/06/30 خانم زرى دخت 
کالساز به شماره شناســنامه 42512 کدملى 1280850711 صادره از اصفهان فرزند محمدتقى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 90/24 مترمربع از پالك 
شماره 1342- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بصورت عادى از طرف ورثه مرحوم حاج 
فتح اله احمدى و عباســعلى مقبل اصفهانى واگذار گردیده است.  بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 96/7/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/18 م الف: 20763 صفائى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/122
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شــعبه 13 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى 
در خصوص پرونده اجرایى کالســه 960782ح/13 له ناهید جامى و علیه وراث مرحوم مرتضى 
امیدزاد مبنى بر مطالبه مبلــغ 1/397/716/818 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و 
حق االجراى دولتى در روز ســه شنبه مورخه 1396/8/16 ســاعت 8/30 صبح در محل اجراى 
احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 10 جهت فروش 21/021 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ ملکى با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى مرحوم 
امیدزاده و اکنون در ت صرف مالکانه مالکین مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با سپردن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک به آدرس خیابان مشــتاق سوم، پشت سازمان 
انتقال  خون با پالك ثبتــى، فرعى از 12321 اصلى بخش 5 اصفهان به مســاحت (1063/83) 
یک هزار و شصت و سه متر و هشتاد و سه دیسیمتر مربع مازاد اول مورد ثبت شماره 137466 در 
صفحه 368 دفتر 104 دفاتر خروجى بخش پنج اصفهان اداره ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 
مالک آقاى مرتضى امیدزاده به شــماره ملى 1287681492 مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان حدود و مشخصات ذکر شده در سند: شماًال مه زیست به جاده دنباله شیر به طول 
سى و یک متر و پنجاه و ســه صدم متر شرقا مه زیست به جاده دنباله شــیر به طول هجده متر و 
ســى صدم متر و جنوبا به جاده دنباله شیر به طول ســى و هفت متر و نیم غربا اشتراکى با ملک 
دوازده هزار و سیصد و بیست و چهار به طول چهل متر و نیم. ارزش ملک مورد معرقى با توجه به 
مساحت، موقعیت و نوع کاربرى و کلیه عوامل موثر در ارزیابى به نظر اینجانب از قرار هر متر مربع 
9/000/000 ریال (نه میلیون ریال) و ارزش سه دانگ از ششدانگ آن معادل 4/787/235/000 
ریال (چهار میلیارد و هفتصد و هشتاد و هفت میلیون و دویســت و سى و پنج هزار ریال) برآورد 
و اعالم مى گردد. م الــف: 21729 منصورى دادورز اجراى احکام حقوقى دادگســترى اصفهان 

7/417/
 مزایده

مزایده اموال منقول اجراى احکام حقوقى شعبه 6 نیابت اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در 
خصوص پرونده اجرایى کالسه 961289ج6 له خانم الهه بیگدلى و علیه آقاى محمدرضا جعفرى 
مبنى بر مطالبه مهریه در تاریخ 96/8/16 ســاعت 9 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى 
اصفهان طبقــه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که توســط کارشــناس رســمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى اصفهان جاده اصفهان 
شیراز بعد از پمپ بنزین مرغ ســمت چپ گاراژ حشــمت پارکینگ تمرکزى جنوب مراجعه و از 
اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احــکام حقوقى در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد پیشــنهاددهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. تســلیم مــال پس از پرداخت تمــام بهاى آن صــورت خواهد گرفت 
و هزینه هاى اجرایــى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. لیســت اموال مورد مزایده: ســوارى 
پرایــد- به شــماره 228ه48 ایران 23- مدل 1386- به رنگ خاکســترى- شــماره شاســى 
1412286680621 شــماره موتــور 2267941 نظریــه کارشناســى: از وســیله نقلیــه فوق 
در پارکینــگ تمرکزى جنــوب بازدید اســناد و مدارك وســیله رویت نگردیــد- گلگیر عقب 
ســمت چپ خوردگى داشــت- گلگیر جلو ســمت چپ خوردگى داشــت- درب عقب ســمت 
راســت و گلگیر عقب ســمت راســت خوردگى داشت- الســتیک ها 50 درصد ســالم بودند 
– احراز اصالــت مقدور نگردیــد- موتــور و گیربکس خاموش بــود. قیمت پایه کارشناســى

 وســیله با توجه به وضعیت ظاهــرى و مدل آن جهت فــروش به صورت مزایده حــدوداً مبلغ 
75/000/000 ریال ارزیابــى مى گردد. م الف: 21763 منصــورى دادورز اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى اصفهان /7/418
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960665 خواهان فرهاد طالب نژاد دادخواســتى مبنى بر مطالبه به 
طرفیت محمدعلى یدلى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/9/20 ساعت 5  عصر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 21735 شعبه 27  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/419
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960813 خواهان مهدى فروغ پور دادخواســتى مبنى بر مطالبه به 
طرفیت میثم رســتم پور تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى روز دوشنبه مورخه 96/8/29 
ساعت 8/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 
مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس یدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 21740 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /7/420
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106794800917 شــماره پرونده: 9609986794800268 شماره 
بایگانى شعبه: 960268 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: احسان جاویدى اســعدى نشانى: 
اصفهان- مرودشــت خ انقالب پاســاژ حمزوى تاریخ حضور: 1396/09/08 چهار شنبه ساعت: 
15:30 محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى 
پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى حســن على نجیمى به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 21749 شعبه 18 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/421
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960490 خواهان حمید جمشــیدیان دادخواســتى مبنى بر مطالبه 
35/000/000  ریال به انضمام مطلق خســارات به طرفیت على اکبر نظــرى اصل تقدیم نموده 
است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/9/11 ســاعت 5 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول 

المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

21766 شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/422
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106794800953 شــماره پرونده: 9609986794800310 شماره 
بایگانى شعبه: 960310 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: سید على میر سعدى نشانى: اصفهان- 
اصفهان خ امام خمینى ك مهران 38 ك وصال شــیرازى ك پگاه تاریخ حضور: 1396/09/13 
دوشنبه ســاعت: 16:30 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى سعید خیراللهى حسین آبادى 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 21710 شعبه 

18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک ) /7/423
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960292 خواهان على کاغذگران دادخواســتى مبنى بر مطالبه به 
طرفیت صادق توالیى نام پدر مهدى تقدیم نموده اســت؛ وقت رســیدگى براى مورخ 96/9/4 
ساعت 17:00 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خ شــیخ صدوق 4 راه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم مراجعه 
و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى  ابالغ شده 
تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 21769 شــعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/424
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100350607645 شــماره پرونده: 9609980350600680 شماره 
بایگانى شعبه: 960818 خواهان آقاى حمیدرضا صفارى دادخواستى به طرفیت خواندگان آقایان 
و خانمها محمد و حســن و کمال و جالل و مهدى و نفیســه و لیال و زهرا همگى حنائى و خانم 
اشرف الملوك محمودزاده و حسین شهپریان و سازمان زمین اصفهان (شهرك عمران شهر جدید 
بهارستان) به خواسته اعتراض ثالث به ادنامه شماره 708/707 مورخ 63/11/2 صادره از شعبه 5 
دادگاه عمومى اصفهان و تقاضاى نقض دادنامه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980350600680 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/10/10 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده آقاى حسین شهپریان و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده فوق ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 

21683  شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/425
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106837005616 شــماره پرونده: 9609986837000964 شماره 
بایگانى شــعبه: 961053 خواهان خانم زهرا چراغى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى على 
خسروى به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986837000964 شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1396/09/18 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 21692 شعبه 10 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان/7/426
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106837106446  شــماره پرونده: 9509986837101502 شماره 
بایگانى شعبه: 951701 خواهان خانم شیوا رنجبر فرزند مســعود دادخواستى به طرفیت خوانده 
آقاى محمود عطایى نوکابادى فرزند عبدالحســین به خواســته تنفیذ طالق به درخواست زوجه 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 11 دادگاه 
خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شــهید قدوســى) واقع در اصفهان- خ میرفندرسکى (خ 
میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 1- اتاق 105 ارجاع 
و به کالســه 9509986837101502 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/08/23 ساعت 
8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقاى محمود عطایى نوکابادى 
فرزند عبدالحســین و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
حاضر گردد. ضمنا داور واجد شرایط که داراى 30 ســال سن، متاهل، و از بستگان سببى یا نسبى 
باشد را معرفى نمائید. م الف: 21697 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید 

قدوسى) /7/427
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامــه: 9610100351207760 شــماره پرونــده: 9609980351200648 
شــماره بایگانــى شــعبه: 960754 خواهان/ شــاکى آقــاى على اکبــر یزدانى، علــى اصغر 
یزدانــى، نورانگیز اســماعیلى بــه طرفیــت خواندگان آقــاى مرتضــى منوچهــرى نائینى، 
غالمرضا صالح پور به خواســته ابطال ســند، مطالبه خســارت دادرســى تقدیــم دادگاه هاى 
عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى بــه شــعه 12 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان اصفهــان واقع در اصفهــان- خ چهاربــاغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگســترى کل اســتان اصفهــان- طبقــه 1 اتــاق شــماره 120 ارجــاع و بــه کالســه 
960754 ثبت گردیــده که وقت رســیدگى آن 96/9/5 و ســاعت 8 تعیین شــده اســت. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکى و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 21701 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /7/428 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100361706703 شــماره پرونده: 9609980361700408 شماره 
بایگانى شعبه: 960461 خواهانها عباس کریمى و غیره دادخواستى به طرفیت خواندگان خامها 
و آقایان بدرالسادات ســالمتیان و احمد سالمتیان و حمیدرضا ســالمتیان و فاطمه سالمتیان و 
زینت سالمتیان و سید سعید سالمتیان و سید مسعود سالمتیان و نورالسادات سالمتیان و اقدس 
معتمدى و اتحادیه صنف پارچه فروشــان به خواســته اعتراض ثالث تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 960461 ح/28 ثبت گردیده که در جریان 
دادرسى وقت رسیدگى به تاریخ 1396/9/28 ســاعت 10:30 تعیین گردیده لذا به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خواندگان ظرف یک هفته پس از تاریخ نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در تاریخ و 
زمان فوق در شعبه حاضر گردند. بدیهى اســت در صورت عدم حضور وفق قانون تصمیم گیرى 

خواهد شد. م الف: 21717 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /7/429
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواســت: 9610460350900102 شــماره پرونده: 9609983755300735 شماره 
بایگانى شعبه: 960669 درخصوص دعوى خواهان اقاى احمد ماکوئى با وکالت ذبیح اله نورزهى 
بطرفیت سید امیر روح االمین بخواســته مطالبه وجه بابت رســید عادى دادخواستى را به شعبه 
9 حقوقى اصفهان تقدیم نموده است که دادخواســت مذکور ثبت و به تاریخ 1396/9/14 راس 
ساعت 11 داراى وقت رسیدگى مى باشد نظر به مجهول المکان بودن خوانده و بنا به درخواست 
خواهان با تجویز ماده 73 قانون ائین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار چاپ 
تا خوانده ضمن اطالع از زمان رسیدگى در جلسه دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه سوم- اتاق شماره 352 م الف: 

21722 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/430
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامــه: 9610106805300814، 9610106805300815 شــماره پرونــده: 
9609986805300664 شماره بایگانى شعبه: 960664 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: 1- على 
نجات چترى نشانى: مجهول المکان 2- مســعود قربانى سینى فرزند محمدرضا نشانى: مجهول 
المکان  تاریخ حضور: 1396/09/05 یکشنبه ساعت: 9:00 محل حضور: اصفهان- کنارگذر اتوبان 
شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف 
درخصوص دعوى هادى محســن پورقهفرخى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در این شعبه حاضر شوید. م الف: 21730 شعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /7/431
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106797200685 شــماره پرونده: 9609986797200443 شماره 
بایگانى شعبه: 960443 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: حســین حجتى زاده نشانى: اصفهان- 
اصفهان خ هزارجریب جنــب ترمینال صفه مجتمع زیتون بلــوك A۴ واحد 19 (فعال مجهلول 
المکان) تاریخ حضور: 1396/08/30 سه شنبه ســاعت: 15:30 محل حضور: اصفهان- خیابان 
ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 
درخصوص دعوى مســعود شهریارى به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این 
شعبه حاضر شوید. م الف: 21781 شــعبه 42 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /7/432 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 96101067949800949 شــماره پرونده: 9609986794800333 شماره 
بایگانى شــعبه: 960333 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: مهدى سیارى نشــانى: اصفهان- 
اصفهان اتوبان چمران خ آل محمد ك قائم پ 3 تاریخ حضور: 1396/09/12 یکشــنبه ساعت: 
17:30 محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى 
پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى داریوش بهروان به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 21782  شعبه 18 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/433
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960462 شماره دادنامه: 9609976805201003- 96/6/30 مرجع رسیدگى: 
شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بیژن فکارى سیچانى نشانى: خ اشرفى اصفهانى 
جنب کوچه 20 برق صنعتى سحر  خوانده: عزیز اله لهراسبى زاده نشانى: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بخشى از چک به شماره 758688/4 به انضمام مطلق خسارات 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشــورتى اعضاء شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى بیژن فکارى 
سیچانى به طرفیت عزیز اله لهراسبى زاده به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک 
به شــماره 758688/41- 95/10/19 به عهده ى بانک ملت به انضمام مطلق خسارت قانونى با 
توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال زمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 

ریال دویست میلیون ریال بابت اصل خواســته و 2/550/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
هزینه نشر آگهى طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(95/10/19) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهــان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21743 شعبه 52 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) 7/434
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960032 شماره دادنامه: 9609976794100529- 96/3/9 مرجع رسیدگى: شعبه 
یازده شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان/ خواهانها: حمیدرضا نادرى درباغشاهى: خ حمدیه 
جنب داروخانه دکتر زارعى فروشگا نواب الکترود خوانده/ خواندگان: اسماعیل فتحى هفشجانى: 
مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى شــوراى حل اختالف: درخصوص 
دعوى حمیدرضا نادرى به طرفیت اســماعیل فتحى به خواســته مطالبه مبلغ 170/000/000 
ریال وجه چک به شماره 985338 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه 
دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در 
مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 170/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 5/050/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (94/11/15) تا تاریخ اجراى حکم در حــق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

21746  شعبه یازده حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/435
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 951692 مرجع رسیدگى شعبه: 45 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رضا 
برجیان بروجنى نشــانى: خ صمدیه لباف- مجتمع ادارى آفتاب- ط ســوم وکیل: سپیده جبارى 
نیا نشانى: خ سعادت آباد- روبروى شهردارى منطقه 6- دفتر وکالت آقاى فرهاد رستم  شیرازى 
خوانده: مصطفى بهادرى نشــانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه چک بانضمام مطلق 
خسارات قانونى وارده و تأخیر در تادیه و حق الوکاله وکیل گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى رضا برجیان با وکالت 
سپیده جبارنیا به طرفیت مصطفى بهادرى به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال بابت وجه 
چک به شماره 652749/37/ 1385 به عهده بانک ملت شعبه میدان شهداى اصفهان به انضمام 
مطلق خسارات قانونى. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهى عدم پرداخت از جانب 
بانک محال علیه و با عنایت به وصف تجریدى بودن چک موصوف بقاى اصول مستندات در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى شــرکت ننموده هیچگونه الیحه دفاعیه اى مبنى 
بر عدم دین و برائت ذمه خود ارسال و ارئه ننموده، لذا شــورا دعوى خواهان را مقرون به صحت 
تلقى و مستندا به مواد 310 ، 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بات اصل خواسته و 3/950/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک موصوف 94/12/12 لغایت تاریخ اجراى 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى محســوب و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این مرجع و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21755 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/436
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960427 شماره دادنامه: 9609976793803363- 96/6/30 مرجع رسیدگى: 
شعبه 8 شــوراى حل اختالف خواهان/ خواهانها: قاسم زارعى فرزند حســین اصفهان خ هشت 
بهشــت غربى حد فاصل ملک و گلزار روبروى صندوق مهر امام رضــا مجتمع امین 1 ط 1 واحد 
وکیل: رضا دانشــور فرزند اصفهان دولت آبــاد بلوار جانبازان روبروى دادگســترى نبش کوچه 
سروستان دفتر وکالت حسین تقوى خوانده/ خواندگان: ابوالفضل اسدى فرزند عبدالرحیم مجهول 
المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى قاسم 
زارعى فرزند حسین به طرفیت ابوالفضل اسدى به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون 
ریال وجه چک به شماره 998250 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه 
دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و 2/085/000 ریال هزینه نشر آگهى و بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/6/25) تا 
تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21759  شعبه 8 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/437
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 285/94 شــماره دادنامه: 953- 94/5/31 مرجع رســیدگى: شــعبه ششــم 
شــوراى حل اختالف اصفهان خواهــان: بانک مهر اقتصــاد وکیل: امیر توکلــى و بنت الهدى 
کیان ارثى نشــانى: اصفهــان چهــارراه توحید طبقــه دوم بانک ملت ســاختمان بهســامان 
واحد 7 موسســه حقوقى جم خوانــدگان: 1- شــراره جهان دیــده 2- مهدى ســلمانى زاده 
نشــانى: سپاهانشــهر تعاون 2 رزم غربى مجتمع بهــاران بلوك8، مجهول المکان   خواســته: 
مطالبه بــا عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشــورتى اعضاء شــوراء ختم رســیدگى 
را اعالم و به شــرح آتى مبــادرت به صــدور رأى مى نمایــد. رأى قاضى شــورا: درخصوص 
دعوى بانــک مهر اقتصــاد با وکالــت امیــر توکلى و بنــت الهدى کیــان ارثى بــه طرفیت 
شــراره جهان دیــده و مهدى ســلمانى زاده به خواســته مطالبــه مبلــغ 20/800/000 ریال
 بخشــى از وجه یک فقره چک به شــماره هاى 618084- 92/8/11 به عهده ى بانک سپه به 
انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى از طریق نشر 
آگهى در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام 
اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اند لذا دعوى خواهان علیه خواندگان 
ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون 
آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بطور تضامنى به پرداخت مبلغ 20/800/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 285/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و 
خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررســید چک هاى موصوف (92/8/11) تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مــى نماید. رأى صادره غیابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل اعتــراض در محاکم محترم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 21705 شعبه ششم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/438
اختصاصى حدود  تحدید 

 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك شماره 4427 فرعى مجزى شده از پالك 1194 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتــى به نام ناصرنجارى 
فرزند خدابخش و غیره درجریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده، 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1396/08/11 ساعت 8 صبح درمحل شروع و به عمل خواهد آمد 
و درصورت مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مــى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر درمحل حضور یابند. 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى 
تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار سه شنبه: 1396/07/18 م الف: 6168 ابوالفضل 

ریحانى-کفیل اداره ثبت اسنادوامالك مهردشت /7/446 
اختصاصى حدود  تحدید 

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 4428 فرعى مجزى شده از پالك 1194 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام حســین نجارى 
فرزند خدابخش درجریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده، اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز پنج شنبه مورخ 1396/08/11 ساعت 8 صبح درمحل شروع و به عمل خواهد آمد و درصورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مــى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر درمحل حضــور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى 
(30) روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار سه شــنبه: 1396/07/18 م الف: 6169 ابوالفضل 

ریحانى-کفیل اداره ثبت اسنادوامالك مهردشت/ 7/447 
 ابالغ راى

کالسه پرونده: 960047 شماره دادنامه: 9609976794700631 مرجع رسیدگى: شعبه هفدهم 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حمید خلیلى به نشانى اصفهان، خیابان شیخ طوسى غربى، 
کوى مالکى بن بست رحمانى پالك 6 خوانده: زهرا علیرضائى علویجه به نشانى مجهول المکان 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى حمید 
خلیلى به طرفیت خانم زهرا علیرضائى علویجه به خواسته مطالبه 2 فقره مبلغ 15/000/000 ریال 
وجه چک به شــماره هاى 527993- 89/9/15 و 527995- 89/11/15 به عهده بانک سپه به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام دفاع نسبت به دعوى  خواهان از خود ابراز و 
ارائه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 620/000 ریال بابت هزینه

 دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
هاى موصوف (89/9/15 و 89/11/15) تا تاریــخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکــم عمومى حقوقى اصفهان

 مى باشد. م الف: 21709 شــعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 
شماره دو) /7/450

ابالغ راى
شــماره دادنامه: 9609970350601021 شــماره پرونده: 9609980350600146 شــماره 
بایگانى شعبه: 960169 خواهان: آقاى عبدالرســول میرباقر آجرپز فرزند احمد به نشانى استان 
اصفهان، شهرســتان اصفهان، شــهر اصفهان، خیابان میرداماد، فرعى 15، بعداز بازارچه سمت 
راست، پالك 12، کدپســتى 8136958761 تلفن همراه: 09131115198 خوانده: آقاى سید 
رسول شاهچراسودرجانى فرزند ســید قدرت اله به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خســارت دادرسى دادگاه با عنایت به جامع 
محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 

دادگاه: در خصوص دعوى آقاى عبدالرسول میرباقر آجرپز فرزند احمد به طرفیت آقاى سیدرسول 
شاهچراسودجانى فرزند سیدقدرت اله به خواســته مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال وجه چک 
شماره 652216- 1396/02/07 عهده بانک سپه به انضمام خســارات دادرسى و تاخیر تادیه با 
عنایت به جامع محتویات پرونده، رونوشــت مصدق چک و گواهى عدم پرداخت صادره از بانک 
محال علیه، وجود اصول مدارك در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارســازى 
و پرداخت گردد و خوانده با وصف ابالغ اخطاریه و نشــر آگهى در جلسه دادگاه حاضر نشده و در 
قبال دعوى خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعى ننموده فلــذا دعوى خواهان محمول بر 
صحت تلقى و مســتندا به ماده 310- 313 قانون تجارت و تبصــره الحاقى ماده 2 قانون چک و 
ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت نظام و ماده 198- 515- 519 قانون آیین دادرسى مدنى 
خوانده به پرداخت مبلغ ســیصد می لیون ریال به عنوان اصل خواســته و نیز پرداخت مبلغ هشت 
میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال بابت خسارات دادرسى و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر 
مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزى اعالم و حین اجراى حکم 
محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم تجدیدنظر اصفهان مى باشــد. م الف: 21770 نبوى رئیس شعبه ششم دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان /7/451
 ابالغ راى

کالسه پرونده: 951562 شماره دادنامه: 9602249- 96/5/31 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى 
حل اختالف خواهان: صندوق کارآفرینى استان اصفهان به نمایندگى عبدالصمد شهبازى نشانى 
اصفهان، خیابان هشــت بهشــت غربى، حدفاصل چهارراه گلزار و چهارراه ملک وکیل: بهنوش 
باریک رو به نشــانى اصفهان، خیابان خاقانى، روبروى پارکینگ خاقانى ســاختمان پارس طبقه 
اول واحد یک خواندگان: 1- لیال حسینى رامشه 2- مدیا صداقت کیش هردو به نشانى مجهول 
المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى 
صندوق کارآفرینى اســتان اصفهان به نمایندگى عبدالصمد شهبازى با وکالت بهنوش باریک رو 
به طرفیت لیال حسینى رامشــه و مدیا صداقت کیش به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال 
وجه چک به شماره 830993- 92/10/18 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى 
با توجه به دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على 
رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 
شصت میلیون ریال بابت اصل خواســته و 1/880/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (92/10/18) تا 
تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21677 شعبه 12 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/452
 ابالغ راى

کالسه پرونده: 951582 شــماره دادنامه: 9609976796300889- 96/4/15 تاریخ رسیدگى: 
96/4/13 مرجع رسیدگى: شعبه 33 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: صندوق کارآفرینى 
امید اســتان اصفهان به نمایندگى عبدالصمد شهبازى به نشــانى اصفهان خیابان هشت بهشت 
غربى حدفاصل چهارراه گلزار و چهارراه ملک وکیل: بهنوش باریک رو به نشانى اصفهان، خیابان 
خاقانى روبروى پارکینگ خاقانى ساختمان پارس طبقه اول خواندگان: 1- محمدعلى ابراهیمى 
قزوینى 2- اصغر ریحانیانپور 3- رمضان فرهنگ همگى به نشــانى مجهول المکان خواســته: 
مطالبه مبلغ 21/429/348 ریال مطابق قرارداد شــماره 80251246 به انضمام مطلق خسارات 
قانونى و هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى صندوق

 کارآفرینى امید اســتان اصفهان به نمایندگى آقاى عبدالصمد شــهبازى با وکالت خانم بهنوش 
باریک رو به طرفیت آقاى محمدعلى ابراهیمى قزوینى و آقاى اصغر ریحانیانپور و آقاى رمضان 
فرهنگ به خواسته مطالبه مبلغ 21/429/348 ریال مطابق قرارداد شماره 80251246 به انضمام 
مطلق خسارات قانونى و هزینه دادرســى و خســارت تاخیر تادیه. با عنایت به محتویات پرونده 
و اظهارات وکیل خواهان در جلســه رســیدگى و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى در جلسه 
حضور نیافته و الیحه اى ارائه ننموده اند لذا شورا با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 21/429/348 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/120/730 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت (95/12/18) لغایت زمان اجراى حکم 
طبق شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشــد و ظرف بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21680 شعبه 33 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/453
 ابالغ راى

کالسه پرونده: 960457 شماره دادنامه: 9609976805201023- 96/6/30 مرجع رسیدگى: 
شعبه 52 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مصطفى محمدى به نشانى خیابان آتشگاه، خ 
شهید حجازى کوى سعدى پشــت عالمه طباطبایى بن بست بنفشه پالك 86 خوانده: اسماعیل 
بستان به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت یک فقره چک به 
شماره 218908/55 به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى مصطفى محمدى به طرفیت آقاى اسماعیل بستان فرزند 
ولى محمد به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک به شماره 1505/218908/55 
به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانــده على رغم ابالغ قانونى 
در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام اعتراض 
نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
مى رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/410/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف (93/4/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21780 شعبه 52 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/457

احضار 
پرونــده:  شــماره   9610460359500119 درخواســت:  شــماره 
9509980359501908 شــماره پرونده بایگانى شعبه: 952048 ، 1- مهدى 
روزبهانى فرزند على محمد 2- سمیه شیرین فر فرزند غالمرضا 3- سیدحسین 
حسینى صفت فرزند ســیدابوطالب 4- مهران پاکدل پشتیرى فرزند محسن در 
پرونده شماره 952048ب 16 این شعبه به اتهام همگى مشارکت در کالهبردارى 
تحت تعقیب قرار دارید. موضوع شکایت سید مهدى حسینى فرزند سیدمحمد به 
این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود. 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس 
از انقضاى مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظه ار نظر مى شود. م الف: 21754 
قرهى بازپرس شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /7/459 

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100370303226 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983635601356 شــماره بایگانى شعبه: 950369 محاکم کیفرى یک 
دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 950369 
براى نعمت اله شکرانى فرزند اسماعیل به اتهام آدم ربائى و ایراد ضرب و جرح 
عمدى با اســلحه نظر به متوارى بودن متهم تقاضاى کیفرخواســت نموده که 
رسیدگى موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1396/09/11 
ســاعت 9:00 صبح تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترســى به متهمین و در اجراى مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب دو نوبت منتشر تا متهمین 
جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهى است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى بــه عمل خواهد آمد. 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 4 اتاق 460 م الف: 20759  شــعبه 5 دادگاه کیفرى یک (ویژه 

اطفال و نوجوانان) استان اصفهان /7/170

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460359500116 درخواســت:  شــماره 
9509980359500604 شــماره بایگانــى شــعبه: 950632 معصومه ترابى 
میرآبادى فرزند محمود در پرونده شماره 950632 ب 16 این شعبه به اتهام تهدید 
(موضوع شکایت نگین فرشچیان فرزند محمدرضا  ) تحت تعقیب قرار دارید. به 
این وسیله براساس ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود. 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس 
از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهار نظر مى شود. م الف: 21751 
قرهى بازپرس شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /7/461



اقتصاداقتصاد 07073057 سال چهاردهمسه شنبه  18 مهر  ماه   1396

ویترین

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شماره 
گذارى خودروهاى با مصرف ســوخت بیش از 8/5 لیتر در 
100 کیلومتر که در روزهاى گذشته محدودیتى براى آنها 
ایجاد شده بود، تا پایان این هفته به روال گذشته بازمى گردد. 
محســن صالحى نیا افزود: این مصوبه دولت بالفاصله از 
سوى معاونت حقوقى مجلس شوراى اسالمى ملغى اعالم 

شده است. 
به گفته این مقام مسئول، در روزهاى آینده تا حداکثر پایان 

هفته، دولت این مصوبه را اصالح خواهد کرد.
وى تصریح کرد: بدین ترتیب شماره گذارى خودروهاى یاد 

شده بار دیگر به روال سابق باز خواهد گشت.

صالحى نیا یادآورشد: همه خودروها براساس حجم موتورشان 
طبقه بندى مى شوند که براین اساس مصرف سوخت خاص 
خود را دارند، به این ترتیب براى مصرف ســوخت هشت 

خودروى یاد شده نمى توان کار خاصى انجام داد.
خاطرنشان مى سازد؛ پلیس راهنمایى و رانندگى با استناد به 
مصوبه هیئت دولت مبنى بر اسقاط یک خودروى فرسوده 
به ازاى تولید یک خودروى نو با مصرف سوخت بیش از 8/5 
لیتر در هر 100 کیلومتر، از شــماره  گذارى برخى خودروها 
همچون تیگو 5، آریزو 5، ام وى ام ، X33، جک S5، لیفان 
820 ،سوزوکى گراند ویتارا، هایما S7 و BYD S6 جلوگیرى 

کرده است.

نخستین جلسات کمیته دستمزد و کمیته روابط کار به منظور 
بررسى کارشناسى حداقل حقوق و دســتمزد سال 1397 
کارگران و همچنین موضوعات مربوط به روابط کار، امروز 

به طور مجزا برگزار مى شوند.
در جلسات کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان گروه هاى 
کارگرى، کارفرمایى و دولت برگزار مى شود پیرامون محور 
تعیین دستمزد 97 بحث و بررسى مى شــود که در جلسه 
نخســت این کمیته در روز سه شــنبه(امروز) در خصوص 
کلیات روند تشکیل جلسات تا زمان حصول نتیجه مذاکره 
خواهد شــد.فرآیند بررسى کارشناســى جلسات دستمزد 
تقریباً تا ماه هاى پایانى سال به طول مى انجامد و در نهایت 

موضوعات مورد توافق در شــورایعالى کار مطرح و پس از 
جلسات کارشناسى، حداقل دستمزد 97 در روزهاى پایانى 
اســفند با حضور شــرکاى اجتماعى و  وزیر کار تصویب و 
تعیین خواهد شد.بر اساس قانون، دستمزد ساالنه کارگران 
با تصویب شورایعالى کار تعیین مى شود که نحوه تعیین آن 
در ماده 41 قانون کار پیش بینى شده است. به استناد ماده 
41 قانون کار، شورایعالى کار همه ساله موظف است میزان 
حداقل مزد کارگران را براى نقاط مختلف کشور و یا صنایع 
مختلف با توجه به معیارهاى «درصد تورمى اعالمى از سوى 
بانک مرکزى» و «در نظر گرفتن هزینه تأمین زندگى یک 

خانواده» تعیین کند.

تعیین حقوق و دستمزد
 سال 97 کارگران از امروز

رفع محدودیت شماره گذارى 
خودروها تا پایان هفته

ابالغ 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 23/96 بنا به درخواست سید مجید عسگرى به طرفیت ارسالن خالدى 
فرزند عوض با موضوع مطالبه با توجه به ارجاع امر به کارشناســى و وصول نظریه کارشناســى، لذا 
بدینوسیله به خوانده فوق الذکر که مجهول المکان مى باشند اخطار مى گردد ظرف یک هفته جهت 
رویت نظریه کارشناسى و اعالم نظر، به آدرس ذیل مراجعه نمایید. اصفهان، میدان انقالب، خیابان 
کمال اسماعیل، جنب بانک مسکن، پالك 72 م الف: 21760 شعبه 47 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/458
تجدیدنظرخواهى ابالغ 

درخصوص پرونده کالسه 960172 شعبه 7 شــوراى حل اختالف اصفهان تجدیدنظر خواه حسن 
طالبى به طرفیت مسعود روشن کیا تجدیدنظر خواهى نموده اســت؛ لذا با توجه به مجهول المکان 
بودن تجدیدنظر خوانده برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا تجدیدنظر 
خوانده 10 روز پس از نشر آگهى به این شعبه واقع در اصفهان شیخ صدوق شمالى مجتمع 2 مدافعان 
حرم مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ 
شده تلقى و پرونده به مراجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد. م الف: 21726 شعبه 7 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/460
اجراییه

شماره: 95- 223 به موجب رأى شماره 768 تاریخ 95/9/30 حوزه 53 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمود جاللى کوشکى نشانى: مجهول المکان محکوم 
اســت به: پرداخت مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال وجه دو فقره چک (شــماره ى 105593 سررسید 
92/10/15 و شماره 105590 سررسید 92/9/15) بابت اصل خواسته- بانضمام مبلغ 2/120/000 
ریال هزینه دادرسى و نشر آگهى و حق الوکاله وکیل ها طبق تعرفه قانونى و خسارات تأخیر ناشى از 
تأدیه از سررسید چکهاى موصوفه لغایت اجراى حکم و نیم عشر در حق دولت. مشخصات محکوم 
له: همتعلى ورمقانى فرزند احمدعلى نشانى: اص- خ پروین اعتصامى- ك شهید توکلى- روبروى 
ك نگار- پالك یک. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 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 ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 21728 شعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/462
اجراییه

شماره: 199/96 به موجب رأى شماره 542 تاریخ 96/4/22 حوزه 53 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه صادق مراقى فرزند رحیم نشــانى: مجهول المکان 
محکوم اســت به: مبلغ پانزده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره ى 584270 سررســید 
85/10/18 بانک صادرات بابت اصل خواسته و مبلغ 1/282/500 ریال هزینه دادرسى و 120000 
ریال نشر آگهى و خســارت تأخیر از سررســید چک موصوفه لغایت اجراى حکم و نیم عشر در حق 
دولت. مشخصات محکوم له: مصطفى محمدى فرزند عباس نشانى: آتشگاه- خ ش حجازى- کوى 

سعدى- پشت عالمه طباطبایى- بن بنفشــه پ 16 ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 21778 شعبه 

53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/463
اجراییه

شماره: 960077 به موجب رأى شماره 9609976795200705 تاریخ 96/5/16 حوزه 23 شوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ســعید امیرى مقدم فرزند 
کرامت اله نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 64/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناســى و 2/500/000 ریــال بابت هزینه 
دادرســى و خســارت تأخیر تأدیه از 96/2/9 در حق محکوم له مریم حاجیان فرزند مرتضى نشانى: 
اصفهان- خ خیام- ك مسعود بن بســت صبا- پ 14 و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکــوم به 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 ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 21737 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /7/464
فقدان سند مالکیت

محسن ناظمى اشنى فرزند حسین باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که تحت شماره 399028-
96/02/26 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که سند مالکیت یک دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 73 فرعى واقع در اشن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
که درصفحه 214 دفتر 50 امالك ذیل ثبت 10267 بنام آقاى قنبرعلى ناظمى اشنى صادر و تسلیم 
گردیده و بعدا بموجب سندقطعى 8386-1383/06/26 دفترخانه 18 فریدن به حسین نامبرده انتقال 
شده، مى باشد. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/07/18، م 

الف:  6196  ابوالفضل ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/ 7/512
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970351000908 شــماره پرونده: 9609980351000257 شماره بایگانى 
شعبه: 960306 خواهان: آقاى قاسم شیروانى فرزند ســیروس به نشانى استان اصفهان، شهرستان 

اصفهان، شهر اصفهان، ملک شــهر، خابان مطهرى، خیابان گلستان، کوچه کیوان، بن بست پارسا، 
مجتمع شاهین 5، واحد 3 خواندگان: 1- آقاى شاهین میرالوند فرزند نقى به نشانى مجهول المکان 
2- آقاى مهدى آب ساالن فرزند جواد به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، 
خیابان امام خمینى، کوى ویال، بن بســت حافظ، پالك 84، 3- آقاى سیدعباس موسویان حجازى 
فرزند سیدجواد به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خیابان ملک شهر، 
خیابان انقالب اسالمى، جنب اداره پست مجتمع مهر زنگ شــماره 1، 4- خانم میترا نجفقلى بک 
ناظرى فرزند محمود به نشــانى مجهول المکان 5- آقاى بانک مســکن به نشانى اصفهان، ملک 
شهر، خیابان مطهرى شعبه 4517 خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى ملک راى دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقاى قاسم شــیروانى فرزند سیروس به طرفیت آقایان 1- شــاهین میرالوند فرزند نقى 
2- مهدى آب ساالن فرزند جواد 3- سیدعباس موســویان حجازى فرزند سیدجواد 4- خانم میترا 
نجف قلى بک ناظرى فرزند محمود 5- بانک مسکن به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى یک باب 
آپارتمان به شــماره ثبتى فرعى 25345 از 68 اصلى مفروز و مجزى از 2928 از اصلى مذکور واقع 
در بخش 14 ثبتى اصفهان که در جلسه اول دادرســى عبارت «با حفظ حقوق مرتهن» اضافه شده 
است دادگاه با عنایت به تصویر قراردادهاى عادى ابرازى، ســند مالکیت پالك مذکور، وجود اصل 
اسناد مالکیت در اختیار خواهان، عدم حضور خواندگان ردیف اول، دوم و چهارم در جلسه دادرسى و 
عدم طرح هرگونه دفاع نسبت به دعوى خواهان یا اظهار انکار و تردید یا ادعاى جعل نسبت به اسناد 
ابرازى خواهان و با توجه به  اعطاى وکالت کارى از سوى خواندگان ردیف اول و چهارم به خواهان 
دعوى خواهان را نسبت به خواندگان ردیف اول و چهارم وارد مى داند و مستندا به مواد 219، 220، 
1284، 1301 و 1324 قانون مدنى و 198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به الزام خواندگان مذکور 
به تنظیم سند رسمى ششــدانگ پالك ثبتى فوق الذکر به نام خواهان با حفظ حقوق مرتهن (بانک 
مسکن) صادر و اعالم مى نماید در مورد سایر خواندگان به لحاظ عدم مالکیت ثبتى ایشان مستندا به 
بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید. راى صادر 
شده در مورد خواندگان ردیف یک و چهار غیابى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و در مورد سایر خواندگان حضورى و ظرف مهلت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 21690 غریب 

نواز رئیس شعبه دهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /7/454
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970351000891 شــماره پرونده: 9509986793701436 شماره بایگانى 
شــعبه: 960658 تجدیدنظرخواه: آقاى غالمعلى میرزائى فرزند رضاقلى با وکالت آقاى حســین 
محمدیان فرزند یداله به نشــانى اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالى ســاختمان بانک تجارت 
(ارغوان) طبقه ســوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقى نویدبخشــان عدالت و خانم نفیسه عرب زاده 
فرزند هادى به نشــانى اصفهان، انتهاى مشتاق سوم خیابان روشن دشــت کوى شقایق مجتمع 
شــقایق طبقه 4 واحد 9 تجدیدنظرخواندگان: 1- خانم فاطمه شــاه نظــرى فرزند عباس على به 
نشــانى اصفهان، اصفهان خیابان شــریعتى جنب اورژانس بن بســت پارس پالك 22، 2- آقاى 
شهرام عالى پور فرزند خسرو به نشــانى اصفهان، اصفهان خ شریعتى جنب بیمارستان ك حسینى 

پ 46 تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهى نسبت به دادنامه شماره 9609976792701955 راى 
دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى حســین محمدیان و خانم نفیسه عرب زاده به وکالت از آقاى 
غالم على میرزایى فرزند رضاقلى به طرفیت خانم فاطمه شاه نظرى فرزند عباس على به خواسته 
تجدیدنظرخواهى نسبت به دادنامه شماره 9609976792701955 مورخ 1396/03/31، دادگاه با 
عنایت به اینکه مســئولیت ضامن مطابق ماده 249 قانون تجارت با صادرکننده مسئولیت تضامنى 
است و رعایت مواعد قانونى مربوط به اســناد تجارى مشمول ضامن نمى شــود بنابراین دادنامه 
تجدیدنظرخواسته را در مورد تجدیدنظرخوانده مخدوش تشــخیص مى دهد و مستندا به ماده 27 
قانون شــوراهاى حل اختالف ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تضامنى 
تجدیدنظرخوانده به پرداخت محکوم به موضوع دادنامه فوق الذکر اختالف صادر و اعالم مى نماید. 
در مورد تجدیدنظرخوانده دیگر آقاى شــهرام عالى پور نظر به اینکه اساسا تجدیدنظرخواه از حیث 
محکومیت نامبرده هیچگونه اعتراضى نداشته است. بنابراین مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسى 
مدنى قرار عدم استماع دعوى تجدیدنظرخواهى نسبت به نامبرده و تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته 
را صادر و اعالم مى نماید راى صادر شده قطعى است. م الف: 21691 غریب نواز رئیس شعبه دهم 

دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /7/455 
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960456 شــماره دادنامه: 9609976805101013- 96/6/30 مرجع رسیدگى: 
شــعبه 52 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مصطفى محمدى به نشــانى خیابان آتشگاه، 
خ شــهید مجازى کوى ســعدى پشــت عالمه طباطبایى بن بســت بنفشــه پالك 86 خوانده:

 محمد ابراهیمى به نشــانى مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 68/500/000 ریال بابت یک 
فقره چک به شــماره 06949179- 93/9/20 به انضمام مطلق خســارات قانونــى با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى مصطفى محمدى به طرفیت 
آقاى محمد ابراهیمى فرزند محمدکریم به خواســته مطالبه مبلغ 68/500/000 ریال وجه چک به 
شماره 06949179- 93/9/20  به عهده بانک پست بانک ایران به انضمام مطلق خسارات قانونى، 
با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 
519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 68/500/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/886/250 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (93/9/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

21779 شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/456

در حالى که معاون وزیر جهاد کشــاورزى از باال رفتن 
کیفیت آرد و نان خبر مى دهد، رئیــس اتحادیه نانوایان 
سنگک پایین بودن کیفیت آرد یارانه اى را یکى از دالیل 
کاهش کیفیت نان ســنگک اعالم کرده و مى گوید 90 

درصد نانوایان از کیفیت آردهاى دولتى ناراضى هستند.
یزدان سیف، مدیر عامل شرکت بازرگانى دولتى درباره 
ارتقاى کیفیت گندم، آرد و نان در نیمه نخســت امسال 
گفت: براساس آزمایش هاى انجام شده، پروتئین گندم 
امسال یک تا یک و نیم درصد افزایش یافته و با آنکه در 
سال 1396 واردات گندم نداشته ایم، کیفیت نان ایرانى از 

نمره 82 به 84 بیشتر شده است .
ایــن اظهــارات در حالى مطرح شــد کــه محمدرضا 
نظرنژاد،رئیــس اتحادیه نانوایان ســنگکى در این باره 
گفت: آردهاى دولتى که در اختیار نانوایى ها قرار مى گیرد، 
کیفیت بســیار نامرغوبى دارد و 90  درصــد نانوایان از 
کیفیت آنها شاکى هســتند، چرا که نان سنگک باید با 

گندم مناسب و آرد با گلوتن (پروتئین در گندم و جو ) یافت 
مى شــود. این ماده باعث کش آمدن خمیر و ترد شدن 

بافت فرآورده نهایى مى شود.
وى با بیان اینکه 90 درصــد نانوایان از کیفیت آردهاى 
دولتى یارانه اى رضایت ندارند، افزود: در شــرایطى که 
مزد کارگران و دیگر هزینه هاى تولید مانند گاز، آب و... 
افزایش یافته است و دولت وظیفه دارد هر ساله بر اساس 
نرخ تورم قیمت هاى جدید تمام شده محصوالت مختلف 
از جمله  نان را محاســبه و اعالم کند، سه سال است که 

نرخ جدیدى براى نان سنگک اعالم نشده است.
رئیس اتحادیه نان سنگکى ادامه داد: در چنین شرایطى 
که نانوایان با افزایش هزینه هایى مانند رشــد 60 برابر 
قیمت گاز افزایش هزینه هاى تولید مانند مالیات، بیمه، 
دستمزد کارگران و... مواجه هستند و نرخ نان افزایش پیدا 
مى کند، ضرر و زیان تنها حاصل کار نانوایان است اما آنها 
با دولت همکارى کرده اند و طى سال هاى گذشته قیمت 

نان را افزایش نداده اند.
نظرنژاد با اشاره به اینکه پیشنهاد افزایش 15 درصدى 
قیمت نان در مردادماه امسال از سوى اتحادیه پذیرفته 
نشد، گفت: این میزان افزایش قیمت دردى از صنعت دوا 
نمى کند و حداقل باید 20 تا 25 درصد قیمت نان بیشتر 
مى شــد اما چنین اتفاقاتى سبب مى شود که تخلفات در 

واحدهاى خبازى نمود و بروز بیشترى پیدا کند.
وى اظهارداشــت: در ابتدا 20 درصد از نانوایى ها از آرد 
آزادپز اســتفاده مى کردند و قرار بود هر ساله 20 درصد 
به این میزان اضافه شود و در ســال 1396 تصدیگرى 
در حوزه آرد به اتحادیه هاى متولى از جمله اتحادیه هاى 
نانوایى واگذار شود تا به تدریج آرد یارانه اى به دولتى که 
هزینه زیادى نیــز براى دولت دربردارد، جمع شــود اما 
تاکنون این کار انجام نشده و بهترین شیوه براى مدیریت 
آرد و نان از نظــر کّمى و کیفى واگــذارى آن به بخش 

خصوصى است.

نیاز 50 هزار میلیاردى
 صنعت برق براى ادامه حیات

طبق اعالم کارشناسان حوزه برق، باید تا 10 سال آتى 
درحدود 23 هزار مــگاوات ظرفیت جدید نیروگاهى 
وارد کشور شود، امرى که به تنهایى نیازمند تخصیص 
بیش از 50 هزار میلیارد تومان بودجه تنها در بخش 
تولید برق کشور اســت که اگر هزینه هاى توزیع و 
انتقال را نیز محاسبه کنیم این ارقام به مراتب بسیار 

باالتر خواهد رفت.

بانک موبایلى مى آید
رئیس کانون بانک هاى خصوصى گفت: امیدواریم با 
رفع محدودیت ها، بانک موبایلى در آینده اى نزدیک 

ایجاد شود و نیازى به حضور در شعب بانکى نباشد.
کــوروش پرویزیــان تصریح کرد: در حــال حاضر 
در برخى بانک هــاى دنیا تمامى خدمــات از جمله 
افتتاح حساب مشــتریان به صورت الکترونیک ارائه 
مى شود اما در کشــور ما برخى محدودیت ها وجود 
دارد که امیدواریم با رفع آنها، بانک موبایلى در آینده 
اى نزدیک ایجاد شــود و نیازى به حضور در شعب 

بانکى نباشد.

اردکانیان گزینه قطعى
 وزارت نیرو شد

صندلى یکى از دو وزارتخانــه اى که از ابتداى دولت 
دوازدهم تاکنون با سرپرســت اداره شده، قرار است 
درنهایت پس از بررســى گزینه هاى متعدد به «رضا 

اردکانیان“ به عنوان گزینه نهایى وزارت نیرو برسد.
طبق اعالم یــک منبــع آگاه، رضــا اردکانیان به 
عنوان گزینه قطعى انتخاب شــده اســت. هرچند 
گزارش هــاى رســیده حاکــى از این اســت که 
حداقل تــا پایان این هفتــه نیز، خبــرى از معرفى 
گزینه نهایــى وزارت نیرو به نماینــدگان مجلس 

نخواهد بود.

کاهش1000 تومانى قیمت مرغ 
در بازار

دراین هفته تغییرات اندك اما محسوســى در بازار 
محصوالت پروتئینى اتفاق افتاد که بیشترین کاهش 

قیمت مربوط به مرغ بود.
در هفتــه کنونــى قیمــت اقــالم گوناگــون 
محصوالت پروتئینى بــا تغییرات اندکــى به بازار 
عرضه شــد که در این بین مرغ بیشــترین تغییر را

 داشته است.
مرغ که در هفته گذشته هفت هزار و صد تومان خرید 
و فروش مى شد این هفته به شش هزار و 180 تومان 

کاهش یافت.

اظهارات پایین و باالى مسئوالن درباره کیفیت آرد

ضد و نقیض هاى«نان»

مشــاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون 
واحدهــاى صنعتى بــاالى 100 نفر نیــرو ملزم به 
استقرار واحد بهداشت، ایمنى، محیط زیست و انرژى
 ( HSEE ) بودند که از سال آینده همه صنایع ملزم 

به داشتن این واحد هستند.
رســول یاراحمدى با بیان این کــه واحدهاى داراى 
کمتر از 100 نفر کارکن نیز ملــزم به دارا بودن واحد 
(HSEE) هستند، تصریح کرد: طبق برنامه ریزى 
انجام شده در ســال 1397 واحدهاى داراى کمتر از 

100 نفر کارکن نیز بایــد واحد (HSEE) را صنایع 
خود مستقر کنند.

وى با اشــاره به پرداخت هزینه آالیندگى توســط 
صنایع اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در نظر دارد که بخشى از هزینه آالیندگى صنایع که 
به شهردارى پرداخت مى شود به بدنه صنایع برگردد 
و بخشى از مشــکالت صنعت را حل کند و در نظر 
اســت که 10 درصد این هزینه ها به صنایع برگشت 

داده شود.
مشــاور وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در 
خصوص میزان مصرف آب صنایع بیان کرد: صنایع 
در کشور به جز صنعت پتروشــیمى و پاالیشگاه ها، 
فقط یک درصد از آب کشور را براى تولید محصوالت 
استفاده مى کنند و از امسال انرژى هاى تجدیدپذیر 
مثل پنل هاى خورشــیدى و توربین هــاى باد و آب 
به جاى اســتفاده از بــرق و گاز در صنایــع در حال 
جایگزینى است و استفاده از انرژى هاى تجدیدپذیر 
در کاهــش مصــرف آب در صنایــع بســیار مؤثر

 خواهد بود.

از سال آینده

همه صنایع ملزم به استقرار واحد ایمنى هستند

پیش بینى تولید 
950 هزار ُتن 

تخم مرغ 

بلیت پروازهاى نجف را اینترنتى نخرید

ســازمان هواپیمایى کشــورى اعالم کرد: فروش 
بلیــت پروازهــاى اربعیــن از طریــق ســایت ها 

یــا عامالن فــروش مجــازى تخلف محســوب 
مى شود.

این سازمان اعالم کرد: در ایام اربعین حسینى امسال 
حدفاصل روزهاى 13 تــا 22 آبان ماه فروش بلیت 
هواپیما براى پروازهاى نجف و بغداد تنها از طریق 
شــرکت هاى هواپیمایى و نمایندگــى فروش آنها 

انجام خواهد شد.
از این رو رســمًا اعالم شــده که هرگونــه ارائه و 
عرضه بلیت از طریق ســایت ها یا عامالن فروش 
مجازى تخلــف به حســاب مى آیــد و در صورت 
اجرایى شــدن بــا آن برخــوردى جــدى صورت

 خواهد گرفت. 

دبیر کل کانون سراســرى مرغ تخمگذار ایران پیش بینى کرد 
امسال میزان تولید تخم مرغ در کشــور به حدود 950 هزار تن 

برسد.
فرزاد طالکش اظهارداشت: با کنترل هاى بهداشتى انجام شده 
در زمینه بیمارى آنفوالنزاى پرنــدگان برآورد مى کنیم تا پایان 
سال جارى نزدیک به 850 هزار تن تخم مرغ صنعتى و درحدود 

100 هزار تن تخم مرغ بومى تولید شود.
وى سرانه مصرف مستقیم خانوار و صنعتى در ایران را 198 عدد 

تخم مرغ عنوان و تصریح کرد: طبق مصوب ستاد کشورى ترویج 
مصرف تخم مرغ تا پایان برنامه ششم توسعه سرانه مصرف باید 

به 250 عدد افزایش یابد.
طالکش با بیان این که طبق آخرین آمار هزار و 670 واحد تولید 
مرغ تخم گذار در کشور وجود دارد، گفت: ظرفیت اسمى تولید 
این واحدها ساالنه یک میلیون و 100 هزار ُتن تخم مرغ است، 
اما 15 درصد این واحدها به علت داخل شدن در حریم شهرى و 

یا مشکالت وراثتى غیر فعال هستند.

رئیس کل سازمان خصوصى سازى از آغاز پرداخت 
چند مرحله اى سود سهام عدالت طى چند روز آینده 

خبر داد.
پورى حســینى گفت: شرکت هاى ســرمایه پذیر 
صورت هاى مالى خود را تیرمــاه مصوب کرده و از 
اول مرداد تا پایان اسفند ماه فرصت داشتند که سود 
تقسیم شده را به حســاب سازمان خصوصى سازى 
واریز کنند و ســازمان خصوصى ســازى با نهایت 
قدرت و دقت بیش از 500 میلیارد تومان از سه هزار 
و 400 میلیارد تومان را دریافت کرده اســت که این 

رقم 15 درصد از کل سود سهام مصوب شرکت هاى 
سرمایه پذیر که ناشى از عملکرد سالى مالى است، 

خواهد بود.
وى همچنین افزود: بر خالف تصور ما تقسیم سود 
سهام عدالت چند روزى است به تاخیر افتاده و پس 
از هماهنگى هاى الزم با دســتگاه هاى مربوطه، از 
چند روز آینده این امر آغازخواهد شــد و مرحله به 
مرحله سود واریز خواهد شد که اطالع رسانى هاى 
بعدى جزئیات بیشــترى را در اختیار مشمولین قرار 

خواهد داد.

پرداخت سود سهام عدالت از چند روز دیگر
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آگهى تجدید مزایده (نوبت اول)

حجت اله کارگران- سرپرست شهردارى رضوانشهر

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوب ه شــماره 99 شوراى محترم اسالمى شهر 
رضوانشــهر در نظر دارد نسبت به فروش دو دســتگاه خودرو سمند ال ایکس 
مدل 84 و وانت نیســان ســایپا مدل 81 را از طریق مزایــده عمومى موضوع 
ماده 13 آئین نامه ى مالى شهردارى ها، براساس قیمت پایه کارشناسى رسمى اقدام 
نماید. از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از 
شرایط شرکت در مزایده و اخذ اوراق، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 96/08/03 
به واحد امور قراردادها این شهردارى مراجعه نمایند. این شهردارى در رد یا قبول 

پیشنهاد مختار است. 

مناقصه

روابط عمومى شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه ده کشور

شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 10 استان اصفهان در نظر دارد امور نگهبانى سیلوى استیجارى گندمداران 
شهرستان شاهین شهر (سه نفر نگهبان و سه نفر نیروى انتظامى) تحت پوشش خود را براى مدت یک سال از طریق 
مناقصه به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت شرایط مناقصه و کسب اطالعات 
بیشتر از تاریخ انتشار آگهى تا تاریخ 96/7/22 به نشــانى: اصفهان- خیابان سعادت آباد- شرکت غله و خدمات 

بازرگانى منطقه 10 حراست شرکت مراجعه نمایند.
مهلت قبول پیشنهادات و تحویل به دبیرخانه: از تاریخ انتشار آگهى به مدت 7 روز و به نشانى فوق مى باشد. 

نوع سپرده شــرکت در مناقصه: ارائه ترجیحاً ضمانت نامه بانکى معتبر تا سه ماه به مبلغ 110/000/000  ریال یا فیش 
واریزى نقدى به حساب شماره IR 340100004001062206375835 به نام پرداخت تمرکز وجوه سپرده شرکت غله 

و خدمات بازرگانى منطقه 10 نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران (از طریق ساتنا و پایا).
متقاضیان مى بایست پیشنهادات خود را به صورت الك و مهر شده داخل سه پاکت جداگانه شامل: پاکت الف فیش 

واریزى- پاکت ب مجوزات مربوطه- پاکت ج آنالیز قیمت_ تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.
م الف 93639شماره تلفن: 74- 36686670- 031

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

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

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

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
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رامبد جــوان، کارگــردان ســینما و تلویزیون در 
گفتگویى مفصل با خسرو نقیبى در برنامه اینترنتى 
«مولن روژ» از «خندوانــه»، «نگار»، پروژه هاى 
آینده و رویکردش نسبت به منتقدان سرسختش 

در فضاى مجازى گفت.
در این گفتگو، جوان در پاسخ به سئوال مجرى 
برنامــه دربــاره انتقادهــاى وارده به رامبد 
جوان به دلیل ســاخت «نــگار» و تفاوت 
میان «خندوانه» و این فیلم و در پاســخ 
به این ســئوال مجرى برنامــه که آیا 

مبد  ا جــوان آدم ها ر
» را به پشتوانه  نــه ا و خند »

تا «نــگار» را ببینند، اغفــال مى کند 
زدن نیســت. اصــًال از گفت: این اسمش گول 

آنونس این فیلم مشخص است کمدى نیست و بارها گفته ام که یک 
تجربه تازه است. به نظرم فیلمى ساخته ام که مى تواند کمى رنگ 
و لعاب سینماى مان را عوض کند. دلم مى خواهد ساخت همه نوع 

فیلم را تجربه کنم. صنعت سینما هر روز متنوع تر و بزرگ تر شود.
جوان در خصوص بازخوردهاى مخاطبان از فیلم «نگار» توضیح 
داد: ســؤال هاى عجیب وغریبى از من درباره «نگار» مى پرســند 

مثًال اینکه چرا «نگار» در پایان فیلم تیر نخورد. دســتگیر مى شود 
یا نه؟ قرار نیســت همه چیز واقعى باشــد. من دوست دارم فیلمى 
بســازم که افراد هنگام تماشــاى آن در وهله اول لذت ببرند و 
فکر اینکه این فیلم چقــدر وظیفه اجتماعــى اش را ایفا

 کرده نباشند.
رامبد جــوان در این گفتگو به ایــده جالب یک فیلم 
اشــاره کرد و توضیح داد: ایده هاى زیــادى دارم و با 
احســان، همکارى ام را ادامه خواهم داد. مثًال داســتانى 
سوپرعاشــقانه دارم که در ســال 1425 در تهران اتفاق مى افتد. 
دیگر آبى وجــود ندارد و درخــت و گیاه به زحمت پیدا مى شــود 
امــا ماشــین هاى گرانقیمت بــه وفــور در خیابان ها به چشــم 
مى خورند. همه سرشــان را تراشــیده اند چون آبى براى شستشو 
نیست. آب، یک کاالى لوکس اســت. این وسط دو جوان به طرز 
مرگبارى عاشــق هم مى شــوند. این را مى خواســتم بسازم که 
«خندوانه» نگذاشــت، ولى احتمــاًال براى فیلم آینده ســراغ آن 

مى روم.
این کارگردان درباره احتمال ساخت فیلم سینمایى «جناب خان» 

عنوان کرد: این نوعى دهن لقى اســت که دارم اینجا مى کنم ولى 
اگر «جناب خان» بــه «خندوانــه» بیاید، قطعًا فیلم ســینمایى 
«جناب خان» را مى سازم. این فیلم با موسیقى همراه خواهد بود و 
رابطه دراماتیک من و «جناب خان» یکى از ستون هاى اصلى آن 
خواهد بود. من و احســان گودرزى ایده اى درخشان براى ساخت 
این فیلم داریم. این فیلم رابطه من و «جنــاب خان» را به تصویر 
مى کشــد که یکى از رابطه هاى بسیار دوست داشتنى و دراماتیک 
سال هاى اخیر تلویزیون بوده اســت؛ چیزى شبیه به رابطه «آقاى 
مجرى و کاله قرمزى» که در قسمت اول این فیلم سینمایى تصویر 
شد به نظرم این فیلم بســیار موفق خواهد شــد و رکورد عجیبى

 خواهد زد.
جــوان همچنیــن در ایــن گفتگــو از ســاخت اپلیکیشــنى 
به نام «جــوان زى» خبر داد که قرار اســت ویدئوهــاى جذابى 
از طریــق آن در اختیار مخاطبــان قرار بگیرد. تاکشــوى هنرى 
«مولــن روژ» برنامــه اى اینترنتــى اســت کــه هر شــنبه به 
صــورت اختصاصــى در آپــارات در دســترس مخاطبــان قرار 

مى گیرد. 

شبکه نسیم، تاك شــویى را با حضور محمدرضا 
گلزار تولید مى کند. این شــبکه با اســتفاده از 
محبوبیت برخى از بازیگران ســینما و تلویزیون، 
برنامه هایى را طراحى کرده و در دست تولید دارد 
تا دوباره مخاطبان را پاى گیرنده هاى تلویزیون 
نشانده و براى ساعاتى هم که شده از ماهواره دور 
نگه دارد. محمدرضا گلزار از بازیگرانى است که 
طرفداران زیادى بین مردم دارد، به خصوص نسل 
جوان. حضور این هنرپیشه سرشناس در برنامه 
هاى تلویزیونى، بى شــک مى توانــد بینندگان 

زیادى را پاى گیرنده ها بنشاند.
در گذشته نیز چند نفر از تهیه کنندگان تلویزیون 

قصد داشــتند پاى گلزار را به ســریال ها و 
برنامه هــاى تلویزیونى باز کننــد اما این 

مهم هیچگاه اتفاق نیافتاد. چندى پیش 
نیز شــایعه حضور محمدگلــزار در

 رسانه ها دست به دست شد  ولى 
مدیران تلویزیــون آن را رد 

کردند.

اما سرانجام پاى گلزار به تلویزیون باز شد و این 
بازیگر در یک برنامه تاك شــو که در حال 

تولید اســت مقابل دوربین رفته 
است.

رامبد جوان در یک گفتگوى اینترنتى خبر داد

«جناب خان » فیلم سینمایى مى شود

رررررررررراامبد جــوان، کارگــردان ســینما و تلویزیون در 
برنامه اینترنتى گگگگگگگگگگگگفگفتگویى مفصل با خسرو نقیبى در
««مولن روژ» از «خندوانــه»، «نگار»، پروژه هاى

آینده و رویکردش نسبت به منتقدان سرسختش 
در فضاى مجازى گفت.

در این گفتگو، جوان در پاسخ به سئوال مجرى 
برنامــه دربــاره انتقادهــاى وارده به رامبد 
جوان به دلیل ســاخت «نــگار» و تفاوت 
میان «خندوانه» و این فیلم و در پاســخ 
به این ســئوال مجرى برنامــه که آیا

مبد ا جــوان آدم ها ر
» را به پشتوانه  نــه ا و خند »

تا «نــگار» را ببینند، اغفــال مى کند 
زدن نیســت. اصــًال از گفت: این اسمش گول

آنونس این فیلم مشخص است کمدى نیست و بارها گفته ام که یک 
تجربه تازه است. به نظرم فیلمى ساخته ام که مى تواند کمى رنگ 
و لعاب سینماى مان را عوض کند. دلم مى خواهد ساخت همه نوع 

فیلم را تجربه کنم. صنعت سینما هر روز متنوع تر و بزرگ تر شود.
در خصوصبازخوردهاى مخاطبان از فیلم «نگار» توضیح جوان

داد: ســؤال هاى عجیب وغریبى از من درباره «نگار» مى پرســند 

مثًال اینکه چرا «نگ
یا نه؟ قرار نیســت
بســازم که افر
اینکه فکر
 کرده
رامبد
اشــا
احســان،
سوپرعاشــقانه د
دیگر آبى وجــود

امــا ماشــین هاى
مى خورند. همه س
نیست. آب، یک ک
مرگبارى عاشــق
«خندوانه» نگذاش

مى روم.
این کارگردان درب

رامبد جوان در یک گفتگو

«جناب خان » فیلم س
سید على احمدى تهیه کننده «خندوانه» در گفتگو با میزان، درباره 
پخش سرى جدید این برنامه گفت: زمان پخش «خندوانه» قطعًا 
پس از محرم و صفر نیســت اما در حال مذاکره براى تاریخ شروع 

آن هستیم.
وى افزود: من و رامبد جوان نظرمان این است که پخش «خندوانه» 
از عید آغاز شود اما این انتخاب یک نظر فى مابین است که مستلزم 
موافقت شبکه است و در حال حاضر به قطعیت در این باره نرسیدیم.

وى درباره حضور «جناب خان» در سرى جدید «خندوانه» که برخى 
رسانه ها به در مورد آن گمانه زنى مى کنند اظهار داشت: تمایل و 
عالقه مندى به حضور «جناب خان» همچون گذشته در «خندوانه»  
وجود دارد، در حال مذاکرات هســتیم و صاحب عروسک «جناب 
خان» نیز در این باره تمایل دارد اما چون مذاکرات چندجانبه است 

کمى زمان مى برد تا به نتیجه برسیم.

وى ضمن ابراز گالیه از برخى اطالع رســانى هــا در مورد برنامه 
«خندوانه» افزود: عالقه مند به خبر رفتن در خصوص «خندوانه» 
نیستم چون اعتقاد جدى دارم که گمانه زنى ها در فضاى مجازى 
«جناب خــان» را از مــا گرفت، قصدمان جســارت نیســت اما 
تمایل به خبر رفتن درباره «خندوانــه»  نداریم و عالقه مندیم در 
یک ســکوت کامل خبر کار را پیش ببریم تا بــه نتیجه مطلوب

 برسیم.
احمدى خاطرنشان کرد: وقتى قبل از تحقق یک ماجرا خبر منتشر 
مى شود دردسر به همراه دارد به همین علت بدون خبرى شدن و در 
سکوت پیش رفتن به ما کمک مى کند. اجازه دهید پس از ماه هاى 
محرم و صفر که ایام عزاست ما نیز در فرصت مناسب درباره برنامه 
«خندوانه»  به نتیجه برسیم سپس اخبار را به گوش اصحاب رسانه 

خواهیم رساند.  

ترجیح «خندوانه» اى ها براى پخش در نوروز 97

چند روز قبل بود که فضاى مجازى پر شــد از یک خبر کــذب! باز هم عده اى 
بداخالقى کرده و خبر درگذشت مریم امیرجاللى را در تلگرام منتشر کرده بودند. 
امیرجاللى اما رندى کرد و جواب این شایعه را به طنز داد و گفت: «خیلى خیلى 
ممنون از آدم هاى خوش ذوق که مراسم تشییع جنازه اینجانب رو به نحو بسیار 
خوب و مجللى انجام دادن، محبت بفرمایید سوم و هفتم و چهلم و سال اینجانب 
رو نقداً به شماره حسابى که بعداً اعالم مى کنم واریز بفرمایید با سپاس فراوان.» 

حاال مریم امیرجاللى در گفتگو با جام جم آنالین در این باره اظهارنظر کرده که 
در ادامه مى خوانید:

«بیماران روانى این روزها زیاد شده اند! خیلى ها هستند که از این فضا به عنوان 
سرگرمى استفاده مى کنند و کمبود هاى مالى و عقده هایشان را در این فضا جبران 
مى کنند. کسانى که شایعه درگذشت بازیگران را منتشر مى کنند، خیال مى کنند 
پول از آسمان براى ما مى ریزد و مثًال من مدام سرکار هستم و قراردادهاى صد 
میلیونى دارم براى همین حســادت کرده و آرزوى مرگ مرا دارند! در حالى که 
من نه پولدار آنچنانى هستم و نه قراردادهاى میلیونى مى بندم! اما این شایعات 
به شدت آزاردهنده و فرسایشى است. بعد از انتشار این خبر مدام تلفن من زنگ 
مى خورد، مردم لطف داشتند از سراسر کشور، حتى خارج از کشور زنگ مى زدند 
و جویاى احوالم بودند. فقط شــانس آوردم که عکس و ایــن خبر را خودم براى 
دخترم که کانادا زندگى مى  کند، فرســتادم. دخترم گفت خوب شد خودت برایم 

خبر سکته مى کردم! فرستادى وگرنه با دیدن این 
 واقعًا کسانى که چنین اخبارى را منتشر مى کنند چیزى به نام وجدان ندارند که 
با اعصاب و روان مردم بازى مى کنند. چرا از مرگ دیگران خوشحال مى شوند؟ 
همان روز که خبر تشییع  جنازه مرا منتشر کردند، خبر درگذشت آقاى ملک مطیعى 
را هم بازتاب دادند و حتى نام بیمارستان را هم نوشتند!  واقعًا گیج کننده است چرا 
چنین اخبارى را منتشر مى کنند. شــایعه درباره آقاى مشایخى که دیگر اسباب 
مزاح براى عده اى شده است که بسیار جاى تأسف دارد! به آنهایى که مدعى اند ما 
فرهنگ چند هزارساله داریم باید بگویم ما فعًال داریم فقط حرف مى زنیم و دریغ 
از کمى فرهنگ و انسانیت. اگر ما مردم با فرهنگ و اخالق مدارى بودیم چنین 

رفتارهایى را انجام نمى دادیم.» 

بازیگر سریال «ستایش» گفت: بدون شک ما تمایل داریم که فصل سوم این اثر ساخته شود 
اما بنا به شرایط، این مجموعه نیازمند تغییرات فراوان و جدى است.

نادر سلیمانى درخصوص فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر چندین 
پیشــنهاد براى بازى در مجموعه هاى تلویزیونى دارم. فعًال کمى استراحت مى کنم و بعد 
از آن دوباره در این مجموعه ها حضور یافته و پس از آن در فیلمى کوتاه نیز به ایفاى نقش 

مى پردازم.
وى درباره احتمال شروع فصل سوم «محله گل و بلبل» افزود: بدون شک ما تمایل داریم 
که فصل سوم این اثر ساخته شود اما بنا به شرایط این مجموعه نیازمند تغییرات فراوان است. 
همانطور که فصل دوم نسبت به فصل اول تغییرات اساسى داشت، باید در فصل سوم هم 

این تغییرات را ایجاد کنیم تا مخاطب با تکرار روبه رو نشود.
بازیگر سریال «ستایش» درباره مشکالت ساخت فصل سوم «محله گل و بلبل» تأکید کرد: 
معموًال ساخت مجموعه هاى چند فصلى با خطر تکرار روبه رو مى شوند و ما هم سعى داریم 
که با کمى فرصت بیشتر براى پیش تولید، اگر تصمیم بر ساخت فصل سوم شد آن را با تمرکز 
و تنوع بیشترى اجرا کنیم. هنوز زمان دقیق ساخت فصل سوم این مجموعه مشخص نیست 

اما بدون شک اگر مسئولین هم تمایل داشته باشند ساخته خواهد شد.
وى در مورد کمرنگ شــدن خود در عرصه ســینما ادامــه داد: براى حضور در ســینما 

این مدت تمــام تمرکز و پیشــنهادات زیادى داشتم اما 
وقتم را صرف «محله گل و بلبل» کرده بودم. حاال کمى ســرم خلوت شده  و مى خواهم 
به اینگونه پیشــنهادات فکر کنم. البتــه در هر کارى بازى نمى کنم منتظر پیشــنهادات

 خوب هستم.
سلیمانى در مورد حضور همیشــگى خود در آثار کودك و کمدى خاطرنشان کرد: در هر 
صورت این بخشى اســت که به صورت تخصصى به آن مى پردازم اما بازى در نقش هاى 
جدى را هم دوست دارم و اگر پیشنهاد خوبى داده شود قطعاً آن را خواهم پذیرفت. اتفاقاً چند 
وقت پیش براى بازى در فیلمى کامالً جدى پیشــنهاد داشتم اما متأ سفانه به علت تداخل 

زمانى نتوانستم آن را قبول کنم.

آیت ا... هاشــمى رفسنجانى سال گذشــته در روز 
17 مهرماه به تماشــاى فیلم سینمایى «رستاخیز» 
احمدرضا درویش نشست، فیلمى که گفته مى شود، 
آخرین فیلم ســینمایى اســت که آیت ا... پیش از 

درگذشت، دیده است.
على قائــم مقامــى - مدیر تولید «رســتاخیز» در 
این باره مى گوید: آیت ا... هاشــمى رفســنجانى 
17 مهــر مــاه ســال 95 در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام فیلم «رســتاخیز» را تماشــا کرد. 
 گفتگــوى مقدماتى، نمایــش فیلــم و گفتگوى 
بعــد از آن، نزدیــک به چهار ســاعت بــه طول

 انجامید.
او مى افزاید: آیت ا... هنگام تماشــاى «رستاخیز» 
پرســش هاى فراوانــى دربــاره منابــع و مأخذ ، 

شــخصیت ها، دکورها ، نحوه  گردآورى اسب ها و 
پشتیبانى، میزان و نحوه سرمایه گذارى، امور فنى و 
هنرى، بازیگران، تدوین، موسیقى و... را مطرح کرد 
که نشان از عمق ظرافِت نگاه و عالقه ایشان به آثار 

هنرى و تاریخى داشت.
به گفته قائم مقامى، آیت ا... هاشــمى رفســنجانى 
از لحظه خاموش شــدن تاالر تا انتهــاى نمایش، 
چشــم از صفحه  نمایشــگر برنداشــت و در انتها، 
آنگاه که در تصویر نهایى فیلم، خورشــید حقیقت 
طلوع کرد، در دیدگان ایشــان اشــک بود و بغض 

و حسرت! 
فیلم سینمایى «رســتاخیز» که درباره  قیام عاشورا 
است، فعًال با وجود داشــتن پروانه نمایش، اکران 

نشده است.

محمدرضا گلزار در حال تولید یک تاك شو در شبکه نسیم است
محمدرضا  که نسیم، تاك شــویى را با حضور
ر تولید مى کند. این شــبکه با اســتفاده از 
بوبیت برخىاز بازیگران ســینما و تلویزیون،

مه هایى را طراحى کرده و در دست تولید دارد 
وباره مخاطبان را پاى گیرنده هاى تلویزیون 
دور  ماهواره نده و براىساعاتى هم که شده از
از بازیگرانى است که  دارد. محمدرضا گلزار
داران زیادى بین مردم دارد، به خصوص نسل 
ن. حضور این هنرپیشه سرشناس در برنامه 
ى تلویزیونى، بى شــک مى توانــد بینندگان

ى را پاى گیرنده ها بنشاند.
گذشته نیز چند نفر از تهیه کنندگان تلویزیون 

د داشــتند پاى گلزار را به ســریال ها و 
مه هــاى تلویزیونى باز کننــد اما این 

م هیچگاه اتفاق نیافتاد. چندى پیش
ررر در شــایعه حضور محمدگلــزا

دست شد  ولى نه ها دست به
تلویزیــون آن را رد ران

ند.

این اما سرانجام پاى گلزار به تلویزیون باز شد و
بازیگر در یک برنامه تاك شــو که در حال

تولید اســت مقابل دوربین رفته
است.

یم ب ر و ی ی و ر ر ز ر

مریم امیر جاللى:

نادر سلیمانى خبر داد

به دلیل حسادت، آرزوى مرگم را دارند

«محله گل و بلبل 3» 
با تغییرات جدى ساخته مى شود

بهاره رهنمــا تصویرى از حضــورش در برنامه 
«چهل چراغ» منتشــر کرد و به شایعه ممنوع 
الفعالیت شدن در تلویزیون واکنش نشان داد. این 
بازیگر در این باره نوشت: «این دومین برنامه بعد 
شایعه ممنوع کارى بنده است و قرارداد سریال 
تلویزیونى هم سه روز پیش بســته شد، عالوه 
بر اینکه این روزها جلوى دوربین کار سینمایى 
"آقاى سانسور"  هستم پس بیایید از نشر شایعات 

کذب پرهیز کنیم.»

واکنش بهاره رهنما
 به شایعه 

ممنوع کارى اش

ماجراى یک عکس
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فواید و اثــرات ادویه ها براى ســالمتى هر یک از 
اعضاى بدن متفاوت است. 

مو
روغن خردل براى رشد مو عالى است و در هند براى 
سرعت بخشیدن به رشــد مو، به پوست سر روغن 

خردل مى  مالند.

ذهن
مصرف فلفل قرمز مى تواند احســاس خوب فرد را 

باال ببرد.
زردچوبه نیز براى بیماران مبتال به آلزایمر مفید است.

چشم  ها
بررسى  ها نشان داده است که زعفران عامل مهمى 

در مبارزه با از دست دادن بینایى در کهنسالى است.

دندان  ها
رازیانه براى بهداشت دهان بسیار مفید است.

گلو
زنجبیل براى درمــان گلودرد و ســرماخوردگى  ها 

عالى است.

مفاصل
بیماران مبتال به آرتروز با مصرف زنجبیل، کمتر به 

تورم مفاصل دچار مى  شوند.
پوست جوز هندى نیزدر ماساژ درمانى استفاده شده و 

مى  تواند درد روماتیسم مفاصل را کاهش دهد.

سیستم ایمنى
ویتامین C موجود در رازیانه، سیستم ایمنى بدن را در 

بهترین و مؤثرترین حالت نگه مى  دارد.

قلب
کپسایسین موجود در فلفل  هاى تند سبز و قرمز، براى 

سالمت قلب مفید هستند.
 دانشمندان متوجه شده اند که قلب و خون مانند بینى، 
گیرنده  هاى حس بو دارند و این بدین معناســت که 

قلب نیز با بوى ادویه  ها تحریک مى  شود.

شش  ها
شــکوفه  هاى میخک از ابتال به ســرطان شــش 

پیشگیرى مى  کنند.

استخوان  ها
کلســیم موجود در رازیانه موجب رشــد مناسب و 

سالمت استخوان  ها مى  شود.

معده
با استفاده از زنجبیل مى  توان سوء  هاضمه را درمان 

کرد.

خون
کپسایســین موجود در فلفل  هاى تند، خون را رقیق 
مى کنــد و جلوى تشــکیل لخته خــون در بدن را 

مى  گیرد و به گردش خون کمک مى  کند.
دارچین قند خون را در سطح مناسبى نگه مى  دارد و از 
تجمع پالکت  ها که موجب سکته  هاى قلبى و مغزى 

مى  شود، جلوگیرى مى  کند.

پوست
طبیعت ضدباکتریایى دارچیــن، آن را براى درمان 

جراحت  ها مناسب مى  کند.
فلفل  ها موجب تعریق شــده و بدین ترتیب بدن را 
خنک مى  کنند که این موضوع دلیل عالقه بسیارى 

از مردم به فلفل است.

فراموشى و کم شــدن حافظه ارتباط مستقیمى با سن 
افراد دارد و متأسفانه شروع آن از 20 سالگى است. البته 
نگران نباشید شــما هرگز از 20 سالگى دچار فراموشى 

نمى شــوید اما مغز شما شــروع به از دست دادن 
بعضى سلول هاى عصبى مى کند و بدن کمتر 
مواد شــیمیایى مورد نیاز مغز براى درست کار 
کردن را تولید مى کند. بــراى اینکه زود دچار 

فراموشى نشوید باید کارهایى را انجام دهید که ما 
چند نمونه برایتان در ادامه آورده ایم.

خوردن صبحانه
فواید صبحانه خوردن خیلى زیاد اســت و یکى از آنها 
تقویت حافظه است. افرادى که کربوهیدرات را از برنامه 
غذایى خود حذف کرده اند در انجام امورى که به حافظه 
نیاز دارد، ضعیف تر از افرادى عمــل مى کنند که آنها را 
دارند. دلیلش این است که سلول هاى مغز به کربوهیدرات 
نیاز دارند که در بدن به گلوکز تبدل مى شــوند و انسان 
را در نقطه اوج نگه مــى دارد. حبوبات و دیگر ترکیبات 
کربوهیدرات ها را در وعده هاى غذایى خود بگنجانید، 
چون آنها دیرتر هضم مى شوند و براى مدت طوالنى تر 
گلوکز به مغز مى رســانند. بــراى صبحانه کیک هاى 
پخته شده با گندم ساییده یا نان هاى برشته با تخم مرغ 
خاگینه میل کنید. این ترکیبات، سلول هاى خاکسترى 

مغز شما را به کار مى اندازند.

ورزش کنید
ورزش کردن جریان خون را افزایش مى دهد و اکسیژن 
و گلوکز بیشترى به مغز مى رساند. روند حفظ لغات پس 
از یک فعالیت سخت، 20 درصد سریع تر از زمانى صورت 

مى گیرد که فعالیت کمى داشته اید.

ورزش هایى همچون بوکس همراه با لگد به شما کمک 
مى کند تا حافظه قوى ترى داشــته باشــید. همچنین 
ورزش هاى قلبى - عروقى جلوى از دســت 

رفتن 
فظــه  حا

مى گیرنــد.  را 
پزشــکان مى گویند 

علت آن است که ورزش 
گردش خون را در مغز باال مى برد 

و نمى گذارد بافت هاى عصبى مغز با باال رفتن سن به 
 سرعت از بین بروند. البته نیازى نیست که دونده دوى 

ماراتن باشید تا حافظه تان تقویت شود.

ورزش فکرى کنید
ورزش کردن فقط براى جسم مفید نیست بلکه بر تقویت 
فکر و حافظه هم تأثیــر دارد. ورزش دادن به فکرتان و 

به رشــد مغزتان کمک مى کند. با فعال نگاه داشتن 
مغز، سلول هاى عصبى مغز را ترغیب مى کنید تا 

ارتباطات جدید ایجاد کنند. این مسئله به جز 
باال بردن قدرت یادآورى، ظرفیت 

حافظه را هم باال مى برد 
و مانع از دســت 

رفتن حافظه 
مى شود. 

براى تقویت و فعال کردن مغز کارهاى زیادى اســت، 
کارهاى ساده اى مثل حل جدول، بازى شطرنج و مطالعه 
کردن از آن دسته هستند. گرفتن آموزش هاى جدید مثل 
یادگیرى زبان خارجى یا یک ساز نیز مى تواند مفید باشد.

در اینترنت جستجو کنید
شــاید عجیب باشد که پیشــنهاد اســتفاده از وسایل 
الکترونیکى را مى دهیم اما تعجب نکنید براى تقویت 
حافظه مى توانید به این وســایل پناه ببرید. البته 
منظور، جستجوهاى بى فکر و بى هدف 
نیست. هر چقدر مسائلى که 
در اینترنت به دنبال آنها 
مى گردید، سخت تر 
پیدا شــوند تأثیر 
بیشــترى روى 
فعالیت بیشــتر 

مغز مى گذارد.

جاى پارك ماشین را حفظ کنید
شاید براى خیلى ها پیش آمده که وقتى ماشین را پارك 
مى کنند بعد فراموش کنند که آن را کجا گذاشته اند؛ به  
خصوص اگر در پارکینگ هاى چندطبقه مراکز تجارى 
باشــد. با این تمرین مى توانید این مشــکل را برطرف 
کنید. بعد از پارك از ماشین خود پیاده شوید، ببینید کجا 

پارك کرده اید . 

مکمل بخورید
هر چقدر هم شما به تغذیه سالم خود اهمیت بدهید باز 
هم ممکن اســت بعضى چیزها در مــواد غذایى به حد 
کافى به بدن شما نرسد. پس بهتر است براى این کار از 
قرص هاى ویتامین و مکمل کمک بگیرید. در رابطه با 
مغز دو ویتامین اهمیت بیشترى پیدا مى کنند: ویتامین 
B12 و اسیدفولیک. ویتامین B12 براى حفظ غالف 
میلین (ماده  ســفید چربى که غالف بعضى اعصاب را 
مى پوشاند و باعث مى شود که به  درســتى کار کنند). 
اسیدفولیک هم ماده بســیار مؤثرى براى مغز است 
که باعث بهتر کار کــردن انتقال دهنده هاى عصبى 
مى شود. اگر میزان اسیدفولیک مغز کم شود، احتمال 

از دست رفتن حافظه بیشتر مى شود.

مصرف شکر را کم کنید
شکر سفید یکى از بدترین مواد غذایى براى مغز و 
حافظه است. تشکیل حافظه ضعیف، اختالالت 
یادگیرى و افسردگى مربوط به خوردن شکر 
تصفیه شده است. ســطح باالى قند خون 
باعث کاهش فعالیت هیپوکامپ مى شود؛ 
بخشى از مغز که به شدت با حافظه ارتباط 

دارد.

آب بنوشید
یادتان باشــد فقط چیزى که مى خورید بر حافظه تأثیر 
ندارد بلکه نوشیدنى ها هم تأثیر زیادى بر حافظه دارند. 
آب بهترین نوشیدنى براى مغز است. مغز شما 73درصد 
آب است و حتى2درصد کمبود آب براى کاهش حافظه، 

توجه و دیگر مهارت هاى شناختى شما مؤثر است.

جزئى تر فکر کنید
اگر بخواهید اطالعات زیادى را به خاطر بیاورید، بهتر 
اســت آن را به بخش هاى کوچک تر تقسیم کنید. در 
مطالعاتى ثابت شد که تجزیه کردن اطالعات به داده هاى 
کوچک تر مى تواند باعث به خاطر سپردن بهتر آنها شود. 

به ذهنتان فشار بیاورید
در دنیاى امروز که همه  چیز الکترونیکى شــده و تمام 
اطالعات با یک کلیک در اینترنت در دسترس افراد قرار 
مى گیرد دیگر کسى به خودش فشار نمى آورد تا مطلبى 
را در ذهنش ثبت کند. بخشى از مغز که مسئول به خاطر 
سپردن داده هایى چون شماره تلفن اســت، با این کار 

تضعیف خواهد شد.

رژیم غذایى خاص
یک نوع رژیم غذایى به نام مدیترانه اى ثبت شــده که به 
عنوان یک رژیم غذایى سالم به طور گسترده اى شناخته  
شده اســت. افرادى که این نوع غذا را مصرف مى کنند، 
داراى سالمتى و طول عمر بیشترى هستند و پایین ترین 
میزان بیمارى آلزایمر را دارند. این رژیم نشــان داده که 
حافظه و توجه را افزایش مى دهد و سرعت کاهش شناختى 
مرتبط با سن را کند مى کند.در این رژیم پروتئین و گوشت 

و سبزى ها جایگاه ویژه اى دارد.

یک متخصص بیمارى هاى عفونی گفت: واکسن آنفلوآنزا تنها براي بیمارانی که به تخم 
مرغ آلرژي دارند یا در هنگام تزریق بدنشان به آن واکنش شدید نشان می دهد، خطرناك 

است و در غیر این صورت براي تمامی افراد بی خطر است و تزریق آن توصیه مى شود.
رضا فدایی اظهارداشت: بهترین زمان براي تزریق واکسن آنفلوآنزا از اواخر مرداد تا اوایل 

شهریورماه است اما در طول فصل سرما نیز تزریق این واکسن توصیه مى شود.
وي افزود: تزریق واکسن آنفلوآنزا براي افراد باالي 65 سال، مبتالیان به بیماري هاي 

ریوي یا بیمارى هاى ناتوان کننــده، بیمارى هاى قلبی- عروقی، 
افرادي که دیابت دارنــد و یا افرادي کــه زمینه  این

 بیماري ها را دارند یا مستعد گرفتن این بیماري 
هستند، اولویت دارد.

این متخصص بیمارى هاى عفونی با بیان اینکه کارآیی واکسن آنفلوآنزا در افراد مختلف 
متفاوت است، تصریح کرد: تزریق این واکسن در حدود 70 تا 90 درصد مؤثر واقع مى شود 

و اثرات آن تنها در همان سال باقی مى ماند بنابراین هر سال باید تجدید شود.
فدایی خاطرنشان کرد: تزریق این واکسن در نیمه دوم سال به زنان باردار بسیار توصیه 
مى شود زیرا در سال هاى گذشته ابتال به نوع شدید آنفلوآنزا حتی می توانست به مرگ 
مادر منجر شود. وى ادامه داد: براي نوزادان زیر شش ماه نیاز به تزریق این واکسن وجود 
ندارد زیرا در بدن نوزاد آنتی بادى هایى وجود دارد که او را در مقابل 
بیمارى ها مقاوم مى کند اما در نوزادان باالي شــش ماه 

منعی ندارد.
وي تأکید کرد: برخی شایعات وجود دارد 
که تزریق این واکســن را خطرناك 
اعــالم می کنــد در حالی که 
واکسن افراد را از ابتال به نوع 
A و B که در فصل  سرد 
بیشــتر اپیدمی می شود، 

جلوگیري می کند.  

یک فوق تخصص خون و سرطان و پیوند ســلول هاى بنیادى کودکان با بیان اینکه 
شایع ترین ســرطان در کودکان سرطان 
خون است، گفت: سرطان هاى مغز، 

غدد لنفاوى، چشم، کبد وبافت هاى توپرشکمى (کلیه، فوق کلیه، بافت هاى عضالنى و 
نرم ) وبافت هاى استخوانى جزو سرطان هاى شایع کودکان هستند.

امیرعباس هدایتى اصل اظهار داشت:تعداد مبتالیان به سرطان خون سه تا پنج مورد 
درهر صد هزار کودك است که نسبت به سایرسرطان ها شیوع بیشترى دارد. 

وى با اشاره به اینکه ابتالى کودکان به برخى از سرطان ها مانند چشم به دلیل اختالالت 
ژنتیکى بروزمى کند، اظهار داشت: معموًال این نوع سرطان در خانواده هایى که والدین 

یا بستگان نزدیک کودك، مبتال به این بیمارى هستند شایع تر است.
این فوق تخصص خون و سرطان و پیوند سلول هاى بنیادى کودکان بیان کرد: 
در حدود 75 درصد کودکان بر اثر سابقه خانوادگى به سرطان چشم مبتال مى شوند 

و بقیه براثر سایر عوامل دچار این بیمارى مى شوند. 
وى با اشاره به اینکه مواد آالینده مانند بنزن، اشعه هاى مختلف، حشره کش هاى 
مختلف، مواد سمى و کودهاى شیمیایى مى تواند خطر ابتال به سرطان ها را در این 
افراد افزایش دهد، اظهارداشت: برخى از ســرطان هاى کودکان در اثر عوامل 

محیطى ناسالم و تماس با محیط ایجاد مى شود.
هدایتى اصل، ســلول هاى کودکان را بسیار حســاس به مواد آالینده و مضر 
دانست و گفت: بروز ســرطان ها در کودکان بیشــتر به موضوعات ارثى و 
ژنتیکى مرتبط است و در کنار آنها عوامل محیطى هم در ایجاد سرطان ها

 نقش دارند. 

راهکارهایى براى اینکه زود دچار فراموشى نشوید
تقیمى با سن 
ى است. البته 
چار فراموشى 

ت دادن 
کمتر 
 کار 
چار 

 که ما 

و یکى از آنها 
ت را از برنامه 
که به حافظه 
نند که آنها را 
 کربوهیدرات 
ـوند و انسان 
یگر ترکیبات 
ود بگنجانید، 
ت طوالنى تر 
نه کیک هاى 
ه با تخم مرغ 
ى خاکسترى 

هد و اکسیژن 
فظ لغات پس 
زمانى صورت 

ورزش هایى همچون بوکس همراه با لگد به شما کمک 
مى کند تا حافظه قوى ترىداشــته باشــید. همچنین

روعروقعروقعروقعروقوقىىى جلوى از دســت  ىىىىى -ى -ى - ب قلب قلبقلقل ى هاى هاى هاى هاىهاى ششرزشورزشورزش

رفتن 
فظــه حا

ـدـدـدـدـدـد.د.د... مى گیرنـرن را 
پزشــکان مى گویند 

علت آن است که ورزش 
گردش خون را در مغز باال مى برد 

و نمى گذارد بافت هاى عصبى مغز با باال رفتن سن به 
 سرعت از بین بروند. البته نیازى نیست که دونده دوى 

ماراتن باشید تا حافظه تان تقویت شود.

ورزش فکرى کنید
ورزش کردن فقط براى جسم مفید نیست بلکه بر تقویت 
دارد. ورزش دادنبه فکرتان و فکر و حافظه همتأثیــر
به رشــد مغزتان کمک مى کند. با فعال نگاه داشتن 

مغز، سلول هاى عصبى مغز را ترغیب مى کنید تا 
ارتباطات جدید ایجاد کنند. این مسئله به جز 

باال بردن قدرت یادآورى، ظرفیت 
حافظه را هم باال مى برد 

و مانع از دســت 
رفتن حافظه 

مى شود. 

براى تقویت و فعال کردن مغز کارهاى زیادى اســت، 
بازى شطرنج و مطالعه  کارهاى ساده اى مثل حل جدول،
کردن از آن دسته هستند. گرفتن آموزش هاى جدید مثل 
یادگیرى زبان خارجى یا یک ساز نیز مى تواند مفید باشد.

در اینترنت جستجو کنید
شــاید عجیب باشد که پیشــنهاد اســتفاده از وسایل 
الکترونیکى را مى دهیم اما تعجب نکنید براى تقویت 
حافظه مى توانید به این وســایل پناه ببرید. البته 
منظور، جستجوهاى بى فکر و بى هدف 
نیست. هر چقدر مسائلى که 
در اینترنت به دنبال آنها 
مى گردید، سخت تر 
پپیدا شــوند تأثیر 
بیشــترى روى 
فعالیت بیشــتر 

مغز مى گذارد.

جاى پارك ماشین راح
شاید براى خیلى ها پیش آمده ک
مى کنند بعد فراموش کنند که آ
خصوص اگر در پارکینگ هاىچ
باشــد. با این تمرین مى توانیدا
کنید. بعد از پارك از ماشین خود

پارك کرده اید . 

مکمل بخورید
هر چقدر هم شما به تغذیه سالم
همممکن اســت بعضى چیزه
کافى به بدن شما نرسد. پس به
قرص هاى ویتامین و مکمل کم
مغز دو ویتامین اهمیت بیشترى
2 و اسیدفولیک. ویتامین 2 B12
غ میلین (ماده  ســفید چربى که
مى پوشاند و باعث مى شود که
اسیدفولیک هم ماده بســیار
که باعث بهتر کار کــردن انت

مى شود. اگر میزان اسیدفولیک
از دست رفتن حافظه بیشترم

مصرف شکر را کم
شکر سفید یکى از بدترین
حافظه است. تشکیل ح
یادگیرى و افسردگى
س تصفیه شده است.
باعث کاهش فعالی
بخشى از مغز کهب

دارد.

راهکارهایى براى اینکه زود دچار فراموشى

سرطان هاى شایع در کودکان
صتخصص خ خون و سرطان و پیونیونیونیوندیوندوند ســلول هاى بنیادى کودکان با بیان اینکه  غدد لنفاوى، چشم، کبد وبافت هاى توککککیکفففوفوق
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سرطان هاى شایع در کودکان

دي که دیابت دارنــد و یا افرادي کــه زمینه  این
ري ها را دارند یا مستعد گرفتن این بیماري 

تند، اولویت دارد.

بیمارى ها مقاوم مى کند اما در نوزادان باالي شــش ماه 
منعی ندارد.

وي تأکید کرد: برخی شایعات وجود دارد 
که تزریق این واکســن را خطرناك 
اعــالم می کنــد در حالی که 
ابتال به نوع افراد را از واکسن

B که در فصل  سرد  A و
بیشــتر اپیدمی می شود، 

جلوگیري می کند. 

تزریق واکسن آنفلوآنزا در فصل سرما توصیه مى شود

شایع ترینســرطان در کودکان سرطان 
زغز، گفگفتگفتگفتگفتگفت: سرطان هنههاىماى ماى ماى ماى ماى م ت،ت،ت،ت،ت،ست، خخخخخخون ا

نرم ) وبافت هاى استخوانىجزوسرط
امیرعباس هدایتى اصل اظهار داشت
درهر صد هزار کودك است که نسبت
وىوىوىىىىبا اشاره به اینکه ابتالى کودکانب
ژژژنتیکى بروزمى کند، اظهار داشت

یا بستگان نزدیک کودك، مبتال
این فوق تخصص خون و سر
5در حدود 75 درصد کودکان بر
ا و بقیه براثر سایر عوامل دچار
وى با اشاره به اینکه مواد آالیند
مختلف، مواد سمى و کودهاىش
افراد افزایش دهد، اظهارداشت
محیطى ناسالم و تماس با مح
هدایتى اصل، ســلول هاى
دانست و گفت: بروز ســر
ژنتیکى مرتبط است و د

 نقش دارند. 

یــک کار ســاده را مــی توانیــد هر 
روز انجــام دهیــد. این کار ســاده 
«برس خشک کشــیدن به پوست» 
نام دارد کــه باعــث از بیــن رفتن 
ســلول هاي مرده پوســت می شود. 
بــراي انجــام ایــن کار، بــه برس 
دســته بلند با موهاي کمــی زبر نیاز

 است.

چرا باید این کار انجام شود؟
براي بازگرداندن شــادابی به پوست، 
تحریک گردش خــون، از بین بردن 
سموم، جوان سازي سیستم اعصاب، 

باال بردن انعطاف پذیري پوســت و از 
بین بردن سلول هاي مرده پوست.

نکاتی که باید رعایت شود:
1-همیشه از پایین به سمت قلب برس 

را بکشید.
2-با یــک حرکت، ســطح زیادي از 

پوست را برس بزنید.
3-روي پوست زخمی برس نکشید.

4-کمی صورتی رنگ شــدن پوست 
هنگام کار، طبیعی است.

5-بهتریــن زمــان ایــن کار، اول 
گرفتــن دوش  از  قبــل  صبــح 

 است.
6-پس از اتمام کار، بــرس را با آب و 

صابون تمیز کنید.
7-روي اندام هاي حیاتی مانند قلب و 
کبد را نباید زیاد برس کشید و اگر دچار 
بیماري خاصی مانند پرکاري تیروئید 
و... هســتید، قبل از آن با پزشک خود 

مشورت کنید. 

گردش خون 
با برس کشیدن 

به پوست

ادویه ها معجزه مى کنند
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نصف جهان   برخى از بازیکنــان ذوب آهن در نیم فصل 
سرباز و باید راهى تراکتورســازى تبریز و سایر تیم هاى 
نظامى شوند. این خبرى بود که توسط چند سایت ورزشى 
منتشر و واکنش دو باشگاه ذوب آهن و تراکتورسازى را به 
همراه داشت. ذوب آهنى ها توســط مدیرعامل خود این 
موضوع را رد کردند، هر چند رد کردن آنها خیلى مشکلى را 
حل نمى کند و اگر بازیکنى مشمول شود دیگر کارى از آنها 
بر نمى آید. تراکتورى ها هم مى گویند که با بازیکنان ذوب 
آهن بحث و مذاکره اى نداشته اند که خود را مشمول نمایند. 
این ادعا از سوى تراکتورى ها در حالى مطرح مى شود که 
آنها ید طوالیى را در هوایى کردن بازیکنان براى رفتن 
به سربازى و انصراف از دانشگاه داشته اند. همین مهدى 

شریفى خودمان نمونه بارز این موضوع است.
 بنابر گزارش هاى متعددى که منتشر شده در سال هاى 
گذشته همواره درباره حضور بازیکنان سرباز در تیم هاى 
نظامى خصوصاً تراکتورسازى حرف و حدیث هاى زیادى 
مطرح بوده اســت. با توجه به اینکه تراکتورســازى در 
حال حاضر تنها تیم نظامى فعال در لیگ برتر محسوب 
مى شود، بسیارى از بازیکنان تیم هاى دیگر عالقه مند 
هستند که با بازى در تراکتور سربازى شان را نیز بگذرانند. 
در گذشــته نیز حضور برخى ســتاره هــاى فوتبال در 
تراکتورســازى به عنوان سرباز ســر و صداهاى زیادى 

به راه انداخت و اعتراض برخى باشــگاه هــا و مربیان 
را در پى داشــت.  آخرین بازیکنانى کــه این موضوع را 
تجربه کردند، احمد نوراللهى و امید عالیشاه بودند که با 
جنجال هاى زیادى راهى تراکتورسازى شدند و  در نهایت 

هم نتوانستند مدت زیادى براى این تیم به میدان بروند.
محرومیت تراکتورسازى از نقل و انتقاالت در دو پنجره 
که توسط فدراســیون جهانى فوتبال اعمال شد، جو به 
وجود آمده علیه این باشــگاه فروکش کرد. حاال اما در 
آستانه بازشدن پنجره نقل و انتقاالتى تراکتورسازى بار 
دیگر شایعات درباره جذب بازیکنان مطرح تیم هاى دیگر 
توسط تیم تبریزى به عنوان ســرباز ورد زبان بسیارى از 

اهالى فوتبال شده است.
تراکتورســازى به دلیــل محرومیت از جــذب بازیکن 
مشکالت زیادى را تجربه مى کند و یحیى گل محمدى 
مجبور شــده از ترکیبى کامًال جوان در تیمش استفاده 
کند. از این رو بازیکنان باتجربه تراکتور نیز با مشــکل 
مصدومیت مواجه شده اند تا کار براى این تیم سخت تر 
جلو برود. حاال در فاصله چند هفته مانده تا نیم فصل که 
تراکتور مى تواند بازیکن جدید جذب کند، گل محمدى 
امیدوار است مسئوالن باشگاه با جذب بازیکنان پرتعداد 
خواسته هاى او را برطرف کنند و تیم براى نیم فصل دوم 
تقویت شود.در این شرایط شایعاتى درباره مذاکره مخفیانه 

نمایندگان تراکتورسازى با چند بازیکن مطرح لیگ برترى 
انجام شده اســت. درباره بازیکنان جوان ذوب آهن این 
شایعات بیشتر شنیده مى شــود؛ بازیکنانى نظیر احسان 
پهلوان، ســعید مهدى پور و دانیال اسماعیلى که گفته 
مى شود در نیم فصل به عنوان سرباز راهى تراکتورسازى 
خواهند شد. اگرچه هیچکدام از مسئوالن تراکتورسازى 
این موضوع را أیید نمى کنند و ســعید آذرى، مدیرعامل 
ذوب آهن نیز به تکذیب مذاکــره تراکتور با بازیکنانش 

مى پردازد.
آذرى در این باره به خبرنگاران تسنیم و ورزش سه گفت:  
«من چیــزى درباره مذاکره تراکتورســازى با بازیکنان 
جوانمان براى گذراندن خدمت سربازى نشنیدم و طبیعتًا 

این موضوع را تکذیب مى کنم.» 
وى افــزود:  «شــناخت خوبى از یحیــى گل محمدى 
به واســطه چند ســال کار کردن با هم دارم. از این رو 
مدیرعامل تراکتورســازى را هم مى شناسم. با شناختى 
که از آن دارم، مى دانم که مسائل اینچنینى در قاموس 
این عزیــزان نمى گنجــد و قطعًا مذاکــره مخفیانه با

بازیکنان مان را تکذیب مى کنم.» 
به گزارش نصــف جهان، جــداى از بحــث تعریف و 
تمجید آذرى از تراکتورى ها، آیا احتمال مذاکره پنهانى  
تراکتورى ها بــا بازیکنان ذوب آهن، موضوعى اســت 

که  ســعید آذرى باید آن را تکذیب کند و آیا وى در مقام 
تکذیب این موضوع است؟

 اما سرمربى تیم فوتبال تراکتورسازى هم در گفتگو هاى 
مختلفى که اخیــراً انجام داده، معتقد اســت که جذب 
بازیکن سرباز یکى از حقوق طبیعى و قانونى این باشگاه 
محسوب مى شود و حاشیه سازى در این خصوص کامًال 
غیرمنطقى و بى معنى است. یحیى گل محمدى در این 
باره گفته: «حقیقت این است که ما با هیچ بازیکنى صحبت 
نکرده ایم و از کسى نخواسته ایم خودش را سرباز کند تا به 
تراکتور بیاید؛ اما  بازیکنان زیادى  هستند که تمایل دارند 
در نیم فصل به جمع ما اضافه شوند و پیغام هاى متعددى 
براى ما ارسال کرده اند.تیم ما دو پنجره از نقل و انتقاالت 
محروم بوده و کامًال طبیعى اســت که در نیم فصل باید 
به دنبال جذب بازیکن جدید باشیم. تراکتورسازى حداقل 
هشــت جاى خالى دارد که مى توانیم بــه همین تعداد 
بازیکن بزرگســال جذب کنیم و از تمــام حقوق قانونى 
خودمان از جمله بازیکن ســرباز، بازیکن آزاد و بازیکن 
خارجى استفاده مطلوبى داشته باشــیم. تا امروز از هیچ 
بازیکنى چنین درخواستى نداشته ایم و اگر هم بازیکنى 
در نیم فصل به جمع ما اضافه شود، قطعاً با میل و خواسته 
خودش تراکتورســازى را انتخاب خواهد کرد. از سوى 
دیگر در سال هاى گذشــته هم تراکتورسازى بازیکنان 

سربازى را به خدمت گرفته که هنوز هم در تیم ما حضور 
دارند. طبیعتًا هر تیم نظامى قادر است بازیکن سرباز به 
خدمت بگیرد و این مســئله عجیبى نیست.بسیارى از 
بازیکنان پیغام هایى براى من ارســال کرده اند و براى 
حضور در تراکتورسازى در نیم فصل ابراز تمایل کردند. 
حتى بعضى از بازیکنان به دلیل موانع قانونى در نیم فصل 
دوم نمى توانند براى تیمشان به میدان بروند و قطعًا باید 
سرباز شوند. طبیعى است که چنین بازیکنى دوست دارد 
پیراهن تیم مطرح و محبوبى مثل تراکتورسازى را بپوشد 
و حتى شانس حضور در لیگ قهرمانان آسیا را پیدا کند. 
از سوى دیگر طبیعى است که ما هم نمى توانیم همه این 
درخواست ها را قبول کنیم اما با دقت شرایط گزینه ها را 
مورد بررسى قرار مى دهیم و در نهایت با توجه به نیاز تیم 
براى تقویت در نیم فصل بازیکنان مورد نظر را جذب مى کنیم.

ما قطعاً بازیکنان جدیدى را در نیم فصل به خدمت خواهیم 
گرفت تا نقاط ضعف را پوشش دهیم و قطعاً بعضى از این 
بازیکنان سرباز خواهند بود؛ اما بدون تردید هیچ بازیکنى 
را هوایى نمى کنیم و از کسى درخواست نخواهیم کرد که 
خودش را سرباز کند تا به تراکتور بیاید.هر بازیکنى در نیم 
فصل پیراهن تراکتورسازى را بپوشد قطعاً با تمایل کامل 
و تصمیم قطعى خودش این کار را کــرده، چرا که هیچ 
پیشنهاد مالى ســنگین و ارقام نجومى در کار نیست. ما

 بر اساس نیاز و با دقت و بررسى بازیکن مورد نیاز خودمان 
را انتخاب مى کنیــم و تالش خواهیم کــرد تا با تیمى 
قدرتمند در رقابت هاى لیگ قهرمانان باشگاه هاى آسیا 

نماینده شایسته فوتبال ایران باشیم.»
برخالف اینکه ســعید آذرى ســعى کرده هوایى کردن 
بازیکنان ســایر تیم ها از جمله تیم ها را موضوعى بداند 
که در قاموس فردى مانند گل محمدى نیســت اما بنا 
به شنیده هاى نصف جهان، دوستان و دستیاران یحیى 
گل محمدى از جمله مجتبى حسینى که رابطه و دوستى 
خوبى بین آنها و بازیکنان ذوب آهن جارى است در این 
باره مذاکرات خوبى داشته اند و در این مذاکرات عالقه 
یحیى به حضور آنها در تراکتورسازى از نیم فصل دوم به 
آنها ابالغ شده است. آنها باید دســت به کار شوند و اگر 
دانشجو هستند تا نیم فصل از دانشگاه انصراف دهند تا 
شرایط حضورشان در تبریز مهیا شود. گفته هاى یحیى 
گل محمدى در مورد اینکه برخى بازیکنان براى حضور 
در تراکتورسازى اعالم آمادگى کرده اند نشان مى دهد 
که وى با این موضعگیرى ها مى خواهد بابت روانه شدن 
برخى ستارگان جوان ذوب آهن و ســایر تیم ها در نقل 
و انتقاالت زمســتانى مورد اتهام واقع نشود و مذاکرات 

پنهانى این روزها برمال نشود.

تراکتور یدطوالیى در هوایى کردن بازیکنان دارد

آقاى آذرى! چه چیز را تکذیب مى کنى؟

برخالف اینکه 
سعید آذرى سعى کرده 

هوایى کردن بازیکنان سایر 
تیم ها از جمله 

تیم ها را موضوعى بداند 
که در قاموس فردى مانند 
گل محمدى نیست اما بنا 

به شنیده هاى نصف جهان، 
دوستان و دستیاران 

یحیى گل محمدى از جمله 
مجتبى حسینى که رابطه 

و دوستى خوبى بین آنها و 
بازیکنان ذوب آهن جارى 

است در این باره مذاکرات 
خوبى داشته اند و در این 
مذاکرات عالقه یحیى به 

حضور آنها در تراکتورسازى 
از نیم فصل دوم به آنها 

ابالغ شده است

حسین بادامکى، کاپیتان تیم ســیاه جامگان مى گوید 
که اکبر میثاقیان به دلیــل رفاقت قدیمى حمایت کامل 

مدیران باشگاه را دارد.
کاپیتان تیم سیاه جامگان در مورد صحبت هایى که اخیراً 
در مورد برکنارى میثاقیان به وجود آمده با توجه 
به شرایط نامطلوب این تیم در دو فصل اخیر 
و مشکالت مالى که با آن دست و پنجه 
نرم مى کند، عنوان کرد: این حرف را 
من نشنیدم. آقاى عباسى هم 
از آقاى میثاقیان حمایت 
کردند. کما اینکه 

رابطه آقاى میثاقیان و عباســى 
رفاقت دیرینه اى است که ب ه ابومسلم 

قدیم باز مــى گردد. براى هــر تیمى پیش
 مى آید که در چند بازى خوب نباشد. متأسفانه ما 

دو بازى پشت سر هم را در مشهد واگذار کردیم و شرایط 
به هم ریخت ولى همانطور که مــى دانید جدول لیگ 
خیلى نزدیک اســت و با یک پیروزى تیم ها مى توانند 

چند پله صعود کنند.
هافبک تیم سیاه جامگان در مورد شرایط ویژه سپاهان 
در مقابل سیاه جامگان و اینکه نیاز هر دو تیم به کسب 
امتیاز چه سرنوشتى براى این دیدار رقم مى زند، توضیح 
داد: جاى سپاهان اینجاى جدول نیست. من سابقه کار با 
کرانچار را دارم و مى دانم که مربى فهیم و بادانشى است. 
کرانچار کارش عالى است و ســپاهان را از این شرایط 
نجات مى دهد.قطعًا سپاهان در جدول رشد مى کند. در 
حال حاضر ما و سپاهان هم امتیاز هستیم و در این دیدار 
به نظرم تیمى که کمتر اشتباه کند مى تواند برنده بازى 
باشد. البته آنها در خانه بازى مى کنند و حمایت 
تماشاگر مى تواند عامل مثبتى براى آنها باشد. 
ما هم نشان دادیم که در خانه حریف، دست و 

پا بسته نیستیم.

 نصف جهــان   در شــرایطى که دیدار سپاهان- 
ســیاه جامگان به نوعى دیدار مــرگ و زندگى 
براى کرانچار است رسیدن مصدومان این تیم 
مى توانــد خبر خوبى براى مرد کــروات زردها

 باشد.
ســپاهان کرانچار وضعیت مناســبى در جدول 
رده بندى لیگ هفدهم ندارد اما بازى هفته نهم 
برابر ســیاه جامگانى که خود در معضل نتیجه 
گیرى قرار دارد و هفته هاســت بردى نداشــته 

مى تواند گره گشاى کار ســپاهان باشد و مسیر 
طالیى پوشان اصفهان را تغییر دهد. به خصوص 
که حــاال مصدومان این تیم هــم رفته رفته به 
شرایط بازى مى رسند و سپاهان دغدغه خاصى 
براى بازى در آخریــن روز هفته جارى نخواهد

 داشــت. على کریمى بعد از مصدومیت کوتاه 
جدیداً به تمرینات گروهى سپاهان اضافه شده و 
با نظر کرانچار مى تواند در بازى با سیاه جامگان 

در ترکیب تیم اصفهانى قرار بگیرد.

 عزت ا... پورقــاز هم که مصدومیت شــدید و 
خطرناکى را پشــت سر گذاشــته به تمرینات 
برگشته اســت و گویا همراه با دیگر بازیکنان 
تمرین خواهــد کرد و شــرایط بــازى را به 
دســت خواهد آورد. بازى با ســیاه جامگان از 
آخرین فرصت هــاى کرانچار بــراى فرار از 
منطقه خطــر اســت و مربى کــروات براى 
ماندگارى در لیگ برتر باید از همه داشته هایش 

استفاده کند.

مهدى رجب زاده، کاپیتان تیــم ذوب آهن به دلیل 
آسیب دیدگى از ناحیه رباط داخلى زانو، چهار تا شش 

هفته از میادین فوتبالى دور خواهد بود.
ذوب آهن در ابتداى فصل، کاپیتان دوم تیمش قاسم 

حدادى فر را به دلیل پارگى ربــاط صلیبى حداقل تا 
پایان سال از دست داد.

حــاال در ادامه بدشانســى هــاى این تیــم مهدى
 رجب زاده کاپیتان اول سبزپوشــان نیــز که به نظر

 مى رسید آســیب دیدگى اش زیاد جدى نباشد، پس 
از MRI پزشکان در تهران مشخص شد که چهار تا 

شش هفته از میادین دور خواهد بود.
رجب زاده در همین خصوص بــا خبرنگاران  گفتگو 
کرد و وضعیت خود را تشــریح کــرد:  «پیش دکتر 
نوروزى بودم و پیش یکى از همکاران متخصص 
ایشان رفتیم و از پایم MRI گرفته شد. پس از 
بررسى گفتند که چهار تا شش هفته از میادین 

دور خواهم بود.» 
وى ادامه مى دهد: «در ابتــدا فکر نمى کردم 
مصدومیتم اینقــدر طوالنى شــود. چند روز 
اســتراحت کردم و دوباره به تمرینات بازگشتم 
ولى دردم شــدیدتر شــد. البته MRI اول که در 
اصفهان گرفته شد زیاد دقیق نبود؛ بعضى اوقات این 
اتفاقات در اصفهان رخ مى دهد. حاال تا دو هفته باید 
فیزیوتراپى و آب درمانى کنم و بعد از دو هفته مى توانم 

به تمرینات اضافه شوم و انفرادى تمرین کنم.»  
کاپیتان ذوب آهن در مورد اینکه به مشهد سفر خواهد 
کرد یا خیر و همینطور دیدار برابر پدیده و اهمیت این 
دیدار صحبت کرد:  «خیلى دلم مى خواهم بروم.  سر 
تمرین مى روم تا اگر صالح دانســتند بروم اما فکر 
مى کنم اگر بمانم و استراحت کنم بهتر است. در این 
مدت هم تیــم تمرینات خوبى انجام داده اســت. در 

هفته هاى اخیر بــازى هاى خوبى انجــام دادیم و 
مى توانستیم برنده هم باشیم. به نظر من دیگر فرصت 
از دســت دادن امتیاز نداریم. ضمن اینکه مى دانیم 
بازى ســختى مقابل پدیده داریم. پدیده قوى فوتبال 

بازى مى کند و انسجام خوبى دارد.» 
بازیکن تیم ذوب آهن در مورد انجام دیدارهاى این تیم 
در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم اضافه کرد: «قرار بود 
براى انجام بازى هاى خانگى به قم برویم ولى مثل 
اینکه مسئولین اســتان در حال رایزنى هستند تا در 

اصفهان بازى کنیم.»
کاپیتان ذوب آهن صحبت هاى خود را اینگونه پایان 
داد: «از مردم مى خواهم دعا کنند تا زودتر خوب شوم. 
از اینکه 1/5ماه از چیزى که عاشــقش هســتم دور 
مى شوم ناراحتم و امیدوارم زودتر به فوتبال برگردم.»

حسین بادامکى، کاپیتان تیم ســیاه جامگان مى گوید
که اکبر میثاقیان به دلیــل رفاقت قدیمى حمایت کامل

مدیران باشگاه را دارد.
کاپیتانتیمسیاه جامگاندر موردصحبت هایى که اخیراً
در مورد برکنارى میثاقیان به وجود آمده با توجه
به شرایط نامطلوب این تیم در دو فصل اخیر
و مشکالت مالى که با آن دست و پنجه
نرم مى کند، عنوان کرد: این حرف را
من نشنیدم. آقاى عباسى هم
آقاى میثاقیان حمایت از
کردند. کما اینکه

رابطه آقاى میثاقیان و عباســى 
رفاقت دیرینه اى است که ب ه ابومسلم 

قدیم باز مــى گردد. براى هــر تیمى پیش
 مى آید که در چند بازى خوب نباشد. متأسفانه ما 

دو بازى پشت سر هم را در مشهد واگذار کردیم و شرایط
به هم ریخت ولى همانطور که مــى دانید جدول لیگ
خیلى نزدیک اســت و با یک پیروزى تیم ها مى توانند

چند پله صعود کنند.
هافبک تیم سیاه جامگان در مورد شرایط ویژه سپاهان
مقابل سیاه جامگان و اینکه نیاز هر دو تیم به کسب در
امتیاز چه سرنوشتى براى این دیدار رقم مى زند، توضیح
داد: جاى سپاهان اینجاى جدول نیست. من سابقه کار با
کرانچار را دارم و مى دانم که مربى فهیم و بادانشى است.
کرانچار کارش عالى است و ســپاهان را از این شرایط
جدول رشد مىکند. در نجات مىدهد.قطعًا سپاهان در
حالحاضر ما و سپاهان هم امتیاز هستیم و در این دیدار
به نظرم تیمى که کمتر اشتباه کند مى تواند برنده بازى
باشد. البته آنها در خانه بازى مى کنند و حمایت
تماشاگر مى تواند عامل مثبتى براى آنها باشد.
ما هم نشان دادیم که در خانه حریف، دست و

پا بسته نیستیم.
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 مشهد سفر خواهد 
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اما فکر ــتند بروم

 بهتر است. در این 
ام داده اســت. در 

 کرانچار، امیدوار شد

این کاپیتان هاى بدشانس
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سرمربى ذوب آهن اعالم کرد تیمش در پایان فصل جزو 
سه تیم برتر لیگ خواهد بود.

امیر قلعه نویى در گفتگو با رادیو تهران درباره مســائل 
مربوط به ذوب آهن، استقالل و برخى موضوعات دیگر 
صحبت هایى را انجام داد که ماحصــل آن را در ادامه

 مى خوانید:

این روزها به جاى دستتان، عکستان را 
مى  گیرند

 ابتدا باید یک جمله برایتان بگویم. مراقب باشید زمین 
نخورید؛ این روزهــا به جاى اینکه دســتتان را بگیرند 
عکستان را مى گیرند. روزگار بدى شده است. من حرفم 
را مى زنم. امسال سالى است که آرامش دارم. اینجا همه 
چیز خوب اســت.بازیکنان تازه بعد از 8 هفته بازى و دو 
ماه کار، دو روز پیش 10 درصد قراردادشان را گرفته اند. 
ببینید چقدر باشگاه خوبى است که بعد از 8 هفته، بازیکنان 
ده درصدشان را گرفته اند! ذوب آهن مدیرعامل ورزشى، 
جوان و انرژیکى دارد. خدا را شکر اینجا همه چیز خوب 

است.

مشکل اول ما بدشانسى است
در بخش نتیجه گیرى دو سه مشکل داریم. مشکل اول 
این است که بدشانسیم. ایجاد موقعیت مى کنیم ولى گل 
نمى زنیم. مشکل دوم این است که کم شانس هستیم 
و با یک توپ معمولى گل مــى خوریم. حدود 8 امتیاز را 
در دقیقه از دست داده ایم که اگر اینطور نبود جزو دو تیم 

اول بودیم.

جزو 3 تیم اول لیگ خواهیم بود
در بازى با استقالل، سپاهان و جام حذفى از داورى لطمه 
خوردیم. در مجموع باید بگویم بازیکنان خوبى داریم که 
حجب و حیا دارند. فکر مى کنــم آینده ذوب آهن با این 
توضیحاتى که دادم آینده خوبى است. فکر مى کنم با این 
وضعیت تا پایان فصل جزو سه تیم باالى جدول باشیم. 
برخى ضعف هاى فنى داریم که باید در نیم فصل برطرف 

کنیم تا در کورس باقى بمانیم.

تکلیف میزبانى در نقش جهان چه شد؟
این سئوال مدیریتى اســت و اگر ورود نکنم بهتر است 
چون سوابق این موضوعات را نمى دانم. اصفهان یک 
استان خاص است. این مشکل با نشستى که همه عزیزان 
داشته اند حل شده و قرار شده بازى هاى ما تا آماده شدن 
فوالدشهر در نقش جهان برگزار شود. درست نبود ذوب 

آهن بیرون از استان بازى کند. با پیگیرى هاى مدیرعامل 
و مسئوالن و استاندار و حسن نیت مسئوالن سپاهان این 

مشکل حل شده است.

چند خاطره بد از سپاهان دارم
من خاطرات خوب زیادى از سپاهان دارم ولى چند خاطره 
بد هم از ســپاهان دارم. در آن مقطع زمانى چند جوان 
مملکت در راه حضور در ورزشــگاه فوالدشهر تصادف 
کردند و جانشان را از دســت دادند. فوالدشهر ورزشگاه 
خوبى است ولى چون دور است و امکانات اولیه نیست، 
خطرات زیادى دارد. ورزشگاه نقش جهان هم استقبال 
بیشترى مى شود و هم از نظر فنى کیفیت بهترى خواهیم 

داشت.

تیم سایه من امسال در تراکتورسازى 
بازى مى کنند

من مردم آذربایجان و تیم تراکتورسازى را دوست دارم. 
وقتى ســال گذشــته آن اتفاقات افتاد (باشگاه از نقل و 
انتقاالت محروم شــد)، در نیم فصل دوم نتوانستیم از 
بازیکنان جدید استفاده کنیم. همان زمان اخبارى، ایران 

پوریان، ابراهیمى و نورى هم مصدوم بودند ولى با لطف 
خدا و پشتوانه مردم توانستیم تیم را تا جایى که ممکن بود 
باال نگه داریم و از بازیکنان تیم «سایه» استفاده کردیم. 
همان کارى که در استقالل و سپاهان کرده بودم و االن 
در ذوب آهن مى کنم، سال گذشته در تراکتورسازى کردم 
و یک تیم سایه تشکیل دادم تا پشتوانه تیم اصلى باشد. 

االن هم همان بازیکنان دارند در تراکتور بازى مى کنند.

فکر نمى کنم کسى از تراکتور به پهلوان 
زنگ زده باشد

اول همین فصل دوستان از تراکتورسازى تماس گرفتند و 
به آنها گفتم در این تیم بمانید. مهدى کیانى با من تماس 
گرفت و گفت تکلیف چیســت که من گفتم در تراکتور 
بمانید. االن نمى خواهم این داستان را باز کنم. به کیانى و 
یکى دو بازیکن دیگر گفتم شما بمانید و تاریخ ساز باشگاه 
تراکتورسازى شوید.در آن زمان بیانیه هم دادیم و گفتیم 
از تراکتورسازى نمى گیریم. تیم ما در حال حاضر یکى دو 
سرباز دارد از جمله احسان پهلوان که باید تا نیم فصل صبر 
کنیم. با شناختى که از یحیى گل محمدى دارم فکر نمى 

کنم این مسائل بوده باشد.

  یکساعت به من وقت نمى دهد
 تعجبم از آقاى عسگرى (رئیس صدا و سیما) این است 
که 36 سال براى ورزش زحمت کشیده ام ولى یکساعت 
به من وقت نمى دهد همه مســائل استقالل را از دسته 
سوم، جایگاه نهمى و سیزدهمى و حتى زمانى که آقاى 

فتح ا... زاده مدیرعامل شد را براى مردم بگویم.

واکنش به حضور وینفرد شفر
کســانى که در اینبــاره تصمیم گرفته انــد، حتما وارد 
جزئیات شده اند. شــفر یک مربى رزومه دار است و این 
نیســت که بگوییم مربى کوچکى اســت ولى باید دید 
شــرایط و زمان چه اجازه اى به یک مربــى مى دهد. 
ضمن اینکه جا دارد از منصوریان و همکارانش تشــکر

 کنم.

افشارزاده واقعیت ها را گفت
بهرام افشارزاده چند روز پیش در یک مصاحبه یکسرى 
از واقعیت هاى دو سال پیش استقالل را گفت که پول 
نداشتیم و نتوانســتیم براى قلعه نویى بازیکن بگیریم. 

او گفت چطور شــد قاضى و تیموریان از استقالل رفتند 
و نتوانستیم کاوه رضایى و محسن مسلمان را بگیریم.

همیشه در تمرین را باز گذاشتم
من هرجا سرمربى بودم، در تمرین تیمم را باز گذاشتم. اگر 
هزار نفر سر یک تمرین بیایند حداقل 8 ساعت جاى آلوده 
نمى روند. اگر این هشت ســاعت را ضربدر 500 کنید،
4 هزار ســاعت شــما به جامعه با یک تمرین سرویس 
داده اید آن هم به نسل جوان. به استقالل باید این دیدگاه 
را داشته باشیم. من کلى گفتم و منظورم به تمرین این 
روزهاى اســتقالل نیست. باید نســبت به استقالل و

تیم هاى پرطرفدار نگاه سرمایه اى داشته باشیم. فوتبال 
تهدید نیست، فرصت است.

مجیدى باید از یکجا شروع کند
به نظرم مجیدى باید از یک جا شــروع کند. مربیگرى 
عین پدر شدن است. کسى که فرزند ندارد، هرچه راجع 
به پدرشــدن و محبت پدر بگویید شاید 10 درصدش را 
درك کند ولى کسى که فرزند دارد صد درصد مهر پدرى 
را حس مى کند. مربى باید بیاید روى نیمکت فشار ثانوى 

را تحمل کند و بعد سرمربى شود. فرهاد مجیدى را هم 
تماشاگران دوستش دارند و هم زحمات زیادى کشیده. او 

باید از یک جا شروع کند.

منصوریان گفت اسم پسرم را به خاطر 
شما امیر گذاشتم

من به منصوریــان نگفتــم اصالحات انجــام بدهد. 
منصوریــان را خودم بــه اســتقالل آوردم و حتى یک 
روز در گوش من در بازى نفت و اســتقالل گفت انقدر 
شما را دوست دارم که اسم پســرم را به خاطر شما امیر 

گذاشته ام!

به منصوریان گفته بودم به حاشــیه ها 
توجه نکن 

منصوریان مربى انرژیکى است به آخر خط نرسیده است 
و چرخه مربیگرى مى چرخد و دوباره مى تواند منصوریان 
منشا خدمات شود. به منصوریان گفتم مربیگرى داخل 
زمین است و اگر تیم شما خوب نتیجه بگیرد به مسائل 
حاشیه اى توجه نکن. منصوریان نتوانست استقالل را 

مدیریت کند.

امیر قلعه نویى:

ذوب آهن در نقش جهان بازى مى کند

 پرسپولیس ترمز خودش را کشید

منتظر قربانیان شب نشینى باشید
نصف جهــان   گزارش هاى متعدد رســانه ها در مورد 
شب نشینى بازیکنان پرسپولیس باعث شده  تا حراست 

وزارت ورزش و جوانان به این ماجرا ورود کند.
 از گوشه و کنار باشگاه شنیده شد که چهار بازیکن تیم، 
شب قبل از مسابقه با الهالل در حال خوشگذرانى بودند. 
طاهرى، مدیرعامل باشگاه خوشــگذرانى بازیکنان 
را تأیید نکرد، ولى اعالم کرد کــه پس از پایان بازى، 
چند بازیکن پرســپولیس در دبى ماندند تا استراحت 
کنند. ترکاشــوند اما ماجرا را طور دیگرى بیان کرد. 
بنا به گزارش ســایت ورزش ســه ، معاون اقتصادى 
باشگاه اســمى از بازیکنى نیاورد ولى اعالم کرد که 
شب قبل از بازى به بهانه تولد پسرش، یک دورهمى 
داشتند. ترکاشوند در مورد تصویرى که از چند بازیکن 
پرسپولیس در مکانى خاص منتشر شده بود هم توضیح 
داد: بعد از بازى با الهالل، بازیکنان پنج روز تعطیل بودند. 
شاید این عکس براى بعد از مســابقه باشد ولى قطعًا 
مى گویم که روز قبل از مسابقه چنین اتفاقى نیافتاده 
است. اگر اتفاقى افتاده باشــد و برانکو از آن آگاه باشد 
باید آن را به صورت کتبى به ما اعالم کند. ترکاشوند 
در مورد عکسى صحبت مى کند که بازتاب گسترده اى 
داشت و بازیکنان حاضر در آن تصویر هم به انتشار آن 
عکس واکنش نشان دادند و گفتند که فتوشاپ است. 

اما در مورد چهار بازیکنى که به شب نشینى پرداختند 
ســایت هاى مختلــف به نقطــه نظر مشــترکى

رسیده اند. سایت آى اســپورت و یکى از سایت هاى 
هوادارى استقالل در این باره نوشته:

  این چهار بازیکن کدام نفرات هستن؟ با کمى کند و کاو 
به راحتى مى توان نام این بازیکنان را فهمید. دو بازیکنى 
که به دالیلى در ترکیب تیمشان مقابل الهالل غیبت 
داشتند و دو نفر دیگر هم یکى از ضعیف ترین بازى هاى 

چند سال اخیر خود را در این بازى ارائه دادند.
نکته زمانى جالب تر مى شود که برانکو در واکنش به این 
قضیه طبق معمول در یک موضعگیرى کامًال محتاطانه 
به رسانه ها گفت؛ اطالعى از این ماجرا ندارد و اگر کسى 
نامى دارد آن را اعالم کند. در حالى که با یک کنکاش 

ساده مى توان اسامى آن چهار بازیکن را پیدا کرد!
اما مهمترین نکته اینجاســت که در آن شب خبرساز 
که چهار بازیکن حضور داشــته اند یکى از مقام هاى 
پرسپولیس هم در کنار تیم بوده که شنیده مى شود قرار 
است به زودى از باشگاه کنار گذاشته شود.به گزارش 
نصف جهان، در کنار همه مصائب پرسپولیس در روزها 
اخیر، ظاهراً شب نشینى جنجالى پرسپولیسى ها در آینده 
نزدیک قربانیان متعددى را به دنبال خواهد داشت. باید 

منتظر بود.

لطفاً زود دست به کار شوید

سپاهان به داد بانوان قهرمان برسد
در آستانه یک اشتباه دیگر از طارمى و پرسپولیس 

جام جهانى را فداى الهالل مى کنید؟

نصف جهان  حاال همه نگاه ها به ســپاهان اســت که 
از انحالل و فروپاشــى قهرمان فوتبال بانــوان ایران 

جلوگیرى کند.
در شــرایطى لیگ برتر فوتبال بانوان از 21 مهرماه آغاز 
مى شود که تیم قهرمان فصل گذشته در نگرانى انحالل 

و خداحافظى از لیگ قرار دارد. 
تنها چند روز به آغاز لیگ برتر فوتبال بانوان باقى مانده 
است اما بازیکنان تیم آینده سازان هنوز نمى دانند که در 
این فصل پا به میدان مى گذارند یا باید از لیگ خداحافظى 
کنند و منحل شــدن تیم خود را در آستانه شروع فصل 

شاهد باشند.
این در حالى اســت که تیم آینده ســازان فصل گذشته 
عنوان قهرمانى را به دست آورد، تیمى با بازیکنانى که 
سهم زیادى را در ترکیب تیم ملى دارند، اما هیچیک از 
این موارد باعث نشده تا اسپانسرها قدم پیش بگذارند و 
در قامت حامى مالى اسباب بقاى این تیم را در لیگ برتر 

فوتبال بانوان فراهم کنند.
 به گزارش خبرگزارى ها البته مسئوالن این تیم همچنان 
امیدوار هستند تا هر چه زودتر دســتى براى کمک به  
سویشان دراز شود، این در شرایطى است که در ماه هاى 
گذشته وعده هاى زیادى براى کمک به این تیم داده شده 
است، وعده هایى از جانب مسئوالن فدراسیون فوتبال تا 
استاندار و سرمایه داران صنعتى شهر اصفهان اما با توجه 
به صحبت هاى مسئوالن و کادر فنى این تیم هنوز اتفاقى 

براى آینده سازان رخ نداده است. سعید موحدى در این باره 
با تسنیم صحبت کرده و اظهار داشته: براى تیم مردان، 
میلیاردها تومان هزینه مى شود اما براى تیم بانوان که 
قهرمان لیگ برتر هم شــده است حاضر نیستند هزینه 
کنند، این در حالى است که هزینه کل این تیم براى حضور 
در لیگ به اندازه رقم قرارداد یک بازیکن تیم مردان هم 
نیست. مدیرعامل آینده سازان ادامه داد: در خصوص رفع 
مشکالت سر راه به هر درى زدم، تا اینکه شش ماه پیش 
به ما اعالم کردند که سپاهان اسپانسر این تیم خواهد شد. 

اما هنوز اقدامى از سوى سپاهان صورت نگرفته است.
موحدى یادآور شد: براى حل مشکل تیم بانوان بارها با 
فدراسیون فوتبال تماس گرفته ام اما رئیس فدراسیون 
حتى جواب تلفن من را نمى دهد. زمانى که تاج در زوریخ 
حضور داشــت با او تماس گرفتم، به من گفتند که 70 
میلیون تومان به تیم ما مساعدت مى کنند اما اصًال چنین 
پولى را ندیدم، پس از آن هم دیگر جوابى به من نداد. وى 
تصریح کرد: اگر قرار نیســت کمکى به ما کنند حداقل 
بگویند تا ما تکلیف خود را بدانیم. بازیکنان این تیم غیرت 
دارند که هنوز پاى این تیــم مانده اند و جذب تیم هاى 

دیگر نشده اند.
مدیرعامل آینده ســازان گفت: با همه این مشــکالت 
رایزنى هایى را با دو سه سرمایه گذار  داشته ایم اگر خبرى از 
این سرمایه گذاران نشود باید با بازیکنان تیم خداحافظى 
کنم، در این مدت همه تالشم را به کار بستم حتى به سراغ 
یکى از کارگردانان مطرح ســینما رفتم تا شاید او بتواند 
اسپانسرى براى این تیم پیدا کند اما هیچ اتفاقى براى 

ما رخ نداد. 
به گزارش نصف جهان به نظر مى رسد اگر هر چه سریع 
تر از سوى باشگاهى مانند سپاهان و یا برخى کارخانجات 
قدرتمند اصفهان اقدامى براى حمایت از این تیم صورت 
نپذیرد باید خبرهاى ناگوارى در این باره بشــنویم. این 
موضوع اقدامى کامًال فوریتى را مى طلبد. امیدواریم دیر 
نشود و حسرت فروپاشى قهرمان فوتبال ایران را در این 

دیار پر مدعا نخوریم!

نصف جهان   بازتاب سخنان مدیرعامل پرسپولیس 
در نشست خبرى اش در رسانه ها یک پیام ویژه 
دارد. اینکــه این احتمال وجــود دارد که طارمى 
بتواند در دیدار برگشــت با الهالل حاضر شود و 
البته در ادامه شــاید حضو ر در جــام جهانى را از 

دست بدهد.
باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفته است به حکم 
محرومیت صادر شــده از ســوى فیفا در دادگاه 
عالى ورزش اعتــراض و تا صادر شــدن حکم 
نهایى این محرومیت را تعلیق کنــد. على اکبر 
طاهرى، مدیرعامل پرسپولیس خبر داده که اسناد 
پرسپولیسى ها براى اعتراض به حکم محرومیت 
فیفا در حال ترجمه اســت و به زودى فرســتاده 
خواهد شد. پرسپولیس به دلیل آنکه طارمى پیش 
از امضاى قرارداد با این تیم با ریزه اســپور ترکیه 
قرارداد بسته بود از دو پنجره نقل وانتقاالت محروم 
شده است و مهدى طارمى هم چهار ماه محروم 
و به پرداخت جریمه محکوم شده است. باشگاه 
پرســپولیس و وکالى مهــدى طارمى تصمیم 
گرفته اند محرومیت را تعلیق کنند تا او بتواند براى 

پرسپولیس در بازى برگشت با الهالل بازى کند.
 بنــا به گــزارش خبرگــزارى ها،طاهــرى در 
نشســت خبرى خود گفته: ما وکیــل خودمان 
را انتخــاب کردیــم کــه روى پرونــده کار

مى کند. مدارك در حال ترجمه شــدن اســت و 
به فیفا منتقل مى شود. اینکه ما بازیکن را براى 
حضور در ایران فریب دادیم، درســت نیست اما 
اینکه آنها چگونه این نظــر را آنجا جا انداختند، نا 
مشخص است و مى خواهیم در دادگاه تجدید نظر 
به آن اعتراض کنیم. نکته امید بخش ما، گرفتن 
تعلیق حکم اســت، هم براى بازیکن و هم براى 
باشــگاه زیرا با تعلیق حکم، طارمى مى تواند در 
دیدار با الهالل حاضر شود و وضعیت پنجره هاى 

تعلیق شده ما مشخص شــود. جریمه بر اساس 
حکم بر عهده بازیکن است و اگر باشگاه پرداخت 

کند، طلب ما از بازیکن مى شود.
صحبت هاى طاهرى نشان مى دهد که آنها امیدى 
به رفع محرومیت هاى باشگاه و بازیکن ندارند و 
تالش مى کنند محرومیت را عقــب بیاندازند تا 
آمادگى بیشترى براى محرومیت داشته باشند و 
نیز بتوانند از مهدى طارمى در بازى هاى پیش رو 
و به خصوص بازى برگشت دور نیمه نهایى لیگ 

قهرمانان استفاده کنند.
تعلیق محرومیت البته براى پرســپولیس مفید 
خواهد بود. امکان دارد احکام دادگاه عالى ورزش 
زمانى نهایى شــود که پرســپولیس بازى هاى 
رسمى کمترى داشته باشد و باشگاه ضرر کمترى 
خواهد کرد. اما براى مهدى طارمى، تعلیق شدن 
محرومیتش ریسک از دســت دادن جام جهانى 
را خواهد داشــت. همانگونه کــه طاهرى گفته 
رسیدگى به پرونده ها در دادگاه عالى ورزش زمانبر 
است و امکان دارد رسیدگى به این پرونده زمانى 
به نتیجه برسد که طارمى را از جام جهانى محروم 
کند.  به نظر شــما آیا حضور طارمــى در دیدار 
برگشت باالهالل آن هم در شرایطى که سرخ ها 
در دیدار رفت چهار گل دریافت کردند ارزش این 

ریسک را دارد؟
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چند روز پس از کشــف جسد ســوخته جوان 19 ساله 
مهابادى حاال احتماالت جدیدى دربــاره انگیزه هاى 
این جنایت تکان دهنده مطرح شــده است. توضیحات 
«منصور برمکى»، پسر عموى مقتول نشان از پیچیده 

بودن این پرونده دارد. 
سوم مهرماه امسال بود که پلیس مهاباد جسد یک جوان 
19 ساله به نام «صادق برمکى» را در یک جاده روستایى 
نزدیک این شهر کشــف کرد. کارآگاهان پلیس مهاباد 
پس از تحقیقات گسترده متوجه رابطه دوستانه مقتول و 
جوان دیگرى به نام «دانیال» شدند. صادق و دانیال از 
دوره دبیرستان با هم رابطه دوستانه داشتند و در دانشگاه 
هم در رشته حسابدارى هم دانشگاهى بودند. دانیال پس 
از مراجعه به پلیس ابتدا نقش خودش را در این جنایت 
انکار کرد اما بعداً پذیرفت که او هم نقش داشــته است. 
پس از اعترافات دانیال سه همدست دیگر او هم دستگیر 
شدند؛ دو تن که در جریان جنایت نقش داشته اند و یک 

نفر که چاقو و ساتور را در اختیار آنها قرار داده بود.
بررسى هاى پزشــکى قانونى، نشــان داد که صادق با 
ضربات چاقو و ساتور به قتل رسیده و بعداً جسد او هم به 
آتش کشیده شده است. آنها از تمامى مراحل جنایتشان 
فیلمبردارى هم کرده بودند و با جسد صادق سلفى گرفته 
بودند. عملى عجیب که تاکنون در جنایت هاى کشــف 
شده در کشور سابقه نداشته است. از همان روزى که این 
خبر منتشر شد یک عالمت سئوال بزرگ شکل گرفت. 
اینکه انگیزه قاتالن جوان، از دست زدن به چنین جنایتى 

چه بوده است.
رئیس کل دادگسترى استان آذربایجان غربى انگیزه قتل 
و سوزاندن جسد «صادق» را مسائل ناموسى اعالم کرده 
اســت. توکل حیدرى به خبرگزارى میزان گفته است: 
«یکى از متهمان در تحقیقات ابتدایى بازپرسى، به قتل 
با انگیزه مسائل ناموسى اعتراف کرده است.» حیدرى 
در عین حال این را هم اضافه کرده که تحقیقات درباره 

«زوایاى دیگر این جنایت» ادامه دارد.

تکذیب خودکشــى دختر مورد عالقه 
صادق

دانیال، دوست صمیمى صادق و یکى از متهمان پرونده 
در اعترافاتش گفته است که اختالف او و صادق از زمانى 
آغاز شده که دختر مورد عالقه اش با صادق رابطه دوستى 
داشته و همین اتفاق موجب شده تا از دوست صمیمى اش 
کینه به دل بگیرد و نقشه قتل او را طراحى کند و به اتفاق 
دو نفر از دیگر دوســتانش آن را عملى کند. همزمان با 
طرح این موضوع، شبکه هاى اجتماعى پر شد از عکس 
صادق در کنار دخترى که ادعا مى شود با او رابطه دوستى 

داشته است.
در خبر بدون منبعى که در تلگرام دست به دست مى شود 
ادعا شــده که این دختر جوان بعد از انتشــار خبر قتل 
صادق، دست به خودکشى زده است. اما منصور برمکى، 
پسرعموى مقتول خبر خودکشــى این دختر را تکذیب 
کرد: «این خبر از اساس دروغ است؛ مهاباد شهر کوچکى 
اســت و اگر چنین اتفاقى رخ داده بود حتمًا همه مردم 

شهر باخبر مى شدند.» منصور برمکى مى گوید فضاى 
مهاباد این روزها نیازمند آرامش اســت و نباید با طرح 
این شایعات، رســیدگى به پرونده دچار آسیب شود. او 
حتى به تقاضاى خانواده مقتول پس از این حادثه اشاره 
مى کند که در اطالعیه اى از مردم شــهر خواسته بودند 

آرامش شان را تا به نتیجه رسیدن پرونده حفظ کنند.

ردپاى اعتقادات انحرافى
اما آیا واقعــًا این جنایت هولناك فقط بر ســر اختالف 
دو جوان بر ســر رابطه با یک دختر روى داده اســت؟ 
پسرعموى مقتول مى گوید: «براى من قابل باور نیست. 
هر جوانى ممکن است به یک دختر خانم عالقه مند شود 
و رقیب هم داشته باشــد اما آیا تا حاال این رقابت ها به 
چنین جنایتى منتهى شده است؟ حداکثرش این بود که 

با هم دعوا کنند یا چاقوکشى کنند.»
تردید پسر عموى مقتول درباره انگیزه هاى واقعى بروز 
این جنایت و در کنار آن طرح گســترده شایعه اى مبنى 
بر اینکه قاتالن جزو گروه هاى انحرافى شیطان پرستى 
بوده اند موجب شده تا او هم این احتمال را رد نکند: «من 
نمى توانم اظهارنظر قطعى کنم. خوشــبختانه مراجع 
قضائى و ارگان هاى امنیتى دارنــد موضوع را پیگیرى 
مى کنند. اما بر اساس چیزهایى که در فیلم این جنایت 
دیده ام احتمال اعتقادات شیطان پرستى و مسائلى شبیه 

آن وجود دارد.»
 روزى که دانیال، دوســت صمیمى مقتــول به عنوان 
متهم به اداره پلیس فراخوانده شــده است او یک فلش 
ممورى را به یکى از دوستانش مى دهد تا از آن مراقبت 

کند. این فلش بعداً به دست پسرعموى مقتول مى رسد 
و بعد از ریکاورى فلش فیلم هاى گرفته شده از جنایت 

کشف مى شود.

منصور برمکى مى گوید تا حاال چند بار فیلم این جنایت 
را به دقت مشاهده کرده و متوجه عالیمى شده که وجود 
اعتقادات شیطان پرستانه را تقویت مى کند: «دانیال در 
زمان آتش زدن جســد خطاب به صادق به انگلیســى 
مى گوید "به جهنم من خوش آمدى". روى بدن دانیال 
خالکوبى هاى عجیب و غریب هم دیده مى شود. او یک 
صلیب برعکس هم داشــته که از عالیم مورد استفاده 

شیطان پرست هاست.»
پســرعموى مقتول از یکى دیگــر از تناقض هاى این 
پرونده هم به عنــوان نشــانه اى از اراده قاتالن براى 
دســت زدن به چنین جنایتى پرده برمى دارد: «آنها در 
اعترافاتشان گفته اند قصد نداشــته اند صادق را به قتل 
برسانند و از ترس دست به این کار زدند اما در فیلم چند 
بطرى بنزین کنار صندلى جلو معلوم اســت که نشان 

مى دهد آنها از قبل چنین تصمیمى گرفته بودند.»
منصور برمکــى از پیگیرى هاى ارگان هــاى امنیتى و 
قضائى براى به نتیجه رسیدن این پرونده تشکر مى کند 
و از همشــهریانش و افکار عمومى درخواست مى کند 
تا از انتشار شایعات بى اســاس درباره این پرونده پرهیز 
کنند. اهالى مهاباد این روزها غمگینند. از همان روزى 
که نزدیک به دو هزار تن براى بدرقه جسد صادق جمع 
شــده بودند تا همین امروز آنها در بهت فــرو رفته اند. 
آنها در شهرشان شــاهد چنین جنایتى نبوده اند اما حاال 
پرونده قتل جوان 19 ساله مهابادى یکى از پیچیده ترین 
پرونده هاى جنایى در کشور است. شاید با روشن شدن 
ابعاد دیگر پرونده برخى از احتماالت مطرح شده از سوى 

مراجع رسمى تأیید شود. 

ســومین متهم اصلى پرونده «شــیاطین 
جلگه وحشــت» پــس از آنکــه ماجراى 
خباثت بار خود و دوستانش را با درج گزارشى 
در روزنامه اى لو رفتــه دید، تصمیم گرفت 

خود را به دادسراى مشهد معرفى کند.
ایــن متهم 24 ســاله که «س» نــام دارد 
پنج شنبه گذشته وارد شعبه 409 دادسراى 
عمومى و انقالب مشــهد شــد و خود را از 
متهمان پرونده «شــیاطین جلگه وحشت» 

معرفى کرد.
او بــه مقــام قضائــى گفــت: «وقتى در

 روزنامه ماجراى "شیاطین جلگه وحشت" را 
خواندم تصمیم به معرفى خودم گرفتم. ابتدا 
تردید داشتم که خود را تسلیم کنم. باالخره 
فهمیدم دیگر راه گریزى ندارم. مى دانستم 
در این گونه پرونده هــا مأموران انتظامى با 
شیوه هاى پلیسى در نهایت مرا دستگیر مى 
کنند چرا که تاکنون کســى نتوانسته است 
پس از ارتکاب چنین جرائمى از چنگ قانون 
بگریزد.» وى افزود: «مطالب روزنامه را مرور 
کردم که در آن نوشته شده بود پرونده مذکور 
در شعبه 409 مجتمع قضائى شهید بهشتى 
رسیدگى مى شود به همین دلیل به دادسرا 

آمدم تا خودم را تسلیم قانون کنم.»
با دستور قاضى دشــتبان، سومین «شیطان 
جلگه وحشــت» بازداشــت و با صدور قرار 
بازداشت موقت روانه زندان شد. این درحالى 
بود که یکى از متهمان دســتگیر شده این 
پرونده وحشتناك، به تجاوز گروهى به زن 

35ساله اعتراف کرد.
بنابراین گزارش، با بازداشت سومین متهم 

اصلى، تعداد دستگیرشدگان در این پرونده 
به چهار نفر رســید که یکى از آنان با صدور 

قرار وثیقه آزاد شده است. 
در همین حال، قاضى ســیدجواد حسینى، 
معاون دادســتان مرکز خراسان رضوى به 
دیگر متهمان فرارى این پرونده توصیه کرد 
قبل از آنکه حلقه هاى قانون بر دستانشــان 
گره بخورد، خود را تسلیم کنند. در غیر این 
صورت نه تنها راه گریزى نخواهند داشــت 
بلکه احتمال دارد در مســیر دستگیرى آنان 
حوادثى رخ دهد که پشــیمانى بیشــترى 

برایشان خواهد داشت. 
ماجراى «جلگه وحشــت» از ســى و یکم 
تیر گذشــته هنگامى در دســتور کار پلیس 
مشهد قرار گرفت که چند زن و مرد گریخته 
از چنگ «شــیاطین جلگه وحشــت» خود 
را به نیروهــاى انتظامى رســاندند و اظهار 
داشــتند: «وقتى براى برگزارى جشن تولد 
زن 35ساله اى به یکى از روستاهاى اطراف 
مشهد رفتیم، ناگهان افرادى که سوار بر پراید 
و موتورسیکلت بودند به ما حمله کردند و با 
زور و تهدید به مرگ ما را به داخل خانه اى 
در جلگه پایین تپه بردند. سپس چند نفرى 
زن 35 ســاله را موردآزار قرار دادند که ما در 
یک فرصت مناسب از چنگ آنها گریختیم.» 
به دستور قاضى دشتبان، قاضى شعبه 409 
دادسراى مشهد، پیگیرى پرونده به مأموران 
عملیات ویژه مشهد سپرده شد و آنان موفق 
شــدند در چند عملیات جداگانه چهار نفر  از 
متهمان را دستگیر کنند که تحقیقات در این 

باره همچنان ادامه دارد.

ماجراى خودکشى یک دختر در پرونده قتل جوان مهابادى چه بود؟

راز اقدام شیطانى در فلش ممورى

آنها در اعترافاتشان 
گفته اند قصد 

نداشته اند صادق را به 
قتل برسانند و از ترس 
دست به این کار زدند 
اما در فیلم چند بطرى 
بنزین کنار صندلى جلو 
معلوم است که نشان 
مى دهد آنها از قبل 

چنین تصمیمى 
گرفته بودند

سرپرســت تیم اعزامى وزارت بهداشت براى 
بررسى فوت دانشجوى علوم پزشکى شهرکرد 
اعالم کرد: پس از بررســى هاى کارشناســى 
گــزارش کامل فــوت دانشــجوى اصفهانى 
دانشــگاه علوم پزشکى شــهرکرد را تهیه و به 
معاون فرهنگى و دانشــجویى وزارت بهداشت 

ارائه کردیم تا تصمیم مقتضى اتخاذ شود.
به گزارش ایســنا، دکتر عباس عطوف با اعالم 
این خبر اظهار داشت: در بازدیدى که از خوابگاه 
دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد داشتیم ضمن 
برگزارى جلساتى با مسئولین و مدیران، محل 
وقوع حادثه را بازدید کرده و با دانشجویان هم 
اتاقى  دانشــجوى متوفى صحبــت کردیم و از 

تأسیسات خوابگاه نیز بازدید کردیم.
وى با اشــاره به اینکه تأسیســات بعد از حادثه 
گازگرفتگى خاموش شده بود، گفت: در بازدیدى 
که داشتیم تأسیسات را مجدداً روشن کردیم و 
مشخص شد که نشت گاز وجود داشته که این 
نشت گاز در طبقه سوم و چهارم خوابگاه بیشتر 

احساس مى شد.
مدیر کل دانشــجویى وزارت بهداشت با اشاره 
به اینکه نظر پزشــکى قانونى نیــز علت فوت 
مسمومیت با مونواکسید کربن بوده است، اظهار 
داشت: اینکه چرا نشت گاز اتفاق افتاده در حوزه 

بررسى مسائل فنى است.
وى افزود: پیش از این هیچ گزارشــى از سوى 
دانشجویان مبنى بر نشــت گاز در خوابگاه داده 
نشده و حتى برخى دیگر از دانشجویانى که در 
همان ساعات از حمام خوابگاه استفاده کرده اند 
بوى گاز را متوجه نشده اند. البته وقتى در همان 
شب حادثه، از اداره گاز منطقه به خوابگاه مراجعه 
مى کنند تشخیص مى دهند که منشأ نشت گاز 

در موتورخانه خوابگاه است.
دکتر عطوف با بیان اینکه بررســى علت نشت 
گاز به علت فرسودگى تجهیزات یا موارد دیگر 
در تخصص ما نیست، گفت: ساختمان خوابگاه 
دخترانه دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد طى دو 
سال گذشته راه اندازى شده و چهارمین ترمى 
است که از آن استفاده مى شود، بنابراین به نظر 
بعید مى رســد مسئله فرسودگى ســاختمان و 
تجهیزات در میان باشد. وى افزود: موتورخانه 
خوابگاه نیز موتورخانه مرکزى اســت و به هیچ 
عنوان داخل ساختمان جایى که گاز نشت کند 
وجود ندارد و تنها نقطه اى که امکان نشت گاز 

وجود داشته سیستم موتورخانه بوده است.
سرپرســت تیــم اعزامــى وزارت بهداشــت 
به خوابگاه شــهر کــرد گفت: پــس از اینکه 
دانشــجویان متوجه ایــن دانشــجو در حمام

مى شــوند، ناظر خوابــگاه بالفاصله در محل 
حضور پیدا کــرده و این دانشــجو را به یکى از 
اتاق ها منتقل مى کنــد و بالفاصله با اورژانس 
تماس گرفته و از دانشجویان حاضر در خوابگاه 
یک انترن و یک دانشــجوى کارشناسى ارشد 
پرستارى نیز بر بالین این شخص حاضر مى شوند 
و بر اساس گفته هاى این دو دانشجو وقتى از وى 
نبض گرفته اند، او نبض نداشته است و فک او 
قفل شــده بود.  اما با وجود این، عملیات احیاى 
قلبى تنفسى را براى وى انجام دادند تا زمانى که 

اورژانس برسد.  
دکتر عطــوف اظهار داشــت: مــا از اورژانس 
شــهرکرد نیز بازدید کردیم و کل مکالمات از 
زمان تماس خوابگاه با اورژانس در آنجا ثبت شده 
بود و از زمان تماس تا رسیدن اورژانس به محل 

خوابگاه هشت دقیقه به طول انجامیده است.

گزارش تیم اعزامى وزارت بهداشت از مرگ خبرساز در دانشگاه شهرکرد اعالم شد

رمزگشایى از
علت فوت دانشجوى اصفهانى 

اعتراض دانشجویان به علت مرگ دختر دانشجو 
با اعالم علت مرگ دانشجوى پزشــکى در حمام خوابگاه در شهرکرد دانشجویان براى اعتراض به این 

حادثه مقابل ستاد دانشگاه تجمع کردند.
شامگاه جمعه دختر جوانى به نام «زهره قاسمى»، دانشــجوى اصفهانى ترم 9 دانشگاه علوم پزشکى 

شهرکرد در حمام خوابگاه دانشگاه جان خود را از دست داد.
تعدادى از دانشــجویان به تیم تحقیق اعالم کردند از چندى قبل بــوى گاز را در طبقات 2 و 3 خوابگاه 
استشمام کرده بودند. حتى مدیر امور خوابگاه را نیز در جریان گذاشتند. اما سید على درخشان، سرپرست 
مدیریت روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشــتى و درمانى چهارمحال و بختیارى در 
پاسخ به این اظهارات گفت: «خانم زهره قاسمى یکى از دانشــجویان رشته پزشکى شامگاه جمعه در 
خوابگاه بهارستان دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد دچار ایست قلبى و تنفسى شد و با وجود عملیات احیا 
در بیمارستان، متأسفانه جان خود را از دست داد. برخالف اظهارات برخى دانشجویان مبنى براینکه وى 
دچارمسمومیت با گازشده است، باید گفت که تأسیسات این خوابگاه گازکشى ندارد و سیستم گرمایشى 
شوفاژ است. با این حال بررسى ها آغاز شده است و نتیجه پس از نظریه پزشکى قانونى اعالم مى شود.» 

گمانه زنى ها ادامه داشت تا اینکه پزشکى قانونى علت تامه مرگ زهره را مسمومیت با گاز اعالم کرد.
دانشجویان ساکن در این خوابگاه در پیام هاى گوناگونى به رکنا از کوتاهى مسئوالن مربوطه دراین حادثه 
خبر دادند. یکى از دانشجویان گفت: «آمبوالنسى که براى انتقال زهره آمده بود فاقد دستگاه اکسیژن بود، 

اگر این آمبوالنس دستگاه اکسیژن داشت شاید اکنون زهره زنده مانده بود.»
یکى دیگر از دانشجویان در رابطه با شــب حادثه گفت: «عدم حضور پزشک کشیک در خوابگاه به رقم 
خوردن این حادثه هولناك کمک کرد. اگر پزشک کشیک در خوابگاه حضور داشت و آمبوالنس به موقع 

مى رسید شاید این حادثه تلخ رقم نمى خورد.»
ساختمان این خوابگاه سال 94 افتتاح شد و عدم نظارت درست باعث شد پیمانکار وقت به جاى استفاده 
از فوالد از آزبست در کانال کشى استفاده کند که آزبســت در سرد و گرم شدن ریزش کرده و باعث این 

حادثه شده است.
دانشجویان این دانشــگاه در اعتراض به این حادثه تلخ و دردناك مقابل ســتاد دانشگاه با نوشته ها و 

پالکاردهاى اعتراض آمیز تجمع کردند و خواستار رسیدگى به مطالبات خود و برخورد با خاطیان شدند.
جالب آن که پس از مرگ دختر دانشجو به علت گازگرفتگى در حمام این خوابگاه، مسئوالن خوابگاه تمام 

سیستم گرمایشى را قطع و به جاى آن تعداد زیادى پتو در بین دانشجویان پخش کردند.

سومین متهم پرونده 
«جشن تولد شوم» هم دستگیر شد

پسر 19 ساله اى که با ضربات چوب و چاقو پدرش را 
به قتل رسانده بود دستگیر شد و به این جرم اعتراف 
کرد.مرکز اطالع رسانى پلیس آگاهى تهران به ایسنا 
اعالم کرد: در تاریخ 15 مهرماه امسال پسرى با 
مراجعه به کالنترى به مأموران اعالم کرد که پدر 
60 ساله اش  از روز 14 مهر براى خرید کله پاچه 
از خانه خارج شده اما پس از آن دیگر بازگشتى به 

منزل نداشته است.
به دنبال دریافت این گزارش، رسیدگى به موضوع 
در دستور کار کارگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت و 

آنان تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.
صبح دیــروز در جریان تحقیقــات و در حالى که 
کارگاهان به پسر این مرد و اظهارات ضد و نقیض 
وى مشکوك شده بودند، پســر 19 ساله به قتل 
پدرش اعتراف کرد.این فرد در اظهارات خود گفت: 
«روز جمعه پدرم در حال استراحت بود که از ناحیه 
سر چندین ضربه چوب به او وارد کردم و سپس با 
وارد کردن چندین ضربه چاقو به گردنش او را به قتل 
رساندم.»متهم ادامه داد: «پس از اطمینان از مرگ 
پدرم، جسد او را در کف کمددیوارى اتاق دفن کردم 

و رویش را با الیه سیمان پوشاندم.»
متهم در اعترافات اولیه عنوان داشــته است که 
مادرش بواسطه رفتار بد پدرش فوت کرده و او براى 
انتقام از پدرش که او را مقصر اصلى در مرگ مادرش 

مى دانست، مرتکب چنین جنایتى شده است. 

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى تهران از 
نجات فردى که در چاهى به عمق 30 متر در منطقه شــهران سقوط 

کرده بود، خبر داد.
جالل ملکى در مورد حادثه سقوط یک فرد در چاه اظهار داشت: ساعت 
16و56 روز یک شنبه سقوط یک فرد در چاه در منطقه طوقانى شهران 

به سامانه 125 اعالم شد و سه ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى تهران با 
اشاره به اینکه این اتفاق در یک منزل دو طبقه در حال تخریب رخ داد، 
اضافه کرد: این منزل براى ســاخت بناى جدید در حال تخریب بود و 
در حیاط آن چاهى به عمق 30 متر براى آزمایش خاك حفر شــده بود 
و آقایى حدوداً 58 ساله که احتماًال یکى از مالکان یا شرکا بود، در چاه 

سقوط کرد.
وى با اشاره به اینکه فرد سقوط کرده دچار مصدومیت شدیدى شده بود، 
گفت: زمانى که آتش نشانان به محل حادثه رسیدند این فرد در شرایطى 
در چاه گیر افتاده بود که مقدارى خاك هم روى او ریخته شده بود که 
احتماًال این اتفاق در اثر برخورد فرد با دیواره هاى چاه هنگام سقوط رخ 

داده است که البته دلیل آن باید بیشتر بررسى شود.
ملکى با بیان اینکه تنها سر و گردن مرد حدوداً 58 ساله از خاك بیرون 
مانده بود، اظهار داشت: آتش نشانان در شــرایطى که احتمال ریزش 
مجدد چاه مى رفت، ایمن سازى الزم را انجام دادند و وارد چاه شدند و 
موفق شدند فرد را از شرایط ناایمن خارج کنند و در شرایطى که مصدوم 

از چند ناحیه آسیب دیده بود تحویل عوامل اورژانس داده شد.

دفن جسد پدر
 در کمد دیوارى 

سقوط در چاه 30 مترى
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چطور مشکل هنگ کردن آیفون را برطرف کنیم؟
گاهى اوقات ممکن است اتفاقات 

عجیبى براى آیفون رخ دهد. از جمله اینکه یک 
صفحه کامًال خالى نمایش داده شود، صفحه لمسى به هیچیک 

از دستورات شما واکنشى نشان ندهد یا اختالل در یک اپلیکیشن ممکن 
است از عملکرد صحیح دستگاه شما جلوگیرى کند.

در چنین شرایطى براى اینکه گوشى خود را به حالت عادى برگردانید ممکن است نیاز 
باشد تا مجموعه اى از کارهاى مختلف را به منظور عیب یابى و برطرف کردن مشکل 

انجام دهید به گونه اى که به اطالعات موجود در آیفون شما هیچ لطمه اى وارد نشود. در 
ادامه روش هاى مختلفى را به منظور رفع مشکل هنگ کردن آیفون مطرح مى کنیم.

قبل از اینکه کار را آغاز کنیم ذکر چند نکته ضرورى است. در صورتى که شما توانستید با 
استفاده از راهنمایى هاى گفته شده مشکل را برطرف کنید، باید سیستم عامل iOS خود 

را به همراه تمام اپلیکیشن هاى نصب شده بر روى آن به روز رسانى کنید تا بتوانید 
بدین وسیله عملکرد و امنیت آیفون خود را بهبود ببخشید. اگر روش هاى عیب 

یابى نتوانستند به شما در برطرف کردن مشکل کمک کنند، در نتیجه به 
شما پیشنهاد مى کنیم تا تنظیمات دستگاه خود را به حالت کارخانه 

برگردانید یا اصطالحاً گوشى خود را با استفاده از 
iTunes ریست فکتورى کنید.

1 – آیفون خود را به شارژر متصل کنید 
و اجازه دهید تا حداقل 15 دقیقه شارژ شود. سپس بررسى 

کنید که آیا شارژ کردن آیفون مشکل جارى را حل کرده است یا خیر. 
توصیه مى کنیم براى شارژ کردن گوشى خود از کامپیوتر استفاده نکنید زیرا 

استفاده از آداپتور آیفون مى تواند فرآیند شارژ کردن را تسریع بخشد.
2 – دکمه هوم را دوبار فشاردهید و سپس انگشت خود را بر روى آیکون یک اپلیکیشن نگه 

دارید و فشار دهید تا زمانى که آیکون اپلیکیشن ها شروع به تکان خوردن کنند. سپس بر روى 
دکمه ”-“ که در کنار هر اپلیکیشن وجود دارد کلیک کنید تا تمام برنامه هایى که باز هستند، بسته 

شوند.
3 – دکمه Sleep/Wake را فشرده و پایین نگه دارید و سپس اسالیدر Slide to Power Off را پس 
 Sleep/Wake از ظاهر شدن از سمت چپ به راست بکشید. اگر این اسالیدر ظاهر نشد دکمه هاى
و Home را با هم فشار دهید و پایین نگه دارید تا دستگاه شما خاموش شود. خاموش شدن آیفون 

ممکن است بین 15 تا 60 ثانیه طول بکشد.
4 – دکمه Sleep/Wake را به منظور ریست کردن گوشى خود فشار دهید.

 iOS بروید. در صورتى که آپدیتى براى Settings > General 5 – به مسیر
وجود دارد آن را انتخاب کنید و گزینه Download را بزنید، تا به روز 

رسانى انجام شود. پس از اینکه فرآیند دانلود به پایان رسید، 
گزینه Install را انتخاب کنید.

ى عمومىمومى یبیا
بک آپ و ریستور

1 – با استفاده از کابل usb آیفون خود 
را به کامپیوتر متصل کنید.

2 – در iTunes بر روى دکمه iPhone کلیک کنید.
 Back را انتخاب کنید و سپس گزینه Summary 3 – حال برگه

Up Now را برگزینید.

 transfer purcheses را باز کرده و سپس گزینه File 4 – اکنون منوى
from… را انتخاب کنید.

5 – بر روى دکمه Restore iPhone… کلیک کنید و سپس مجدداً گزینه 
Back Up را برگزینید.

6 – گزینه Restore را انتخاب کنید.
 Slide دستگاه شما را ریستور کند و سپس اسالیدر iTunes 7 – منتظر بمانید تا
to Set Up را از چپ به راست بکشید. در ادامه نیز پیغام هاى ظاهر شده را دنبال 

کنید تا تنظیمات بر روى دستگاه شما انجام شود.
8 – در حالى که گوشــى شما به کامپیوتر متصل اســت iTunes را بر روى 

کامپیوتر خود باز کنید.
9 – حال بر روى گزینه Restore Backup کلیک کنید و سپس از منوى 
 Continue کشویى آخرین فایل بک آپ را انتخاب کرده و بر روى
کلیک کنید. پیغام هایى را که در ادامه ظاهر مى شود دنبال کنید تا 

فرآیند ریستور بر روى گوشى شما انجام شود.
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خ خصوصیات مهمى وجود دارد 
که لپ تاپ «بوك وان» پورشه 
دیزاین را از دیگر لپ تاپ ها 
متمایز مى کند.

با وجود اینکه بعضى ها معتقدند 
لپ تاپ بوك وان پورشه دیزاین، 
چندان قدرتمند نیست یا عمر 
باترى طوالنى ندارد اما این لپ 
تاپ عالوه بر طرح بسیار زیبا 
داراى خصوصیات سخت افزارى 
و نرم افزارى منحصر به فرد و 
متفاوتى است.
5 خصوصیت برجسته و ارزشمند 
این لپ تاپ را مرور مى کنیم:

اولین خصوصیت متفاوت این لــپ تاپ لوالهاى از
 جنس استیل اســت. این لوالها مانند چرخ دنده ها 

طراحى شده اند.

صفحه نمایش بوك وان هم خیره کننده اســت. صفحه نمایــش1800  � 3200 ، 135 
درصد از استاندار جهانى  رنگ « sRGB»  را پوشش مى دهد و به طور متوسط 450 نیت 
روشنایى دارد. هر چیزى که شما در این صفحه تماشا مى کنید، خوب به نظر مى رسد، این 

خصوصیت مهمى براى دستگاه هاى دیجتالى است.

قلم این لپ تاپ گرد اســت و فقط یک لبه صاف دارد. لبــه صاف، نقص طراحى 
محسوب نمى شود؛ بلکه در موقعى که استفاده نمى شود باعث مى شود به راحتى 
(با وجود آهنربا در آن) به کناره لپ تاپ بچســبد. همچنین روى این لبه، دو دکمه 

قابل برنامه ریزى قرار دارد.

دکمــه Indent  درســت در مرکــز صفحــه کلید 
نصب شــده که باعــث مى شــود وقتى لــپ تاپ 
در حالــت «لــپ تاپ مود» اســت بــه راحتــى و با 
یک دســت باز شــود. چند نوت بوك دیگــر، مانند 
MacBook Pro اپل، چیزى مشــابه بــه این ارائه 

مى دهند.

ما هیجان انگیزترین و متفاوت ترین خصوصیت لپ تاپ بوك وان، طراحى محورى براى 
این نمایشگر است. نمایشگر لپ تاپ کامالً از بدنه جدا مى شود و مى تواند به دور محور خود 
حدود 360 درجه گردش کند و مانند یک تبلت عمل کند. این خصوصیت مختص لپ تاپ 

این برند است و تاکنون برندهاى دیگر نتوانسته اند چنین لپ تاپى طراحى کنند.
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گوگل همراه با معرفى گوشى جدیدش موســوم به «Pixel 2» یک موتور 
جستجوى تصویرى معرفى کرد.

با اینکه گوگل اخیراً سخت افزارهاى جدید و متنوعى ارائه کرده، اما نرم افزار 
موتور جستجوى تصویرى این شرکت به نام «لنز» جالب ترین آنهاست. در 
میان ارائه هاى جدید، لنز گوگل، یک موتور جستجوى تصویرى است که در 

گوشى جدید «Pixel 2» بارگذارى مى شود.
«ساندار پیچاى»، مدیر عامل گوگل، این ویژگى را براى اولین بار در ماه ِمى 

معرفى کرد اما نحوه عملکرد آن اکنون توضیح داده شده است.
گوگل مى گوید که در حال حاضر، «لنز» فقط «پیش نمایش» است و گوگل 

در آینده یک نسخه بتا ارائه خواهد کرد.
از آنجایى که «لنز» تنها در «پیکســل 2» قابلیت استفاده دارد، اکثر مردم 
نمى توانند آن را تجربــه کنند. اما «لنز» با وجود ایــن، باز هم یک ویژگى 
هیجان انگیز است.«لنز» اساسًا مانند یک ذره بین هوشمند عمل مى کند. 
با استفاده از دوربین گوشى مى توانید چیزهایى مانند آثار هنرى، نشانه ها و 
فیلم ها را جستجو کنید.همه کارى که باید انجام دهید این است که دوربین 
خود را روى شىء مورد نظر متمرکز کنید و دکمه «لنز» را در برنامه دوربین 
خود فشار دهید. «لنز» پس از آن مى تواند شناسایى آنچه شما آن را دنبال 
مى کنید انجام داده و اطالعات مربوطه را براى شما مهیا کند.یکى دیگر از 
ویژگى هاى جذاب «لنز» این است که شما مى توانید آن را روى چیزى مانند 
آگهى بگیرید و برنامه به طور خودکار آدرس اینترنتى، آدرس ایمیل یا شماره 
تلفن مربوطه را بدون نیاز به اینکه به صورت دســتى آن را تایپ کنید براى 

شما نمایش مى دهد.
یا براى مثال اگر یک آدرس ایمیل را با لنز اسکن کنید گوگل مستقیماً امکان 
فرستادن ایمیل به آن آدرس را با اســتفاده از سرویس Gmail براى شما 

فراهم مى کند.
گوگل اعالم کرده است که قصد دارد ویژگى هاى لنز را به طور مداوم اضافه 

کند، از جمله قابلیت استفاده از لنز در دستیار گوگل.
این به این معنى است که ویژگى لنز در نهایت به دستگاه هاى iOS خواهد 

رسید، زیرا شما هم اکنون مى توانید از دســتیار گوگل بر روى آیفون خود 
استفاده کنید.

لنز گوگل شبیه به «Pinterest Lens» است و لنز با اینکه از آن الهام 
گرفته اما تفاوت هاى بسیارى دارد.

به عنوان مثال، «Pinterest Lens» به شما امکان مى دهد دوربین خود 
را به ســمت یک جفت کفش بگیرید و مدل هاى مشابه را مشاهده کنید و 

ایده هایى براى چگونگى استفاده از آنها به دست آورید.
ویژگى «Pinterest» کمتر روى شناسایى یک آیتم دقیق نسبت به موارد 

مشابه و مرتبط تمرکز دارد.

با Pixel 2 و امکانات ویژه اش بیشتر آشنا شوید!

یکی از گوشی هاي هوشــمند جدید شرکت 
اپل که به تازگی ســر و صداي بسیاري نیز 
کرده است، گوشی آیفون 8 است. این گوشی 
دو هفتــه گذشــته رونمایی شــد و تا کنون 

اطالعات بسیاري از آن منتشر شده است.
یکــی از مهمترین مالك هــاي خرید یک 
گوشی هوشمند قیمت مناســب و به صرفه 
آن اســت. آیفون 8 و آیفون X که دو گوشی 
جدید شرکت اپل هســتند قیمتی بسیار باال 

دارند.
اما نکته مهم دیگر که خریداران آیفون 8 باید 
درنظر داشته باشند، قیمت بسیار باالي قطعات 
این گوشی است. بر اساس گزارش هایی که 
اخیراً منتشر شده است، اگر گلس شیشه اي 
پشت این گوشی بشــکند و یا آسیبی ببیند، 
هزینه بســیار باالیی بر روي دست کاربران 

خواهد گذاشت.
یکی از کارمندان شــرکت اپل بــا ذکر این 

موضوع بیان کرده اســت که هزینه تعویض 
بدنه شیشــه اي آیفون 8 از تمام هزینه هایی 
که بــراي قطعات ایــن دســتگاه می کنید 
بیشتر اســت. این بدنه شیشه اي در صورت 
شکســتگی، براي تعویض نیاز به مبلغی بالغ 
بر 129 دالر (حدود 400 هــزار تومان) دارد. 
این در حالی اســت که براي تعویض صفحه 
نمایش این گوشی باید 29 دالر (حدود 120 

هزار تومان) هزینه کنید.

دردسر آیفون داري!

به نظر مى رسد هواوى قصد دارد در ماه اکتبر سه موبایل 
جدید هواوى میت 10، هواوى میت 10 پرو و میت 10 

الیت را رونمایى کند.
پرچمدار جدید این شرکت چینى با نمایشگرى بزرگ قابلیت 

رقابت با گلکسى نوت 8 سامسونگ را دارد.
«ریچارد یود» مدیر ارشــد اجرایى  هواوى  گفت: ما محصولى 

قدرتمندتر  از آیفون رونمایى مى کنیــم. در میت 10 عمر باترى 
افزایش یافته و یک نمایشگر تمام صفحه 6 اینچى نیز به کار رفته 
است. این موبایل سریع تر شارژ مى شود و قابلیت تصویربردارى 
بهترى دارد. در کل دستگاه جدید داراى ویژگى هاى مختلفى است 
که مى تواند با اپل رقابت کند. این درحالى است که تنها چند هفته تا 
رونمایى میت 10 باقى مانده است. تاکنون گمانه زنى هاى مختلفى 
درباره میت 10 ارائه شده است. به عنوان مثال برخى معتقدند میت 
10 یک نمایشگر تمام صفحه Quad HD، GPU 12 هسته 
اى و NPU( واحد پردازش عصبى)  دارد که عملیات مربوط به 
هوش مصنوعى را سرعت مى بخشــد. این موبایل گوشه هاى 
خمیده دارد. گزارشى دیگر مدعى است این موبایل داراى تراشه 8 
هسته اى Kirin970، یک GPU 12 هسته اى و NPU است.

همچنین طبق گزارش هاى مختلف میت 10 با دو دوربین پشتى 
16 و 23 مگاپیکســلى و دو  دوربین جلویى 12 و 8 مگاپیکسلى 

عرضه مى شود.

پس از آنکه اپل قابلیت جذاب و جدید تشــخیص چهره و هویت 
را در گوشی هاي هوشــمند جدید خود (آیفون) معرفی کرد، هم 
اکنون غول هاي فناوري همچون شــرکت فیســبوك نیز قصد 
دارند در آینده اي نزدیک از این قابلیت جدید در شــبکه اجتماعی 

خود استفاده کنند.
بر اساس اعالم شرکت فیسبوك، این قابلیت جدید تنها برروي 
دستگاه هایی قابل دسترسی و استفاده خواهد بود که در گذشته وارد 
این شبکه اجتماعی شدند و به عبارتی دیگر، عضو فیسبوك بوده 
اند. «مارك زاکربرگ»، مؤسس و مدیر عامل فیسبوك می گوید 
سیستم و فناوري تشخیص چهره و احراز هویت کاربران به طور 
قطع امنیت این شبکه اجتماعی را افزایش خواهد داد. بدین ترتیب 
که با سیستم ورود دو مرحله اي هویت کاربران را تأیید می کند و 
سپس به کاربر اجازه ورود و استفاده از حساب شخصی اش را می 
دهد. البته هنوز مشخص نشده است که فیسبوك، چه زمانی قصد 
دارد این ویژگی و قابلیت جدید را به شبکه اجتماعی خود بیافزاید. 
بلکه طبق گزارش هاي وبسایت تک کرانچ، این شرکت در حال 
حاضر تنها در حال بررسی میزان اهمیت و کاربرد قابلیت تشخیص 
چهره و هویت در این شبکه اجتماعی است تا صفحات شخصی 
کاربران را از گزند هکرها و مجرمان اینترنتی دور ساخته و امنیت 

شبکه خود را ارتقا دهد.

موبایل چینى
 با واحد پردازش عصبى 

در راه بازار

افزوده شدن فناوري 
تشخیص چهره به 

فیسبوك
2– دک
دارید و
دکمه ”-

e دکمه e –3
از ظاهر شد
Home وe
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ماولین خصوصیتمتفاوت این لــپ تاپ لوالهاى از
ل جنس استیل اســت. اینلوالها مانند چرخ دنده ها 
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آیت ا... طباطبایى نژاد، 
امام جمعه اصفهان و نماینده 
ولى فقیه در استان در دیدار با فرمانده 
انتظامى استان گفت: یکى از نعمت هاى 
بزرگ هر جامعه اى، امنیت آن است و در این 
کشور بیشترین ســهم از ایجاد امنیت را نیروى 
انتظامى دارد.وى در ادامه افزود: در بحث انتظامى، 
پیشــگیرى مهمتر از درمان اســت و باید راه هاى 
سرقت محدود شوند و تمرکز پلیس باید بر پیشگیرى 

از وقوع جرم باشد.

امام جمعه اصفهــان تصریح کرد: یکــى از تجهیزاتى 
که به نظر میرســد نیروى انتظامــى در آن کمبود دارد؛ 
موتورسیکلت هاى مجهز براى گشت زنى در کوچه ها 

است که باید تهیه شود.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان بیان داشت: در گذشته 
حرکت مناســبى در تغییر اتومبیل ها و نوسازى ناوگان 
حمل و نقل پلیس صورت گرفت و در حال حاضر نیز این 

نیاز در رابطه با موتورسیکلت ها احساس مى شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبــرگان تاکید کرد: 
همانگونه که مقام معظم رهبرى فرمودند؛ باید با مردم 
نرمش داشته باشیم و در مســاله قاچاق متاسفانه داریم 
اشتباه مى کنیم و افراد ُخرد که تعداد کمى جنس قاچاق 
از مرزها و بازارچــه هاى مرزى مى خرنــد را به عنوان 

قاچاقچى دستگیر مى کنیم.
طباطبایى نژاد متذکر شــد: باید به ســراغ مرزها برویم 

و جلوى قاچــاق را قبــل از ورود به کشــور بگیریم و 
با قاچاقچى هاى اصلى برخورد کنیم.

امام جمعه اصفهان تصریح کرد: در کالنترى ها کار نیروى 
انتظامى بسیار گسترده اســت.فرمانده انتظامى استان 
اصفهان هم در این دیدار با اشــاره به گستره ماموریت 
پلیس از مرزها تا دل شــهرها اظهار کرد: عالوه بر 
این، نوع ماموریت نیز دشوار بوده و با خطرات 

بسیارى همراه است.
سردار مهدى معصوم بیگى اعالم داشت: 
استان اصفهان جزو استان هاى امن 
کشور محسوب مى شود واز ابتداى 
ســال تا کنون 83 باند تهیه و توزیع 
مواد مخدر در اســتان منهدم شده 
که برخى از آن ها بســیار پیچیده و 
گســترده بودند و در این مسیر، 13 

تن انواع مواد مخدر کشف شده است.
فرمانده انتظامى استان افزود: همچنین 
133 باند سارقان شناسایى شده و 4 هزار 
خودرو از این ســارقان کشف و 2 هزار و 500 
موتور نیز از آن ها ضبط شد و 80 میلیارد تومان از 

اموال مردم برگردانده شده است.
این مقام انتظامى اذعان کرد: در حــوزه مبارزه با قاچاق 
کاال با توجه به صحبت هاى حضرت آیت ا...خامنه اى، 
کار مبارزه را با جدیت دنبال کردیم و 60 میلیارد مجموع 
اموال قاچاق کشف و ضبط شده است و 800 نفر قاچاقچى 

ریز و درشت دستگیر شدند.
سردار معصوم بیگى گفت: در حوزه برقرارى نظم و امنیت 
اجتماعات و خصوصا در دو ماه اخیر به دلیل رویدادهاى 
ملى برقرارى امنیت در دستورکار قرار گرفت و به لطف 
خدا هیچ اتفاقى رخ نداد.وى بیان کرد: بررسى ها نشان 
مى دهد فقط 3 درصد مردم میل به بزهکارى دارند و بر 
همین اساس، پلیس با 97 درصد جامعه با عطوفت رفتار 
کرده است. و حتى قسمتى از کارهاى قوه قضائیه نیز در 
کالنترى ها انجام مى شود و فشار کار زیاد است و حتى 

با این شرایط نیز باید با مردم با خوبى و نرمى رفتار کرد.

آیــت ا...مظاهــري از مراجــع عظــام 
تقلید ضمــن تبریک هفته ناجــا، نیروي 
انتظامی را یک نیروي فوق العاده ارزشی 
توصیف کــرد و گفــت: کار ایــن نیرو 
به جهت اینکــه امنیت نظــام جمهوري 
اســالمی را تامین می کند بسیار ارزشمند 

است. 
آیــت ا... حســین مظاهــري، در دیدار 
فرمانــده و معاونان فرماندهــی انتظامی 
اســتان با وي ضمن تبریک هفته نیروي 
انتظامی به کارکنان این نیرو اظهار داشت: 

نیروي انتظامی امروز یک نیروي فوق العاده ارزشــی
 است.

وي باالترین نعمت ها را نعمــت امنیت عنوان کرد و 
گفت: یکی از کارهاي مهمی که نیروي انتظامی انجام 
می دهد ایجاد امنیت است چرا که اگر این امنیت وجود 
نداشت هیچ کس نمی توانســت به کارهاي روزمره 
خود بپردازد و یک ملــت را نگرانــی و اضطراب فرا 

می گرفت.
رئیس حوزه علمیه اصفهــان با بیان اینکه امســال 
عــزاداري هاي مــردم در دهــه اول مــاه محرم با 
شــکوه و عظمت و بدون هیچگونه حادثــه و نا امنی 
در سطح اســتان و کشــور برگزار شــد از نیروهاي 
انتظامی به جهت تامین امنیت این مراســم ها تقدیر 

کرد.
وي با بیان اینکه کار نیروي انتظامی فوق العاده سنگین 
است، خطاب به نیروهاي انتظامی گفت:البته شما خود 
را باید ســرباز امام زمان (عج) بدانید چرا که امروز در 

خط مقدم جبهه مقابله با دشــمن نظام اسالمی قرار
 دارید.

سردار معصوم بیگی فرمانده انتظامی استان نیز در این 
دیدار با بیان اینکه وجود علما و آیات عظام نعمتی براي 
ملت و نظام جمهوري اســالمی هستند گفت: افتخار 
نیروهاي انتظامی این اســت کــه از محضر این علما 
بهره مند هستیم و هر نظري داشــته باشند با جان و 
دل به آن توجه کرده و در ماموریت ها از آنها استفاده 

می کنیم.
وي راهبرد اساســی پلیس را تامین امنیت مردم پایه 
عنوان کرد و افزود: نیروي انتظامی در این راه همواره 
فرامین مقــام معظم رهبري مد ظلــه العالی را نصب 
العین خود قرار داده اســت.  ســردار معصوم بیگی در 
ادامه  از توفیقــات خوب پلیس اصفهان طی شــش 
ماهه اول امســال خبر داد و گفت : بحمدا... از ابتداي 
امسال تاکنون 83 باند مخوف مواد افیونی و 133 باند 
سرقت منهدم شده اند و در راســتاي پیشبرد اهداف 
اقتصاد مقاومتی 600 میلیارد ریال کاالي قاچاق کشف 

ه  شد
است . 

این مقــام انتظامی 
بیان داشــت : طی شــش 

ماهه اول امسال 900 هزار تماس 
مردمی با مرکز فوریت پلیســی 110 

برقرار شده که تعداد زیادي از آنها منجر به 
عملیات شده است . 

معصوم بیگی ادامه داد: استان اصفهان ازشرایط 
امنیتی بســیار خوب بهــره مند اســت و یکی از 

امن ترین استان هاي کشور است ونیروي انتظامی نیز 
طرح هاي پاکسازي و انتظام بخشی را را مستمرا اجرا 

می کند. 

   

تمرکز
 پلیس باید

 بر پیشگیرى
 از وقوع جرم 

باشد

نیروي انتظامی 
یک نیروي فوق العاده ارزشی است آیت ا...طباطبایى نژاد :

آیت ا...مظاهرى:

برنامه هاى روز  پنجم هفته نیروى انتظامى در اصفهان
*   ورزش صبحگاهی در بوســتان هاي ســطح شــهر 
ســاعت 7 صبح در محل ایســتگاه هاي ورزشی حاشیه 

زاینده رود 
*  برگــزارى کارگاه آمــوزش بهداشــت ویــژه 

خانواده کارکنان 
*  همایش راهوران محله 

*  قرائت پیام مهر وهمایش تجلیــل از همیاران پلیس و 
فرهنگیاران ترافیک 

*  ارســال پیام هاي آموزش همگانى پلیس از طریق پیام 
کوتاه به عموم مردم 

*  جلسه پرسش و پاسخ کارکنان  در هفته ناجا 

*  برگزاري نشســت با ســران طوایف و عشایر در محل 
اسکان عشایر واقع در شهرستان چادگان

*  اهداء خون کارکنان 
*  دیدار مسئوالن انتظامی با خانواده شهداي ناجا 

*  ارائــه مشــاوره حقوقــى، انتظامــى، قضایــى و... 
به عموم مردم در واحدهاى مشاوره کالنترى هاى استان

*  مسابقه رادیویى روز بى حادثه با موضوع قوانین راهنمایى 
و رانندگى و فرهنگ ترافیک

*  توزیع لوح فشــرده، بروشــورهاى هشــدار انتظامى 
و آگاه سازى از طریق فضاى مجازى و رسانه هاى نوین با 

موضوع آسیب هاى اجتماعى 


