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تندترین بخش اظهارات 
ترامپ علیه ایران

 نوشته چه کسى بود؟

 انتقال باقیمانده 
بسته اینترنت ممکن شد

 تسویه بدهى بانــک ها 
به جریان افتاد

7 نشانه هشداردهنده
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هتل هاى ایران
 به روایت خارجى ها
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مرد کرجى 6 روز با جسد 
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پلى اکریل همچنان در دست انداز
دریافت تسهیالت
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معاون پارلمانى رئیس جمهور گفت: اگر موقع معرفى 
وزیر مربوطه از سقف سه ماه بگذرد،  محل 

اشکال است.
حسینعلى امیرى در پاسخ به این سئوال 

که عدم معرفى وزیر علوم صداى اعتراض 
جامعه علمى کشور به خصوص  
رئیس جهاد دانشگاهى را نیز در 

آورده و چرا تا این لحظه ...

وزیر کشور با اشاره به اینکه براى برگزارى مراسم 
اربعین تجربه سه سال گذشته را داریم، گفت: 

امیدواریم امسال مراسم اربعین با شکوه برگزار 
شده و ضعف هاى سال هاى قبل در 

برنامه ریزى  ها مدنظر باشد.
عبدالرضا رحمانى فضلى در 
گردهمایى دست اندرکاران 

مراسم اربعین حسینى  ...

2

محتوا و معانى 
اصلى اربعین 
به مردم دنیا 
معرفى شود

معاون آبفا اصفهان: بیشترین آسیب ناشى از خشکسالى در حوزه آب شرب است، زیرا جایگزین ندارد
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در فیلمم باشددر فیلمم باشد

با وجود تبدیل بدهى بانک ها به خط اعتبارى و 
رشد بدهى بانک هاى خصوصى؛
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وزیر کشور با اشاره به اینکه براى برگزارى مراسم اربعین 
تجربه سه سال گذشته را داریم، گفت: امیدواریم امسال 
مراسم اربعین با شکوه برگزار شود و ضعف هاى سال هاى 

قبل در برنامه ریزى  ها مدنظر باشد.
عبدالرضا رحمانى فضلى در گردهمایى دست اندرکاران 
مراسم اربعین حسینى با اشــاره به اینکه یکسال است 
جلسات ستاد مرکزى اربعین مرتب برگزار مى شود، اظهار 
داشت: آقاى ذوالفقارى، استانداران و همه دستگاه هاى 
اجرایى مرتبط تالش هاى زیادى بــراى برگزارى این 

مراسم داشته اند.
وى با اشاره به اینکه راهپیمایى اربعین باید تجلى معرفت 

زائران باشد، افزود: چند سال است که مراسم اربعین در 
دنیا انعکاس داشته و همه افکار و عقاید و سالیق جهانى 
را به داورى و قضاوت فرا مى خواند. در ظاهر این مراسم 
این گونه اســت که عده اى از نقطه اى راه مى افتند و در 
نقطه دیگرى مراســمى برگزار مى کنند. ما وقتى موفق 
هستیم که محتوا و معنى مراســم اربعین را به مردم دنیا

بشناسانیم.
رحمانى فضلى ادامه داد: ما باید با ظاهر رفتارمان مراسم 
اربعین را به یک مانور قدرت، وحدت و انســجام تبدیل 
کنیم و در نهایت معناى واقعى اربعین یعنى سعادت طلبى 

انسان را به نمایش بگذاریم. 

معاون پارلمانى رئیس جمهور گفت: اگر موقع معرفى وزیر 
مربوطه از سقف سه ماه بگذرد،  محل اشکال است.

حسینعلى امیرى در پاسخ به این سئوال که عدم معرفى 
وزیر علوم صداى اعتراض جامعه علمى کشور به خصوص  
رئیس جهاد دانشگاهى را نیز در آورده و چرا تا این لحظه 
رئیس جمهور اقدام به معرفى وزراى علوم و نیرو نکرده؟ 
گفت: اگر زمان معرفى وزیر مربوطه از ســقف ســه ماه 
بگذرد،  بله محل اشکال است اما وقتى قانون این اجازه را 
به رئیس جمهور مى دهد بنابراین هیچ ایرادى ندارد. وى 
در پاسخ به این سئوال که برخى از نمایندگان مجلس عدم 
معرفى وزیر علوم را تخلــف دولت و آقاى رئیس جمهور 

مى دانند، اظهار داشت:  خیر، اینگونه نیست؛ از جهت قانون 
اساسى اگر وزارتخانه اى وزیر نداشته باشد رئیس جمهور 

مى تواند به مدت سه ماه براى آن سرپرست تعیین کند.
امیرى تصریح کرد:  براســاس قانــون آئین نامه داخلى 
مجلس به هر دلیلــى وزارتخانه اى فاقد وزیر باشــد با 

سرپرستى اداره مى شود، منتهى با سقف سه ماه.
به گزارش تســنیم، حجت االســالم والمسلمین حسن 
روحانى در تاریخ 17 مرداد اســامى 17 وزیر کابینه را به 
مجلس شوراى اسالمى معرفى کرد که در بین آنها هیچ 
نامى بــراى وزارت علوم، تحقیقات و فنــاورى انتخاب

 نشده بود،

محتوا و معانى اصلى اربعین 
به مردم دنیا معرفى شود

اعتراض به عدم معرفى 
وزیر علوم، محل اشکال نیست

ایران پاسخ رد نداد
«فدریــکا موگرینى»، مســئول    تسنیم|
سیاســت خارجى اتحادیه اروپا، دیروز دوشنبه گفت 
«یوکیا آمانو»، مدیر کل آژانس بین المللى انرژى اتمى 
در دیدار صبح دوشــنبه به وى گفته ایران هیچیک از 
درخواســت ها براى انجام بازرسى از برنامه هسته اى 
خود را رد نکرده است.  خبرنگار وال استریت ژورنال به 
نقل از موگرینى گزارش داد: «ما هیچ جایگزینى براى 

توافق هسته اى ایران در نظر نگرفته ایم.»

تحقیق و تفحص از 
«همشهرى»

سخنگوى شــوراى شهر گفت: طرح    انتخاب|
تحقیق و تفحص از مؤسسه همشهرى در دستور کار 
شوراى شهر قرار گرفته اســت. على اعطا در نشست 
خبرى خود با اصحاب رســانه ضمن بیان این مطلب 
اعالم کرد: قصد تعدیل نیرو در این مؤسسه را نداریم 
اما وضعیت استخدام ها در مؤسسه همشهرى در سال 

جارى بررسى خواهد شد.

قوچانى 
مشاور رسانه اى نیست

یک منبع آگاه در نهاد ریاســت    نامه نیوز |
جمهــورى درباره شــایعه انتصاب محمــد قوچانى 
روزنامه نگار اصالح طلب به عنوان مشــاور رسانه اى 

رئیس جمهور توضیحاتى داده است. 
وى افزود: اساســًا نه تنها رئیس جمهور چنین حکمى 
صادر نکرده بلکه از سوى هیچ مقامى در دفتر ریاست 
جمهورى و نهاد نیز چنین حکمى صادر نشده است و 
در عین حال برخى اخبار نیز از عنوان مجهولى تحت 
عنوان «بررسى هاى ویژه رئیس جمهور» یادکرده اند 
که  این عنوان هم غیرواقعى اســت. ایــن منبع آگاه 
گفت: قرار است شورایى تحت عنوان شوراى تنظیم، 
تدوین و مستندسازى آثار رئیس جمهور تشکیل شود 
که رئیس دفتر رئیس جمهور براى محمد قوچانى حکم 

دبیرى این شورا را صادر کرده است. 

الزام نیست
 وزیر علوم زن باشد

سیدضیا هاشــمى، سرپرست     خبر آنالین |
وزارت علوم در پاسخ به این سئوال که آیا زنانى هستند 
که جزو گزینه هاى در معــرض انتخاب براى وزارت 
علوم قرار داشــته باشــند یا خیر، گفت: درصد قابل 
توجهى از همکاران و اساتید دانشگاه ها خانم هستند 
و هیچ محدودیتى کــه خانم ها هم بــه عنوان وزیر 
پیشــنهادى علوم به مجلس معرفى شوند نیست ولى 
اینطور هم نیست که الزام یا اولویتى وجود داشته باشد 

چون اصًال نگاه جنسیتى اینجا موضوعیت ندارد.

تأکید دوباره انگلیس
 بر حفظ برجام

امور  وزیــر    خبرگزارى صدا و سیما |
خارجه انگلیس یک بار دیگــر در گفتگوى تلفنى با 
وزیر خارجه کشــورمان، بر حمایت بریتانیا از برجام 

تأکید کرد. 
«بوریس جانسون» در دومین گفتگوى تلفنى با وزیر 
امور خارجه کشــورمان در روزهاى اخیر، بر حمایت 
بریتانیا از برجام تأکید کرد و پایبندى همه طرف ها به 

این توافق را خواستار شد.

عضو اسبق شوراى شهر 
بازداشت شد

  تابناك | «صدیقه وســمقى»، شاعر و عضو 
دوره اول شوراى شــهر تهران، در زمان بازگشت به 
کشور پس از ســال ها، در فرودگاه امام خمینى(ره) 
تهران براى ســاعتى بازداشــت و با قرار مراجعه به 

دادسرا، آزاد شد. 
این اتفاق در حالى صورت گرفته که وسمقى به طور 
غیابى به پنج سال حبس محکوم شده بود. بنا بر این 
گزارش، وسمقى به علت مشکل چشمى، بینایى خود 

را از دست داده است.

توئیتر

رئیس جمهور فرانســه اعالم کرد که در «زمان مناسب» به 
ایران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزارى فرانسه، «امانوئل 
ماکرون» در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونى گفت: ما با آمریکا 
درباره ایران توافق نداریم. «دونالد ترامپ» مى خواهد لحنش 

را تند کند اما من نه.
رئیس جمهور فرانسه عدم تأیید پایبندى ایران به برجام از سوى 
آمریکا را اقدامى نادرست خواند و نسبت به پایبند ماندن ایاالت 

متحده به توافق هسته اى ابراز امیدوارى کرد.
گفتنى اســت کاخ الیزه پیش از این اعالم کرده بود امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهورى فرانســه بعد از تماس تلفنى که با 
حســن روحانى، همتاى ایرانى خود داشت، موضوع سفر به 

تهران را بررسى کرده است.
کاخ الیزه در این باره گفت: دعوت ســفر به ایران که از سوى 
رئیس جمهورى این کشور پیشنهاد شد، بررسى شده است. 
«فرانس پرس» همچنین به نقل از وبسایت ریاست جمهورى 
ایران، تاریخ این سفر را سال میالدى آینده (2018) اعالم کرد. 
با پذیرش این دعوت، این نخستین بار از سال میالدى 1971 
به این سو خواهد بود که یکى از رؤساى جمهور فرانسه به ایران 
سفر مى کند. این در حالى است که «ژان ایو لودریان»، وزیر 
خارجه فرانسه نیز طى هفته هاى آتى براى دیدار با محمد جواد 

ظریف، همتاى ایرانى، به تهران مى آید.
شبکه تلویزیونى «فرانس24» نیز روز یک شنبه در گزارشى با 
اشاره به موضع گیرى هاى اخیر دونالد ترامپ در قبال توافق 

هسته اى وین، ســفر آتى رئیس جمهورى فرانسه به ایران 
را حامل پیام مهمى خواند.در این گزارش آمده اســت: دونالد 
ترامپ، در سخنان خود درباره توافق هسته اى ایران، پایبندى 
تهران به آن را تأیید نکرد و تا جایى که توانست این توافقنامه 
را تضعیف کرد. این تصمیم واکنش هاى زیادى را در جهان 
به دنبال دارد تا جایى که بالفاصله پس از پایان صحبت هاى 
ترامپ، «فدریکا موگرینى»، مسئول سیاست خارجى اتحادیه 
اروپا بر پایبندى این اتحادیه بر توافق هسته اى 2015 تأکید 
کرد. در همین ارتباط، «ژان ایو لودریــان» وزیر امورخارجه 
فرانسه روز شنبه از کنگره آمریکا خواست تا این توافق را نُکشد.

شبکه فرانس 24 افزود: در این شرایط بسیار حساس است که 
امانوئل ماکرون تصمیم گرفته به ایران سفر کند. سفرى که
 مى توان گفت در تاریخ جمهورى اسالمى سابقه نداشته است. 
سفر ماکرون به تهران در شرایط خاص کنونى که کشورهاى 
اروپایى تمام تالش خود را براى حفظ توافق هسته اى به کار 
بسته اند و پس از اعالم تصمیم ترامپ، حامل پیام مهمى است. 
توافقنامه 2015 وین پس از 12 سال مذاکره سرانجام بر سر 
برنامه هاى هسته اى ایران به امضاى طرفین رسید و قرار شد 
ایران در ازاى محدود کردن برنامه هاى هسته اى خود، بار دیگر 

به آغوش جامعه جهانى بازگردد.

در حالى که دبیر پیشــین شــورایعالى امنیت ملى 
پیشنهاد کرده در دانشــگاه ها باید یک دوره برجام 
خوانى شروع شود حســام الدین آشنا، مشاور رئیس 

جمهور به تندى پاسخ او را داده است.
بنا بر این گزارش، سعید جلیلى در توییتر خود نوشت: 
«باید در دانشــگاه ها یک دوره برجام خوانى شروع 
شود، این بحث علمى اســت نه سیاسى. برجام یک 
سند 159 صفحه اى مهم است که تا سال ها کشور 

درگیر آن است.»
این توییت باعث شد مشاور رئیس جمهور هم مطلبى 
را خطاب به سعید جلیلى منتشر کند. حسام الدین آشنا 
هم در این باره نوشــت: «کاش برادرمان که بدون 
هیچ حزب و بودجه اي به صــورت آتش به اختیار و 
خودجوش مشــغول رهبري و اداره دولت سایه هم 
هســتند در کنار طعنه مدام به مذاکــره کنندگان و 
برجام، گزارش متن مذاکرات و دستاوردهاي سیاسی 
و نه صنعتی شش سال و نیم مذاکرات خود را منتشر 
مــی کردنــد تــا امــکان مقایســه دو رویکــرد 
و دو عملکــرد بــراي همــگان فراهــم  شــود. 
پاســخ ایــن درخواســت محترمانــه فحاشــی 
و رجز خوانی هایی از قبیل نوشــته هــاي کامنت 
گذاران حرفه اي و فرمایشــات همیشــگی برخی 

آقایــان نیســت؛ ســکوت هــم مشــکلی را حل
 نمی کند؛ ادعاي محرمانگی هم با توجه به انتشــار 
بخش هاي  مهمی از مذاکرات قبلی و بعدي پذیرفته 
نیست؛ این ادعا که غنی ســازي 20 درصد حاصل 
مذاکرات است هم بی وجه می نماید چرا که آن یک 
دستاورد صنعتی است نه دستاورد تیم مذاکره کننده 
.  البته این تقاضا متوجه مذاکــره کنندگان محترم 
قبل از ایشــان یعنی آقایان روحانی و الریجانی هم 
هســت. مردم ایران حق دارند بدانند خوب یا بد  چه 
شــد که به برجام رســیدیم؛ چرا که برجام نه فقط 
حاصل یک مذاکرات دو ســاله  بلکه محصول یک 
فرآیند 20 ساله و مجموعه اي پیچیده از راهبردها، 
تصمیمات و اقدامات موفق و ناموفق فنی و سیاسی 
اســت. همانگونه که براي فهم چرایی و چگونگی 
پذیرش قطعنامه 598 باید کل تاریخ نظامی، سیاسی 
و اقتصادي جنگ را مطالعه کنیم، براي فهم چرایی و 
چگونگی برجام هم باید کل تاریخ سیاست و صنعت 
هسته اي ایران در پژوهشــکده هاي تخصصی در 
فضایی به دور از عصبیت هاي سیاســی و جناحی و 
سازمانی مورد تحقیق و اعتبار ســنجی قرار گیرد و 
ســپس در اختیار دانش پژوهان و دانشجویان قرار  

داده شود.»

هرچند بیشتر مفسرین و تحلیلگران، سخنان تند روز جمعه 
«دونالد ترامپ» علیه ایران را نشانه دیگرى از مصمم بودن 
وى در از بین بردن میراث سیاسى «باراك اوباما» تفسیر 
کرده اند، واقعیت این اســت که برآوردن درخواست هاى 
حامیان مالى ترامپ و دیگر مخالفان سرسخت برجام در 
آمریکاـ  که از قضا نقش مهمى در به راه انداختن جنگ در 
عراق داشته اندـ  نیز تأثیر زیادى در رویکر ترامپ در قبال 

ایران داشته است.
به گزارش تابناك، «جیم لوب»، مؤسس وبسایت لوبالگ 
در گزارشى از چگونگى شــکل دادن به سخنرانى ترامپ 
علیه ایران، به تأثیر «جان بولتون»، «شلدون ادلسون» و 
«بیل کریستول» بر متن سخنرانى ترامپ و نوع مبادالت 
مالى آنان با مخالفان سرسخت برجام در آمریکا پرداخته 

است.
ترامپ در ســخنرانى خود، دیدگاه هاى حرفه اى وزارت 
خارجه و مشاور امنیت ملى خود را کنار گذاشت و بیشتر به 
ادبیات بنیاد دفاع از دموکراسى ها (FDD) تکیه کرده که از 
سوى حامیان مالى ترامپ با دست و دلبازى هر چه بیشتر، 

حمایت مالى مى شود.
به عنوان سرنخى براى نشــان دادن نقش پول در شکل 
دادن به سیاســت خارجى ترامپ، مى تــوان به وضعیت 
«نیکى هیلى»، نماینده آمریکا در سازمان ملل توجه کرد که 
با کمترین تجربه دیپلماتیک به این مسئولیت مهم گمارده 
شده است. گزارش روز جمعه پولتیکو نشان مى دهد، وى 
سال گذشته 250 هزار دالر از «شلدون ادلسون» کازینودار 
یهودى و مبلغ ایده حمله اتمى به ایران کمک مالى دریافت 

کرده است.
گزارش ها حاکى از این است که تهدیدآمیزترین جمله در 
سخنرانى ترامپ، که وى در آن مدعى شد در صورت عدم 
همکارى اروپا و کنگره در تشدید فشارها به ایران و مجبور 
کردن ایران به تغییر در برجام، وى شــخصاً در خصوص 
خروج از برجام تصمیم خواهد گرفت، توسط جان بولتون در 

سخنرانى وى گنجانده شده است.
ژنرال «جان کلى»، رئیس کارکنان کاخ سفید ترتیبى داده 
اســت که جان بولتون به رئیس جمهور ترامپ دسترسى 
نداشته باشد، ولى جان بولتون روز پنج شنبه از الس وگاس 
و نزد شلدون ادلسون با ترامپ تماس گرفته و وى را تشویق 

کرده است که این تهدید را در سخنرانى خود بگنجاند.
ممکن است، دسترسى بولتون به ترامپ محدود شده باشد 
ولى وقتى وى از طرف ادلســون تماس مى گیرد، اوضاع 
فرق مى کند. حتى پیش از بازدید از الس وگاس به منظور 
پیگیرى موضوع کشتار تعدادى از اهالى این شهر در جریان 
برگزارى یک کنســرت، ترامپ فرصتى براى مالقات با 
ادلسون در کاخ سفید اختصاص داد. بنا به اعالم سخنگوى 

ادلسون، موضوع این مالقات به عرض تسلیت در خصوص 
حادثه الس وگاس محدود نبوده است.

ادلسون، رئیس سابق و البته بزرگ ترین حامى مالى اتحادیه 
یهودیان جمهوریخواه (RJC)، گروه بســیار تندرویى در 
قبال ایران است که دومین حامى مالى بزرگ ترامپ یعنى 
«برنارد مارکوس» نیز در هیئت مدیره آن عضویت دارد. 
دیگر اعضاى هیئت مدیره این سازمان نیز به تحقق اهداف 

حزب «لیکود» رژیم صهیونیستى متعهد هستند.
به  رغم ادعاهاى قبلى ترامــپ در خصوص اینکه رقباى 
جمهوریخــواه وى در راه ریاســت جمهورى تحت نفوذ 
ثروت حامیان مالى آنها قرار دارند، ترامپ با کسب نامزدى 
جمهوریخواهان به همین حامیان مالى نزدیک شد و مبالغ 
زیادى را از آنان دریافــت کرد. «نیوت گینگریچ»، رئیس 
سابق مجلس نمایندگان آمریکا، اصلى ترین هدف ادلسون 
از دخالت در سیاســت را حمایت از رژیم صهیونیســتى 

دانسته است.
ادلسون سه انگیزه اصلى از همراهى خود با ترامپ دارد؛ بر 
هم زدن برجام، جلوگیرى از مخالفت آمریکا با گسترش 
شــهرك هاى یهودى نشــین در کرانه باخترى و انتقال 
ســفارت آمریکا در سرزمین هاى اشــغالى از تل آویو به 

بیت المقدس.

ترامپ تاکنون در یکى از این سه موضوع، ادلسون را ناامید 
کرده است. وى اخیراً دســتور موقتى دیگرى صادر کرده 
که فعًال قانون قدیمى کنگره آمریکا براى انتقال سفارت 
آمریکا به بیت المقدس را باز هم معلق کرده است. البته وى 
احساس کرد، شخصاً در این باره توضیح دهد و اظهار داشته 
که قبل از انتقال سفارت تصمیم گرفته که به مذاکرات بین 
رژیم صهیونیستى و فلسطینى ها یک شانس دیگر بدهد. 
از سوى دیگر، ادلسون حتمًا بسیار راضى خواهد بود زیرا 
ترامپ در مقابل رکوردشکنى گسترش شهرك هاى یهودى 
در کرانه باخترى سکوت کرده است. روز جمعه، ترامپ البته 
به محقق کردن آرزوهاى ادلسون نزدیک تر شد و مهمترین 

اقدامات خود براى از بین بردن برجام را شروع کرد.
اقدام ترامپ فعًال تصمیم گیرى دربــاره آینده برجام را به 
کنگره محول کرده اســت که باید در مهلتى 60 روزه در 
خصوص برگرداندن تحریم هاى ایران تصمیم گیرى کند.

تندروهاى مخالف برجام در سنا از جمله «تام کاتن» و «باب 
کورکر» قانونى را پیشنهاد کرده اند که در صورت تصویب، 
اگر فاصله ایران با سالح هسته اى به کمتر از یکسال برسد، 

تحریم هاى ایران را خودکار باز خواهد گرداند.
جالب اینکه کاتن که در خصوص سیاســت خارجى در 
قبال ایران طرف مشــورت کاخ ســفید قرار مى گیرد به 

«پل ســینگر» دیگر میلیاردر یهــودى مخالف برجام
 بدهکار اســت. ســینگر دومین حامى مالى بزرگ کاتن 
در مسیر رسیدن به سنا بوده اســت. در واقع سینگر مبلغ 
 Arkansas Horizon 250هزار دالر در اختیار صندوق
قرار داده که از حامیان مالى کاتن در انتخابات سال 2014 

سنا بود.
کاتــن در آخریــن مــاه کارزار انتخاباتــى خــود، 
مبلغ960هــزارو250 دالر در قالب حمایــت تبلیغاتى از 
«کمیته اضطرارى براى رژیم صهیونیستى» (ECI) کمک 
دریافت کرد. کمیته اضطرارى براى رژیم صهیونیستى، 
یک گروه دست راستى است که ریاست آن در اختیار «بیل 
کریستول» است. این مرشــد نومحافظه کاران به علت 
پیش بینى مشهورش مبنى بر اینکه جنگ عراق در عرض 
دو ماه به پایان خواهد رسید، بدنام است، کمیته اضطرارى 
براى رژیم صهیونیستى در ماه اول بعد از ایجادش، در همان 
محلى مســتقر بود که «کمیته آزادى عراق» مستقر بود. 
کمیته آزادى عراق براى حمله به عراق به دولت «بوش» 

فشار وارد مى کرد.
ادلسون، سینگر و مارکوس، میلیاردرهاى یهودى مخالف 
برجام، مبالغ قابل توجه چند میلیون دالرى نیز در اختیار 

FDD قرار داده اند.

پیچیدگى هاى تعیین استراتژى آمریکا در خاورمیانه

تندترین بخش اظهارات ترامپ علیه ایران
 نوشته چه کسى بود؟

رئیس جمهور فرانسه سفرش به تهران را تأیید کرد
فرانس24: سفر ماکرون به ایران حامل پیام مهمى است

همایش «زن، سالمت و خانواده» که ظهر روز یک 
شنبه 23 مهر در نیشابور برگزار مى شــد، به ناگاه با 
حاشیه هایى روبه رو شد که خروج معاون سیاسى-

امنیتى استاندار خراسان رضوى از جلسه را به دنبال 
داشت.

به گزارش تابناك، در این همایش و زمانى که معاون 
سیاسى استاندار پشت تریبون قرار داشت و مشغول 
سخنرانى بود، با اعتراض شدید اللحن هاجر چنارانى، 
نماینده مردم نیشــابور در مجلس شوراى اسالمى 
مواجه شد، به گونه اى که چنارانى با پایه میکروفن به 

معاون سیاسى استاندار حمله کرد!
این اتفاق در حالى رخ مى داد که پیش تر معاون سیاسى 
استاندار سهوى در سخنانى از عبارت «خراسان غربى» 
به جاى «خراسان رضوى» استفاده کرده بود.ماجرا از 
این قرار بود که حدود ده روز پیش، معاون سیاسى- 
اجتماعى استاندار خراسان رضوى حین سخنرانى خود 
در فرماندارى نیشابور در مراسم افتتاحیه پارلمان جدید 
بانوان، در میانه سخنانش به اشتباه از عبارتى نادرست 
اســتفاده کرد و گفت: «طى روزهاى گذشته در سفر 
به خراسان غربى، پارلمان بانوان شهرستان هاى آن 

منطقه را افتتاح کرده ایم.»
در پایان سخنان وى، یکى از خبرنگاران اهل نیشابور 
به وى گفت: «آقاى حسینى، شما شیرینى جلسه را 
به کام ما نیشــابوریان، تلخ کردید و در سخنانتان از 
خراسان غربى نام بردید. آیا این عنوان جایگاه جدید 
در تقسیمات کشورى است؟» حسینى در پاسخ، ضمن 
عذرخواهى گفت: «ببخشید اگر گفتم، اشتباه کردم؛ 
منظور من غرب خراسان رضوى و غربى ترین شهر 

این استان بود.»
به کار بردن این عنوان از سوى معاون سیاسى- امنیتى 
استاندار خراسان رضوى اما به حساسیت هاى قومى 
در ارتقاى مناطق خواهان استقالل از استان دامن زد 
و موجب شد همایش «زن، سالمت و خانواده» در این 

شهرستان هم با حاشیه هاى ناگوارى همراه شود.
در این جلســه، هاجــر چنارانــى با اعتــراض به 
مســئوالن برگزارى همایشى در نیشــابور با فریاد 
گفت: «مســئوالنى که وى را به این برنامه دعوت 
کرده اند خیانت کرده اند؛ وى [معاون استاندار] باید در 
خصوص ادعایى که پیش از این کرده، از مردم شهر 

عذرخواهى کند.»
در نتیجه این مناقشات، مسئوالن با حلقه زدن پیرامون 
این نماینده، سعى در آرام کردن وى داشتند؛ اما چنارانى 
آنچنان از کوره در رفت که با پایه میکروفن به سخنران 
جلسه حمله کرد و چه بسا اگر خانم هاى حاضر در روى 
سن دخالت نمى کردند، آسیب جدى به معاون سیاسى 

استاندار خراسان رضوى وارد مى شد.

وقتى یک اشتباه سهوى مشکل آفرین مى شود

حمله خانم نماینده 
با پایه میکروفن 

به معاون استاندار!

توییت جلیلى و کنایه هاى صریح حسام الدین آشنا به او
گزارش مذاکرات هسته اى 6/5 ساله را 

منتشر کنید
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سرپرست پلیس امنیت استان فارس گفت: زائران اربعین 
از دریافت عروسک ها و بســته هاى مشکوك در طول 
ســفر یا آوردن آنها به ایران خوددارى کنند.ســرهنگ 
یوسف ملک زاده اظهار داشت:  زائرانى که از هم اکنون 
تصمیم به زیارت کربالى معلى دارند هرچه زودتر براى 
گرفتن گذرنامه ازطریق مراجعه به دفاتر پلیس +10 اقدام 
کنند. سرپرست پلیس امنیت استان فارس با هشدار به 
برخى افراد که قصد عبور غیر قانونى از مرز را دارند،گفت: 
دستگاه قضائى درصورت وقوع رفتارى هاى غیرقانونى 
و ارتکاب به جرائم و تالش براى عبور غیرقانونى از مرز 
یا اقامت بیش ازمدت قانونى ویزا (مندرج درگذرنامه) در 

کشور عراق از ســوى اتباع ایرانى رسیگى خواهد کرد.
به گفته ملک زاده براســاس اعالم ستاد اربعین حسینى 
مرز هاى خسروى، مهران، چزابه، شلمچه، دراختیار زائران 
اربعین اســت و این افراد مى توانند از طریق این مرزها 
تردد کنند. وى گفت: زائران  اربعین در سفر  از پذیرفتن 
امانات وحمل بسته هاى مشکوك خوددارى و از خوردن 
یا آشامیدن موادغذایى یا مایعات بدون شناسایى و معرفى 

ازسوى مسئوالن کاروان خوددارى کنند.
سرپرست پلیس امنیت اســتان فارس افزود:  بهتر است 
افراد از خرید یا پذیرش رایگان اسباب بازى هاى کنترلى 

وعروسک بات رى دار خوددارى کنند.

سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور گفت: ثبت احوال 
براى هیچ ایرانى مشکل صدور شناسنامه ندارد و چنانچه 
افراد فاقد شناســنامه ادعاى ایرانى دارنــد باید مراحل 

تشخیص هویت و تابعیت را طى کنند.
ســیف ا... ابوترابى در این باره اظهار داشــت: در قالب 
طرح هاى «ده گردشى» در روستاها، افراد فاقد شناسنامه 
که داراى پدر و مادر ایرانى هستند شناسایى و شناسنامه 
داده مى شوند. اما در مواردى که زنان ایرانى با مردان اتباع 
ازدواج  کنند شامل شرایط قانونى خاص است و گواهى 
والدت اتباع خارجى صادر مى شود و فرزند متولد شده بعد 
از  18 سال سکونت در ایران و در صورت عدم خروج از 

ایران، تابع دولت ایران خواهد شد.
سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور همچنین در مورد 
افرادى که ادعاى ایرانى بودن دارند، اما شناسنامه ندارند 
نیز اضافه کرد: افرادى کــه ادعاى ایرانى بودن دارند اما 
فاقد شناسنامه هستند مى توانند براى تشکیل پرونده به 
فرماندارى مراجعه کنند و پس از معرفى به نیروى انتظامى 
براى بررسى هویت و تأیید هویت توسط نیروى انتظامى، 
پرونده اى براى تعیین تابعیت تشــکیل و به شــوراى 
تأمین اســتان برده مى شــود که در نهایت اگر شوراى 
تأمین،  تابعیت و هویت فرد را تأیید کرد، ثبت احوال  نیز 

شناسنامه صادر مى کند.

مشکل صدور شناسنامه 
براى هیچ ایرانى نداریم

زائران اربعین 
عروسک مشکوك نگیرند

15میلیون نفر
درگیر اختالالت روانى 

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت 
به اینکه 15 میلیون نفر در کشـور از اختالالت روانى رنج 
مى برند از بى توجهى به سالمت روان انتقاد کرد و افزود: 
باورهاى غلط و تابوهاى موجود موجب شده افراد از مراجعه 
به کلینیک هاى روان پزشکى و مراکز درمانى امتناع کنند 
که در این رابطه مى طلبد فرهنگسازى مناسبى انجام شود.
همایون هاشـمى ادامـه داد: البتـه نمى تـوان تمامى 15 
میلیون نفـر را بیمـار نامیـد در واقع یکسـرى اختالالت 
روانى بسته به شرایط زندگى به صورت مقطعى براى هر 
فردى پیش مى آید که مرتفع کردن آنها نیازمند مراجه به 

کلینیک هاى روان پزشکى است.

موزه ها گران نمى شوند
مدیر کل موزه هاى کشـور گفت: برنامه اى براى افزایش 

قیمت بلیت موزه هاى کشور نداریم. 
محمدرضـا کارگـر گفت: تـا انتهاى سـال قیمـت بلیت 
موزه هاى کشور افزایش نخواهد داشت. وى افزود: قیمت 
بلیت براى گردشگران خارجى نیز امسال ثابت خواهد ماند. 
مدیر کل موزه هاى کشور همچنین درباره پیگیرى انحصار 
فروش بلیت در برخى محوطه هاى تاریخـى و موزه ها با 
دستگاه کارتخوان گفت: این موضوع را همچنان در دست 
پیگیرى و بررسى داریم و موضع اداره کل را درباره آن به 

زودى اعالم خواهیم کرد.

غذا اولویت بیشترى 
نسبت به دارو دارد

رئیس سـازمان غـذا و دارو گفـت: گرسـنگى از جمله 
معضالت بسیارى از کشورهاست، لذا شکرانه در معرض 
این مصیبت نبودن این است که ضایعات کاهش یافته و 
ریخت و پاش ها در مراسم  حذف شود. غالمرضا اصغرى 
ابراز امیـدوارى کـرد که بـر اسـاس برنامه ریزى هاى 
منسجم و هدفمند در سـطح جهان شاهد هیچ مادرى 
نباشیم که به دلیل گرسنگى توان شـیر دادن به فرزند 

خود را نداشته باشد.

اگر مى خواهید 
در تهران کباب بخورید...

شـاید براى بسـیارى ناباورانه باشـد که با گوشت حداقل 
کیلویـى 35 هـزار تومانـى و برنـج شـش هـزار تومانى 
و پیـاز دو هـزار تومانـى چگونه مـى تـوان چلوکبابى به 
قیمت چهار هـزار و500 تومـان تهیه کرد امـا این اتفاق 
مى افتـد. ارزان ترین پرس چلوکبـاب در تهران را همین 
چلوکباب هاى چهار هزار و500 تومانى از آن خود کرده اند. 
البته در برخى شهرهاى اطراف تهران برخى با کیمیاگرى 
توانسـته اند قیمت هر پرس این غذا را تا سـه هزار و500 
تومان نیز کاهش دهند. گفته مى شود ماده اولیه تهیه این 
غذا به جاى گوشت، سنگدان چرخ کرده مرغ است و نان 

خشک و پیاز و ادویه. 
چلوکباب اما روى دیگرى نیز در بازار تهران دارد. متوسط 
قیمت یک پرس چلوکبـاب در تهران در حـدود 15هزار 
تومان است؛ قیمتى متداول در اغلب رستوران ها و مراکز 
تهیه غـذا. اما اگر کسـى هـوس خـوردن چلوکبـاب در
 رستوران هاى گرانقیمت تهران را کرده باشد، باید صابون 
پرداخت حداکثر 50 هزار تومان به ازاى هر پرس چلوکباب 
کوبیده مخصـوص را به تـن خود بمالـد. البته ابعـاد این 
کباب ها غالباً بزرگ بوده و از گوشت خالص تهیه شده است 

و مزه متفاوتى با چلوکباب معمول در بازار دارد.

 کارت خبرنگارى مى خواهید؟
جلسه کمیسیون صدور کارت حرفه اى روزنامه نگارى با 
حضور اعضاى این کمیسیون در معاونت مطبوعاتى برگزار 
شـد و در این جلسـه 23 تن از متقاضیان، کارت حرفه اى 

روزنامه نگارى از این کمیسیون دریافت کردند.
پیش تـر مقـرر شـده بـود تمامـى کسـانى کـه قبـًال از  
کمیسـیون، کارت حرفه اى دریافت کرده اند براى تمدید 
مجـدد ایـن کارت در سـامانه جامع رسـانه هاى کشـور

 (e-rasaneh.ir) ثبت نـام کنند و با پر کـردن اطالعات 
خـود در بخـش خبرنـگاران نسـبت بـه درخواسـت 
تمدید مجـدد و دریافـت کارت حرفـه اى روزنامه نگارى 

اقدام کنند.

چرك نویس

مدیرکل امور مالى صندوق بازنشستگى کشورى از یکسان سازى تمام فیش هاى حقوقى بازنشستگان تحت 
پوشش این صندوق در سراسر کشور خبر داد.

حسین بخشى زاده اظهار داشت: با توجه به اینکه فیش هاى حقوقى بازنشستگان با فیش هاى حقوقى که توسط 
دستگاه هاى اجرایى توسط این صندوق صادر مى شود، متفاوت است، از تیرماه امسال نسبت به طراحى مجدد 

سامانه پرداخت مستقیم حقوق اقدام شد. 
وى گفت: تغییرات ایجاد شده در سامانه پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان کشورى، از مهرماه امسال نهایى 
شده و کلیه دستگاه هاى اجرایى سراسر کشور از آبان ماه ســال جارى، در صورتى که نسبت به بارگذارى ریز 
اطالعات بدهى اقساط وام در سامانه اقدام کرده باشند، مى توانند نسبت به صدور همزمان فیش حقوق مطابق با 

کسورات بازنشستگان خود در سامانه پرداخت مستقیم حقوق اقدام کنند. 
بخشــى زاده تأکید کرد: با اجراى این طرح و تغییرات و به  روزرســانى ســامانه پرداخت مستقیم حقوق، کلیه

فیش هاى حقوقى بازنشستگان کشورى در سراسر کشور یکسان خواهد شد.

هتل هاى ایران اغلب به چشم مســئوالن و شهروندان 
ایرانى کیفیت قابل قبولى دارند، برخى حتى آنها را بهتر از 
هتل هاى پاریس مى دانند(!) اما گردشگران دنیادیده اى 

هستند که در این باره نقدهایى دارند.
انتقادها از هتل ها فقط به توریست ها محدود نمى شود، 
ســرمایه گذاران خارجى زیادى بودند کــه بعد از برجام 
راهــى ایران شــدند اما وضعیــت هتل هاى ایــران را 
قابل تأمل توصیف کردند، از جمله «باســم ترکاوى»، 
مشاور ارشــد اقتصادى و ســرمایه گذارى زنجیره هاى 
بزرگ هتلى در اروپا و کشورهاى عربى که بازار ایران را 
براى سرمایه گذارى بررسى و ازریابى کرده به این نتیجه 
رسید که در ایران 50 ســال فراموش کرده بودند هتل 
بسازند، براى همین صنعت هتلدارى ایران را عقب تر از 

دنیا دانسته بود.
«اِرطغرل کارا اوغلــو»، عضو هیئــت اجرایى انجمن 
آژانس هاى مســافرتى ترکیه هم وقتــى دالیل کمتر 
ســفر کردن ترك ها را به ایران شــرح مــى داد، خیلى 
محافظه کارانه به وضعیت هتلدارى ایران اشاره کرد و در 
کنار ضعف تبلیغاتى کشورمان در ترکیه، گفت: به عنوان 

شخصى که در این حرفه فعالیت مى کنم، 
پیشنهاد دوســتانه اى مى دهم؛ ایران باید 
کمى بیشتر در صنعت هتلدارى تالش کند.

 حتى «روبى روى» به عنــوان راهنماى 
گردشــگرى، زمانــى که نایــب رئیس 
فدراســیون جهانى راهنمایان گردشگرى 
بود، در ســفرى ده روزه که ایران را براى 
واگذارى میزبانــى کنوانســیون جهانى 
راهنمایان گردشــگرى ارزیابى مى کرد، 
چند مورد را هدف انتقادهاى خود قرار دارد؛ 
ســرویس هاى بهداشــتى کثیف، کمبود 
پارکینــگ اتوبوس و ایمینى و بهداشــت 
ضعیف هتل هاى ایران و درخواســت کرد 

اینها براى میزبانى برطرف شــوند. هرچند در نهایت با 
اغماض نسبت به ایرادهایى که میزبانى ایران را تهدید 

مى کرد، این کنوانسیون را برگزار کردند.
ایران نزدیــک به یک دهــه درحال استانداردســازى 
هتل هایش بود تا شاید کیفیت خدمات آنها را به واقعیت 
نزدیک کند، پروژه اى که حاال نیمه شکست خورده تلقى 
مى شود، چرا که سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى سال گذشته بعد از مقاومت ها و اعتراض هاى 

طوالنى هتلدارها به شیوه قبلى که تنها متکى بر پول بود 
اعالم کرد؛ مدل استانداردسازى را تغییر داده و این بار به 
نروژ و فرانســه نگاه کرده و دیگر دنبال بزرگ و کوچک 
کردن ساختمان نیست و قرار اســت به کیفیت خدمات 
بپردازد، موضوعى که بیشتر مســافران از ضعف آن در 

هتل هاى ایران رنج مى برند.
صرف نظر از دیدگاه هاى متناقض داخلى و خارجى درباره 
هتل هاى ایران، نظر مصرف کنندگان این محصول شاید 
قابل توجه تر و به واقعیت نزدیک تر باشد. هرچند بیشتر 

گردشگران و مسافران خارجى چون 
از وضعیت زیرساخت و امکانات در 
ایران کمتر اطالع دارند و تبلیغاتى در 
این باره وجود ندارد، معموًال با دیدن 
یک هتل تمیز با آب گرم داخل اتاق 
و توالت فرنگى، بســیار شگفت زده 
مى شوند و وجود چنین امکاناتى را 
دور از ذهن خــود مى دانند. برخى از 
آنها حتى از دیدن هتل هایى با دکوراسیون هاى لوکس 
حیرت زده مى شوند و باور نمى کنند در ایران هتلى با این 

دکور و تجمالت پیدا شود.
با این حــال برخى هم هســتند که نــگاه نکته بینى به 
این قضیــه دارند. تصاویر یک گزارش که در وبســایت 
TripAdvisor از مهمترین مراجع مشــاوره ســفر 
منتشر شده، هتل هاى ایران را از دریچه نگاه گردشگران 
نشان مى دهد. این عکس ها و نظرها گزیده اى از ده هتل 

و اقامتگاه ایران است که باالترین رنکینگ این سایت را 
به انتخاب کاربران آن به دست آورده اند، هرچند که بیشتر 

امتیازها توسط شهروندان ایرانى ثبت شده است.
ســرویس بهداشــتى و حمام از بخش هاى مورد توجه 
ساکنان هتل هاست که نقدهاى زیادى هم به آنها وارد 
شده هرچند که عکس هایى از سرویس هاى پاکیزه هم به 
اشتراك گذاشته شده است. واى فاى و اینترنت ضعیف و 
قیمت باالى سرویس هاى اضافه تر مثل مینى بار، قهوه و 
چاى نیز اعتراض هایى همراه با ابراز تعجب، داشته است.

غذا، موضوع مهمى براى گردشــگران است که معموًال 
زیاد به کیفیت و تنوع آن توجه نشان داده مى شود که اتفاقًا 
ایرادهاى زیادى هم به صبحانه و بوفه هتل ها و محدود 

بودِن فهرست غذایى و کیفیت آنها وارد شده است.
یک گردشگر بلژیکى نوشــته که «میز صبحانه و بوفه 
هتل واقعاً فقیر بود. برخى درخواست ها و رفتارها در بخش 
پذیرش هتل هاى ایران عجیب است، مخصوصًا هنگام 

تبدیل پول و یا نگهداشتن پاسپورت براى تحویل دادن 
اتاق، واقعًا نمى دانم این کار بــراى هتل ها چه فایده اى 

دارد؟!»
تمیزى هتل شاخص دیگرى است که بیشتر گردشگران 
ایرانــى و خارجى در اولویــت بــه آن پرداخته اند که در 

امتیازدهى ها تأثیر زیادى داشته است.
یک گردشــگر اهل کالیفرنیا با ابراز شگفتى از هتلى که 
در شهر تبریز به انتخاب تور در آن اقامت داشته، نوشته: 
«همه چیز خیلى خوب بود. شــگفت زده شدیم. ما یک 

مجموعه  فوق العاده تمیز را در ایران پیدا کردیم.»
اما همه مسافران دیدگاه مشابهى درباره هتل هاى ایران 
ندارند، یک مسافر تایلندى که یک شب را در بهترین هتل 
زنجان سپرى کرده که اتفاقًا جزو ده هتل منتخب ایران 
در سایت TripAdvisor است، نوشته: «این هتل، 
احتماًال بهترین در زنجان اســت ولى ما را بسیار ناامید 
کرد. با اینکه اندازه اتاق ها اســتاندارد است اما تاریک به 
نظر مى آید و پریز برق ندارد! ما یکى از ناامیدکننده ترین 

صبحانه ها را در این هتل تجربه کردیم.»
یک گردشگر اســترالیایى درباره همین هتل نظر داده؛ 
«یک هتل خســته کننده از هر جهت. دکــور، امکانات 
رفاهى، آموزش کارکنان و غذاى آن باید ارتقا یابد. ما ده 
دالر براى دو «کاپوچینو» که از قهوه فورى، آب و پودر 

شیر تهیه شده بود، پرداختیم!»
این نظرها درباره هتل هایى که در انتهاى فهرست امتیازها 
قرار دارند خیلى دلچسب و امیدبخش نیست. یک توریست 
آلمانى درباره هتلى که در شهر زاهدان براى اقامت انتخاب 
کرده، نوشته؛ «این یکى از بدترین تجربه هاى اقامتم در 
تمام ســفرهایم بود؛ پذیرش ضعیف هتل، نگهداشتن 
پاسپورت که حس مشکوکى را ایجاد مى کند و لبخندهاى 
بزرگى که هر بار پس از بیان اعتراض و ناراحتى از وضعیت 
خدمات تحویل مى دهند و در پایان با تشکر از کسانى که 
مراسم عروسى شلوغى در این هتل داشتند. با این حال 
فکر مى کنم این یکى از بهترین هتل هاى زاهدان باشد!»

دیدگاه گردشگران و مســافران درباره  هتل هاى ایرانى 
از این نظر با اهمیت جلوه مى کند که وقتى در کشورى، 
مهمان نــوازى در حال تبدیل به برنــد و حتى محصول 
گردشــگرى اســت و ایده هایــى براى ثبــت جهانى 
مهمان نوازى ایرانى مطرح شــده، ایــن انتظار ُپر بى راه 
نیست که دســتکم گوشــه اى از این مهمان نوازى در 

هتل ها نیز متبلور شود. 

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه هاى کشور، گفت: دو هزار و 64 فقره از تصادفات به دلیل عدم توجه به جلو در 
حین رانندگى رخ داده است.

ســرهنگ نادر رحمانى با اشــاره به 
مهمترین علل تصادفات در کشــور، 
افزود: دو هزار و 64 فقره از تصادفات 
به دلیل عــدم توجه به جلــو در حین 
رانندگى اتفاق افتاده که 32/6  درصد 
علت تصادفات را بــه خود اختصاص 

مى دهد.
وى با اشــاره به دیگر علل تصادفات، 
گفــت: تخطى از ســرعت مطمئنه با 
هزار و 143 مــورد و انحراف به چپ با 
952 مورد به ترتیب در رتبه دوم و سوم 
علل وقوع تصادفات به شمار مى روند 

که تخطى از سرعت مطمئنه 18 و انحراف به چپ 15 درصد علل وقوع تصادفات در شهریور محسوب مى شوند.
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه هاى کشور، افزود: عدم رعایت حق تقدم، خستگى و خواب آلودگى، تغییر مسیر 
ناگهانى، عدم توانایى در کنترل وسیله نقلیه، عدم رعایت فاصله طولى، حرکت در خالف جهت، نقص فنى، نقص ماده 

4 آیین نامه راه ها و عبور از محل ممنوعه در رتبه هاى بعدى علل وقوع تصادفات در شهریور است.

در حالى که شــاید اصفهانى ها فکر مى کنند شــهر 
زیرزمینى «نوش آباد» در آران و بیدگل تنها شــهر زیر 
زمینى کشور است اما بد نیست بدانید در زنجان هم یک 

شهر زیر زمینى تاریخى وجود دارد.
شهر زیرزمینى «دژمند» در 40 مترى زیر زمین یکى از 
آثار شگفت انگیز تاریخى ایران زمین محسوب مى شود 
که در روستاى خوئین قرار گرفته است. روستاى خوئین 
زنجان در 60 کیلومتر جاده زنجــان، بیجار قرار گرفته 

است.
شهر زیرزمینى دژمنده یا دژمند، اثرى بسیار استثنایى 
اســت که از داالن ها و اتاق هایى تشــکیل شده که در 
دل زمین کنده شده اند، معماران خبره اى که این شهر 
زیرزمینى را ســاخته اند همه جوانــب را در نظر گرفته 
بودند، چرا که در سقف هاى سنگى این بنا منافذى تعبیه 

شده بود تا تهویه هوا به خوبى صورت گیرد.
کشف این شــهر زیرزمینى هم در نوع خود جالب است 
چرا که همین منافذ باعث شد وجود این شهر زیرزمینى 
فاش شود به این ترتیب که خانه اى در روستاى خوئین 
نشست کرده و درون شهر زیرزمینى فرو مى رود، به این 
شکل اهالى روســتا داالن ها و اتاق هاى سنگى شهر 
زیرزمینى را کشف مى کنند، دژمند، این شهر زیرزمینى 
پیچ و خم هاى زیادى دارد، شاید یکى از دالیل معمارى 
پرپیچ و خم این شهر این است که هنگام حمله دشمنان 
مانع پیشروى ســریع آنها مى شد، براى همین ساکنان 
قدیم خوئین مى توانستند از فرصت استفاده کرده و در 
اتاقک هاى تو در توى دژمند پنهان شوند، دژمنده اتاقک 

و راهروى زیادى دارد.
در بعضى از نقاط این شــهر زیرزمینى مى توان ایستاده 
حرکت کرد، اما اگــر بخواهید تمام و کمــال دژمند را 
جستجو کنید، باید ســینه خیز رفتن را هم یاد بگیرید. 
محققانــى که براى تحقیــق به این شــهر زیرزمینى

 رفته اند معتقدند این بنا یکى از شگفتى هاى جهان است 
چرا که در 40 مترى ســطح زمین ساخته شده و حدود 
چهار کیلومتر هم طول دارد، در این شهر زیرزمینى همه 
چیز حساب و کتاب دارد، منفذ هایى که براى تهویه هوا 
ایجاد شده در فاصله هاى مشخصى قرار گرفته اند و در 
مکان هایى هم شــکاف هایى براى روشن شدن مسیر 

تعبیه شده است.
این شــهر زیرزمینى بى نظیر چند ورودى دارد، اما دو 
ورودى این شهر تا به حال بازگشایى شده است یکى از 
این ورودى ها در روستا تعبیه شده و دیگرى مشرف به 
یک دره سرسبز است. شاید ساکنان قدیم خوئین براى 
درامان ماندن از جنگ هاى آن زمان، این شهر زیرزمینى 
را ساخته اند چرا که روى تپه هاى مرتفع این روستا چند 
برج دیده بانى هم ساخته شده تا به محض حمله دشمن، 
دیده بان ها اهالى روســتا را با خبر کنند و آنها به شهر 

زیرزمینى پناه ببرند.

پیش از این، معدود افرادى کــه دژمنده را دیده بودند با 
استفاده از وسایل ابتدایى و شخصى به داخل آن مى رفتند 
و اینک که روشنایى داخل غار در مسیر هاى اصلى تأمین 
شده، شــگفتى و اعجاب این اثر ویژه تاریخى بیش از 
پیش قابل درك اســت. در حالى که دژمنده خوئین به 
عنوان یکى از آثار شگفت انگیز تاریخى ایران زمین، به 
واسطه بى توجهى نهاد هاى ذیربط و مسئوالن مرتبط 
در حال نابودى بود و بعضًا اخبار ناخوشایندى درباره آن 
به گوش مى رسید، در حال حاضر براى ورود به این غار 
عجیب مدخلى ایجاد شده و روشنایى مسیر هاى رفت 

و آمد آن نیز با تعبیه المپ هاى برق تأمین شده است.
همچنین درب سنگى نسبتًا بزرگى که به نظر مى رسد 
در میانه مسیر اصلى این مجموعه قرار دارد و غار را به 
دو بخش اصلى و فرعى تقسیم مى کند، داراى کتیبه اى 
اســت که متخصصان زبان هاى باســتانى کشورمان 

بایستى در رمز گشایى آن تالش کنند.

از احساس شگفتى تا ابراز تأسف

هتل هاى ایران به روایت خارجى ها

نوش آباد تنها نیست

با شهر زیرزمینى دژمند آشنا شوید یکسان سازى فیش حقوق بازنشستگان

عدم توجه به جلو در تصادفات رانندگى رکورد زد
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 تسریع در ساخت برج 
خنک کننده نیروگاه اصفهان

در بازدیدى که مدیرعامل شرکت تولیدبرق حرارتى کشور 
از نیروگاه اصفهان داشــت بر تسریع در شروع عملیات 
ساخت برج خنک کننده هیبریدى خشک و همچنین 
ساخت تصفیه خانه فاضالب شــهرى براى تامین آب 
مورد نیاز نیروگاه اصفهان که با قطع آب زاینده رود دچار 

محدودیت تولید شده است، تاکید شد.
محسن طرزطلب اظهار امیدوارى کرد براى تابستان 98 
بهره بردارى از این تاسیسات محقق گردد. وى بر تسریع 
در شروع عملیات ســاخت برج خنک کننده هیبریدى 
خشــک نیروگاه اصفهان که باعث صرفه جویى بیش 
از 80 درصدى آب مورد نیاز براى تولید برق در نیروگاه 

اصفهان مى شود تاکید کرد.

جزئیاتى از قدیمى ترین 
وقفنامه موجود در اصفهان

مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
قدیمى ترین وقفنامه در اصفهان از «احمد رستم» است 
که منزلش نزدیک پل شهرســتان مى باشــد و هزار و 
117 سال پیش وقف بر ســادات زواره و عتبات عالیات 

کرده است.
حجت االســالم رضــا صادقــى اظهارداشــت: آثار 
نیکوکارى و اعمــال خیر را از خودتــان باقى بگذارید، 
اگــر نیکــوکارى را برگزیدیــد بــه آســایش ابدى 

خواهد رسید.
وى خاطرنشــان کرد: بانوان در زمینه وقف بسیار فعال 

بوده اند و مدرسه جده کوچک و بزرگ واقفى خانم دارد.

126 هزار تومان
 هزینه صدور گواهى فوت

روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان اعالم 
کرد: با توجه به دســتور معاون درمان دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان و به منظور پیشگیرى از هر گونه سوء 
اســتفاده احتمالى در هنگام صدور گواهى فوت، اعالم 
مى شود مبلغ تعرفه براى صدور گواهى فوت که توسط 
متخصصان پزشکى قانونى و یا پزشکان دوره دیده صادر 
مى شود مبلغ یک میلیون و 260 هزار ریال و در صورتى 
که گواهى فوت در منزل متوفى صادر شــود مبلغ یک 
میلیون و 732 هزار و 500 ریال از وابســتگان متوفى 

دریافت شود.
در ضمن کلیه پزشــکان خانواده و پزشکان شاغل در 
مراکز خدمات جامع ســالمت شــهرى و روستایى در 
حین خدمت در ساعات ادارى اعم از شیفت شب یا روز 
مجاز به دریافت تعرفه صدور گواهى فوت و جواز دفن

 هستند.

پرداخت وام کارگشایى
 به مددجویان اصفهانى

امســال بیش از 110 میلیــارد ریال وام کارگشــایى 
بــه مددجویــان کمیتــه امــداد اســتان اصفهان 

پرداخت شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
رسیدگى به امور محرومان و نیازمندان را از اهداف مهم 
این نهاد برشــمرد و گفت: درنیمه نخست امسال  سه 
هزار و 807 نفر از نیازمنــدان و مددجویان از این میزان 

تسهیالت بهره مند شدند.
حمیدرضا شیران افزود: تســهیالت وام کارگشایى از 
محل صندوق امداد والیت، براى رفع مشکل نیازمندان 

و مددجویان پرداخت شد .
وى میزان تسهیالت وام کارگشــایى پرداخت شده را  
پارســال 260 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: وام هاى 
پرداختى در اقساط بلندمدت و بدون کارمزد و بهره و بر 
اساس نیازسنجى و با اولویت رفع مشکالت معیشتى و 

درآمدزایى مددجویان اعطاشده است.

رشد جمعیت استان
 تقریباً منفى است

رسول زرگرپور، استاندار اصفهان گفت: رشد جمعیت 
اســتان اصفهان کمتر از یک درصد است و این رشد 

تقریباً منفى تلقى مى شود.

رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزى شــهرى شــهردارى 
اصفهان از انجام پروژه مطالعاتى جهت تدوین شاخص ها 
و اولویت بندى لکه هاى بافت فرسوده به منظور راه اندازى 

دفاتر تسهیلگرى در کالنشهر اصفهان خبر داد.
فریاد پرهیز اظهارداشــت: پس از تعریف پروژه پژوهشى 
تدوین شاخص ها و اولویت بندى لکه هاى بافت فرسوده 
براى راه اندازى دفاتر تســهیلگرى در کالنشهر اصفهان 
توسط این اداره، مراحل انتخاب مشاور براى انجام مطالعات 

در این زمینه انجام شد.
وى ادامه داد: ایجاد حلقه هاى واسط و میانى بین شهردارى و 
ساکنان بافت هاى فرسوده به منظور اطالع رسانى و تشریح 

لزوم نوسازى، بررسى دیدگاه ساکنان در خصوص نوسازى، 
ارائه مشاوره هاى کارشناسى و فنى به ساکنان بافت هاى 
فرسوده، امکان ســنجى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى 
نوســازى و همچنین تحلیل بازخوردهــاى حاصل از این 

اقدامات، ضرورتى اجتناب ناپذیر است.
وى تشکیل دفاتر تسهیلگرى نوسازى را گامى در راستاى 
تحقق رویکرد توســعه اجتماع محور دانست که با تاکید بر 
مدیریت متمرکز، امکان ارتباط نزدیک و مستقیم با ساکنان، 
تمرکز اقدامات ادارى و تســریع در مراحل اجرایى و محله 
محورى، ســاکنان محلى را به عنوان نقش پردازان اصلى 

توسعه و نوسازى بافتهاى فرسوده شهرى مطرح مى کنند.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: طرح خانه هاى مسافر به زودى 
درشــش شهرســتان غرب و جنوب اصفهان با هدف 
افزایــش ظرفیت هاى اقامتى اســتان اصفهان اجرایى 

مى شود.
فریدون  الهیــارى اظهار داشــت: پــس از انتخاب از 
میان متقاضیاِن راه اندازى خانه مســافر و اخذ مجوز از 
میراث فرهنگى اســتان و مراجع ذیصالح، این طرح در 
شهرســتان هاى لنجان، گلپایگان، خوانسار، شهرضا، 

فریدونشهر و چادگان اجرایى مى شود.
وى با بیان اینکه خانه مســافر یکــى از انواع واحدهاى 

اقامتى اســت که بر حسب شــرایط بومى و منطقه اى 
جهت اسکان مســافران مورد اســتفاده قرار مى گیرد، 
گفت: این خانه  هامى تواند شامل انواع ویالها، خانه ها، 
اتاق ها، سوییت ها، آپارتمان ها و اقامتگاه هاى ییالقى و 
عشایرى باشد که سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 

و گردشگرى به آنها مجوز داده است.
وى از اهــداف راه انــدازى خانــه مســافر را افزایش 
ظرفیت هاى اقامتى اســتان برشــمرد و بیان داشت: با 
توجه به افزایش تعداد گردشگران، تا سال 1404 هتل ها 
و مکان هاى اقامتى اصفهان پاسخگوى این ظرفیت زیاد 

جذب گردشگر نیست.

اولویت بندى شدن بافت 
فرسوده در نصف جهان

راه اندازى خانه هاى مسافر 
درغرب و جنوب اصفهان

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از اجراى 
طرح اعطاى وام قرض الحسنه براى نوسازى انشعابات 
آب و فاضالب با هدف کمک به حفظ محیط زیســت و 

منابع آبى کشور خبر داد.
هاشــم امینى در خصوص چگونگى اجــراى این طرح 
گفت: در این طرح متقاضیان با دریافت تسهیالت قرض 
الحسنه از بانک قرض الحسنه مهر ایران، میزان کسرى 
حق انشعابات مربوط به شــرکت هاى آب و فاضالب را 

تامین و پرداخت مى کنند.
وى افزود: در تفاهمنامه اى که به همین منظور به امضا 

رسیده، شرکت هاى آب و فاضالب نقدینگى الزم براى 
پیشبرد پروژه هاى در دست اقدام را تامین مى کنند.

وى نتیجه اجراى این طرح را افزایش سرعت اجرا و ادامه 
پروژه هاى حوزه آب و فاضــالب عنوان کرد و گفت: به 
این ترتیب متقاضیانى که توانایى مالى در پرداخت نقدى 
را ندارند، مى توانند هزینه را در اقساط 36 ماهه پرداخت 
کرده و به سرعت از خدمات انشعاب فاضالب برخوردار 

شوند.
وى افزود: بانک قرض الحســنه مهر ایران در راستاى 
مســئولیت هاى اجتماعى و توانمندســازى نیازمندان 

واقعى و اقشــار ضعیــف جامعــه تالش کــرده تا در 
قالب ایــن تفاهمنامه بخشــى از هزینه هــاى مالى 
این پروژه هــا بخصوص در بخش فاضــالب را تامین

 نماید.
امینى گفت: این طرح به صورت آزمایشــى در شــهر 
نجف آباد اجرایى شــده است و براى ســایر شهرهاى 
استان نیز این مدل قابل تســرى خواهد بود و به زودى 
مشــترکین مى توانند در سراســر کشــور از خدمات 
بانک قرض الحســنه مهرایران در این زمینه بهره مند

 شوند.

اعطاى وام قرض الحسنه براى 
نوسازى انشعابات آب و فاضالب

 مدیرعامل شــرکت ساخت و توســعه زیربناهاى 
حمل و نقل کشــورگفت: بازنگرى در روســازى 
آزادراه اصفهانـ  شیراز سبب شد تا از میزان اعتبار 
پیش بینى شــده براى عملیات اجرایى درحدود دو 

هزار میلیارد ریال کاسته شود.
خیرا... خادمى گفــت: آزادراه اصفهان- شــیراز 
نخستین آزادراه کشور است که روسازى آن بتنى 
است و عملیات اجرایى آن در 54 کیلومتر حدفاصل 

ایزدخواست تا آباده در حال انجام است.
وى روسازى بتنى را جایگزین مناسبى براى آسفالت 
دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از سیمان تولید 
شده در کشــور جایگزین مناسبى براى قیر است و 
عمر طوالنى تر روسازى بتنى، حفظ محیط زیست و 

کاهش آلودگى به عالوه هزینه هاى نگهدارى کمتر 
در دوره بهره بردارى، از دیگر مزایاى بهره مندى از 

این شیوه روسازى است.  
خادمى اجراى روســازى بتنى را مهم ارزیابى کرد 
و افزود: با اجراى ایــن فرآیند عالوه بر کاهش 13 
سانتى مترى ضخامت آسفالت، آالینده هاى زیست 
محیطى نیز 50 درصد کاهش یافت و زمان اجراى 
پروژه درحدود شش ماه نسبت به قبل جلو افتاد که 
این موضوع موجب صرفه جویى 400 میلیارد ریالى 

در هزینه ها شد.
معاون وزیر راه و شهرسازى اجراى واریانت در قطعه 
سه این آزادراه را موجب کاهش هزینه هاى پروژه 
تا هزار و 500 میلیارد ریال اعالم و اظهارداشت: با 
حذف پنج دستگاه تونل، ســه دستگاه پل بزرگ و 
...هزینه هاى اجرایى کاهش یافت و مهم تر از آن 

حداقل دو سال زمان اجراى پروژه را جلو انداخت.
مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهاى حمل 
و نقل کشور در خصوص برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته یادآور شد: برنامه ریزى شده است تا در سال 
1396 حداقل 91 درصد زیرســازى و اجراى ابنیه 
فنى و 25 درصد عملیات روسازى تکمیل شود که 
تا کنون 87 درصد از عملیات زیرسازى و ابنیه فنى 

و 15 درصد از عملیات روسازى اجرایى شده است.
وى افزود:  طبــق برنامه ریزى هاى صورت گرفته 
پیش بینى شده است تا پیشرفت فیزیکى کل پروژه 

تا پایان امسال به 75 درصد برسد.

کاهش200میلیاردى هزینه ساخت
 آزادراه اصفهان-شیراز با رویه بتنى

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى 
آب منطقه اى اصفهان با اشــاره بــه ذخیره 178 
میلیون مترمکعبى ســد زاینــده رود، گفت: زمان 
بازگشایى مجدد سد زاینده رود بستگى به مصوبات 
شــوراى هماهنگى حوضه ى آبریــز زاینده رود 

دارد.
على بصیرپور تصریــح کرد: میــزان حجم باقى 
مانده در سد زاینده رود نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته معادل سال 95 اســت که این مقدار نسبت 
به متوســط بلندمدت قریب به 74 درصد کاهش 

داشته است.
وى با اشاره به ُپر و مسدود شدن 398حلقه چاه غیر 

مجاز در اســتان از ابتداى امسال، گفت: میزان آب 
صرفه جویى شده حاصل از انســداد این چاه هاى 
غیر مجاز بیش از هشت میلیون و 500 مترمکعب

 است.  
وى اظهار داشت: در راســتاى حفاظت از منابع آب 
زیرزمینى موجود همچنیــن 14 مورد جلوگیرى از 
اضافه برداشــت چاه هاى مجاز در استان اصفهان 
انجام شده است و یک میلیون و 400 مترمکعب نیز 

از این طریق در میزان آب صرفه جویى شده است.
وى تعداد کنتورهاى حجمى نصب شده در استان 
در ســال جارى را، بیش از 177 دســتگاه اعالم

 کرد.

محققان دانشگاه صنعتى اصفهان با پشتیبانى صندوق 
حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، موفق به تبدیل 

گلیسرول به سوخت با ارزش اقتصادى باال شدند.
هــدف از انجام ایــن طــرح، افزایش مقیــاس تولید 
اســتات هاى گلیســرول از ســطح آزمایشــگاهى به 
آزمایشــى اســت به گونه اى که آماده مرحله صنعتى

 شود. 
از دستاوردهاى مهم این طرح مى توان به تولید مشتقات 

گلیســرول با ارزش افزودنى به عنوان سوخت خودروها 
در جهت کاهــش آلودگى هوا و مــوارد کاربردى دیگر 

اشاره کرد. 
همچنین اســتفاده به عنوان افزودنى به مواد غذایى، در 
تهیه مواد منفجره، پودرهاى بــدون دود، حالل رنگ، 
دباغى چرم، پخت رزین، تسریع کننده جذب دارو و تهیه 
پلى استرهاى زیست تخریب پذیر نیز برخى کاربردهاى 

این استات ها است.  

استاندار در    خبرگزارى ایرنا اصفهان  |
دیدار با رئیس مجلس ایالت بلوچســتان پاکستان، 
آمادگى اصفهــان براى همکارى بــا این ایالت در 
زمینه هاى علمى، فرهنگى و بازرگانى را اعالم کرد.
رسول زرگرپور در دیدار با «راحله حمیدخان ُدروانى» 
گفت: اصفهــان مى تواند در زمینه تبادل اســتاد و 
دانشجو که مورد درخواست طرف پاکستانى است، 
با دانشگاه هاى ایالت بلوچستان پاکستان همکارى 

کند. 
وى افزود: چند دانشگاه استان اصفهان در رنکینگ 
بین المللى قراردارند و با بســیارى از دانشگاه هاى 

اروپایى نیز همکارى دارند. 
اســتاندار اصفهان همچنین با اشــاره بــه جایگاه 
برتر این اســتان در تولید محصوالت کشاورزى و 
صنایع گفت: بسیارى از تولیدات اصفهان در بخش 

کشاورزى و صنایع به کشورهاى منطقه و اروپا صادر
 مى شود و این اســتان مى تواند در این زمینه ها با 
ایالت بلوچستان پاکستان بصورت گسترده همکارى 

کند. 
راحله حمیدخــان ُدروانى، رئیــس مجلس ایالت 
بلوچستان پاکستان نیز خواستار همکارى اصفهان 
براى تاسیس مدارس هنر در این ایالت شد و افزود: 
هنرمندان اصفهان بسیار چیره دست و ماهر هستند 
و خواستار آن هســتیم که هنرمندان این استان با 
هنرمندان ایالت بلوچستان پاکستان ارتباط داشته 

باشند و فنون هنر را مبادله کنند. 
وى با اشاره به همزیستى مسالمت آمیز پیروان ادیان 
مختلف در اصفهان بیان داشت: دنیا باید همزیستى 
مسالمت آمیز پیروان ادیان و قومیت هاى مختلف، 
هنر، فرهنگ، خلوص و زیبایى را از اصفهان بیاموزد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتى گفت: در حدود 40 درصد از 
مجموع تولید ناخالص داخلى کشورهم اکنون از پرداخت 

مالیات معاف است.
کامل تقوى نژاد دیروز در همایش مســائل و مشکالت 
مالیاتى در کاشان بیان داشت: 900 هزار میلیارد ریال سهم 

مالیات کشور در سال گذشــته بود که دولت و مجلس هر 
یک 50 هزار میلیارد ریال به آن اضافه کردند و تحقق آن با 

مشکالتى روبه رو شد. 
وى افزود: تولید ناخالص داخلى ایران هم اکنون درحدود 8 
درصد و در کشورهاى همسایه بین 15 تا 20 درصد است اما 
از سویى نرخ مالیاتى نیز پایین است و از نظر نسبت مالیات 
به تولیــد ناخالص داخلى، جزو رده هاى پایین فهرســت 
جهانى قرار داریم چرا که عده اى از مالیات معاف هستند که 

سودشان به کشور نمى رسد.
تقوى نژاد گفت: اجراى عدالت مالیاتى مورد تأکید اســت 
و شخصى که بیشــتر از نعمت هاى کشور برخوردار است 
باید به همان اندازه نیز مالیــات پرداخت کند و در نهایت 
نیز راه برون رفت از مشــکالت اقتصادى کشور،  اجراى 

سیاست هاى اقتصاد مقاومتى است.

آب باقیمانده در سد به میزان پارسال است

رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان در دیدار با استاندار:

رئیس کل سازمان امور مالیاتى در کاشان مطرح کرد؛

معافیت40 درصد تولید ناخالص داخلى
 از پرداخت مالیات

تبدیل گلیسرول به سوخت در دانشگاه صنعتى

 رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان با بیان اینکه 
شهرك یکى از کارآمدترین مجموعه ها در حوزه علم و 
فناورى است، گفت: 70 درصد پذیرفتگان شهرك علمى 

تحقیقاتى به نقطه پایدار در کسب و کار مى رسند.
مهدى کشــمیرى ادامه داد: درحال حاضر بیش از 470 
شــرکت دانش بنیان با زمینه هاى کارى مختلف دراین 
شــهرك مشــغول به فعالیت بوده، و 10 مرکز رشد در 

اصفهان و شهرستان ها فعال هستند.
وى با اشاره به اینکه در طرح جامع این شهرك پنج تا 10 
پارك فعال هستند، گفت: پارك شیخ بهایى در شهرك 
علمى تحقیقاتى اصفهان شکل گرفته و 70 درصد اراضى 
واگذار شــده، ضمن اینکه در دو تا ســه ماه آینده پارك 

ابوریحان نیزبهره بردارى مى شود.
رییس شــهرك علمى تحقیقاتى اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضــر حدود 500 شــرکت در این شــهرك 
مستقر هســتند، تصریح کرد: نامه شــهرك مى تواند 
براى کارهاى یک شــرکت پوشــش و اعتبار سازمانى

 باشد.
وى اعــالم کرد: اغلب ایــن شــرکت ها در حوزه هاى 
تکنولوژى فعال هســتند و در حوزه سالمت و پزشکى و 
هنر فعالیت هایى را آغاز کرده ایم و یک مرکز رشد مستقل 

در حوزه هنر و صنایع خالق داریم

رسیدن70درصد 
پذیرفتگان شهرك

 علمى تحقیقاتى به 
نقطه پایدار کسب و کار

دنیا  همزیستى مسالمت آمیز ادیان و قومیت ها 
را از اصفهان بیاموزد
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گلخانه داران دهاقانى 
بدحساب ترین مشترکان گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: برخى 
از گلخانــه داران دهاقان گازبهاى خــود را پرداخت 
نکرده اند و بدهى آنها به چند دوره افزایش یافته است.

مصطفى علوى اظهار داشــت: در حال حاضر بیش 
از 14 هزار مشترك در شهرســتان دهاقان از نعمت 
گاز طبیعى برخوردار هســتند و امیدواریم  مشترکان 
با رعایت اصول ایمنى و اصــالح الگوى مصرف و 
پرداخت به موقع گاز بها، قــدردان این نعمت الهى 

باشند.
وى با اشــاره به موضوع گلخانه هــاى بدهکار این 
شهرستان به شــرکت گاز گفت: از 418 گلخانه این 
شهرستان 55 گلخانه مقدار قابل توجهى بدهى گازبها 
دارند و بدهى معوق برخى از این گلخانه ها به چندین 

دوره مى رسد.

کاهش 4 تا 6 درجه دما
اداره کل هواشناسى استان اصفهان از کاهش 4 تا 6 
درجه اى دماى هواى این استان از امروز تا پایان هفته 

جارى خبر داد.
همچنین ســرعت وزش باد امروز از شدت بیشترى 
برخوردار است و در ساعات بعداز ظهر احتمال طوفان 

لحظه اى نیز وجود دارد.

«آنها» را در خیابان ببینید
نمایش خیابانى «آنها» به نویســندگى و کارگردانى 
بهمن گرامى، 27 و 28 مهر ماه در دومین جشــنواره 
غیر رقابتى نمایش هــاى بیرونى تــاالر هنر اجرا 

مى شود.
کارگــردان این نمایش در مــورد جزئیات آن گفت: 
«آنها»، روایتگر داستان مردى متهم به کیف دزدى 
است که در فضاى پارك پس از تعقیب و گریز توسط 
یک سرباز کالنترى دســتگیر مى شود؛ مردم براى 
فهمیدن قصه و ماجراجویى، دور آنها جمع مى شوند و 
طى یک روند نمایشى متهم براى مردم چندین قصه 
مختلف از زندگى خــود تعریف مى کند تا بى گناهى 

اش را اثبات کند. 
عالقه مندان براى دیدن این نمایش مى توانند پنج 
شــنبه 27 مهرماه ســاعت 17:00 به سى و سه پل 
و ســاعت 18و45دقیقه به میدان امام(ره) و در 28 

مهرماه ساعت 17:00 به پل خواجو مراجعه کنند.

کشف 6300 کیسه 
تخمه خارجى قاچاق 

مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان گفت: 
شش هزار و 324 کیســه تخمه آفتابگردان خارجى 
قاچاق در انبار یک شرکت خصوصى توسط مأموران 

پلیس آگاهى کشف شد.
غالمرضا صالحى اظهارداشت: پرونده نگهدارى این 
میزان تخمه خارجى قاچاق براى رسیدگى به شعبه 
9ویژه رسیدگى به تخلفات قاچاق کاال و ارز اداره کل 
تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان ارسال شد. وى 
عنوان کرد: شعبه مذکور عالوه بر صدور حکم ضبط 
کاالى مکشــوفه، مدیرعامل شــرکت مذکور را به 
پرداخت مبلغ 33 میلیارد و 233 میلیون و 442 هزار و 

120 ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.

ثبت نام 20 هزار اصفهانى 
براى سفر به کربال

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: تاکنون 
20 هزار نفر براى سفر کربال در اربعین امسال ثبت نام 
کرده اند.غالمحســین زاهدى اظهار داشت: ثبت نام 
براي سفر به کربال تنها از طریق سامانه حج و زیارت 
انجام می شود. وي با بیان اینکه تاکنون براى ده هزار 
داوطلب شرکت در راهپیمایی اربعین ویزا صادر شده 
است، افزود: داوطلبان باید براي هزینه صدور ویزا 40 
دالر، براى بیمه درمانى 25 هزار تومان و  ده هزار تومان 
براى کارگزارى پرداخت کنند.زاهدى ادامه داد: امکان 
سفر به عراق بدون گذرنامه وجود ندارد و با افراد سودجو 
که تالش می کنند زائران را بدون گذرنامه از مرز عبور 

دهند،  برخورد مى شود.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
چهار میلیارد و 202میلیون تومان در شش  ماه نخست امسال 
در حوزه مسکن مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان 

اصفهان هزینه شده است.
حمیدرضا شیران با اشاره به اینکه مسکن و سرپناه از جمله 
مهمترین مسائل زندگى انسان ها به شــمار مى رود، بیان 
داشت: 567 واحد مسکن مددجویان شهرى و روستایى این 
استان در شش  ماه نخست امسال با هزینه اى بیش از یک 

میلیارد و 283میلیون تومان تعمیر کلى و جزئى شده است.
وى با اشاره به اینکه نداشتن سرپناه مناسب به عنوان یکى 
از دغدغه هاى خانواده هاى نیازمند است، خاطرنشان کرد: 

حل مشــکل تأمین مســکن  یکى از برنامه هاى مدون و 
سیاست هاى ابالغى این نهاد است که در دو بخش شهرى و 
روستایى با اولویت تأمین مسکن مناطق محروم و روستایى 
در دســتور کار قرارگرفته اســت.وى همچنین از احداث و 
بهسازى 73 مورد مسکن مددجویان روستایى در شش  ماه 
نخست امسال خبر داد و تصریح کرد: این تعداد واحد مسکونى 
با هزینه هاى دولتى، امدادى، تسهیالتى و کمک خیران با 
هزینه اى بیش از یک میلیارد تومان تکمیل و بهسازى شده 
است.شیران گفت: براى ساخت و احداث مسکن شهرى 60 
مددجو بیش از یک میلیــارد و 887 میلیون تومان از محل 

هزینه شده است.

مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده هاى نفتى اســتان 
اصفهان گفت: در استان اصفهان روزانه صد هزار خودرو 

بنزین مصرف مى کنند.
حسین صادقیان اظهار داشــت: روزانه صدهزار خودرو 
در اســتان اصفهان بــه جایگاه هاى ســوخت مراجعه 
مى کنند که سهم جایگاه هاى تک سکو درحدود 16هزار 

خودرو است.
وى بیان داشت: صرفه جویى ماهانه یک میلیون و 500 
هزار لیتر بنزین، کاهش 20درصدى آلودگى هوا، کاهش 
تردد وسایل نقلیه از چهار به دو کیلومتر براى سوختگیرى 
و صرفه جویى اقتصــادى، از جمله دســتاوردهاى راه 

انــدازى 17 جایــگاه کوچــک بنزین در کالنشــهر
 اصفهان است.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده هاى نفتى اصفهان، 
توسعه جایگاه هاى تک سکو در قالب طرح برندینگ را از 
سیاست هاى مهم دولت اعالم کرد و گفت: تا پایان سال 
150 جایگاه دیگر نیز در سراسر استان نصب خواهد شد.

وى با اشــاره به اینکه در حال حاضر 27 شــهر کوچک 
اســتان اصفهان جایگاه بنزین ندارند، افزود: مقرر شده 
تا پایان ســال با همکارى شــهردارى هاى استان، در 
هر شهر حداقل یک جایگاه توزیع ســوخت راه اندازى 

شود.

27 شهر استان
 بدون جایگاه سوخت

اختصاص 4 میلیارد 
به مسکن مددجویان

معاون بازاریابى و فروش شــرکت ســهامى ذوب آهن 
اصفهان گفت: صادرات ذوب آهن اصفهان در شش ماه 
نخست سال جارى به رقم 659 هزارتن رسیده که افزایش 
89 درصدى نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را دارد؛ 
همچنین این میزان نسبت به کل صادرات ذوب آهن در 

سال گذشته648 هزار تن نیز بیشتر است.
احسان دشتیانه با اشاره به توسعه بازارهاى صادراتى این 
شرکت، اظهار داشت: ارزش ریالى صادرات محصوالت 
ذوب آهن  به 250 میلیون و 198 هزار دالر رســیده که 
نسبت به شش ماه اول سال گذشته 120 درصد افزایش 

داشته است.
به گفته وى، اخــذ گواهینامــه CE-Marking جهت 
صادرات مجدد مقاطع به بازارهــاى اروپا،  انجام اقدامات 
الزم جهت دریافت گواهى CARES به منظور توســعه 
صادرات محصوالت در حوزه GCC، انگلستان و آفریقا 

بر اســاس اســتاندارد BS، برون ســپارى محصوالت 
جهت تکمیل ســبد محصول صادراتى، حضور فعال در 
کنفرانس هاى بین المللى ساالنه داخلى و خارجى، توسعه 
بازارهاى صادراتى و انجام تحقیقات میدانى در خصوص 
مذاکره با مشــتریان بالقوه بازارهاى هدف و شناســایى 

نیازهاى بازار، تغییر در شــرایط پرداخت و تســهیل در 
انجام آن در راستاى تسهیل خرید محصوالت ذوب آهن 
اصفهان، اصالح و گسترش ترم هاى تحویل محصول و 
ایجاد شــرایط ویژه براى پروژه هاى ساختمانى از جمله 
این اقدامات اســت. وى همچنین با اشــاره به اقدامات 
صورت گرفته جهت توسعه بازار داخلى گفت: تغییر الگوى 
مصرف (استفاده از تیرآهن استاندارد و با کیفیت به جاى 
استفاده از بیم)، برگزارى کنفرانس جهت توجیه استفاده 
از محصوالت با کیفیت و ضد زلزله به جاى اســتفاده از 
محصوالت غیر اســتاندارد و تولیــد محصوالت جدید 
جهت توسعه بازار از جمله اقدامات براى توسعه بازارهاى 
داخلى است. دشتیانه تصریح کرد: محصوالت ذوب آهن 
به کشورهاى قطر، سودان، مصر، عمان، تایلند، امارات، 
پاکستان، هلند، بلژیک، تاجیکســتان، افغانستان وعراق 

صادر شده است.

مدیر اجرایى شرکت پلى اکریل گفت: از اواخر تابستان 
امسال مقرر شد این شرکت براى ادامه فعالیت خود 20 
میلیارد تومان به عنوان تنخواه از دولت دریافت کند، اما 

همچنان در انتظار دریافت این تسهیالت قرار دارد.
محسن رجایى افزود: مقرر اســت این پول براى تأمین 
مواد اولیه، تعمیر بخشى از تجهیزات و پرداخت بخشى از 

حقوق معوقه کارگران هزینه شود.
وى با اشاره به اینکه فرآیند پرداخت مبلغ یاد شده در دفتر 
هیئت حمایت از صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
حال پیگیرى است، گفت: دولت براى پرداخت این مبلغ 
ضمانت کرده و مقرر است این اعتبار بر اساس قراردادى 
بین بانک هاى«ملى» و «صنعت و معدن» پرداخت شود.
وى با تأکید بر اینکه پلى اکریــل تنها تولیدکننده الیاف 
اکریلیک در کشــور و خاورمیانه اســت، افزود: ارزش و 
اهمیت این صنعت بسیار باالســت و نیازمند توجه ویژه 

است.
رجایى درباره وضعیت فعلى شرکت پلى اکریل توضیح 
داد: درحدود 600 نفــر از کارگــران و کارکنان از قبل 

در کارخانه کار مى کردند و از اوایل مهر امســال نیز از 
میان بیش از هزار کارگر معرفى شــده به بیمه بیکارى، 
درحدود 165 نفر از کارگران بخش  DMT و 200 نفر 

از کارگران بخش « پلى استر» به کار خود بازگشتند.
وى با بیان اینکه در زمان حاضر یکى از ماشین هاى تولید 
بخش پلى استر مشغول کار است، ادامه داد: براى تأمین 
ماده اولیه بخش پلى استر که شامل پارازایلن است نیز با 

پاالیشگاه و پتروشیمى توافقاتى انجام شده است.
***

اسرافیل احمدیه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان نیز گفت: مقرر شده بخش خصوصى به 
صورت کارگزارى در شرکت پلى اکریل سرمایه گذارى 
کند و در برخى بخش ها نیز دولت ایــن مجموعه را با 

پرداخت تنخواه یارى کند. 
***

در همین رابطه،نمایندگان اســتان اصفهان در پى عدم 
توجه دولت به تعهدات مصوب خــود در قبال پرداخت 
تنخواه 20 میلیاردى دوم به شرکت پلى اکریل، نامه اى 

خطاب به معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه  
و بودجه نوشتند.

در این نامــه که به امضاى اعضــاى مجمع نمایندگان 
استان اصفهان رسیده، بر مصوبه مورخ 19 مرداد 1395 
هیئت دولت مبنى بر پرداخت دو تنخواه 20 میلیاردى به 

این شرکت تأکید شده است.
نمایندگان اصفهــان همچنین عــدم تزریق نقدینگى 
به  این شــرکت را به مثابه بى نتیجه ماندن تالش هاى 
اخیر مسئوالن استانى و دست اندرکاران احیاى کارخانه 
قلمداد کرده و بیان کردند که با این روند، تأمین مواد اولیه، 
نوسازى تجهیزات و پرداخت حقوق کارگران امکانپذیر 

نخواهد بود.
نمایندگان اصفهان با اشــاره به احتمال بحرانى شدن 
وضعیت پلى اکریل اذعان کردند از دست رفتن فرصت 
احیاى این کارخانه مى توانــد منجر به بیکارى کارگران 
آن شود و به دلیل پراکندگى کارگران آن در کل استان، 
این مســئله تهدیدى براى اشــتغال کل استان خواهد 

بود.

مدیرشرکت آب و فاضالب روستایى شهرستان شهرضا 
گفت: عملیات آبرسانى ســیار به پنج روستاى امین آباد، 

مهیار، هوك، محمدیه و ماران ادامه دارد.
قاسمى اظهارداشت: در ســال هاى 95 و 96 براى حفر و 
تجهیز دو حلقه چاه با هدف تأمین آب شرب منطقه مهیار 

اعتبارى در حدود 500 میلیون تومان هزینه شده است.
وى افزود: براى نصب یک دستگاه آب شیرین کن در این 
روستا نیز مبلغ 200 میلیون تومان هزینه شده که با این 

کار 95 تا 99 درصد از شــورى و سختى آب گرفته شده و 
امکان تولید 30 مترمکعب آب شیرین در شبانه روز براى 

مردم روستا فراهم شده است.
مدیر شرکت آب و فاضالب روستایى شهرضا تصریح کرد: 
از جمله دیگر اقدامات انجام شده در این مدت، اصالح و 
تعویض 10 کیلومتر از شبکه آبرسانى فرسوده روستاهاى 
شهرستان و نیز اصالح 400 فقره انشعابات مشترکان با 

اختصاص اعتبارى بالغ بر 500میلیون تومان بوده است. 

نامه اعتراضى نمایندگان استان به نوبخت درباره عدم پرداخت تنخواه

پلى اکریل همچنان
 در دست اندازدریافت تسهیالت

افزایش120 درصدى ارزش صادرات ذوب آهن

معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان گفت: بیشترین آســیب ناشى از خشکسالى 
در ســال هاى اخیر، در حوزه آب شــرب است، زیرا 

جایگزینى ندارد.
حسن غالمى اظهارداشت: حفر چاه و افزایش ظرفیت 
تصفیــه و انتقال آب، کاهش پرتــى و هدر رفت آب، 
تعویض لوله هاى فرسوده اصلى انتقال آب و استفاده 
از منابع استیجارى و ســایر منابعى مانند چاه و قنات، 
از جمله اقداماتى اســت که در اســتان براى مقابله 
با خشکســالى انجام شده اســت؛ همچنین از جمله 
طرح هاى بلندمدت در این زمینه، اســتفاده از سامانه 

دوم آبرسانى اســت. وى با بیان اینکه درصد برداشت 
از آب هاى زیرزمینى در استان اصفهان در مقایسه با 
کشور بسیار کم است، افزود: از جمله طرح هاى فناورى 
براى مقابله با خشکسالى، استفاده از سیستم چرخش 
آب براى انتقال پســاب در جهــت مصرف در بخش 
صنعت است تا آب شــرب کمترى در صنایع مصرف 
شود، همچنین از آب شیرین کن هاى خورشیدى براى 

افزایش ظرفیت و تأمین منابع آبى استفاده مى شود.
معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان اضافه کرد: شهرستان هاى خورو بیابانک و 
سمیرم به علت کاهش بارندگى، استفاده از منابع آبى 
سطحى و اتمام سریع این منابع، نسبت به شهرهاى 
دیگر اســتان اصفهان دچار خشکســالى شدیدترى 

هستند.
وى خاطر نشان کرد: در صورت خشکسالى، کشاورزان 
مى توانند کشت محصول نداشــته باشند و خسارات 
ناشــى را از منابع دولتــى دریافت کننــد. وى ادامه 
داد:صنعت نیز با قطع یا کاهش تولیدات و اســتفاده 
از پساب هاى تصفیه شده یا دریافت خسارت، مسئله 
کمبود آب را جبران مى کند، ولى منابع جایگزینى براى 

آب شرب وجود ندارد.

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: فیلم 
سینمایى «خفگى» به کارگردانى فریدون جیرانى در 

سینما فلسطین اصفهان به روى پرده مى رود.
مصطفى حسینى اظهار داشت: فیلم «خفگى» آخرین 
ساخته فریدون جیرانى با بازى نوید محمدزاده، الناز 
شاکردوست، پرویز پورحســینى، پردیس احمدیه و 
پوالد کیمیایى در ســینما فلســطین اصفهان اکران 

مى شود.
وى افزود: همچنین سینماهاى حوزه هنرى اصفهان 

در این روزها شــاهد اکــران فیلــم جنجالى «خانه 
دختر» و «ایتالیا ایتالیا» بوده که تاکنون با اســتقبال 
خوبى از ســوى عالقه مندان به هنــر هفتم روبه رو

 شده است.
مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اســتان اصفهان 
تصریح کرد: همچنین فیلــم «قهرمانان کوچک» 
ساخته حســین قناعت و فیلم تقدیرشده در جشنواره 
بین المللــى فیلم هاى کودك و نوجــوان در پردیس 

سینمایى چهارباغ در حال اکران است.
وى گفت: سینما سپاهان نیز فیلم «زرد» به کارگردانى 
مصطفى تقى زاده و با بازى بهرام رادان، ساره بیات و 

مهرداد صدیقیان را بر روى پرده دارد.
حسینى بیان داشت: همچنین فیلم «نگار» در سینما 
ســاحل و فیلم هاى «ملى و راه هــاى نرفته اش» در 
سینما فلسطین و «تابســتان داغ»، «رگ خواب» و 
«ساعت 5 عصر» در سینما ســپاهان به اکران خود 

ادامه مى دهند.

سمیرم  وخور
 پیشانى خشکسالى در استان

 «خفگى» در سینما فلسطین به روى پرده مى رود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى کاشان گفت: با 
فعال شــدن بخش نازایى مجتمع بیمارستانى شهید 
بهشتى کاشان، خدمات به زوج هاى نابارور منطقه با 

تعرفه دولتى ارائه مى شود.

محمد حاجى جعفرى اظهارداشت: بیش از 85 درصد 
هزینه هاى درمان نابارورى بــراى زوج هاى نابارور 
این منطقه بر اســاس تعرفه هاى دولتى محاســبه 

می شود. 

درمان نابارورى با تعرفه دولتى در کاشان

آبرسانى سیار به 5 روستاى شهرضا

مدیر شرکت مخابرات شهرســتان اردستان از اجراى 
طرح هاى مخابراتى بــه ارزش 15 میلیــارد ریال در 
این شهرســتان خبر داد کــه تا پایان پاییز امســال به 

بهره بردارى مى رسند.
حمیدرضا ترکیان بیان داشــت: فیبر نورى اردستان به 
شــهر مهاباد به طول 45 کیلومتر فیبــر و 22 کیلومتر 
حفــارى، از جملــه طرح هاى در دســت اجراســت 
که با اختصاص ده میلیــارد ریال اعتبــار، بیش از 90 
درصد پیشــرفت فیزیکــى دارد و بــه زودى تکمیل 

مى شود.
وى افــزود: همچنین طــرح فیبر نورى اردســتان به 
شــهر زواره نیز به طول 15کیلومتر فیبر و 13 کیلومتر 
حفارى با اعتبار پنج میلیارد ریال در دســت اجراســت 
که این طرح نیز تا پایان آبان ماه ســال جارى به اتمام

 مى رسد.
وى اضافه کرد: افزایش پهناى باند اینترنت تلفن هاى 
ثابت و سیار و توسعه زیرســاخت هاى شهرك صنعتى 
اردســتان، ناحیه هاى صنعتــى زواره و مهاباد از دیگر

مزیت هــاى اجراى این طرح هاســت که مــى تواند 
زمینه انگیزش ســرمایه گذاران داخلــى و خارجى را 

فراهم کند.

فرماندار کاشــان با اشــاره بــه نقش مهم کاشــان 
در تولید ناخالــص داخلى گفــت: 33 درصد صادرات 
استان اصفهان به کاشــان و آران و بیدگل اختصاص

 دارد.
حمیدرضا مؤمنیان کاشــان را یکى شهرهاى مطرح در 
سطح ملى و بین المللى دانست و افزود: بخش دولتى در 
شهر کاشان نمود خاصى ندارد و تمامى این پیشرفت ها 
بر اساس سرمایه گذارى بخش خصوصى صورت گرفته 

است.
وى با بیان اینکه شهرستان کاشــان بر اساس آخرین 
آمار شــهر دوم اســتان اصفهــان در همــه زمینه ها 
بوده اســت، خاطرنشــان کرد: شهرســتان کاشــان 
در تولیــد ناخالص داخلى اســتان اصفهــان نیز نقش 
بســزایى دارد و شــهر ســوم نیز با فاصله محسوسى

 قرار گرفته است.
مؤمنیان با اشــاره به گالیه هاى فعــاالن اقتصادى در 
کاشــان در حوزه مالیات گفت: زمان در امور اقتصادى 
اهمیت بســیار زیادى دارد در حالى که کاشــان و آران 
و بیدگل 33 درصد صادرات اســتان اصفهان را به خود 

اختصاص داده اند.

اختصاص33 درصد 
صادرات استان  
به کاشان و آران

اجراى پروژه هاى 
مخابراتى در اردستان  
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مالکیت سند  فقدان 
 شــماره: 1396/12/370400 محمدعلى غیــور نجف آبادى فرزنــد محمدجواد 
باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رســما گواهى شده 
مدعى شــده که ســند مالکیت چهــارده حبه و چهاردهــم حبه مشــاع از 72 حبه 
ششدانگ پالك شــماره 771 واقع در قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که درصفحــه 323 دفتــر 22 ذیل ثبــت 2251 بنــام نامبرده ثبت و ســند صادر
 و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجایى 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 باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 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 96/07/25، م الف: 6263 حسین زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/565 

مزایده
 مزایده اموال منقول اجراي احکام شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی فالورجان در 
نظر دارد در پرونده شماره 950467 ح 2  اجرائی موضوع علیه1- عوضعلى شیرانى 
فرزند قدمعلى 2- على شــیرانى فرزند حســین 3- ربابــه آزادى فرزند مصطفى و 
له فرشته شــیروانى فرزند فتح اله در تاریخ96/8/23  سه شــنبه به منظور فروش 
30/74حبه مشــاع از 72حبه مشاع از دودانگ از ششــدانگ تعمیرگاه ماشین آالت 
سنگین به مساحت حدود 1695متر مربع با عرصه واعیان موجود ملکى آقاى محکوم 
علیه به وراثت از حســین شــیروانى واقع در اتوبان ذوب آهن – کرسگان –کوچه 
جنب نمایندگى ســایپا – انتهاى بن بست سمت راســت –جنب شرکت دامنه مهر 
گستر ســپاهان که داراى سابقه ثبتى به شماره – نمى باشــد وملک مذکور مشاع /

مفروز مى باشــد /ومتعلق حق غیر مى باشد/ نمى باشــد از ساعت 10 الی 11 صبح 
جلسه مزایده در دفتر اجراي احکام حقوقی فالورجان اطاق 318 برگزار نماید .ملک 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستري به مبلغ 1/595/342/200ریال 
ارزیابی شــده اســت . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در 
محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی شروع و برنده 
کسی اســت که باالتر ین قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه هاي مزایده بر 
عهده برنده خواهد بود و کســانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 
ده درصد قیمت ارزیابی شــده را به حساب 2171290288005 ایداع نموده باشند و 
در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعی به نفع صندوق دولت ضبط میگردد.م الف: 

659 اجراي احکام حقوقی دادگستري فالورجان/ 7/603

ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9509970351100477 شماره پرونده: 9209980351101342 
شــماره بایگانى شــعبه: 921377 خواهان: آقاى 1- حیدر و موســى شــیران پور 
2- داریوش بهمنى 3- سلمان اکبرى با وکالت مرضیه نجف پور سیبکى فرزند رحم 
خدا به نشانى اصفهان، ملک شــهر، ابتداى خیابان مطهرى، بعد از بانک صادرات، 
مجتمع پزشــکى ســینا، طبقه دوم واحد 4 خوانده: آقاى پیروز شــیرانى به نشانى 
مجهول المکان خواســته: مطالبه اجرت المثل اموال گردشــکار: دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونــده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبــادرت به صدور 
راى مى نمایــد. راى دادگاه: در خصوص دعــوى آقایان 1- حیدر شــیرانپور 2- 
داریوش بهمنى 3- موســى شــیران پور با وکالت خانم مرضیه نجف پور ســیبکى 
به طرفیت آقاى پیروز شــیرانى فرزند شــکرخدا به خواســته صدور حکم مبنى بر 
محکومیت خوانده بــه پرداخت اجرت المثــل کارهاى انجام شــده طبق قرارداد 
با احتســاب خســارات تاخیر تادیــه از تاریخ قــرارداد تــا روز پرداخــت و کلیه 
خســارات وارده قانونى مقوم بــه پنجاه میلیــون و یکصد هزار ریال کــه دادگاه با 
عنایت به محتویــات پرونده و تصویــر قراردادهــاى منضم در پرونــده و نظریه 
کارشــناس رســمى دادگســترى و عدم حضور بالوجه خوانده با وصف نشر آگهى 
و مصونیت دعــوى خواهان و مســتندات وى از هر گو نه ایــراد و اعتراض موجه و 
موثرى دعوى خواهان ها را به شــرح آتى وارد و ثابت تشــخیص داده لذا مســتندا 
به مــواد 10 و 219 و 220 قانــون مدنــى و مــواد 198، 502، 515، 519 و 522 
قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور مدنى مصوب ســال
 1379 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و هشــت میلیون و شصت 
هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصد و سى و چهار هزار 
ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و ده هزار و یکصد 
و شــصت ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خســارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواســت یعنى مورخ 92/11/16 لغایت زمان وصول آن براساس 
شــاخص نرخ تورم کاال که از ســوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران اعالم 
گردیده در حــق خواهان ها صادر و اعالم مى نماید و نســبت به خواســته خواهان 
مازاد بر محکوم به و مطالبه خســارات تاخیر تادیه از تاریخ قرارداد نظر به اینکه در 
قرارداد نسبت به خســارات توافقى نشده و حســب مفاد ماده 522 قانون اخیرالذکر

 خسارات تاخیر از زمان مطالبه قابل ترتیب اثر بوده دعوى خواهان را در این قسمت 
غیرثابت تشــخیص داده لذا به اســتناد ماده 197 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب سال 1379 حکم به بى حقى خواهان ها صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره در قسمت محکومیت غیابى بوده و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه بــوده و پس از انقضاى مهلت واخواهى، 
ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مى باشد. م الف: 22968 

جعفرزاده رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /7/640 

ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9609970350600410 شماره پرونده: 9509986795300824 
شــماره بایگانى شــعبه: 960283 تجدیدنظرخواه: آقاى احمدرضا یوسفیان دارانى 
فرزند رضا على به نشانى اصفهان میدان شــهدا اول ابن سینا طبقه اول گل فروشى 
اســپرینگ تجدیدنظرخوانــده: آقاى حمید شــاهمرادى به نشــانى فعال مجهول 
المکان تجدیدنظر خواســته: اعتــراض به دادنامه شــماره 1103- 1395/10/25 
صادره از شــعبه 23 شــوراى حل اختــالف اصفهــان دادگاه با عنایــت به جامع 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهى آقاى احمدرضا یوســفیان دارانى 
فرزند رضاعلى به طرفیت آقاى حمید شــاهمرادى فرزند اســداله نسبت به دادنامه 
شــماره 1103-1395/10/25 صادره از شعبه 23 شــوراى حل اختالف اصفهان و 
صدور حکم به بى حقى تجدیدنظر خواه در خصوص دعوى مطالبه خسارت به مغازه 
مورد اجاره با توجه به اینکه دادنامه مذکور بدون توجه به مدارك و محتویات پرونده 
صادر شده و در نظریه کارشناسى ورود خسارات به مغازه مورد اجاره مورد تایید قرار 
گرفته فلذا تجدیدنظرخواهى وارد است و مســتندا به ماده 31 قانون شوراهاى حل 
اختالف دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و مستندا به ماده 328-331 قانون مدنى 
و ماده 198-515-519 قانون آیین دادرســى مدنى خوانده آقاى حمید شاهمرادى 
به پرداخت مبلغ ســى میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و نیز پرداخت خسارات 
دادرســى طبق تعرفه در حق خواهان محکوم مى گــردد راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه مى باشد. م الف: 22979 

نبوى رئیس شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /7/641 

اجراییه
شــماره اجرائیه: 9610420352200245 شماره پرونده: 9509980352200572 
شماره بایگانى شعبه: 950586 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامه مربوطــه 9509970352201353 محکوم علیهم 1- محســن 
بهرامى فرزند محمدحسن به نشــانى اصفهان خ کاوه خ گلســتان خ وحدت کوى 
شهید بهرامى پالك 1 کدپستى 8196938161، 2- مهدى حاجى على زاده فرزند 
رسول به نشانى اصفهان، خ جى خ شــهروند شرکت آب و فاضالب 3- فرزاد عیدى 
وندى فرزند فرامرز مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 280/000/000 
ریــال بابت اصــل خواســته و پرداخــت مبلــغ 9/498/000 ریال بابــت هزینه 
دادرســى و پرداخت مبلغ 8/000/000 ریــال بابت حق الوکالــه وکیل و همچنین 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاســبه آن براساس 
نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان 
موسســه اعتبارى کوثر مرکــزى با مدیریت عاملى عیســى رضایى بــا وکالت مع 
الواسطه مصطفى جاللى به نشانى: اصفهان، هشــت بهشت غربى، حدفاصل 4 راه 
گلزار و 4 راه ملک ســاختمان کوثر و نیم عشــر اجرایى به مبلغ 14000000 ریال 
در حق صنــدوق دولت. با وکالت : حورى افشــار فرزند عباس به نشــانى اصفهان، 
خیابان نیکبخت نبش بن بست وحدت ســاختمان وکالى نیکبخت طبقه اول واحد 
شــماره4. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گــذارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالــى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به 
از آن میســر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که بــه هر عنوان نــزد بانک ها 
و موسســات مالى و اعتبــارى ایرانى و خارجــى دارد به همراه مشــخصات دقیق 
حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نــوع تغییر دیگر

 در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعســار به مقام قضائى ارائــه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت مى 
شــود (مواد 8 و 3 قانون نحــوه اجراى محکومیــت مالــى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجــراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانــده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 

22972 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/645

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان الهــام رحیمى دادخواســتى به خواســته الــزام خوانده .... بــه طرفیت 
خوانده محمود دهباشــى به شــوراى حل اختالف شــعبه 8 حقوقى شهرســتان 
نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 390/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرســى به تاریخ 96/09/01 ســاعت 3/30 تعیین گردیده علیهــذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضــاى خواهان به 
دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 

خواهد نمود. م الف:  6279 شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/7/646 

مزایده
 در پرونده کالســه 950560 اجرایى و بــه موجب دادنامــه 1461-95 صادره از 
شــعبه اول حقوقى نجف آباد محکوم علیــه اجرایى آقاى محســن طاهرى فرزند 
حسینعلى محکوم اســت به پرداخت 570/096/342 ریال بابت محکوم به و هزینه

 دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلــغ 2/500/000 ریال نیم عشــر دولتى 
درحق صنــدوق دولت کــه از طریق اجراى احــکام مدنى دادگســترى نجف آباد

 اموال ذیل توقیف و توسط کارشــناس منتخب آقاى حســین پورقیصرى به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده اســت: ســوارى سمندســفیدرنگ مــدل 1390 تیپ 1700 
ال ایکس جلــو پنجره شکســته است-سپرجلوشکســته اســت آثارتصادف روى 
درب عقب چپ-رکاب راســت- درب جلو راست-ســمت جلــو آثارتصادف دارد-

تودوزى پاره اســت و امــکان آزمایش فنى موتــور و گیربکس مقدور نمى باشــد 
که بارزش (16/000/000 تومان) شــانزده میلیون تومان ارزیابى گردیده اســت. 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى اموال

 توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقــى نجف آباد درتاریــخ 1396/08/03 
ســاعت 10 صبح و در محل اجــراى احــکام به فروش میرســد. برنــده مزایده

 شــخصى اســت که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 
10٪ آن را فــى المجلس به حســاب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نســبت به واریــز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر 
هزینه به نفع صندوق دولــت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گــردد. ضمنًا خریدار 
مى توانــد ظرف پنــج روز قبــل از مزایــده از مال/اموال/ملک موردنظــر بازدید
 به عمل آورد. م الف: 6285 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/7/648 

ابالغ راى
کالســه پرونده: 960546 شــماره دادنامه: 9609976793502287- 96/7/17 
تاریخ رســیدگى: 96/7/2 مرجع رسیدگى: شعبه 5 شــوراى حل اختالف اصفهان 
خواهــان: محمدعلــى ســعادت زى نشــانى اصفهــان خ نشــاط ك 27 کوچه

 شــهید حمید فرشــاد پــالك 14 خوانــده: معصومه رضایــى جزى به نشــانى 
مجهول المکان خواســته: الزام به انتقال ســند گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعــوى محمدعلى ســعادت زى به طرفیت 
معصومــه رضائى جزى به خواســته الــزام به حضــور در دفترخانه و انتقال ســند 
اتومبیل ســوارى پراید به شــماره 53-992ج24 به مبلــغ 40/000/000 ریال با

 توجه به دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق قرارداد عادى پیوست پرونده، پاسخ 
اســتعالم واصله از راهور مبنى بر مالکیت رســمى خوانده، تصویر مصدق بیمه نامه 
اتومبیل موضوع دعــوى که حکایت از بیمــه نمودن اتومبیل مورد دعوى توســط 
خواهان دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و عدم دفاع در برابر مستندات 
خواهان، دعوى خواهان وارد و ثابت تشــخیص مســتنداً مــواد 219، 220، 223، 
1321 قانون مدنى و 198 و 519 قانون آیین دادرســى مدنــى حکم به محکومیت 
خوانده به حضور در یکى از دفاتر اســناد رســمى و انتقال ســند خودروى سوارى 
پراید به شــماره 53- 992 ج 24 بر خواهان صادر و اعالم مــى گردد راى صادره 
غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و بیســت روز
 پس از آن قابــل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. 
م الف: 22956 شــعبه پنجم حقوقى شــوراى حــل اختالف شهرســتان اصفهان

 7/655/ 

ابالغ رأى
کالسه: 521/96 (960355) شــماره دادنامه: 960997680520116- 96/7/13 
مرجع رسیدگى: شــعبه 52 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رمضان قاسمى 
نشانى: شهرستان خمینى شهر شــهر درچه پیاز خ امام بلوار ســجاد باالتر از حمام 
عمومــى پ 115 خوانده: مســعود خنجــرى نشــانى: مجهول المکان خواســته:

مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال طبق رســید عادى با عنایت بــه محتویات پرونده 
و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مى نمایــد. راى قاضى شــوراى حل اختــالف: درخصوص دعوى 
رمضــان قاســمى بــه طرفیت مســعود خنجــرى بــه خواســته مطالبــه مبلغ 
60/000/000 ریال طبق رســید عادى مورخ 95/1/25 به انضمام مطلق خسارات 
قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و اینکه 
خوانده على رقم ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى حضور نیافته 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 تشــخیص داده و با استناد 
مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال (شــصت میلیون ریال) بابت اصل خواســته و 
830/000 ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه ى قانونى و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/4/13) 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 شــعبه مى باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومــى حقوقى اصفهان مى 
باشد. م الف: 22961 شــعبه 52 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)  /7/656

ابالغ رأى
کالســه پرونده: 94- 1051 شــماره دادنامه: 1889- 94/10/27 مرجع رسیدگى: 
شعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان» عبدا... اسیوند نشانى: فوالدشهر 
محله ب 2 بلوار مطهرى، باالتر از بانک ملت، ســاختمان آرین طبقه فوقانى، آژانس 
هواپیماى آریائیان، آســیا دفتر وکالت خوانده: نعمت اله رفیعى دورباطى نشــانى: 
مجهول المکان خواســته: مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه 
و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء،

 قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: 
راى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى عبدا... اسیوند بطرفیت خوانده آقاى 
نعمت اله دورباطى بخواسته مطالبه مبلغ 10/200/000 ریال حق الوکاله به انضمام 
هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه، خواهان اظهار مى دارد طبق مدارك پیوستى 
خوانده از پرداخت حق الوکاله اینجانب نسبت به کالسه پرونده 880081 شعبه دوم 
حقوقى لنجان امتناع ورزیده است شورا با توجه به مستندات ابرازى، قرارداد وکالت 
فى مابین خواهان و خوانده و عدم حضور خوانده و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
تعرض و تکذیب به اســتناد مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/200/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 190/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
تقدیم داخواســت (94/7/14) لغایت اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
و پس از مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 22964 شــعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /7/657

ابالغ وقت رسیدگى
خواهان محمدرضا یزدانیان دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مبنى بر مطالبه 
هشــتادمیلیون ریال به طرفیت خوانده طالب خلفى به شوراى حل اختالف شعبه 8 

شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 542/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرســى به تاریخ 96/08/29 ســاعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 

خواهد نمود. م الف: 6272 شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد /7/658 

اجراییه
 شــماره 178/96 ش ح5 به موجب راى شــماره 178/96 تاریخ 96/04/20 حوزه 
5 امیرآباد شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آبــاد که قطعیت یافته اســت. 
محکوم علیه محمدحســین صالحى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به 
پرداخت ده میلیون تومان بابت اصل خواســته و مبلغ دویســت و چهل هزار تومان

 بابت هزینه هاى دادرسى و نشرآگهى و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسیدها 
94/12/01 و 95/02/01 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق 
محکوم له اجرایى آقاى مجتبى ســفرى با وکالت مجتبى حقیقى به نشــانى: صالح 
آباد بلوارمنتظرى جنوبى کوى شــهید سلیمان عباســى پ2، و پرداخت مبلغ پانصد 
هزارتومان بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6269 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/659 

اجراییه
شــماره 248-96/247 ش ح /1بموجــب رأى شــماره 247 – 96/248  تاریــخ 
96/07/23 حوزه فالورجان شــوراى حل اختالف شهرستان فالورجان ( به موجب 
رأى شماره 385 – 96/386 تاریخ 96/03/31 شــعبه اول) که قطعیت یافته است 
محکوم علیها :1-  احســان احمدى فالورجانى فرزند قربانعلى به نشانى فالورجان 
خیابان امام کوچه شهید منتظرى کوچ2 پالك 26 ، 2- مجید کیانى مجهول المکان 
. محکوم است به : پرداخت مبلغ  چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته بانضمام هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید چک  لغایت اجراى حکم طبق شــاخص قیمت ها بصورت تضامنًا در حق 
محکوم له: حســنعلى باصرى فرزند غریبعلى با وکالت مریم جهانبخش به نشــانى 
اصفهان- برآآن جنوبى شهر زیار خیابان ولیعصر کوچه امام على پالك 20و نیم عشر 
در حق صندوق دولت . 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 باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت اجرا تســلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.  م الف: 688 دفتر شــعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان فالورجان/ 7/660

حصر وراثت
عباس یزدان پناه داراى شناسنامه شماره 64 به شرح دادخواست به کالسه 312/96 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حمید یزدان پناه بشناسنامه 1160045054 در تاریخ 1396/06/17 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اکرم 
ظهیرى نوگورانى فرزند نبى الــه ش.ش 53 ت.ت 1349 صــادره از لنجان (مادر 
متوفى) 2- عباس یزدان پناه فرزند گل محمــد ش.ش 64 ت.ت 1345 صادره از 
لنجان (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ما به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 967 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /7/619

ابالغ راى
شــماره پرونده: 210/96 شــماره دادنامه: 397- 96/5/21 مرجع رسیدگى: شعبه 
ســوم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: کاظم جعفرى فرزند تقى به 
نشانى زرین شهر خ بهشتى ك شــهید مجتبى توانگر بن بست خادمیان پالك 27 
خواندگان: 1- عبدالحمید قربانى فرزند غالمرضا به نشانى زرین شهر خ نهضت ك 
شهید سلیمیان پور پ 6، 2- محسن امینى فرزند آیت اله به نشانى مجهول المکان 
خواسته: انتقال ســند گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و 
با توجه به نظریه مشــورتى اعضا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دادخواســت آقاى کاظم 
جعفرى فرزند تقى به طرفیت 1- عبدالحمید قربانى فرزند غالمرضا 2- محســن 
امینى فرزند آیت الــه تقاضاى الزام خواندگان به انتقال ســند رســمى خودروى 
ســوارى پراید مدل 1381 به شــماره انتظامى 451 ص 31 ایــران 43 به انضمام 
خسارات دادرســى، با این توضیح که خواهان مدعى است به موجب قرارداد عادى 
94/03/23 خودروى موصوف را از خوانده ردیف اول خریدارى نموده و سند خودرو 
به نام خوانده ردیف دوم مى باشــد لکن خواندگان با وصف انجام تعهدات خواهان 
از جمله پرداخت ثمن معامله خواندگان از انتقال ســند رسمى سند خودرو خوددارى 
مى نماید شــورا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده تصویر مصدق ســند عادى، 
حکایت از خرید خودرو توسط خواهان از خوانده ردیف اول و احراز روابط معامالتى 
صحیح و قانونى از صاحب ســند رسمى خودرو و نیز پاســخ استعالم صورت گرفته 
از راهور مبنى بر مالکیت رســمى خودرو به نام خوانده ردیف دوم و اینکه نســبت 
به ادعاى خواهان علیرغم ابــالغ قانونى دفاع موجهى به عمل نیــاورده اند نتیجتًا 
خواسته خواهان را ثابت تشــخیص و به لحاظ آنکه انتقال ســند رسمى خودرو از 
بایع به مشــترى جزء توابع بیع مى باشد مســتنداً به مواد 219 و 220 و 238 قانون 
مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به انتقال سند رسمى خودروى موصوف 
با حضور در یکى از دفاتر رسمى ثبت اسناد صادر و اعالم مى گردد و دعوى خواهان 
به طرفیت خوانده ردیف اول به لحاظ عدم توجه دعوى نسبت به نامبرده و مستندا 
به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرســى مدنى قرار رد دعوى نسبت به نامبرده صادر 
و اعالم و در خصوص دعوى خواهان علیه خوانده ردیف اول نظر به اینکه اســناد 
مالکیت رسمى خودروى موضوع دادخواست به نام ایشان نبوده و از مالک هم قانونًا 
وکالت با نمایندگى در این مورد نداشــته با این وصف انتقال اسناد رسمى در قدرت 
و اختیار قانونى خوانده موصوف نمى باشــد و نمى تواند بــه لحاظ عدم انجام تعهد 
وى را مستوجب پرداخت خسارات ناشــى از عدم ایفاى تعهد دانست و در خصوص 
خوانده ردیف دوم نیز بــا توجه به اینکــه خوانده هیچ اطالعــى از اینکه خواهان 
متصرف قانونى و خریدار خودروى موضوع دادخواســت مى باشــد نداشته و دلیلى

 هم خواهان در این خصوص اقامه نکرده اســت ضمن اینکه بین خوانده موصوف 
و خواهان هیچ قــراردادى که تعهدى به نفع خواهان علیــه خوانده موصوف ایجاد 
نماید منعقد نگردیده اســت فلذا من حیث المجموع  و مستنداً به ماده 2 و 84 قانون 
آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان در این قسمت صادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره نســبت به خوانده ردیف اول حضورى و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان و نسبت به خوانده ردیف دوم 
غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس 
ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان 
مى باشــد. م الف: 974 منصورى قاضى شعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/7/681

اجراییه
شــماره: 205/95- 1396/7/3 به موجب راى شــماره 30 تاریخ 96/1/28 حوزه 
هفتم شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محمود بغالنى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ سى و 
هفت میلیون ریال (37/000/000) بابت وجه یک فقره چک به شــماره 986203 
به سررسید 94/12/15 بابت اصل خواســته و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 
چک لغایت زمان پرداخت بدهى براساس نرخ تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى 
در حــق خواهان و پرداخت پانصد و شــصت و هفــت هزار و پانصــد ریال هزینه 
دادرســى در حق خواهان محمدرضا عابــدى درچ ه عابدى فرزند صفر به نشــانى

 فالورجان، خیابان بسیج ساختمان البرز طبقه 4 واحد 14 و نیم عشر اجرایى در حق 
صندوق دولت به لحاظ غیابى بودن راى صادره اجراى حکم توسط دایره اجرا منوط 
به معرفى ضامن معتبر از ســوى محکوم له مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 973 شعبه 

هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجمع شماره یک) /7/682

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامــه: 9610100354304942 شــماره پرونــده: 
9609980354300069 شــماره بایگانى شعبه: 960772 شاکى خانم لیال 
شرى زاده شــکایتى به طرفیت آقاى عبدالرحیم جعفرى به اتهام مزاحمت 
تلفنى تقدیــم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نمــوده که جهت 
رسیدگى به شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان واقع در اصفهان، خ 
چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان 
طبقه 4 اتاق شــماره 458 ارجاع و به کالسه960772 ثبت گردیده که وقت 
رســیدگى آن مورخ 1396/10/14 ساعت 11 تعیین شــده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 349 قانون 
آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 22978 شعبه 117 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق) /7/650

ابالغ راى
9609970353801175 شــماره پرونــده:  دنامــه:  شــماره دا
9609980362500549 شماره بایگانى شعبه: 960572 شاکى: شرکت 
آب منطقه اى استان اصفهان با نمایندگى آقاى على یزدخواستى به نشانى 
اصفهان پل خواجو بلوار آیینه خانه متهم: خانم شــهره قادرى به نشــانى 
اصفهان، روستاى زردنجان (مجهول المکان) اتهام ها: 1- بهره بردارى از 
چاه هاى آبى که مضر به مصالح عمومى مى باشند 2- حفر چاه یا قنات یا 
بهره بردارى از منابع آب بدون رعایت مقررات گردشکار: دادگاه با بررسى 
محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نمایــد. راى دادگاه: در خصوص اتهام خانم شــهره قادرى فاقد 
مشخصات بیشــتر دائر بر حفر چاه غیرمجاز و بهره بردارى از این موضوع 
کیفرخواست صادره از ناحیه دادسراى عمومى و انقالب اصفهان و شکایت 
آب منطقه اى اصفهان دادگاه بــا عنایت به محتویات پرونده، شــکایت 
معنونه، گزارش مامورین و عدم حضور در جلســه دادگاه و ســایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده بزهکارى وى را محرز دانسته مستنداً به مواد 3، 
21 و بند ه ماده 45 قانون توزیع عادالنــه آب و بند 1 ماده 3 قانون وصول 
برخى از درآمدها دولت و مصرف آن در مــوارد معین متهم موصوف را به 
پرداخت مبلغ سى میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت و عالوه 
بر آن مســلوب المنفعه نمودن چاه محکوم و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى و پس از آن 
ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف: 22975 پناهى رئیس شعبه 112 دادگاه کیفرى 

2 شهر اصفهان (112 جزایى سابق)  /7/651

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609970354601171 شماره پرونده: 9609980359700747 
شــماره بایگانى شــعبه: 960701 شــاکى: محمد دهقانى ابرى فرزند على با 
وکالت آقاى امین رجبى فرزنــد عبدالرضا به نشــانى دوره کاراموزى مهمان 
کانون اصفهان- توحید میانى روبروى بانک ســامان نبش بن بســت بنفشه 
(پارکینگ طبقاتى شــهردارى) ســاختمان ســرو طبقــه اول واحــد 1 دفتر 
وکالت اقــاى محمد حاج باقــرى متهم: کیــوان خوارزمى فرزند حســین به 
نشــانى مجهول المــکان اتهام هــا: 1. کالهبــردارى 2. تحصیــل مال از 
طریــق نامشــروع رأى دادگاه: درخصوص اعتــراض آقاى محمــد دهقانى 
نســبت به قرار منع تعقیب صادره از ســوى شعبه 18 بازپرســى که در مورخه 
1396 به تاییــد دادیار محترم اظهار نظر رســیده اســت نظر بــه اینکه قرار

 فوق الذکر مطابق موازین قانونى، دالیل اوضاع و احوال موجود در پرونده صادر 
گردیده و اعتراض وارده خدشه اى به آن وارد نمى سازد دادگاه در اجراى ماده 273 
قانون آیین دادرسى کیفرى قرار مزبور را عینا تایید و ابرام مى نماید راى صادره 
قطعى مى باشد دفتر پرونده از آمار کسر و اعاده شود. م الف: 22974 شعبه 120 

دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (120 جزایى سابق)  /7/652

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354705951 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980362500890 شــماره بایگانى شعبه: 961072 شــاکى اداره جهاد 
کشاورزى استان اصفهان دادخواستى به طرفیت خوانده عباس احمدى به اتهام 
تغییر غیرمجاز کاربرى اراضى زراعى و باغ ها مشترك تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر 
اصفهان (121 جزایى سابق) واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، 
ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 225 ارجاع و به 
کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن مورخ 1396/09/04 ساعت 8:00 تعیین 
شده است. 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 دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م  الف: 22984 شعبه 121 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق) /7/653

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610460354500048 درخواســت:  شــماره 
9309980360001387 شماره بایگانى شــعبه: 960938 شاکیات علیرضا و 
لیلى هومى فرزند یاسین شکایتى علیه مصطفى جعفرى دائر بر تحصیل مال از 
طریق نامشروع تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) واقع 
در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان طبقه 3 شماره 343 ارجاع و به کالسه 960938 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/09/20 و ساعت 10/30 تعیین شــده است و نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان مى باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى طبع و نشر مى 
شود و از متهم دعوت مى گردد جهت رســیدگى در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ 
خواهد نمود. م الف: 22966 شــعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 

جزایى سابق) /654 /7
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تولید ساالنه 2/2میلیون تن 
مرغ در کشور

مدیرکل دفتـر امور طیـور و زنبـور عسـل وزارت جهاد 
کشاورزى گفت: ساالنه دو میلیون و 200 هزار تن گوشت 

مرغ و 950 هزار تن تخم مرغ در کشور تولید مى شود.
حبیب امینى اسفیدواجانى اظهارداشـت: تولید طیور در 
قالب مدیریت زنجیره یکپارچه در دستور کار وزارت جهاد 

کشاورزى قرار دارد. 

وام 100میلیونى براى ایجاد 
گلخانه هاى کوچک

معاون وزیر جهاد کشاورزى از تخصیص سه هزار میلیارد 
تومان اعتبار جهت آبیارى تحت فشار باغ هاى کشاورزى 
خبر داد و گفت: براى ایجاد گلخانه هاى کوچک تا سقف 
صد میلیون تومان تسهیالت با سـود 6 درصد وام تعلق 

مى گیرد.
محمدعلى طهماسبى با اشاره به اینکه در رابطه با ایجاد 
گلخانه ها هیچ محدودیتى براى ارائه تسـهیالت وجود 
ندارد، اظهارداشـت: براى ایجاد گلخانه هاى کوچک از 

طریق صندوق کار آفرینى امید، وام تعلق مى گیرد.

شرایط پرداخت وام 
خرید مسکن تسهیل مى شود

عضو هیئت مدیره بانک مسـکن با اشـاره به برنامه این 
بانک براى تسهیل شـرایط پرداخت وام مسکن، گفت: 
پیش بینى  مى شـود تا پایان سـال قیمت مسکن در حد 

تورم افزایش یابد.
ابوالقاسم رحیمى انارکى با بیان اینکه پیشنهادات تغییر 
شرایط وام مسکن در بانک مسکن در حال بررسى است، 
اظهارداشت: در حال بررسى روش هاى تسهیل استفاده 
از تسهیالت صندوق یکم هسـتیم. وى با بیان اینکه در 
حال حاضر روى صندوق یکم تمرکز کرده ایم، تصریح 
کرد: همچنین در حال بررسى تسهیل شرایط پرداخت وام 

صندوق ممتاز در بافت هاى فرسوده هستیم.
وى در پاسـخ به این پرسش که پیش بینى شـما از بازار 
مسکن طى ماه هاى باقیمانده از سال 96 چیست، گفت: 
امسال یک شیب مالیم افزایش قیمت را داشته ایم و فکر 
مى کنم این افزایش تاکنون به طور میانگین درحدود 6 

درصد بوده است.

انتقال باقیمانده بسته اینترنت 
ممکن شد

انتقال بخشى از باقیمانده بسـته هاى اینترنت همراه به 
دوره بعد براى مشـترکین سیمکارت هاى شاتل موبایل 

امکانپذیر شد.
قابلیت انتقال باقیمانده ترافیک بسته هاى اینترنت زمانى 
فعال مى شود که در بسته هاى مرتبط، اعتبار زمانى بسته 
خریدارى شده به پایان رسیده اما حجم دیتاى مشترك 
به طور کامل مصرف نشده باشد. در این حالت، مشترك 
مى تواند با تمدید بسـته قبلى براى دوره زمانى مشـابه، 
بخشـى از باقیمانده بسـته فعلى خود را بـه دوره زمانى 
بسـته جدید منتقل کند. در حال حاضر، 24 بسته شامل 
بسـته هاى آغازین، بسـته افزایشـى اینترنت همـراه با 
قابلیت تمدید خودکار به همراه دقایق رایگان مکالمه و 
دسترسى به خدمات سینمایى نماوا در اختیار مشترکین 

سیمکارت هاى شاتل موبایل قرار گرفته است.

برآورد رشد 3/6 درصدى 
براى اقتصاد ایران

بانک جهانى پیش بینى کرد رشد اقتصادى ایران امسال 
به 3/6درصد برسد.

بانک جهانى در جدیدترین گزارش «چشم انداز اقتصادى 
ایران» خود، رشـدى قوى تر براى اقتصاد ایران در سال 
2019-2018 پیش بینى کرد و گفـت: با توجه به ثبات 
سیاسـى و اقتصادى ایران، رشد سـرمایه گذارى مثبت 

خواهد شد و سرعت خواهد گرفت.
در این گزارش رشـد تولید ناخالص داخلى ایران در سال 
2017، بر اساس قیمت هاى ثابت بازار 3/6درصد برآورد 
شـده اسـت. همچنین برآورد شـده که رشـد اقتصادى 
ایران در سـال هـاى 2018 و 2019 به ترتیـب 4 و 4/3 

درصد باشد.

ویترین

رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان الستیک از تصمیم 
دولت براى افزایش تعرفه واردات الستیک از 32 به 55 
درصد خبر داد و گفت: 45 درصد نیــاز داخلى، از واردات 

تأمین مى شود.
داود سعادتى نژاد افزود: این تقاضا در حالى مطرح شده است 
که تولیدکنندگان داخلى در بهترین شرایط مى توانند 55 
تا 60 درصد نیاز بازار را تأمین کنند و 40 تا 45 درصد تایر 
مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین مى شود. وى با بیان 
اینکه متأسفانه بخش قابل توجهى از تایرهاى تولید داخل 
از نظر کیفى شــرایط مطلوبى ندارد، تصریح کرد: رقابتى 
بودن بازار موجب شده تا قیمت  تایرهاى داخلى و خارجى 

متعادل باشد. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان الستیک 
با اشاره به اینکه نبود نظارت بر واردات غیرقانونى موجب 
شــده تا هر نوع محصولى وارد بازار شــود، گفت: ورود 
تایرهاى تاریخ مصرف  گذشته و استوك، تهدیدى جدى 
براى مصرف کننده اســت و در صورت افزایش تعرفه و 
متعاقب آن افزایش قاچاق، رشد حوادث رانندگى اجتناب 
ناپذیر خواهد بود. ســعادتى نژاد افزود: متأسفانه بخش 
عمده اى از تایرهاى تولید داخل، نخى است و با تکنولوژى 
و ماشــین آالت چند دهه پیش تولید مى شود، در حالى 
که تمامى تایرهاى وارداتى سیمى است و با جدیدترین 

تکنولوژى تولید مى شوند.

سرپرســت وزارت نیرو گفت: امروز تمام تجهیزاتى که 
به حوزه هاى تونل و انتقال آب، تصفیه آب، شورزدایى و 
شیرین  سازى، چاه هاى انتقال، بهسازى و پاکیزه کردن 
آب برمى گردد در داخل ســاخته مى شود و ما مى توانیم 
ادعا کنیم که در میان کشــورهاى در حال توســعه در 
خاورمیانه، ایران جایگاه فنــى باالیى دارد که مى تواند 
هم به کشورهاى همسایه کمک کند و هم با کشورهاى 
توســعه یافته صنعتى و اروپایى همکارى مشــترکى 

داشته باشد.
ستار محمودى با اشاره به اینکه ما در عرصه آب و برق 
هیچ نگرانى بابــت تهدید از جانب خــارج از مرزها که 

صنعت آب را دچار نوســان کند نداریم، یادآور شــد: ما 
زیرساخت هاى خوبى داریم که قابل اتکا بوده و امکان 

صادرات دارد.
وى دربــاره شــهرهاى داراى تنــش آبــى اظهــار 
داشــت: در حال حاضر هیــچ شــهرى در تنش آبى

 به سر نمى برد.
سرپرســت وزارت نیرو ادامه داد: ما اکنــون کارهاى 
تعمیر و نگهدارى تأسیســات را آغاز کرده ایم و نزدیک 
به 12هزار مگاوات نیروگاه را به تعمیرات برده ایم و هر 
هفته بین دو تا شش هزار مگاوات براى تعمیرات معرفى 

مى شوند.

هیچ شهرى در تنش آبى 
به سر نمى برد

تایرهاى داخلى 
کیفیت ندارند

بعد از تصمیــم بانک مرکــزى براى تبدیــل بدهى 
بانک ها به خــط اعتبــارى، ظاهراً این سیاســت در 
دســتور کار قرار گرفته و طبق شــرایط تعیین شــده 
بخشــى از اضافه برداشــت بانک ها به تدریج تسویه

 مى شود.
بدهى بانک ها به بانک مرکزى و اضافه برداشــت آنها 
طى چند ســال اخیر عمدتًا رو به رشــد بوده به طورى 
که تازه ترین آمارها نشان مى دهد این بدهى تا بیش از 
110 هزار میلیارد تومان تا مرداد ماه ســال جارى پیش 
رفته است. بدهى که دالیل مختلفى براى آن مطرح و 

موجب بى انضباطى بانک ها در اضافه برداشت از بانک 
مرکزى مى شود؛ از وجود تعهدات و تسهیالت تکلیفى 
که برعهده بانک ها قرار دارد و یا بى نظمى خود آنها که 
موجب شده براى تأمین منابع در شرایط تنگناى اعتبارى 
به سمت برداشــت از بانک مرکزى باشــد ناشى شده 

است.
بر اســاس این گزارش، از بدهى 110 هــزار میلیاردى 
درحدود 12 هــزار میلیــارد تومان بــراى بانک هاى 
تجارى اســت که نســبت به مرداد ماه ســال گذشته 
بیــش از 33 درصد کاهش دارد. همچنیــن 47 هزار و 

700 میلیارد تومان براى بانک هــاى تخصصى که با 
کاهش 17/5درصدى همراه شده اســت. با این حال 
عمده رشد بدهى بانک ها به بانک مرکزى به بانک هاى 
خصوصى با حدود 50 هزار میلیارد تومان اختصاص دارد 
که این رقم حتى در مردادماه امسال که رشد بدهى در 
بانک هاى تجارى و تخصصى متوقف و حتى کاهشى 
شده همچنان با افزایش همراه است به طورى که بدهى 
بانک هاى خصوصــى به بانک مرکــزى در مرداد ماه 
سال جارى نسبت به ســال قبل تا 212 درصد افزایش 

دارد.

اما در جریــان تصمیم اخیر بانک مرکــزى براى الزام 
بانک ها به اجرایى کردن نرخ هاى مصوب سود بانکى، 
یکى از سیاســت هایى که در راستاى ایجاد زمینه براى 
پایبندى شبکه بانکى به نرخ ســود در دستور کار قرار 
گرفت، تبدیل بدهى بانک ها بــه بانک مرکزى به خط 
اعتبارى بود؛ به گونه اى که قرار شد طبق شرایط تعیین 
شده، بانک ها بتوانند با نرخ سودى بین 16 تا 18 درصد 
بدهى خود که باید قبًال با ســود 34 درصدى تســویه 
مى شد را در قالب خط اعتبارى بانک مرکزى پرداخت 

کنند.
در حالى حدود دو ماه از این تصمیم گذشته که اظهارات 
جمشــیدى،دبیر کانون بانک هــاى خصوصى درباره 
اجرایى شــدن این سیاســت با این توضیحات همراه 
بود کــه به هر حــال بانک ها درخواســت هاى خود را 
به بانک مرکــزى اعالم کرده و به مــرور این موضوع 
بررســى و در نهایت خط اعتبارى در اختیــار آنها قرار 
مى گیرد. البته باید توجه داشــت که قرار نیســت هر 
درخواستى براى تبدیل بدهى بانک ها و خط اعتبارى 
با پاســخ مثبت بانک مرکزى همراه باشــد، چرا که از 
نظر این بانک بایــد اعتبارات پرداختــى داراى توجیه 
بــوده و در نتیجه مدیریــت ناصحیــح بانک ها اتفاق 
نیافتاده باشد. در عین حال که بانک ها باید به تعهدات 
قبلى خود عمل کــرده و بدهى هایى کــه به هر دلیلى 
شــکل گرفته اند قابل تســویه با این سیاست نخواهند

بود.
با این حال برخى کارشناســان تأکید دارند که نباید در 
این روند تسویه اضافه برداشت بانک ها، بانک مرکزى 
براى دریافت امالك بانک ها براى وثیقه ورود کند. در 
این باره کاظم دوست حسینى، کارشناس ارشد بانکى 
معتقد است دریافت وثیقه که مى تواند عمدتاً ملکى باشد 
یک ایراد براى تبدیل بدهى بانک ها به خط اعتبارى به 
شمار مى رود، چرا که واقعًا قرار است بانک مرکزى چه 
اســتفاده اى از این امالك ببرد که در ازاى آن سود را از 

بانک ها تا نصف کاهش دهد.
در عین حــال که گاهــى انتقاداتى نســبت به تبدیل 
بدهى بانک هــا به بانــک مرکزى به خــط اعتبارى 
در رابطه با امتیــازى که بــراى بانک هاى خصوصى 
وجــود دارد مطرح مى شــود، چرا که ایــن بانک هاى 
خصوصى هستند که باالترین رشــد بدهى را دارند در 
حالى که کمتر تســهیالت تکلیفى برعهــده آنها بوده 
و عمدتًا این تکلیــف برعهده بانک هــاى دولتى قرار 

دارد.

درحالى که دولتى ها معتقد هســتند که ایجاد اشتغال با 
پول پاشى نیست، برداشت 1/5میلیارد دالرى از صندوق 
توسعه ملى و منابع طرح هاى اشتغال فراگیر به چه منظور 

است؟
طرح هاى «اشتغال فراگیر» و طرح «اشتغال روستایى»  
دو طرحى است که قرار اســت با همکارى دستگاه هاى 
اجرایى اجرا شــود. برنامه اشتغال فراگیر دولت به منظور 
ایجاد هزار شغل از سوى معاون اول رئیس جمهورى ابالغ 
شد و طرح اشتغال روستایى از سال گذشته با بررسى در 
دولت و مجلس دنبال شد و در نهایت به گفته ابوالفضل 
رضوى، معاون توسعه روستایى و مناطق محروم رئیس 
جمهور، آیین نامه پرداخت 11 هزار میلیــارد تومان وام 
از محل صندوق توسعه ملى براى اشــتغال روستایى و 

عشایرى،دیروز در هیئت دولت تصویب شد.
طبق این برنامه، تا پایان سال 96 به تعداد 651 هزار شغل 
در بخش هاى مختلف اقتصادى هدفگذارى شده است. در 
بین بخش هاى اقتصادى، سهم صنعت، معدن و بازرگانى 
از بقیه بخش ها بیشتر است. هدف کمى ایجاد تعداد شغل 
در این بخش، 254 هزار است که نزدیک به 40 درصد از 

هدف کمى قالب اول را به خود اختصاص مى دهد.
 بخش ارتباطات و فناورى اطالعات نیزدر جایگاه دوم قرار 
دارد. بر این اساس، وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 
مکلف است 90 هزار شغل در سال 96 ایجاد کند. بخش 
کشاورزى و وزارت جهاد کشاورزى نیز رتبه سوم اهداف 
کمى اشتغالزایى در سال 96 را داراست. به طور کلى قالب 
اول که در بخش هاى مختلف اقتصادى طرح ریزى شده، 

سهم اصلى رقم اشــتغالزایى کل را دارد که قریب به 67 
درصد آن را شامل مى شود.

منابع مالى پیش بینى شــده براى قالب اول از سه طریق 
تأمین خواهد شد: اعتبارات بودجه اى، تسهیالت بانکى 

و تسهیالت صندوق توسعه ملى.
سهم تسهیالت بانکى در این بین با فاصله قابل توجهى 
از دو مورد دیگر قرار دارد. قالب دوم این برنامه، مربوط به 
طرح هاى اشتغالزایى است. کل این قالب موظف به ایجاد 
228 هزار شغل در سال جارى است. رتبه نخست در این 
بخش را نیز طرح کارورزى دانش آموختگان دانشگاهى 
به خود اختصاص داده است. هدف کمى این طرح در سال 

96، ایجاد 105 هزار شغل است. 
طرح مشوق هاى بیمه سهم کارفرمایى رتبه دوم را در بین 
طرح هاى اشتغالزایى دارد. این طرح باید در سال جارى 75 

هزار شغل را براى اقتصاد ایران به وجود آورد. قالب سوم 
برنامه اشتغال فراگیر در سال جارى، اهداف کمى مربوط 
به طرح هاى اشتغال حمایتى را در خود جا داده است. در این 
قالب، نهادهاى عمومى نیز به عنوان مسئول اجراى طرح 
حضور دارند. این قالب قرار است که در سال جارى تعداد 

91 هزار و 800 شغل جدید به اقتصاد تزریق کند. 
منابع طرح اشتغال فراگیر از سه محل تأمین خواهد شد، 
تسهیالت بانکى، صندوق توســعه ملى و بودجه. بودجه 
کمترین سهم را در این بین با 500 میلیارد تومان دارد. سهم 
اصلى با نظام بانکى است که باید 20 هزار میلیارد تومان از 
منابع را تأمین کند. صندوق توسعه ملى نیز وظیفه تأمین 

هزار میلیارد تومان را خواهد داشت.
اما طرح اشتغال روســتایى براى توسعه شغلى روستاها، 
عشایر و شهرهاى کوچک اجرا خواهد شد. نیمى از منابع 
این طرح از سوى صندوق توسعه ملى تأمین خواهد شد. 
میزان این منابع معادل ریالى هزار و 500 میلیون دالر است 
که درحدود پنج هزار میلیارد تومان خواهد بود. معادل این 
مبلغ را قرار است بانک ها و دستگاه ها تأمین کنند که در 

مجموع به حدود ده هزار میلیارد تومان مى رسد.
اجراى هر دو طرح هزینه هاى زیادى را نیازمند اســت. 
همانطور که درصد زیادى از مبالغ در طرح ضربتى اشتغال 
در دولت هاى گذشته وارد بازار یا گردونه نقدینگى یا صرف 
خرید کاالهاى لوکس شد، این احتمال از سوى کارشناسان 
براى اجراى این طرح نیز وجود دارد.  کارشناسان بازار کار 
در  تحلیل اجراى طرح هاى اشتغالزایى دولت معتقدند که 

این وام ها منجر به اشتغال پایدار نمى شود.

قانون اخذ مالیات از خانه هاى خالى، سال هاى متمادى 
است که خاك مى خورد و دولت هاى مختلف همیشه به 
اجراى آن تأکید داشته اند، اما تا به امروز هیچیک از آنها 

قدرت اجرایى آن را نداشته اند.
یکى از مهمترین بهانه هاى دولت براى اجرایى نشدن 
این طرح، نداشــتن ابزار هاى الزم جهت شناســایى 
خانه هاى خالى است که دولت گذشته برخى از ابزار ها 
را وارد این بازار کرد، اما به نظر مى رسد که کافى نبوده 

است.
به گفته حامد مظاهریان، معاون مســکن و ساختمان 
وزارت مسکن و شهرسازى، تصحیح قانون نظام مالیاتى 
یکى ازمهمترین برنامه هاى دولت است که تا سال آینده 

اجرایى مى شود.
***

حســام عقبایى، رئیس اتحادیه مشاوران امالك کشور 
با بیان اینکه تســهیالت بانکى یکــى از عوامل اصلى 
براى افزایش قدرت خرید و تحریک بازار مسکن است، 
اظهارداشت: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم  و رشد 
نامتعارف قیمت ها، مناســب شدن میزان اقساط بانکى 

مى تواند در بهبود این بازار مؤثر باشد.
وى افزود: در شــرایط رکود باید مدت زمان بازپرداخت 
و نرخ سود تسهیالت روند کاهشى داشته باشد، تا بازار 

مسکن جان دوباره اى بگیرد.
عقبایى با بیان اینکه معضل خانه هاى خالى در تمام دنیا 
وجود دارد، افزود: این خانه ها مربوط به مناطق متوسط 

شهر یا براى اقشار ضعیف جامعه نیست، بلکه بیشتر در 
مناطق شمالى و یا در حومه شهر براى واحد هاى مسکن 

مهر است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالك کشــور تصریح کرد: 
اقشار معمولى اگر واحدى براى اجاره داشته باشند، یک 
ماه هم واحد خود را به دلیل احتیاج مالى نگه نمى دارند.

به گفته وى، آمار دو میلیون و 500 هزار واحد خالى در 
کشور و 650 هزار واحد در تهران بیشتر براى اقشار مرفه 

جامعه است.
عقبایى تأکید کرد: بسیارى از مالکان با خالى نگه داشتن 
واحد هاى خود، باعث ایجاد افزایش قیمت در این بازار 

مى شوند.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالك کشورى در خصوص 
اجراى اخذ مالیات از خانه هاى خالى گفت: در بسیارى از 
مناطق دنیا به جاى استفاده از ابزا هاى تنبیهى براى اخذ 
مالیات، اقدام به استفاده از شیوه هاى تشویقى مى کنند 
که این خود نقش مؤثرى براى کاهش خانه هاى خالى 
داشته باشــد. وى تصریح کرد: استفاده از سیاست هاى 
تنبیهى در اخــذ مالیات نــه تنها زمینه ســاز افزایش 
خانه هاى خالى، بلکه باعث رشــد فرار هاى مالیاتى نیز 

مى شود.
عقبایى با بیان اینکه بازار مســکن 40 درصد از اقتصاد 
کشــور را در برمى گرد، افزود: براى خــروج از رکود در 
این بازار باید به ســمت راهکار هاى مالیاتى تشــویقى 

حرکت کنیم.

 تسویه بدهى بانک ها به جریان افتاد
با وجود تبدیل بدهى بانک ها به خط اعتبارى و رشد بدهى بانک هاى خصوصى؛

پول، شغل ایجاد مى کند؟
گذرى بر طرح ملى اشتغالزایى دولت

على حســینى، عضو شــوراى ملــى زعفران 
گفت: مســئوالن به قیمت تمام شده، کیفیت 
و نرخ منطقى زعفران در بــازار توجه کنند و بر 

طبل گرانى این محصول نکوبند.
وى با اشــاره به آخرین وضعیت بازار زعفران، 
اظهار داشت: تا زمان برداشت زعفران در چند 
روز آینده،  نمــى توان ارزیابــى دقیقى از بازار 

داشت.
حســینى با بیان اینکه با عرضه زعفران به نرخ 
باال، توقع از دست دادن بازارهاى صادراتى دور 
از ذهن نیست، افزود: با افزایش تولید در واحد 
سطح و باالبردن کیفیت، باید قیمت در بازار را 
مدیریت کرد تا بتوان به تولید و تجارت ادامه داد.
وى ادامه داد: تمام مســئوالن امر، تشکل ها و 
تولیدکنندگان که نگران بازار طالى سرخ ایرانى 
هســتند باید به واقعیت هایى نظیر قیمت تمام 
شــده، نرخ منطقى عرضه و کیفیت توجه کنند 
و بر طبل گرانى محصــول نکوبند، چراکه این 

امر به قیمت از دست دادن بازار تمام مى شود.
این عضو شــوراى ملى زعفران حداقل نرخ هر 
کیلو زعفران را سه میلیون و 800 هزار تومان و 
حداکثر پنج میلیون و صد هزارتومان اعالم کرد.

وى قیمت زعفران در بازار را پیش بینى کرد و 
گفت: تا عرضه زعفران نو، تقاضاى چندانى در 
بازار داخلى و خارجى وجود ندارد، با وجود این، 
پیش بینى مى شــود که نرخ زعفــران با روند 

کاهشى روبه رو شود.

مسئوالن
 بر طبل گرانى 
زعفران نکوبند

تشویق یا تنبیه؛ 

جوابگوى طرح مالیاتى مسکن چیست؟

مرتضى نوریان مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیهمرتضى نوریان مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه

نوبت سوم

به استناد مادة 225 الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت دعوت مى شود در صورت مطالبه یا حقى از این شرکت، ظرف مدت 6 ماه از 
تاریخ اولین نوبت انتشار این آگهى به محل تصفیه این شرکت واقع در اصفهان- خانه اصفهان- خیابان ماه فرخ ى- کوچه شهید مهران ربیعى- پالك 18 مراجعه نمایند.

آگهى دعوت از بستانکاران شرکت منحلۀ در حال تصفیۀ اصفهان بیتوم
 (سهامى خاص) 
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خدا شما را به پرهیزکارى ســفارش کرد و آن را نهایت خشنودى 
خود و خواســتش از بندگان قرار داده اســت، پس تقواى الهى پیشه 
کنید که در پیشگاه  خدا حاضرید و اختیار شــما در دست اوست و 
همه حاالت و حرکات شما را زیر نظر دارد. اگر چیزى را پنهان 

کنید مى داند و اگر آشکار کردید ثبت مى کند. 
موال على (ع)

آگهى مزایده عمومى 96/3 آگهى مزایده اجاره ساختمان دفتر 
نام مزایده گزار: بانک انصار- مدیریت شعب استان اصفهان ناوگان مسافربرى نوبت دوم

موضوع مزایده: امالك تملیکى
مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان در نظر دارد امالك ذیل را از طریق مزایده عمومى به فروش رساند. متقاضیان میتوانند پس 
از نشر آگهى جهت دریافت برگ شرایط و شرکت در مزایده به کلیه شعب بانک انصار استان اصفهان یا به آدرس اصفهان- خیابان 

شمس آبادى- نبش کوچه باغ جنت طبقه دوم دایره ادارى و پشتیبانى مراجعه نمایند. شرایط: 
1- مهلت دریافت اسناد تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1396/08/08 

2- مهلت تحویل پیشنهادات حداکثر تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1396/08/09 
3- مبلغ سپرده شرکت در مزایده، مطابق مبالغ مندرج در آگهى به حساب شماره 1401/2685/1 واریز و یک نسخه از فیش واریزى 
در پاکت پیشنهاد گذاشته و تحویل بانک گردد. ضمناً در صورتى که متقاضى برنده شناخته شد پس از گذشت 5 روز نسبت به انعقاد 

قرارداد اقدام نکند و از خرید منصرف گردد سپرده وى به نفع بانک ضبط خواهد شد.
4- زمان بازدید از محل فروش در تاریخ 1396/07/26 از ساعت 14 الى 18 مى باشد.

5- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد.
6- هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد و بانک در رد یا قبول یک و یا تمامى پیشنهادات خرید مختار است.

7- کل هزینه انتقال و ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمى و شهردارى و دارایى و غیره که به ملک تعلق خواهد گرفت به عهده 
برنده مزایده خواهد بود.

8- بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براى تمامى شرکت کنندگان در مزایده الزامى مى باشد و 
امضاى اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هرگونه 

ادعایى برخالف آن مردود مى باشد.
شرایط فروش: به صورت 25٪ قیمت پیشنهادى نقد و مابقى اقساط 60 ماهه با نرخ مصوب بانکى.

جهت اطالعات بیشتر در ساعات ادارى با شماره 18- 32368516-031 داخلى 111 یا 117 تماس حاصل فرمایید.

مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان مجید صفارى- شهردار بادرود

شمارهردیف
مساحت عرصه به آدرس ملکپالك ثبتى

مترمربع
مساحت تقریبى 
سپرده تودیعى جهت شرکت قیمت پایه (ریال)نوع ملکاعیان مترمربع

در مزایده (ریال)

پالك ثبتى1
19620

فوالدشهر- بلوار امام- جنب 
 b 4مسجد امام محمدباقر محله

بلوك 549- پ 25
645/240/0003/226/200تجارى22/64قدرالسهم

پالك ثبتى2
19621

فوالدشهر- بلوار امام- جنب 
  b 4 مسجد امام محمدباقر محله

بلوك 549- پ 27
765/520/0003/827/600تجارى27/34قدرالسهم

پالك ثبتى3
19623

فوالدشهر- بلوار امام- جنب 
  b 4 مسجد امام محمدباقر محله

بلوك 549- پ 31
773/640/0003/868/200تجارى27/63قدرالسهم

پالك ثبتى4
301/722331

شاهین شهر- خیابان کارگر- 
بلوار صیاد شیرازى- خیابان 
بوستان- فرعى اول- نیم 

فرعى یک غربى پ 7 ساختمان 
چهارم

1/725/000/0008/625/000مسکونى127/31قدرالسهم

پالك ثبتى5
301/72332

شاهین شهر- خیابان کارگر- 
بلوار صیاد شیرازى- خیابان 

بوستان- فرعى اول- نیم فرعى 
یک غربى پ 7 ساختمان چهارم

1/575/000/0007/875/000مسکونى122/18قدرالسهم

پالك ثبتى 6
43/90

خورزوق بلوار ولیعصر مقابل 
بهدارى بن بست اقاشمس 

شماره 22
مسکونى312/20357/35

5/095/550/00025/477/750تجارى

شهردارى بادرود با عنایت به ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها و بند اول مصوبه شماره 356 مورخه 1393/07/29 شوراى اسالمى 
شهر در نظر طى تشریفات مزایده عمومى، ساختمان واقع در بلوار شهید مطهرى جنب اداره گاز بادرود به مساحت 65 مترمربع داراى 
امتیاز آب و برق و گاز مجهز به دوربین مداربسته را جهت ارائه خدمات مسافربرى، تحت شرایط ذیل به شرکت هاى واجد صالحیت 

وداراى مجوز فعالیت از سازمان حمل و نقل پایانه هاى استان به صورت قرارداد اجاره واگذار نماید.
شرایط آگهى مز ایده:

1- متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى جهت دریافت اطالعات درخصوص نحوه واگذارى به شهردارى 
مراجعه نمایند.

2- کلیه شرکت کنندگان مى بایســت مبلغ 15/000/000 میلیون ریال را تحت عنوان سپرده شــرکت در مزایده به شماره حساب 
106682190001 نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و فیش نقدى را طى پاکت الف ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3- قیمت پایه براساس نظریه کارشناسى ماهیانه به مبلغ 5/500/000ریال مى باشد پیشنهاددهندگان مى بایست با توجه به قیمت پایه 
مبلغ پیشنهادى خود را به صورت خوانا با عدد و حروف و بدون قلم خوردگى حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 1396/08/13 
طى پاکت ب به صورت دربسته و الك و مهر شده همراه با آدرس و مشخصات و شماره تلفن تماس پس از امضاء به دبیرخانه محرمانه 

شهردارى تسلیم و رسید دریافت نماید.
4- پیشنهادات واصله رأس ساعت 11 صبح روز یکشنبه 96/08/14 در محل شهردارى بادرود با حضور کلیه اعضا کمیسیون معامالت 

شهردارى قرائت خواهد شد. ضمناً حضور پیشنهاددهندگان در کمیسیون آزاد است.
5- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و پیشنهاددهندگان حق هیچگونه اعتراضى را در این خصوص نخواهند 

داشت.
6- به پیشنهادهاى بعد از ساعت و تاریخ مقرر، مخدوش، ناخوانا و فاقد فیش واریزى سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- پیشنهاددهندگان مى بایست توانایى مالى جهت پرداخت اجاره بهاء و اخذ ضمانت نامه بانکى از بانک ها را داشته باشند در صورت 
عدم توانایى شهردارى ظرف مهلت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد با نفر دوم اقدامات قانونى را به عمل مى آورد.

8- افراد شرکت کننده مى بایست داراى پروانه فعالیت حمل و نقل جاده اى مسافر از سازمان پایانه هاى استان بخش بادرود بوده و شرایط 
دریافت پروانه صنفى را داشته و همچنین استعالم هاى الزم را مراجع ذیصالح (مراکز بهداشت و درمان، گواهى عدم سوءپیشینه از 

نیروى انتظامى) اخذ و ارائه نمایند در صورت عدم ارائه استعالمات مذکور شهردارى از انعقاد قرارداد با آنان خوددارى خواهد نمود. 
9- مدت زمان اجاره سه سال شمسى مى باشد تمدید مدت اجاره در صورت رضایت از عملکرد بهره بردار طى مراحل قانونى به مدت 
سه ماه بالمانع خواهد بود شهردارى یک ماه قبل از انقضاى مدت قرارداد نسبت به آگهى مجدد اقدامات قانونى را به عمل خواهد آورد.

10- کلیه هزینه هاى مصرفى آب، برق، گاز، تلفن و سایر هزینه هاى مرتبط با مورد اجاره بر عهده برنده مزایده مى باشد.
11- هزینه نشر آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. بهره بردار موظف و متعهد به ارائه صورتحساب عملکرد روزانه به شهردارى 
و پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود. در صورت عدم پرداخت شهردارى به صورت یکطرفه نسبت به فسخ قرارداد اجاره اقدام و 
مستأجر در این خصوص اعتراضى نداشته و متعهد به تخلیه مکان خواهد بود ضمنًا متقاضى مى بایستى متأهل، داراى کارت پایان 

خدمت نظام وظیفه عمومى باشد.
12- پیشنهاددهندگان متعهد و موظف به رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتى مى باشند.

13- برنده مزایده مى بایست در ابتداى قرارداد مبلغ اجاره بها را به صورت نقدى و یا در قالب چک بانکى به حساب شهردارى واریز و 
فیش واریزى را به امور مالى شهردارى تحویل نماید.

14- برنده مزایده بعد از یک هفته از ابالغ شهردارى فرصت دارد در شهردارى حاضر و نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. در غیر این 
صورت سپرده شرکت در مزایده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد. شهردارى با رعایت ضوابط و مقررات و قوانین موجود و با رعایت 

صرفه و صالح شهردارى در صورت صالحدید نسبت به انعقاد قرارداد با نفر دوم متعاقباً نفر سوم اقدام خواهد نمود.

چاپ اول

بدون شرح
 طرح: ایران کارتون - فارس



www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

12

در آرزوى بارساى ایران
 و پارى سن ژرمن عربستان!

10

ادامه یکه تازى یاران سوشا مکانىادامه یکه تازى یاران سوشا مکانى
12

13
اتف»

یال «ه
تراژ سر

 از تی
هانى

حمد اصف
ذف م

دلیل ح

13

  انتقال بزرگ  انتقال بزرگ
پیشنهاد«آ.ا. ك»پیشنهاد«آ.ا. ك»

 به مسعود شجاعى به مسعود شجاعى

آگهى تجدید مزایده (نوبت دوم)

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. 

آگهى مزایده

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

دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر اصفهان در نظر دارد مجموعه آرایشگاه 
خود را به صــورت کلى از تاریخ 1396/08/1 لغایــت 1397/04/10  از طریق 
مزایده به افراد یا شرکت هاى واجدالشــرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان 
درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهى به مدت

 5 روز به امور قراردادها مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آدرس: اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر 
اصفهان

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

فرود امیرى- شهردار کمه 

شــهردارى کمــه در نظــر دارد با توجــه به تأمیــن اعتبار بــه مبلغ
 1/460/000/000 ریال از محل بند (و) تبصره (6) درخصوص پروژه بهبود عبور و 
مرور شهرى (آسفالت، پیاده روسازى، جدول گذارى) به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید لذا مقتضى است جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى کمه 

مراجعه فرمایید. 
1- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

2- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس: 03153562005

10

اکولوس گو ، بى نیاز اکولوس گو ، بى نیاز 
از موبایل و کامپیوتراز موبایل و کامپیوتر

15

11

اییزى
خواص شگفت انگیز یک میوه پ

14  اصرار قاتل به «فراموشى» در دادگاه  اصرار قاتل به «فراموشى» در دادگاه

»ففففتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتتفتفتفتف»تتفتف»تتفتف»تف»ف»تف»تتفتف»تف»ف»تف»ف»ف
هاااههاهاهاهاهاها«ها«هاها«هها««ها«هاه«ها«««« ل لل ل لل اللالالللالاالالالال

ریریسرریسرسرسریسریسریسرریریسریسریسریرریسریرسریسرسرسررسرسسرسسسسسسسسسرس
ژژاژاژژاژژ ژژاژ اژ اژ اژاژاژاژاااا ریترییتریترریترییتریتریییترییترتیت ری رریی زز ت

اتف»
یال «ه

تراژ سر
111111110110101111111111111011111111111100001ز تی

مهدى پاکدل در نقش آتش نشان«چهارراه استانبول»

مهدى پاکدل در نقش آتش نشان«چهارراه استانبول»
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در حالــى کــه نزدیک به یــک مــاه از آغاز 
فیلمبردارى «چهارراه اســتانبول» مى گذرد، 
 روابط عمومى این فیلم ســینمایى اعالم کرد 
که فیلمبردارى جدیدترین ســاخته سینمایى 
مصطفى کیایــى از نیمه گذشــت. در این 
فیلم بهرام رادان، محســن کیایى، ســحر 
دولتشاهى، رعنا آزادى ور، ماهور الوند، سعید 
چنگیزیان، مسعود کرامتى و مهدى پاکدل 

به ایفاى نقش مى پردازند.
گروه ســازنده این فیلم،  این روزها مشغول 
فیلمبــردارى در خیابان جمهورى هســتند و 
طبق برنامه ریزى هاى انجام شده فیلمبردارى تا اواخر 
آبان ماه ادامه خواهد داشت و نخســتین همکارى مشترك 
کیایى و مهدى پاکدل هم در این فیلم اتفاق افتاده است. پاکدل 

در این فیلم نقش یک آتش نشان را بازى مى کند.
در صورت پایان مراحل فنى فیلم، احتماًال اولین نمایش «چهار 
راه استانبول» در سى وششمین جشــنواره فیلم فجر خواهد 
بود. جدیدترین ساخته مصطفى کیایى در ابتدا «پالسکو» 
نام داشت اما با آغاز پیش تولید این فیلم، نام آن به «چهار راه 

استانبول» تغییر یافت.

با پایان ضبط بخش هاى ایران فیلم سینمایى «لس آنجلس – تهران» 
به کارگردانى تینا پاکروان، عوامل و بازیگران این فیلم سینمایى براى ادامه 

فیلمبردارى راهى آمریکا مى شوند.
نزدیک به دوماه از آغاز فیلمبردارى «لس آنجلس-تهــران» اولین کمدى تینا پاکروان 

مى گذرد. در این فیلم پرویز پرستویى، مهناز افشار، ماهایا پطروسیان، شیرین یزدان بخش، بانى 
 پال شومون، گوهر خیراندیش و... به ایفاى نقش مى پردازند.

روابط عمومى «لس آنجلس- تهران» اعالم کرد که ضبط سکانس هاى این فیلم در ایران به پایان رسیده 
و به زودى قرار است عوامل این فیلم براى ادامه فیلمبردارى راهى کشور آمریکا شوند.

تینا پاکروان عالوه بر کارگردانى، تهیه کنندگى «لس آنجلس- تهران» را با مشــارکت على حسینى 
برعهده دارد و فیلمنامه را به صورت مشترك با آنالى اکبرى نوشته است. مرجان شیر محمدى بازیگر 

را بر عهده دارد.سینما، طراحى صحنه و لباس این فیلم سینمایى 

محمد اصفهانى که قرار بود تیتراژ سریال محرمى «هاتف» 
به کارگردانى داریوش یارى را بخواند، به دالیلى از تیتراژ 

خط خورد.
پیش از ایــن با اعالم نعمت چگینى تهیه کننده ســریال 
«هاتف» قرار بود تا تیتراژ این سریال را محمد اصفهانى 
بخواند اما تاکنون کــه یک هفته از پخش این ســریال 
مى گذرد مخاطب نــه تنها صداى اصفهانى را نشــنیده 
است بلکه نام او بعد از قســمت اول از تیتراژ ابتدا و انتهاى 
این سریال حذف شده اســت. همچنین تنها نام چندین 

ترانه سرا که قرار بود اصفهانى بخشى از آثارشان را براى 
تیتراژ «هاتف» بخواند، هنوز در تیتراژ پایانى دیده مى شود. 
نعمــت چگینى، تهیه کننده این ســریال مســائل مالى 
را در این امر دخیل ندانســت و گفت:  مــوارد دیگرى در 
میان بود که دیگر این همکارى میســر نشــد. در اصل 
ما ســفارش این کار را خیلى دیــر به او دادیــم و آقاى 
موسى پور هم فرصت نکرد تا آهنگسازى این کار را انجام 
دهد و این را به دیگر دوستان سپردیم و بعد از آن دیدیم که 
پنج قسمت از سریال روى آنتن رفته و دیگر عمًال ارزشى 

ندارد به همین دلیل منصرف شدیم.
چگینى دلیل پخش نشــدن این تیتراژ را آماده نبودن آن 
عنوان کرد و گفت: اگر سریال ما 30 قسمت بود مى توانستیم 
بعد از قســمت پنجم، تیتراژ را پخش کنیم، اما زمانى که 
سریالى ده قسمت است عمًال این کار بیهوده است که براى 
پنج قسمت مبلغى هنگفت را پرداخت کنیم! این اشتباه ما 
بود که نام آقاى اصفهانى را در تیتراژ زدیم و مردم یک هفته 
منتظر شنیدن صداى این خواننده بودند و از همینجا از همه 
مردم ایران عذرخواهى مى کنم. نام اصفهانى فقط در تیتراژ 

قسمت اول بود و در قسمت هاى بعدى حذف شد.
این تهیه کننده با اشاره به اینکه پیش تر قرار بود  محسن 
چاوشى خوانندگى این سریال را به عهده داشته باشد، گفت: 
چاوشى یکى از گزینه هاى پیشنهادى سیما بود که بعد از 
صحبت کردن با او به دلیل مســائل مالى با هم به توافق 
نرسیدیم و همین باعث شد تا سه روز قبل از پخش به آقاى 
اصفهانى پیشــنهاد دادیم. در این فاصله زمانى کوتاه هم 
عمًال او و گروهش نمى توانســتند کارى که در خور شأن 

شان بود را به ما تحویل دهند. 

مجموعه تلویزیونى «هاتف» به تهیه کنندگى 
نعمت چگینى و کارگردانــى داریوش یارى، در 
ده قسمت 50 دقیقه اى ساخته شده است که هر 
شب حوالى ساعت 22و15دقیقه پخش مى شود 

و تکرار اول آن ســاعت یک بامداد 
و تکرار دوم این ســریال نیز 

ساعت 15و15 دقیقه روى 
آنتن شبکه یک مى رود.

دوست ندارم 
مرد خوب 

در فیلمم باشد

تهمینه میالنى:

تهمینه میالنى با حضور در برنامه «سى و 
پنج» درباره مشکالتى که در دوران فعالیت 

حرفه اى داشته است، توضیح داد.
این کارگــردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده ســینما این 
هفته مهمان فریدون جیرانى در برنامه اینترنتى «سى و پنج» بود.

میالنى در ابتداى برنامه درباره دورى چهارســاله اش از ســینما 
گفت: فیلمنامه مى نویســم ولى پروانه ســاخت به من نمى دهند، 
«فرى کثیف» را نوشتم که داستانى درباره اراذل و اوباشى بود که 
ما نباید آنها را تنبیه کنیم ولى مجوز به آن نداده اند و مى گویند که 
فعًال صالح نیست. حتى به من گفتند که اگر یک مرد آن را بسازد 
ما مشکلى نداریم و به اســم «فرى کثیف» هم ایراد گرفتند و من 
اسم آن را «شیر و خط» گذاشــتم ولى بازهم گفتند فیلمنامه را به 

یک مرد واگذار کن تا بسازد.
او با اشاره به اصالحیه هایى که توسط شــوراى پروانه ساخت به 
فیلم «ملى و راه هاى نرفته اش» وارد شده است، افزود: در فیلمنامه 
«ملى و راه هاى نرفته اش» هم نام شخصیت مرد عباس بود که 

قصد و گفتند نباید اسم مذهبى باشد و با اینکه من هیچ 
هدفى نداشتم تغییر دادم، به نظرم این نوع نگاه ها بسیار سطحى 
است. در کل براى این فیلم ایرادهاى زیادى گرفتند که من به آنها 

تن ندادم چون غیر اصولى و غیرعلمى بود.
این کارگردان درباره برچسب زنى هایى که نسبت به او از گذشته 
شده است، درباره مشکلى که براى فیلم «سوپراستار» ایجاد شد، 
توضیح داد: در زمان «ســوپر استار» وزیر ارشــاد آن زمان آقاى 
صفارهرندى بودند و از بخت بد من ایشــان در روزى که شوراى 
پروانه ساخت فیلم من را دید به یک برنامه تلویزیونى رفت و از آن 
تعریف کرد و اتهام فیلمســاز دولتى را به من زدند اما من همینجا 
اعالم مى کنم که تاکنون هیچ فیلم سفارشى نساختم و تنها یک 

وام صد میلیونى دریافت کرده ام.
میالنى با بیان اینکه نیاز است مشکالت جامعه را بیان کنیم تا حل 
شود گفت: من شــش فیلمنامه درباره ایدز نوشتم که یکى از آنها 
حتمًا باید مجوز مى گرفت و ساخته مى شــد، آن هم داستان یک 
معتاد نجیبى بود که از طریق ســرنگ آلوده دچار بیمارى شده بود 
و همسرش را هم آلوده کرده بود، چه اشکالى داشت اگر این فیلم 

ساخته مى شد؟ در پاسخ من گفتند که نه، قبحش مى ریزد.
این کارگردان دربــاره مقاومت هایى کــه در برابر اصالحیه هاى 
ارشاد در طول مدت فعالیتش کرده اســت، گفت: من دست خط 
دارم از مدیر کل ارشاد وقتى داشتم «دو زن» را مى ساختم. (دوره 
خاکبازان) براى من نوشــت این فیلمنامه فاقد ارزش است و نباید 
ساخته شود. اما من «دو زن» را آنطورى که دلم خواست ساختم. 

براى «سوپر استار » هم همین شــد. این فیلم را هم 
همینطور که شــما دیدید ســاختم، نکته دیگر اینکه 
با پاك و درست شدن شــخصیت ها در پایان فیلم هم 

مخالف هستم.
میالنى با انتقاد از نوع نگاهى که به او مى شــود، ادامه 
داد: مرز خودى و ناخودى من را کشــته، من همیشــه 
ناخودى هســتم. باید براى هر شــورا اثبات کنم ضد مرد نیستم. 
شوراهاى مختلف به فیلم من ایراد مى گیرند که مرد خوب در فیلم 
تو کجاست؟ من دارم درام مى سازم. اصًال نمى خواهم مرد خوب در 

قصه ام بسازم. کارگردان هاى دیگر مرد خوب  بسازند.
میالنى در بخش دیگر برنامــه در مورد فیلم هــاى دیگر خود و 
مشکالتى که داشتند، گفت: «دیگه چه خبر» هم در شورا رد شد. 
اما آن را هم ســاختم البته با گرفتن امضا از آقاى جوزانى و آقاى 
بهشــتى و یک نفر دیگر که خیلى من را اذیت کرد. همچنین در 
دوران خاکبازان بسیار اذیت شدم. آبستن بودم و بچه ام را از دست 
دادم. یکسرى افراد که حتى جنسیت هم برایشان مهم است نباید 

مسئولیت مدیریتى را بگیرند.
او افزود: در مورد «بچه هاى طالق» گفتند برو بساز شد شد، نشد 
نشد. همه را بســیج کردم و ســاختم. بعد که در فجر کاندیدا شد 
گفتم اشتباه کردم. آن زمان آقاى خاتمى وزیر بود. جایزه آن زمان 
آپارتمان بــود. به من جایزه ندادند و گفتند تــو ازدواج نکرده اى و 

جایزه را به کسى که دوست داشتند هدیه دادند.
میالنى با اشاره به برخوردهایى که از جانب هیئت انتخاب جشنواره 
فجر با فیلم هایش شده اســت، توضیح داد: شــش فیلم من در 
جشنواره فجر انتخاب شد، خوشــبختانه همه کمیته هاى انتخاب 
هم سیاسى هستند. «افســانه  آه » هم در فجر نگذاشتند. یکسال 
بعد تلویزیــون آن را پخش کرد و دو نفــر از کمیته انتخاب زنگ 
زدند و حاللیت خواســتند که فیلم من را رد کرده اند زیرا در موقع 
نمایش آن خواب بودند. امســال هم براى فیلم  «ملى و راه هاى 
نرفته اش» یکى از همان ها زنگ زد و باز براى رد فیلم عذرخواهى 

کرد.

دلیل حذف محمد اصفهانى از تیتراژ سریال «هاتف»
تهیه کنندگى لویزیونى «هاتف» به
کارگردانــىداریوش یارى، در ینى و

50 دقیقه اى ساخته شده است که هر 
2ى ساعت 22و15دقیقه پخش مى شود 

آن ســاعت یک بامداد  ل
این ســریال نیز  م

و15 دقیقه روى 
 یک مى رود.

«لس آنجلس- تهران»
 به آمریکا مى رود

مهدى پاکدل
 در نقش آتش نشان 
«چهارراه استانبول»

تکرار مجموعه برنامه «ماه عسل» با اجراى 
«احسان علیخانى» از شبکه شما به روى 

آنتن مى رود.
 بنا بر این گزارش، این برنامه تلویزیونى 
هر روز ســاعت 18 به روى آنتن مى رود 
و عالقه منــدان این برنامــه پرمخاطب 
مى توانند براى بار دوم بیننده ماجراهایى 
باشند که در «ماه عسل» روایت شده است. 
شبکه شما با انتخاب برنامه «ماه عسل» به 
عنوان برنامه اى پرمخاطب از داشته هاى 
سازمان صداوسیما براى جذب مخاطب در 
ساعات بى رمق تلویزیون بهره برده است.

دوباره «ماه عسل» ببینید
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عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران با بیان اینکه کاهش وزن درمان اصلى کبد چرب است، 
گفت:افرادى که داراى اضافه وزن هستند براى جلوگیرى از عوارض این بیمارى باید وزن خود را کاهش 

دهند.
امیرعلى ســهراب پور کاهش 10 درصدى وزن را براى مقابله با این بیمارى کافى دانست و افزود:در این 
حالت کبد چرب به میزان قابل مالحظه اى کاهش پیدا کرده و فرد ضمن بهبودى، ازعوارض این بیمارى 

نیز رهایى خواهد یافت.
این فوق تخصص گوارش و کبد ادامه داد: عالوه بر کاهش وزن، ورزش کردن به میزان 150 دقیقه در هفته، 

پرهیز از زیاده روى در مصرف مواد قندى و چربى، پرهیز از مصرف دخانیات و الکل و کنترل فشارخون، 
مهمترین عوامل مؤثر در درمان کبد چرب و جلوگیرى از عوارض آن هستند.

وى تصریح کرد:درمان کبد چرب، دارو 
نیست و داروها اعم از گیاهى 

و شیمیایى نقش بسیار 
اندکى در درمان این 
بیمارى دارند.داروها 
نقــش فرعــى در 

درمان کبد جرب دارند 
و فقــط در کبد چرب هاى 

شدید بهتر است استفاده شوند. 
سهراب پور به عوارض کبدچرب 

اشــاره کرد و گفت: کسانى که 
چربى در کبدشــان رسوب کرده 

و کبد چــرب دارند، بیــش از افراد 
سالم در معرض رســوب چربى در 

شریان هاى قلب و مغز و کلیه هستند و 
بنابراین الزم است شیوه زندگى سالمى 

را اتخاد کنند.
وى اظهارداشت: در بیماران دچار کبد چرب، 

خطر مرگ ناشى از سکته هاى قلبى و مغزى بسیار بیشتر از 
عوارض کبدى است. بنابراین این افراد بیشتر از آن که نگران 

کبد خود باشند، باید توصیه هاى پیشگیرانه مربوط به 
سکته هاى قلبى و مغزى را رعایت کنند.

 

0ر کاهش 10 درصدى وزن را براى مقابله با این بیمارى کافى دانست و افزود:در این 
زان قابل مالحظه اى کاهش پیدا کرده و فرد ضمن بهبودى، ازعوارض این بیمارى 

ت.
،،ته، 0رش و کبد ادامه داد: عالوه بر کاهش وزن، ورزش کردن به میزان 150 دقیقه در هف
 مصرفمواد قندى و چربى، پرهیز از مصرفدخانیاتو الکل و کنترل فشارخون، 

 در درمانکبدچربو جلوگیرى از عوارض آن هستند.
ن کبد چرب، دارو

 گیاهى
ر 

د 
 هاى 

ده شوند. 
ض کبدچرب 

 کسانى که 
رسوب کرده 

یــش از افراد 
ـوب چربى در 

ز و کلیه هستند و 
یوه زندگى سالمى 

یماران دچار کبد چرب، 
کته هاى قلبى و مغزى بسیار بیشتر از 
بنابراین این افراد بیشتر از آن که نگران 

وصیه هاى پیشگیرانه مربوط به 
زى را رعایت کنند.

اضافه وزن
 کبدتان را چرب مى کند

طب نوین و ســنتى درباره پیاز نــکات معتبر و موثق 
بسیارى مطرح کرده است که براى افزایش آگاهى به 

مهمترین آن اشاره مى کنیم.
پیاز طبع گرم و خشــکى دارد و هرچه تند و تیزى آن 
بیشتر و شــکل آن کشیده تر باشــد، گرمى و خشکى 

بیشترى در بدن ایجاد مى کند.
گرمى و خشــکى پیاز با پختن آن کاهش و به اعتدال 

نزدیک مى شود.
پیاز گرد سفید از پیاز قرمز کشیده مزاج معتدل ترى دارد 
و هنگام پوست کندن و خرد کردن، کمتر باعث سوزش 

چشم مى شود.

هر چه سر پیاز باریک تر و ســایز آن کوچک تر باشد،  
میزان نیترات موجود در آن کمتر است.

کســانى که در هواى گرم، دچار ســردرد مى شوند، 
از مصرف پیاز هاى قرمز کشــیده و حتى بوییدن آن 

خوددارى کنند.
گرم مزاجان در صورت مصرف پیاز، باید از انواع سفید و 
گرد و شیرین آن استفاده کنند یا ترشى آن را بخورند تا 

دچار عوارضش نشوند.
پیاز در افرادى که ســوء مزاج گرم دارند،  ســبب بروز 

سردرد مى شود، به خصوص اگر پیاز خام و تازه باشد.
همچنین مصرف پیاز پخته با ســرکه بــراى تقویت 

هاضمه مناسب است.
افرادى که دچار غلظت خون هســتند، در مصرف پیاز 
پخته زیــاده روى نکنند. البته پیازهاى ســفید خام و 

شیرین این زیان را ندارند.
برخى افراد با این تصور که پیــاز کاهنده قند و چربى 
خون است، از آن به عنوان یک داروى درمانى استفاده 
مى کنند. الزم است بدانید این موضوع هنوز به اثبات 

نرسیده و به پژوهش بیشترى نیازمند است.
اثراتــى از خاصیت تقویت کنندگى سیســتم ایمنى با 
پیاز مشاهده شــده که مى تواند سبب کاهش عفونت 
ویروسى و باکتریایى بخصوص در فصل زمستان شود. 

خوردن هویج باعث مى شود شخص مبتال به دیابت 
نشود و چنانچه شخص مبتال شد، خوردن آب هویج 

در درمان دیابت نقشى مؤثر دارد؟
 هویج جزء ســبزیجاتى اســت که مقادیــر قابل 
توجهى فیبــر دارد و عــالوه بر اینکــه خاصیت 
ســیرکنندگى باالیى دارد، کالرى آن کم اســت.

 از این رو گنجاندن آن در برنامه غذایى افراد مبتال 
به دیابت یک گزینه خوب محسوب مى شود البته به 
شرط آنکه به صورت خام مصرف شود نه به شکل 

آب هویج و پخته شده.
همچنین فیبر موجود در این سبزى و همچنین نوع 
قندى که در آن وجود دارد به گونه اى است که اگر 
خام مصرف شــود، قند آن آزاد نمى شــود بنابراین 
افراد دیابتــى مى توانند بدون نگرانــى از افزایش 

قندخون، هویج خام را در طول شــبانه روز استفاده
 کنند. اما اگر هویج پخته شود، در اثر حرارت تغییرى 
در پیوند شــیمیایى آن اتفاق مى افتــد که منجر به 
آزاد شدن قند آن شده و قابلیت جذب آن در بدن را 

افزایش مى دهد.
 از طرفى دیگر، آب هویج نیز به دلیل اینکه حاوى 
قند زیادى هست و فیبر آن کمتر است، براى افراد 
دیابتى اصًال مجاز نیســت. به عبارت ساده تر، اگر 
دیابتى ها آب هویــج یا پخته شــده آن را مصرف 
کننــد، بــه علــت فیبــرى کــه دارد ســرعت 
جــذب قنــد در بــدن بیمــاران بــاال مــى رود. 
در ایــن صــورت دیگــر نمى تــوان هویــج را 
بــه عنــوان یــک مــاده بــدون قند حســاب 

کرد. 

نشانه هاى اولیه مسمومیت خفیف با گاز مونواکسید کربن اغلب شبیه به عالئم مرتبط با آنفلوآنزا، 
مانند حالت تهوع، استفراغ و خستگى به نظر مى رسند.

هنگامى که بدن بیش از اندازه مونواکســید کربن تنفس کند، این گاز در خون جایگزین اکسیژن 
مى شود. بدون اکسیژن، سلول ها در سراســر بدن مى میرند و فعالیت اندام ها متوقف مى شود. از 
این رو آشنایى با نشانه ها و عالئم اولیه مسمومیت با این گاز و دریافت کمک پزشکى اهمیت دارد.

سردرد مبهم
شایع ترین نشانه هشــداردهنده اولیه مســمومیت خفیف با مونواکســید کربن یک نوع سردرد 
تنشــى اســت. افرادى که مســمومیت با مونواکســید کربن را تجربه کرده اند، آن را به عنوان 
سردردى مداوم که در قسمت جلو سر احساس مى شــود و دردى مبهم را ایجاد مى کند، توصیف

 مى کنند.
سردردها به راحتى نادیده گرفته مى شوند، از این رو هنگام مواجهه مداوم با آنها در یک محیط ثابت 

مانند خانه، محل کار، یا خودرو بهتر است این شرایط جدى گرفته شود.  

ضعف عضالنى و سرگیجه
با جایگزینى مونواکسید کربن به جاى اکسیژن در خون، که مرگ سلول ها را به همراه دارد، ضعف 
عضالنى مى تواند شکل بگیرد. این شرایط ممکن است انجام فعالیت هاى روزانه مانند پیاده روى 

را چالش برانگیزتر کند.
سرگیجه یکى دیگر از نشانه هاى هشدار دهنده اولیه مسمویت با مونواکسید کربن است. در موارد 
شدید، اگر مونواکسید کربن به میزان کافى تنفس شده باشد ممکن است به از دست دادن هوشیارى، 

از جمله غش کردن منجر شود.

حالت تهوع و استفراغ
نشانه هاى اولیه مسمومیت خفیف با گاز مونواکسید کربن اغلب شبیه به عالئم مرتبط با آنفلوآنزا، 
مانند حالت تهوع، استفراغ و خستگى به نظر مى رسند. بر خالف آنفلوآنزا، مسمومیت با مونوکسید 
کربن موجب دماى باالى بدن (تب) نمى شــود. اگــر چند نفر در خانه این نشــانه هاى را تجربه

 مى کنند یا با نشــانه هاى دیگر که در این مطلب به آنها اشاره شــده مواجه هستند، این مى تواند 
افزایش نگرانى ها را موجب شود.

تنگى نفس
با تجمع مونواکسید کربن در خون، نشانه هایى ممکن است به طور 

قابل توجهى تشدید شوند. تنگى نفس یا تنفس سریع یکى از 
این نشانگرهاست. اگر چند نفر با این نشانه مواجه شده 

اند باید توجه ویژه اى به آن داشته باشید.
به همراه تنگى نفس، فردى با مســمومیت 

مونواکســید کربن ممکن است احساس 
فشار یا درد در ناحیه ســینه را تجربه 

کند. این درد در ناحیه سینه ممکن 
است با تندتپشــى، تعداد بیش 

از صد تپش قلــب در دقیقه، 
همراه باشد.

گیجى و خواب آلودگى
توانایى فرد براى تفکر روشن ممکن است تحت تأثیر 

تجمع مونواکســید کربن در خون قرار بگیرد، که به سردرگمى، 
اختالل در قضاوت، مشکالت حافظه و در برخى موارد، توهم 

منجر مى شود.
همچنین، مسمومیت با مونواکسید کربن ممکن است موجب 
احساس خواب آلودگى در فرد شود. افراد اغلب این نشانه را به 
عنوان عاملى نگران کننده در نظر نمى گیرند، که موجب به 
خواب رفتن و تداوم تنفس مونواکسید کربن تا زمان تشدید 

مسمومیت یا مرگ منجر مى شود.

تارى دید
مغز تحت تأثیر کمبود اکسیژن قرار مى گیرد و تارى دید یکى دیگر 

از نشانه هایى است که باید در زمینه مسمومیت با گاز مونواکسید کربن مورد توجه قرار داد. این نشانه کمتر 
شایع است و به طور معمول تنها در موارد شدید با تجمع مونواکسید کربن در خون شکل مى گیرد.

تشنج
در موارد شدید، مسمومیت با مونواکسید کربن ممکن 

است موجب تشنج شود که به عنوان یک انفجار کنترل 
ناپذیر فعالیت هاى الکتریکى در مغز که اسپاســم هاى 

عضالنى را به همراه دارد، تعریف شده است.
از آنجایى که تشنج ها به طور معمول در شرایط نزدیک 
به مرگ رخ مى دهند، کمک پزشــکى باید به سرعت در اختیار 
فرد قرار بگیرد، اما متأسفانه ممکن است مسمومیت از مرز نقطه 

احیا عبور کرده باشد.

زغال اخته میوه اى سرشار از موادمغذى است که داراى 
خواصى چون الغرى،ضد اسهال، دفع سنگ کلیه و ضد 

سرطان است.
زغال اختــه حــاوى مقادیر زیــادى آهن، کلســیم، 
C B2 ,E و  , B1 اســیدفولیک، ویتامین هــاى
فالوونوئیدها است. این میوه خوشمزه کم کالرى است 
و باعث اضافه وزن نمى شــود. همچنین این میوه منبع 
خوبى براى فیبر است و آنتى اکســیدان ها زیادى دارد 
که مقاومت بدن در برابر بیمارى هاى غیر واگیر را باال 
مى برند و به پیشگیرى از صدمه به سلول ها و بافت هاى 
بدن و در نهایت پیشگیرى از بیمارى هایى چون بیمارى 
قلبى، سرطان، دیابت، تصلب شرایین، آب مروارید، آرتروز 

و آرتریت کمک به سزایى مى کنند.

مصرف زغال اخته به کاهش بیمارى هاى قلبى کمک 
مى کند. علت این امر سطح باالى آنتى اکسیدان طبیعى 
به نام آنتوسیانین است که در سبزیجات و میوه هاى با 
رنگ تیره یافت مى شود. در یک مطالعه بلندمدت روى 
تعدادى از زنان مشخص شد، خطر ابتال به بیمارى هاى 
قلبى در زنانى که رژیم غذایى مناســب بــا مقدار زیاد 
آنتوســیانین را اجرا مى کردند به طور عمده اى کاهش 

یافت.
زغال اخته به کاهش سطح کلسترول نیز کمک مى کند. 
پلى فنول هاى موجــود در زغال اختــه باعث کاهش 
کلسترول خون مى شوند و براى ســالمتى قلب مفید 

هستند.
مصرف عصاره زغال اختــه براى پیشــگیرى از بروز 

عفونت در مجارى ادرارى مفید است.
آب زغال اخته براى افراد مبتال به سنگ هاى 
کلیــه و ادرار بدبو موثر 
اســت، زیــرا با 

اســیدى کردن ادرار در رفع آن اثر چشمگیرى دارد، به 
خصوص اگر سنگ کلیه از جنس کلسیمى باشد.

موادمغذى موجود در زغال اخته از رشــد سرطان هاى 
ریه، کولون و تکثیر سلول هاى سرطان خون بدون تاثیر 
بر سلول هاى ســالم جلوگیرى مى کنند. خصوصیات 
منحصربه فرد زغال اخته قابلیت باالیى در جلوگیرى از 
انتقال سرطان در بدن دارد. ترکیبات موجود در این میوه 
براى جلوگیرى از سرطان پروستات، پوست و شش نیز 

موثر است.

زغال اخته از دو طریق در کاهش وزن مؤثر 
است 

نخســت اینکه زغال اخته مانند تنظیم کننده انسولین 
عمل مى کند. این ماده غذایى تاثیر انسولین و انباشتگى 
چربى ها را کاهش مى دهد و در روند ازبین بردن چربى ها 
شرکت و به الغرى مى کند. دوم اینکه زغال اخته به دفع 
سموم و چربى هایى که در بافت هاى بدن تجمع مى کنند 
یارى مى رساند. تجمع ســموم و چربى ها در بافت هاى 

بدن عامل التهاب و احتباس آب محسوب مى شود.
زغال اخته جزء میوه هایى اســت که از بــروز عفونت 
جلوگیرى مى کنند. جوشــانده زغال اختــه در مداواى 
اسهال معمولى و اسهال خونى اثر دارد، به این صورت که 
باید یک قاشق سوپ خورى زغال اخته را با فنجانى آب 
سرد مخلوط کرده و آن را به مدت 5 دقیقه بجوشانید و 
پس از 15 دقیقه دم کشیدن، آن را صاف کرده و هر روز 

دو تا شش  فنجان از آن بنوشید.

7 نشانه هشداردهنده مسمومیت
 با مونواکسید کربن

خون، نشانه هایى ممکن است به طور 
گىنفس یا تنفس سریع یکى از 

ر با ایننشانه مواجه شده 
شته باشید.

 با مســمومیت 
ت احساس 

را تجربه 
مکن
ش

ىىى
ممم ممکن است تحت تأثیر 

وخون قرار بگیرد، که به سردرگمى، 
تحافظه و در برخى موارد، توهم 

سید کربن ممکن است موجب 
شود. افراد اغلب این نشانه را به 
 نظر نمى گیرند، که موجب به 
نواکسید کربن تا زمان تشدید 

شود.

رارمى گیرد و تارى دید یکى دیگر 
ینه مسمومیت با گاز مونواکسید کربن مورد توجه قرار داد. این نشانه کمتر 

 درموارد شدید با تجمع مونواکسید کربن در خون شکل مى گیرد.

تشنج
در موارد شدید، مسمومیت با مونواکسید کربن ممکن 

است موجب تشنج شود که به عنوان یک انفجار کنترل 
ناپذیر فعالیت هاى الکتریکى در مغز که اسپاســم هاى 

عضالنى را به همراه دارد، تعریف شده است.
از آنجایى که تشنج ها به طور معمول در شرایط نزدیک 
رررررررررریارر به مرگ رخ مى دهند، کمک پزشــکى باید به سرعت در اخت

فرد قرار بگیرد، اما متأسفانه ممکن است مسمومیت از مرز نقطه 
احیا عبور کرده باشد.

سمومیت
ن

 دیابتى ها هویج بخورند؟خواص شگفت انگیز یک میوه پاییزى

ره
ربا

ه د
نچ
آ

نید
بدا

ید 
ز با
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نصــف جهــان  مصاحبه  اخیر مدیــر ورزش قهرمانى 
باشگاه ســپاهان نشــان داد که همه بازیکنان تیم 
فوتبال بانوان آینده سازان روانه سپاهان شده اند و تیم 
نجف آبادى کامًال خلع سالح شده است. معلوم نیست 
آینده سازانى که در قرعه کشــى هم شرکت کرده و 
قرار است در رقابت هاى امسال شــرکت کند با چه 
ترکیبى مى خواهد گام به این رقابت ها بگذارد. با این 
حساب مشخص است که سپاهانى ها تیر خالص را 
به موحدى، مدیرعامل آینده سازان زده اند تا او بابت 

مصاحبه هایش علیه این باشگاه تاوان بدى بدهد.
اظهارات اســماعیل پناهنده که در آن به شرح ماجرا 

پرداخته را بخوانید:
*بازیکنان فصل گذشته تیم فوتبال بانوان آینده سازان 
به سپاهان پیوستند و تمرینات این تیم آغاز شده است.  

جلسه اى با بازیکنان و مربى تیم فوتبال آینده سازان 
در باشگاه سپاهان برگزار شد و بازیکنان قراردادهاى 
خود را امضاکردند. سمیه شهبازى به عنوان سرمربى 
و لیال نیکخــواه به عنوان سرپرســت در تیم فوتبال 
بانوان سپاهان در رقابت هاى لیگ برتر حضور خواهند

 داشت.
*یکى دو نفر از بازیکنان کمى به مبلغ قرارداد اعتراض 
داشــتند که با آنها صحبت کردیم. به هر حال بودجه 
مشخصى براى این تیم پیش بینى شده است و از این 
بازیکنان درخواست کردیم صبور باشند چراکه با ورود 
باشگاه سپاهان مطمئناً بازیکنان ضرر نمى کنند و آینده 
خوبى پیش رو خواهند داشــت. به بازیکنان گفته ایم 
باشگاه سپاهان تیمدارى نمى کند بلکه باشگاه دارى 
مى کند و تازه اول کار هستیم و مسلماً آمدن به سپاهان 

به نفــع آنهاســت.  همانطور کــه مى دانید موضوع 
باشگاه آینده سازان و همکارى آنها با باشگاه سپاهان 
کامًال منتفى شــد. باشگاه سپاهان مســتقًال براى

تیمدارى در لیگ برتر فوتبــال بانوان اعالم آمادگى 
کرده اســت و از امتیاز خودمان اســتفاده کرده ایم و 
سعید موحدى، مدیرعامل باشگاه آینده سازان میهن 
نجف آباد دیگر نقشــى در تیم فوتبال بانوان سپاهان 

ندارد.
*ســپاهان در اولین هفته از لیگ برتــر میزبان تیم 
ذوب آهن اســت و دربى اصفهــان در زمین چمن 
مجموعه ورزشــى صفاییه برگزار مى شــود. افسانه 
اقبال از تیم شهردارى بم، یک نفر از تیم فصل گذشته 
فوتسال سپاهان و یکى دو نفر از بازیکنان تیم جوانان 

اصفهان قرار است به ترکیب تیم اضافه شوند. 

«رامون دیاز» 
دیروز(دوشنبه) یکساله 
شدن حضورش روى نیمکت 

الهالل عربستان را پشت سر گذاشت.
رامون دیاز، ســرمربى آرژانتینى الهالل سال گذشته در این 
ایام به تیم الهالل پیوســت و هدایت این تیم عربستانى را بر 

عهده گرفت.
دیاز در این یکسال توانسته دو جام مختلف را کسب کند و فقط 
قهرمانى در آسیا براى او باقى مانده است. آمار او در این 366 
روز بى نظیر بوده است. او در این مدت در 42 بازى که سرمربى 
الهاللى ها بوده 32 برد، هشت مساوى و تنها دو باخت را تجربه 
کرده است و میانگین 38/2 امتیاز را به ثبت رسانده که در نوع 

خودش شگفت انگیز است.
قرارداد او با الهالل در پایان این فصل به اتمام مى رســد اما 
قطعاً با این روند بعید است سران عربستانى اجازه جدایى و عدم 

تمدید قرارداد را به او بدهند.

نصف جهان  پرسپولیس در دیدار امشب در گام اول باید 
به صعود و در گام بعد هم به آبرودارى فکر کند. شــاید 
تحقق خواسته اول سخت باشد، اما خواسته دوم کامًال 

در دسترس است.
تنها نماینده باقیمانده ایران در لیگ قهرمانان آسیا،  امشب 
براى صعود به فینال بازى ها به یــک معجزه نیاز دارد؛ 

چیزى که در فوتبال اصًال عجیب نیست.
تیم فوتبال پرســپولیس ایران امشــب (سه شنبه) در 
مسقط پایتخت کشــور عربى عمان، به مصاف الهالل 
عربستان مى رود. این دیدار، بازى برگشت نیمه نهایى 
لیگ قهرمانان آسیاست. در بازى رفت، نتیجه چنان رقم 
خورد که حاال فینال آسیا، رؤیایى دور براى سرخ ها باشد 
اما در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینى نیست. در فوتبال 
همه چیز مى تواند اتفاق بیافتــد و «معجزه» در فوتبال، 

اعجاز ندارد.
پرسپولیس ایران در بازى رفت - با حاشیه یا بدون آن - 
باخت اما حکمت بازى هاى رفت و برگشت، همین است 
که بازنده مى تواند در 90 دقیقه دوم، نتیجه را به سود خود 
برگرداند. هرچند سخت و هرچند دور از انتظار، پرسپولیس 

90 دقیقه وقت دارد که خود را به فینال آسیا برساند.
سرخ پوشان ایرانى در تاریخ خود بارها نشان داده اند که 
مى توانند به بازى برگردند. چه در آسیا باشد و حریف، تیم 
قزاقستانى و عربستانى (آلیما و االهلى) و چه ایران باشد 
و حریف، استقالل تهران، پرسپولیسى ها راه برگشتن به 

بازى را خوب بلدند.
همین چند ماه پیش بود که بارسلونا بازى 4 بر صفر باخته 
دور رفت یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان اروپا را در بازى 
برگشت جواب داد و در نهایت 6 بر 5 برنده شد. درست 
است، پرسپولیس ایران شباهتى به بارسلوناى افسانه اى 
ندارد و بازیکنانش هم حتى نزدیک مسى و نیمار نیستند 
اما الهالل عربســتان هم پارى ســن ژرمن نیست و 
بازیکنانش هر چند توانمند، به گرد پاى ستاره هاى تیم 
پاریسى نمى رسند. به هر حال همه این روزها مثال این 
دو باشگاه اروپایى را مى زنند و ما هم امیدواریم امشب 
پرسپولیس بارساى ایران و الهالل هم پارى سن ژرمن 

عربستان باشد.
پرســپولیس براى  این بازى، حسین ماهینى را به دلیل 
محرومیت و فرشاد احمدزاده را به علت مصدومیت در 
اختیار ندارد. مهدى طارمى هم که فعًال از تیم دور است. در 
طرف دیگر، الهالل عربستان با بازیکنان سطح باالیش به 
میدان مى آید و شاید به بازیکنى مثل «ماتیاس بریتوس» 
اروگوئه اى - که مورد غضب هواداران عربستانى است 
- هم بازى دهد. هر چه باشد، این بازى، جدال مرگ و 
زندگى است براى پرسپولیس. حتى اگر احتمال مرگ از 
امید زندگى بیشتر باشد، باید جنگید و به جادوى ساق هاى 

بازیکنان امیدوار بود.
اما مرور حاشیه ها و اخبار قبل از این بازى خالى از لطف 

نیست.
روزنامه «الریاضیه» عربســتان ابتدا به اقدام باشــگاه 
پرســپولیس که یک هواپیما براى بردن هوادارانش به 
مسقط اختصاص داده اشاره کرد ولى این روزنامه چاپ 
سعودى در ادامه با انتشار عکســى از چند خانم هوادار 
پرسپولیس که عدد 6 را نشان داده بودند گاف داد و این 
عدد 6 را به معجزه نیوکمپ مقابل پارى سن ژرمن ربط 
داد و نوشت: پرسپولیس امیدوار است همانند بارسلونا در 
دیدار برگشت با پارى سن ژرمن 6 گل بزند و به مرحله 

بعد صعود کند!
همچنین این روزنامه با اشاره به تاکتیک «رامون دیاز»، 
سرمربى الهالل براى بازى برگشت با پرسپولیس نوشت: 
رامون دیاز تصمیم گرفته است براى بازى با پرسپولیس 
با همان تاکتیک بازى رفت با العین در امارات وارد میدان 
شود؛ بدین ترتیب الهالل با سه مدافع  به نام هاى محمد 
جحفلى، عبدا... الحافظ و اسامه هوســاى وارد میدان 

خواهد شد تا نتیجه بازى رفت را حفظ کند.
سرمربى تیم فوتبال الهالل همچنین از یکى از بازیکن 
تک کارته تیمش خواســت تحت هیچ شرایطى روى 

بازیکنان پرسپولیس مرتکب خطا نشود.
 چند بازیکن الهالل در حال حاضر تک اخطاره هستند و 
در صورت گرفتن کارت زرد مقابل پرسپولیس و صعود به 
دیدار نهایى، بازى رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا را از 

دست خواهند داد.
یکى از این بازیکنان سلمان الفرج، مهره کلیدى الهالل 
است. رامون دیاز سرمربى الهالل در جریان تمرین این 
تیم به سلمان هشــدار داد تا تحت هیچ شرایطى روى 

بازیکنان پرسپولیس مرتکب خطا نشود.
به گزارش نصف جهــان، همچنین طبق گزارش هاى 
رسانه هاى نزدیک به باشگاه پرسپولیس،طى دو فصل 
گذشته کمتر دیده شده که «برانکو ایوانکوویچ» به طور 
همزمان از دو هافبک دفاعى در ترکیبش استفاده کند 
اما به نظر مى رسد سرمربى کروات سرخ ها قصد دارد 
در بازى حیثیتى امشــب مقابل الهالل چنین کارى را 

انجام دهد.
برانکو که معموًال از سیســتم 4-4-2 لوزى اســتفاده

مى کرد، کمال کامیابى نیا را به عنوان تک هافبک دفاعى 
در ترکیبش قرار مى داد. محســن ربیع خواه هم دیگر 
بازیکنى بود که در این پست مورد استفاده قرار مى گرفت. 
غیبت کامیابى نیا در بازى رفت مقابل الهالل باعث شد 
تا فرصت به ربیع خواه برسد اما به نظر مى رسد نمایش 

ضعیف پرســپولیس در دیدار رفــت با نماینده 
عربســتان، برانکو را متوجه اشتباه 

خود کرده اســت. سرمربى 
سرخپوشان متوجه شده 

که ربیع خواه نمى تواند به تنهایى ارتباط بین خط دفاعى 
و میانى را برقرار کند.

کامیابى نیا فصل قبل چنین وظیفه اى را به خوبى انجام 
مى داد اما ناآماده بودن این بازیکن از یک ســو و قابل 
اعتماد نبودن ربیع خواه از ســوى دیگر باعث شــده تا 
سرمربى قرمزها تصمیم بگیرد که از هر دو بازیکن در 

ترکیب اصلى بهره گیرد.
به احتمال خیلى زیاد در دیدار امشب برابر الهالل عربستان 
برانکو از این دو بازیکن در ترکیب اصلى اســتفاده کند. 
ضمن اینکه برانکــو، نوراللهى را هــم در اختیار دارد و 

مى تواند از او استفاده کند.
احتماًال کامیابى نیا، محسن ربیع خواه و محسن مسلمان 
سه هافبکى خواهند بود که در ترکیب اصلى سرخپوشان 
به میدان خواهند رفت و در این صورت پرســپولیس با 
وجود آنکه به گل زیاد نیاز دارد اما
 دفاعــى تــر از قبــل

 مى شود.

در آرزوى بارساى ایران 
و پارى سن ژرمن عربستان!

میوندالن، ششمین برد پیاپى فصل را نیز با دروازه بان 
ایرانى خود تجربه کرد.

بازى هاى هفته بیست و هفتم اوبوس لیگ نروژ پیگیرى 
شد که در یکى از آنها تیم میوندالن در حضور ثابت سوشا 
مکانى در ورزشگاه خانگى ایساچسن مقابل فردریک استاد 

قرار گرفت.
 یاران سوشا مکانى که در پنج بازى اخیر اوبوس لیگ به پیروزى 
رسیده بودند، باز هم موفق شدند با نتیجه 3 بر یک فردریک استاد را 
مغلوب کنند تا در فاصله سه هفته به پایان مسابقات با 46 امتیاز در رده 
چهارم جدول جاى بگیرند و تنها 3 امتیــاز براى قطعى کردن حضور در 

پلى آف نیاز داشته باشند.
مکانى در این دیدار دروازه بان میوندالن بــود ولى برخالف پنج بازى 

گذشته نتوانست کلین شیت کند.

  آمار تـــرسناك دیاز

تیــر خالص 
به موحدى

ادامه یکه تازى 
یاران سوشا مکانى  

پرسپولیس ایران - الهالل عربستان 

«رامون د
دیروز(دوشنبه) یک
حضورش روى نیم شدن
الهالل عربستان را پشت سر گذاش
د راموندیاز، ســرمربى آرژانتینى الهالل سال گذشته
به تیم الهالل پیوســت و هدایت این تیم عربستانى ایام

عهده گرفت.
دیاز در این یکسال توانسته دو جام مختلف را کسب کند
قهرمانى در آسیا براى او باقى مانده است. آمار او در ای
2روز بىنظیر بوده است. او در این مدت در 42 بازى کهس
2الهاللى ها بوده 32 برد، هشت مساوى و تنها دو باخت
2کرده است و میانگین38/2 امتیاز را به ثبت رسانده ک

خودش شگفت انگیز است.
قرارداد او با الهالل در پایان این فصل به اتمام مى

  آمار تـــرسناك دیاز

دایى و عدم 

وازه بان 

یگیرى 
ت سوشا

ک استاد 

یروزى 
ستاد را 
ز در رده 
ضور در 

ج بازى

ازى 
کانى  

قطعاً با این روند بعید است سران عربستانى اجازه جد
تمدید قرارداد را به او بدهند.

ظریف و ظریف و 
روحانى روحانى 
خوب جواب خوب جواب 
ترامپ راترامپ را
 دادند دادند

زالتکو کرانچار:زالتکو کرانچار:

سرمربى سپاهان در مورد نتایج این تیم، اتفاقات مربوط به 
سایر تیم ها و مسائل سیاسى روز صحبت کرد.

«زالتکو کرانچار»، سرمربى کروات سپاهان که فصل را 
با این تیم خوب شروع نکرده بود، در دیدار با سیاه  جامگان 
با کســب یک پیروزى ارزشمند توانســت تا حدودى از 
فشار خارج شده و با آرامش بیشترى به کارش در این تیم 
ادامه دهد. او در مورد وضعیت تیم، بازیکنان، پرسپولیس، 

استقالل، سیاست و... با خبرنگاران صحبت کرده است.
 دلیل نتایج ضعیف دیدارهاى ابتدایى 
چه بود؟ براى  شما قابل  پیش بینى بود 
که ممکن است در شروع لیگ به مشکل 
بخورید و تیم براى هماهنگ شدن نیاز 

به زمان داشته باشد؟
پیش بینى شروع سخت در لیگ برتر را داشتم و مى دانستم 
در هفته هاى ابتدایــى دیدارهاى دشــوارى داریم و نیاز 
به تــالش و جنگندگى زیادى هســت. بازیکنان زیادى 
جذب تیم شــدند و ده تغییر در تیم مســلمًا نیاز به زمان 
دارد تا بازیکنان در قالب تیم قــرار بگیرند و بدانند در چه 
تیمى و با چه فلسفه  فوتبالى بازى مى کنند. ضمن اینکه 
عدم استفاده صحیح از موقعیت ها و گل هاى ساده اى که 
دریافت مى کردیم کار را براى ما دشوار کرده بود و مانع از 
نتیجه گیرى مى شد. ضمن اینکه حریفان ناشناخته اى مثل 
سپیدرود و پارس جم که به تازگى به لیگ برتر آمده بودند در 
ظاهر حریفان ساده اى به نظر مى رسیدند ولى کیفیت آنها 

غافلگیر کننده بود.
 همانطور که گفتید تغییرات زیادى در 
نقل و انتقاالت داشتید، باشگاه تمام 

خواسته هاى شما را برآورده کرد؟
بله، کامًال از خریدها راضى هســتم و خواســته هاى من 

برآورده شد.
 ولــى بازیکنى مثل حاج صفــى را از 
دســت دادید و با وجود پافشارى در 
جذب جپاروف او در استقالل ماندنى 
شد. اینها شکست در نقل و انتقاالت 

محسوب نمى شود؟

حاج صفى بازیکن با ارزش تیم ما بود و حساب ویژه اى روى 
او باز کرده بودیم ولى جدایى او قابل پیش بینى بود و براى 
همین اقدام به جذب سعید آقایى کردیم. به نظرم او یکى 
از بهترین دفاع چپ هاى ایران است و به خوبى توانسته در 
این پست خواسته هاى ما را برآورده کند. در مورد جپاروف 
هم ما او را مى خواستیم و در برنامه هایمان بود ولى جذب 
او برایمان امکانپذیر نبود چرا که اســتقالل به جدایى  این 
بازیکن رضایت نمى داد و ما هم سراغ گزینه بعدى یعنى 
رافائل برزیلى رفتیم تا نیازهایمان را پوشش دهد. در مجموع 

عملکرد خوبى در نقل و انتقاالت داشتیم.
 بازگشــت على کریمــى را چطور 

مى بینید؟
به اشتباه تصور مى شــد على کریمى قرار است جانشین 
حاج صفى شود در حالى که پست این دو بازیکن متفاوت 
است. ما قصد داشــتیم از حاج صفى به عنوان دفاع چپ 
استفاده کنیم که ســعید آقایى به جایش جذب شد و على 
کریمى به عنوان هافبک دفاعى به تیــم ما آمد که جزو 

نیازهاى مان بود.
  باشگاه تراکتورســازى درخواست 
ماندن مهدى شریفى را دارد ولى شما 

به این بازیکن اعالم نیــاز کرده اید. 
شانسى براى ماندن این بازیکن در 

تبریز وجود دارد؟
مهدى شریفى از نظر قانونى و قراردادى بازیکن ما محسوب 
مى شود و به حضورش نیاز داریم. زمانى که من دوره قبلى 
حضورم در سپاهان به پایان رسید شریفى به خوبى گلزنى 
مى کرد و تبدیل به گلزن اول سپاهان شد و در تراکتورسازى 
هم تا پیش از دوران مصدومیتش بازى هاى خوبى به نمایش 
مى گذاشت. او خیلى مى تواند به ما کمک کند و در نیم فصل 

منتظر بازگشتش هستیم.
 به عنوان ســئوال آخر، سخنان اخیر 
رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران را 
چطور دیدید؟ به عنوان یک شهروند 
غیر ایرانى که مــدت زیادى در ایران 
زندگى کردید شاید بتوانید منصفانه تر 

در این مورد نظر بدهید؟
ایران کشورى زیبا، امن و با ثبات است. دوست ندارم وارد 
این فضا شوم و معتقدم رئیس جمهور و وزیر امور خارجه 
محترم ایران به خوبى پاسخ این اظهارات را دادند و از آنها 

تشکر مى کنم.

سپاهان، آینده سازان را
 خلع سالح کرد



ورزش 13133063 سال چهاردهمسه شنبه  25 مهر  ماه   1396

نصف جهان- مدیرعامل و سرمربى سپاهان 
در مورد  اضافه شدن یک دستیار به  کادر 
فنى  تیم فوتبال بزرگســاالن سپاهان 

جلسات متعددى را برگزار کرده اند .
مدت هاست که شــایعه ایجاد تغییر و 
تحوالت در کادرفنى ســپاهان در بین 
اصحاب رسانه پخش شده و خیلى ها 
منتظرند که نــام گزینه هاى بومى 
دســتیارى «زالتکو کرانچار» 
مطرح شــود مخصوصاً با 
نتایجى که تیم امســال 
گرفته و جایگاه نامناسب 

این تیم در جدول.

احتماالً مدیران باشگاه ســپاهان براى آرام کردن 
سکوها بدشان نمى آید که یکى ازبازیکنان قدیمى و 
محبوب این تیم در کنار کرانچار روى نیمکت این تیم 
بنشیند تا هم جو سکوها آرام شود و هم تیم شرایط 

روحى مناسب ترى به دست بیاورد.
از طرف دیگر برد مقابل ســیاه جامگان کمک کرد 
تا کرانچار کمى در جــدول جایگاه تیمش را بهبود 
بخشد.اتفاقى که کمک مى کند تا مربى کروات کمى 

در مذاکرات دست قوى ترى داشته باشد.
شنیده هاى تأیید شــده حکایت از این دارند که 
باشــگاه از کرانچار خواســته تا در کادر فنى خود 
تغییراتى ایجاد کند و کرانچار هم با این پیشــنهاد 
موافق است منتها تفاوت دیدگاه باشگاه و سرمربى 

در این است که باشگاه ترجیح مى دهد هزینه هاى 
انجام شده براى یک مربى بومى باشد در حالى که 
کرانچار دوست دارد یک دســتیار اروپایى به کادر 
فنى خود اضافه کند.به این ترتیب باید ببینیم که در 
آینده چه اتفاقى رخ خواهد داد و چه دستیارى به تیم 
اضافه مى شود. گزینه بومى یا گزینه خارجى. شیده 
هاى نصف جهان  حاکى از آن اســت که محسن 
طاهرى، مدیرعامل سپاهان بر روى گزینه ایرانى 
اصرار دارد اما ترجیح کرانچار یک دستیار خارجى 
است، هر چند طاهرى در آخرین جلسه به سرمربى 
گفته که در نهایت به انتخاب او احترام مى گذارد و به 
عنوان نفر اول کادر فنى او باید نظر نهایى را در مورد 

دستیار ارائه دهد.

طاهرى ایرانى مى خواهد،  کرانچار خارجى!

مسعود شجاعى با پیشنهاد آ. ا .ك یکى از پرافتخارترین تیم هاى فوتبال یونان 
مواجه شده است. این بازیکن 34 ساله و ملى پوش ایرانى که در دوره تازه اى از 
فوتبالش به لیگ یونان مهاجرت کرد، با پانیونیوس، تیم خوش یمن ایرانى ها 

به اوج رسیده و حاال ممکن است دوباره به یک 
تیم دیگر خارجى منتقل شــود. 

جالب اینکه شجاعى 

یکى از محبوب ترین بازیکنان 
تیم پانیونیوس یونان است و  تنها بعد 
از یکسال حضور در این تیم بازوبند کاپیتانى 
پانیونیوس را به بازو بست. شجاعى یکى از 
گل هاى تیمش را در باخت بحث برانگیز برابر 

المپیاکوس به ثمر رساند.
اما خبر جالبى که اخیراً رسانه هاى یونانى منتشر کردند این است که 
باشگاه آ. ا .ك آتن یکى از مطرح ترین تیم هاى یونان، شجاعى را مى خواهد و 
مسعود احتماًال در ژانویه براى تقویت این تیم حاضر در لیگ اروپا باشگاه خود را 
تغییر خواهد داد. آ .ا ك که از مهمترین تیم هاى یونان در اروپا محسوب مى شود 
در رقابت هاى لیگ اروپا حاضر و با میالن هم گروه است. به نظر مى رسد حضور 
مسعود شــجاعى در این تیم مى تواند حضور بازیکنان ایرانى در رقابت هاى 
اروپایى را افزایش بدهد. شــجاعى که در دو اردوى گذشته تیم ملى در جمع 
ملى پوشان حاضر نبوده با تمرین و تمرکز، فرم خود را از گذشته بهتر کرده و 
قصد دارد تنها بازیکن ایرانى باشد که سه جام جهانى را تجربه کرده است. این 

انتقال به شجاعى براى نیل به این هدف کمک خواهد کرد.
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امروز؛  ایران - مکزیک

هافبک-مهاجم 26 ساله ذوب آهن با پنج گل 
و سه پاس گل تا پایان هفته نهم مؤثرترین 

بازیکــن لیگ هفدهم به حســاب 
مى آید.

در دیــدار پدیــده و 
از  ذوب آهــن 

نهم  هفته 

لیگ برتر 
تبریزى  مرتضى 
گل نزد تا از کورس رقابت 
بر ســر عنوان آقاى گلى لیگ از 
محمد قاضى عقب بیافتد که در همین 
مسابقه موفق به گلزنى شد و به تنهایى در 

صدر جدول گلزنان قرار گرفت.
با وجــود ناکامــى در گلزنــى، کاپیتان 
ذوب آهن با پاس گلى که در این مسابقه به 
سیدمحمدرضا حسینى داد تعداد پاس هاى 
گلش در لیگ هفدهم را به ســه پاس گل 
افزایش داد تــا با پنج گل و ســه پاس گل 

همچنان در صدر جدول مؤثرترین بازیکنان 
لیگ برتر باشد و باالتر از مهدى طارمى (چهار 

گل و 2 پاس گل) و محمد قاضى (6 گل و بدون 
پاس گل) بایستد.

کاپیتان ملى پوش ذوب آهن که با اضافه شدن «کى 
روش استنلى سوارز» ممکن است در دیدارهاى آتى به 

جاى مهاجم نوك کمى عقب تر بیاید و در ُپست بال چپ 
بازى کند احتمال دارد بــه همین دلیل فرصت کمترى براى 
گلزنى داشته باشد و در ادامه بیشتر در نقش گلساز ظاهر شود.

به این ترتیب، تبریزى با اینکــه در کورس آقاى گلى از قاضى عقب 
افتاد اما در جدول مؤثرترین بازیکنان لیگ همچنان باالتر از اوست.

نصف جهان گفتگوى اخیر مدیرعامل سپاهان با رادیو اصفهان در مورد موضوعات مختلف 
این باشگاه اصفهانى نشان دادکه سپاهانى ها یکبار براى همیشه مى خواهند از زیر 

منت چند ساله ذوب آهن که مدام آذرى از آن سخن مى گوید بیرون بیایند.
 به گزارش نصف جهان ،سعید آذرى سال هاى سال است که وقتى در مورد 
سپاهان سخن مى گوید از در اختیار گذاشتن رایگان یکى از بازى هاى 
سپاهان در ورزشگاه فوالدشهر(دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا) 
سخن گفته است، سپاهانى ها یک بار به او گفته اند وقتى این همه بازى 
در فوالدشهر برگزار کرده اند و میلیاردها تومان به ذوب آهن داده اند، 
در اختیار قرار دادن رایگان ورزشگاه براى یک بازى موضوعى 
عادى است. حاال با همه این احوال، سپاهانى ها مى خواهند 
یک بار براى همیشه از زیر  منت  ذوبى ها خارج شوند. 
صحبت هاى اخیر محسن طاهرى در رادیو اصفهان 
گویاى این موضوع اســت. با هم بخشى از این 

صحبت ها را مى خوانیم:
  باشگاه ســپاهان تا اوایل سال 95 در 
ورزشگاه ذوب آهن به میدان مى رفت 
و تا این ســال، حدود شش میلیارد 

تومان براى بازى در ورزشگاه فوالدشهر به باشگاه ذوب آهن پرداخت کرده است. در سال 94 براى 
هر بازى زیر نور در فوالدشهر مبلغ 56 میلیون و 600 هزار تومان به ذوب آهن پرداخت مى کردیم. 
این ورزشگاه از اصفهان فاصله دارد و ساختار زمین آن هم با زمین نقش جهان متفاوت است.   رقمى 
را به عنوان اجاره بها به ذوب آهن اعالم کرده ایم که در صورت موافقت، ورزشگاه نقش جهان را در 
اختیار این باشگاه قرار مى دهیم. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در مصاحبه هاى خود اینطور عنوان 
کرده که این باشگاه در گذشته یک بازى رایگان در فوالدشهر به سپاهان داده است. ما حاضریم 
عالوه بر آن یک بازى رایگان، در یک بازى دیگر هم ورزشگاه نقش جهان را به صورت رایگان در 
اختیار ذوب آهن قرار دهیم تا نشان دهیم دوست داریم نماینده اصفهان در همین شهر به میدان 
برود. با این حال باید بدانیم که هر ورزشگاهى قیمت خودش را دارد و امکانات نقش جهان قطعًا 
از فوالدشهر بهتر است! باشگاه ذوب آهن امسال هیچ درخواست مکتوبى در این خصوص براى 
باشگاه سپاهان نفرستاده بود تا اینکه حدود یک هفته پیش درخواست مکتوب براى انجام ده بازى 
خانگى در ورزشگاه نقش جهان را به باشگاه سپاهان فرستاد که تقریباً تمام بازى هاى خانگى این 
تیم تا پایان فصل را شامل مى شود. شنیده هاى نصف جهان حکایت از آن دارد که سپاهانى ها در 
محفلى عنوان کرده اند که حتماً یک یا دو جلسه رایگان ورزشگاه نقش جهان را به ذوب آهنى ها  
بدهند تا دیگر آذرى از آن منت همیشگى که متعلق به چند سال گذشته است  نتواند صحبتى کند. 

1- تیم نوجوانان ایران در آستانه کسب افتخارى 
تاریخى اســت. اگر  امروز(سه شــنبه) مکزیک را 
شکست بدهیم به جمع هشــت تیم برتر جهان راه 
خواهیم یافت و تا همینجا هــم اتفاق باورنکردنى 
است. تیم ما همین امروز هم معجزه اى خلق کرده 
که هضمش سخت است؛ ده گِل زده، یک گِل خورده 
و صعود  از گروه باالتر از آلمان و غنا و کاستاریکا. ما 
حتى اگر مقابل مکزیک ببازیم و از هند برگردیم هم 
شایسته هر تمجید و تقدیرى هستیم. اما با احترام به 
این تیم دوست داشتنى، مى خواهم بگویم آنچه شاهد 
آن هستیم جز خوشى و لذت، نویدى براى فوتبال 
ما ندارد. همین حاال که آدرنالین باالست و همه از 
نتایج تیم چمنیان بهت زده انــد باید این حرف ها را 
گفت.  نوجوانان ایران فراتر از هر تحلیل و برآوردى 
درخشان ظاهر شــده اند اما این نتایج و این گل ها 
نشان دهنده هیچ واقعیتى بیرون از خود نیست. ما با 
رنسانسى در فوتبال مواجه نیستیم. جهش و رشدى 
شکل نگرفته است. این پیروزى ها نتیجه هیچ برنامه 
بلندمدتى نیست و هیچ چشم اندازى را در مقابل ما 

قرار نمى دهد.
2-هنرنمایى کوچــک ها در فوتبــال پدیده اى 
آشناست. وقتى عراق در آســیا به قهرمانى رسید 
مطالب فراوانى در تمجید از فوتبال این کشور گفته 
شد. همه به قدرت پنهان سرزمین پرآشوب اشاره 
کردند و گزارش ها و مقاالت فراوانى در ریشه یابى 
فوتبال عراق منتشر شد. اما حقیقت، در اوج هیجان 
گفتنى نبود؛ اینکه قهرمانى عراق نه حاصل یک روند 
یا شروع یک جریان که «حادثه» بود. قرار گرفتن یک 
تیم آماده و ترکیب برنده در جا و زمان درست. نسل 
برنده عراقى ها نه که ناگهان از زمین روییده باشد یا 

براى همیشه نابود شود، عراق همیشه در آسیا مطرح 
بوده و بازیکنان زبده اش در لیگ هاى عربى و حتى در 
ایران همچنان تماشایى اند؛ اما آن قهرمانى، رویدادى 
خاص بود. این حرف ها را درباره سوریه 2017 هم 
مى شود تکرار کرد. مى شــود در جستجوى دالیل 
موفقیت سورى ها و لیاقتى که براى حضور در جام  
جهانى روسیه از خود بروز  دادند جنبه هاى مختلفى 
را بررسى کرد. مى شود درباره روح مبارزشان نوشت 
و اینکه خستگى ناپذیرى و عصیان بچه هاى دمشق 
تا چه اندازه ناشى از شرایط بحرانى آن کشور بوده یا 
چقدر در DNA سورى ها نهفته است. اما پس از همه 
اینها یک نکته انکارناپذیر است؛ اینکه سوریه فوتبال 
سازمان  یافته و زایایى ندارد و انتظار اینکه درخشش 
تیم در رده ملى یا رده هاى پایه ادامه داشــته باشد، 
منطقى نیست. سوریه با لیگى که سال هاست بى نظم 
و با تیم هاى محدود برگزار مى شود، با باشگاه هایى که 
کمترین نشانى از حرفه اى گرى ندارند و با فوتبالى که 
همچنان بر زمین هاى محلى و البته اردوها و بازیکنان 
لژیونر متکى است، نمى تواند ادعاهاى بزرگ و مستمر 
داشــته باشــد. همانطور که قهرمانى خوزستان یا 
لسترسیتى را باید مثل ستاره دنباله دار هالى نگاه کرد 
و توقع تکرار نداشت، سوریه و عراق هم در فوتبال 
آسیا تنها مى توانند جرقه بزنند و شباهتى به ماشین  

ژاپنى و کره اى و حتى با ایران ندارند.
3-فوتبالى که مى خواهد موفق شود نیاز به امکانات 
بدیهى دارد. به باشگاه هاى حرفه اى، آکادمى هاى 
سطح پایه. به دانش روز فوتبال. به قواعد و برنامه و 
از آن باالتر به زمین مناسب. با مالل باید تکرار کنیم 
که فوتبال ایران فاقد همه این شرایط است. مدیران 
فوتبال ما مى دانند که زمین چمن مناسب براى رشد 

فوتبال، مثل آب و اکسیژن براى حیات است. اما در 
لیگ برتر فوتبال ایران، در باالترین سطح فوتبال 
چند زمین مناسب را در اختیار داریم؟ جز این است 
که اغلب زمین هاى فوتبال ما بیشتر به درد کاشت 
سیب زمینى مى خورند؟ تداوم در فوتبال و رسیدن 
به سطح باالتر و ماندن در آن نیاز به مسابقات فراگیر 
در رده خردســاالن و نوجوانان دارد. نیاز به فوتبال 
آموزشگاهى. نیاز به آموزش صحیح در آموزشگاه ها. 
همان که فوتبال آلمان و انگلیس دارند و کشورهاى 
پیشرو در آســیا جدى اش گرفته اند. همان که ما 

نداریم.
4-بیایید از نمایش بچه هاى نوجوانمان لذت ببریم 

و با بردهایشان شــاد باشیم. بیایید 
این حظ را با فکر کردن به 

واقعیت ها و آینده خراب نکنیــم. این تیم ممکن 
است تا قهرمانى جهان هم باال برود. اما پس از آن 
به زندگى روزمره مان بازخواهیم گشت. به اوضاع 
نابسامان فوتبالمان. پس لحظه را دریابیم و انتظارات 
را باال نبریم. بچه هــاى نوجوان ما االن عالى ترین 
نمایش را ارائه مى کنند. برایشــان ذوق مى کنیم و 
حسرتمان را براى آینده اى که به استقبالشان خواهد 

آمد فروخواهیم خورد.

فعًال مى خواهیم لذت ببریم

دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال بانوان ذوب آهن گفت: در حال 
حاضر به صورت انفرادى تمرین مى کنم و تنها شرط من براى ماندن 

در ذوب آهن، تصفیه قرارداد فصل گذشته ام است.
افروز کربکندى در گفتگویى در مورد شــرایطش براى حضور در فصل 
جدید لیگ برتر فوتبال بانوان، اظهار داشت: با باشگاه ذوب آهن حرف هایم 
را زدم و شروطى را مطرح کردم که به من قول داده اند این شرایط در چند روز 

آینده فراهم مى شود.
کربکندى ادامه داد: در حال حاضر تمریناتم را جدا از تیم و به صورت انفرادى انجام 
مى دهم. باشگاه ذوب آهن به من قول داده که شرایط را در چند روز آینده مهیا کند 
و در صورتى سر تمرینات تیم حاضر مى شوم که شرایط درخواستى من فراهم شود. 
وى تأکید کرد: به احتمال زیاد اگر با باشگاه ذوب آهن در فصل جدید به توافق نرسیدم به 
تیمى خارج از استان مى روم که البته با آنها هم صحبت کرده ام و شرایطم را پذیرفته اند و تنها 
منتظر جواب باشگاه ذوب آهن هستم چون خانواده ام در اصفهان هستند ترجیح مى دهم در 
شهر خودم بمانم. دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال ذوب آهن در مورد حضور تیم سپاهان به 
صورت مستقل در لیگ برتر امسال، اشاره کرد: کار باشگاه آینده سازان میهن اشتباه محض بود. 

اصفهان پتانسیل زیادى براى اینکه سه نماینده در لیگ برتر داشته باشد را ندارد.
کربکندى اضافه کرد: فصل گذشته ذوب آهن با بازیکنان بومى تیم را راهى لیگ برتر کرد که البته 
نمى شود تیم را تنها با بازیکنان بومى بست، چراکه اصفهان شاید در آینده بتواند بازیکن  بسازد اما در حال 

حاضر مهره هاى خیلى خوبى در اختیار ندارد تا بتواند با سه تیم در لیگ برتر شرکت کند.
دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال ذوب آهن گفت: نمى دانم چه مشکلى بین باشگاه سپاهان و آینده سازان 

داشته است که نتوانستند با یکدیگر کنار بیایند اما اگر موحدى کمى با طاهرى بیشتر میهــن وجود 
بود شرایط بهترى رقم مى خورد. موحدى باید سطح انتظارت خود را پایین مى آورد.کنــار آمده 

تأکید کرد: اگر با باشگاه ذوب آهن کنار نیامدم در صورتى که از دو نماینده دیگر کربکندى 
استان پیشنهادى داشتم، حتماً روى پیشنهادشان فکر مى کنم. 
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راهى براى خروج سپاهان 
از منت ذوب آهن!

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال،
 چهار مدیرعامل باشگاه هاى لیگ برترى را 
به این کمیته احضار کرد. در راستاى مقابله و 

مبارزه با فساد و داللى غیر قانونى
 بازیکنان فوتبال، کمیته اخالق فدراسیون 

فوتبال چهار تن از مدیران عامل 
باشگاه هاى لیگ برتر را که بازیکنان 

خود را از طریق دالل هاى ناشناس و از 
طریق  واسطه هاى مسئله دار و کارچاق کن 
خریدارى کرده اند احضار کرد. تعدادى از 

این واسطه هاى مسئله دار در
 محاکم قضائى داراى سابقه 

هستند و این موضوع حساسیت 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال را براى 

بررسى این پرونده بیشتر کرده
 است. 

  احضار مدیران
 لیگ برترى

اصفهان پتانسیل 
3 تیم بانوان را ندارد

نصف جهان- مدیرعامل و سرمربى سپاهان 
در مورد  اضافه شدن یک دستیار به  کادر 
فنى  تیم فوتبال بزرگســاالن سپاهان 

جلسات متعددى را برگزار کرده اند .
مدت هاست که شــایعه ایجاد تغییر و 
بین کادرفنى ســپاهان در تحوالت در

اصحاب رسانه پخش شده و خیلى ها 
منتظرند که نــام گزینه هاى بومى 
دســتیارى «زالتکو کرانچار» 
مطرح شــود مخصوصاً با 
نتایجى که تیم امســال 
گرفته و جایگاه نامناسب 

این تیم در جدول.

احتماالً مدیران باشگاه ســپاهان براى آرام کردن 
سکوها بدشان نمى آید که یکى ازبازیکنان قدیمى و 
محبوب این تیم در کنار کرانچار روى نیمکت این تیم
بنشیند تا هم جو سکوها آرام شود و هم تیم شرایط

روحى مناسب ترى به دست بیاورد.
مقابل ســیاه جامگان کمکک از طرف دیگر برد
تا کرانچار کمى در جــدول جایگاه تیمش را ب
بخشد.اتفاقى که کمک مى کند تا مربى کروات

در مذاکرات دست قوى ترى داشته باشد.
شنیده هاى تأیید شــده حکایت از این
باشــگاه از کرانچار خواســته تا در کاد
تغییراتى ایجاد کند و کرانچار هم با این
موافق است منتها تفاوت دیدگاه باشگ

طاهرى ایرانى مى خو

6هافبک-مهاجم26 ساله ذوب آهن با پنج گل 
و سه پاس گل تا پایان هفته نهم مؤثرترین 

بازیکــن لیگ هفدهم به حســاب 
مى آید.

در دیــدار پدیــده و
از  ذوب آهــن 

نهم  هفته 

لیگ برتر 
تبریزى  مرتضى
گل نزد تا از کورس رقابت 
بر ســر عنوانآقاى گلى لیگ از
محمد قاضى عقب بیافتد که در همین
مسابقه موفق به گلزنى شد و به تنهایى در 

صدر جدول گلزنان قرار گرفت.
کاپیتان  با وجــود ناکامــىدر گلزنــى،
ذوب آهن با پاس گلى که در این مسابقه به 
سیدمحمدرضاحسینى داد تعداد پاس هاى

گلش در لیگ هفدهم را به ســه پاس گل 
افزایش داد تــا با پنج گل و ســه پاس گل 

همچنان در صدر جدول مؤثرترین بازیکنان 
از مهدىطارمى (چهار لیگ برتر باشد و باالتر

2 پاس گل) و محمد قاضى (6 گل و بدون 2گل و
پاس گل) بایستد.

کاپیتان ملى پوش ذوب آهن که با اضافه شدن «کى 
روش استنلى سوارز» ممکن است در دیدارهاى آتى به 

جاىمهاجم نوك کمى عقب تر بیاید و در ُپست بال چپ 
بازى کند احتمال دارد بــه همین دلیل فرصت کمترى براى 
گلزنى داشته باشد و در ادامه بیشتر در نقش گلساز ظاهر شود.

به این ترتیب، تبریزىبا اینکــه در کورس آقاىگلىاز قاضىعقب
از اوست. افتاد اما درجدول مؤثرترین بازیکنان لیگ همچنان باالتر

نصف جهان گفتگوى اخیر مدیرعامل سپاهان با رادیو اصفهان در مورد موضوعات مختلف 
این باشگاه اصفهانىنشان دادکه سپاهانى ها یکباربراى همیشه مى خواهند اززیر

منت چند ساله ذوبآهن که مدامآذرى ازآن سخن مى گوید بیرون بیایند.
 به گزارشنصف جهان ،سعید آذرى سالهاى سالاست که وقتىدر مورد

سپاهان سخن مى گوید از در اختیار گذاشتن رایگان یکى از بازى هاى 
سپاهان در ورزشگاه فوالدشهر(دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا)

سخن گفته است، سپاهانى ها یک بار به او گفته اند وقتى این همه بازى 
در فوالدشهر برگزار کرده اند و میلیاردها تومان به ذوب آهن داده اند، 
در اختیار قرار دادن رایگان ورزشگاه براى یک بازى موضوعى 
عادىاست. حاال باهمه ایناحوال، سپاهانى ها مى خواهند 
منت  ذوبى ها خارج شوند.  یک بار براى همیشه از زیر
صحبت هاى اخیر محسن طاهرى در رادیو اصفهان 
گویاى این موضوع اســت. با همبخشى از این 

صحبت ها را مى خوانیم:
5  باشگاه ســپاهان تا اوایل سال 95 در 
ورزشگاه ذوب آهن به میدان مى رفت 
و تا این ســال، حدود شش میلیارد 

تومان براى بازى در ورزشگاه فوالدشهر به باشگاه ذوب آهن
0 میلیون و 600 هزارت 6هر بازى زیر نور در فوالدشهر مبلغ 56
این ورزشگاه از اصفهان فاصله دارد و ساختار زمین آن هم
را به عنوان اجاره بها به ذوب آهن اعالم کرده ایم که درص
اختیار این باشگاه قرار مى دهیم. مدیرعامل باشگاه ذو
کرده که این باشگاه در گذشته یک بازى رایگان در
عالوه بر آن یک بازى رایگان، در یک بازى دیگره
اختیار ذوب آهن قرار دهیم تا نشان دهیم دوست
برود. با این حال باید بدانیم که هر ورزشگاهى
از فوالدشهر بهتر است! باشگاه ذوب آهن امس

باشگاه سپاهان نفرستاده بود تا اینکه حدود
خانگى در ورزشگاه نقش جهان را به باشگ
تیم تا پایان فصل را شامل مى شود. شنی
محفلى عنوان کرده اند که حتماً یکی
بدهند تا دیگر آذرى از آن منت همیش
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فرمانده انتظامى استان خوزستان از شناسایى و دستگیرى ســارقان مسلح و قاتالن فرارى در 
شهرستان کارون خبر داد.

ســردار حیدر عباس زاده با اعالم این خبر گفت: در پى وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از یک 
طالفروش دوره گرد در پنجم مهرماه ســال جارى که منجر به قتل مرد طالفروش شده بود، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت. وى در ادامه افزود: کارآگاهان 
پلیس با انجام اقدامات تخصصى و اطالعاتى در کمتر از یک ساعت از وقوع جرم یکى از سارقان را 
دستگیر کردند.سردار عباس زاده با اشاره به اعترافات متهم، گفت: با تالش شبانه روزى کارآگاهان، 
پلیس آگاهى محل اختفاى همدستان سارق مسلح را درشهرستان ارومیه شناسایى کرده و پس از 
هماهنگى با مراجع قضائى طى عملیاتى دو متهم فرارى را دستگیر کردند و به منظور رسیدگى به 
پلیس آگاهى شهرستان کارون داللت دادند. فرمانده انتظامى استان خوزستان اظهار داشت: یکى 
از متهمان به هویت«ج.ع» در تحقیقات پلیس آگاهى به قتل مرد طالفروش اعتراف و انگیزه خود 
و همدستانش را سرقت طالجات عنوان کرد. سردار عباس زاده با اشاره به اینکه تعداد 31 حلقه 
انگشتر نقره از متهمان کشف و ضبط شد، تأکید کرد: نیروى انتظامى در راستاى کشف جرائم از 

هیچگونه تالشى دریغ نخواهد کرد و مصمم است با جرائم خشن با قاطعیت برخورد کند. 

سرپرســت پلیس آگاهى تهران بزرگ از انهدام باند 15 
نفره اى که با تصادفات ساختگى اقدام به کالهبردارى 30 

میلیارد ریالى از شرکت هاى بیمه کرده بودند، خبر داد.
 ســرهنگ حمیدرضا یاراحمدى اظهار داشت: چندى 
پیش به دنبال ارجاع موردى از پرونده تصادف ساختگى، 
رســیدگى به موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. وى با اشاره به تحقیقات 
تکمیلــى کارآگاهان در این خصوص افــزود: مأموران 
در ادامه تحقیقات متوجه شــدند که 15 نفر از مجرمین 

ســابقه دار و حرفه اى با ایجاد یک باند، اقدام به ایجاد 
ده ها تصادف ســاختگى کرده و با ارائــه مدارك جعلى 
بیش از 20 میلیارد ریال از شرکت هاى مختلف بیمه اى 
کالهبردارى کرده اند. سرهنگ یاراحمدى با بیان اینکه 
اعضاى این باند از سوى کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس 
آگاهى شناسایى و دستگیر شــدند، گفت: مخفیگاه این 
افراد در نقاط مختلف شهر تهران بود. در حال حاضر آنها 
تحت بازجویى قرار دارند و اطالع رســانى بیشتر در این 

خصوص انجام خواهد شد. 

اعتراف هولناك سیامک 
به قتل معلم جوان 

 کشف راز شوم در آپارتمان مجاور

مرد کرجى 6 روز با جسد زن جوانش زندگى کرد!
مرد معتاد پــس از شــش روز زندگى با جســد 
همســرش، ماجرا را به پدرش گفت و همراه او به 

کالنترى رفت تا تسلیم شود.
پنج شنبه 20 مهر امسال یکى از مأموران کالنترى 
کرج با قاضى ایوب ابراهیمیان، بازپرس کشــیک 
ویژه قتل کرج تماس گرفت و او را در جریان کشف 
جسد زنى جوان در یکى از ساختمان هاى مسکن 

مهر ماهدشت خبر داد.
بازپرس جنایى همــراه تیمى از کار آگاهان پلیس 
آگاهى و تیم بررسى صحنه جرم در آپارتمانى که 
جسد کشف شــده بود، حاضر شدند. آنها مشاهده 
کردند جســد متعلق به زنى جوان است که داخل 
پتویى پیچیده شده و در یکى از اتاق  هاى آپارتمان 
بدون ســکنه در طبقــه پنجم ســاختمان افتاده

 است.
بررســى  هــاى اولیه نشــان مــى داد زن جوان 
بر اثر خفگى به قتل رســیده و به نظر مى رســید 
چنــد روزى از مرگــش مى گذرد. بــا هماهنگى 
قضائى جســد مقتول به پزشــکى قانونى منتقل 
شــد. تحقیقــات اولیــه قضائى نشــان مى داد 
مقتــول در آپارتمــان دیگرى در همــان طبقه 
همــراه شــوهرش که معتاد شیشــه اى اســت 
زندگى مى کرده و ساعاتى پیش شوهر او با حضور 
در کالنترى خود را تسلیم و راز قتل را فاش کرده

 است.
با هماهنگى هاى قضائى مرد همســرکش براى 
تحقیقات بــه پلیس آگاهى منتقل شــد و به قتل 

همسرش اعتراف کرد.
متهم بــه افســر تحقیق گفــت: «مــن ابتدا به 
هروئیــن اعتیاد داشــتم و بعــد از مدتى مصرف 
شیشــه را شــروع کردم. ده ســال قبل که براى 
خرید مــواد مخــدر به یکــى از بوســتان هاى 
کــرج رفتــه بــودم در آنجا با همســرم آشــنا 
شــدم که او نیــز اعتیاد داشــت و بــراى خرید

 مواد آمده بود. همین باعث آشــنایى مان شــد و 
بعد از چند ماه با هم ازدواج کردیم. من و همسرم 
هر دو بیکار بودیم. گاهى مواقع خانواده ام هزینه 
زندگى مــان را تأمین مى کردند امــا بعد از مدتى 
کمک هایشان قطع شد. تصمیم گرفتیم با برداشتن 
ساکى در سطح شهر پرسه بزنیم و با رفتن نزد مردم 
وانمود کنیم مسافر هستیم و سارقان، کیف پولمان 
را زده اند و بــه همین دلیل پولى براى بازگشــت 
به شــهرمان نداریم. با این ترفنــد از مردم پول 
مى گرفتیم و هزینه مواد مى کردیم. سال گذشته 
فرزندمان به دنیا آمد اما به علت مشــکل ریه بعد 
از چهار روز بســترى بودن در بیمارســتان فوت 

کرد.»
متهم گفت:«15 مهر امســال من و همسرم سه 

بار مواد مصرف کردیم. ســاعت 21 بود که به زور 
همسرم مرا بیدار کرد که بلند شــو برویم بیرون 
تا براى صبح فردایمان شیشــه بخریم. من قبول 
نکردم و خوابیــدم. به او گفتم صبــح براى خرید 
بیرون مى رویم. همسرم دست بردار نبود تا اینکه 
احساس خفگى کردم. چشــمانم را که باز کردم، 
دیدم همسرم پایش را روى گردنم گذاشته است. 
وحشت کرده بودم او را هل دادم که کنارى افتاد. 
به زور مى گفت بلند شو برویم شیشه بخریم. من 
هم عصبانى شده و با دستانم گلویش را گرفتم که 
بیهوش شد. روز بعد شیشه خریدم و به خانه آمدم. 
چند بار همسرم را صدا کردم تا بیاید مواد بکشد اما 
جواب نداد. به ســمتش رفتم و متوجه شدم مرده 
است. دو روز در کنار جسد مى نشستم و با همسرم 
حرف مى زدم. شب ها هم کنار او مى خوابیدم. بعد 
از دو روز جسد او را داخل پتو پیچیدم و به یکى از 
آپارتمان هاى خالى از سکنه بردم و آنجا رها کردم. 
در این شش روز به او سر مى زدم و کنارش بودم. 
سرانجام پنج شنبه 20 مهر امسال طاقت نیاوردم، 
موضوع را به پدرم گفتم و همــراه او به کالنترى 

رفتم و خودم را معرفى کردم.»
با اعتراف مرد معتاد به قتل همسرش، او با دستور 
بازپرس شــعبه اول دادســراى جنایى کرج روانه 

بازداشتگاه پلیس آگاهى شد.

فرمانده آتش نشانى ایســتگاه 104 گفت: یک دستگاه 
مینى بوس در نخســتین ســاعات بامداد روز یک شنبه 
هنگام پارك در کنار خیابان به شدت با سه خودرو برخورد 

کرد.
قاســمى اظهار داشــت: با اعالم برخورد مینى بوس با 
ســه خودرو در هنگام پارك در کنار خیابان در  ســاعت 
1و10دقیقه بامداد یک شنبه  به سامانه 125 آتش نشانان 
ایستگاه 104 به محل حادثه واقع در تهرانسر، بلوار خزر 

اعزام شدند.
 وى افزود: راننده مینى بوس در حــال پارك کردن این 
خودرو در کنار خیابان بود که به علت نامشخصى به شدت 
با سه دستگاه خودروى پرشیا، پراید و همچنین کامیون 

تریلى که پارك بودند برخورد کرد.
فرمانده آتش نشانى ایســتگاه 104 گفت: به دنبال این 
اتفاق عالوه بر به بار آمدن خســارات زیاد به خودروها، 

خودرو سوارى پرشیا بر روى خودروى پراید رفت.
قاسمى با اشاره به احتمال بروز آتش سوزى در خودروهاى 

تصادفى بر اثر نشــت بنزین، ادامه داد: آتش نشــانان 
بالفاصله با ایمن ســازى محل و نیز قطع برق خودروها 

اقدام به جلوگیرى از نشتى بنزین از خودرو پرشیا کردند.
این فرمانده آتش نشــانى با اعالم اینکــه دراین حادثه 

هیچکس صدمه اى ندید، خاطرنشان کرد: خودروهاى 
تصادفى با  جرثقیل  به حالت اولیه برگردانده شدند. قاسمى 
گفت: پلیس راهور علــت بروز این حادثــه و نیز میزان 

خسارات وارده به خودروها را در دست بررسى قرار داد.

النگویى که باعث تورم و درد شــدید دردست زن میانسالى شده بود با 
تالش آتش نشانان رهاسازى شد.

روز شنبه پس از اطالع رسانى این حادثه به سامانه 125 آتش نشانى 
تهران، ستاد فرماندهى این ســازمان بالفاصله یک گروه از نیروهاى 

عملیاتى ایستگاه 87 را به بیمارستان شهداى یافت آباد اعزام کرد.
این گزارش حاکى است، النگو براثر گیر کردن موجب تورم و درد شدید 
در دست زنى 52 ساله شده بود که آتش نشانان بى درنگ با استفاده از 
تجهیزات مخصوص، این النگو را بریدند و آن را از دست متورم شده این 

شهروند خارج کردند  و به ناراحتى وى پایان دادند.

 پرایدسوارى پرشیا!

فرش فروش جوان که پس از مشاجره اى هولناك، خانم 
معلمى را در باغى متروك به قتل رسانده و جسدش را 
از بین برده بود، پس از هشت ماه دستگیرشد و جزئیات 

جنایت هولناك را تشریح کرد.
شامگاه یازدهم بهمن سال گذشته مرد جوانى با مراجعه 
به اداره پلیس نظرآباد استان البرز از ناپدید شدن همسر 
30 ساله اش به نام «سحر» خبر داد. با اعالم این گزارش، 

تیم ویژه اى از کارآگاهان جنایى وارد عمل شدند و چند 
مظنون دراین باره تحت بازجویى و تحقیق قرار گرفتند 
اما هیچ ســرنخى از خانم معلم جوان که اهل منطقه 
نظرآباد بود به دســت نیامد. مأموران در گام بعدى با 
ردیابى هاى اطالعاتى و بررسى تماس هاى زن گمشده 
دریافتند اوآخرین بار با فرش فروش 38 ساله اى به نام 
«سیامک» تماس گرفته اســت. با کشف این سرنخ، 
متهم دستگیر شد و در نخستین بازجویى ها به 
قتل اعتراف کرد. او به مأموران گفت: «آن روز 
سحر به مغازه ام آمد. بخاطر معامله اى که با هم 
داشتیم او را به بهانه اى به باغى بردم و پس از 
مشاجره اى شدید، با سنگ او را کشتم. سپس 
گودالى داخل باغــى درحوالى نظرآباد کندم 

وجسدش را دفن کردم. چهار ماه بعد سراغ جسد رفتم و 
پس از بیرون کشیدن استخوان ها، جسد را برداشتم و آن 
را در جوى آبى رها کردم تا هیچ وقت ردى باقى نماند.»

پس ازاعتراف هاى سیامک، تیمى از کارآگاهان به محل 
دفن جسد رفته و توانستند بقایاى جسد زن جوان را از زیر 
خاك بیرون بکشند. با توجه به حساسیت موضوع، پرونده 
با هماهنگى دادستان نظرآباد و قاضى پرونده به آگاهى 
استان البرز ارسال شد.  سرهنگ صفایى، رئیس پلیس 
آگاهى استان البرز دراین باره گفت: «متهم در بازجویى ها 
اعتراف کرد که پس از قتل زن جــوان، طالهایش را 
نیزســرقت  کرده و آنها را به یک مالخر فروخته است. 
بالفاصله هم مالخر دستگیر شد و هر دو متهم در اداره 

آگاهى استان البرز مورد بازجویى قرار دارند.»

النگویى که زنى را 
به آتش نشانى کشاند 

  اصرار قاتل به 
«فراموشى» 
در دادگاه

مردى که متهم است دوست خود را به  دلیل اختالف 
مالى کشته، در دادگاه مدعى شد از لحظه قتل چیزى 

یادش نمى آید.
 اواخر تابســتان 94 درگیرى دو پسر جوان در یکى 
از پارك هاى منطقه لویزان تهران به پلیس اطالع 
داده شد. «وحید» به دلیل اصابت چاقو از ناحیه شکم 
مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان جان خود 
را از دســت داد. عامل قتل یکى از دوستان او به نام 
«کامران» بود که پس از چند روز دســتگیر شد و در 
بازجویى ها به قتل به دلیل اختالفات مالى اعتراف 
کرد. با تکمیل جزئیات پرونده، کیفرخواست صادر 
شد و براى رســیدگى در اختیار شــعبه دوم دادگاه 
کیفرى استان تهران به ریاست قاضى محسن زالى 

قرار گرفت.

صبح روز یک شــنبه، در ابتداى جلسه، پدر مقتول 
درخواست قصاص کرد. ســپس متهم 24 ساله در 
جایگاه ایستاد و گفت: «وحید از دوستان من بود .چند 
روز قبل از حادثه مبلغى به او قــرض دادم تا چیزى 
برایم بخرد اما این کار را نکرد. هرچه ســراغ پولم 
را گرفتم اعتنایى نکــرد. روز حادثه به پارك لویزان 
رفتم و مشغول مصرف مشروب شدم. آنجا به یکى 
از دوستان مشترکمان گفتم به وحید زنگ بزند و از او 
بخواهد براى رفع مشکل مالى مان به پارك بیاید. او 
تماس گرفت و وحید آمد. یک پایپ در دست داشت. 
آن را از او گرفتم، اما ناگهان از دستم افتاد و شکست. 
وحید فکر کرد عمداً ایــن کار را کردم براى همین 
عصبانى شد. گفتم عمداً نبود اما صدایمان باال رفت 

و درگیر شدیم.»

کامران درباره لحظه قتل نیز گفت: «چند روز پیش 
از درگیرى، وحید یک قبضه چاقو به من داد و گفت 
همراهم باشد. من مخالفت کردم براى همین چاقو 
را پشــت یکى از بوته هاى پارك گذاشت. وقتى روز 
حادثه با هم درگیر شدیم، چاقو را از همانجا برداشتم 
اما نمى دانم چطور شد که به وحید خورد و چند قدم 
دورتر روى زمین افتاد. من آن موقع در حالت عادى 
نبودم و از لحظه قتل چیزى یادم نمى آید.» متهم در 
آخرین دفاع خود درخواســت بخشش کرد و گفت: 
«زمان حادثه جوان بودم و سن پایینى داشتم. وحید 
از دوســتان من بود. اختالف ما سر مسائل مالى بود 
اما اصًال نمى خواســتم او را بکشــم. از پدر مقتول 

مى خواهم مرا ببخشد.» 
حکم دادگاه به زودى صادر مى شود.

کالهبردارى میلیاردى از بیمه با ایجاد تصادف ساختگى

قاتل طالفروش دوره گرد دستگیر شد 

رئیس کالنترى 153 شــهرك ولیعصــر، از انهدام باند 
کالهبرداران گوشــى همراه در بزرگــراه آزادگان، در 
جنوب تهران خبر داد و گفــت: این متهمان هنگام فرار 

دستگیر شدند.
سرهنگ على شریفى اظهار داشت: یکى از شهروندان 
به کالنترى مراجعه و بیان کرد که براى خرید پســته از 

دستفروشان کنار اتوبان آزادگان از خودرویم پیاده شدم 
که چهار سرنشین دو دستگاه موتورسیکلت به وى مراجعه 
کردند و با نشان دادن گوشى همراه و دریافت وجه نقد به 
مبلغ 700هزار تومان، گوشى همراه را در نایلون مشکى 
به من تحویل دادند و بالفاصله محل را ترك کردند. پس 
از آن متوجه شدم که کالهبرداران یک قطعه سرامیک 
درست به ابعاد گوشى همراه را در داخل نایلون گذاشته اند.
ویافزود: براى پیشگیرى از وقوع جرائم مشابه، بالفاصله 
تیمى از مأموران به محل اعالمى اعزام شدند که مشاهده 
مى کنند متهمان در خالف جهت در حال تردد و نزدیک 
شدن به محل هســتند که به محض مشــاهده، سعى 

داشــتند از محل فرار کنند ولى با سرعت عمل مأموران 
کالنترى ناکام مانده و مجبور به توقف شدند.

سرهنگ شریفى گفت: در بازجویى هایى که انجام شد 
متهمان به جرم خود در خصوص بزه انتسابى اعتراف و به 

دو سرقت دیگر نیز اعتراف کردند.
این مقام انتظامى، توضیح داد: در بازرسى صورت گرفته 
از متهمان، تعداد سه دستگاه گوشى هوشمند سامسونگ 
و تعداد چهار قطعه سرامیک کشف شد. متهمان به همراه 
اموال مکشوفه به کالنترى انتقال یافتند و سپس براى 
انجام تحقیقات بیشتر تحویل پایگاه پنجم پلیس  آگاهى 

تهران بزرگ شدند.

انهدام باند 4 نفره کالهبرداران
 گوشى همراه
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نصف جهــان  فیسبوك باالخره از هدست واقعیت مجازى جدید خود 
با نام «اکولوس گو» (Oculus Go) رونمایى کرد. این هدست قادر 
است بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر یا گوشى هاى هوشمند به طور 
کامل عمل کند. این هدست که به تازگى رونمایى شده است، اولین 
محصول مهم اکولوس است که پس از خرید امتیاز این شرکت توسط 
فیسبوك رونمایى شده است. اکولوس در سال 2014 توسط فیسبوك 
خریدارى شــد. «اکولوس گو» پــس از «Oculus Gear VR» و 
«اکولوس ریفت»، ســومین هدســت واقعیت مجازى این شرکت 

محسوب مى شود.
اما این هدست جدید برعکس اکولوس ریفت قادر است به طور مستقل 
و بدون نیاز به دستگاه ثانویه کار کند و فیسبوك معتقد است این ویژگى 
موجب افزایش هرچه بیشتر محبوبیت این هدست در بین طرفداران 
خواهد شد. «مارك زاکربرگ»، مؤسس شبکه اجتماعى و مدیرعامل 
فیسبوك این هدســت جدید را «قابل دسترس ترین هدست موجود 
در بازار» توصیف کرده است. این هدست خاکسترى زیبا به یک بند 
پالستیکى کشى متصل شده و قسمت داخلى آن هم از چند الیه فوم 

ساخته شده که به راحتى بر روى صورت کاربر مى نشیند.
درون هدست هم یک صفحه نمایش ال سى دى بسیار با کیفیت و نسل 
جدید لنزهایى که قاردند نسبت به گذشــته نماهاى بسیار بازترى از 
تصاویر را با جزئیات هرچه بیشتر نمایش دهند، به کارگرفته شده است. 
اسپیکرها نیز در کناره هاى هدست قرار گرفته اند که البته کاربران در 
صورت تمایل به داشتن فضاى خصوصى تر مى توانند هدفون هایشان 

را به این هدست متصل کنند.
قابل دسترس بودن این هدست براى اکثریت کاربران، تنها به معنى 
سهولت در استفاده از آن نیســت بلکه قیمت مناسب این هدست هم 
باعث افزایش تمایل کاربران و عالقه مندان به این دستگاه خواهد شد. 
اکولوس گو که قرار است از نوامبر امســال به صورت رسمى در بازار 

عرضه شود، 199 دالر قیمت خواهد داشت.
«هوگو بــارا» مدیر بخش واقعیت مجازى شــرکت اکولوس درباره 
این هدســت مى گوید: «ما معتقد بودیم که اگر یک هدست مجزا و 
مستقل از هرگونه دستگاه ثانویه طراحى و تولید کنیم، مردم هم زمان 
بیشترى را صرف اســتفاده از فناورى واقعیت مجازى خواهند کرد. 
بنابراین تصمیم گرفتیم هدست «اکولوس گو» که از لحاظ راحتى و 
وضوح تصویر بى نظیر است را تولید کنیم. هدف ما از تولید این هدست، 
نمایش تصاویر واقعیت مجازى با باالترین سطح وضوح ممکن بود. 
حال با استفاده از این دستگاه تصاویر و متن ها با شفافیت بسیار باالتر 

و زیبایى هرچه تمام تر نمایش داده مى شوند.»
فیسبوك شرکت اکولوس را در سال 2014 با قیمت دو میلیارد دالر 
به خدمت گرفت. زاکربرگ خبر رونمایى از هدســت واقعیت مجازى 
اکولوس گو را در کنفرانس ساالنه شــرکت اکولوس در اکتبر امسال 
اعالم کرده بــود. او در صحبت هاى خود در ایــن کنفرانس گفت: 
«فناورى واقعیت مجازى، نه تنها به منظور فرار از واقعیت نیست، بلکه 
به معناى ارتقاى واقعیت اســت. تولید هدست هاى واقعیت مجازى 
جدید و پیشــرفت در این زمینه به معناى درمــان بیمارى ها، اتصال 
خانواده ها به یکدیگر، گسترش یکدلى در جامعه، ارتقاى سطح بازى ها 

و نزدیک تر کردن مردم دنیا به یکدیگر است.»
پتانســیل و توانایى هاى واقعیت مجازى در چند ســال اخیر همواره 
در محافل مختلف مورد بحث قرار گرفته اســت. سال 2015 «الیور 
دمانجل» متخصص هنرهاى تجسمى پیش بینى کرد که این فناورى 
ابزارى بسیار بهتر و حتى قدرتمندتر از مواد مخدر براى تجربه و تصور 

موقعیت هاى مختلف خواهد بود. گفته مى شــود به زودى 
طراحان و معماران با اســتفاده از ایــن فناورى قادر 
خواهند بود محصوالت و ســازه ها را در یک فضاى 

سه بعدى کامًال مجازى بسازند.

«استیو وزنیاك» یکى از مؤسسان کمپانى اپل معتقد است که 
کسب مدرك دانشگاهى در زمینه فناورى هزینه هاى سنگینى 
دارد و به همین دلیل او به تازگى دانشــگاه آنالین خود با نام 
«Woz u» را افتتاح کرده است. هدف از تأسیس این دانشگاه 

کاهش هزینه هاى تحصیل در زمینه فناورى است.
در حال حاضر دانشگاه آنالین او تنها یک ساختمان فیزیکى 
در ایالت آریزونا دارد اما وزنیاك گفته که در آینده نزدیک 30 
مرکز دانشگاهى را در ایالت هاى مختلف آمریکا و حتى دیگر 

کشورهاى سراسر دنیا افتتاح خواهدکرد.
دانشــگاه آنالیــن Woz U در حال حاضر شــامل 
کالس هاى مرتبط بــا برنامه نویســى و تربیت 
متخصصین پشــتیبانى کامپیوتر مى شود اما 
گفته مى شــود که برنامه هــاى تحصیلى 
جدیدى در زمینه علوم دیتا، اپلیکیشن هاى 
کامپیوتر و برنامه هاى امنیت ســایبرى 
نیز در آینده نزدیک براى عالقه مندان 
برگزار خواهند شد. این دانشگاه آنالین 

همچنین برنامه هاى خاصــى براى آمــوزش و راهنمایى 
کودکان به منظور جذب آنها به صنعت فنــاورى نیز برگزار 
مى کند. همچنین کسب و کارهاى مختلف هم مى توانند از 
مزایاى این دانشگاه آنالین بهره ببرند و با ثبت نام کارمندان 
خود در کالس هاى این دانشگاه مى توانند با پشتوانه بهترى 
با فناورى هاى جدید روبه رو شوند. گفته مى شود وزنیاك در 
سال 2019 برنامه Woz U Accelerator را اجرایى خواهد 
کرد که به منظور کشــف و پرورش  استعدادهاى مختلف در 

زمینه فناورى طراحى شده است.
عالقه مندان مى توانند اپلیکیشــن Woz U را از اپ اســتور 
دانلود کرده و به 10 سئوال اولیه اى که از آنها پرسیده مى شود 
پاسخ دهند. در پایان این تست صالحیت و رشته مناسب شما 
جهت ورود به این دانشگاه بررسى خواهد شد. در صورت تأیید 
صالحیت شما، یکى از نمایندگان این دانشگاه تماس گرفته و 
درمورد شرایط تحصیل و جزئیات بیشتر با شما صحبت خواهد 
کرد. ضمناً هنوز درمورد هزینه شرکت در این دانشگاه آنالین 

صحبتى نشده است.

بازى بازى 
مدیریت رستوران مدیریت رستوران 
جذاب اندرویدجذاب اندروید

گوشى سامســونگ گلکســى نوت 8 یکى از 
جدیدترین محصول سامســونگ است که از 

قابلیت تم پشــتیبانى مى کند. البته نحوه 
مراجعه به بخش تم هاى نوت 8 با ســایر 
گوشــى هاى قدیمى تر سامسونگ کمى 
متفاوت تر است. براى انجام این کار مراحل 

زیر را انجام دهید:
1- انگشــت خود را روى فضاى خالى صفحه 

اصلى گذاشته و براى چند ثانیه لمس کنید.
2- از بین گزینه هاى نمایش داده شــده گزینه  

Wallpapers And Themes را انتخاب کنید.

 Themes 3- در ادامه و از پاییــن بر روى گزینه
ضربه بزنید.

4- اکنون تم مورد نظر خــود را انتخاب و دانلود 
کنید.(برخى از این تم ها رایــگان و برخى دیگر 

تجارى هستند)
 5- پس از اینکه تم مورد نظر شما دانلود شد، به 
صفحه تم دسترسى خواهید شــد. شما با ضربه 
زدن بر روى گزینه «Apply» مــى توانید آن را 

تأیید و فعال کنید.
 اکنون تم گوشــى گلکسى نوت 8 شــما تغییر 

یافته است.

چگونه تم اندروید را در 
گوشى سامسونگ گلکسى 

نوت 8 تغییر دهیم؟

دانشگاه آنالین استیو وزنیاك تأسیس شد

کولوس در اکتبر امسال 
 ایــن کنفرانس گفت: 
از واقعیت نیست، بلکه 
ت هاى واقعیت مجازى 
ــان بیمارى ها، اتصال 
ه، ارتقاى سطح بازى ها 

«
ند ســال اخیر همواره 
5ـت. سال2015 «الیور 
نى کرد که این فناورى

در براى تجربه و تصور 
ــود به زودى 

ى قادر 
فضاى 

اکولوس گو، بى نیاز از موبایل و کامپیوتر
فیسبوك از هدست واقعیت مجازى مستقل خود، رونمایى کرد

 Food Court Fever: Hamburger 3 از جذاب ترین، 
جالب ترین و سرگرم کننده ترین بازى هاى آشپزى و مدیریت 
رستوران از Flowmotion Entertainment براى اندروید 
است که به صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شده و تا به امروز 
میلیون ها بار توسط کاربران اندرویدى سراسر جهان دریافت شده 
و از محبوب ترین ها به شمار مى رود. همانند دیگر بازى هاى آشپزى 
در Food Court Fever: Hamburger 3 نیز صدها مرحله 
منحصر به فرد انتظار شما را مى کشند، با طیف گسترده اى از مواد 
غذایى که در دسترس شماست مى توانید غذاهاى خوشمزه بپزید و 
با فروش آنها به کسب درآمد بپردازید و رستوران تان را زیباتر بکنید 
و مواد غذایى جدیدتر بخرید! انواع غذاهاى خوشمزه کشورهاى 
مختلف را بپزید و طرفدارانش را به وجد بیاورید! طراحى فوق العاده 
زیباى Food Court Fever: Hamburger 3 با صداگذارى 
هیجان آور و گیم پلى اعتیادآورش مى تواند براى ساعت ها به 
گوشى میخکوب تان کند و اگر از عالقه مندان به بازى هاى آشپزى و 
مدیریت رستوران هستید بدون شک مجذوب تان خواهد کرد.

3- در ادامه و
ضربه بزنید.

4- اکنون تم مو
ید.(برخى از ای
رى هستند)
س از اینکه
تم دسترس
ى گزی
 کنید
شـ

4
کنید

تجارى
5- پس

صفحه تم
زدن بر روى
تأیید و فعال ک

 اکنون تم گوشـ
یافته است.

رحله 
 مواد 
زید و 
کنید 
هاى
عاده
ارى
ها به
زى و
کرد.

قابلیت افزودن 
استورى هاى اینستاگرام در ماه اوت سال گذشته 

2016 میالدى به این شــبکه اجتماعى اضافه شــد و از همان ابتدا 
میلیون ها طرفدار را به خود جذب کرد. از آن زمان تاکنون که حدود بیش از یکسال 

مى گذرد، مى توان گفت این قابلیت مهمترین و پرطرفدارترین قابلیتى است که تاکنون به اینستاگرام 
افزوده شده است. البته این قابلیت جذاب پیش تر در اپلیکیشن اسنپ چت هم وجود داشت اما دلیلى که 

این دو اپلیکیشن را از هم متمایز کرد، پیروى اینستاگرام از الگوهاى الگوریتمى براى چینش استورى ها و ظهور 
صفحات مجازى در صفحه اصلى آن است. این در حالى است که این الگو قبًال بر اساس زمان چیده و مرتب مى شد. بنابر 

این مى توان نتیجه گرفت که نحوه چینش و ظهور استورى ها، میزان پیگیرى مخاطبان از صفحات مجازى مذکور است. این 
بدین معناست که اگر یکى از مخاطبان همواره در صدر فهرست دوستانى قرار دارد که استورى هاى شما را مشاهده کرده اند، 

مى توان نتیجه گرفت آن فرد درصد بیشترى از پیگیرى و مشاهده استورى ها و پست هاى اینستاگرامى شما را داراست.
فرضیه الگوریتمیک بودن نحوه چینش مشاهده کنندگان استورى در اینستاگرام توسط تعداد زیادى از کاربران حرفه اى 
در وبسایت Reddit نیز تحت تست و آزمایش هاى بسیارى قرار گرفته است. این کاربران حرفه اى در تشریح و اثبات 
این فرضیه اینچنین مى گویند: «ما تعدادى اکانت و حساب کاربرى بدین منظور ایجاد کردیم و متوجه شدیم تنها 
با مشاهده پست هاى اینستاگرامى افراد بدون آنکه آنها را الیک کرده و یا کامنت بدهیم و به عبارتى دیگر با 
محتواى آن درگیر شویم، مى توانیم شاهد در صدر قرار گرفتن نام خود در فهرست مشاهده کنندگان 

استورى دوستانمان باشیم.»
البته به نظر مى رسد عوامل بسیار دیگرى نیز در نحوه چینش و اولویت بندى مشاهده کنندگان 

استورى هاى ما دخیل باشند. از جمله این عوامل مى توان به میزان فعالیت فردى که 
استورى گذاشته، وضعیت عمومى یا خصوصى بودن پروفایل شخص، تعداد 

دفعات الیک و کامنت گذاشتن، تعداد دفعات پست هاى اینستاگرامى 
شخص و همچنین مشاهده پروفایل مذکور اشاره کرد.

File Explorer یکى از کامــل ترین، قدرتمندتریــن و برترین اپلیکیشــن هاى مدیریت فایل با امکانات بســیار زیاد براى سیســتم 

عامل اندروید اســت که با دارا بودن امتیاز 4/6 از 5 در مقایســه با فایل منیجرهاى دیگر داراى تعداد دانلود بیشــتر و امتیاز باالترى است 
و این امتیــازات همگى به قابلیــت هاى کم نظیرش بر مى گردد! با داشــتن ایــن برنامه روى موبایــل خود مى توانید بــه راحتى کارهاى 

مختلف نظیر کپى، حذف، انتقال و... را روى فایل ها و پوشــه هــا اعمال کنید، فایل هاى موجــود در موبایل خود از جملــه تصاویر، ویدئوها، 
موزیک هــا و... را به صورت حرفه اى دســته بندى کنید، فایل هاى آرشــیو و فشــرده شــده را به آســانى و بــا یک کلیک از حالت فشــرده 
خارج ســازید، فایل هاى موجود در حافظه را از طریــق بلوتوث، اف تى پى، گوگل درایو و... به اشــتراك بگذارید و حتى به صــورت چند پنجره اى

 روى فایل هاى خود مدیریت داشــته باشــید و تجربه بهترین و زیباترین فایل منیجر را در اندرویدفون خود به ارمغان بیاورید! اگر شما نیز از کاربرانى 
هســتید که به دنبال کامل ترین و پرامکانات ترین فایل منیجر اندرویدى هستید، بدون شــک File Explorer یکى از انتخاب هاى بسیار خوب خواهد

 بود.

اپلیکیشن فوق العاده 
مدیریت فایل

 File Explorer 

براى نخستین بار در کشور سرویس تلفن مجازى virtual number با برند «بیتل» معرفى شد.
این سرویس با استفاده از زیرساخت مخابراتى، دو تماس تلفنى را بدون نمایش شماره آنها به یکدیگر وصل مى کند. 

عدم استفاده از اینترنت در این تماس ها باعث افزایش کیفیت و برقرارى سرویس حتى در هنگام قطعى اینترنت مى شود.
این سرویس درحال حاضر براى اپلیکیشن هاى واسطه محور همانند تاکسى هاى آنالین، 
فروشگاه هاى آنالین و خدمات مسکن، خودرو و هر خدمتى که قرار است دو نفر، با هم 

تماس تلفنى داشته باشند، بسیار الزم و کاربردى است.
به طور مثال خریدار و فروشنده کاالى دســت دوم در اپلیکیشن موبایل و یا راننده و 
مسافر در اپلیکیشن هاى تاکسى آنالین، بدون اینکه شماره همراه یکدیگر را ببیند با 

هم مى توانند ارتباط برقرار و صحبت کنند.
بنابر این گزارش، ســرویس تلفن مجازى «بیتل» ویژگى هاى مهمى دارد که از آن 

جمله مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم نمایش شماره تلفن همراه براى هر یک از طرفین تماس

- حفظ آرامش و امنیت مشتریان اپلیکیشن واسطه محور (مانند اپلیکیشن هاى فروش خودرو، 
کاال، تاکسى، پیک موتورى و...)

- امکان ارائه SDK و API براى استفاده از بیتل در داخل اپلیکیشن 
- کمترین هزینه براى توسعه دهندگان اپلیکیشن

- امکان بازگشت تماس براى کاربران
VOIP امکان استفاده از زیرساخت مخابراتى به جاى -

- کاهش شکایات و اعتراض کاربران در خصوص شــماره تلفن همراه آن ها و پیشگیرى از مزاحمت هاى فضاى مجازى 
خدمتى به روز و متمایز.

8ســونگ گلکســى نوت 8 یکى از 
حصولسامســونگ است که از
کند. البته نحوه شــتیبانى مى
8خش تم هاى نوت 8 با ســایر 
ى قدیمى تر سامسونگ کمى 
ست. براى انجام این کار مراحل 

دهید:
ت خود را روى فضاى خالى صفحه 

ه و براى چند ثانیه لمس کنید.
زینه هاى نمایش داده شــده گزینه  

انتخاب کنید. Wallpapers را An

Themes پاییــن بر روى گزینهs

نه تم اندروید
 سامسونگ گلکسى 

8ت 8 تغییر دهیم؟

د را در 
گلک

و از پ

alnumber براى نخستین بار در کشور سرویس تلفن مجازىr
این سرویس با استفاده از زیرساخت مخابراتى، دو تماس تلفنى را
عدم استفاده از اینترنت در این تماس ها باعث افزایش کیفیت و بر
این سرویس درحال حاضر براى اپ
فروشگاه هاى آنالین و خدمات
تماس تلفنى داشته باشند، بس
به طور مثال خریدار و فروش
مسافر در اپلیکیشن هاى تا
هم مى توانند ارتباط برقرار
بنابر این گزارش، ســرویس
جمله مى توان به موارد زیر اش
- عدم نمایش شماره تلفن همرا
- حفظ آرامشو امنیتمشتریاناپلیک

کاال، تاکسى، پیک موتورى و...)
I و API براى استفاده از بیتل در داخل اپلیک SDK امکان ارائه -K

اپلیکیشن - کمترین هزینه براى توسعه دهندگان
بازگشتتماسبراىکاربران -امکان

ست؟
گونه ا

ست؟ترتیب استورى هاى اینستاگرام چ
گونه ا

ترتیب استورى هاى اینستاگرام چ

رونمایى  از سرویس تماس مجازى «بیتل» 

مهندسان در دانشگاه «چین هوا» در پکن، در حال حاضر یک فیبر نورى خاص را 
توسعه دادند تا از آن براى تشخیص تغییرات جزئى در حرکت قسمت هاى مختلف 

بدن استفاده کنند.
این پیشــرفت امیدوارانه به بیمارانى که تحت درمان هاى توانبخشــى اسکلتى 
عضالنى قرار مى گیرند کمک خواهد کرد. این روش همچنین به ورزشکاران کمک 

مى کند تا تکنیک هاى آموزشى خود را بهبود بخشند.
این مهندسان مى گویند که روش آنها مى تواند به عالقه مندان بازى هاى ویدئویى 
نیز احساس هیجان بیشترى ببخشد. با وجود این، این رویکرد یک کار نو و جدید 
نیســت چرا که فیبر نورى در حال حاضر به طور گســترده اى براى اندازه گیرى 
فشارهاى فیزیکى که ساختمان ها و پل ها را تحت تأثیر قرار مى دهند مورد استفاده 
قرار مى گیرد. هنگامى که یک فیبر نورى خم مى شود، نورى که از آن عبور مى کند 
نیز تحت تأثیر قرار مى گیرد. یک سنسور نورى مى تواند چنین تغییراتى را تشخیص 
داده و از یک رایانه براى تبدیل داده ها به منظور درك بهتر نیروهایى که بر پل یا 

ساختمان تأ ثیر مى گذارد استفاده کند.
مشکل استفاده از این فناورى براى اندازه گیرى حرکت انسان این است که بیشتر 
فیبرهاى نورى داراى شیشه شکننده یا پالستیکى در درون خود هستند، که تنها با 
چند درجه خم شدن مى شکنند. اما این فیبر جدید بر پایه یک هسته سیلیکونى که 

از پلى  دى متیل سیلوکسان(PDMS) تولید شده استوار است.
محققان از روشــى منحصر به فرد براى ذوب کردن و تبدیل آن به الیاف نازك و 
شفاف استفاده کرده اند. نتیجه به دست آمده از این کار یک فیبر است که مى تواند 
بارها و بارها به دو برابر اندازه خود کش بیاید بدون اینکه توانایى خود را براى انتقال 
نور از یک طرف به طرف دیگر از دست بدهد. عالوه بر این، هر بار که فیبر پس از 

کشیدگى رها مى شود، به طول اصلى خود باز مى گردد.

تشخیص جزئى ترین 
حرکات بدن با فیبر نورى جدید



1616دریچهدریچه 3063 سال چهاردهمسه شنبه  25 مهر  ماه   1396

ـه
یچ
در

منبع: جام جم آنالین 

منبع: ایرنا

زان
: می

بع
من

منبع: جام جم  آنالین

 تا محصول میوه از باغدار و 
ق و اصولى توزیع میوه باعث شده

نبود سیستم دقی

تولیدکننده با قیمت هاى بسیار ناچیز خریدارى شود و در چرخه داللى یا سوداگرى با 

 دست مصرف کننده برسد.
چندین برابر قیمت در سطح خرده فروشى به

زندگى عشایر 
منطقه مارگون 

کهگیلویه  و 
بویراحمد

این خ لیج، همیشه فارس است

«گرگور»به قفس هاى ماهیگیرى ساخته 
شده از سیم هاى فلزى به شکل کروى 
گفته مى شود. کاربرد این گونه ابزار 

ماهیگیرى درکرانه هاى ایرانى
 خلیج فارس رواج زیادى دارد. گرگور، 

از معدود صنایعى است که کاربرد 
فراوان در صیادى دارد و امروز باتوجه 

به اهمیت ساخت آن، کارگاه هاى 
متعددى در گوشه و کنار استان هاى 

جنوبى ایجاد شده است .

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

شــهردارى نصرآباد در نظر دارد به استناد نامه شــماره 89 و بند سوم 
صورتجلسه مورخ 96/07/19 شوراى اســالمى شهر نسبت به برگزارى 
مزایده عمومى فرو ش دو قطعه زمین با کاربرى مسکونى و کارگاهى اقدام 
نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1396/08/13 جهت دریافت اسناد 
مزایده به شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد 

مزایده پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1396/08/14 مى باشد. 
تلفن تماس: 03146655650

نوبت اول

مزایده عمومى

روابط عمومى سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان

سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان در نظر دارد یک عدد جاروب خیابانى نصب شده بر روى شاسى 
رنو میدالم در اختیار را با قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

مالکیت خودرو رنگمدلشماره انتظامىنوع سیستمردیف
قیمت پایه کارشناسى /ریالبراساس سند

جاروب خیابانى نصب 1
شده بر  روى رنو میدالم

127ع86 
سفید 1388ایران23

1/950/000/000داردروغنى

نوبت دوم

متقاضیان جهت کسب آگاهى بیشتر، دریافت و تکمیل اسناد مزایده و ارائه آنها مى توانند از روز چهارشنبه 
مورخ 96/07/19 لغایت روز دوشنبه مورخ 96/08/01 به نشانى: اصفهان- خیابان 22 بهمن- مجموعه ادارى 

امیرکبیر، معاونت بازرگانى مراجعه نمایند.
آدرس (محل بازدید خودروها): انبار مرکزى سازمان واقع در فلکه دانشگاه صنعتى- 500 متر باالتر از پلیس 

راه قدیم اصفهان تهران- مقابل خیابان سپافیل جنب انبار اداره مرکزى برق- انبار بختیاردشت

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

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

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

شما.


