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هرآنچه باید درباره عصب کشى دندان ها بدانیدکشف تصویر مخفى ملکه اسکاتلند در زیر یک تابلوپایان فیلمبردارى «شین» در ژانر وحشت سود 3 میلیونى براى هر پراید صادراتى  مسمومیت17 دانش آموز با گاز قرص برنج سالمتتاریخفرهنگ حوادث جهان نما

دست اندازى به تأمین اجتماعى با بند «ز» تبصره 7 
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روستایى که برترین آسمان 
ایران را دارد

ایران شانس سى ام!

قصاص؛ مجازات ج وانى که 
زن عمویش را به قتل رساند
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 جنگ پنهان 
اصفهانــى ها  

4

 در پایان هفدهمین دوره لیگ برتر دو تیم نفت 
تهران و مشکى پوشان خراســان به لیگ یک 
ســقوط کردند و دو تیم نفت مسجدســلیمان و 
نساجى قائم شــهر به لیگ برتر صعود کردند. به 
این ترتیب در جغرافیــاى لیگ برتر فوتبال فقط 
یک استان اضافه شد و استان مازندران به جمع 
تیمداران در لیگ برتر اضافه شــد. نگاهى به 8 
اســتان لیگ برترى و نمایندگان آنها در فصل 

آینده مى اندازیم:
اســتان تهران؛ یک تیم قدیمى دیگر هم در راه 

نابودى!
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در این همه ابر، قطره اى باران بساز...در این همه ابر، قطره اى باران بساز...
آیا  بارندگى هاى اخیر به نظریه بارورسازى ابرها مربوط مى شود؟آیا  بارندگى هاى اخیر به نظریه بارورسازى ابرها مربوط مى شود؟

2

انتقاد از تصویب یک قانون در مجلس

«رحمت» پایتخت: 
خروس باز مى ماندم

 داماد نقـــــــــى نمى شدم

  دژآگه تنها دغدغه   دژآگه تنها دغدغه 
کى روش براى جام جهانى

پروژه آقاى گل ایرانى در اروپا 
مهاجمان فوتبال ایران عملکرد بسیار خوبى در فوتبال اروپا داشته و درخشش آنها ادامه دارد.

برخالف چند ســال قبل که مهاجمان ایرانى عملکرد خوبى در تیم هایشان نداشتند، حاال ایران 
مهاجمان بسیار خوبى در سطح فوتبال اروپا دارد و این موضوع کار سرمربى تیم ملى را براى ادامه 
کار سخت و سخت تر کرده است. چند هزار کیلومتر دورتر از ایران، کاوه رضایى، کریم انصارى 

فرد، علیرضا جهانبخش و... حضور دارند که ...
5

مهاجمان برتر فوتبال ایران را بشناسید؛

آگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایده

محمدمهدى فردوسى
 مدیرعامل سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد 

سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد به استناد مصوبه شماره 96/4702 مورخ 1396/11/29 شوراى 
اسالمى شهر اماکن زیر را با شرایط و مشخصات موجود به صورت اجاره بهاء یکساله واگذار مى نماید:

- به پیشنهاداتى که مبهم، مخدوش، مشروط و یا فاقد سپرده باشد و بعد از وقت ادارى مقرر برسد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

- کمیسیون عالى معامالت و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- انعقاد قرارداد با برنده تجدید مزایده پس از تعیین صالحیت و اخذ مجوزات الزم از مراجع ذیربط مى باشد.

- هزینه آگهى بر عهده برنده تجدید مزایده خواهد بود.
- تجدید مزایده داراى شرایط خصوصى مى باشد. (سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد تجدید مزایده 

مندرج شده است.)
- نوع طراحى، ایجاد، ســاخت و بهره بردارى از کلیه بندهاى تجدید مزایده بایستى با نظر و تأیید کتبى 

سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد انجام پذیرد.
- لذا از متقاضیان شرکت در تجدید مزایده دعوت به عمل مى آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مربوطه تا تاریخ 1397/03/03 در ساعات ادارى به امور مالى سازمان رفاهى تفریحى واقع در بلوار 

بهارستان فرهنگسراى خارون مراجعه نمایند. 
شماره تلفن تماس: 42658053

نوبت اول

مساحت مشخصاتردیف
(مترمربع)

قیمت پایه ماهیانه 
(ریال)

اجاره بهاى طبقه همکف و اول ساختمان مجموعه تفریحى باغ گل ها 1
4206/000/000 مترمربعجهت استفاده نمایشگاه و فروشگاه گل و گیاه و ماهیان زینتى

اجاره بهاى فضاى مجموعه پارك بادى و بازى واقع در مجموعه 2
3003/500/000 مترمربعتفریحى باغ بانوان

اجاره بهاى مجموعه شهرك ترافیک با حاشیه فضاى سبز واقع 3
در مجموعه تفریحى باغ بانوان

 2300
5/000/000مترمربع

اجاره بهاى فضاى ایستگاه دوچرخه واقع در مجموعه تفریحى4
502/500/000 مترمربع باغ بانوان

اجاره بهاى یک باب غرفه اغذیه فروشى واقع در بوستان بهشت 5
241/500/000 مترمربع(منطقه چهار)

اجاره بهاى زیرزمین میانى و انبار داخل موزه مردم شناسى (خانه 6
501/500/000 مترمربعتاریخى مهرپرور) جهت استفاده شربت خانه و فروش صنایع دستى

آگهى شرکت در مناقصه عمومى دو مرحله اى آگهى شرکت در مناقصه عمومى دو مرحله اى 
(نوبت دوم)(نوبت دوم)

روابط عمومى شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران

شــرکت صنایع الکترواپتیک صاایران در نظر دارد خدمات عمومى و نظافت و 
همچنین خدمات حفظ و نگهدارى فضاى سبز خود را براى مدت یک سال از طریق 
مناقصه عمومى دو مرحله اى واگذار نماید. از پیمانکاران واجد شرایط درخواست 
مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 97/02/20 
از ساعت 8 الى 16 به نشانى اصفهان خیابان کاوه جنب خیابان استاد  فالطورى 

(جنب بانک ملت) مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 031- 34922652

تجدید فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذارتجدید فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به احداث مجموعه هایپرمارکت 
تجارى، ادارى، فرهنگى، ورزشى و پارکینگ با مشارکت بخش خصوصى از 
طریق آگهى اقدام نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد آگهى فراخوان مى توانند تا روز پنج شنبه 1397/02/27 به دفتر امور 
سرمایه گذارى شهردارى خمینى شهر واقع در خیابان توحید خانه تاریخى 

سرتیپ سدهى مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 33511224

چاپ اول

3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نمى شدم ش داماد نق ن نق ا شدما نم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدامادنق ى ى

از وضعیت 16 تیم حاضر در لیگ برتر
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فراخوان  مناقصه  عمومى
 احداث  ساختمان 
 شعبه  فریدونشهر

8

جریمه هاى جدید خودروها
 با سامانه  متحرك ثبت تخلف 
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ســهیال جلودار زاده نماینده تهران و عضو کمیســیون 
اجتماعى مجلس در گفتگو با اعتمادآنالین با اشــاره به 
اظهارات رئیس جمهورى و انتقادش نسبت به عملکرد 
برخى وزرا و مدیران دولتــى، گفت: برخى از دولتمردان 
آمادگــى کار کردن در این شــرایط را ندارنــد. مردم و 
نمایندگان مردم انتقاداتــى را به رئیس جمهور انعکاس 
مى دهند و ایشــان هم صادقانه این گالیه ها را مطرح 
مى کند. وى تصریح کرد: علیرغم اینکه باید در بسیارى 
از زمینه ها بسیار پرکار باشیم اما شاهد هستیم که همه 

اپوزیسیون هستند و کارى پیش نمى رود. 
جلودار زاده خاطرنشان کرد: بعد از روى کار آمدن دولت 

آقاى روحانى درزمینه حل مشــکالت اقتصادى و رفع 
موانع ایجاد شغل اقداماتى انجام شد. اما همه دستگاه ها 
و از همه مهمتر قوه قضائیه باید آیین دادرسى تجارى را 
ارائه مى کرد که نوع برخورد با کارخانه هاى مسئله دار اعم 
از صنایع یا کارگاه هاى تولیدى دیگر بر اساس جرمشان 
باشد نه اینکه بر اساس جرم دیگران با آنها برخورد شود. 

وى در خصوص چرایى انتقادات از سوى رئیس جمهور 
که خود توانایى تغییر کابینــه را دارد، گفت: این آخرین 
هشدارى است که رئیس جمهور به کابینه خود مى دهد. 
هر مدیرى ممکن است قبل از هر اقدامى با کارکنان خود 

صحبت کند.

مدیرعامل ســایپا در خصــوص توقف تولیــد برخى 
محصوالت این گروه صنعتى که استانداردهاى اجبارى 
را پاس نمى کنند گفت: ما در نظر داریم به زودى با فراهم 
کردن شرایط الزم، خودروى پراید را از رده خارج کنیم اما 

این به معناى توقف تولید خودروى پراید نیست.
جهرودى در جمع خبرنگاران با بیــان اینکه پراید یکى 
از ســودآورترین محصوالت گروه ســایپا در بازارهاى 
صادراتى است افزود: ما بیش از سه میلیون تومان بر روى 
هر دستگاه پراید در بازارهاى صادراتى سودآورى داریم 
بنابراین هرگــز این محصوالت پرســود را از رده خارج 

نخواهیم کرد اما عرضه آن در داخل متوقف خواهد شد.

وى در خصوص قیمت پراید در بازارهاى صادراتى هم 
گفت: به رغم آنچه در افکار عمومى در خصوص عرضه 
پراید با قیمت هایى بسیار نازل تر از قیمت داخلى گفته 
مى شود، ما هر دســتگاه پراید را به قیمت چهار هزار و 
250 دالر در بازارهاى صادراتى به فروش مى رسانیم که 

معادل 18 میلیون تومان مى شود.
مدیرعامل ســایپا افزود: این قیمت در حالى اســت که 
هزینه هاى  سربارى همچون 9 درصد ارزش افزوده، حق 
بیمه، 3 درصد عوارض شهردارى و آموزش و پرورش، 
حق نمایندگى ها و... به آن مترتب نمى شود، بنابراین، 
این محصول دستکم سه میلیون تومان براى ما سود دارد.

اظهارات رئیس جمهور 
آخرین هشدار به کابینه بود

سود 3 میلیونى براى 
هر پراید صادراتى 

خبرخوان
 جیره بندى در دستور کار

  تسنیم| رضا اردکانیــان وزیر نیرو از 
مطالعه انتقال آب به جنوب خبــر داد و با بیان 
اینکه در 6 استان وضعیت آب از بقیه استان ها 
بحرانى تر اســت، گفت: جیره بندى آب براى 
بخش هاى مصرف کننده هم در دســتور کار 

ما قرار دارد.

انسداد مسئولیتى
محسن هاشــمى در    آفتاب نیوز|
اولین همایش بررسى چالش ها و راهکار هاى 
نوین مدیریت شــهرى گفت: باید به صورت 
جدى، مســئولیت ها را از کسانى که سى چهل 
سال اســت پســت دارند بگیریم و به جوانان 
بدهیــم. جوانگرایى بــا شــعار دادن عملى 
نمى شــود. در کشــور انسداد مســئولیتى به 
وجود آمده است،کســانى که در جوانى پست 
گرفتند االن پیر شــده اند اما حاضر نیســتند 
کار را بــه جوانــان واگذار کننــد. جوانگرایى 
نافى شایسته ســاالرى نیســت اما در شرایط 
مســاوى یک جوان را باید به یک میانســال 

ترجیح داد.

سنگین شدن قبوض 
آب و برق 

  میزان| اردکانیان وزیر نیرو در گفتگوى 
ویژه خبرى در خصوص جزئیات افزایش قیمت 
آب و برق گفت: گاهى اوقات باید با استفاده از 
ابزار قیمت (افزایش قیمــت آب و برق) براى 
اصالح الگوى مصرف بهــره گیرى کرد. وى 
در ادامه هزینه آب و برق مصرفــى را فقط از 
دخانیات بیشتر دانســت و گفت: هزینه آب و 
برق از همه اقالم و بخش هــاى دیگر جامعه 
مثل پوشاك، درمان و... کمتر است پس براى 
ســال جارى فقط 7 درصد به قیمت آب و برق 

افزوده خواهد شد.

فرودگاه یاسوج 
وارد مدار شد

  فارس| اولین پــرواز بعد از ســقوط 
هواپیماى تهران - یاســوج، صبح روز ســه 
شــنبه هفته پیش در فرودگاه یاسوج بر زمین 
نشست. ظرفیت این هواپیما با مسافر و خدمه 
شــامل50 سرنشــین بود  فعًال در طول هفته 
چهار پرواز تهران – یاســوج با هواپیما انجام 

مى شود.

چه خبر از پرونده «یورت»
رئیس کل دادگســترى استان    میزان|
گلســتان در تشــریح آخرین جزئیات از روند 
رســیدگى به پرونده  معدن زغال سنگ یورت 
آزادشهر گفت: هیئت کارشناسى به تازگى نظر 
خود را به قاضى پرونده اعالم کرده و بر اساس 
آن هشــت نفر از جمله مدیــران دو اداره کل 

استان مقصر شناخته شدند.

هنوز اسب ها را مى ُکشند
  تسنیم| مدتى است کشتار اسب هاى 
باربــر در مناطق مرزى بــه منظــور مقابله 
با قاچاق کاال، هــر چند کمتر از گذشــته، اما 
همچنان ادامه دارد و عالوه بر مغایرت با قانون
و اخالق انســانى، از یک ســو تهدیدى جدى 
براى بهداشت اهالى منطقه به حساب مى آید 
و از سوى دیگر دستاویزى براى تخریب وجهه 
کشورمان در مجامع بین المللى. هنوز زمان آن 
نرســیده که دولت و مجلس با اتخاذ تدابیر و 
ارائه برنامه هایى، چون مصــادره و به مزایده 
گذاشتن چهارپایان باربر، گامى براى جلوگیرى 
از کشــتار خونین قربانیان نجیــب قاچاق، به 
خطــر افتادن بهداشــت عمومــى و تخریب 
وجهــه کشــورمان در مجامــع بین المللــى 

بردارند؟

 حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسى، تولیت 
آستان قدس رضوى در نشستى با دانشگاهیان با اشاره 
به اینکه اکثر شرکت هاى آســتان قدس زیانده هستند، 
گفت: راهکارهاى برون رفت مشــکالت مورد بررسى 
قرار مى گیرد تا اگر قرار اســت شرکتى واگذار شود، ابتدا 
سودده شود بعد واگذار شــود بنابراین به شفافیت اعتقاد 
دارم و وضعیت هرکدام از شرکت ها قابل تبیین است تا 

بدانید وضعیت درآمدى آستان قدس به چه شکل است.
حجت االسالم والمسلمین رئیســى در پاسخ به سئوالى 
درباره مالیات  هاى آســتان قدس، گفت: خدا نگذرد از 
آن کسى که این شــبهه را در ذهن ها ایجاد کرده است. 
مالیات آستان قدس تا 35 ســال به امر امام (ره) بود که 

آستان قدس رضوى و شرکت هاى تابعه از مالیات معاف 
خواهند بود؛ روزى که بنده وارد آستان شدم به مقام معظم 
رهبرى در این باره نامه نوشتم و براساس فرموده ایشان 
مالیات تکلیفى، ارزش افزوده و جمعى خرجى را پرداخت 
مى کنیم و حتى چندروز پیش رئیس ســازمان مالیاتى 
و همراهانشــان براى تقدیر از آســتان قدس به عنوان 
سازمانى که در پرداخت مالیات خوش حساب است، آمدند. 
تولیت آستان قدس رضوى خاطرنشــان کرد: چرا یقه 
سفیدانى که مالیات پرداخت نمى کنند را نمى گیرید؟ چرا از 
افرادى که «فرار مالیاتى» دارند چیزى نمى گویند؟ کارمند 
دانشگاه فردوسى و فالن دستگاه اول مالیات مى دهد اما 

فالن فرد که درآمد نجومى دارد فرار مالیاتى مى کند.

عضو هیئــت امنــاى خانــه مداحــان در واکنش به 
اظهارات رئیس شــوراى شــهر تهران مبنى بر اینکه 
معاونت اجتماعى و فرهنگى شــهردارى پایتخت فقط 
دو هزار میلیارد تومان بودجــه فرهنگى دارد که مقدار 
زیادى از این بودجه خرج مداحان و پخت آش مى شود، 
گفت: در شــوراى چهارم مقرر شــد که در ســال اول 
200 میلیون تومان بودجه بــه خانه مداحان تخصیص 
داده شــود و هر ســاله این بودجه 10 درصد افزایش 
پیدا کند کــه االن باید مبلغ این بودجــه 260 میلیون 

تومان باشد.
حســن آهى در گفتگو با ایلنا تأکید کرد: بودجه دیگرى 
هم هســت که به خانه مداحان تعلق مى گیرد که رقم 
آن ســالیانه 28 تا 30 میلیون تومان اســت؛ بنابراین 
همین دو رقــم به خانــه مداحان پرداخت مى شــود، 
اما مداحانى هســتند کــه تریبون هایى خــاص دارند 
و شــاید مبالغــى دریافــت کننــد کــه زیــر نظــر 

خانه مداحان نیست. 
عضو هیئت امناى خانه مداحان گفت: شــنیده شــده 
حسینیه هایى هستند که مبالغى هنگفت یا زمین هایى 
را دریافت کرده اند. در زمان قالیباف کارت طرح ترافیک 
نیز به افرادى داده مى شد و ملک خانه مداحان هم براى 
کار فرهنگى  از طرف شهردارى به خانه مداحان تعلق 

گرفته است.
مصطفــى خرســندى، مدیرعامــل خانــه مداحان 
نیز در واکنــش به تخصیــص بودجه میلیــاردى به 
یکى از حسینیه هاى منطقه 5 تهران در زمان قالیباف 
به ایلنا گفــت:  یک مرکز براى بحث بازســازى مبلغى 
را دریافت کرده اســت، اگر یک حسینیه مختصر پولى 
دریافت کرده باشــد که هم نگهدارى و هم مســائل 
فرهنگى آن رعایت شــود را باید در بوق و کرنا کنند؟ 
میلیاردها میلیارد به دیگر مراکز داده شد، ما یک کلمه 

حرف زدیم که چرا به این مراکز پول داده اید؟

نصف جهان  در حالى که گفته شده فصل گرماى امسال از 
هر سال گرم تر است، بدون شک ساکنان شهرهاى بزرگ 
هم بیشــتر به فکر ترك محل زندگى خود و مسافرت به 
بخش هاى خوش آب و هوا خواهند افتاد. به هر حال چند 
روز دور شدن از گرما هم براى خودش غنیمت است و از 
آنجا که چیزى به زمان روزهاى گرم امسال باقى نمانده، 
بنابر این برنامه ریزى براى گریز از شــهر را باید از همین 
امروز جدى گرفت. براى این کار توجه شما را به توصیه 
مدیرکل میراث فرهنگى استان مرکزى جلب مى کنیم 
که یکى از زیباترین نقاط ایــران را براى عزیمت به آنجا 
پیشنهاد کرده است: روستاى هدف گردشگرى  «وفس» 

در شهرستان کمیجان استان مرکزى.
سیدمحمد حســینى گفته یکى از  مناطق روستایى که 
پتانسیل گردشگرى نجوم را دارد و مى تواند براى منطقه 
در آمدزایى به همراه داشــته باشــد این روستاى هدف 
گردشگرى  اســت زیرا آســمان زیباى آن در تلسکوپ 
بسیارى از ستاره شناسان غرب کشور جاى گرفته و همواره 

مورد استفاده قرار مى گیرد.

وفس کجاست؟
روستاى 3000ساله وفس از شمال به ساوه، از جنوب به 
کمیجان، از غرب به همدان و از طرف شــرق به تفرش 
محدود است. مساحت تقریبى آن 20 کیلومتر مربع است. 
وفس در حصارى از کوه هاى نسبتًا بلند واقع شده و تنها 
از سمت شمال به درختســتان ها و باغ هاى میوه منتهى 

مى شود. این منطقه براى رصد آسمان از ویژگى هاى آب و 
هوایى  بسیار مطلوب و منحصر به فردى  برخوردار است و 
همچنین دورى از آلودگى هوا وآلودگى نورى که از عوامل 
جدى در ایجاد یک نقطه مطلوب براى رصد به شمار مى رود 
است. آسمان روستاى وفس جزو برترین هاى آسمان هاى 
ایران است و پتانسیل یک منطقه بکر براى گردشگرى 
نجوم را دارد. یکى از پایگاه هاى اطالع رســانى محلى 
استان مرکزى مى نویسد: «این روستا در بهار و تابستان 
به قدرى زیبا وسرسبز مى شود که گویا به مناطق شمال 
کشور سفر کرده ایم.» دارا بودن هواى خوب و خنک در 
فصول گرم سال و هجوم گردشگر به این منطقه باعث 
شده تا جمعیت روستا از 1500نفر حتى به 5000 نفر نیز 
برسد. پس فراموش نکنید اگر براى فرار از گرماى امسال 
در حال برنامه ریزى هستید، روستاى وفس مى تواند محل 

مناسبى براى پناه گرفتن شما باشد.  

نصف جهــان در حالى که هشــدارها درباره خشکسالى 
و کمبود آب تقریبًا از همه اســتان هاى کشور به گوش 
مى رسد، بارندگى هاى چند وقت اخیر که در بعضى شهرها 
حتى منجر به وقوع سیالب هاى گسترده شده است، این 
سئوال را مطرح کرده که اساســًا سیل و خشکسالى چه 
ارتباطى با یکدیگر دارد؟ و آیا برنامه اى مخفى به منظور 
بارورسازى ابرها در جریان بوده که باعث وقوع این حجم 

از بارندگى آن هم در ایام خشکسالى شده است؟
پاسخ کارشناسان اقلیم شناسى به این سئوال منفى است. 
آنها معتقدند به کارآیى  نظریه بارورســازى ابرها نمى 
شود اعتماد کرد که تازه به مرحله اجرا هم رسانده شود. 
احد وظیفه، مدیرکل پیش بینى و هشدار سریع سازمان 
هواشناسى کشور یکى از همین منتقدان است. او معتقد 
است بارندگى هاى اخیر در نقاط مختلف کشور یک امر 
عادى اســت و نباید به ادعاهاى بى اساس درباره علت 
این بارندگى ها توجه کرد. وظیفه مى گوید:«در چندماه 
گذشته بارندگى و وزش باد براى تمام نقاط کشور پیش 
بینى شــده بود و این بارندگى ها ارتباطى به بارورسازى 
ابرها ندارد. چرا که این کار نیاز به بررسى هاى کارشناسى 

دارد و طبق نظر کارشناسان غیر علمى است.» 
مدیرکل پیش بینى و هشدار سریع سازمان هواشناسى 
کشــور در واقع مى خواهد بگوید همه چیز درحال سیر 
طبیعى خودش است و در دل بارش هاى اخیر برف و باران 
در جاى جاى ایران، هیچ معماى عجیبى نهفته نیست. 
این در حالى اســت که بســیارى از مردم کوچه و بازار، 
باریدن و نباریدن باران را به انواع و اقسام علل طبیعى و 
غیر طبیعى مربوط دانسته و از جمله بارورسازى ابرها را 
عامل سیالب هاى اخیر مى دانند. از طرف دیگر بعضى 
از ارکان دولت بر خالف کارشناسان هواشناسى اعتقاد 
دارند بارورسازى ابرها راهکار مناسبى براى گذر کشور از 
خشکسالى به حساب آمده و بااین تئورى نباید مانند یک 

نظریه باطل و غیر قابل باور برخورد کرد. 

تئورى بارورسازى ابرها از کجا پیدا شد؟
نظریه بارور کــردن ابرها همزمان بــا کاهش بارندگى 
و ادامه خشکســالى در کشــور اهمیت پیدا کرد. گفته 
مى شود بیش از 56 کشــور جهان در حال حاضر اقدام 
به بارورسازى ابرها مى کنند و ســاالنه 10 تا 20 درصد 
میانگین بارش هاى خــود را افزایش مى دهند. در ایران 

هم  وزارت کار چند سالى اســت این امر را در دستور کار 
خود قرار داده است. چندى پیش معاون اول رئیس جمهور 
در این زمینه خواســتار فعالیت مناســب و مستمر شد و 
سال گذشــته هم رحیم میدانى، معاون وزیر نیرو در این 
خصوص از صنایــع هواپیمایى و نیروى هوایى ســپاه 

درخواست یارى کرد.
«العالم» طى گزارشــى در این باره مى نویسد:«در این 
زمینه صنایع وابســته به وزارت دفاع تــالش کردند تا 
مراحل ساخت پیرو پاترون هاى (فشنگ هاى حاوى یدید 
نقره) الزم براى بارورى ابرها را انجام دهند و از وزیر دفاع 
درخواست شد که این کار با سرعت بیشترى انجام شود 
چون پیش از این، فشنگ هاى الزم از روسیه وارد مى شد. 
در این میان رحیم میدانى، معاون وزیر نیرو گفته بود براى 
خرید فشنگ هاى حاوى یدید نقره باید پول نقد به روسیه 
پرداخت کنیم، ولى مذاکره با صنایع هواپیمایى و نیروى 

هوایى سپاه باعث مى شود بدون استفاده از دو هواپیماى 
روسى کار بارورسازى ابرها انجام شود.»

اینها نشــان مى دهــد که بــه رغم مخالفــت برخى 
کانون هاى کارشناســى در ایران، کاربارورسازى ابرها 
در کشــور همچنان مورد توجه ارکان باالدستى دولت 
قرار دارد. همین بهمن ماه سال پیش بود که فرید گلکار، 
مدیر مرکز ملى تحقیقات و مطالعــات بارورى ابرها در 
گفتگویى خبر داد که برنامــه تحقیقاتى و تهیه امکانات 
براى بارورسازى ابرها تا جاهایى هم پیش رفته اگرچه به 
دلیل کمبود اعتبار هنوز به مرحله اجرا نرسیده است: «در 
این زمینه صنایع هواپیمایى و هوافضاى سپاه پاسداران 
با همتى که به خرج دادند توانستند مواد بارورى را براى 
بارورسازى تولید کنند و هم هواپیمایى را تجهیز کنند که 

بتوانیم کار بارورسازى ابرها را انجام دهیم.»

ابرها کى بارور مى شوند؟
آنچه از مجموع اظهار نظرات بر مى آید این اســت که 
موافقان بارورکردن ابرها نسبت به مخالفان آن، دست 
باال را دارند. آنهــا کار کردن روى تئورى بارورســازى 
ابرها را همچنان پیــش مى برنــد و کار تهیه امکانات 
براى اجراى این پروژه را هم در دست اجرا دارند اگرچه 
معتقدند موفقیت این پروژه به وجود ابر در آسمان مربوط

 مى شــود چرا که اگر ابرى براى این کار وجود نداشته 
باشــد، طبعًا  برنامه اى هم براى تحقــق این پروژه به 
مرحله اجرا نخواهد رسید. این دسته از کارشناسان البته 
زمان مشخصى را براى اجراى پروژه اعالم نکرده و همه 
چیز را به آینده موکول مى کنند. موافقان بارورســازى 
ابرها بر خالف کارشناســان هواشناسى به جد معتقدند 
که کار بارورســازى ابرها قطعًا انجام خواهد شد اماکى؛ 

هنوز معلوم نیست. 

آیا  بارندگى هاى اخیر به نظریه بارورسازى ابرها مربوط مى شود؟

در این همه ابر، قطره اى باران بساز...

رئیسى: خدا نگذرد از کسى که
  شبهه مالیات آستان قدس  را ایجاد کرد

واکنش خانه مداحان به اظهارات رئیس شوراى شهر تهران:

وقتى مبالغ میلیاردى به مراکز دیگر مى دهند
  مگر حرفى مى زنیم؟

مردم با فیلتر کردن تلگرام به 
بهشت نمى روند

غالمعلـى جعفـرزاده، نایب    اعتماد آنالین |
 رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفت: به واقع متأسفم 
براى کسانى که فکر مى کنند دنیاى ارتباطات را مى توانند 
قطع کنند. وى تأکید کرد: نمى توان ارتباطات را بست و 
با فیلتر شدن تلگرام همه به بهشت نمى روند. ما خاطرات 
تلخ جمـع آورى فلـه اى روزنامه هـا و رسـانه ها را به یاد 
داریم که با این اتفاق فسـاد چقدر افزایـش یافت. فیلتر 
کردن تلگرام مشکلى از مردم را حل نمى کند. جعفرزاده 
یادآور شد: فیلتر کردن تلگرام مانند کارى است که قبل 
از این با ویدئـو و ماهواره کردیـم. وى گفت: یک حالت 
قهر در جامعـه در حال به وجـود آمدن اسـت. نمى توان 
دنیاى ارتباطات را بست و نمى توان با قوه قهریه با مردم 

برخورد کرد.

دائم روضه نخوانیم
حسین انصارى راد، فعال سیاسى    نامه نیوز |
اصالح طلب دربـاره گالیه هاى اخیر حسـن روحانى از 
ناامیدى برخى اعضـاى کابینه گفت: امـروز تنها حرف 
زدن، گله کردن و اشاره به اشکاالت، اعتراضات و مالمت 
و مطالبات مردم داشتن حالل مشکالت نیست و گرهى 
از مسائل جامعه نمى گشاید. اگر وزیرى واقعاً مأیوس و 
ناامید است، رئیس جمهور خیلى راحت او را عوض کند. 

اینکه دائم روضه بخوانیم، چه فایده اى خواهد داشت.

50 میلیون ایرانى، جنگ و 
انقالب را ندیده اند

  تسنیم| محمدباقر خرمشـاد، معاون سـابق 
وزارت علوم مى گوید: براسـاس آمـار، 50 میلیون نفر از 
جامعه 80 میلیونى ایران در دهه 60 به بعد به دنیا آمدند. 
یعنى 50 میلیون ایرانى نه جنگ را دیدند، نه انقالب را. ده 
میلیون نفر در دهه 50 به دنیا آمدند که در دوران کودکى، 
جنگ و انقالب را دیدند، 20 میلیـون نفر دوران جنگ و 
انقالب را دیدند. به همین دلیل در اتفاقاتى که در جامعه 
ایران رخ مى دهد، دو قطـب بزرگ و دو جریان فرهنگى 
موجود، تالش مى کنند از ایـن 50 میلیون نفر یارگیرى 

بیشترى کنند.

گل  به  خودى 
محمدرضـا خبـاز، یـک فعـال سیاسـى    ایلنا|
اصالح طلب گفـت: بعضـى  وزرا در بعضى مـوارد علیه 
دولت کار مى کننـد، وزرا در برخى مـوارد گل به خودى 
هم مى زنند، اگر دولتمردان عافیت طلبى را پیشه کنند و 
به سـکوت خود ادامه دهند در مواجهه با وجدان خود در 

پیشگاه مردم مسئول هستند. 

دستگیرى 
شهردار و 3 عضو شوراى شهر 
  رویداد24| 3 نفـر از اعضـاى شـوراى شـهر 
مرودشـت به همراه شـهردار این شهر توسـط اداره کل 
اطالعات استان فارس دستگیر شدند. علت این دستگیرى 
اتهامات مالى بوده و دفتر شهردار و شوراى شهر مرودشت 
به دسـتور مقام ذیربط هم اکنون پلمب اسـت. مدیرکل 
اطالعات اسـتان فارس هشـدار داده بود در سال جارى 
مبارزه با مفاسـد کالن اقتصـادى به ویـژه در حوزه هاى 
زمین خوارى، فساد سازمان یافته در نهادهاى مختلف و نیز 

سوداگران ارز و قاچاق کاال تشدید خواهد شد.

مواهبى براى روستاییان
  میزان| سـردار سـرتیپ دوم پاسـدار رمضـان 
شریف، مسئول روابط عمومى کل سپاه ضمن توصیه به 
دانشجویان در خصوص مطالعه تاریخ شاهنشاهى گفت: 
طبق آمار برنامه بودجه در سـال 56 بیـش از 70 درصد 
مردم در روستا ها زندگى مى کردند و مى دانید که زندگى 
در روستا ها قبل از انقالب به چه صورت بود و از کمترین 
نعمت آب برق و گاز برخوردار بودند یعنى 70 درصد مردم 
در فقر مطلق به سر مى بردند. سردار شریف مطرح کرد: 
با افتخار اعالم مى کنیم که امروز روسـتا هاى باالى 20 
خانوار در جمهورى اسالمى صاحب برق، آب آشامیدنى 

سالم، گاز و سایر مواهب هستند. 

روستایى که برترین آسمان ایران را دارد

نصف جهان  «من به صراحت مى گویم اگر میزان خدمات از دوره مادها را تا قبل از دولت تدبیر و امید احصا کنیم کمتر 
از خدمات این دولت در پنج سال اخیر است به طورى که همه خدمات انجام شده در این دولت دو برابر خدمات قبل 
دولت بوده است.» این را سیدحسن قاضى زاده هاشــمى، وزیر بهداشت دولت دوازدهم در گفتگو با خبرنگار فارس 
بیان کرده است. این متخصص چشم پزشکى و فوق تخصص جراحى قرنیه و یکى از ثروتمندترین دولتمردان ایران 
اما تنها کسى نیست که تا کنون چنین ادعایى کرده است. مرحوم آیت ا...اکبر هاشمى رفسنجانى هم در دورانى که 
ریاست جمهورى هشت ساله اش به روزهاى پایانى نزدیک مى شد، عین همین عبارت را استفاده کرد و گفت که همه 

کارهاى که در «دوران سازندگى» انجام شده، از زمان مادها به این سو بى سابقه بوده است.   

از مادها تا امروز... 
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هومــن حاجى عبداللهــى از ســرى دوم ســریال «پایتخت» بــا خانواده 
«معمولى» ها همراه شــد. «رحمت» ابتدا یک خروس باز بود، اما از ســرى 
ســوم به بعد این شخصیت از این شــغل شــریف(!) فاصله گرفت و نماینده 
قشر نوکیسه اى از جامعه شد که همیشه دوســت دارند در چشم مردم باشند. 
رحمــت بــه مــرور و بــا تولیــد هــر فصــل از ســریال «پایتخــت»
 بیشــتر بــه خانــواده «نقــى معمولــى» نزدیک شــد و نقــش اش هم

 در قصــه پررنگ تــر و تأثیرگذارتــر. حاجى عبداللهــى دربــاره این نقش 
با روزنامه «جام جم» گفتگویى انجام داده که بخشــى از اظهارات او در ادامه 

مى آید:
*طراح کار و شخصیت هاى این سریال محسن تنابنده است. هر اتفاقى که در 
این سریال براى کاراکترها رقم مى خورد زاده فکر و خالقیت او است. تنابنده 
هر آنچه در ذهنش براى شــخصیت هاى قصه طراحــى مى کند، در تعامل با 
خشــایار الوند، نویســنده مجموعه «پایتخت» در میان مى گذارد و او هم به 
نگارش درمى آورد. یعنى همه دیالوگ ها، اتفاقات، طراحى شخصیت ها، کى 
با کى ازدواج کند، چه مسئله اى در قصه پیش بیاید و... همه و همه حاصل این 

همکارى است.
*اگر رحمت، خروس باز مى ماند این شخصیت تک بعدى مى شد. شاید در قصه 
جاى پرداخت بیشتر هم نداشت یا نمى توانست خیلى در خانواده نقى راه پیدا 
کند. به نظرم تغییر شغل براى شــخصیت رحمت الزم بود و این شخصیت را 
از تک بعدى خارج کرد. ضمن اینکه موقعیت طنازى در حرفه هاى دیگر براى 

رحمت بیشتر شد و همین به نمک شخصیت اضافه کرد.
*من بازیگر مجموعه «پایتخت» هستم و نقش رحمت را بازى مى کنم ولى 
شکل گیرى این شخصیت و باال و پایین هایش و افت و خیزهایش در قصه به 
عهده کسى است که قصه را طراحى کرده و من هم آن را اجرا کردم. در طول 
کار هم پیشــنهادهاى ریزى درباره کاراکتر مى دادم. اگر پذیرفته مى شد اجرا 

مى کردم و اگر هم نه که در کار نمى گذاشتیم. اینکه رحمت ابتدا زرنگ و 
زبل بوده و حاال مظلوم شده، چیزى است که تیم سریال به آن 

رسیده و در تعامل با نویسنده به نگارش درآمده است.
*در برخــى صحنه هــا بداهــه 

داشتیم، اگر خوب بود، پذیرفته 
و گرنه حذف مى شــد. اصوًال 
در ســریال «پایتخــت» 
تعامــل آقایــان تنابنده و 

مقدم به نتایــج خوب منتهى 
مى شــود. آنها ســال هاســت 

با هــم کار مى کنند و قلــق یکدیگر را 
مى دانند. تکلیف ما هم مشــخص اســت و به 
بهترین شکل توسط این دو دوست عزیز هدایت

 مى شــویم تا کارمان را جلوى دوربین درســت 
انجام بدهیم. 

مهوش افشارپناه، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص فعالیت هاى اخیر خود در عرصه 
بازیگرى گفت: در حال حاضر هیچ پیشــنهادى بــراى بازى در عرصه تصویر نــدارم اما خودم 
شــخصًا در تئاتر فعالیت مى کنم. این فعالیت به اجراى آثار نمایشــى و تدریس ختم مى شود. 
شاید در ســینما و تلویزیون کم کار شده باشم اما اینطور نیســت که گوشه خانه بنشینم و زانوى 

غم بغل کنم.
وى درباره نبود فیلمنامه خوب در سینماى ایران تأکید کرد: متأسفانه در سینماى ایران براى سن 
من نقش جذابى نوشته نمى شود. شرایط کمى براى بازیگران مرد بهتر است اما در کل به بازیگران 
میانسال و پیشکسوت اهمیتى نمى دهند. طبیعى است که وقتى نقش کم و کوچک باشد ترجیح 

مى دهم بیکار باشم.
بازیگر فیلم «امشب شــب مهتابه» با اشــاره به وضعیت ناگوار زندگى و امرار معاش بازیگران 
پیشکســوت اضافه کرد: متأســفانه هیچ حمایتى در حدى که بتوان با آن گذران زندگى کرد از 
بازیگران نمى شود. همه چیز به بیمه خالصه مى شود. خدا را شکر من نیازمند پول بازیگرى نیستم 
اما واقعًا در این شــرایط اقتصادى بازیگرانى که شغلشان همواره بازیگرى بوده زندگى سختى را 

تجربه مى کنند.
بازیگر فیلم «پاییز بلند» درباره افت دوران بازیگرى خود بعد از سه نامزدى در جشنواره فیلم فجر 
تصریح کرد: انگار سیمرغ جشنواره فیلم فجر به شانه  هاى من عالقه اى ندارد و خیلى زود مى پرد 
و مى رود. من نمى دانم چه بگویم اما اتفاقاتى در سینما مى افتد که نمى توان در مورد آنها صحبت 
کرد. متأسفانه روابط سالمى در ســینماى ایران در جریان نبود و همین جریان ها مرا از سیمرغ 
و رشد در بازیگرى دور کرد. وى در همین راســتا اضافه کرد: مهم این است که روزگارى نامزد 
سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر بودم و نقش هایى را ایفا مى کردم که در سینما تأثیرگذار بود و 
اال گرفتن و نگرفتن سیمرغ که اهمیتى ندارد. این را بدانید که در این سینما براى موفقیت سیمرغ 

گرفتن کافى نیست و شما باید به  خیلى چیزهاى دیگر براى موفقیت تن دهید.

شــوراى پروانه نمایش در جلســه اى که با حضور اکثریت 
اعضاى شوراى پروانه نمایش فیلم هاى سینمایى برگزار شد، 
مجوز نمایش سه فیلم را صادر کرد که در میان این آثار بیش از 

هر چیز فیلمى با نام «داش آکل» جلب توجه مى کند.
«داش آکل» از جمله داستان هاى صادق هدایت،  نویسنده 

سرشناس ایرانى است که اول بار در 1311 در مجموعه 
داستان «ســه قطره خون» منتشر شــد و نزدیک 

40سال بعد از انتشــار، مســعود کیمیایى فیلم
 «داش آکل»(1350) را با بازى بهروز وثوقى 

براساس آن ساخت.
حاال 47ســال بعــد از فیلــم کیمیایى، 

نسخه اى تازه از «داش آکل» را محمد 
عرب با بازى حسین یارى ساخته که 
به تازگى پروانه نمایشــش صادر 

شده است.

فیلمبردارى فیلم «شین» با بازى شهاب حسینى و جمشید هاشم پور به پایان 
رسید. «شین» عنوان اولین ساخته سینمایى میثم کزازى محسوب مى شود که 
از اواخر سال گذشته در سکوت خبرى در تهران مقابل دوربین رفته و فیلمبردارى 
آن نیز پس از حدود 45 جلسه به تازگى به پایان رسیده است. با اتمام فیلمبردارى، 
مراحل فنى این پروژه ظرف چند روز آینده آغاز خواهد شد. فیلمبردارى این پروژه 

به طور کامل در تهران انجام شده است.
شهاب حسینى و جمشید هاشــم پور، دو بازیگر اصلى این فیلم هستند. شهاب 
حسینى عالوه بر بازى، به عنوان مشــاور کارگردان نیز در این پروژه سینمایى 
حضور دارد. محمود پاك نیت، غزاله نظر، آتش تقى پور و فاطمه شــکرى هم 
در این فیلم به ایفاى نقش پرداخته انــد. امیرعباس ورزدار نیز به عنوان بازیگر 

خردسال در فیلم حضور داشته است.
اولین ساخته سینمایى کزازى در ژانر وحشت قرار دارد و فیلمنامه آن نیز توسط 
خود وى به نگارش درآمده اســت. تقى علیقلى زاده، تهیه کنندگى این فیلم را 
برعهده داشته است. فیلم سینمایى «رســتاخیز» آخرین فعالیت علیقلى زاده 
در زمینه تهیه کنندگى محســوب مى شــود. وى پیش تر در گفتگو با یکى از 
خبرگزارى ها اعالم کرده بود که «شین» به دلیل نیاز فیلمنامه باید در فصلى 

خاص مقابل دوربین رود.
میثم کزازى پروانه ساخت «شین» را اواخر زمستان سال 95 دریافت کرد. وى 

در کارنامه خود ساخت چند فیلم تلویزیونى را دارد. 

نیما شــعبان نژاد همان کاراکتر طنز «خندوانه» است که این روزها با یک کاراکتر 
جدى در مجموعه رمضانى ایفاى نقش مى کند. ایــن بازیگر که با «خندوانه» در 
تلویزیون شناخته شد، در گفتگویى با «ایســنا» درباره  علت حضور در یک سریال 
رمضانى و در کاراکترى جدى اظهار کرد: بخاطر آقاى عسگرپور آمدم؛ وگرنه هدفم 
دیده شدن نبود؛ چرا که به اندازه کافى دیده شده ام. فکر مى کنم بازیگر از یکجایى 

به بعد باید کمتر دیده شود.
او درباره همکارى با محمدمهدى عســگرپور در ســریال رمضانى «دستت را به 
من بده» گفت: براى حضور در این مجموعه به من اعتماد شد و به من نقش یک 
کاراکتر جدى را دادند؛ البته پیش از این نقش جدى در تئاتر داشته ام و تاکنون طنز 
کار نکرده بودم، اما در «خندوانه» شش نقش کمدى بازى کردم؛ به هر حال آنجا 

اینگونه تعریف شده بود.
وى در پاسخ به اینکه واکنش مخاطب را پس از دیدن شما در یک سریال رمضانى و 
نقش جدى چگونه ارزیابى مى کنید، اظهار کرد: مخاطب برایش جذاب خواهد بود؛ 
البته کاراکترى که بازى مى کنم خیلى تلخ نیست اما خب قصد بامزگى هم در این 
مجموعه ندارم. مراقب بودم که یک دفعه هم سراغ نقش تلخ نروم. این نقش جدى 
است اما تلخ نیست و زمانى که در موقعیت ها قرار مى گیرد، شاید گاهى هم کمدى 

شکل بگیرد اما به طور کلى نقشم جدى بود.

شعبان نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا براى حضور در مجموعه هاى نمایشى و 
تلویزیون تصمیم جدى گرفته اید، اظهار کرد: این مجموعه اولین و آخرین کارم در 
مجموعه نمایشى خواهد بود. مجموعه «دستت را به من بده» قطعًا خروجى خوبى 
دارد، خروجى خوب آن هم بابت تیمى است که با آنها کار مى کنم. اما واقعیت این 
است که تلویزیون همانقدر که تو را چهره مى کند و مورد توجه مخاطب قرار مى دهد، 
همانگونه هم از ذهن مردم دور مى کند. اما به طور کلى برنامه ریزى من سینما بوده 
است و نه کار در ســریال. موضع من هم به دلیل تلویزیون نیست، بلکه دلیل آن 

فرسایشى شدن سریال کار کردن است.
بازیگر «خندوانه» در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهادهاى دیگرى براى حضور 
در مجموعه هاى نمایشى داشته اید؟ بیان کرد: پیشنهادهایى داشتم حتى سریالى 
را هم قرارداد بستم اما نکته  این اســت که برنامه ریزى من این نیست که در بازى 
سریال هاى تلویزیونى بیافتم. ترجیح مى دهم کمدى را حتمًا در سینما خرج کنم تا 
سیما چرا که در تلویزیون تا زمانى که همکارى کنم «خندوانه» را دارم و بهترین جا 
براى آزمون و خطاى خلق کاراکترهاى کمدى است که ساخته مى شود و برنامه اى 

است که تعریف خودش را دارد و شبیه به چیز دیگرى نیست.
شعبان نژاد در پاسخ به اینکه آیا پیشــنهاد بازى در مجموعه هاى طنز را داشته اید، 
اظهار کرد: راستش را بخواهید این چند وقت سریال هاى خوبى خلق نشده است، 

چه طنز و چه جدى. براى همین آدم را به ترس مى اندازد. 
او با بیان اینکه در مجموعه «دســتت را به من بده» نقش پسر کاراکتر امین تارخ 
را ایفا مى کند، گفت: «امیر» در این مجموعه جوان اول قصه اســت همان جوان 
معمول ســردرگم امروزى. کاراکترى که خیلى به واقعیت نزدیک اســت و فکر 
مى کنم این ژانر جزو بهترین ژانرهاى نمایشــى در رابطه پدر و پســر تا به امروز 

باشد. 
بازیگر «خندوانه» درباره  کاراکترهاى طنزى که در این مجموعه تلویزیونى داشته 
است و تفاوت آن با ایفاى نقشى جدى در یک مجموعه رمضانى گفت: در این سریال 
همه چیز از روى فیلمنامه است اما بازیگر به هر حال باید دیالوگ هایى را از آن خود 
کند. به گونه اى که امضاى بازیگر در آن کاراکتر باشد و خوب نیست که مدام دیکته 
بگوییم و از روى دیالوگ ها حرف بزنیم. کاراکتر باید از بازى بیافتد و زندگى هم کند.

شعبان نژاد در بخش پایانى گفت گوى خود درباره پخش «خندوانه» و سرى جدید 
آن اظهار کرد: همکارى با رامبد جوان برایم جذاب است. ما چهار سال با هم بودیم. 
او آدمى است که به شــدت دوســتش دارم و هم اداى دین به او دارم. در ارتباط با 
ساخت سرى جدید هنوز صحبتى نشده اســت. در حال حاضر نیز دو کار دیگر در 
شبکه نمایش خانگى دارم، یکى «گلشــیفته» بهروز شعیبى و دیگرى کار مربوط 

به آقاى پورکیان.

م را به ترس مى اندازد. 
ـتت را به من بده» نقش پسر کاراکتر امین تارخ 
ن مجموعه جوان اول قصه اســت همان جوان 
ترى که خیلى به واقعیت نزدیک اســت و فکر 
هاى نمایشــى در رابطه پدر و پســر تا به امروز 

اى طنزى که در این مجموعه تلویزیونى داشته 
ى در یک مجموعه رمضانى گفت: در این سریال 
 بازیگر به هر حال باید دیالوگ هایى را از آن خود 
ر آن کاراکتر باشد و خوب نیست که مدام دیکته 
نیم. کاراکتر باید از بازى بیافتد و زندگى هم کند.

ى خود درباره پخش «خندوانه» و سرى جدید 
ان برایم جذاب است. ما چهار سال با هم بودیم. 
ـتش دارم و هم اداى دین به او دارم. در ارتباط با 
نشده اســت. در حال حاضر نیز دو کار دیگر در 
گلشــیفته» بهروز شعیبى و دیگرى کار مربوط 

از طنازى در «خندوانه» تا ایفاى نقش جدى در سریال رمضان

نیما شعبان نژاد: هدفم دیده شدن نبود

«رحمت» پایتخت: خروس باز مى ماندم، داماد نقى نمى شدم

مهوش افشارپناه: 

روابط ناسالم سینما باعث کم کارى من شد

پایان فیلمبردارى «شین» در ژانر وحشت 

نسخه  تازه «داش آکل»

 پروانه نمایش گرفت
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مرکز مطالعات فیفا شانس قهرمانى تیم هاى حاضر در جام جهانى روسیه را اولویت بندى کرد.
  در آستانه جام جهانى فوتبال در روســیه، مرکز مطالعات فیفا اقدام به ارزش یابى تیم ها و اولویت بندى آنها براى جام 
جهانى کرده است.  طبق این داده، تیم ملى فوتبال اسپانیا به عنوان شانس نخست قهرمانى در جام جهانى مطرح شده 
است. الروخا که یکى از حریفان ایران در جام جهانى روسیه نیز است، باالتر از تیم هاى برزیل، فرانسه، آلمان، انگلیس، 

بلژیک، آرژانتین، کرواسى، سوئیس و پرتغال قرار گرفته است.
حضور دو تیم اسپانیا و پرتغال در بین 10 تیم نخست نشان مى دهد که تیم ملى ایران در گروه سختى در جام جهانى قرار 
گرفته است. مراکش سومین تیم همگروه ایران در جام جهانى که بعد از 20 سال غیبت در این رقابت ها حاضر شده است 

در رده نوزدهم و ایران در رده سى ام و باالتر از عربستان و پاناما قرار گرفته است.
مرکز مطالعات فیفا داده هاى مختلفى را براى ارزشیابى مورد بررسى قرار داده است که از جمله قدرت باشگاه ها، میانگین 

سنى بازیکنان و کیفیت بازى ها در انتخابى جام جهانى روسیه است.

ایران شانس سى ام!

 در پایان هفدهمین دوره لیگ برتــر دو تیم نفت تهران و 
مشکى پوشان خراسان به لیگ یک سقوط کردند و دو تیم 
نفت مسجدسلیمان و نساجى قائم شهر به لیگ برتر صعود 
کردند. به این ترتیب در جغرافیاى لیگ برتر فوتبال فقط 
یک استان اضافه شد و استان مازندران به جمع تیمداران 
در لیگ برتر اضافه شد. نگاهى به 8 استان لیگ برترى و 

نمایندگان آنها در فصل آینده مى اندازیم:

استان تهران؛ یک تیم قدیمى دیگر هم در 
راه نابودى!

پایتخت کشور بیش از 10 میلیون نفر جمعیت دارد و شاید 
بهترین امکانات ورزشى کشور در شــهر و استان تهران 
متمرکز باشــد و به همین دلیل به نظر مى رسد که 4 تیم 
لیگ برترى براى شــهر 10 میلیون نفرى با وسعت زیاد 
خیلى ایده آل نباشــد. بخصوص اینکه تیم هاى قدیمى و 
ریشه دارى مثل پاس، راه آهن و صبا در سال هاى گذشته 
از فوتبال تهران محو شــده اند! اکنــون تیم قدیمى نفت 
تهران هم در راه نابودى قدم گذاشــته است. با این حال 
پرسپولیس، استقالل، سایپا و پیکان 4 نماینده تهران در 
فصل آینده لیگ برتر هستند که 3 تیم آن در فصل آینده در 
لیگ قهرمانان آسیا هم حضور دارند اما واقعیت این است 
که فوتبال تهران نسبت به سال هاى نه چندان دور خیلى 

پسرفت داشته است.

استان خوزســتان؛ دو تیم نفتى و دو تیم 
صنعتى!

با صعود نفت مسجدسلیمان به لیگ برتر استان خوزستان 
هم صاحب 4 تیم در لیگ برتر شد تا با پایتخت برابرى کند 
اما واقعیت این است که فوتبال استعداد پرور خوزستان از 
نظر امکانات سخت افزارى ظرفیت 4 تیم در لیگ برتر را 
ندارد. فوتبال در خوزستان جایگاه ویژه اى دارد و بازیکنان 

تکنیکى زیادى ازاین استان به فوتبال کشور معرفى شده اند 
اما این استان مشکالت سخت افزارى فراوانى دارد ضمن 
اینکه فصل گذشته هم تیم استقالل خوزستان با مشکالت 
فراوانى مواجه شده بود. اکنون دو تیم نفت مسجدسلیمان 
و صنعت نفت آبادان به همراه فوالد خوزستان و استقالل 
صنعتى خوزســتان در لیگ برتر هســتند که تقریبا هر 4 
تیم در گذشته مشــکالت مالى فراوانى داشته اند و بعید 
است که فصل آینده هم این باشگاه ها بدون مشکل اداره 
شوند. صنعت نفت هم فصل گذشته مدام درگیر مشکالت 

مالى بود.

استان آذربایجان شرقى؛ یک تیم محبوب 
و پرحاشیه و یک تیم بى حاشیه!

تبریز هم نقــش پر رنگــى در لیگ برتر داشــته و دارد. 
تراکتورســازى یکى از قطب هاى فوتبال کشــور شده و 
هواداران پرشور بســیارى دارد با این حال این باشگاه هم 
مشکالت فراوانى و حاشــیه اى زیادى در فصل گذشته 
داشت. در نهایت هم مدیریت باشگاه تغییر کرد  و مشخص 
نیست فصل آینده این باشگاه زیر نظر چه ارگانى فعالیت 
مى کند. گسترش فوالد تبریز هم تیمى بدون حاشیه است 
و کمتر از این باشگاه خبرى از حواشى به بیرون درز مى کند 
اما این باشــگاه هوادار زیادى در تبریز ندارد اما امکاناتش 

ایده آل است.

استان اصفهان؛ دعوا بر سر انتخاب یک 
مربى!

ذوب آهن اصفهان نایب قهرمان لیگ برتر شد و اکنون در 
مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا هم حضور دارد. ذوب 
آهن خود را براى یک فصل رویایــى دیگر آماده مى کند 
هرچند این باشگاه صنعتى هم در این فصل بارها از کمبود 
بودجه گالیه داشت اما نتایجش خوب بود. سپاهان اصفهان 

اما با وجود امکانات عالى یکى از بدترین نتایج تاریخش را 
در فصل گذشته گرفت اما در نهایت در لیگ برتر باقى ماند! 
اکنون هر دو تیم مى خواهنــد در قواره مدعى براى فصل 
آینده وارد میدان شــوند ضمن اینکه ظاهرا جنگ پنهان 

دو باشگاه بر سر جذب امیر قلعه نویى نیز باال گرفته است!

استان بوشهر؛ پر از اســتعداد اما بدون 
امکانات!

پارس جنوبى جم یکى از شهرســتان هاى استان بوشهر 
است که یک تیم قدرتمند و شگفتى ساز را به فوتبال ایران 
معرفى کرد اما این تیم هم در لیگ برتر به خاطر قانون منع 
کمک به ورزش حرفه اى در این فصل دچار چالش جدى 
شد و اکنون عالمت سوال بزرگى براى ادامه فعالیتش در 
اذهان فوتبالى ها ایجاد شده است. اگر بودجه الزم در اختیار 
پارس جنوبى قرار نگیرد احتمال دارد بوشــهر همین تک 
نماینده اش را هم در لیگ برتر از دســت بدهد در حالیکه 
این استان هم فوتبالیست هاى متعدد فراوانى دارد. مهدى 
طارمى و مهدى قاعدى دو نمونه از این بازیکنان مستعد 

هستند.

استان خراسان رضوى؛ شاید یک تیم!
خراسان رضوى یکى از تیم هایش را در این فصل از دست 
داد و مشکى پوشان به لیگ یک سقوط کرد ضمن اینکه 
حال و روز پدیده هم خیلى مناسب نبود! کسر 6 امتیاز از این 
تیم بخاطر شکایت یک بازیکن خارجى سراغاز مشکالت 
پدیده بود به طوریکه این تیم به جاى قرار گرفتن در کورس 
مدعیان در اواخر فصل براى ســقوط نکردن مى جنگید و 
هر روز هم اخبارى از مشکالت مالى و اعتصاب بازیکنان 
این تیم به گوش مى رســید و در نهایت پدیده اعالم کرد 
که شــاید فصل آینده تیمدارى نکند! مشکى پوشان هم 
که در این فصــل رکورد تغییــرات در کادرفنى را به خود 

اختصاص داد!

استان گیالن؛ سپیدرود محبوب و بى پول
ســپیدرود هم یکى از تیم هاى قدیمى و محبوب فوتبال 
ایران محسوب مى شود اما این تیم پرطرفدار هم دائم دچار 
مشکالت مالى اســت! حتى على کریمى از مالک باشگاه 
هم دلخور است. اگر سپیدرود فصل آینده بخاطر با همین 
وضعیت در رقابت ها شرکت کند شاید یکى از نامزدهاى 

سقوط باشد.

استان مازندران؛ امید شهر خسته
نساجى مازندان توانست بعد از سال ها دومین استان شمالى 
کشــور را در لیگ برتر صاحب نماینده کند و باید دید این 
تیم محبوب و پرهوادار در لیگ برتر چه سرنوشتى خواهد 
داشت. آیا مدیران باشگاه بازهم از تیم حمایت مى کنند یا 
نساجى هم در راه سایر تیم هاى محبوب بى پول لیگ برتر 
قدم مى گذارد و هر روز  اسیر مشکالت مالى و حاشیه اى 

مى شود.
به هر حال 8 استان درگیر رقابت هاى لیگ برتر هستند و 
شاید استان هایى مثل کرمان، فارس هم لیاقت حضور در 
لیگ برتر را داشته باشند اما هرچه در ایران پهناور عالقمند 
به فوتبال داریم به همان اندازه هم کمبود امکانات داریم. 
حیف است که پرهوادارترین رشته ورزشى کشور همچنان 
درگیر مشکالت ســخت افزارى و مالى باشــد آن هم در 
حالیکه فوتبال در همه دنیا رشــته اى پولساز و اشتغال زا 
محسوب مى شــوداما در ایران فوتبال به دلیل مشکالت 
متعددى از جمله حق پخــش تلویزیونى و نبود کپى رایت 

همچنان  نمى تواند به حق خود برسد.
به هر حال شاید به دلیل مشکالت مالى تعداد تیم هاى لیگ 
برتر در آینده اى نزدیک کمتر هم بشود اما عالقه به فوتبال 

همچنان در مردم سراسر ایران موج مى زند.

از وضعیت 16 تیم حاضر در لیگ برتر

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: ما  جنگ پنهان اصفهانى ها  
در نیم فصل دوم نتایج خوبى گرفتیم، اما نمى دانم 

چرا در نیم فصل اول گل مى خوردیم.
امیر قلعه نویى در گفت وگو با رادیو جوان درباره 
نتایج خوب ذوب آهن در فصلى که گذشت، اظهار 
داشت: ما دو بحث داریم، نیم فصل اول و دوم. در 
رابطه با نیم فصل اول باید بگویم طبیعتا راضى 
نبودیم. در خیلى از بازى ها جلو بودیم که با وجود 
لیاقتى که داشتیم، نتیجه را واگذار کرده یا مساوى 
شده است. آسیب شناسى کردیم و به یک سرى 
مسائل تاکتیکى و روحى - روانى رسیدیم تا در 
نتیجه 10 امتیاز در این نیم فصل از دست دادیم. 
در نیمه دوم فکر کنــم 36 امتیاز گرفتیم که آمار 
بسیار خوبى بوده است. خط دفاع و حمله ما جزو 

بهترین ها بوده است.
وى افزود: یک ســؤال براى من باقى مى ماند. 
چطور وقتى دروازه ها در نیم فصل دوم کوچک تر 
و امتیاز گرفتن سخت مى شود، ذوب آهن نتایج 
خوبى مى گیرد، اما نیم فصــل اول خیلى راحت 
گل مى خورد؟ سه بازیکن بودند که از نظر روحى 
- روانى آماده بازى هــا در نیم فصل اول نبودند. 
نمى گویم عمدى ایــن کار را کردند، ولى آماده 
بازى نبودند. باید ببینیم چه کســانى روى ذهن 
اینها کار کردند. آنها بازیکنان خوبى هســتند و 
براى ذوب آهن زحمت کشیدند. این سه بازیکن 

از خوب هاى فوتبال ما بوده و در آینده چیزهاى 
زیادى از آنها مى شنوید.

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص بحث 
ادامه همکارى اش با ذوب آهن و اینکه براى این 
باشگاه شــروطى تعیین کرده، تصریح کرد: من 
همیشه شفاف و روشــن صحبت مى کنم. اگر 
سال دیگر نایب قهرمان شــویم، به نظرم فقط 
جایگاه مان را حفظ کرده ایم. استقالل خوزستان 
تنها یک سال در شرایطى قهرمان مى شود. ما نباید 
خودمان را گول بزنیم. اگر بخواهیم با واقعیت ها 
و فوتبال روز دنیا پیش برویم، باید برنامه داشته 
باشیم. در برنامه اى که خدمت عزیزان دادم، همه 
براى باشگاه بود و یک بند آن در مورد من نبود. ما 
باید طورى کار کنیم که به فکر باال رفتن باشیم. 
سال دیگر تراکتورسازى و سپاهان شرایط امسال 
را نخواهند داشت. استقالل دیگر شرایط ابتداى 
فصل را نخواهد داشــت. قلعه نویى ادامه داد: در 
تیم بستن باید دو، سه چیز را لحاظ کرد. مالك 
تیم بســتن من این بود که باید پرسپولیس را در 
نظر بگیرم، در آسیا هم مثال باید الهالل را. بحث 
من با آقایان همین است. دیگر آنها تصمیم گیرنده 
هستند. ســال دیگر بازى ها فشرده است. طبق 
برنامه اى که دیدیم حداقل 18 بازیکن باید در یک 
سطح داشته باشید تا اگر قرار باشد سه روز یک بار 
بازى کنیم، با محرومیت ها، مصدومیت ها و بازى 
در زمین  هاى خراب دچار مشکل نشویم. برنامه ما 
براى این بوده که ذوب  آهن جایگاهش را حفظ 

کرده و آسیا با قدرت شروع کند.
وى اشاره اى به وضعیت سپاهان کرد و گفت: من 
سپاهان را قلبا دوست دارم و از این شرایط ناراحتم. 
بهترین ســال هاى من و خانواده ام ســال هایى 
بوده که در ســپاهان بودیم. البته باید از منصور 
ابراهیم زاده تشکر کنیم که براى سپاهان زحمت 
کشید. نمى خواهم درباره سپاهان صحبت کنم، 
اما اگر تیم به این شــرایط رسیده، شاید به خاطر 
برنامه ریزى هاى چند سال قبل بوده است. سپاهان 
تیم پرافتخارى است و طرفداران خوبى دارد. تابش 
از مدیران باشگاه یکى از بهترین دفاع راست هاى 
فوتبال ایران بوده و قطعا با بودن این عزیزان سال 
آینده شرایط خوب خواهد داشت. تراکتورسازى 
را هم واقعا خیلى دوســت دارم، مــردم باوفاى 
آذربایجان در طول تاریخ نقش داشتند و امیدوارم 

تراکتورسازى فصل بعد به شرایط خوبى برسد.
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص تقابل 
او با اســتقالل در مرحله یک هشتم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا تاکید کرد: خوشحالم استقالل و 
پرسپولیس از نظر مالى شرایط خوبى پیدا کرده اند. 
تیم هاى پرطرفــدار با برگزارى یــک تمرین 
مى توانند از آسیب هاى اجتماعى جلوگیرى کند. 
خدا افشارزاده را خیر بدهد، تا مى نشستیم متوجه 
مى شدیم آندرانیک تیموریان و محمد قاضى را 
داده است. علیرضا رحیمى در پرسپولیس و بهرام 
افشارزاده در اســتقالل مأموریت هایى داشتند 
که ظاهرا رحیمى آنها را قبول نکرده است. اینها 
چیزهایى است که رحیمى در مورد آن صحبت 
مى کرد. رحیمى آدم با جراتى است و حرفى زده 
که قطعا سند داشته است. ما با استقالل تیم نفت 
مسجد سلیمان را شکســت دادیم، اما افشارزاده 

نتوانست 100 میلیون تومان جور کند.
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن خاطرنشــان 
کرد: به لحاظ فنى دوســت نداشتم به یک تیم 
ایرانى خصوصا استقالل بخوریم. در درجه اول 
امیدوارم شــاهد بازى خوب و تاکتیکى باشیم و 
پس از خواست خداســت که چه اتفاقى مى افتد. 

تکلیف مان را انجام مى  دهیم.

قلعه نویى: برایم جاى سئوال است چرا 
نیم فصل اول نتیجه نگرفتیم

زالتکو کرانچار ســرمربى تازه منصوب شــده تیم امید کشور
 مى گوید که به زودى برنامه هاى خود را اعالم خواهد کرد.

 زالتکو کرانچار درباره حضورش در ایران به عنوان ســرمربى 
تیم ملى امید عنــوان کرد:از 

اعتمــادى که 
به من توسط مسوالن فدراسیون 
فوتبال،وزارت ورزش و کمیته ملى المپیک شد 
کمال سپاس را دارم.پس از حدود 6 سال حضور 
در ایران،احساس مسولیت ســنگینى در قبال 

نسل آینده فوتبال این کشور دارم.
وى ادامه داد:خوشبختانه شــناخت جامعى از 
شــرایط  فوتبال ایران دارم.امیــدوارم بتوانم 
مجموع تجاربم را در اختیار مردان آینده ســاز 

فوتبال ایران قرار بدهم.
ســرمربى تیم ملى امید تصریــح کرد:ما در 
فوتبال ایــران بازیکنان جوان و با اســتعداد 
زیادى داریم که مى توانند نســل درخشانى را 
بسازند.همه هدف ما این است پاسخ مناسبى 

به توقعات مردم بدهیم.طبعا در حــال حاضر همه نگاه جامعه 
به تیم ملى دوست داشتنى بزرگســاالن ایران است که تحت 
هدایت شایســته کارلوس کى روش قــرار دارد و 
به طور حتم همه بــه همراه هم در کنــار اعضاى 
تیم ملى بزرگســاالن  هســتیم بــراى موفقیتش دعا 

مى کنیم.
وى تصریح کرد:خیلى ســریع پس از حضورم در ایران،برنامه 
ریزى براى تدوین برنامه هاى اردویى براى تیم ملى امید ایران 
آغاز شد وســعى مى کنیم طى روزهاى آینده برنامه هایمان را 
اعالم کنیم.امروز جلســات متعدد و فشرده اى با حضور آقایان 
محصص،کالنى،معینى و استیلى داشتیم که در این باره همه 

موارد را زیر نظر بگیریم.
کرانچار در پایان گفت:متاســفانه طى روزهاى گذشته برخى 
داســتان ســرایى ها درباره رابطه میان من و سرمربى محترم 
تیم ملى بزرگساالن مطرح شــده که همه آنها دور از واقعیت 
اســت.من براى آقاى کى روش احترام فراوانى قائل هستم و  
براى کمک به فوتبال ایران در اینجا هستم و تاکید مى کنم که 
همه یار و همراه تیم ملى بزرگساالن ایران هستیم.پس از جام 
جهانى، بازى هاى آسیایى جاکارتا را داریم که در بعد منطقه اى 
اهمیت زیادى دارد و امیدوارم خانواده فوتبال شــاهد روزهاى 

خاطره انگیزى باشند.

 روزهاى خاطره انگیزى در راه است

ســپاهان در فصلى که گذشــت    ایلنا |
نتوانست عملکرد خوبى در لیگ برتر داشته باشد 
و همین موضوع موجبــات نارضایتى هواداران 
از کادر مدیریــت و کادرفنى باشــگاه را فراهم 

آورده است.
پس از اتمام لیگ هفدهم صحبت هاى زیادى از 
تغییرات قریب الوقوع باشگاه در سطح مدیریت 
مطرح شد و گزینه هایى از جمله علیرضا رحیمى 
به عنوان مدیرعامل باشــگاه در رسانه ها معرفى 

شدند.
در حال حاضر ســپاهان بعد از استعفاى محسن 
طاهرى مدیرعامل ندارد و با سرپرســتى مسعود 

تابش اداره مى شود.
در همین راســتا خبر مى رســد مجتبى لطفى، 
مدیر ورزش کارخانه فوالد مبارکه و عضو هیات 
مدیره باشگاه سپاهان یکى از گزینه هاى جدى 

مدیرعاملى باشگاه است.
وى از مدیران جوان ورزشى در اصفهان است و 
اواخر سال گذشــته به عنوان عضو هیات مدیره 

باشگاه منصوب شد.

  گزینه جدید 
مدیرعاملى سپاهان

کرد.
 و اولویت بندى آنها براى جاممم

مانى در جام جهانى مطرح شده 
رزیل، فرانسه، آلمان، انگلیس،

گروه سختى در جام جهانى قرار
ر این رقابتها حاضرشده است

جمله قدرت باشگاه ها، میانگین

 ام!
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مترجم پرحاشیه برانکو احتماال پس از بازى با الجزیره از پرسپولیس جدا مى شود.
چند روز پیش در حاشیه مراسم قهرمانى پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال، اصغر نیک سیرت مترجم برانکو ایوانکوویچ 
سرمربى پرسپولیس صحبتى را در پخش زنده صفحه مجازى محسن مسلمان مطرح کرد که باعث جنجال زیادى در 
تیم پرسپولیس و صفحات مجازى شد. حاال پس از گذشت چند روز از این موضوع، گفته مى شود که نیک سیرت به 

احتمال فراوان از پرسپولیس جدا خواهد شد تا شخص دیگرى جایگزین وى در این تیم شود.
اصغر نیک سیرت در تمرین پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمى تهران هم حاضر نشد و در لحظات پایانى تمرین 

به محل تمرین رسید تا شایعه جدایى خود از پرسپولیس را قوت ببخشد.
البته جدایى نیک سیرت هنوز قطعى نشده و برانکو تصمیم خود را نگرفته است . احتماال این مترجم تا پایان 2 بازى 

پرسپولیس و الجزیره در این تیم خواهد ماند و بعد از آن از پرسپولیس جدا مى شود.

تکلیف مترجم پرحاشیه برانکو چه مى شود؟

 مهاجمان فوتبال ایران عملکرد بسیار خوبى در فوتبال 
اروپا داشته و درخشش آنها ادامه دارد.

برخالف چند ســال قبل که مهاجمان ایرانى عملکرد 
خوبى در تیم هایشان نداشــتند، حاال ایران مهاجمان 
بسیار خوبى در ســطح فوتبال اروپا دارد و این موضوع 
کار سرمربى تیم ملى را براى ادامه کار سخت و سخت 

تر کرده است.
چند هزار کیلومتــر دورتــر از ایــران، کاوه رضایى، 
کریم انصارى فــرد، علیرضا جهانبخــش و... حضور 
دارند که ســختى هاى بازى در کشــورهاى اروپایى 
را به جــان خریده و از ایــران رفته اند تا در قاره ســبز 

ماجراجویى هایشان را ادامه دهند.

بهترین و گلزن ترین مهاجم ایرانى در اروپا، بدون شک 
علیرضا جهانبخش است. وینگر راست پاى تیم آلکمار 
در این فصــل 18 گل زده و در صدر جدول گلزنان این 
لیگ قرار دارد. او اگرچه مهاجم نوك نیست اما توانسته 
باالتر از مهاجمان برتر هلنــدى قرار بگیرد و در جدول 
پاس گل ها نیز سوم اســت و روى هم در 30 گل تیم 
آلکمار تاثیر داشته که آمارى استثنایى به حساب مى آید. 
در همین لیگ، رضا قوچان نــژاد با 8 گل دیگر مهاجم 

ایرانى به شمار مى رود.
مهاجم ســابق پرســپولیس و تراکتورســازى نیز در 
اروپا عملکرد بســیار خوبــى از خود به ثبت رســانده 
اســت. کریم انصــارى فــرد 17 گل در 24 بازى زده 

و در کنــار پریژویچ، آقــاى گل لیگ یونان به شــمار 
مى رود.

کاوه رضایى در لیگ بلژیک و با پیراهن شارلوا 14 گل 
زده و میانگین هر 197 دقیقه یــک گل را به نام خود 
ثبت کرده که آمارى قابل قبول اســت. کاوه در جدول 
گلزنان لیگ بلژیک پایین تر از بهترین ها در رده پنجم 

قرار دارد.
در لیگ برتر خلیج فارس على علیپور درخشش عجیب 
و غریبى داشته و با 19 گل آقاى گل فوتبال ایران است. 
او آنقدر خوش درخشید و آنقدر گل زد تا پرسپولیسى ها 
غیبت مهدى طارمى را احســاس نکنند و به جوان اول 

تیمشان دلخوش باشند.

ســردار آزمون، مهدى طارمى و ســامان قدوس نیز 
مهاجمان ایرانى شــاغل در خارج از کشور هستند که 
روى هم 10 گل به ثمر رسانده اند و مهدى طارمى با 5 

گل بهتر از دیگران عمل کرده است.
لیگ هلند: علیرضــا جهانبخش (18 گل در 32 بازى)، 

رضا قوچان نژاد (8 گل در 32 بازى)
لیگ بلژیک: کاوه رضایى (14 گل در 35 بازى)

لیگ یونان: کریم انصارى فرد (17 گل در 24 بازى)
لیگ برتر: على علیپور (19 گل)

لیگ روسیه: سردار آزمون (4 گل در 23 بازى)
لیگ قطر: مهدى طارمى (5 گل در 7 بازى)

لیگ سوئد: سامان قدوس (1 گل در 5 بازى)

مهاجمان برتر فوتبال ایران را بشناسید؛

پروژه آقاى گل ایرانى در اروپا 

نصف جهــان  بعد از دیدار سپاهان – استقالل در 
هفته پایانى لیگ برتر،  حاال آبى ها در آســتانه 
دیدار با ذوب آهن هستند. اما شاید ذکر یک ماجرا 
از آخرین حضور اســتقاللى ها در اصفهان براى 
مصاف با سپاهان جالب توجه باشد.. یک هوادار 
اصفهانى اســتقالل یک هفته جلوتر از بازى با 
سپاهان به تهران مى آید،ســر تمرین مى رود و 
از مسئوالن اســتقالل مى خواهد میهمان او در 
اصفهان باشــند.اما  اســتقاللى ها  در ابتدا هیچ 
پاسخى به او نمى دهند. هوادار استقالل شماره 
عبدالهى سرپرســت آبى ها را به هر شــکل که 
شده پیدا مى کند.نام او وحید است و از سرپرست 
تیم مى خواهد به هر شکل که شده در اصفهان 
میزبان شان باشد. عبداللهى باز هم مى گوید باید 

با باشگاه و کادر فنى مشورت کنم.
وحید قبل از بازى تماس مى گیرد و اعالم مى کند 
ما تدارك دیده ایم و براى دلخوشى چند هوادار که 
منتظر دیدن شما هستند خواهشا به منزل ما بیایید.
عبداللهى با شفر مشــورت مى کند و در نهایت 

راضى به رفتن مى شوند .
محل باغ حد فاصل ورزشــگاه تا فرودگاه است.
استقاللى ها هر چه مى روند به مقصد نمى رسند. 
زمین هاى خاکى و تپه ها را پشت سر مى گذارند 
تا به مقصد مى رسند .شفر عصبانى مى شود اینجا 
کجاســت که ما آمدیم.او از اتوبــوس هم پیاده 
نمى شود . وضعیت بقیه استقاللى ها هم همینطور 
اســت.راه خوب نیســت، محل میزبانى به قول 
خودش خوب نیســت و همین مى شود که نه او 
و نه بازیکنان حاضر به پایین شــدن از اتوبوس 
نمى شوند خالصه اینکه همه در این اتفاق دلخور 
مى شوند و استقاللى ها بى اینکه در مهمانى حاضر 
شوند باز مى گردند و هوادار آبى دل اصفهانى هم 
حسابى آزرده خاطر مى شــود و همه هزینه ها و 
ریخت و پاش هایى که در بــاغ تدارك دیده بود 
به هدر مى رود. وحید قطعا اگر بنا داشته باشد که 
همچنان استقاللى باشد! پشــت دستش را داغ 
مى کند که دیگر از این ریخت و پاش ها براى تیم 

محبوبش انجام ندهد.

بازیکنان راه آهن حرفهاى منتشره درباره تقلب 
و تبانى را قبول نمى کند.

على امین الرعایایى مهاجم تیم فوتبال راه آهن 
در مورد شکســت مقابل نســاجى و انتشــار 
اخبار تبانــى بازیکنان این تیــم  مى گوید: من 
نمى دانم ما چه بایــد مى کردیم! اگر مى بردیم 
تبانى بود اگر مى باختیم باز هــم تبانى بود ما 
حتى اگر ایــن بازى را با تســاوى بــه پایان 
مى دادیم باز هم انگ تبانــى کردن به راه آهن

 مى بستند. 
وى افزود: امیدوارم   بعــد از پخش بازى ما در 
برنامه نــود همه پى به حقیقــت موضوع برده 
باشند اگر شما یک بار بازى را نگاه کنید خواهید 
دید که تمامــى بازیکنان راه آهــن براى آنکه 
حداقل یــک گل وارد دروازه نســاجى کنند 
جنگیدند. اینکه شرایط آب وهوایى و بارندگى 
به نفع نســاجى رقم خورد را ما مقصریم، ما از 
قبل هماهنــگ کرده بودیم کــه دقیقا در این 

بازى باران ببارد!
او در ادامه گفت: سرپرست و مدیرعامل راه آهن 
هم در صحبت هایشان اعالم کردند اگر کسى 
واقعا فکر مى کند که ما تبانــى کرده ایم بیایند 
و ثابــت کنند. اگــر واقعا چنیــن کارى انجام 
شــده ما از تنبیه آن نمى ترســیم. مى خواهم 
بدانم آیا واقعا بازیکنى حاضر اســت به خاطر 
چندرقاز پول آینــده فوتبالى اش را خراب کند. 
واقعا آنها کــه این صحبت هــا را کرده اند چه 
فکرى پشــت ســر این حرف هایــش وجود 

دارد؟ 
مهاجم راه آهن اضافه کرد: اینکه ما از نساجى 
6 گل دریافت کرده ایم اتفاقات خاصى نیست 
چون ما در خیلى از بازى ها این تعداد یا بیشتر از 
این ها گل خورده ایم. بازیکنان راه آهن آن موقع 
هم پول نگرفته بودند ولى کســى توجهى به 
شرایط بد این تیم نداشت، حاال یادشان افتاده 

این تیم بى بضاعت است. 

 دلهره استقاللى ها در باغ یک اصفهانى!

براى شندرغاز؟

مروان حسین در خصوص شرایط بد سپاهان در فصل 
گذشته اظهار داشت: سپاهان تیم بزرگى است و در این 

فصل نتایج خوبى کسب نکردیم که بخشى از آنها 
به بدشانســى برمى گردد که در خیلى از دیدارها 
نتیجه اى که مى خواستیم نتوانستیم بگیریم که 

از این بابت همه ما ناراحتیم.
وى در مــورد عملکرد شــخصى خــودش در 

فصل گذشــته هم گفت: من به شخصه انتظارم 
از خودم خیلى بیشــتر از این اســت ولى 

نتوانستم توانایى هایم را نشان دهم. 
مصدومیت بدموقعــى که در طول 
فصل به سراغم آمد و مشکل بزرگ 
خانوادگى ام باعث شــد مدتى در 
فرم مطلوب خودم نباشــم. من 
به عنوان آقــاى گل دوم لیگ 

عراق بــه ســپاهان آمدم و 
توانایى هایم چیزى نبود 

که دیدید.
مهاجــم عراقــى 

ن  ها ســپا
در مورد 
تغییــر 

کادرفنى در 
میانه فصل 

کرانچار مربى بزرگى است و زحمات عنــوان کرد: 
زیادى براى تیم کشید ولى همانطور که گفتم بدشانسى 
مانع نتیجه گیرى تیم شد. در آن مقطع تغییر ممکن بود 
بتواند یک شوك مثبت به تیم بدهد و اثر بخش باشد و 
آقاى ابراهیم زاده آمد. شاید هواداران از دست او ناراحت 
باشند ولى واقعا مربى خوبى بود و چیزهاى زیادى از او 
یاد گرفتم. من بازیکن بى تجربه  اى نیستم ولى کار با این 

دو مربى نکات زیادى به من آموخت.
مروان حســین در مورد اینکه گفته مى شود قلعه نویى 
قرار اســت هدایت این تیم در فصل آینده را عهده دار 
شود خاطرنشان کرد: من شــناخت نزدیکى از ایشان 
ندارم و فقط مى دانم مربى بزرگ و پرافتخارى اســت 

و قهرمانى هاى زیادى کســب کرده است و افتخار 
مى کنم اگر روزى زیر نظر او کار کنم.

وى در رابطه با تصمیمش براى فصل آینده گفت: من 
به احتمال زیــاد فصل آینده در خدمت ســپاهان 
و هوادارانش نیســتم. خیلــى ناراحتم که 
نتوانســتم آنطور که باید و شــاید آنها را 
خوشحال کنم ولى بازهم مى گویم مسائل 
غیرفنى در عملکرد من نقش داشت ولى 
امیدوارم روزى به سپاهان برگردم و بتوانم 

جبران کنم. 

نصف جهان مسئوالن باشگاه ذوب آهن براى فصل 
آینده خواهان تمدید قرارداد با امیر قلعه نویى هستند، 
ولى هنوز ماندن او در این تیم اصفهانى قطعى نشده 
است و او بیش از ذوب آهن، به سپاهان نزدیک است

در روزهاى اخیر شــایعاتى در مــورد جدایى امیر 
قلعه نویى از ذوب آهن و حضور او در سپاهان یا صنعت 
نفت مطرح شده است، ولى مسئوالن ذوب آهن در 
تالش هستند تا قرارداد این مربى را تمدید کنند. این 
در حالى است که قلعه نویى  شــرایط و برنامه هاى 

مورد نظرش را به مسئوالن باشگاه ارائه کرد.
یکى از شــروط مهــم قلعه نویى بــراى ماندن در 
ذوب آهن به بودجه این باشگاه مربوط مى شود، چرا 
که بودجه ذوب آهن در فصل گذشــته به طرز قابل 
توجهى کم شــد. قلعه نویى به مسئوالن ذوب آهن 
گفته اســت که اگر بودجه این باشگاه اضافه نشود، 
آنها در فصل آینده با مشکل مواجه خواهند شد و او 

با این پول و بودجه ناکافى در ذوب آهن نمى ماند.
مسئله مهم دیگر در مورد ماندن یا جدایى قلعه نویى 
به سرنوشت بازى با استقالل در لیگ قهرمانان آسیا 
مربوط مى شــود و نزدیکان این مربى معتقدند که 
صعود یا حذف از این مسابقات شاید در تصمیم گیرى 
قلعه نویى براى فصل بعد تأثیرگذار باشد. این مربى 
بعد از بازى برگشت با اســتقالل در لیگ قهرمانان 
آسیا، قرار است در مورد انتخاب تیم فصل آینده اش 

تصمیم بگیرد.

تلگراف در گزارشى به بررســى بازیکنان مصدوم 
تیم هاى حاضر در جام جهانى پرداخته است.

به گزارش ایســنا و به نقل از تلگراف، جام جهانى 
روســیه از اواخر خرداد ماه آغاز مى شود و 32 تیم 
برتر جهان باید در هشت گروه چهار تیمى برابر هم 

به میدان بروند. 
اکنون تنها دغدغه تیم هاى حاضر در این رقابت ها 
این است که بازیکنان مصدوم خودشان را بتوانند به 
جام جهانى برسانند. بعضى از بازیکنان نیز به دلیل 
مصدومیت از هم اکنون مشخص شد در جام جهانى 

غایب خواهند بود. 
تیم ملى ایران نیز فعــال یک بازیکن مصدوم دارد. 
اشــکان دژاگه که در نقل و انتقاالت زمستانى از 
ولفســبورگ راهى ناتینگهام شــد، در این باشگاه 
دچار مصدومیت از ناحیه زانو شــده اســت و هنوز 
شرایط بازى را به دست نیاورده است. این بازیکن 
تنها بازیکن مصدومى است که کارلوس کى روش 
درباره او نگران اســت. همچنین مسعود شجاعى 
نیز که به دلیل بازى برابر مکابــى در لیگ اروپا از 
تیم ملى دور مانده بود، به تیــم ملى فوتبال ایران 

برگشت.
تیم ملــى ایــران در جــام جهانى در گــروه B با 
تیم هاى اســپانیا، مراکش و پرتغال همگروه شده 
است و در اولین دیدار باید برابر نماینده آفریقا بازى

 کند.

قلعه نویى با این پول ها 
نمى ماند!

  دژآگه تنها دغدغه کى روش 
براى جام جهانى

مروان حسین: دیگر در سپاهان نمى مانم

مترجم پرحاشیه برانکو احتما
چند روز پیش در حاشیه مراسم
سرمربى پرسپولیس صحبتى
تیم پرسپولیس وصفحات مج
احتمال فراوان از پرسپولیسج
اصغر نیک سیرت در تمرین پر
به محل تمرین رسیدتا شایعه
البته جدایى نیک سیرت هنوز
پرسپولیس و الجزیره در اینت

تکلیف متر

حتى اگر ایــن بازى را با تس
مى دادیم باز هم انگ تبانــ

 مى بستند. 
ا وى افزود: امیدوارم   بعــد
برنامه نــود همه پى به حقی
باشند اگر شما یک بار بازى
ر که تمامــى بازیکنان دید
درو حداقل یــک گل وارد
جنگیدند. اینکه شرایط آب
به نفع نســاجى رقم خورد

قبل هماهنــگ کرده بودیم

ظهار داشت: سپاهان تیم بزرگى است و در این 
یجخوبى کسب نکردیم که بخشى از آنها 

خیلى از دیدارها ســىبرمى گردد که در
ى که مى خواستیم نتوانستیم بگیریم که 

تهمه ما ناراحتیم.
ــورد عملکرد شــخصى خــودش در 

ذشــته هم گفت: من به شخصه انتظارم 
 خیلى بیشــتر از این اســت ولى

م توانایى هایم را نشان دهم. 
یتبدموقعــى که در طول 
 سراغم آمد و مشکل بزرگ 
ى ام باعث شــد مدتى در 
لوب خودم نباشــم. من 
لیگ دوم ن آقــاى گل
ســپاهان آمدم و ـه

هایم چیزى نبود 
د.

معراقــى 
ن ا

د

ى در 
صل

کرانچار مربى بزرگى است و زحمات ن کرد: 
راى تیم کشید ولى همانطور که گفتم بدشانسى 
جه گیرى تیم شد. در آن مقطع تغییر ممکنبود

ک شوك مثبت به تیم بدهد و اثر بخش باشد و 
هیم زاده آمد. شاید هواداران از دست او ناراحت 
ى واقعا مربى خوبى بود و چیزهاى زیادى از او 
من بازیکن بى تجربه  اى نیستم ولى کار با این م.

 نکات زیادى به من آموخت.
اینکه گفته مى شود قلعه نویى حســیندر مورد

ـت هدایت این تیم در فصل آینده را عهده دار 
طرنشان کرد: من شــناخت نزدیکى از ایشان 
فقطمى دانم مربى بزرگ و پرافتخارى اســت 

نى هاى زیادى کســب کرده است و افتخار 
گرروزى زیر نظر او کار کنم.

به احتمال زیــاد فصل آینده در خدمت ســپاهان 
و هوادارانش نیســتم. خیلــى ناراحتم که 
آنها را نتوانســتم آنطور که باید و شــاید
خوشحالکنمولىبازهم مى گویم مسائل

غیرفنى در عملکرد من نقش داشت ولى 
امیدوارم روزى به سپاهان برگردم و بتوانم 

جبران کنم. 
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بســیارى از متخصصان تغذیــه بر ایــن باورند که 
میوه هاى خشک شده، تا زمانى که به صورت متعادل 
مورد استفاده قرار بگیرند، انتخابى مغذى و مناسب به 

حساب مى آیند.
 در واقــع، تحقیقات جدیــد نشــان داده اند خوردن 
میوه هاى خشــک با رژیمى سالم و کاهش چاقى در 

ارتباط است. در ادامه با آنها آشنا مى شویم.

بادام
 یک میان وعده کم کالرى محسوب مى شود و 100 
گــرم از آن، حاوى 576 کیلو کالرى اســت. مصرف 
روزانه 20 تا 30 گرم بادام بــراى بهره بردن از منافع 
سالمتى کافى اســت. بادام به کاهش سطح LDL یا 
کلسترول بد کمک مى کند و ویتامین E موجود در آن 

براى کاهش وزن مفید است.

گردو 
حاوى 654 کیلوکالرى در هر 100 گرم اســت. این 
میزان گردو،2/5گرم اســیدهاى چرب امگا 3، چهار 
گرم پروتئین و دو گرم فیبر به بدن مى رساند و یکى 
از بهترین میوه هاى خشک براى کاهش وزن، گردو 

است.

فندق
 یک منبع غنى از فیبرهاى غذایى و چربى هاى سالمى 
است که در کاهش وزن مشهور هستند. 100 گرم از 

این محصول، 628کیلوکالرى و 10 گرم فیبر دارد.

زردآلوى خشک 
زردآلوى خشــک مى تواند جلوى گرسنگى شما را تا 
حداقل پنج ساعت بگیرد. این میوه خشک همچنین 
سرشار از کلسیم، پتاســیم و منیزیم است. 100 گرم 
زردآلوى خشک تنها 200 کیلوکالرى دارد و یکى از 

بهترین میوه هاى خشک براى کاهش وزن است.

خرما
 خرما غنى از ویتامین B5 براى افزایش اســتقامت 
است. هر 100 گرم خرماى خشــک تنها 282 کیلو 
کالرى دارد و یک میان وعده خوب براى کسانى است 
که قصد کاهش وزن دارند و مى خواهند از پرخورى 

جلوگیرى کنند.

پسته
 سرشار از پروتئین، ویتامین ها، چربى هاى سالم، آهن، 
منیزیم و ... است و هر 100 گرم از آن 562 کیلوکالرى 
به بدن مى رساند. تقریبًا نیم فنجان پسته 170 کیلو 

کالرى دارد.

آلوى خشک
 حــاوى الیافى براى بهبود دســتگاه گوارش و حفظ 
ســالمت روده اســت و به بدن براى رهایى از مواد 
ســمى کمک مى کند و باعث کاهش وزن مى شود. 
هــر 100 گرم از ایــن محصول 240 کیلــو کالرى

 دارد.

کشمش
 یکى از محبوب ترین محصوالت خشک شده براى 
کاهش وزن است. کشمش غنى از ید است و مى تواند 
میان وعده اى مفید و کم نمک باشد. هر 100 گرم از 
این محصول، 299 کیلو کالرى دارد و تنها حاوى 0/5 

گرم چربى است.

بادام زمینى 
یک انتخاب فــوق العاده براى کاهش وزن اســت، 
زیرا منبع سرشــار از پروتئین بوده و مى تواند شما را 
براى مدت طوالنى سیر نگه دارد. هر 100 گرم بادام 
زمینــى 553 کیلوکالرى دارد و مى تواند یک ســوم 
 B6 نیاز روزانه به آهن و یک پنجــم نیاز به ویتامین

را تأمین کند. 

یک فیزیوتراپ گفــت: کف پاى صــاف زمانى به وجود 
مى آید که افراد از کفش هاى تنگ یا پاشــنه نامناســب 
اســتفاده مى کنند که با راهکارهایى مى توان این عارضه 

را درمان کرد. 
مصلح الدین ادیب حســامى اظهارکرد: انگشتان پا داراى 
مفاصل زیادى است که این مفاصل به وسیله تاندون و رباط 
به یک دیگر متصل شده اند، شکل طبیعى کف پاى افراد به 
صورتى طراحى شده که در سطوح ناهموار،کمترین فشار 
به مچ و عضالت پا وارد مى کنــد.وى ادامه داد: این قوس 
موجود در کف پا، ســبب ایجاد تعادل در بین عضالت و 

مفاصل پا مى شود.
این فیزیوتراپ با اشاره به اینکه عارضه کف  پاى صاف اگر 
به صورت مادرزادى باشد، قابل درمان نیست، عنوان کرد: 
عارضه کف پاى صاف به صورت دینامیک زمانى به وجود 

مى آید که افراد از کفش هاى تنگ یا پاشنه نامناسب استفاده 
مى کنند و همین مسئله، باعث شده است که تمام وزن افراد 
به جاى کف پا براى روى ساق پا و حتى کل اندام تحتانى 
بیافتد. وى تأکید کرد: تشخیص عارضه صافى کف پا در 
کودکان باالى شش سال میسر اســت و بهترین روش 
درمان کف پاى صاف این است که حوله را بر روى زمین 

گذاشته و با انگشتان سعى در بلند کردن آن کنیم.
ادیب حسامى اظهارکرد: برداشــتن تیله هاى کوچک با 
انگشتان پا و راه رفتن با لبه خارجى پا، از دیگر راه هاى درمان 
صافى کف پاى دینامیک است. وى یادآور شد: استفاده از 
کفى پا براى بیمارانى که دچار صافى کف پا هستند، بسیار 
مناسب است و ممکن است درمانش حدود پنج ماه طول 
بکشد که در یک ماه اول شروع درمان، پاها و حتى عضالت 

ساق پا درد مى گیرد. 

افزودن آبلیمو به آب مزایاى بسیارى براى سالمتى ما دارد. 
آبلیمو منبع غنى از ویتامین C اســت (کــه خود نوعى آنتى 
اکسیدان است) که با مصرف یک لیوان آن، بیش از 30 درصد 

آنتى اکسیدان پیشنهاد شده در طول روزتان تأمین مى شود.
بهترین چیز در مورد آبلیمو، آنتى اکسیدان هایى است که در 
آن وجود دارد. میزان باالى ویتامیــن C مى تواند به تقویت 
سیستم ایمنى بدن کمک کند، جذب آهن را افزایش دهد و به 
کاهش خطر ابتال به برخى از سرطان ها بیانجامد. همچنین 

آبلیمو ممکن است به کاهش آنفلوآنزاى معده کمک کند.
دوم اینکه، اگر شما به آبلیمو بیش از آب ساده تمایل دارید، این 
نوشیدنى مى تواند به اندازه آب ساده، براى بدن شما مزایاى 
هیدراته شدن را به ارمغان بیاورد مانند داشتن انرژى بیشتر و 

سیستم گوارش سالم تر.
با وجــود همه ایــن خــواص، ادعاهاى عجیــب و غریبى 
در مــورد آبلیمو وجود دارد کــه ما در اینجا به بررســى آنها 

مى پردازیم:

مى تواند به کاهش وزن کمک کند
برخى ادعا مى کنند آبلیمو مى تواند موجب کاهش وزن شود، 
زیرا این میوه داراى پکتین اســت، همان فیبرى که در سیب 
نیز وجود دارد کــه به نوبه خود موجــب کاهش وزن خواهد 
شد. اما زمانى که شما آن را درون آب مى فشارید، تنها مقدار 
کمى از این فیبر (اگر وجود داشــته باشــد) وارد آب خواهد

 شد.
بســیارى از متخصصان بر این باورند که فیبر ماده اى بسیار 

ضرورى اســت که به فرآیند هضم کمک شایانى مى کند اما 
این فیبر در آبلیمو (لیمو) وجود ندارد.

وجود غذاهاى پر فیبر مانند جو دوســر، لوبیــا و حبوبات در 
رژیم غذایى بســیار رضایت بخش اســت و آبلیمو به همراه 
آب مى تواند به جاى نوشــیدنى هایى مثل نوشابه که موجب 

افزایش وزن خواهند شد، جایگزین شود.
از آنجا که کالرى آبلیمو کم اســت، ممکن است به کاهش 
کل کالرى که به کاهش وزن کمــک مى کند، بیانجامد. اما 
این تنها تأثیر آن اســت. بعضى از مطالعات حیوانى نشــان 
مى دهد که ممکن اســت ترکیبات موجود در لیمو به کاهش 

وزن کمک کنند.

 آبلیمو مى تواند به جلوگیرى از بیمارى کمک 
کند

این نظریه بر اساس این واقعیت اســت که بدن شما آبلیمو 
اســیدى را به یک مــاده قلیایــى تبدیل مى کنــد، اما اکثر 
متخصصان بر این باورند کــه PH غذاهایى که مى خورید، 
هیچ اثرى بر ســالمتى شــما نمى گــذارد یا باعــث بروز 
بیمارى هایى مانند آرتریت یا سرطان نمى شوند. با این حال، 
اسید زیاد ناشى از مصرف زیاد آبلیمو مى تواند به دندان هایتان 

آسیب برساند.
اســیدهاى قوى مانند آبلیمو مى توانند مینــاى دندان را از 
بین ببرند. اگر آبلیمو مى نوشــید، حواســتان باشد بالفاصله 
دندان هایتان را مسواك نزنید فقط آب ساده را در اطراف دهان 
خود بچرخانید. مصرف زیاد مواد اسیدى مانند آبلیمو، مى تواند 

موجب فرسایش زیاد میناى دندان شــود که منجر به ایجاد 
حفرات دندانى مى شود. براى ســالم نگهداشتن دندان ها، از 

آبلیمو به میزان خیلى زیاد استفاده نکنید.

 این نوشیدنى مى تواند بدنتان را سم زدایى کند
برخى معتقدند که نوشیدن آبلیمو مى تواند سیستم شما را از 
ســموم و بیمارى ها پاك کند، اما این موضوع پشتوانه علمى 

ندارد. 

 آبلیمو، به سوخت و ساز بدن سرعت مى بخشد
یک فنجان آبلیمو در صبح مى تواند متابولیسم شما را در تمام 

طول روز سرعت ببخشد.

 این میوه یک معجزه ضدپیرى است
در حالى که آبلیمو ممکن است دوز خوبى از آنتى اکسیدان ها را 

فراهم کند، اما ساعت پیرى را به عقب باز مى گرداند.
آبلیمو حاوى میزان بســیار زیادى ویتامین C است که نقش 
مهمى در سالمت پوست با کمک تشکیل کالژن (پروتئینى 
ساختارى که از چین و چروك جلوگیرى مى کند) ایفا مى کند، 
اما وقتى که به اندازه کافى این ویتامین را دریافت مى کنید، 
براى سالمت بهینه پوست، بهتر اســت از یک رژیم غذایى 
متعادل که حاوى میوه ها، سبزیجات، گوشت هاى کم چربى 
مانند بوقلمون یا ماهى قزل آال و دانه هاست، استفاده کنید که 
همه مواد مغذى الزم را دارا هستند و به تولید و حفظ کالژن 

کمک مى کنند.

اگر تمام راه ها را رفته اید و بــه نتیجه مطلوب خود براى کاهش وزن 
نرسیده اید، این بار با یک ترفند ساده براى همیشه چربى ها را آب کنید. 
زنجبیل خواص فراوانى دارد از جمله قابلیت کاهش وزن و چربى است، 

زیرا سوخت و ساز بدن را افزایش مى دهد. 

خواص زنجبیل
زنجبیل یک ریشه درمانگر است که قرن ها به عنوان دارو، براى بهبود 
و درمان مشکالت بدن استفاده شده اســت. این ماده غذایى خواص 
ضدالتهابى و آنتى اکسیدانى داردکه به بهبود گوارش، کاهش کلسترول 
خون و دفع سموم انباشته شــده در بدن کمک مى کند. خوشبختانه 
امروزه خیلى از افراد زنجبیل را به صورت تازه یا پودر آن، وارد برنامه 
غذایى شان کرده اند. این کار به الغرى و پاکسازى بدن کمک زیادى 
مى کند.مصرف زنجبیل باعث افزایش سوخت و ساز بدن شده و فرآیند 

گوارش را براى دفع صحیح چربى ها بهبود مى دهد.

یک دندانپزشک در پاسخ به این سئوال که چه دندان هایى نیاز به عصب کشى دارند، گفت: تشخیص دقیق این مسئله 
با دندانپزشک است، ولى درصورتى که فرد درد نبض دار شدید داشته باشد، احتماًال نیاز به درمان ریشه  دندان خواهد 

داشت.
على مرسلى در خصوص علل حساسیت  دندان ها اظهار کرد: اگر دندان پوســیده باشد، ترمیم دندان، عصب کشى و 

ترمیم برحسب تشخیص و شرایط آن صورت مى گیرد.
وى درخصوص روش درمان ریشــه دندان ها توضیح داد: درمان ریشــه به طور خالصه کانال هایــى که در داخل 
ریشه هاى دندان ها وجود دارد، پاك سازى و بعد آماده سازى مى شود؛ این آماده سازى با خارج کردن بافت هاى عفونى 
و برداشت میزان معقولى از بافت عاج داخل ریشه ها با ابزارهاى دســتى و برقى پیشرفته خاصى صورت مى گیرد؛ در 
عین حال از شستشو دهنده هاى شیمیایى خاص براى پاك سازى و عارى از میکروب کردن محیط به تناوب استفاده 

مى شود.
وى گفت: براى جلوگیرى از نفــوذ آلودگى و میکروب به داخل کانال ها، در حیــن کار و براى بعد از درمان تمهیدات 

خاصى به کار مى رود.
مرسلى تصریح کرد: بعد داخل کانال هاى ریشه در مراحل پایانى با مواد مخصوصى پر مى شود؛ این پرکردگى داخل 

ریشه سد محکمى در برابر آلودگى و میکروب براى نفوذ به داخل کانال هاى ریشه فراهم مى کند.

قرار گرفتن میوه و سبزیجات در سبد غذایى بسیار 
مهم اســت، اما اینکه کى و چه موقع این گروه 
غذایى را مصرف کنیم که اثر بیشترى داشته باشند، 

بسیار مهم است.
گروهى از مواد غذایى که مورد توجه متخصصان 
تغذیه است، میوه وسبزیجات است. بسیار مهم 
است که بدانیم چه میوه اى را در چه زمانى بخوریم 
که بیشترین اثر مثبت را بر بدن ما داشته باشد یا 
اینکه ترکیب چه میوه جاتى اثربخشى یکدیگر را 

خنثى مى کنند. 
یک کارشــناس ارشــد تغذیه، زیــاد خوردن 
میوه ها را در آخر شب مضر دانست و گفت: توصیه 
مى کنیم کــه افراد، میــوه را در طــول روز و در 
ساعت هاى مختلف مصرف کنند و به یکباره در آخر 

شب، چند میوه را با هم نخورند.
شهزاد محمدیان گفت: بخش زیادى از ویتامین ها، 
کالرى، پتاسیم، منیزیم و امالح ها توسط خوردن 
میوه ها تأمین مى شــود و با توجه به اینکه فصل 
گرما را در پیش داریم، درصد زیادى از آب بدن، به 
واسطه مصرف برخى میوه هایى که آب زیاد دارند، 
اصالح مى شود. این کار شناس ارشد تغذیه ادامه 
داد: یکسرى از میوه ها نیز قند خون را به تدریج 
افزایش مى دهند، یعنى قند خون افراد با مصرف 
این میوه ها خیلى سریع باال نمى رود؛ مثل پرتقال، 
آلو، گیالس، تمشک، توت فرنگى، آلبالو، سیب، 
انجیر و خیار که خوردن این میوه ها را براى کسانى 

که دیابت یا اضافه وزن دارند، توصیه مى کنیم.
وى خوردن برخى میوه ها را هم براى افراد مبتال به 
چاقى و دیابت مضر دانست و افزود:برخى میوه ها
 به ســرعت قند خون را باال مى برند که توصیه 
مى کنیم بیماران مبتال به چاقى و دیابت یا کسانى 
که مى خواهند تناســب اندام آنها حفظ شــود، 
کمتر بخورند که این میوه ها شامل موز، هندوانه، 
انگور،خربزه و خرماست که شاخص قندى باالیى 
دارد. این کارشناس ارشد تغذیه درباره عوارض 
نخوردن میوه در طــول روز گفت: نخوردن میوه، 
سیستم ایمنى بدن را تضعیف و این موضوع باعث 
مى شود تا بدن در مقابل برخى بیمارى ها نتواند 
از خود واکنش به موقع انجام دهد و بدن را دچار 

کمبود ویتامین مى کند.
وى افزود:خــوردن میوه هایى کــه قند خون را 
افزایش مى دهد، باعث تجمــع چربى در بدن و 

نهایتاً فرد را دچار چاقى مى کند.

رازهایى در مورد آبلیمو

هر آنچه باید درباره عصب کشى دندان ها بدانید

چگونه صافى کف پا را درمان کنیم؟

واقعیت هاى خوردن و نخوردن میوه 

زنجبیل، جادوگرى 

چربى سوز

9 میوه خشک براى کنترل بهتر وزن
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کیفرخواست قصاص براى پرونده متهم سابقه دارى که 
حین سرقت طال، زن عموى سالخورده اش را کشته بود، 
پس از شش ماه صادر شد و براى رأى نهایى در اختیار 

دادگاه کیفرى مشهد قرار گرفت.
به گزارش «شهرآرا»، ماجراى این پرونده جنایى از عصر 
روز هفدهم آبان ماه سال گذشته شروع شد. مردى جوان 
براى جویا شدن احوال مادر 80 ساله اش به خانه وى در 
بلوار کوهسنگى رفت اما عدم پاسخگویى مادر پیرش او 
را واداشت تا هر طور شده دِر خانه را باز کند و وارد شود. 
این جوان چند مرتبه مادرش را صدا زد اما هیچ واکنش 
یا پاســخى در کار نبود. مرد جوان در پى یافتن مادرش 
شروع به گشــتن اتاق ها کرد که ناگهان با بدن بى جان 
او در حالى که بر روى تخت افتاده بود و یک بالش روى 
سرش قرار داشت، مواجه شد. پسر متوفى که «على» نام 
دارد بالفاصله به سراغ مادرش رفت تا شاید بتواند این 
زن سالخورده را نجات دهد. اما تالش هایش بى نتیجه 
بود و او با مرکز فوریت هــاى اورژانس و نیز پلیس 110 

تماس گرفت و موضوع را گزارش داد. 
از شواهد و قرائن موجود در محل مشخص بود که متوفى 

به قتل رسیده است، لذا خبر واصله بالفاصله 
به بازپرس جنایى دادسرا اعالم شد. 

عقربه ها به ســرعت ساعت را 
مى پیمود که عوامل جنایى 

دادسراى مشهد در صحنه 
جرم حضور پیدا کردند و 
به بررســى خانه مقتول 

پرداختند.
شــواهد نشــان مى داد 
که فرد یا افــرادى بدون 
دستکارِى قفل دِر ورودى 
و همچنیــن تخریب در و 

پنجره وارد محل شــده اند که همین امر 
نسبت داشتن قاتل با مقتول را قوت مى بخشید. عالوه بر 
این آثار مشهودى در صورت مقتول نشان از این داشت 
که وى توسط فرد یا افرادى -به وسیله بالشى که بر روى 
سرش بود- خفه شده است. با این حساب دستور انتقال 
جسد متوفى به پزشــکى قانونى صادر شد و روند ادامه 
تحقیقات بر عهده کارآگاهان اداره جنایى پلیس آگاهى 
قرار گرفت. تیم بررســى کننده در همــان ابتدا نقطه 
ابهام انگیز این پرونده را حل کرد و از مظنون اصلى یک 

سرنخ کلیدى به دست آورد.
با توجه به این فرضیه که قاتل نسبت فامیلى با متوفى 
داشته است، پسر جوان مقتول در اظهاراتش گفت که 
به پسر عموى ســابقه دارش مشکوك است. على براى 
مأموران توضیــح داد که چندى پیــش خانه مادرش 

توسط پسر عمویش مورد دســتبرد قرار گرفته و همین 
امر موجب زندان رفتن او شده است.

تحقیقات و رصــد میدانى کارآگاهــان پلیس آگاهى 
ادامه داشــت تا اینکه متهم در دام قانون گرفتار شــد. 
فرد دستگیر شــده که پسرى 29ســاله بود در همان 
دقایق ابتدایى از این واقعه تلخ پرده برداشــت و به قتل 
زن عموى خود اعتراف کرد. با اعتراف این پسر جوان 
همه معادالت مجهول پرونده حل شد. «جواد» معترف 
شد که در این قتل تنها نبوده و دوستش «منصور» او را 

همراهى کرده است.
جواد در اظهاراتش به بازپرس جنایى پرونده گفت: «از 
خانواده عمویم شرمنده هستم. آن پیرزن آزارى نداشت 
اما من جواب محبتش را این گونه دادم. ســاعت حدوداً 
12  ظهر بود که با منصور قرار گذاشــتیم. او از من پول 
مى خواست و خودم هم نیاز شــدید به پول داشتم. به 
پیشنهاد منصور به خانه زن عمویم رفتیم تا از او مقدارى 
پول بگیرم. منصور گفت که من بــروم باال و هر وقت 
فرصت مناســب بود خبرش کنم. وارد خانه زن عمویم 
شدم و بر روى مبل نشســتم. ابتدا یک شکالت و بعد 
هم مقدارى آش خوردم. زن عمویم تنها بود 
براى همیــن به منصور 
زنگ زدم تــا بگویم که 
باال بیاید اما تلفنش در 
دسترس نبود. وارد اتاق 
خواب شدم و زن عمویم را 
صدا زدم. وقتى وارد اتاق 
شد او را روى تخت هول 
دادم و با بالشى که در آنجا 
بود خفه اش کــردم. بعد از 
اطمینان از فــوت زن عمویم 
یک کیســه نارنجى رنگ روى 
صورتش گذاشتم و سپس مقادیرى طال 
و وجه نقد برداشتم و از محل فرار کردم. منصور بیرون 
ایستاده بود، به او گفتم چرا تلفنت در دسترس نیست که 
مدعى شد گوشى تلفن همراهش خاموش شده است. 
منصور از اینکه چه بالیى ســر زن عمویم آوردم اطالع 
داشــت، براى همین به اتفاق وى به سراغ دوستمان 
«شــادمهر» که طالفروشــى دارد رفتیم و طالها را با 
قیمتى کمتر از بازار فروختیم و در نهایت پولش را بین 

خودمان تقسیم کردیم.»
با اعتراف صریح متهم به قتل زن عموى سالخورده اش 
و معرفى دو همدست خود تحقیقات جنایى پرونده براى 
شناسایى و جلب دیگر متهمان آغاز شد و طولى نکشید 
که منصور و شادمهر متهمان ردیف دوم و سوم در چنگ 

قانون گرفتار شدند.

با وجود اینکه همه شواهد علیه منصور متهم دوم پرونده 
بود اما این مرد 45 ســاله ضمن تکذیب اظهارات جواد 
بیان کرد هیچ اطالعى از ارتکاب جرم نداشته است. او 
در اعترافاتش گفت: «جواد از من خواست تا او را به خانه 
زن عمویش برســانم، چون قرار بود وى از زن عمویش 
پول قرض بگیرد. وقتى از خانه مقتول برگشــت هیچ 
موضوعى در خصوص ارتکاب جرمش مطرح نکرد و من 
تا این لحظه هیچ اطالعى از ماجرا نداشتم. طالها هم 
همراه با فاکتور بود، براى همین به سراغ یکى از دوستان 

طالفروشمان رفتیم و آنها را فروختیم.»
در ایــن میان طالفروشــى که بــا علم به مســروقه 
بــودن طالهاى دزدیده شــده اقــدام به خریــد آنها 
کرده بــود نیــز دســتگیر شــدو در دادســرا حضور 
یافــت. تحقیقات این پرونــده ادامه داشــت که قاتل 
براى بازســازى صحنه قتــل به محل ارتــکاب جرم 
منتقل شــد و صحنه کشــتن زن عمویــش را براى 
مقام قضائــى و کارآگاهــان پلیس آگاهى بازســازى

 کرد. 
این پرونــده جنایى پــس از تکمیل تحقیقــات و اخذ 
اظهارات تکمیلى از ســه متهم پرونده، در اختیار شعبه 
اظهار نظر ویژه قتل عمد دادســراى عمومى و انقالب 
ناحیه2 مشهد قرار گرفت. قاضى صادق صفرى دادیار 
این شعبه قضایى روز دوشــنبه 10 اردیبهشت ماه سال 
جارى در خصوص دیگر ابعاد این پرونده گفت: تحقیقات 
این پرونده جنایى پس از شــش ماه بررسى در مرحله 
دادسرا به پایان رســید و طبق درخواســت اولیاى دم 
کیفرخواست قصاص متهم اصلى چند روز پیش صادر 
و براى تأیید نهایى به دادگاه کیفرى ارســال شد. وى 
تصریح کرد: عالوه بر این کیفر خواســت حبس متهم 
ردیف دوم این پرونده به اتهام معاونت در قتل عمدى، 
معاونت در سرقت اموال از منزل مقتول با ترغیب متهم 
ردیف اول و تحصیل اموال مســروقه با علم و اطالع از 
مسروقه بودن صادر شد. همچنین کیفرخواست حبس 
براى متهم سوم پرونده که طالفروشــى دارد به اتهام 
تحصیل طالجات مســروقه با علم و اطالع از مسروقه 

بودن صادر شد و در اختیار محاکم کیفرى قرار گرفت.
صفرى با اشاره به نتیجه آزمایش هاى پزشکى قانونى از 
معاینات جسد، اظهار کرد: پزشکى قانونى نیز علت تامه 
فوت مقتول را انسداد راه هاى تنفسى در اثر فشار جسم 
خارجى اعالم کرده و به صدمات غیرمسرى به قتل نیز 
اشاره کرده است. همچنین نتیجه تست روانى به عمل 
آمده از متهم اعالم و مشخص شد. وى خود را مسئول 
اعمال خود مى دانست و اخالل عمده روانپزشکى اى که 
سبب ســلب قوه تمیز و اراده او بوده باشد، احراز نشده 

است.

قصاص؛ مجازات ج وانى که 
زن عمویش را به قتل رساند

مرد جوان براى پایان دادن به اختالفات خانوادگى با زنش 
دست به تیراندازى مرگبار همسرش زد و سپس به زندگى 

خودش پایان داد.
دادستان عمومى و مرکز انقالب اســتان اردبیل گفت: 
طبق بررسى هاى انجام شــده این خودکشى مربوط به 
زن و شــوهرى بوده که از مدتها پیش اختالفات شدید 
خانوادگى داشته اند. ناصر عتباتى اظهار کرد: طبق شواهد 
و تحقیقاتى که در این زمینه انجام شده مشخص شد که 
شوهر زن جوان به علت رفع و رجوع برخى اختالفات با 
همسرش به نتیجه نرســیده و در این رابطه چندین بار 
همسرش را تهدید به قتل کرده است که خانواده مقتول 
نیز در جریان موضوع بوده اند. وى افزود: شوهر این زن 
روز دوشنبه همسرش را به انتهاى شهرك نادرى اردبیل 
برده و ابتدا وى را با اسلحه کلت به قتل رسانده در نهایت 

اقدام به خودکشى کرده است.
بنا به این گزارش، با توجه به اهمیت موضوع دادســتان 
دستور اعزام به حضور سریع بازپرس ویژه قتل در محل را 
صادر کرد و خیلى زود کارآگاه جنایى و متخصصان جنایى 
آگاهى در محل حضور یافتند و تحقیق از خانواده  و وکیل 

مقتول انجام یافت.

رئیس فوریت هاى پزشــکى شهرســتان اندیکا گفت: 
ریزش کوه در جاده اندیکا - چلو در شمال شرق خوزستان 

منجر به فوت سرنشین یک خودرو شد.
محمود ورناصرى اظهارکرد: این حادثه حدود ســاعت 
6و 15دقیقه صبح سه شــنبه، پس از تونل دال در جاده 
اندیکا - چلو اتفاق افتاد. وى افزود: پس از اعالم حادثه، 
یک آمبوالنس به محل اعزام شد اما متأسفانه سرنشین 
خودرو در دم جان باخته بود. رئیس فوریت هاى پزشکى 
شهرستان اندیکا ادامه داد: راننده این خودرو نیز به صورت 

سطحى زخمى شده بود که سرپایى مداوا شد. 

رئیس کالنترى 112 ابوسعید از ســرقت گاوصندوق 
حاوى طــال و ارز از یک منزل مســکونى در تجریش 

خبر داد.
ســرهنگ صادق ضرونــى اظهــار کــرد: مأموران 
انتظامى کالنترى، دوشــنبه شــب هنگام گشــتزنى 
در محدوده خیابــان قزوین، متوجه رفتار مشــکوك 
فردى شــدند که با حالت آشــفته در حــال حمل یک 
کیســه بزرگ و یک کیف ســنگین به صــورت پیاده 
بود، که مأمــوران مدتــى وى را تحــت تعقیب قرار 

دادند. 
وى با اشــاره به ظن قوى مأموران در خصوص سارق 
بودن متهــم، تصریح کرد: متهم به محض مشــاهده 
مأموران انتظامى وســایل همــراه خــود را رها کرد 
و بالفاصله با ســرعت فراوانى از محل متوارى شــد 
تا بدین صورت بتوانــد از اعمال قانــون رهایى یابد، 
اما تالش وى بى نتیجــه ماند و مأمــوران کالنترى 
موفــق شــدند متهــم را پــس از دقایقــى تعقیب 
و گریــز، دســتگیر کننــد و تحــت بازجویــى قرار 

دهند.
این مقام انتظامى با اعالم اینکه متهم در بازجویى اولیه 
بدواً اعتراف کرد که شــغلش ضایعات جمع کن است، 
اظهار کرد: در بازرســى صورت گرفته از کیسه و کیف 
متهم یک گاو صندوق که دِر آن تخریب شده بود، کشف 
شد و در بررســى صورت گرفته مقدارى طال، وجه نقد 
ارز خارجى (دالر و یورو)، لپ تاپ، مدارك شناســایى 
و ســاعت مچى از داخل گاو صندوق کشف شد و بدین 
ترتیب متهم به همراه اموال کشــف شده به کالنترى 

منتقل شد.
 رئیس کالنترى 112 ابوسعید گفت: متهم در بازجویى 
تکمیلى در کالنترى به ســرقت گاوصنــدق از منزل 
مسکونى شخصى در تجریش اعتراف کرد و همچنین در 
تحقیقات پلیسى مشخص شد که مالباخته در کالنترى 
101 تجریــش حاضر و اعالم شــکایت کرده اســت. 
سرهنگ ضرونى با اشاره به اینکه اموال مسروقه بیش 
از دو میلیارد ریال برآورده شده است، خاطر نشان کرد: 
متهم براى ســیر مراحل قانونى در اختیار مقام قضائى 

قرار گرفت.

خودکشى  پس از 
همسرکشى

ریزش کوه
  یک کشته برجاى گذاشت 

سرقت گاوصندوق
 2 میلیارد ریالى  

فرمانده انتظامى شهرستان قدس استان تهران 
از دستگیرى سارق تجهیزات روشنایى عمومى 

با 30 فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ شاهپور فالحى گفت: در پى افزایش 
سرقت تجهیزات روشنایى معابر در شهرستان 
قدس عوامــل انتظامى  بــا هدفمند کردن  
گشــت هاى انتظامــى  به یکى از ســارقان 
سابقه دار  مشکوك شدند. وى افزود: مأموران  
پس از هماهنگى با مقام قضائى، سارق را در 
حال پرســه زدن در  معابر فرعى  دستگیر و از 
کوله پشتى همراه وى تعدادى اقالم سرقتى 

کشف کردند.
این مقام انتظامى با اشــاره به اینکه نامبرده 
داراى اعتیاد شدید به مواد مخدر است تصریح 
کرد: متهم در بازجویى فنى و پلیســى به 30 
فقره ســرقت تجهیزات روشــنایى عمومى 

اعتراف کرد.

 دستگیرى سارق تجهیزات روشنایى معابر 

رئیس کالنترى 139 مرزداران تهران از دســتگیرى دو ســارق منزل خبر داد و گفت: 
متهمان قبل از دســتگیرى براى رد گم کردن، خودروى خود را در شــهریار مسروقه 

اعالم کردند.
ســرگرد حشــمت ا... کرمــى اظهــار کــرد: یک شــنبه شــب هفته گذشــته با 
تمــاس تلفنى یکــى از شــهروندان بــه کالنترى و طــرح شــکایت در خصوص 
ســرقت از منزلــش مأمــوران اطالع پیــدا کردنــد که متهمــان هنــگام خروج 
از منزل توسط شــاکى مشــاهده شــده اند. وى افزود: این شــخص در اظهاراتش

 به مأموران عنوان داشت شب گذشــته قبل از پارك خودرویم مشاهده کردم فردى به 
سرعت از منزلم خارج و قصد سوار شدن به یک دستگاه خودروى سوارى آماده به حرکت 
را دارد که بالفاصله خودرویم را پارك کردم و مانع وى شــدم. اما وى با حمله ور شدن 
و زخمى کردنم سوار یک دستگاه خودرو ســوارى که راننده آن منتظرش بود، شد و از 

محل متوارى شدند. به سرعت با خودروى شخصى ام به تعقیب آنان پرداختم و پالك 
انتظامى خودرو را برداشت کردم.

این مقــام انتظامــى ادامــه داد: همزمــان با آغاز رســیدگى بــه پرونــده، اعالم 
وقوع ســرقت یــک دســتگاه خــودروى ســوارى در شــهریار در مرکــز پلیس 
ثبت شــد. رئیس کالنترى 139 بیان کرد: در تحقیقات پلیســى مشــخص شــد که 
مالــک خــودرو ســارقان، یکــى از ســارقان حرفــه اى منزل اســت کــه داراى 
ســابقه زندان اســت، اما خودروى موصوف داراى ثبت ســابقه ســرقت در شهریار

 است.
سرگرد کرمى با اشاره به اینکه متهمان حدس مى زدند که مالک منزل، پالك انتظامى 
خودروشان را برداشت کند، پس از رسیدن به مخفیگاهش، خودروشان را مسروقه اعالم 
کرده بودند، افزود: در پایش اطالعاتى، مخفیگاه آنان در شهریار شناسایى و با هماهنگى 
مقام قضائى تیمى از مأموران کالنترى براى دستگیرى سارقان اعزام و مأموران موفق 
شدند، ضمن دستگیرى متهمان، تعدادى اموال مســروقه از قبیل دالر، سکه، اجناس 

عتیقه و سالح سرد کشف کنند. 
وى افزود: متهمان پس از بازجویى اولیه، براى تحقیقات تکمیلى در اختیار پایگاه دوم 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفتند.

شکار  سارقان فریبکار

بر اثر بى احتیاطى راننده کامیون حامل بار گوجه فرنگى در محور ارتباطى رودبار جنوب 
کرمان، دو نفر جان خود را از دست دادند.

مدیر هدایــت عملیات بحران دانشــگاه علوم پزشــکى جیرفت با اعــالم این خبر 
گفت: یک دســتگاه کامیون که حامــل بار گوجه فرنگــى بود بر اثر بــى احتیاطى 
راننده با ســوارى پــژو 405 در دوراهى «آبســردوئیه» از توابع شهرســتان رودبار 
جنوب برخــورد کرد و دو تن از سرنشــینان پژو جــان باختند. رضا خوشــاب افزود: 
بر اثــر ایــن حادثه یــک نفــر دیگــر از سرنشــینان ســوارى پژو مصدوم شــد 
که بــا آمبوالنــس بــه بیمارســتان 12 فروردیــن شهرســتان کهنــوج منتقل

 شد.
به گفته مدیر هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکى جیرفت، هر سه مصدوم و 

جانباخته این حادثه مرد بودند.

استنشــاق گاز قــرص برنــج 17 دانــش آمــوز را مســموم و روانه بیمارســتان 
کرد.

حوالى ساعت 14 روز دوشنبه هفته گذشته مسمومیت با گاز قرص برنج در هنرستان 
پسرانه شهید رجایى یافت آباد تهران به سامانه 115 اعالم و بالفاصله عوامل اورژانس 

به محل حادثه اعزام شدند.
معاینات و بررسى هاى اولیه نشان داد در این هنرســتان بر اثر استنشاق گاز برنج 17 
دانش آموز پسر  دچار مســمومیت و تنگى نفس شدند. تکنسین هاى اورژانس،  دانش 
آموزان مســموم را به بیمارســتان منتقل کردند. وضعیت عمومى این دانش آموزان 

رضایت بخش اعالم شده است.
علت این حادثه شــیطنت دانــش آموزان عنوان شــده بــه گونه اى کــه یکى از 
دانش آمــوزان، قرص برنج بــه همراه خود داشــته و پیش از آغاز کارگاه آموزشــى 
با تحریک ســایر دانش آموزان، قرص برنــج را در آب حل کرده و گازهاى ســمى 
متصاعد شــده از آن باعث مســمومیت افــراد حاضــر در محیط کارگاهى شــده

 است. 
هنرآموز حاضر در محیط کارگاه، به محض اطالع از موضوع به کمک معاون مدرسه، 
دانش آموزان را از محیط خارج و به حیاط مدرسه هدایت کرده و ظرف حاوى قرص برنج 

را در داخل سطل زباله معدوم مى کند.

سحرگاه روز دوشنبه نوجوان 16 ساله اى در روستاى سروك از توابع شهر یاسوج دست 
به خودکشى زد.

این نوجوان 16 ساله سحرگاه روز دهم اردیبهشت ماه در منزل مسکونى خود در روستاى 
سروك از روستاهاى تابعه شهر یاسوج با طناب دار دست به خودکشى زده است. جسد 
این دانش آموز ساعت 8 صبح درحالى که حلق آویز بوده پیدا شد. دلیل یا دالیل خودکشى 

این نوجوان نامعلوم است. 

 تصادف مرگبار کامیون گوجه و پژو 

مسمومیت17 دانش آموز با گاز قرص برنج

پسر 16 ساله، خود را حلق آویز کرد

وارد اتاق خواب شدم 
و زن عمویم را صدا زدم. وقتى 

وارد اتاق شد او را روى تخت هول 
دادم و با بالشى که در آنجا بود 

خفه اش کردم

سارقان براى رد گم کردن، خودروى خود را سرقتى اعالم  کردند
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که در دنیا زهد مى ورزد، مصیبت ها را ساده پندارد و کسى که 

مرگ را انتظار مى کشد در نیکى ها شتاب مى کند.
موال على (ع)

فراخوان  مناقصه  عمومىفراخوان  مناقصه  عمومى
 احداث  ساختمان  شعبه  فریدونشهر احداث  ساختمان  شعبه  فریدونشهر

مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان 

مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد احداث ساختمان شعبه فریدونشهر را ازطریق 
برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى کیفى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

آدرس محل دریافت اسناد: اصفهان، خیابان مطهرى حدفاصل پل فلزى و پل آذر جنب آتش نشانى 
مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان طبقه دوم گروه ساختمان 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا پایان وقت ادارى 97/2/17 
مهلت ارائه پیشنهاد: تا پایان وقت ادارى 97/2/29 

زمان بازگشایى پاکت پیشنهاد مناقصه گران: 97/2/31 
محل تحویل پیشنهاد: مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان طبقه سوم دفتر حراست 

تلفن تماس مناقصه گزار: 32331030 داخلى 249-250 
م الف: 169867

نوبت دوم

آگهى مزایدهآگهى مزایده
واگذارى استیجارى کاروانسراى عباسى روستاى رباط آغا کمالواگذارى استیجارى کاروانسراى عباسى روستاى رباط آغا کمال

شهرام آذرپى- بخشدار  میمه

بخشدارى میمه در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 3/1/265- 2027 مورخه 97/01/28 از طریق مزایده عمومى نسبت 
به واگذارى، مرمت و بازسازى و بهره بردارى از بناى تاریخى کاروانسراى عباسى واقع در میمه روستاى رباط آغا کمال جهت 

گردشگرى و بوم گردى به صورت استیجارى اقدام نماید.
1- متقاضیان مى توانند از روز شنبه مورخ 97/02/15 لغایت دوشنبه 97/02/24 نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده 

و همچنین جهت بازدید از محل، به بخشدارى میمه مراجعه نمایند.
2- پیشنهاددهندگان مى بایست معادل 5٪ قیمت پایه کارشناسى را به صورت سپرده به شماره حساب 209972038 شوراى 

اسالمى بخش میمه نزد بانک کشاورزى واریز یا معادل آن ضمانت بانکى ضمیمه پیشنهاد مى گردد.
3- بخشدارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

4- سپرده نفر اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد.
5- متقاضیان از روز شنبه مورخ 97/02/15 لغایت دوشــنبه 97/02/24 با واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب 209972038 

شوراى اسالمى بخش میمه نزد بانک کشاورزى نسبت به اخذ مدارك اقدام نمایند.
6- هزینه چاپ و نشر آگهى و کارشناسى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مناقصهآگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

شهردارى خمینى شهر درنظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه: 

احداث یادمان شهداى گمنام غواص
- مبلغ اولیه اعتبار: 2/500/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 125/000/000 ریال
- محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 97/02/27
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیش نهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/02/29

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 97/03/09
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

چاپ دوم

آگهى مزایدهآگهى مزایده
شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شــوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده 
عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شــهردارى ها، قطعه زمین شماره 33 از 
تفکیکى سبزبخت- نقدى (فاز 2) واقع در خیابان امام خمینى (ره) را به مساحت 48 مترمربع 
به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 
نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد 

حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و ســوم مزایده چنانچه حاضر به  انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده 
شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 

106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت دوم

آگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده نوبت اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس واحد شهرى و امالك 
خود مطابق لیســت زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شــرکت در مزایده جهت بازدید و دریافت اسناد 
مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- 
جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 25 /97/02 به دبیرخانه 

سازمان تحویل نمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
1- فروش یک دستگاه اتوبوس واحد شهرى اتوکار (ژانگ تانگ) پالك عمومى مدل 1391 با تمام امکانات

2- یک قطعه زمین کارگاهى واقع در شــهر چرمهین- بلوار آیت اله حاج آقا رحیم ارباب پالك 101 به مساحت 180 
مترمربع

3- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى، کارگاهى واقع در زرین شهر بلوار خلیج فارس- سایت مشاغل مزاحم شهرى 
به شماره L 74 به مساحت حدود 90 مترمربع

4- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى، کارگاهى واقع در زرین شهر بلوار خلیج فارس- سایت مشاغل مزاحم شهرى 
به شماره L 76 به مساحت حدود 90 مترمربع

چاپ دوم آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر

شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شــماره 5/96/2361 مورخ 
96/12/26 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد حق بهره بردارى از محل 
استقرار یکدســتگاه خودپ رداز ATM در قسمت ورودى ساختمان 
شهردارى از طریق مزایده عمومى به مدت یکســال واگذار نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شــرایط و دریافت اسناد مزایده 
و بازدید حداکثر تا روز سه شــنبه مورخ 97/02/25 به قسمت امور 

قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه نمایند.

نوبت دوم

آگهى مزای ده عمومىآگهى مزای ده عمومى

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان

شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد پساب حاصل از تصفیه خانه فاضالب شهر داران را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. از متقاضیانى 
که در محدوده تصفیه خانه مذکور درخواست خرید پساب دارند، دعوت مى شود با توجه به مشخصات زیر، پیشنهاد خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز از 

تاریخ انتشار آگهى به دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانى این شرکت به نحو قابل تصدیق تحویل نمایند. 
-1

نوبت دوم

2- تضمین شرکت در مزایده مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتى مى باشد. 
3- تصفیه تکمیلى جهت مصارف غیرصنعتى بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 

اصفهان پل خواجو، بلوار آیینه خانه، شرکت آب منطقه اى اصفهان، مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانى 
تلفن تماس: 36631490-031 فاکس: 36611128 
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مجید صفارى- شهردار بادرود
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در دنیاى جاسوسى بین المللى، اگر کسى بخواهد یک قدم از دشمنش پیشى بگیرد، باید فکرى خالقانه داشته باشد. این ایده ها در گستره اى از 
جوندگان انفجارى تا چترهاى ساچمه اى قرار دارند. دکتر «هو دیالن»، سخنران ارشد مطالعات اطالعاتى و امنیت بین المللى دانشگاه سلطنتى 

لندن از برخى شیوه هاى نا متعارف براى دستیابى به برترى جاسوسى پرده برداشته است که در هر شماره  از نظرتان مى گذرد:

کسب اطالعات همیشه براى عملیات سربازان در 
محیط هاى خطرناك ضرورى بوده است. دو قرن 
پیش، «افیلد مارشــال آرتور ولسلى» اولین دوك 
«ولینگتون» و مشــهورترین نظامى و سیاستمدار 
انگلیســى گفت: «کلید موفقیت، آگاهى داشتن 
از طــرف دیگر تپه اســت.» در طــول دهه هاى 
گذشته ســربازان حاضردر عراق و افغانستان که با

 فناورى هاى جدید مجهز مى شــدند همواره در 
صدد تحقق همین شعار بوده اند. برخى از مهمترین 
وسایلى که قرار بوده چنین کارى انجام دهند شامل  
هواپیماى نظامى قاره پیما (بزرگ ترین این وسایل)  
و زنبور سیاه نانو به منظور جاسوسى(کوچک ترین 
آنها) بوده اســت. این زنبور که توسط یک شرکت 
نروژى طراحى شده از ســال 2012 در بین نیروى 

زمینى انگلیس کاربرد داشته است. این زنبور بسیار 
ســبک بوده و حدود 10 ســانتیمتر طول دارد  که 
براى حمل و نقل آسان اســت و مى تواند تصاویر 
ایستاده یا متحرك را به یک صفحه دستى ارسال 
کند.این وسیله نماینده نسل جدیدى از جاسوسان 
کوچک  وکم صداست که سربازان در موقعیت هاى 

اضطرارى از آن استفاده مى کردند.

ارتش انگلیس و نروژ در عملیات نظامى 
که در  سال هاى اخیر انجام داده اند از 
فناورى نانو استفاده کرده اند.

زنبور سیاه نانو
باالترین فناورى در جاسوس کوچک آسمان

در د
جوند
لندن

حقه هاى 
جاسوسى

گفته مى شود «سنگ کیمیا» ماده اى افسانه اى اســت که مى تواند فلزات بى 
ارزش را به طال تبدیل کنــد، همچنین مى تواند راهى به  ســوى جوانى ابدى و 
جاودانگى باشد. داستان هاى مرتبط با سنگ کیمیا به حدود سال 300 میالدى بر 
مى گردد و « اسحاق نیوتن» یکى از افرادى است که به دنبال این ماده مى گشت 
ولى آن را پیدا نکرد. نهایتًا در ســال 1382 میالدى یک کتابفروش فرانسوى به 
 نام «نیکالس فالمل» ادعا کرد بعد از رمزگشایى از یکى از کتاب هاى باستانى 
کیمیاگرى توانسته ســرب را به طال تبدیل  کند. گر چه صحت این کار هیچگاه 

اثبات نشد ولى فالمل در همین زمان به ثروت قابل مالحظه اى دست یافت. 

سنگ کیمیا
مع ماهاى 
حل نشده

کشف تصویر مخفى ملکه اسکاتلند در زیر یک تابلو
بر اساس تحقیقات جدید، پرتره مخفى و ناتمام زنى 
که به نظر مى رسد «مارى»، ملکه اسکاتلند باشد که 
در پشت پرتره مردى با کت مشکى از قرن شانزدهم 

پیدا شده است.
«کارولین رى»، یکى از پژوهشگران مؤسسه هنرى 
«کورتالد» در شهر لندن که پژوهش هایى در ارتباط  
با گالرى ملى اســکاتلند انجام داده است مى گوید: 
«پرتره مخفى مارى با استفاده از عکسبردارى ایکس 
رى کشــف و تعیین هویت شده است. عکس سیاه و 
سفید ایکس رى، زنى را نشــان مى دهد که مشابه 
پرتره هاى دیگر معاصر ملکه  بود.» او طى بیانیه اى 
گفت: «کشف پرتره مخفى مارى، ملکه اسکاتلند، یک 

کشف مهیج است.»
رى وقتى متوجه این موضوع شد که در حال تحقیق 
روى پرتره مردى بود که کت مشکى به تن داشت و او 
را به نام «سر جان میتلند» مى شناختند. این مرد اولین 
ارباب کاخ «تیرلســتین» از خاندان «میتلند»، صدر 
اعظم اسکاتلند محسوب مى شود. این نقاشى که در 
سال 1589 کشیده شده است را به «آدریان ونسون» 
نسبت مى دهند؛ هنرمندى که با دربار در ارتباط بود. او 
نقاش دربار شاه «جیمز پنجم» از کشور اسکاتلند بود 

که پدر مارى، ملکه اسکاتلند به حساب مى آمد.
کارولین رى از پرتو ایکس رى براى بررسى نقاشى 
اســتفاده کرد چراکه طول موج آن از الیه هاى رنگ 
مى گذرد ولى وقتى به رنگدانه هایى که شامل عناصر 

ســنگین مثل اکسید سرب اســت مى رسد متوقف
 مى شود. در این مورد، عکس ایکس رى  طرح سرب 
سفید (اکسید سرب) چهره مارى و همچنین خط دور 

کاله و لباس او را مشخص کرد.
رى گفت: «تجزیــه و تحلیل پرتره، چهــره اى را 
با شــباهت زیادى به مارى، ملکه اســکاتلند نشان 
مى دهد. براى مثال، تصویر کشــف شده زن مانند 
دو نقاشــى مینیاتورى "نیکوالس هیالرد" (1547 
تا 1619)، نقاش مشهورانگلیســى است که از ملکه 
اسکاتلند کشیده است. عالوه بر این، سرنخ هاى دیگر 
از جمله سر او که به یک طرف خم شده، دست او که 
روى پایش قرار دارد و شیئى را در دست گرفته است 
و نیز کاله و لباس عجیبش شــبیه پرتره هاى دیگر 

مارى است.»
رى گفت: «این کشــف فهم ما را از آدریان ونسون 
متحول مى کند، هنرمند مهاجر هلندى که در زمان 
پادشاهى شاه جمیز یکم(پســر مارى) در انگلیس در 
جســتجوى یک زندگى جدید بود و به همین منظور 
به اســکاتلند آمد و در مدت کوتاهى به مقام نقاش 

دربار رسید.»
رى به روزنامه «ایندیپندنت» گفــت: «بعد از اینکه 
نقاش، نقاشــى پرتره مارى را رها کرده است، لباس 
مارى را به کت سیاه ارباب تغییر داده و دست راست 

مارى را به دست راست ارباب مبدل کرد.» 
ملکه اسکاتلند در زمان خودش یک شخصیت انقالبى 

محسوب مى شد و در اصل نام او «مارى استوارت» 
بود. مارى، نوه برادرزاده شاه «هنرى هشتم»، پادشاه 
انگلیس بود که وقتى هنوز یکسالش نشده بود ملکه 
اسکاتلند شــد. وقتى او با ولیعهد فرانسه ازدواج کرد، 
چیزى نگذشت که او شاه فرانسه شد و در نتیجه مارى 
هم لباس ملکه آن کشــور را بر تن کــرد ولى وقتى 
شوهرش بخاطر عفونت گوش درگذشت، او در سن 

18 سالگى بیوه شد و به اسکاتلند برگشت.
بعد از آن مارى با پسر عموى خود «هنرى استوارت» 
ازدواج کرد و جیمزیکم انگلیس(جیمز ششم اسکاتلند) 
را به دنیا آورد. اندکى بعد هنرى کشته شد و از آنجا که 
مارى متهم به قتل همسرش بود، او را مجبور کردند از 
سلطنت کناره گیرى کند. مارى در سال 1568 به دست 
ملکه «الیزابت اول» به زندان انداخته شد و دو سال قبل 

از زمان اتمام پرتره یعنى در سال 1587 اعدام شد.
در همین حال این نظریه  هم مطرح است که احتمال 
دارد بعد از اعدام مارى، نقاشــى او را با پرتره سر جان 
میتلند پوشانده باشند گرچه بعید است ونسون ملکه 
مارى را شخصًا دیده باشد. اگر این نظریه ثابت شود 
بیانگر این است که پرتره هاى ملکه در نزدیکى زمان 
اعدام او کپى بردارى مى شده او احتماًال در اسکاتلند 
به نمایش گذاشته مى شده که حرکتى بسیار خطرناك 
بوده است.این روزها تصویر ایکس رى شده در گالرى 
ملى پرتره اسکاتلند، در قالبى جدید و براى  چندین ماه 

به نمایش گذاشته شده است.

تمام چیزى که از معبد «آرتمیس» (خداى شکار یونان باستان) در شهر «افسوس» (شهر سلجوق کنونى در ترکیه) باقى مانده است دو ستون سنگى است. ستون سمت راست در سال 1973 با استفاده از 
قطعات باقیمانده از ستون هاى دیگر باز سازى شد.

تتصویر هفته

DailyMail :منبع
محققان هزاران قطعه هنرى در غارهاى تاریک 
دریاى «کارائیب» پیدا کرده اند که بیش از 800 
سال پیش توسط ســاکنین این جزیره کشیده 
شده اند. این اشکال عجیب وغریب بسیار دورتر از 
ورودى غار قرار دارند طورى که دسترسى به آنها 
بسیار دشوار است. به گفته متخصصان، هنرمندان 
دوره «پیشاکلمبى» در هنگام خلق آثار هنرى خود 

از مواد توهم زاى قوى استفاد مى کردند.

بســیارى از ایــن نقاشــى هاى عجیب و غریب 
موجودات انســان مانندى را نشان مى دهند که 
در حال تغییر به حیوانات یا گیاهان هستند. این 
نقاشى ها اطالعات ارزشمندى از باورهاى معنوى 
یک فرهنگ فراموش شــده از دوره پیشاکلمبى 

براى دانشمندان به ارمغان آورده  است.
محققان دانشگاه «لستر» و موزه «بریتانیا» تقریبًا 
70 غار در جزیره «مونا» پیدا کرده اند که در حال 
حاضر قابل سکونت نیستند. کار تحقیقاتى روى 

این نقاشى هاى باستانى از سال 2013 شروع شد.
قدمت این دیوارنگاره ها به سال 1200 تا 1590 
میالدى بازمى گردد. این منطقه بزرگ ترین هنر 
سنگى پیشاکلمبى بومى را دارد. تیم تحقیقاتى 
توانست چندین سایت هنرسنگى را داخل غارهاى 
تازه کشف شــده پیدا کند که شامل نمادهایى از 
انسان، حیوانات و طراحى هاى عجیب و غریب 

بود.
بعضى از این دیوارنگاره ها نقاشى شده اند، بعضى 

طراحى شــده اند و بعضى دیگر با انگشت روى 
دیوارها کشیده شده اند. به گفته باستان شناسان، 
غارها براى مــردم محلى که در حــوزه دریاى 
کارائیب زندگى مى کردند، محل معنوى محسوب 
مى شد و این نقاشى ها سیستم مذهبى این مردم را 

به تصویر مى کشد.
بسیارى از این چهره هاى انســان مانند در میانه 
فرآیند تغییر هستند؛ بعضى از این انسان ها در حال 
تبدیل شدن به یک حیوان و بعضى دیگر در حال 

تبدیل شدن به یک گیاه هستند.
دکتر «جاگو کوپر»، از مــوزه بریتانیا، مى گوید: 
«افرادى که این نقاشى ها را کشیده اند، "کوهوبا"، 
نوعى مواد توهم زاى استنشــاقى که بسیار قوى 
بوده اســت، مصرف مى کردند. به احتمال زیاد 
پس از مصرف مواد توهم زا، این دیوارنگاره هاى 

عجیب وغریب را خلق کرده اند.»
بیشتر نقاشى ها در اعماق غارها پیدا شده  اند که 

دسترسى به آنها براى محققان دشوار بود.

پیام نقاشى هاى باستانى در جزیره فراموش شده چیست؟

این زنبور نانو بسیار سبک است و 
حدود 10 سانتیمتر طول دارد  که براى 
حمل و نقل آسان است و مى تواند 
تصاویر ایستاده یا متحرك را  به یک 
صفحه دستى ارسال کند.

آخرین ستون هاى ایستاده
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: سامانه 
متحرك ثبت تخلف با خودروهاى گردشى، در تمام مناطق 
شهردارى اصفهان راه اندازى مى شود تا تخلفات رانندگى را 

سریع تر رصد کند. 
علیرضــا صلواتــى اظهار کــرد: در ایــن طرح، ســامانه 
الکترونیکى بــر روى خودروهــاى گردشــى ویژه نصب
 مى شود تا به صورت خودکار 18 نوع تخلف را ثبت کند. وى 
افزود: با راه اندازى این سامانه، تخلفات ساکن توسط خودروهاى 
گردشــى رصد و اعمال قانون مى شــود تا شاهد روان شدن 
ترافیک در معابر شهر باشــیم. صلواتى با بیان اینکه یکى از 
مشکالت عمده ترافیکى شــهر، توقف هاى دوبله در حریم 

تقاطع ها، پارك خودروها در ایستگاه هاى اتوبوس و... است، 
گفت: پارك دوبله خودروها در خیابان ها، عالوه بر اشغال یک 
خط از مسیر خیابان، تا 30 درصد در ترافیک شهر اخالل ایجاد 
مى کند که با راه اندازى سامانه متحرك ثبت تخلف، برخورد 
قانونى با این تخلفات صورت مى گیرد. وى افزود: در این طرح، 
سامانه هاى الکترونیکى بر روى خودروها نصب مى شود و با 
حرکت خودرو به صورت اتوماتیک، 18 نوع تخلف که مهمترین 
آنها پارك هاى حاشــیه اى در محل هاى غیرمجاز از جمله 
پارك دوبله، پارك در ایستگاه هاى تاکسى و اتوبوس و دیگر 
محل هاى توقف ممنوع را تشــخیص داده  مى شود و پالك 

خودروها ثبت و جریمه براى راننده صادر مى شود.

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: 
قرار بود تا ُقرق مناطق عشــایرى مناطق جنوبى استان 
تا پایان خردادماه باقى باشــد، اما به دلیل شرایط خاص 
منطقه، اجازه ورود زودهنگام داده شــد ولى قرق مناطق 

غربى استان تا پایان اردیبهشت باقى است.
محمدحسین شاملى اظهار کرد: در استان اصفهان شش 
میلیون و 300 هزار مترمربع مرتع وجود دارد که 43 هزار 
بهره بردار عشــایرى با یک میلیون و 900 هزار واحد دام 
ســبک از آن اســتفاده مى کنند. وى ادامه داد: مجموع 
دامداران عشایرى استان 9300خانوار هستند که 5300 
خانوار از این تعداد، از ایل قشــقایى و 4000 خانوار از این 

تعداد، عشایر بختیارى هستند. شاملى، حفظ منابع طبیعى 
جنگل ها، مراتع، بیابان و پوشش گیاهى را نخستین اولویت 
استان در حوزه منابع طبیعى دانست و افزود: بیابان زدایى و 
آبخیزدارى، احیا و اصالح مراتع و توسعه گیاهان دارویى، 
اولویت دیگر استان اصفهان در این حوزه است. مدیرکل 
منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان با بیان اینکه در 
برنامه ششم توسعه 90 هزار هکتار بیابان زدایى و 400هزار 
هکتار آبخیزدارى پیش بینى شده اســت، تصریح کرد: 
استان اصفهان داراى بیش از 300 گونه گیاهان دارویى 
صنعتى است که 46 گونه آن قابل بهره بردارى است که 

باید از این موقعیت استفاده شود. 

جریمه هاى جدید خودروها با 
سامانه  متحرك ثبت تخلف 

ممنوعیت ورود عشایر به 
مناطق غربى استان 

انتصاب اولین بخشدار زن 
با حکم وزیر کشــور، براى اولین بار در استان، «شهناز 
باقریان جزى» به سمت بخشدار مرکزى شاهین شهر 

منصوب شد.

از ظرفیت هاي صنایع لبنی 
گلپایگان استفاده شود

نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: گلپایگان منطقه کشاورزى و دامدارى است و باید 
صنایع تبدیلى و لبنى را افزایش دهیم، اما این به این معنا 
نیسـت که کارخانه جدیدى راه اندازى کنیم، بلکه باید از 
ظرفیت هاى موجود استفاده کنیم. على بختیار با بیان اینکه 
صنعت تبدیلى در منطقه گلپایگان اهمیـت زیادى دارد، 
خاطر نشان کرد: گلپایگان منطقه کشاورزى و دامدارى 
اسـت، بنابراین باید صنایـع تبدیلـى و لبنـى را افزایش 

دهیم.

برگزارى کنگره بین المللى 
مهندسى شیمى 

دهمین کنگره و نمایشـگاه بین المللى مهندسى شیمى 
16(فردا) تا 20 اردیبهشـت امسـال در دانشگاه اصفهان 
برگزار مى شود. این کنگره با هدف گردهمایى محققان 
ایرانى و بین المللى در تمام رشته هاى مهندسى شیمى از 
دانشگاه ها و صنایع مختلف، براى ارائه و تبادل یافته هاى 
علمى و پیشرفت هاى اخیر و با حضور 30 نفر از استادان و 

متخصصان خارجى برگزار خواهد شد. 

خبر

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 961067 
ج/5 له حمید کالنترى و زهرا شهشهانى و علیه سید اکبر ســجادیه مبنى بر مطالبه مبلغ 1/116/053/686 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/3/13 ســاعت 10/5 صبح در 
محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 3/09 حبه مشاع از 72 حبه 
شش دانگ هر یک از پالهاى ثبتى شــماره 33 فرعى از 208 اصلى بخش 4 و 5 فرعى از 208 اصلى بخش 
4 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى سید اکبر سجادیه و 
اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و 
نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل متنازع فیه به نشانى: اصفهان- خیابان 
فردوسى- ابتداى خیابان سید علیخان- مجتمع فرزین- طبقه همکف- مغازه مجاور ورودى مجتمع معاینه و 
بازدید بعمل آورده و با در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در پرونده، نظریه کارشناسى خود را بشرح ذیل اعالم 
میداریم: مشخصات ثبتى ملک مذکور عبارتست از: ملک مذکور از تجمیع دو پالك ثبتى 208/33 و 208/5 
بخش 4 ثبت اصفهان مى باشد که مطابق تصویرنامه هاى اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان مورخ 96/7/12 
(خوانده) آقاى سید اکبر سجادیه مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ پالك ثبتى 208/33 و 
مالک پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ پالك ثبتى 208/5 بوده که هر دو ملک در بازداشت (خواهانها) آقاى 
حمید کالنترى و زهرا شهشهانى میباشــند. مطابق تصویر صورتجلسه مورخ 85/1/19 که فیمابین مالکین 
پالکهاى ثبتى 208/33 و 208/5 منعقد گردیده سهم اولیه (خوانده) آقاى اکبر سجادیه 25/55 درصد تعیین 
گردیده است. مساحت کل عرصه دو پالك مطابق پروانه ساختمانى حدود 800 مترمربع میباشد. در حال حاضر 
واحدهاى مجتمع از جمله مغازه مذکور فاقد صورتمجلس تفکیکى و سند مجزا بوده و مجتمع فاقد پایانکار بوده 

همچنین داراى تخلف ساخت میباشد. کروکى ملک مذکور: 

محل موردنظر عبارتســت از: یک باب مغازه تجارى واقع در طبقه همکف مجــاور ورودى مجتمع فرزین با 
اسکلت بتونى و سقف تیرچه و بلوك با نماى بیرونى ســنگى و کامپوزیت و شیشه رفلکس میباشد. مساحت 
اولیه مغازه مذکور مطابق پروانه ساختمانى بشماره 13/13135 مورخ 85/5/22 که توسط شهردارى منطقه 3 
صادر شده است 98 مترمربع بوده، در حالیکه مساحت اجرا شده مطابق نقشه هاى ارائه شده و محاسبات مندرج 
در پرونده شهردارى حدوداً 107/75 مترمربع میباشد، مغازه مذکور داراى دو دهانه با بر بطول حدود 14 متر بر 
خیابان سید علیخان با پوشش کف سنگ و پوشش بدنه گچ سفید، سقف کناف کارى شده لیکن رنگ آمیزى 
نشده میباشد مغازه داراى شیشه سکوریت و کرکره فلزى برقى میباشد، مغازه مذکور در قسمت راهرو ورودى 
بر خیابان سید علیخان داراى یک درب شیشه اى سکوریت و در انتهاى راهرو نزدیک محوطه داخلى مجتمع 
نیز داراى یک درب چوبى میباشد، سیستم گرمایش موتورخانه مرکزى و سیستم خنک کننده اسپیلیت میباشد. 
ملک داراى انشعابات برق و آب و گاز میباشد. نتیجه گیرى نظریه هیأت کارشناسان: با توجه به موارد فوق الذکر 
و در نظر گرفتن موقعیت و حدود دسترسى و میدان دید و مساحت ملک، نوع کاربرى (تجارى) و نوع مصالح 
بکاررفته در بنا و قدمت بنا و امکانات و امتیازات و شــرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
ارزش تمامت مغازه مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه جریمه و بدهى و ترهین و توقیف احتمالى جمعاً به مبلغ 
26/000/000/000 ریال بیست و شش میلیارد ریال معادل دو میلیارد و ششصد میلیون تومان تمام محاسبه 
 برآورد و اعالم میگردد. در نتیجه ارزش 3/09 حبه مشاع از هر یک از پالکهاى مذکور به مبلغ 1/116/053/686 

ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 841 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /2/285 
حصر وراثت

خانم فرنگیس پدیدار داراى شناسنامه شماره 776 به شرح دادخواست به کالسه 60/97 از  این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صیدعباس پدیدار به شناسنامه 111 در تاریخ 
1396/12/15 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- فرنگیس پدیدار فرزند سوخته زارى ش.ش 776 ت.ت 1353 صادره از خرم آباد (همسر متوفى) 2- خانم 
کوچک محرابى فر فرزند کرم بک ش.ش 172 ت.ت 1328 صادره از خرم آباد (مادر متوفى) 3- عباس پدیدار 
فرزند حیدر ش.ش 5 ت.ت 1316 صادره از خرم آباد (پدر متوفى) 4- آرسام پدیدار فرزند صیدعباس ش.ش 
1160574601 ت.ت 1387 صادره از لنجان (پســر متوفى) 5- پرى ناز پدیدار فرزند صیدعباس ش.ش 
1160345112 ت.ت 1376 صادره از لنجان (دختر متوفى). 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 ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادره خواهد شد. م الف: 203 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /2/325
احضار متهم

شماره نامه:9710113654000106 شماره پرونده:9209983655601881 شماره بایگانى شعبه :962453 
نظر به اینکه  درپرونده کالســه 962453متهم 1-اصغررحیمى فرزندعلى 2- خدادوســت خواجه لپرى 
فرزندندا آقا3- خدابخش شیرانى فرزندبهمن به اتهام مشارکت درکالهبردارى ازطریق ارائه یک فقره چک 
مســروقه وبردن مال به ارزش نه میلیون وچهارصد هزارتومان موضوع شکایت حبیب کیانى فرزندعبداله 
مجهول المکان اعالم گردیده است لذادراجراى ماده 344قانون ائین دادرسى کیفرى مراتب یکنوبت دریکى 
ازروزنامه هاى کثیراالنتشار درج واگهى بدینوسیله به نامبرده ابالغ میگردد درتاریخ 97/4/6ساعت 11/30 
صبح جهت رسیدگى به اتهام خود درشــعبه 102دادگاه کیفرى دوفالورجان حاضروازخوددفاع دفاع نماید 

درصورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفى وکیل خوداگهى فوق به منزله ابالغ محسوب 
ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهدشد . م الف 0057 غالم حسین ابراهیمى- رئیس شعبه102دادگاه کیفرى 

دوشهرستان فالورجان /2/326
حصروراثت 

جعفر رضائى حسین آبادى داراى شناسنامه شماره 45 به شرح دادخواست به کالسه 97/51 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمرضا رضائى بشناسنامه 2 در 
تاریخ 94/10/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1. جعفر رضائى حسین آبادى ش ش 45 ، 2. مریم رضائى حســین آبادى ش ش 23 ، 3. معصومه رضائى 
حسین آبادى ش ش 11 ، 4. شهربانو رضائى حسین آبادى ش ش 21 ، 5. احمد رضائى حسین آبادى ش 
ش 3 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 512/م الف رئیس شعبه 2 

شوراى حل اختالف مهردشت/2/327
 ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973731002325 شــماره پرونده: 9609983731900492 شماره بایگانى شعبه: 
961491 شــاکى: آقاى محمدحســن حرى فرزند صادق به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان نجف 
آباد- شــهر نجف آباد- امام غربى قبل از حوزه علمیه الحجه پ 190، متهم: آقاى رویلونگ هى به نشانى 
مجهول المکان، اتهام: سرقت مستوجب حد، دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى هى رویلونگ (He Ruilong) تبعه چین دایر بر سرقت مبلغ پنج هزار 
دالر آمریکا موضوع شکایت آقاى محمدحسن حرى با توجه به اظهارات مطلع (نگهبان محل اقامت متهم) 
و نحوه ترك محل توسط متهم قبل از انجام امورى که به خاطر انجام آن به ایران آمده است و عدم حضور 
در دادسرا و دادگاه با وصف ابالغ از طریق نشر آگهى و اطالع به مراجع مربوطه و خروج وى از کشور ارتکاب 
بزه توسط متهم محرز است لذا دادگاه با استناد به ماده 656 قانون مجازات اسالمى متهم را به تحمل یکسال 
حبس و چهل ضربه شالق و رد مبلغ پنج هزار دالر آمریکا در حق شاکى محکوم مى کند. راى دادگاه غیابى 
و ظرف مهلت بیست روز از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادرکننده و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. 489/م الف، اسحاقیان - رئیس شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو نجف آباد/2/328
 حصروراثت 

اشرف کاظمى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 23240 به شرح دادخواست به کالسه 171/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان آمنه شمس نجف آبادى 
بشناسنامه 13001 در تاریخ 80/1/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. عبدالحسین کاظمى نجف آبادى ش ش 23239 ، 2. عبدالمحمود کاظمى نجف آبادى 
ش ش 1117 ، 3. اشرف کاظمى نجف آبادى ش ش 23240 ، 4. محمدعلى کاظمى نجف آبادى ش ش 
439 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 510/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/329
 حصروراثت 

زهرا سانحى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 424 به شرح دادخواست به کالسه 183/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین سانحى نجف آبادى بشناسنامه 
18932 در تاریخ 96/9/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. فاطمه سانحى نجف آبادى ش ش 1374 ، 2. ابراهیم سانحى نجف آبادى ش ش 79 ، 3. خدیجه 
سانحى نجف آبادى ش ش 401 ، 4. زهرا سانحى نجف آبادى ش ش 424 ، 5. صدیقه سانحى نجف آبادى 
ش ش 24484 ، 6. اســماعیل ســانحى نجف آبادى ش ش 234 ، 7. طاهره سانحى نجف آبادى ش ش 
1625 ، 8. فاطمه صغرى سانحى نجف آبادى ش ش 669 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 506/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى  دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/330

 حصروراثت 
خدیجه ممصالح داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 182/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على ممصالحى بشناســنامه 227 در تاریخ 
76/1/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مراد 
ممصالح ش ش 5750054454 ، 2. خدیجه ممصالح  ش ش 7 ، 3. فاطمه ممصالح ش ش 141 ، 4. خدامراد 
ممصالح ش ش 1 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 504/م الف رئیس 

شعبه 10 دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/331
ابالغ رأى

دادنامــه- شــماره دادنامــه : 9709973656500040 – تاریــخ :  1397/01/27 – شــماره پرونده : 
9609983656500212–  شماره بایگانى : 960654 –خواهان : خانم طاهره صالحیان دستجردى فرزند 
سیف اله به نشانى استان اصفهان – شهرستان اصفهان – شهر اصفهان – دستگرد خیار ك آزادى خوانده 
: آقاى حمیدرضا امینى فرزند حسین به نشــانى فالورجان – الرگان خ امام خمینى پشت مسجد جامع پ 
731 –خواسته : 1- مطالبه خسارات دادرسى 2. تأمین خواسته 3. اعسار از پرداخت هزینه دادرسى -  دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص 
دادخواست خانم طاهره صالحیان دستجردى فرزند سیف اله به طرفیت آقاى حمیدرضا امینى فرزند حسین 
و به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسى در مرحله بدوى در پرونده به شماره 960654 شعبه 
دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان اعالم مى نماید : بنابرمحتویات پرونده خواهان با تقدیم 
دادخواست و به انضمام استشهادیه پیوست و نیز بعد از حضور در جلسه رسیدگى در دادگاه اعالم داشته است 
که به جهت عدم توانایى مالى امکان پرداخت هزینه دادرسى در این پرونده را ندارد ، خواهان شهود خویش را 
به دادگاه معرفى که دادگاه از شهود معرفى شده تحقیق و  اظهارات شهود حکایت از صحت ادعاى خواهان 
دارد . خوانده نیز در جلسه رسیدگى حاضر نشده و الیحه دفاعیه ى نیز ارائه ننموده است . دادگاه از بررسى 
مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات اصحاب دعوا و ادله موجود در پرونده در مجموع خواسته خواهان 
را مطابق با واقع تشخیص داده و نهایتا با استناد به مواد 508 ، 504 ، 513 ، 514 از قانون آیین دادرسى دادگاه 

هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 حکم براعسار و معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه 
دادرسى را صادر و اعالم مى نماید هرگاه خواهان در دعواى اصلى محکوم له واقع شود و از اعسار خارج شود 
هزینه دادرسى از او دریافت مى شود . راى صادره شــده غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیســت روز نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
استتسلیم رأى اصلى بدون این رونوشت ممنوع است  . م الف 0096  میثم جمالى- رئیس شعبه دوم دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان فالورجان /2/333 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان اسماعیل صائبى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده احمدرضا عاشقى 
به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1341/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ یکشنبه 97/3/20 ساعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 520/ م الف شعبه ســوم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/2/334
 اخطار اجرایى

شماره 1466/96 به موجب راى شــماره 1466/96 تاریخ 96/10/24 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سعید عامرى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ یازده میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و سى و هشت هزار تومان بابت 
هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 95/1/17 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى 
نجف آباد.محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد 
مقابل حسینیه ارشاد کوچه موحدى مجتمع ارشاد کد پ 8513645351، ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 471/م الف-شعبه 5 امیرآباد شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/2/335
 اخطار اجرایى

شماره 1463/96 به موجب راى شــماره 1463/96 تاریخ 96/10/24 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سعید عامرى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ یازده میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و سیزده هزار تومان 
بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه مورخ 95/2/19 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل و 
پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم 
له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد 
کوچه ش موحدى مجتمع ارشاد کد پ 8513645351، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 472/م الف-شعبه 5 امیرآباد شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/2/336
 اخطار اجرایى

شماره 186/96 به موجب راى شماره 186/96 تاریخ 96/4/3 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه على زینلى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ صد و هشتاد و هشت هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى 
و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ هاى 92/3/25 به مبلغ دو میلیون تومان و 92/4/25 به مبلغ دو میلیون 
تومان و 92/7/26 به مبلغ یک میلیون و پانصد هــزار تومان و 92/8/26  به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار 
تومان  لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان بابت 
نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگســترى نجف آباد.محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى 
حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه ش موحدى مجتمع ارشاد کد پ 
8513645351، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 

نماید. 473/م الف-شعبه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/337
 اخطار اجرایى

شــماره 771/96 به موجب راى شــماره 771/96 تاریخ 96/6/14 حوزه 5 امیرآباد شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه احمدرضا غضنفرى فرزند على اکبر به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ صد و پنجاه هزار 
تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چک ها و پرداخت مبلغ سیصد هزار 
تومان بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى نجف آباد. محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى 
مجتبى حقیقى فرزند نعمت اله به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه ش موحدى 
مجتمع ارشاد کد پ 8513645351، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 

ندارد، صریحاً اعالم نماید. 474/م الف-شعبه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/338
 اخطار اجرایى

شماره 1461/96 به موجب راى شــماره 1461/96 تاریخ 96/10/24 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه الیاس جهانگیرى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و نود و 

چهار هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از مورخ 96/10/25 لغایت اجراى حکم 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ هشتصد و هفتاد و پنج هزار تومان بابت نیم عشر دولتى در 
حق صندوق دادگسترى نجف آباد. محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشانى: نجف 
آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشــاد کوچه ش موحدى مجتمع ارشاد کد پ 8513645351، ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 475/م 

الف-شعبه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/339
 اخطار اجرایى 

شــماره 158/96 به موجب راى شــماره 158/96 تاریخ 96/3/27 حوزه 5 امیرآباد شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه على اکبر مقیمى الموتى فرزند نصراله به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شش میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد 
و پنجاه هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیر در تادیه از مورخ هاى 93/2/30 به مبلغ دو 
میلیون تومان و 93/3/30 به مبلغ دو میلیون تومان و 93/4/30 به مبلغ دو میلیون تومان لغایت اجراى حکم 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ ســیصد هزار تومان بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق 
دادگسترى نجف آباد. محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى فرزند نعمت اله به نشانى: 
نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه ش موحدى مجتمع ارشاد کد پ 8513645351، 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 476/م 

الف-شعبه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/340
 اخطار اجرایى

شماره 1372/96 به موجب راى شــماره 1372/96 تاریخ 96/8/22 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه نرمان عظیمى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و سى و هشت هزار تومان بابت 
هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 96/4/25 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى 
نجف آباد. محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد 
مقابل حسینیه ارشاد کوچه ش موحدى مجتمع ارشاد کد پ 8513645351، ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 477/م الف-شعبه 5 امیرآباد 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/341
 اخطار اجرایى

شماره 1021/96 به موجب راى شماره 1229 تاریخ 96/11/17 حوزه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه امیر اکرمى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 43/060/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/050/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و 
ابطال تمبر و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 93/2/3 لغایت اجراى حکم و همچنین پرداخت نیم 
عشر دولتى. محکوم له: مجید ایمانیان نجف آبادى به نشانى: نجف آباد خ شریعتى- چهار راه بازار- پاساژ 
منوچهرى- کفش ایمانیان کد پ 8513685646، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 517/م الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد/2/342
 حصروراثت 

طاهره شکرانه نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 44 به شرح دادخواست به کالسه 175/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان باقر مهدیه نجف آبادى بشناسنامه 
877 در تاریخ 87/6/6 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1. زهره مهدیه نجف آبادى ش ش 781 ، 2. الهام مهدیه نجف آبادى ش ش 1430 ، 3. الهه مهدیه نجف 
آبادى ش ش 1674 ، 4. زهرا مهدیه نجف آبادى ش ش 644 ، 5. حمید مهدیه نجف آبادى ش ش 266، 6. 
مهدى مهدیه نجف آبادى  ش ش 319،(فرزندان متوفى)، 7. طاهره شکرانه نجف آبادى ش ش 44 ، (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 516/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/2/343
 حصروراثت 

محبوبه عبدالهى دم آبى داراى شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواســت به کالسه 83/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرضا عبدالهى بشناسنامه 5 در 
تاریخ 96/9/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
فاطمه قاجار سپانلو ش ش 570 ،(همسر متوفى)، 2- تاج ســلطان عبدالهى (متوفى) ش ش 513 خواهر 
مرحوم عبدالرضا عبدالهى که وراث آن به شرح ذیل:  1. رباب رضایى اشنى ش ش 404 ، 2. مجتبى رضایى 
اشنى ش ش 602 ، 3. صدیقه رضایى اشنى ش ش 979 ، 4. سعید رضایى ش ش 1664 ، 5. ذبیح اله رضایى 
ش ش 294 ،(خواهر زادگان متوفى)، 3- عبدالکریم عبدالهــى دم آبى (متوفى)  ش ش 365 برادر مرحوم 
عبدالرضا عبدالهى: 1. خلیل عبدالهى ش ش 34 ، 2. محمد عبدالهى ش ش 30 ، 3. شهربانو عبدالهى دم 
آبى ش ش 2 ، 4. جمیله عبدالهى دم آبى ش ش 7 ، 5. محبوبه عبدالهى دم آبى ش ش 20 ،(برادر زادگان 
متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 527/م الف رئیس شعبه اول شوراى 

حل اختالف مهردشت/2/344

ملک موردنظر

خیابان سید علیخان

سى
ردو

ن ف
خیابا

شمال

طرح «مساجد قرارگاه مهر و امید» با محوریت مساجد محالت به منظور 
ایجاد محله بدون فقر، اعتیاد و  طالق و همچنین ترویج ازدواج، رشــد 
موالید و امنیت اجتماعى و اخالقى براى نخستین بار در کشور در اصفهان 

کلید خورد.
حجت االسالم  و المسلمین حمیدرضا صادق زاده، جانشین مجمع رهروان 
امر به  معروف و نهى از منکر اســتان اصفهان اظهارکرد: از دى ماه سال 
گذشته با مشــارکت مجمع رهروان امر به  معروف و نهى از منکر استان 
اصفهان، معاونت اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان، کمیته امداد و 
قرارگاه امربه معروف و نهى از منکر سپاه صاحب الزمان (عج) این طرح 

شکل گرفته است.
وى با بیان اینکه طرح «مساجد قرارگاه مهر و امید» با محوریت مساجد 
محالت اجرایى مى شود، افزود: محله بدون فقر، اعتیاد و  طالق، همچنین 
ترویج ازدواج، رشد موالید و امنیت اجتماعى و اخالقى، از دیگر محورهاى 
هدف گذارى شــده در این طرح اســت. حجت االســالم  و المسلمین 
صادق زاده، ادامه داد: برنامه ریزى این طرح در مســاجد با همکارى امور 

مساجد و با محوریت امام جماعت مسجد انجام مى شود.
جانشــین مجمع رهروان امر به  معروف و نهى از منکر استان اصفهان با 
بیان اینکه در این مراسم به صورت نمادین احکام 30 مسجد تحویل داده 
مى شود، گفت: طرح «مساجد قرارگاه مهر و امید» براى نخستین بار در 

کشور در استان اصفهان اجرا مى شود.
وى با بیان اینکه قرار بر این است که این طرح در تمام استان ها اجرا شود، 
خاطرنشان کرد: کاربردى بودن و پیگیرى کردن خواست عمومى مردم 
که همان دورى از اعتیاد و طالق، رشد موالید و ترغیب به ازدواج است در 

این طرح مدنظر است.

کلید خوردن محله بدون فقر، اعتیاد و طالق 
در نصف جهان

فردى که با وعده پرداخت ســود40 درصد از 140 
نفر بالغ بر 130 میلیارد ریــال کالهبردارى کرده 

بود، دستگیر شد.
فرمانــده انتظامــى اســتان اصفهــان گفت:در 
پــى شــکایت 140 نفــر از شــهروندان یکى از 
شهرستان هاى استان اصفهان مبنى بر اینکه فردى 
با وعده پرداخت ســود کالن، سرمایه هاى آنان را 
جذب کرده و متوارى شــده، موضوع در دستور کار 

پلیس قرار گرفت.
ســردار مهدى معصوم بیگى افزود: در بررسى ها 
مشخص شــد متهم که متصدى رستوران بوده، با 
بیان اینکه قصد تأسیس شرکت بزرگ تولید مواد 
غذایى را دارد و به کسانى که در این طرح مشارکت 
کنند، سود 40 درصد خواهد داد سرمایه هاى مردم 

را جذب کرده بود.
وى با بیان اینکه متهم از سرمایه گذاران از یک تا 
100 میلیارد ریال دریافت کــرده بود، گفت: وقتى 
متهم چند ماه سود خوبى به سرمایه گذاران پرداخت 
کرد و فعالیت رستوران خود را نیز توسعه داد، همین 
عامل باعث شــد تا تعداد زیادى فریــب خورده و 
ســرمایه هاى خود را دراختیار او قرار دهند، اما این 
کالهبردار پس از مدتى، رستوران و دفتر کار خود 
را تعطیل کرد و متوارى شد. سردار معصوم بیگى با 
اشاره به اینکه متهم 130 میلیارد ریال کالهبردارى 
کرده، افزود: با تالش شبانه روزى و اقدامات ویژه و 
تخصصى مأموران پلیس، مخفیگاه این کالهبردار 
شناســایى و باهماهنگى مقام قضائى،  در عملیاتى 

غافلگیرانه دستگیر شد.

دستگیرى کالهبردار 
میلیاردى در اصفهان
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بهره بردارى از پیست 
چندمنظوره شهر زواره

پیست چند منظوره موتور سوارى کویرنوردان در شهر 
زواره به بهره بردارى رسید.

مسئول پیسـت موتور سـوارى زواره با بیان اینکه این 
پیست چند منظوره در زمینى به وسعت دوهکتار با 16 
مکان و سکوى پرش، آماده فعالیت ورزشکاران است، 
گفت: این پیسـت براى خودرو ، موتور کراس و اسـب 

سوارى با 500 میلیون ریال هزینه ساخته شده است.
رسول عامرى وسـعت این پیسـت را 10 هکتار اعالم 
کرد و افزود: پیست اسب سوارى به طول 900 و عرض 
12 متر است. وى با اشاره به اینکه این پیست ورزشى بر 
اساس استاندارد فدراسیون جهانى طراحى شده، گفت: 
عالقه مندان مى توانند روزهاى دوشنبه و جمعه در محل 

پیست آموزش هاى موتور سوارى را فرا بگیرند. 

پیش بینى چاه هاى اضطرارى 
براى تأمین آب فالورجان

فرماندار فالورجان با اشاره به خشکسالى چندین ساله 
در سطح استان اصفهان اظهار داشت: امسال کمترین 
میزان بارش ها را شاهد و استاندار اصفهان به صورت 
ویژه موضوع بحـران آب و تأمین آب براى اسـتان را 
پیگیرى مى کند و به ما تکلیف کـرده که براى مردم 
و با مـردم، کارى کنیـم که به خوبى بحران را پشـت 

سر بگذاریم.
اصغر هدایت بـا بیان اینکـه نیازمند همـکارى همه 
مدیـران و مـردم بـراى برطـرف کردن مشـکالت 
شهرسـتان هسـتیم، افـزود: مکان هایى بـراى حفر 
چاه هـاى آب اضطـرارى پیـش بینـى شـده اسـت، 
همچنین در نظر داریم در صورت تـداوم بحران آب، 
برخى از چاه هاى کشـاورزى که مى تواند براى شرب 
استفاده شود، اجاره شود. وى با اشاره به ضرورت حفظ 
و نگهدارى درختان تصریح کرد: بیش از 800 هکتار 
از درختان در شهرستان فالورجان باید با تانکر آبیارى 
شود، همچنین بسیارى از چاه ها وابسـته به رودخانه 
است و با توجه به خشکى رودخانه، دبى این چاه ها به 

شدت کاهش یافته است.

راه اندازى میز توسعه 
صادرات شیر در اصفهان

میز توسـعه صادرات محصول شـیر کشـور در استان 
اصفهان راه اندازى شود.

مسـئول کارگروه شیر کمیسـیون کشـاورزى، آب و 
محیط زیسـت اتاق بازرگانى اصفهان، این اسـتان را 
نخستین تولیدکننده شیر خام در کشور دانست و گفت: 
با راه اندازى این میز اقتصادى، زمینه توسعه صادرات 
این محصول لبنى به خارج از کشـور فراهم مى شود. 
عباس زال بیک افزود: این کارگـروه با تهیه پروتکل 
افزایش کیفیت شـیر، بر تولید با کیفیت این محصول 
نقش مهمى ایفا کرده بطورى که منجر به صادرات شیر 

خشک از این استان به روسیه شده است.

مشاوره ژنتیک رایگان 
مدیر اداره بهزیسـتى شهرستان شـهرضا با اشاره به 
اجراى طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج در شهرضا 
اظهار داشت: با اجراى طرح مشاوره ژنتیک رایگان در 
شهرضا مى توان از بسـیارى از آسیب ها و هزینه هاى 

پزشکى در آینده جلوگیرى کرد.
على موسـوى با بیان اینکه سـاالنه بیش از 30 هزار 
کودك معلـول در کشـور متولد مى شـود و مشـاوره 
ژنتیـک قبـل از بـاردارى، از تولـد کـودك معلـول 
جلوگیرى مى کند، افـزود: زوج هاى جـوان باید یک 
سرى پرسشنامه هایى را قبل از ازدواج تکمیل کنند تا 

از عوارض بعدى جلوگیرى شود.
وى با بیان اینکـه غربالگرى قبـل از ازدواج با هدف 
راهنمایى و هدایت زوج هاى جـوان، افزایش آگاهى 
و دانش آنـان در راسـتاى کاهش معلولیت هـا انجام 
مى شود، اظهار کرد: با اجراى این طرح در تمام استان، 
زوجین پیش از ازدواج براى دریافت مشـاوره مراجعه 
مى کنند. وى با اشاره به اینکه شهرضا چهارمین شهر 
در کشـور اسـت که این طرح را رایگان اجرا مى کند، 
گفت: تاکنون 18 نفر به مشـاوران ژنتیک رایگان در 

بهزیستى شهرضا مراجعه کرده اند.

خبر

مدیر عامل سازمان عمران شــهردارى اصفهان از اجراى 
متوسط ساالنه بیش از 120 میلیارد تومان پروژه درطول 

سال در سازمان عمران شهردارى اصفهان خبر داد.
سعید کورنگ بهشتى گفت: ســاز مان عمران شهردارى 
اصفهان از بدو تأسیس تاکنون خدمات ارزنده اى چون تولید 
و توزیع مصالح راهسازى، اجراى پروژه و طرح هاى عمرانى 
شامل بزرگراه ها، معابر اصلى و تقاطع هاى غیر همسطح به 

شهروندان ارائه کرده است.
وى افزود: پروژه میدان امام على(ع)، پروژه میدان استقالل، 
رینگ سوم ترافیک شــهرى از جمله پروژه هاى اجرایى 

توسط سازمان عمران شهردارى اصفهان است.

کورنگ بهشتى اظهار کرد: ســازمان عمران شهردارى 
اصفهان  تنها دارنده گواهینامه فنى قابلیت تولید آسفالت 
استاندارد در شــهر اصفهان از مرکز تحقیقات راه، مسکن 

وشهرسازى مى باشد.
وى تصریح کرد: سازمان عمران شهردارى اصفهان سه 
کارخانه تولید آســفالت با ظرفیت هاى100، 160 و 200 
ُتن در ساعت دارد. مدیر عامل سازمان عمران شهردارى 
اصفهان با اشاره به مشــکالت زیادى که در سال گذشته 
در سازمان عمران وجود داشت، گفت: ماهیانه 5/2 میلیارد 
تومان حقوق به کارکنان سازمان عمران شهردارى اصفهان 

پرداخت مى شود.

 مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در 
رابطه با تولید اشتغال و همچنین حمایت از کاالى ایرانى 
گفت: دو پروژه گاز رسانى ناحیه صنعتى اژیه و تودشک 
پیگیرى و اقدامــات عملیاتى آن آغاز شــد و هم اینک 

عملیات هاى مذکور باقوت دنبال مى شود.
محمد جواد بگى افزود: به منظور تقلیل فشار ایستگاه اژیه، 
200 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده و همچنین 
اجراى خط لوله گاز به مساحت 8/5 کیلومتر با اعتبار یک 
میلیارد و 200 میلیون تومان آغاز شده است که ظرف مدت 

ده ماه اجرا خواهد شد.
وى به شهرك صنعتى تودشک اشاره و عنوان کرد: خط 

گاز به مسافت 4/5 کیلومتر با اعتبار 600 میلیون تومان 
در شهر تودشک آغاز شده و همچنین پروژه گاز رسانى 
شهرك صنعتى تودشــک به طول پنج کیلومتر با اعتبار 
اختصاص یافته 550 میلیون تومان و در مدت شش ماه به 

بهره بردارى خواهد رسید.
بگى با اشاره به اینکه باید حمایت از سرمایه گذاران انجام 
شود، تأکید کرد: سرمایه گذاران مى توانند با پرداخت 10 
درصد قیمت زمین، به صورت اقساطى شروع به کار کنند 
و در صورت اتمام پروژه، در چنین مناطقى اقســاط آنها 

بخشیده خواهد شد.
شرق اصفهان پتانسیل 

توسعه اشتغال پایدار را دارد
اجراى 120میلیارد تومان 

پروژه در طول سال

ساسان اکبرزاده
گردهمایى روز جهانى کارگر، در تــاالر اجتماعات خانه 
کارگر اصفهان بــا حضور تشــکل هاى کارگرى و جمع 

کثیرى از کارگران و... برگزار شد. 
ابتدا مدیر اجرایى خانه کارگر اســتان اصفهان با تبریک 
روز کارگر و تقارن آن با نیمه شــعبان، آن را به فال نیک 
گرفت و گفت: در روز کارگر، کارگران باید به بیان مسائل 
و مشــکالت بپردازند و امید است رســانه ها معضالت 
کارگرى مطرح شده را به گوش شنواى مسئوالن که در 

این گردهمایى نیستند برسانند.
ابراهیم فتحیان با بیان اینکه شــورایعالى کار، امســال 
نسبت به سال هاى گذشته، افزایش خوبى را در دستمزدها 
ایجاد کرد، افزود: اما سوداگران مرگ در بازار ارز کشور با 
افزایش نرخ ارز، نگذاشتند کارگران حالوت این افزایش 

حقوق را بچشند.
وى ادامــه داد: روز جهانى کارگر اول مــاه مى مقارن با 
11 اردیبهشت، روزى است که تعدادى از کارگران براى 
گذران زندگى خود، دست به مبارزه با سرمایه دارى خشن 
زدند و کشته و زخمى شــدند که این واقعه تاریخى نشان 
داد که کارگران براى به دست آوردن حقوق حقه خود از 
هیچ کوششى دریغ نمى کنند و در حقیقت روز کارگر روز 

حق خواهى است.
■■■

رئیــس کانــون بازنشســتگان شهرســتان اصفهان 
هم گفت: امروز شــاغلین ما از امنیت شــغلى برخوردار 
نیســتند و قراردادهاى کارى ثابت نیستند، از سوى دیگر 
بازنشســتگان تأمین اجتماعى هم یک دهه است که به 
دنبال همسان سازى حقوق و اصالح حقوق و مزایاى خود 
هستند. این در حالى است که تصور مى شد این مشکالت 
در دولت تدبیر و امید برطرف شــود که با کمال تأسف در 
سال جارى به جاى تحقق این خواسته، نمایندگان مجلس 
که ما به آنها رأى داده بودیم بند ز تبصره 7 بودجه سال 97 
را تصویب کردند، که براساس آن سازمان تأمین اجتماعى 
مکلف شد نه بیســت و هفتم حق بیمه دریافت شده را به 
جاى واریز به صندوق تأمین اجتماعى، به صندوق خزانه 
واریز کند و به وزارت بهداشــت داده شــود که این امر 

دست اندازى به منافع ماست. 
سید حسن هاشمى اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعى با 
همین نه بیست و هفتم هم در ارائه خدمات به جامعه هدف 

لنگ است و متأسفانه نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
نگاه خیریه اى به تأمین اجتماعى داشته که افراد نیازمند را 

بر سر این سفره دعوت مى کنند.
وى خاطرنشــان کــرد: از 18 صنــدوق بازنشســتگى 
در کشــور، تاکنــون 17 صندوق ورشکســته اســت 
و نمى دانم مســئوالن چه زمانى مى خواهنــد از خواب 
بیدار شــوند. ایــن در حالى اســت که صنــدوق تأمین 
اجتماعــى خود امــروز در حال تــب و لرز اســت و اگر 
بخش درمــان با این قانون، برداشــته شــود حق الناس

 است.
هاشــمى با بیان اینکه ما به هیچ وجه از این کار رضایت 
نداریم از مسئوالن کشــور و نمایندگان مجلس شوراى 
اســالمى خواســت تا همسان ســازى حقــوق را براى 
بازنشستگان این مردم شریف در ســال جارى اجرایى و 

عملیاتى سازند و گفت: بى عدالتى و تبعیض، مردم جامعه 
را عصبانى مى کند و اینگونه مصوبات خالف منافع ماست. 

■■■
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان هم با تبریک روز کارگر 
و نیمه شعبان دوستى، مودت و وحدت کارگران را موجب 
دســتیابى به خواســته ها و مطالبات کارگرى شــاغل و 
بازنشسته خواند و گفت: ممکن است عده اى از دشمنان 
از تجمعات کارگرى در این ایام ســوء استفاده کنند تا ما 
نتوانیم به خواسته خود برسیم ولى باید یادآورى کنم که 
این همایش تنها جلسه رسمى کارگر در اصفهان در روز 

کارگر بوده، که با نظم خاصى برگزار شده است.
اصغر برشان با اشاره به سال حمایت از کاالى ایرانى گفت: 
همه مسئوالن، کارفرمایان، کارگران و دولتمردان باید در 
راستاى تحقق شعار سال جارى و در حمایت از کاالهاى 

ایرانى تالش کنند تا از رکود رهایى یابیم. 
وى با بیان اینکه 60 درصد نیروى کار اســتان اصفهان 
زیر پوشش تأمین اجتماعى هستند از نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمى خواست تا در راستاى نشان دادن حسن 

نیت خود، بند ز تبصره 7 را با طرح دوفوریتى بازگردانند.
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان افزود: امروز متأســفانه 
بیش از 80 درصد نیروى کار قرارداد موقت و یا در وضعیت 
حداقلى زندگى مى کنند و متأســفانه عدم امنیت شغلى 
بزرگ ترین معضل کارگران به حساب مى آید و ما امسال 
با ایســتادگى و وحدت، قطعًا همسان ســازى را اجرایى 

خواهیم کرد.
در ادامه این گردهمایى که بــا برنامه هاى متنوع هنرى 
همراه بود قطعنامه روز جهانى کارگر در شش بند قرائت و 

با تکبیر حاضران تأیید شد.

دست اندازى به تأمین اجتماعى با بند «ز» تبصره 7 

انتقاد از 
تصویب یک قانون در مجلس

معاون حفاظــت و بهــره بردارى شــرکت آب 
منطقه اى اصفهان با اعــالم وضعیت نامطلوب 
سدهاى سمیرم گفت: حجم آب ذخیره شده در سد 
حنا هم  اکنون دو میلیــون و 700 هزار مترمکعب 
است که نسبت به سال گذشته 37 درصد کاهش 

داشته است.
حســن ساســانى با بیان اینکه متوسط درازمدت 
حجم ســد حنا 23 میلیــون متر مکعب اســت، 
اظهار داشــت: ایــن عدد نســبت بــه میانگین 
بلندمدت حجم این ســد 90 درصد کاهش داشته 

است.
وى افزود: وضعیت دیگر سدهاى سمیرم نیز خوب 
نبوده و سد قره آقاچ با 55 درصد کاهش نسبت به 
میانگین درازمدت، هم اکنون شش میلیون و 600 

هزار مترمکعب ذخیره آب دارد.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان، دبى آب ورودى به سد حنا را 75 لیتر بر 
ثانیه و دبى ورودى به سد قره آقاچ را 45 لیتر بر ثانیه 
اعالم کرد و گفت: این دبــى با بارش هاى اخیر به 

این میزان رسیده است.
وى تصریح کرد: با توجه بــه وضعیت بحرانى در 
سمیرم، توســعه بهره بردارى منابع آب زیرزمینى 
در دشت هاى ســمیرم، مهرگرد، کمه و قبرکیخا 
در اســتان اصفهان سال گذشــته ممنوع اعالم

 شد.

 استاندار اصفهان گفت: این استان آماده همکارى 
در بخش هاى مختلف اقتصادى و فرهنگى بویژه 
برپایى نمایشــگاه محصوالت صنایع دســتى و 
فرهنگى خود در شهر ســوچى روسیه در تابستان 

امسال است.
محسن مهرعلیزاده در دیدار با هیئت گردشگرى 
و تجارى ســوچى روســیه در محل اســتاندارى 
اصفهان افزود: زمینه هاى بسیارى براى گسترش 
همکارى هاى فرهنگى، گردشــگرى، اقتصادى 
و صنعتــى بین اصفهان و شــهر ســوچى وجود 

دارد.
وى خاطرنشــان کرد: همــکارى هــاى ایران 
و شــهرهاى مختلــف روســیه در ســال هاى 
اخیــر افزایش یافته، اما قابلیت رشــد بیشــترى 

دارد.
استاندار اصفهان خواهر خواندگى اصفهان با شهر 
ســن پترزبورگ، وجوه فرهنگى و جاذبه هاى دو 
کشــور ایران و روســیه را زمینه اى مناسب براى 
توســعه همکارى هاى متقابل بویــژه در بخش 

گردشگرى توصیف کرد.
مهرعلیزاده با اشاره به پیشــنهاد دایر کردن خط 
پرواز مستقیم اصفهان - سوچى تصریح کرد: شرط 
برقرار شدن این پرواز، اســتقبال مسافران است و 
اگر اصفهان بتواند مســافرانى که از جنوب قصد 
عزیمت به سوچى دارند را پوشــش دهد، این امر 

امکان پذیر است. 

کاهش 
ورودى سد حنا سمیرم

   اصفهان آماده برگزارى 
نمایشگاه صنایع دستى 

در روسیه است

محیا حمزه
گل، مخدر نام آشــناى این روزها، همان اندازه که اســم 
خوشایندى دارد، یکى از خطرناك ترین مخدرهایى است 
که این روزها در دست جوان ها مى چرخد.گل، دومین ماده 
مخدر مصرفی در کشور اســت و حاال 13 درصد معتادان 
کشــور گل مصرف می کنند. آمار مصرف، ایــن ماده را به 
جایی رسانده که پس از تریاك در رتبه دوم نشسته است. کار 
مصرف گل به جایی رسیده که مسئوالن سازمان بهزیستی 
مراسمی با عنوان کارزار رسانه اي پیشگیري از مصرف گل 
را به صورت یکپارچه در 14 استان البرز، مازندران، قزوین، 
تهران، کرمانشاه، چهارمحال وبختیاري، آذربایجان غربی، 
خوزستان، گیالن، بوشهر، کرمان، یزد، گلستان و اصفهان 

در حال اجرا دارند.
اما به طور کلى وضعیت اصفهان در حوزه مصرف مواد مخدر 
چگونه است؟ مطابق آخرین اطالعات دبیر شوراى هماهنگى 
مبارزه با مواد مخدر استان، اصفهان از نظر میزان آسیب استان 
رتبه 23 در کشور بوده و این رتبه نشانگر این است که در 22 
استان کشور، آسیب بیشترى در این زمینه وجود دارد و ما کمتر 
از نصف میانگین کشور نرخ شیوع اعتیاد داریم، همچنین 

اصفهان از نظر مقابله با مواد مخدر رتبه چهارم را داراست.

به گفته معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان، 
میانگین سنى معتادان مراجعه کننده به مراکز ترك اعتیاد بین 
20 تا 35 سال است اما ممکن است معتاد زیر 20 سال هم در 
بین آنها باشد. 120 هزار نفر در استان اصفهان مصرف کننده 
مواد مخدر هستند که 30 هزار نفر آنها تحت درمان هستند. 

در این میان، ماده مخدر گل هم در استان اصفهان قربانیان 
خودش را مى گیرد. در مجموع گل بعد از ماده شیشــه وارد 
بازار شد و اینک مقام دوم مواد مخدر مصرفى را بعد از تریاك 
داراست و اصلى ترین علت افزایش مصرف این ماده، تبلیغات 
دروغ درباره بى خطر بودن یا اعتیادآور نبودن آن است.مصرف 
کنندگان آن بر عدم اعتیاد آور بودن گل تأکید بسیار دارند و 
حتى در مقابل صحبت ها و هشدارهاى کارشناسان که گل 
را مانند سایر مخدرهایى چون حشیش اعتیادآور مى دانند، 
واکنش نشان داده و آن را بى پایه و اساس مى دانند. میزان 
خطر در این ماده مخدر ، 20 برابر حشیش و مشتقات آن است؛ 
به نحوى که با بو کردن آن، فرد دچار توهم شده و مصرف یک 
یا دو بار آن باعث اعتیاد شخص مى شود. گل در ایران آنقدر 
بازار پررونقى پیدا کرده که براساس آخرین شیوع شناسى 
اعتیاد در کشور، دومین مواد مخدر مصرفى پس از تریاك در 

میان مصرف کنندگان مستمر مواد مخدر معرفى شد.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
قطار سریع السیر اصفهان-تهران یکى از شاخص هاى 
جدى توسعه اقتصادى استان با رویکرد گردشگرى است.

على مقــدس زاده در پاســخ به این ســئوال که پس از 
چند ســال انتظــار، چــرا پروژه قطــار سریع الســیر 
اصفهان-تهــران تکمیل و به بهره بردارى نمى رســد، 
اظهار کرد: قطار سریع الســیر تهران-اصفهان از چند 
اســتان تهران، مرکزى و قم عبور و سپس به اصفهان

 مى رسد.
وى افزود: براى تکمیل پروژه قطار سریع السیر اصفهان- 
تهران باید اقداماتى توسط شرکت توسعه آزادراه ها که 
در حوزه وزارت راه و شهرســازى اســت، براى تسریع 
در انعقاد پروژه قــرارداد فاینانس هــاى خارجى انجام

دهد.
معاون هماهنگى امــور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
تصریح کــرد: همچنین بســتر این کار را در اســتان 
اصفهــان فراهم کرده ایــم و بــا پیگیرى هایى که در 

طول ســه ماه اخیر با تأکید اســتاندار انجــام گرفته، 
تمرکز اجراى پــروژه قطــار سریع الســیر اصفهان- 
تهــران را از اســتان هاى دیگــر به اســتان اصفهان 
شــیفت کردیم و اولویت نخســت را از این استان قرار 

دادیم.
وى با بیان اینکه به محض اینکه قرارداد شرکت آزادراه ها 
با فاینانس خارجى بسته شــود، بخش اعظم پروژه در 
استان اصفهان آغاز مى شود، گفت: ما همه عوامل را در 
استان تجهیز و آماده کرده و هماهنگى هاى الزم صورت 
گرفته تا به محض آغاز عملیات، پروژه از سرعت خوبى 

برخوردار شود.
مقدس زاده با بیان اینکــه امیدواریم در ایــن پروژه با 
مانع جدى بر  نخوریم، اضافه کرد: ما قطار سریع الســیر 
اصفهان- تهران را یکى از شــاخص هاى جدى توسعه 
اقتصادى اســتان بــا رویکرد گردشــگرى مى دانیم و 
این پــروژه براى مــا از اهمیــت ویــژه اى برخوردار 

است.

«گل» هاى گل سوز قطار سریع السیر اصفهان- تهران
 شاخص جدى توسعه اقتصادى نصف جهان
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 مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره)استان اصفهان از 
افزایش 15 هزار و 264 نفــرى حامیان ایتام و فرزندان 

محسنین در سال 96 خبر داد.
حمیدرضا شیران بابیان اینکه در سال گذشته 15هزار و 
264 نفر از مردم نیکوکار استان به جمع حامیان ایتام و 
فرزندان نیازمند پیوستند و شمار نیکوکاران فعال در این 
دو طرح، به 53 هزار و 910 نفر رسید، گفت: 15 هزار و 
267 نفر از ایتام و فرزندان محسنین از کمک هاى نقدى 

و غیر نقدى این نیکوکاران بهره مند شدند.
وى با بیــان اینکه در حال حاضر هیــچ کودك یتیمى 
در اســتان اصفهان بدون حامى نیســت، افــزود: از 

مجموع حامیــان در ســال گذشــته، 39 هــزار نفر 
حمایت از شــش هزار و 564 فرزند یتیــم را بر عهده 

داشتند.
 مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان 
گفت: 13 هزار و 579 حامى از هشت هزار و 703 فرزند 
محسنین تحت حمایت کمیته امداد اصفهان در سال 96 

حمایت کردند.
شیران با اشــاره به اینکه ده هزار و 747 نفر از فرزندان 
نیازمند غیر یتیم کماکان بدون حامى هســتند، افزود: 
به منظورحمایت از این فرزنــدان، نیازمند یارى و توجه 

بیشتر مردم نیکوکار اصفهان هستیم.

رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعتى استان اصفهان با 
اشاره به راه اندازى«کلینیک احیا و درمان صنعت» توسط 
بسیج مهندسین صنعتى این استان گفت: 113 کارگروه 
تخصصى متشکل از اســاتید بنام دانشگاه و صنعتگران 
باتجربه در این کلینیک سازماندهى شده و در حال حاضر 
مباحث مشــاوره اى و عارضه یابى در واحدهاى صنعتى را 

دنبال کرده است.
حسن شادمان فر اظهار کرد: این کلینیک، با دریافت شماره 
بهره بردارى از استاندارى اصفهان به ثبت رسیده است و به 
عارضه یابى صنایع، برطرف کردن موانع و افزایش راندمان 
تولید در واحدهاى صنعتى مى پــردازد. وى گفت: امیدوار 

هستیم با به ثبت رسیدن این کلینیک، قراردادهایى میان 
این مؤسســه و واحدهاى صنعتى منعقد شود و مهندسان 
بسیجى، سهم خوبى در رفع موانع تولید داشته باشند، البته 
براى دستیابى به این مهم، نیازمند همکارى صاحبان صنایع، 
نهادها و ارگان هاى مرتبط با صنعت هســتیم. شادمان فر 
افزود: ادامه فعالیت کلینیک احیا و درمان صنعت، ارتقاى 
سطح علمى بسیجیان و اعضاى ســازمان در رشته هاى 
تخصصى و صنعتى، تشکیل بانک اطالعاتى از صنایع دچار 
بحران، اعزام گروه هاى جهادى به کارخانجات و تشکیل 
شناســنامه براى این واحدها از جمله برنامه هاى بســیج 

مهندسین صنعت استان اصفهان به شمار مى رود. 

هیچ کودك یتیمى در استان 
اصفهان بدون حامى نیست

راه اندازى کلینیک احیا و 
درمان صنعت 

تکمیل طرح هاى نیمه تمام 
اولویت راهسازى سمیرم

مدیراداره راه و شهرسازى شهرستان سمیرم گفت: تکمیل 
طرح هاى نیمه تمام و باقیمانده از سال هاى قبل، اولویت 
اصلى این اداره اسـت. علیرضا طایى با اشاره به هزینه بر 
بودن طرح هـاى حوزه راه، اظهار کـرد: عمده طرح هاى 
نیمه تمام این بخش در شهرستان سمیرم با پیشرفت 30 

تا 40درصدى باید تکمیل شود.  

فرماندار جدید اردستان 
منصوب شد

وزیر کشـور در حکمى«حمیدرضا تاملى» را به سـمت 
فرماندار اردستان منصوب کرد.

تاملى پیـش تر معـاون برنامـه ریـزى و امـور عمرانى 
فرماندارى کاشان بود. 

گازرسانى 
به روستاهاى غرب استان

مدیرعامل شرکت گاز اسـتان اصفهان ازتالش شرکت 
گاز استان اصفهان براى گاز رسـانى به روستاهاى فاقد 

گاز غرب استان اصفهان خبر داد.
علوى گفت: بـا توجه به شـرایط اقلیمـى و آب و هوایى 
منطقه غـرب اسـتان اصفهـان، در تـالش هسـتیم با 
راهکارهـا و اتخـاذ تدابیر مناسـب و تمهیـدات الزم در 
خصوص گازرسانى به روسـتاهاى واجد شـرایط  اقدام 
کنیـم. وى با اشـاره به اهمیـت و ضرورت خدمـات گاز 
رسـانى به همه شـهروندان به ویـژه روسـتاییان گفت: 
در حال حاضر با گازرسـانى به 103 شـهر و هزار و 338 
روستا، بیش از 99/6 درصد جمعیت شهرى و 95درصد 
از جمعیت روستایى از نعمت گاز طبیعى بهره مند هستند، 
ولى تعدادى از روستاها به علت مسیر هاى کوهستانى و 

جمعیت بسیار اندك ، از نعمت گاز بهره مند نشده اند. 
مدیرعامل شرکت گاز اسـتان اصفهان گفت: با توجه به 
شـرایط اقلیمـى و آب و هوایى منطقه غرب اسـتان، در 
تالش هسـتیم از ظرفیت شبکه موجود اسـتان مجاور، 
در خصـوص گازرسـانى بـه روسـتاهاى واجد شـرایط  

اقدام کنیم.

برگزارى اختتامیه جشنواره 
شعر بهمن در 20 اردیبهشت 

مدیر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره) اصفهان 
گفت: اختتامیه جشـنواره شـعر بهمـن با موضـوع امام 
خمینى (ره) و اندیشـه هاى ایشـان 20 اردیبهشـت ماه 

برگزار مى شود.
حجت االسالم عباس کمسارى اظهار کرد: جشنواره شعر 
بهمن با موضوع اندیشه هاى امام خمینى (ره) قدمتى 15 
ساله دارد و سال گذشته قرار بود اختتامیه پانزدهمین دوره 
این جشنواره در ایام پیروزى انقالب اسالمى برگزار شود 
اما به دلیل درخواست شاعران و تمدید مهلت ارسال آثار 
به تعویق افتاد. وى با بیان اینکه اختتامیه جشنواره شعر 
بهمن، 20 اردیبهشت ماه برپا خواهد شد، افزود: تاکنون 
بیش از 500 اثر به دبیرخانه جشـنواره ارسال شده و 25 
درصد آثار رسیده به پیشکسـوتان، 65 درصد به جوانان 

و 10 درصد به نوجوانان و کودکان تعلق داشته است. 

کرسى هاى بدون انگیزه
دبیر انجمن اسـالمى دانشـجویان راه امید دانشـگاه 
اصفهان گفت: کرسى هاى آزاداندیشى در دانشگاه ها 
کمرنگ نشده اند، بلکه عالقه و انگیزه براى برگزارى 
برنامه ها کمرنگ شـده اند و کرسـى هاى آزاد اندیشى 
هم جزو همین برنامه هـا قرار مى گیرد. زهرا شـفیعى 
پور اظهـار کـرد: یکـى از دالیل مهـم پررنـگ بودن 
کرسى هاى آزاداندیشـى در گذشـته، برنامه هایى بود 
که دو طیف متفـاوت با نظرات متفـاوت در مقابل هم 
قـرار مى گرفتند و به همیـن دلیل، بـار هیجانى چنین 
برنامه هایى بـاال مى رفـت و اطالعاتى کـه رد و بدل 
مى شدند صرفاً جنبه علمى نداشتند و مخاطب ناخداگاه 
جذب مى شـد که این تقابل و تفاوت فکر را ببیند. وى 
افزود: هم اکنون هم اگر کرسـى هاى آزاد اندیشـى با 
همین کیفیت در دانشـگاه ها برگزار شود، مخاطب آن 

از بسیارى از برنامه هاى دیگر بیشتر است.

خبر

مدیر امور برق مرکز شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت: میزان مصرف برق در سال گذشته 2/5 درصد رشد 
داشت و میزان مصرف برق با انجام پروژه هاى جدید این 

شرکت، به 1/8 درصد کاهش یافته است.  
علیرضا عریضى اظهار کرد: هدف ما آگاه سازى و مدیریت 
صحیح مصرف برق در ســاعات 11 تا 16 که اوج زمان 

مصرف و محدود کردن استفاده از لوازم خانگى است.
وى با بیان اینکه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان20 
کیلومتر مربع را تحت پوشش دارد، افزود: هزینه 27 پروژه 
انجام شــده چهار میلیارد و 780 میلیون تومان اســت و 
در سال گذشــته و ابتداى امسال دو هزار و 707مشترك 
جدید به مشترکان اضافه شــدند و براى تأمین برق این 
مشترکان، 9/7 کیلومتر کابل، شبکه فشار متوسط و فشار 
ضعیف احداث کردیم و هفت پســت در ترانسفور ماتور 

زمینى در مدار قرار گرفت. 
وى با اشاره به اینکه مناطق یک و 3 شهردارى اصفهان 
داراى شبکه هایى با قدمتى50 تا 55 ساله است و نیاز به 
بهبود و بهینه ســازى دارد، اظهار کرد: در سال گذشته 
23 کیلومتر کابل و شبکه بافت ســنتى را با کابل هاى 
فشار متوسط کالسیک و خود نگهدار جایگزین کردیم، 
همچنین140 شعله چراغ جدید با فناورى پر بازده المپ 
هاى LED استفاده کردیم و در راستاى اهداف شرکت، 
41 کیت اتوماسیون در تأسیسات شــبکه به تجهیزات 
هوشمند مجهز هستند که در کاهش انرژى هاى توزیع 
نشــده و افزایش قابلیت انرژي هاى شبکه خیلى مؤثر 

بودند.
■■■ 

مدیر امور برق مرکز شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان اصفهان ادامه داد: شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهــان براى کاهش زمان خاموشــى مشــترکان و 
همچنین جهت افزایش قابلیت مانور شبکه هاى فشار 
متوسط و قابلیت اطمینان شبکه، اقدام به نصب تجهیزات 
اتوماسیون روى کلد هاى قدرت با قابلیت مانیتورینگ 
کرده تا در کمترین زمان و به طور مکانیزه بتوان با مانور 

فیدر ها، خاموشى مشترکان را رفع کند.
عریضى گفت: در این راســتا، امور مرکز اقدام به نصب 
تجهیزات اتوماسیون بر روى پست هاى زمینى و شبکه 
هاى فشار متوسط هوایى کرده و در طول یکسال گذشته 
9 دستگاه پست زمینى و پنج دستگاه سکسیونر هوایى، 
مجهز به تجهیزات اتوماسیون شــده است و گسترش 
اســتفاده از کابل هاى نگهدارى در شــبکه هاى فشار 

ضعیف هوایى در 18 کیلومتر انجام شد.
■■■ 

وى اضافه کرد: در ســال گذشــته براى حفاظت و ایمنى 

شهروندان، سه هزار  پایه برق فرسوده با هزینه حدود یک 
میلیون براى هر کدام، پایه هــاى برق را تعویض کردیم و 
همچنین پایه هاى تیرهاى فرسوده را ترمیم و 18 کیلومتر 
کابل هاى فشار متوسط بسیار فرسوده روغنى را با کابل هاى 

کراسینگ تعویض و LED 144 نصب کردیم. 
■■■ 

عریضى با تأکید بر اینکه براى مدیریت مصرف و کاهش 
15 مگاواتى برنامه ریزى کــرده ایم، اظهار کرد: میزان 
مصرف برق در سال 96 نسبت به سال 95، معادل 2/5 
درصد رشد داشت و میزان مصرف برق با انجام پروژه به 

1/8 درصد کاهش یافته است.  
وى تصریح کرد: ارســال 2000 برگــه اطالعیه براى 
صاحبان اصناف و واحدهاى تجارى در محدوده امور و 
تشویق آنها در جهت رعایت کردن مصرف منصفانه برق 
در تابســتان (پیک بار) و بازدید از مراکز و سازمان ها و 
تکمیل فرم بازدید و کنتــرل در مدار بودن دیزل ژنراتور 
آنها در ساعت 12 تا 14 (80 مورد) است و تهیه دستور کار 
براى تعویض کنتورهاى دیماندى ولتاژ اولیه و ثانویه به 
تعداد 100دستگاه و تبدیل آنها به کنتور هوشمند، از دیگر 

اقدامات این شرکت است.

کاهش مصرف برق اصفهانى ها

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: شرکت 
فوالد مبارکه در حال حاضر بیــش از ده میلیون و 
300 هزار تن فوالد تولید مى کند و بر اساس برنامه 
جامع، در نظر داریم سهم 50 درصدى تولید فوالد 

کشور را حفظ کنیم.
بهرام ســبحانى در رابطه با نقــش صنعت فوالد 
در تحقــق اقتصــاد مقاومتى اظهار کــرد: فوالد 
یکى از صنایع مزیت دار در کشــور اســت و وجود 
ظرفیت هایى همچون منابع ســنگ آهن، انرژى، 
دسترســى به آب هاى آزاد و دانــش فنى بومى، 
باعث شــده تا این ظرفیت ها نمود بیشــترى پیدا 

کند.
وى با اشاره به تولید 1/6 میلیارد تنى فوالد در جهان 
اذعان کرد: تولید فوالد ایران در حال حاضر بیش 
از یک درصد تولید فوالد جهان اســت و با توجه 
به مزیت هایــى که در تولید ایــن محصول وجود 
دارد، ظرفیت بالقوه تولید فوالد در کشــور بیش از 

ظرفیت هاى فعلى است.
سبحانى با بیان اینکه سهم تولید فوالد مبارکه در 
حال حاضر باالى 50 درصد از تولید فوالد کشــور 
اســت، تصریح کرد: گروه فــوالد مبارکه در حال 
حاضر بیش از ده میلیون و 300 هــزار تن فوالد 
تولید مى کند و بر اساس برنامه جامع تولید فوالد 
مبارکه، در نظر داریم سهم 50 درصدى تولید فوالد 

کشور را حفظ کنیم.
مدیرعامل فــوالد مبارکه، ســرمایه گذارى این 
شرکت در زنجیره تولید را رو به گسترش توصیف و 
تأکید کرد: فوالد جزو صنایع برتر و پیشران اقتصاد 
است و ســرمایه گذارى در حوزه هاى باالدستى و 
پایین دستى این صنعت، اثر مثبتى بر تحقق اقتصاد 
مقاومتى و بهبود وضعیت تولید و اشــتغال کشور 
دارد و از این رو، تالش فــوالد مبارکه بر افزایش 
ســرمایه گذارى در  حوزه هاى مزیتدار این صنعت 

متمرکز شده است.

معاون سرمایه گذارى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: 
از سال گذشته تاکنون 753 فرصت شغلى جدید در 
صنعت گردشگرى استان اصفهان ایجاد شده است.
حمید امینى اظهار کرد: تا پایان فروردین ماه سال 
جارى 34 پروژه  گردشــگرى مورد تصویب قرار 

گرفته است.
وى افــزود:  با تشــکیل 34 پروژه گردشــگرى 
در مناطــق روســتایى و عشــایرى، در کارگروه 
اشــتغال اســتان 89 فرصت شــغلى ایجاد شده 

است.
معاون ســرمایه گذارى اداره کل میراث فرهنگى 
استان اصفهان گفت: ازمجموع 200 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت اشــتغال فراگیر براى رشته هاى 
مختلف در سراسر کشــور، مبلغ 16  هزار میلیارد 

ریال سهم استان اصفهان شده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

سهم 50 درصدى 
فوالد مبارکه در تولید 
فوالد حفظ مى شود

ایجاد 753 فرصت 
شغلى جدید در 

صنعت گردشگرى استان

رئیــس اتحادیه فرش ماشــینى اصفهان گفت: 
قیمت فرش ماشــینى در بازار اصفهان امســال 
بین 10 تا 15 درصــد به دلیــل افزایش قیمت 
مواد اولیه و باال رفتن دستمزد کارگران افزایش 

یافت.
جواد قوه عود اظهار کرد: با باال رفتن قیمت دالر، 
دســتمزد کارگران 20 درصد افزایش یافته و بر 
همین اســاس، قیمت فرش ماشــینى باال رفته 

است.
وى با اشــاره به اینکه بخش اندکى از مواد اولیه 
فرش ماشینى را از خارج وارد مى کنیم و بقیه مواد 
اولیه تولید داخل است، بیان کرد: زیر 20 درصد 
از مواد اولیه براى تهیه فرش ماشــینى از خارج 

وارد مى شود.
رئیــس اتحادیه فــرش ماشــینى اصفهان در 
خصــوص محدودیــت در تنوع رنــگ و طرح 
فرش ماشــینى اعالم کرد: فرش ماشــینى در 
اصفهان از نظر طراحى به حد فرش هاى ماشینى 
ترکیه نمى رسد، زیرا دســتگاه هاى الزم براى 
طرح هاى جدیــد کارخانجات فرش ماشــینى 

نداریم.
اصفهــان  شــهر  در  داشــت:  بیــان  وى 
کارخانــه فــرش ماشــینى نداریم و بیشــتر 
کارخانجــات فــرش ماشــینى در کاشــان 
مســتقر اســت که در اصفهان نماینده فروش

 دارند.

■■■
قوه عود ادامــه داد: فرش کالســیک در ایران 
تولید آنچنانــى ندارد و تعدادى از کشــور ترکیه 
وارد مى شــود که رنگ بندى هاى جذابى دارد 
و چون بــا ذائقه مــردم جور در مى آید، ســبب 
شــده مردم بیشــتر ســمت این نوع فرش ها

 بروند.
رئیــس اتحادیه فرش ماشــینى اصفهان گفت: 
فرش هاى ماشــینى دیگر مثل ســابق پرزدار 
نیســت، چون نخ ها و مواد اولیه که در گذشــته 
بوده اســت، امروز وجــود نــدارد و فرش هاى 
ماشــینى موجود در بــازار با تراکم بــاال تولید

 مى شود.

افزایش 15درصدى قیمت فرش 
ماشینى در اصفهان

ساسان اکبرزاده
«در بودجه سال جارى 1300 میلیارد تومان براى مشوقات 
صادراتى اختصاص یافته، که بخشى از آن براى حمایت 
از واحدهایى که در نمایشگاه هاى خارجى شرکت مى کنند 
بوده و قرار است سوبسید داده شود و ایده من آن است که 
این حمایت مالى، از نمایشــگاه هاى داخلى هم صورت 
پذیرد. البته حمایت از شرکت در نمایشگاه هاى خارجى در 

گذشته بوده اما عدد کافى نبوده است.»
معاون معدنى وزارت صنعت، معــدن و تجارت در آیین 
افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللى سنگ، معادن و 
صنایع وابسته در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: 
امروز نقش نمایشگاه ها در توســعه فضاى کسب و کار و 
رونق اقتصادى بر کسى پوشیده نیست و باید به شرکت 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان که جاى توسعه 
دارد توجه ویژه شــود که جا دارد اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان و شــهردارى اصفهان، از 

نمایشگاه حمایت کنند.
جعفر سرقینى با بیان اینکه میزان واردات بخش معدن و 
صنایع معدنى، پنج میلیارد دالر بود افزود: در سال گذشته 
صادرات غیرنفتى کشــور 47 میلیارد دالر بود که از این 
میزان ســهم صادرات بخش معدن و صنایع معدنى 8/5 

میلیارد دالر است.
سرقینى ذخایر معادن سنگ تزیینى در کشور را 2/5 میلیارد 
ُتن اعالم کرد و افزود: در کشور 2000 معدن وجود دارد که 
در حال حاضر 1200 معدن کامًال فعال و بقیه نیمه فعال، 
راکد و یا تجهیز نشده است. این در حالى است که ظرفیت 
اسمى معادن، 27 میلیون تن تولید است که حدود نیمى از 

آن، سنگ هاى تزیینى است. 

ســرقینى گفت: به هیچ وجه توصیه ورود ســنگ هاى 
ساختمانى به کشور را نداشته و آن را توصیه نمى کنم ولى 
براساس قوانین، جلوى واردات را نمى توان گرفت. بنابراین 

واردات سنگ، آزاد است.
وى ادامه داد: کل سنگ وارد شده به کشور 63 هزار تن به 
ارزش 26 میلیون دالر است که معادل 4درصد صادرات را 

واردات به خود اختصاص داده است. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: ما همواره 
مروج اســتفاده از کاالهاى ایرانى بوده ایــم و زیباترین، 

محکم ترین و ارزان ترین سنگ، سنگ ایرانى است.
وى از فعاالن صنعت ســنگ خواست محصول باکیفیت 

تولید کنند تا شاهد کاهش واردات به کشور باشیم.
سرقینى در پاسخ به این ســئوال نصف جهان که دست 
اندرکاران صنعت سنگ اصفهان معتقدند با سود 40 درصد 

بانکى، نمى توان با دیگر کشورها رقابت کرد هم گفت: البته 
نرخ رسمى سود بانکى 18 درصد است اما دست اندرکاران 
صنعت سنگ با در نظر گرفتن تعطیالت سالیانه، ارزش 
افزوده، جریمه دیرکرد بانکى و اینکه حدود 200 روز کارى 
سالیانه داریم بهره بانکى را 40 درصد بیان مى کنند. ولى با 
توجه به انرژى و نیروى کار ارزان، طبیعتًا مى تواند قیمت 
تمام شده به گونه اى باشد که بتوان رقابت کرد و صادرات 

سنگ و محصوالت غیرنفتى این امر را ثابت مى کند.
■■■

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان هم گفت: شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان بخاطر رسالت اقتصادى و رونق بخشى به اقتصاد 
اســتان، نیازمند برگزارى نمایشــگاه هاى مطلوب است 
و در هفت ماه گذشته ســعى در برگزارى نمایشگاه هاى 

باکیفیت داشته ایم.
علــى یارمحمدیــان، نمایشــگاه را محــل تالقــى 
تولیدکنندگان و خدمات دهندگان دانست و گفت: حضور 
مشــارکت کنندگان و تولیدکنندگان در نمایشــگاه هاى 
داخلى و خارجى هزینه نبوده، بلکه ســرمایه گذارى است 
به گونه اى که برخى از شرکت ها در کشورهاى مختلف، 
14 درصد درآمد خود را براى شــرکت در نمایشــگاه ها 
اختصاص مى دهند که رهــاورد آن طبیعتاً افزایش درآمد 

براى آنهاست.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان اظهار کرد: سال گذشــته در صنعت نمایشگاه 
در جهان 300 میلیارد دالر هزینه شــد و ما نیز در استان 
اصفهان ســعى داریم نقش و رســالت خــود در برپایى 
نمایشــگاه ها را ایفا کنیم که در این راستا در سال جارى 
47 نمایشــگاه و رویداد اختصاصى برگــزار مى کنیم که 
نمایشگاه صنعت سنگ، سومین نمایشگاه در سال جارى 

به شمار مى رود.
وى خطاب به معاون معدنى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: در سال گذشته یارانه غرفه داران و تولیدکنندگان در 
برگزارى نمایشگاه هاى خارجى به آنان تعلق نگرفت. در 
حالى که در کشــورهاى مختلف معموًال 50 تا 70 درصد 
هزینه غرفه ها را دولت پرداخت مى کند تا در آنان انگیزه 
بیشترى ایجاد شده که اگر به این امر در کشورمان توجه 
شــود ما نیز مى توانیم در بازارهاى جهانى موفق تر عمل 
کنیم  و غرفــه داران در نمایشــگاه هاى خارجى حضور 

گسترده تر داشته باشند.
شایان ذکر است چهاردهمین نمایشگاه سنگ، معادن و 

صنایع وابسته تا دیروز 14 اردیبهشت ماه برپا بود.

نمى شود جلوى واردات سنگ را گرفت


