
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه 2  شهریور  ماه 1396 /  24  آگوست   2017 /  2  ذى الحجه 1438
سال چهاردهم / شماره 3020   /16 صفحه/ 1000 تومان

انسداد 4000 چاه غیر مجاز در اصفهان
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اولین جشنواره 
فرهنگى- ورزشى روستا 
از امروز آغاز مى شود

سیمکارتم را 2میلیارد 
خواستند، ندادم!

قاتل آتنا: نه تجاوز 
کردم و نه او را کشتم

طرح بیمه 6 میلیون شاغل 
اجرا مى شود

خطر در کمین گَون زارهاى 
سمیرم نشسته است

10

نجفیان: بخاطر ابتذال 
از سینما فاصله گرفتم

 رشد 56 درصدى سفر اروپایى ها

شوراى پنجم اصفهان رسمًا آغاز به کار کردشوراى پنجم اصفهان رسمًا آغاز به کار کرد
منتخبان شوراى شهر قسم خوردندمنتخبان شوراى شهر قسم خوردند
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آمار گردشگران خارجى در 3 ماه اول 96

چرا نقش زنان 
در وزارت 
امورخارجه 
کمرنگ است؟

2

وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوى مفصلى 
با خبرگزارى ایسنا به سئواالت این 
خبرگزارى پیرامون موضوعات روز 

پاسخ داد. از جمله این سئواالت، 
علت عدم حضور زنان در اکثر 

پست هاى کلیدى وزارت 
امورخارجه است که این 

بخش از ...

رئیس سازمان حج و زیارت به برخى 
برنامه هاى حجاج در روزهاى آتى اشاره 
کرد و گفت: عملیات انتقال زائران اهل 
سنت از صبح هشتم ذى الحجه به منا 
و انتقال سایر زائران نیز به عرفات بعد 

از ظهر روز هشتم آغاز 
مى شود و تا اواخر شب 

نیز این انتقال...
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زمان دقیق 
اعزام حجاج 
ایرانى به منا 
مشخص
شد

از

طرح

خط

نج
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گلزن نیجریه اى پرسپولیس در 
بازى مقابل االهلى عربستان، 

یک بار دیگر توانایى هاى خود را 
اثبات کرد. گادوین منشا، مهاجم 

پرسپولیس، با اینکه کمتر از 
سى دقیقه براى تیمش در بازى 
مقابل االهلى به میدان رفت اما 

عملکردى درخشان داشت و 
نه تنها توانست گل دوم و گل 

تساوى بخش پرسپولیس را با 
یک ضربه زیبا به ثمر برساند...

دادستان عمومى و انقالب اصفهان اعالم کرد ؛

صفحه نمایش هاى تقلبى، باعث 
هک شدن گوشى هاى هوشمند 

مى شوندمى شوند

ر ر
صفصف
هکهک

مرواریدى با شماره

13

گفتگوى اختصاصى  با  متهم پرونده جنجالى
 قتل دختر بچه 6 ساله در زندان انفرادى

90

التیام پوسیدگى دندان با کشمش اصفهان در اشتغالزایى ناتوان است!با پزشکانى که فیش نجومى ندارند آشنا شویددردسر عکاس ها با نمایندگان پرحاشیه جدیدترین قیمت خودروهاى داخلى سالمتاستاناجتماع اقتصاد جهان نما

آگهى مزایده

روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر

نوبت دوم

سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4620/ش مورخ 
95/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده واگذار نماید. 

1- بهره بردارى از سالن ژیمناستیک مجموعه ورزشى تختى به مدت سه سال (نوبت اول)
2- بهره بردارى از خانه خالقیت کودك فرهنگسراى ادب و هنر گلدیس به مدت دو سال (نوبت دوم)

3- اجاره فضاى نصب تابلوى تبلیغاتى (چهاروجهى) به مدت سه سال (نوبت اول)
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شــرایط تا روز سه شــنبه مورخ 96/06/07 به امور 
قراردادهاى سازمان مراجعه و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 96/06/08 نسبت به تحویل پیشنهاد 
خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر- میدان فاطمیه- ساختمان نگارستان شهردارى- طبقه 

چهارم اقدام نمایند. 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت farhangi.shaahinshah r.com مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده عمومى
(نوبت اول)

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر

چاپ دوم

شهردارى شاهین شهر به استناد  مجوز شماره 972/ش مورخ 96/4/17 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى یک قطعه زمین با متراژ 10/000 مترمربع واقع 
در شاهین شهر ضلع شرق انتهاى بلوار شهید منتظرى و ضلع جنوب جاده کمپینگ و با 
قیمت پایه به ازاء هر مترمربع 2/650/000 ریال، جمعاً به مبلغ 26/500/000/000 (بیست و 
شش میلیارد و پانصد میلیون) ریال صرفًا جهت احداث هتل از طریق مزایده عمومى به 

افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به 
واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 96/6/13 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

 گروه ارتباطى شبکیه

جشنواره هفته به هفته اینترنت 
ADSL پرسرعت

10 مگابیت سرعت 
18 ماه زمان اشتراك

5 گیگ+ مودم وایرلس 
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رئیس کل دادگسترى استان خراسان شمالى آخرین جزئیات 
اختالس 47 میلیارد ریالى از بانک رفاه اســتان خراســان 
شمالى را تشــریح کرد و گفت: دومین متهم این پرونده به 

دستور بازپرس بازداشت شده است. 
حجت االسالم و المسلمین قدرتى با اعالم اینکه متهمان 
با اســتفاده از رمز هاى جعلى اقدام به جابــه جایى وجه از 
حســاب هاى بین بانکى مى کردند، افــزود: تاکنون مبلغ 
47 میلیارد ریال از حساب هاى بین بانکى برداشت شده و 
احتمال افزایش مبلغ اختالس نیز وجود دارد. وى در ادامه 
عنوان کرد: این فرد با استفاده از زمان الزم براى جابه جایى 
پول ها به انتقال وجوه به حساب شخصى خود اقدام مى کرده 

و این چرخه درجریان بوده اســت تا اینکه بازرسى بانک با 
ورود به حساب ها متوجه ناهماهنگى بین حساب ها و کسر 

موجودى مى شود.
حجت االسالم و المسلمین قدرتى گفت: با اطالع موضوع 
به رئیس شعبه پرونده اى دراین خصوص در دادسرا تشکیل 
و با دستور دادستان کارمند متخلف بازداشت شد. وى افزود: 
طبق تحقیقات به عمل آمده و بازرسى هاى انجام شده سه 
شنبه شب به دستور بازپرس پرونده یکى دیگر از همدستان 
متهم دستگیر شده است. این مقام قضائى ادامه داد: به دستور 
دادستان در اقدامى پیشگیرانه تاکنون بیش از هشت میلیارد 

تومان ازاموال منقول وغیرمنقول متهم ضبط شده است.

 عضو شورایعالى انقالب فرهنگى گفت: کسانى که به 
دنبال مسخ انقالب هستند، عده اى جاسوس هستند و 

بعضى االغ و بعضى دیگر روباه.
حســن رحیم ازغــدى در نشســت ســاالنه اتحادیه 
انجمن هاى اسالمى دانشجویان مستقل اظهار داشت: 
کســانى که به دنبال مســخ انقالب هســتند عده اى 
جاســوس هســتند و بعضى االغ و بعضى دیگر روباه، 
که االغ ها به دشــمن ســوارى داده در حالى که فکر 
مى کنند به کشــور خدمت مى کنند و روباه ها نیز اساسًا 
فاسد شده اند. حتى کسانى که سابقه انقالبى هم داشتند 
ولى دیگر آن آدم هاى اول انقالب نیستند و دیگر مبانى 

انقالب اسالمى را قبول ندارند و دچار فساد مالى شدند 
و عده اى در حال حاضر به دنبال خرید و فروش مناصب 
و پست هاى حکومتى هســتند و ســهم خود را بعد از 
انتخابات مى خواهند که این بدعت هاى جدیدى است 

که به وجود آمده است.
عضو شورایعالى انقالب فرهنگى در ادامه گفت: در اول 
انقالب هم عده اى به دنبال این بودند که سهم خود را 
بعد از انقالب تقسیم کنند بین کمونیست ها، ملى گرایان، 
چریک هــا و روحانیون و... اما این انقــالب نه انقالب 
چریک ها بود نه چپ ها و نه کس دیگــر بلکه انقالب 

امام(ره) و امت بود. 

آخرین جزئیات 
یک اختالس بزرگ  

عده اى جاسوس، بعضى االغ و 
بعضى روباه هستند 

نوگرایى و گالبى خوردن!
   نامه نیوز | مصطفـى کواکبیـان، نماینـده 
مجلس شـوراى اسـالمى در نشست سـاالنه اتحادیه 
انجمن هاى اسالمى دانشجویان مستقل طى سخنانى 
اظهار داشـت: اینکه ما باید در حکومت نوگرایى داشته 
باشیم و به حاکمیت پایبندى داشـته باشیم، شعار 100 
درصد درستى اسـت. نمى دانم کسانى که به فکر حفظ 
وضع موجود در حکومت هسـتند چگونه در جهانى که 
نماینده مجلس گالبى هم بخـورد همه دنیا مى فهمد، 

مى خواهند همه چیز را بسته نگه دارند.

رابط انتقال لطیفه ها به جنتى 
   خبر آنالین | عباسعلى کدخدایى، سخنگوى 
شوراى نگهبان در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به 
ارتباط و عالقه  اي که بین شما و آیت ا... جنتی وجود دارد، 
پیش آمده لطیفه هایی که در مورد ایشان هست را منتقل 
کنید مى گوید: بله خدمتشان می برم. از جهت ظاهري 
ایشان لبخند می زنند و اشـکالی ندارد. از جهت واقعی، 
گاهی خودشـان می گویند بقیه انتقاد مى کنند که چرا 
ایشان به این لطیفه ها واکنش نشان نمى دهند و ایشان 
جواب مى دهد که این اجر انسان را اضافه می کند؛ چرا 
ناراحت هسـتید. اجازه دهید چند نفر هم نسبت به شما 

تهمت بزنند و دروغ بگویند. 

فامیل «روحانى» برکنار شد
  تسنیم| یکى از اقوام نزدیک رئیس جمهور 
که مسئولیت مهم دانشـگاهى بر عهده داشت، با حکم 
جدید وزیر بهداشت کنار گذاشته شد. بنا بر این گزارش، 
على اصغر پیوندى، رئیس دانشگاه علوم پزشکى شهید 
بهشتى که رابطه نسبى و سببى با رئیس جمهور داشت 
با حکم سید حسن هاشمى کنار گذاشته شد و به جاى او 
دکتر محمد آقاجانى به عنوان سرپرست دانشگاه علوم 

پزشکى شهید بهشتى منصوب شد.

بیطرف چه کاره مى شود؟
ماجراى راه نیافتن حبیب ا... بیطرف به    تابناك |
دولت دوازدهم همچنان با واکنش هاى مختلف روبه رو 
است. اغلب مدیران و چهره هاى سرشناس در توصیف 
توانمندى و تجارب او سـخن مى گویند. در این میان، 
گمانه زنى برخى منابع آگاه حاکى از آن است که احتماًال 
این وزیر دوره اصالحات به زودى در مسئولیت کلیدى 
وزارت نفت فعال خواهد شـد. به گفته ایـن منابع بیژن 
زنگنه وزیر نفت حکم معاونت وزیر و مدیرعاملى شرکت 
ملى گاز ایـران را براى او صادر خواهـد کرد. بیطرف در 
حال حاضر، معاونت پژوهش و فنـاورى وزارت نفت را 

بر عهده دارد.

کتاب جلیلى منتشر شد 
کتـاب «آتش بـه اختیـار» بـه قلم    تسنیم|
سـعید جلیلى منتشر شـد. این کتاب شـامل گفتارى از 
سعید جلیلى اسـت که تیرماه 96 در جمعى از طالب و 
دانشجویان به بررسى ریشه هاى قرآن مفهوم «آتش به 

اختیار» پرداخته است.

قالیباف در روز تولدش رفت
محمدباقر قالیباف اتـاق کار خود را در    فارس|
ساختمان بهشت تخلیه کرد و رسماً از شهردارى تهران 
رفت. محمدباقر قالیباف (زاده  یکم شـهریور 1340 در 
طرقبه مشـهد)، سیاسـتمدار ایرانى، از اعضاى مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و 12 سال شهردار تهران بود.

چه کسى به هاشمى رأى نداد؟
  باشگاه خبرنگاران جوان | محسن هاشمى 
دیـروز بـا 20 رأى از 21 رأى موجود توانسـت رئیس 
شوراى پنجم شهر تهران شود. اما نکته جالب این بود 
که در میان 21 رأى اعضاى شوراى پنجم، یک رأى به 
نامى غیر از هاشمى به گلدان انداخته شده بود. شنیده 
شده که محسن هاشمى تنها نفرى بوده که به ریاست 
خود رأى نـداده و رأى سـفید داخـل گلـدان انداخته 

است.

توئیتر

عکس هاى پــر حاشــیه، روایت    نامه نیوز|
تکرارى جلسات مجلس است.نمایندگانى که در لحظه 
چرت زدن، شــوخى کردن و ســلفى گرفتن به وسیله 

دوربین  یک عکاس خبرى شکار شدند.
آخرین عکس پرحاشــیه را نادرقاضى پــور، به نام خود 
ثبت کرده است؛ مراسم گالبى خوران در حاشیه جلسه 
رأى اعتماد. این نماینده عالقه مند به حاشیه، زمانى که 
همکارانش در جلسه علنى به بررسى رأى اعتماد وزراى 
پیشــنهادى دولت دوازدهم مى پرداختند، براى دقایقى 
مجلس را ترك کرد و با چند گالبى به مجلس بازگشت و 
مشغول خوردن این میوه ها پشت میزش شد. این اتفاق از 

چشم اهالى رسانه و عکاسان خبرى دور نماند.
ثبت تصویر نادر قاضى پور در هنگام گالبى خوردن، آن 
هم در جلسه علنى بررســى رأى اعتماد، بازتاب بسیار 
و البته واکنش هاى منفى در پى داشــت.  پس از آن بود 
که خبر آمد، برخــى از نمایندگان بــراى جلوگیرى از 
اتفاقات مشابه از هیئت رئیسه خواسته اند تا زمان حضور 
عکاس هــاى مطبوعاتى در صحن مجلــس، محدود 
شود، خبرى که نشــان از محدود سازى به دلیل هراس 
از حاشیه داشت. اما این محدود ســازى به بهانه حریم 
خصوصى نمایندگان و هراس از عکاس هاى حاشــیه 
ساز، اولین بار نیســت که به محلى براى اختالف نظر 
بین نمایندگان خاص و عکاســان خبرى تبدیل شــده 
اســت. این اتفاق قدمتى به اندازه مجلس هشتم و نهم 

دارد.

ایده پرداز محدودسازى حضور عکاسان در 
مجلس

مهدى کوچــک زاده چهره تندروى مجلس هشــتم و 
نهم، که میانه چندان خوبى هم با خبرنگارها نداشــت، 

ســنگ بناى این محدود سازى را گذاشــت. او در دهم 
خرداد سال 90، یعنى درست زمانى که یکسال به پایان 
فعالیت مجلس هشــتم زمان مانده بــود، طرحى را که 
حاصل ایده پــردازى خاص خودش بــود را به مجلس 
آورد؛ طرح دوفوریتى براى محدود کردن عکاســان و 
خبرنگاران مجلس. کوچک زاده بــه دنبال این بود که 
با این طرح دوفوریتى، یک تبصــره به ماده 5 آیین نامه 
داخلى مجلس اضافه کند و براساس آن «تصویربردارى 
اعم از فیلمبردارى و عکسبردارى از جلسات مجلس تنها 
در 15 دقیقه شروع جلسات علنى» اجازه حضور داشته 
باشــند. از نظر کوچک زاده«برخى تصاویر در رسانه ها 
به عنــوان فعالیت مجلس منتشــر مى شــود که باعث 
وهن مجلس اســت» و او حتى براى اثبات ادعایش در 
آن جلسه، تصاویرى که نمایندگان را در حالت خواب و 
شوخى هاى خاص ثبت شده بود، را در مانیتور مجلس به 
نمایش گذاشت که موجب اعتراض برخى از همکارانش 
هم شــد. هرچند دو فوریت این طــرح رأى نیاورد اما 
جرقه هاى یک نگاه غلط را ایجــاد کرد و آتش حاصل 
از ایــن ایده پــردازى حتى در مجلس نهــم هم دامان 

نمایندگان را گرفت.

دست به یقه شدن مجلس نهم با عکاسان
عکس هاى حاشیه اى مجلس، آنقدر بر گرده نمایندگان 
ســنگینى مى کرد که حتى مجلس نهم هم براى حل 
این مشــکل وارد گود شــد. طرحى که کوچک زاده در 
مجلس هشتم کلید زده بود، ســرانجام به صورت یک 
فوریتى به مجلس نهم رســید، تا خیال «مرد همیشــه 
عصبانى مجلس»، راحت شود. این بار کوچک زاده براى 
پیگیرى خواسته اش تنها نبود، افرادى همچون رسایى 
در تیم کوچک زاده و در مقابل اهالى رســانه جایگیرى 

کرده بودند.
کوچک زاده براى دستیابى به خواسته اش از هیچ تالشى 
حتى نامگذارى خبرنگار ها تحــت عنوان«هرزه نگار» 
کوتاهى نکرد. رسایى هم در آن روزها براى آنکه حقانیت 
این طرح را اثبات کند، مدعى شده بود که «این عکس ها 

به رقباى نمایندگان فروخته مى شود».
اما سرانجام پیشنهاد یک نماینده در آن جلسه راهگشا 
شد. جبار کوچکى نژاد نماینده اى بود که پیشنهاد حذف 
قید زمان براى حضور عکاس ها در مجلس را مطرح کرد 
و در نهایت با حمایت چهره  هاى فرهنگى مجلس نهم، 
بیژن نوباوه که معتقد بود« با محدود کردن عکاســان و 
فیلمبرداران نمى توان حفظ حریم خصوصى نمایندگان 
را تضمیــن کرد»، ایــن پرونده در مجلس نهم بســته 

شد.
البته ناگفتــه نماند که در آن زمان نــادر قاضى پور جزو 
معدود چهره هایى بود که با کلیــات این طرح مخالفت 
کرد. در واقع نماینده ارومیــه در آن زمان، بر نبود حریم 
خصوصى نمایندگان در مجلس بیشتر از این روزها اعتقاد 

داشت.

خانه ملت یا خانه نمایندگان؟
تأکید نمایندگان بر حریم خصوصى و همچنین نشــانه 
گرفتن عکاســان خبرى به عنوان عامل حاشیه ساز در 
مجلس، دالیل مختلفى را در خود نهفته دارد، اما شــاید 
بتوان مهمترین دلیل را اشتباه نمایندگان در تفاوت میان 
خانه ملت و خانه نمایندگان دانست. در واقع نمایندگانى 
که مجلس را به عنوان محلى براى شوخى هاى خاص، 
چرت زدن، میوه خوردن و... انتخاب مى کنند، فراموش 
کرده اند که ساختمان ســبز مجلس، خانه ملت است نه 

خانه نمایندگان!

ساختمان بهارستان، خانه ملت است یا خانه نمایندگان؟

دردسر عکاس ها با نمایندگان پرحاشیه

وزیر امـور خارجه کشـورمان در گفتگـوى مفصلى با 
خبرگزارى ایسنا به سئواالت این خبرگزارى پیرامون 
موضوعات روز پاسخ داد. از جمله این سئواالت، علت 
عدم حضـور زنان در اکثر پسـت هاى کلیـدى وزارت 
امورخارجه است که این بخش از پرس و پاسخ ایسنا با 

محمد جواد ظریف را مى خوانید:
  در جریان سفر نخست وزیر سوئد 
به تهران یک عکس از هیئت ایرانى 
و سوئدى منتشر شــد که در یک 
طرف میز اکثر سیاستمداران حاضر 
خانم بودند ولى در طرفى که هیئت 
ایرانى نشســته بود، هیچ اثرى از 
زنان مشــاهده نمى شد. همچنین 
در جریان سفر اخیر خانم موگرینى 
به تهران نیز دقیقاً عکسى با چنین 
ویژگى منتشر شــد. شما در دوره 
دوم حضورتــان در وزارت خارجه 
قصــد ندارید از حضــور زنان در 
عرصه هاى مدیریتى این وزارتخانه 
بیشتر استفاده کنید؟ آیا براى تحقق 
این امر فشارهایى از جنسى که بر 
رئیس جمهور وارد شد تا وزیر زن 

انتخاب نکنند وجود دارد؟ 
احساس مى کنم برنامه مدون و هماهنگى براى ارتقاى 
زنان و اسـتفاده آنهـا در سـطوح مدیریتـى در وزارت 
خارجه و سایر دسـتگاه ها وجود نداشته است. در شش 

سـالى که از کار در وزارت خارجه فارغ شـده بودم این 
فرصت را بیشتر از قبل داشـتم که در دانشگاه تدریس 
کنم و دانشجویان بیشترى را داشته باشم. در اکثر این 
کالس ها همیشـه بهترین دانشـجویانم خانم بودند و 
من تعجب مى کردم که با توجه به این هوش و ذکاوت 
چرا در سلسله مراتب ورود به وزارت خارجه و همچنین 
ارتقا در این وزارتخانه زنان چندان موفق نیستند. تصور 
مى کنم مشـکلى که در این ارتباط وجود دارد مشـکل 
نهادینه اى است و این فقط مختص ایران نیست و کم و 

بیش در دیگر کشورها نیز وجود دارد. 
به نظر مى رسد این تالش ها کمتر 

نمود بیرونى داشته است.
در زمان تصـدى مـن در وزارت خارجه اولیـن معاون 
زن در این وزارتخانه منصوب شـد. در همین زمان بود 
که اولین سـفیر زن بعد از انقالب اعزام شد. اکنون نیز 
امیدوارم کـه در این دوره جدید بتوانیم یکى دو سـفیر 
زن دیگر نیز داشته باشـیم. حضور خانم مرضیه افخم 
در عرصه مدیریتـى در وزارت خارجه حضورى موفق 
بود. البته  بر اساس نظرات سازمان بازرسى کل کشور، 
کارشناسان داخل وزارت خارجه براى رسیدن به مقام 
سـفیرى باید سلسـله مراتبى را طى کرده باشـند. این 
قرائـت از قانون ممکن اسـت به عنـوان یک تبعیض 
منفى علیه کارکنان وزارت خارجه عمل کند. در همین 
چارچوب ما با یک رشته محدودیت هاى قانونى مواجه 
هستیم، البته نه محدودیت هایى که ناشى از فشارهاى 

بیرونى باشد.

محمد جواد ظریف پاسخ مى دهد

یک عضو هیئت رئیســه مجلس شــوراى اسالمى از چرا نقش زنان در وزارت امورخارجه کمرنگ است؟
بازشمارى آراء بیطرف و جهرمى به درخواست فراکسیون 
امید مجلس خبر داد و گفت که در نتیجه رأى این افراد 

تغییرى ایجاد نشده است.
اکبر رنجبرزاده اظهار داشــت: به درخواست فراکسیون 
امید، آراء آقایان بیطرف و جهرمى را بازشمارى کردیم. 
در بازشمارى، دو نفر از اعضاى فراکسیون امید مجلس 
و من به نمایندگى از هیئت رئیســه حضور داشتم. پیش 
از این آراء موافق آقاى بیطرف 133 رأى و آراء مخدوش 
شش رأى اعالم شده بود. در بازشمارى آراء سالم از نظر 
ما 131 مورد بود و دو مورد به آراء مخدوش اضافه شــد. 
البته دو عضو فراکسیون امید معتقد بودند که برخى آراء 

مخدوش را مى تــوان به عنوان موافــق لحاظ کرد که 
براساس گفته آنها آراء موافق آقاى بیطرف به 139رأى 
مى رسید. اما حتى اگر آراء مخدوش را موافق لحاظ کنیم 
و تعداد آراء وزیر پیشنهادى نیرو به 139 رأى افزایش پیدا 

کند، تأثیرى در نتیجه ندارد.
وى افزود: در جریان شمارش آراء وزرا یک کارمند مجلس 
و سه نماینده از سه فراکسیون سیاسى حضور داشتند که 
هیئت داوران شــمارش آراء را تشکیل مى دادند و وقتى 
آنها تشخیص دادند که برخى آراء مخدوش است باید به 
نظر آنها تمکین کرد؛ چراکه در برگه رأى ذکر شده بود 
اگر موردى خط خوردگى وجود داشته باشد باید توضیح 
داده شود که کدام رأى صحیح است و در مواردى که رأى 

مخدوش عنوان شده توضیح داده نشده است.
رنجبرزاده همچنین گفت: مــا آراء آقاى جهرمى را هم 
بازشمارى کردیم که در این بازشــمارى از نظر ما یکى 
از آراء که به عنوان مخدوش لحاظ شده بود مى توانست 
رأى موافق لحاظ شود که بر این اساس تعداد آراء آقاى 
جهرمى هم با یک رأى افزایش به 153 مى رسید. اما به 
هر حال تشخیص هیئت داوران در این مورد نیز مخدوش 

بودن آن یک رأى بوده است. 
این عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه شک و 
شبهه اى در آراء وزراى پیشنهادى وجود ندارد، گفت که 
با بازشمارى صورت گرفته تغییرى در نتیجه رأى اعتماد 

وزراى نیرو و ارتباطات ایجاد نشده است.

«المانیتور» نوشت: در اقدامى بى سابقه که بسیارى از ناظران 
را متعجب کرد، تلویزیون دولتى تاجیکســتان مستندى را 
روز هشتم آگوســت پخش کرد که در آن ایران متهم به 
مشارکت در قتل چندین فعال سیاسى و اجتماعى تاجیک و 
همچنین 20 مأمور نظامى روسیه در طول جنگ شهروندى 
دهه 1990 در این کشور مى شد. این مستند در ادامه ادعا 
کرد که ایران در آن زمان توطئه اى براى حذف روشنفکران 
و دانشمندان تاجیک طراحى کرده بود. این اتهامات که از 
سوى ایران رد شد، آخرین نمونه و روشن ترین اقدام دولت 
تاجیکستان علیه تهران بود. در روز ســى ام ژوئن،  اعالم 
شد که مسئوالن تاجیک دستور تعطیلى مراکز فرهنگى و 

اقتصادى ایران در خجند را داده اند. 
براى تحلیل و فهم بهتر ریشه هاى این تنش باید وضعیت 
اقتصادى تاجیکستان و نقش کمک ها و سرمایه گذارى هاى 

اقتصادى خارجى را مورد برررسى قرار دهیم.
تاجیکستان یکى از ضعیف ترین جمهورى هاى شوروى 
سابق از لحاظ اقتصادى است و با تراز تجارى منفى و تولید 
داخلى پایین مواجه است و همواره از نخستین روزهاى 
استقالل خود به دنبال منابع اقتصادى خارجى بوده است. 
نقش فعالى که ایران در طول جنگ شهروندى تاجیک 
براى ایجاد آتش بــس در 1995 ایفا کــرد و همچنین  
برداشتن نخستین گام ها به سوى صلح، به تهران اجازه 
داد که از فرصت هاى اقتصــادى در دوره پس از جنگ 
شهروندى در این کشــور بهره بگیرد. در نتیجه، روابط 

تجارى و اقتصادى بین دو کشور افزایش پیدا کرد.
جدا از ســرمایه گذارى هاى دولت ایران، بابک زنجانى 

فعال اقتصادى ایرانى که امپراتورى براى خود بنا کرده 
بود، برجسته ترین نمونه حضور بخش خصوصى ایران 

در تاجیکستان بود.
پس از آنکه حســن روحانى رئیس جمهور شد، دو اتفاق 
باعث بروز مشکل در روابط دو کشور شد. اول اینکه ایران 
به تاجیکستان فشار آورد که نسبت به تعهدات مالى خود 
از جمله پرداخت بدهى هاى تهران اقدام کند. دوم اینکه 
زنجانى که متهم به فساد در ایران شده بود، باعث به وجود 
آمدن بحث هایى در مورد سرنوشت کارآفرینى هایش در 

تاجیکستان شد که این نیز باعث ایجاد تنش شد. 
همزمان با افزایش اختالفات با ایران، تاجیکستان سعى 

کرد روابط نزدیک ترى با یک منبــع مالى جدید یعنى 
عربستان سعودى ایجاد کند. در واقع، حضور در اقتصاد 
تاجیکستان پیشنهادى بود که عربستان شاید به سختى 
مى توانست آن را رد کند، چراکه مى دانست مى تواند از 

طریق آن با نفوذ ایران در آسیاى میانه مقابله کند.
 در مجموع به نظر مى رسد که تنها راه ایران براى تقویت 
نفوذ خود در تاجیکســتان یافتن راهى براى بازگشت به 
فضاى اقتصادى این کشور و حل و فصل اختالفات است. 
در غیر این صورت، فضاى کنونى مى تواند نخســتین 
پیشــرفت ائتالف ســعودى علیه ایران در آسیاى میانه

 باشد.

آراء بیطرف و جهرمى بازشمارى شد

چگونه 2 کشور همزبان در حال دور شدن از یکدیگر هستند

استفاده عربستان از اختالفات ایران و تاجیکستان 
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رئیس سازمان حج و زیارت به برخى برنامه هاى حجاج 
در روزهاى آتى اشاره کرد و گفت: عملیات انتقال زائران 
اهل سنت از صبح هشتم ذى الحجه به منا و انتقال سایر 
زائران نیز به عرفات بعد از ظهر روز هشتم آغاز مى شود و 

تا اواخر شب نیز این انتقال به اتمام مى رسد.
حمید محمدى در دو جلسه توجیهى مناطق یک و 2 مکه 
مکرمه با اشاره به برخى نکات در برنامه ریزى براى حجاج 
و ایام تشریق اظهار داشــت: خاص بودن وضعیت حج 

امسال براى همه ملموس است.
وى حج امســال را حجى متفاوت و داراى ویژگى هایى 
دانســت و تصریح کرد: تأخیر در ورود ایران به عملیات 

حج، افزایش سهمیه 500 هزار نفرى زائران کل کشورها 
و افزایش زائــران ایرانى بخشــى از  ویژگى هاى حج 

امسال است.
رئیس ســازمان حج و زیارت افزود: تمایــز دیگر حج 
امســال با ســال هاى قبل، فضایى بود کــه علیه حج 
ایجاد شــد که به لطف خــدا زائران طى حضورشــان 
در کشــور عربســتان بــه بى اســاس بــودن آن پى

برده اند.
محمدى تأکید کرد: حج تمتع امسال حج سرنوشت سازى 
است که همه باید نهایت تالش را براى اجراى مطلوب 

آن داشته باشیم.

قائم مقام سازمان نظام پرستارى گفت: بیش از 80 درصد 
پرستاران خشونت هاى لفظى را در حین کار تجربه کرده  

و در مواقعى مورد ضرب و شتم قرار مى گیرند.
محمد شــریفى مقدم درخصوص سختى کار پرستاران 
اظهار داشــت: بر طبق آمار هاى به دست آمده بیش از 
80 درصد پرســتاران در حیطه کارى خود خشــونت را 
تجربه کرده اند. این درحالى اســت که در کمتر از شش 
ماه گذشته، در سه بیمارستان کشور چندین پرستار مورد 
ضرب و شتم قرار گرفته و منجر به بسترى شدن این کادر 

درمانى شده است.
قائم مقام ســازمان نظام پرســتارى در ادامــه افزود: 

ارائه خدمات مناســب از جانب پرســتاران به مردم از 
جمله وظایف آنهاســت اما مردم نیز باید نســبت حجم 
بــاالى کار پرســتاران و کمبــود نیــروى جایگزین

 آگاه باشند.
شریفى خاطر نشان کرد: پرســتارى از جمله شغل هاى 
پرخطر است که در مواقع حساس و فشار روانى حاکم بر 
خانواده هاى نگران بیمار، معموًال مورد فحاشى و یا ضرب 
و شــتم قرار مى گیرند و معموًال میزان نارضایتى هاى 
مردم از سیســتم هاى پیگیر را این طیف جامعه متقبل 
مى شوند و در قبال کوتاهى در کار پزشکان نیز این افراد 

با خانواده هاى نگران و عصبانى روبه رو هستند.

مواجهه 80 درصد پرستاران 
با خشونت بیماران

زمان دقیق اعزام حجاج ایرانى 
به منا مشخص شد

کشف محموله گوشت گراز
 در شاهرود

مأموران پلیس شهرســتان شــاهرود در بازرســى از 
خودروهاى عبورى، محموله گوشت گراز وحشى کشف 
کردند. سرهنگ سیدمجتبى اشرفى فرمانده انتظامى 
شهرســتان شــاهرود گفت: این محموله 30کیلوگرم 
گوشت گراز وحشى بود که قبل از ورود به بازار شاهرود 
کشف و توقیف شــد. به گفته وى، مأموران کالنترى 
18کالته خیج در حین عملیات ایست و بازرسى از یک 
دســتگاه پراید این محموله را کشف کردند و راننده که 
اهل گلستان بود اعتراف کرد قصد داشته گوشت ها را 

به شاهرود ببرد.

سهم تهرانى ها در صدقه دادن
محســن ولیئى، مدیر کل کمیته امداد استان تهران در 
خصوص میزان مشارکت مردم این استان  در پرداخت 
صدقه عنوان کرد: از نظر حجم مبالغ، بیشترین مشارکت 
مربوط به استان تهران اســت، به طورى که 16 درصد 
کل صدقات کشور توسط مردم استان تهران پرداخت 

مى شود.

میانه سنى ایران
 به 30 سال رسید

براساس نتایج سرشمارى 95 کشور، میانه سنى ایران به 
30 سال رسیده است که نسبت به سال 90 حدود سه سال 
افزایش را نشان مى دهد. نکته قابل توجه اینکه میانگین 
سنى زنان اندکى از میانگین سنى مردان باالتر است. این 
موضوع به دلیل باالتر بودن امیدزندگى زنان در مقایسه 
با مردان مى باشــد. انتظار مى رود در سال هاى آتى با 
افزایش شکاف امید زندگى بین زنان و مردان و زنانه شدن 
سالمندى جمعیت، میانگین سنى زنان از میانگین سنى 
مردان همچنان سرعت بیشــترى به خود بگیرد. میانه 
سنى، سنى است که در آن دقیقًا نصف جمعیت پیرتر و 

نصف دیگر در سنین جوان تر از آن قرار دارند.

حذف تعدادى از 
رشته هاى علمى- کاربردى 

معاون نظارت و سنجش دانشگاه علمى- کاربردى گفت: 
در راستاى مأموریت گرا سازى این دانشگاه در یکسال 
گذشته تعدادى از رشته محل هاى مراکز این دانشگاه 
حذف شد. جواد حاتمى  افزود: با توجه به اینکه یکى از 
اقدامات دانشگاه مأموریت گرا کردن مراکز بوده بنابراین 
برخى کد رشته  محل هاى تحصیلى در راستاى مأموریت 
مراکز حذف شده است به طورى که در یکسال اخیر از 12 
هزار کد رشته محل تحصیلى مراکز این دانشگاه به هشت 

هزار و600کد رشته محل تحصیلى کاهش یافته است.

احمدى نژاد 2 میلیون نفر به 
جمعیت تهران اضافه کرد!

روزنامه همشهرى به مناسبت پایان سه دوره شهردارى 
متوالى محمد باقر قالیباف به مدت 12 سال ویژه نامه اى 
با عنوان «تهران جدید» منتشر کرده و به ارائه کارنامه این 
سه دوره پرداخته است. برخى از اعداد و ارقام منتشره در 
آن قابل اعتناست. از جمله اینکه در بخش «بلندمرتبه 
سازى» و در پاسخ به انتقاد از عملکرد شهردارى در این 
باره یادآور شده اســت: «در دولت دهم (دوران احمدى 
نژاد) در بندهایى از طرح تفصیلى تهران موجبات اضافه 

شدن قریب دو میلیون نفر به پایتخت را فراهم کردند.»

واگذارى جزیره «آشوراده» 
صحت ندارد

روابــط عمومى ســازمان حفاظت محیط زیســت در 
اطالعیه اى اعالم کرد که موافقت این سازمان با واگذارى 

یا هر تغییر در جزیره «آشوراده» صحت ندارد. 
پایگاه اطالع رســانى محیط زیســت در این  اطالعیه 
تصریح شده است: در دیدار روز دوشنبه (30 مرداد ماه) 
حسن صادقلو استاندار گلستان با عیسى کالنترى  معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در 
پردیسان، موضوع ظرفیت هاى استان گلستان و جزیره 
آشوراده از سوى استاندار گلستان بیان شد و وى نظرات 
خود را در این باره مطرح کرد اما هیچگونه تصمیمى در 

این زمینه اتخاذ نشد.

چرك نویس

شاید تصورش کمى براى شــما دشوار باشد؛ پنج میلیارد 
تومان قیمت یک سیمکارت؛ یعنى قیمت یک مازراتى یا 
پورشه .حتماً با خود مى گویید مگر مى شود یک سیمکارت 
به بهانه رند بودن پنج میلیارد تومان ارزش داشــته باشد؟ 
اگرچه باورش سخت است ولى وجود دارد. مى گویند خط 
بازى و خرید وفروش سیمکارت رند در میان فوتبالیست ها

خیلى رایج اســت.مثًال برخى بازیکنان بــه دنبال خرید 
سیمکارتى هستند که همانند شماره پیراهنشان رند باشد.
برخى نیز که دستى در بازار موبایل دارند، توسط شریک 
تجارى شان دست به خریدوفروش خطوط رند مى زنند که 
از این خطوط جهت بیزینس استفاده مى کنند یا دوباره آنها 
را به فروش مى رسانند. حال اگر شما صاحب یکى از این 
سیمکارت ها بودید چکار مى کردید ؟ آیا آن را مى فروختید 
و زخمى از زندگى تان را درمان مى کردید ؟یا نه به داشتن 
آن افتخار مى کردید؟ صاحب یکى از سیمکارت هاى رند 
که قیمتى حدود  دو میلیارد تومان پیشنهاد داشت در گفتگو 
با جام جم آنالین از عالقه مندى اش به شماره سیمکارت 

خود گفت واینکه حاضر به فروش سیمکارتش نیست.
تا به حــال چه پیشــنهادى بــراى خرید 

سیمکارتتان داده اند؟
قیمت هاى متفاوتى پیشنهاد شده است از یک میلیارد و 

700 تا دو میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
چرا قبول نکردید؟

براى اینکه به این شماره ام عادت کرده ام و همه دوستان 
و فامیل ها با همین شماره با من تماس مى گیرند. بنابراین 

تغییر آن کار راحتى نیست.
اما در عوض قیمت پیشــنهادى نیز بســیار 

وسوسه کننده است؟

بله وسوسه کننده است ولى من تسلیم نشدم ونمى شوم.
شاید شــما به چنین پولى نیاز ندارید و کامًال 

تأمین هستید؟
شــاید هم من به میزانى بیشــتر از این پول به بانک ها 

بدهکار باشم.
چه کسى به شما پیشنهاد دو میلیارد تومانى 

داده است؟
صاحب شماره ... که مى تواند رندترین شماره ایران باشد، 
چند وقت پیش با من تماس گرفت و گفت حاضر اســت 
سیمکارت مرا به قیمت دو میلیارد تومان بخرد ولى من 

نپذیرفتم.
فکر مى کنید قیمت آن سیمکارت چقدر است ؟

حدود چهار میلیارد تومان.
به نظر مى رسد خرید وفروش سیمکارت یک 

سرگرمى است تا تجارت.
هم تجارت است وهم ســرگرمى. برخى از اینکه چنین 
سیمکارت هایى داشته باشــند به خود مى بالند. همین 
افراد وقتى ماشــین 9 میلیاردى دارند طبعًا به داشــتن 
ســیمکارت دو میلیاردى نیــز عالقــه مندند.البته این 
فقــط مخصوص ایران نیســت در همین همســایگى 
کشــورخودمان در دبى یک شــماره پالك تک رقمى 
خــودرو بــاالى 200 میلیــارد تومان خریــد وفروش

 مى شود.
پس شما هم که مصر هستید سیمکارتتان را

 نمى فروشــید  به داشــتن چنین شماره اى 
مى بالید ؟

من فقط بخاطر عادت به این شــماره حاضر به فروش 
روند منفى ورود گردشگران عراقى و حوزه خلیج فارس آن نیستم.

به کشور درحالى همچنان ادامه دارد که سفر گردشگران 
اروپایى و آمریکایى با رشد فزاینده اى همراه بوده است.

عبدالرضا مهاجرى نژاد، مدیــرکل دفتر برنامه ریزى و 
حمایت از توسعه گردشگرى  با اعالم آمار گردشگران 
ورودى به کشور در سه ماهه نخســت امسال به ایسنا 
گفت: در این مدت، یک میلیون و 148 هزار و 50 نفر به 
ایران سفر کردند، درحالى که آمار گردشگران سال پیش 
در زمان مشابه، یک میلیون و 187 هزار و 233 نفر بود 

که حاکى از رشد منفى به میزان 6/9درصد است.
او، افــت این آمــار را منســوب به کشــورهاى حوزه 
خلیج فارس و عراق دانست و افزود: در سه ماهه نخست 
امسال ورود گردشــگران از این کشــورها با 9 درصد 
کاهش مواجه شــده که تحــت تأثیر روابط سیاســى 
کشــورهاى حوزه خلیج فارس با ایران پس از جریان 
سفارت عربســتان، ناامنى در کشــورهاى پیرامونى و 

وضعیت نامناسب اقتصادى در عراق و سوریه بوده و در 
دو سال گذشته آمار ورود گردشگران خارجى به ایران را 
نزولى کرده است. به گفته مهاجرى نژاد، سال 95 نیز آمار 
کلى گردشگران ورودى به کشور با 5/2درصد کاهش 

روبه رو شده است.
وى ادامه داد: سال گذشــته در مجموع چهار میلیون و 
911 هزار و 920 نفر به ایران سفر کردند که در مقایسه 
با سال نودوچهار، 5/2 درصد کاهش آمار داشته که ناشى 
از رشد منفى 9/9درصدى سفر از کشورهاى حوزه خلیج 

فارس و عراق بوده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزى و حمایت از توسعه گردشگرى 
در عین حال به رشد جذب گردشگر از بازارهاى اروپایى 
پس از برجام اشــاره کرد و گفت: اگرچه میل به ســفر 
به ایران در کشــورهاى حوزه خلیج فارس و عراق بنا 
به شــرایط اقتصادى و سیاســى کمتر شــده، اما سفر 
گردشگران اروپایى و آمریکایى به ایران از سال 95 (تا 

تیرماه) با 56/6درصد رشد همراه بوده است.
به گفته او، پس از برجام و از مردادماه سال 94 تا پایان 
سال 95 از کشورهاى غربى و بیشتر اروپایى 478 هزار و 
826 نفر به ایران سفر کردند، درحالى که پیش از برجام 
در فاصله دى ماه 92 تا تیرماه نود وچهار، 35 هزار و 852 

اروپایى به ایران سفر داشتند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزى و حمایت از توسعه گردشگرى 
درباره نظریه حاکم در بازار ایران که گردشگران عرب 
را به مراتب درآمدزاتر از اروپایى هایى که ایران را براى 
سفر انتخاب مى کنند مى داند، اظهار داشت: این نظریه 
درستى است که گردشــگران حوزه خلیج فارس درآمد 
بیشــترى براى ما دارد، چون آنها در کنار سفر زیارتى 
براى درمان و تفریح هم به ایران مى آیند که درآمدزایى 
بیشترى دارد، اما شرایط این بازار فعًال معکوس است که 
بیشــترین علت آن هم به وضعیت سیاسى و اقتصادى 

آنها برمى گردد.

فصل سوم برنامه «شناسایى، کشــف و مستندسازِى 
بقایاى باستان شــناختى راه شاهى هخامنشى» عالوه 
بر شناســایى بیش از 130 اثر و محوطه در این راه، به 
کشف تعداد پایه ستون در مناطق نورآباد و مرودشت و 
قطعاتى از جاده سنگفرش در مناطق کازرون، مرودشت 

و سپیدان منجر شد.
احسان یغمایى، سرپرست برنامه پژوهش هاى باستان 
شناسى راه شاهى هخامنشى اظهار داشت: یکى از آثار 
مهم تاریخى و فرهنگى ایران، راهى کهن است که در 
متون کالسیک یونانى از آن به «راه شاهى» هخامنشى 

یاد کردند.
وى با بیان اینکه با وجــود اهمیت این راه کهن تاکنون 
پژوهش باستان شناسى درخورى درباره آن انجام نشده 
بود افزود: در سه فصل برنامه باســتان شناسى حاضر 
تالش شده است تا مســیر این راه کهن در حد فاصل 
شوش در خوزستان تا تخت جمشــید در استان فارس 

شناسایى شود.
این باستان شناس پیشکسوت جاده شاهى هخامنشى را  

یک شبکه پیام رسانى شگفت انگیز و جزئى از تشکیالت 
ادارى هخامنشیان دانست و اظهار داشت: اداره امور این 
شاهنشاهى گسترده عهد باستان -از هند تا مدیترانه- از 
طریق این راه و شــاخه هاى فرعى آن انجام مى شده 
اســت. به گفته یغمایى ایــن راه از جنبه هاى گوناگون 

ادارى، سیاسى، نظامى و بازرگانى داراى اهمیت است.
وى افزود: با گذشــت بیش از دو هزار ســال  از زمان 
ســاخت این راه، یافتن بقایاى آن، به ویــژه با توجه به 
تغییرات گســترده اى که با توسعه شــهرها و اجراى 
برنامه هاى عمرانى در سراسر کشور انجام شده دشوار

 بود.
یغمایى یافتن تعــدادى پایه ســتون در مناطق نورآباد 
و مرودشــت، و قطعاتى از جاده ســنگفرش در مناطق 
کازرون، مرودشــت و ســپیدان را از جمله مهمترین 
یافته هاى این فصل دانســت و تصریح کرد: نتایج سه 
فصل پژوهش حاضر در آینده نزدیک به صورت کتابى 
توسط پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى انتشار 

خواهد یافت.

برخى از پزشکان که البته تعدادشان کم نیست، از فشار 
کارى و اقتصادى شان شکایت دارند. از پزشکان متخصص 
گرفته تا پزشکان عمومى که براى کسب درآمدى قابل 
قبول مجبورند ســاعت هاى زیادى را در مراکز درمانى 
کار کنند و حتى به دورافتاده ترین مناطق کشور بروند. 
در این میان وضعیت پزشــکانى که دوره هاى دستیارى 
یا همان تخصص را مى گذرانند به مراتب بدتر اســت. 
خیلى از آنها با داشتن همسر و فرزند و درآمد اندکى که از 
کار زیاد در بیمارستان دارند مجبورند هزینه هاى زندگى 
را تأمین کنند. «محمد.ه» سال چهارم دوره دستیارى را 
مى گذراند. او 12 ساعت از وقتش را در روز در بیمارستان 
است و فشــارکارى زیادى را تحمل مى کند. با این حال 
میزان درآمدش از یک و نیم میلیون در ماه تجاوز نمى کند. 
در کنار این دانشــجویانى که امیدوارند بعد از اتمام دوره 
تخصص  درآمدشان افزایش یابد، پزشکان عمومى هستند 

که در کنار کار زیاد درآمد پایینى دارند.
«ماندانا.ش» پزشــک عمومى شاغل در اورژانس یکى 
از بیمارستان هاى شلوغ تهران است. مى گوید: بخاطر 
داشتن فرزند نمى توانم بیشتر از یک شیفت کار کنم و به 
همین دلیل درآمدم با کارانه اى که دریافت مى کنم 
چهار تا پنج میلیون تومان است. این در 

حالى است که در همین ساعت کارى فشار زیاد کارى در 
بخش اورژانس وجود دارد.  او ادامه مى دهد: با این حال 
اغلب مردم فکر مى کنند ما درآمدهاى چند صد میلیونى 
داریم و گاهى برخوردهاى نامناســب و توهین آمیزى با 

ما دارند. 
محمد جهانگیرى معاونت نظارت و برنامه ریزى سازمان 
نظام پزشکى هم معتقد است: درصد اندکى از پزشکان 
درآمدهاى میلیونى دارند و غالب آنها حقوق هاى متوسطى 
دارند و حتى همین درآمد هم که بیشتر آن در قالب کارانه 
است ماه هاست که پرداخت نشده است. در سایر رشته هاى 
شغلى نیز همیشه افرادى هستند که درآمدهاى خیلى باال 

دارند و این مشمول همه نمى شود.
 جهانگیرى با اشــاره به اینکه ســاعت کار مفید جامعه 
پزشکى بســیار باالست مى گوید: پزشــکان عمومى، 
متخصصان،داخلى و نسخه نویس و حتى جراحان عمومى، 
روانپزشکان و متخصصان عفونى که حجم فعالیت باالیى 
دارند، درآمد متناسبى ندارندو خیلى از آنها مجبورند چند 
شیفت کار کنند تا هزینه هایشــان را تأمین کنند. اما به 
دلیل جنس کار در حوزه بهداشــت درمان شیفت کارى 
زیاد مى تواند باعث فرسودگى و کم شدن راندمان کارى 

پزشکان شود.

آمار گردشگران خارجى در 3 ماه اول 96

 رشد 56 درصدى سفر اروپایى ها
گفتگوى خواندنى با صاحب یک سیمکارت رند میلیاردى

سیمکارتم را 2میلیارد خواستند، ندادم! 

این تصویر یک راه هخامنشى است

یک گزارش متفاوت

با پزشکانى که فیش نجومى ندارند آشنا شوید

وقتى بهانه اى براى « به من مربوط نیست» وجود ندارد

اطالع ندادن کودك آزارى، جرم است

معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى کشور با اشاره به 
تلفن اورژانس اجتماعى با شماره 123، گفت: اگر کسى 
مى داند که جایى کودك آزارى اتفاق افتاده حتماً باید آن 
را خبر دهد و عدم اطالع آن جرم است به آن معنا که براى 

آن حبس و جزاى نقدى در نظر گرفته اند.
حبیب ا... مسعودى فرید اظهار داشت: اگر در همسایگى 
فردى، موردى از کودك آزارى اتفاق افتاد، او نمى تواند 
بگوید«به من ارتباطى ندارد» چرا که طبق قانون ارتباط 
دارد. وى تصریح کرد: متأسفانه برخى افراد هنگام مشاهده 
موارد کودك آزارى مى گویند که «بچه خودش است»یا 

در موارد همسرآزارى مى گوید «این مسئله به من ربطى 
ندارد» در صورتى که طبق قانون این موارد به ویژه کودك 

آزارى باید با شماره تلفن 123، اطالع داده شود.
وى خاطرنشان کرد: یکى دیگر از اقدامات براى مبارزه با 
کودك آزارى، افزایش توجه حوزه هاى انتظامى و قضائى 
و شدت عمل با اینگونه موارد و اطالع رسانى درباره تبعات 
کودك آزارى است. یعنى کسى که کودك آزارى مى کند 
، چه از نزدیکان کودك باشد و چه حتى پدر و مادر کودك 
درصورت کودك آزارى باید بدانند که چه تبعاتى دارد و این 

مسئله مى تواند اثر بازدارندگى داشته باشد. 
معاون امور اجتماعى سازمان بهزیســتى کشور اظهار 
داشــت: طبق قانون مصوب مجلس در سال 81 درباره 
حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ، کودك آزارى یک 
جرم عمومى است به آن معنا که نیاز به شاکى خصوصى 
ندارد و اگر به طورمثال اورژانس اجتماعى یا هرکس دیگر 
به قوه قضائیه و دادگسترى خبر دهد که یک کودك آزارى 
اتفاق افتاده است، قوه قضائیه حتماً آن را پیگیرى مى کند 
و نیازى به این ندارد که حتماً باید شاکى خصوصى بیاید 

شکایت کند.

عضــو کمیســیون اقتصادى مجلس شــوراى 
اســالمى از اقدام وزراى کشــور و بهداشت در 
انتخاب مدیران زن در این دو وزارتخانه خبر داد.

زهرا سعیدى با اشاره به عدم انتصاب خانم ها به 
عنوان وزیر در دولت دوازدهم، گفت: وزارت علوم، 
بهترین جایگاهى که هم اکنون روحانى مى تواند 
وزیر خانمى براى آن انتخــاب کند. زیرا نیمى از 
جامعه ما را زنان تحصیلکرده تشکیل مى دهند و 
این زنان توانایى و صالحیت قرار گرفتن در رأس 

این وزارتخانه را دارند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شوراى اسالمى 
با بیان اینکه هیچ دلیل شرعى و عرفى براى عدم 
حضور خانم ها در سمت هاى وزارتى و مدیریتى 
کالن وجود ندارد، تصریح کرد: همگى باید توجه 
داشته باشیم که در کشور به جاى توجه به مباحث 

جنسیتى، شایسته ساالرى مالك قرار گیرد.
وى با بیان اینکه خبرها حاکى از این اســت که 
برخى وزرا، مدیران خانم انتخاب کردند، افزود: 
بر اساس خبرهاى رسیده وزیر کشور یک مدیر 
زن انتخــاب کرده و وزیر بهداشــت نیز در حال 
اقدام اســت. البته ســمت هاى این افراد هنوز 

مشخص نیست.

نماینده مبارکه:

روحانى وزیر علوم را 
از زنان انتخاب کند
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قدردانى وزیر بهداشت از رئیس 
سابق دانشگاه علوم پزشکى 

وزیر بهداشت با صدور پیامى از خدمات دکتر اصغرى 
در مدت مسـئولیت ریاسـت دانشـگاه علوم پزشکى 

اصفهان، تقدیر کرد.
متن پیام وزیر بهداشـت به شـرح ذیل است: «بدین 
وسیله از خدمات ارزشمند و تالش مستمر و شایسته 
شما در مدت تصدى مسئولیت ریاست دانشگاه علوم 
پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى اصفهان صمیمانه 
تشکر و قدردانى مى نمایم. امید است همواره به عنوان 
یکى از نیروهاى ارزشـمند در نظام سـالمت موفق و 

پیروز باشید.»
همچنین وزیر بهداشـت با صدورحکـم جداگانه اى 
دکتر اصغرى را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان 

غذا و دارو منصوب کرد.

بهره بردارى از
 37 طرح در نطنز

فرماندار نطنز گفت: در هفته دولت، 37 طرح عمرانى، 
آموزشى و خدماتى در شهرسـتان نطنز بااعتبار 175 

میلیارد ریال به بهره بردارى مى رسد.
یوسـف حسـنى اظهارداشـت: در هفتـه دولـت در 
شهرستان نطنز، به غیر از شـش طرح مخابراتى، 37 
طرح دیگر به ارزش 175 میلیارد ریال به بهره بردارى 

مى رسد.
وى گفت: یکى از طـرح هاى  ضرورى  شـهر نطنز، 
طـرح فاضالب مسـکن مهر اسـت کـه احـداث آن 
ضرورى اسـت و بـا پیگیرى هـاى نماینـده مجلس، 
براى ایـن پروژه 30 میلیـارد ریال بودجـه اختصاص 

یافته است.

پلمب 72 واحد صنفى متخلف
رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان از پلمب 
72 واحـد صنفى متخلف شـهر اصفهان در راسـتاى 
اجراى طرح سـاماندهى صنـوف فاقد پروانه کسـب 

خبر داد.
سـرهنگ اکبر عاصمى افزود: در ایـن طرح 72 واحد 
صنفى متخلف به علت نداشـتن پروانه کسب و عدم 
رعایت قوانین و مقررات مربوطـه پلمب و براى 165 

واحد صنفى دیگر اخطاریه پلمب صادر شد.

مبارزه با بیمارى سالک 
در شهر ورزنه

طرح مبارزه با بیمارى سالک در ورزنه از مناطق شرقى 
و سالک خیز استان اصفهان اجرا شد.

بخشدار بن رود گفت: بسیج سـازندگى اصفهان این 
طـرح را با مشـارکت 30نفر از بسـیجیان و همکارى 
مرکز بهداشـت شـماره یک اصفهـان و مرکز جامع 

سالمت شهر ورزنه اجرا کرد.
احمد صادقى افزود: در این طرح بیش از 200هکتار از 
اراضى شهرك امام جعفر صادق(ع) شهر ورزنه در دو 

مرحله طعمه گذارى و النه کوبى شد.
وى گفت:عامـل بـروز بیمـارى سـالک موش هاى 
صحرایى هسـتند که از طریق پشـه هایى کـه با این 
جونـدگان ارتبـاط داشـته اند بـه انسـان ها سـرایت 

مى کند.

توزیع بن تخفیف کتاب و 
نوشت افزار در کاشان

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
کاشـان از ارائه بـن تخفیف کتـاب و نوشـت افزار به 

مناسبت هفته دولت خبر داد.
مصطفى جـوادى مقـدم اظهار داشـت: به مناسـبت 
گرامیداشـت هفتـه دولـت و در راسـتاى گسـترش 
فرهنگ کتابخوانى اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى 
با همکارى یکى از انتشـارات این شهرستان اقدام به 
تهیه بن تخفیف کتاب با 35درصد و نوشت افزار با 15 

درصد تخفیف نموده است.
وى افزود: بن هاى تهیه شـده از تاریخ دوم شـهریور 
ماه(امـروز) تا ششـم شـهریور ماه بین دسـتگاه هاى 
اجرایى شهرسـتان توزیع خواهد شـد و تا سـیزدهم 

شهریور ماه اعتبار خواهد داشت.

مرمت دیواره هاى قلعه تاریخى روســتاى قورتان از دوره 
پیش از اسالم و بزرگ ترین دژ تاریخى استان اصفهان آغاز 
شد. مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى وگردشگرى 
استان اصفهان گفت: مرمت دیواره هاى این قلعه تاریخى 
در منطقه شــرق اصفهان با بیش از دو میلیارد ریال اعتبار 

آغاز شده است. 
فریدون اللهیارى مراحل قبلى مرمت این قلعه عظیم تاریخى 
با بیش از 43 هزار متر مربع مساحت را در سال هاى 90 و 95 
شامل مرمت دیواره ها و استحکامات این قلعه ازجمله برج 
هاى قلعه بیان کرد و گفت: تاکنون درحدود 570 متر مربع 
از دیواره ها، کنگره ها و برج هاى این قلعه عظیم تاریخى در 

جداره هاى خارجى مرمت شده و امسال پیوند و آزاد سازى 
و مرمت تمامى دیوار خارجى و مرمت و بازســازى بخش 
هایى از کنگره هاى باالى دیوار هاى قلعه در دست مرمت 
است. وى گفت: در این اثر تاریخى منحصر به فرد که پنج 
خانواده سکونت دارند در ماه محرم آیین هاى مذهبى ازجمله 
«زارخاك» درعصر تاسوعا با حضور مردم روستا در این قلعه 

تاریخى برگزار مى شود.
گفتنى است؛قلعه قورتان داراى بیش از 50 خانه تاریخى، 
ســه مســجد ، دو بازارچه، یک حمام، خانقاه و دو آسیاب 
خرداد 1387 با شماره 22938 در فهرست آثار ملى کشور 

قرار گرفت.

دادستان عمومى و انقالب اصفهان از انسداد و غیرفعال 
شدن چهار هزار حلقه چاه آب غیر مجاز در این استان در 

آینده اى نزدیک خبر داد.
حســن رحیمى اظهار داشــت: باتوجه به بخشــنامه 
دادستانى کل کشــور در خصوص انســداد چاه هاى 
غیرمجــاز آبــى و نظر بــه اینکه تــداوم وجــود این 
چاه ها در کنار پدیده خشکســالى، ضربــه مهلکى به 
سفره هاى آب زیرمینى خواهد زد، پیگیرى این موضوع 
در دســتور کار جدى دادســتانى اصفهان قرار گرفته 

است.
وى با اشاره به اینکه مسدود کردن چاه هاى غیر مجاز 

از مرکز استان آغاز شده است، خاطرنشان کرد: انسداد 
چاه هاى غیر مجاز داراى منفعت عمومى اســت و در 
صورت عدم جلوگیرى از برداشــت آب از این چاه هاى 
بدون مجوز قانونى، ســطح آب هاى زیرزمینى کاهش 
مى یابد و به مرور شاهد از دست رفتن کشاورزى سایر 

کشاورزان نیز خواهیم بود.
رحیمى با تأکیــد بر اینکه دادســتانى اصفهان در کنار 
کشــاورزان و نه در مقابل آنهاســت از دســتگاه هاى 
متولى خواســت با در نظر گرفتن شــرایط و اولویت ها 
نســبت بــه انســداد چــاه هــاى غیرمجــاز اقدام 

کنند.

مرمت 
بزرگ ترین دژ تاریخى استان 

4000 چاه آب غیر مجاز در 
استان مسدود مى شود

 فرماندار تیران و کرون گفت: بــا اختصاص زمین جدید 
براى احداث تصفیه خانه فاضالب تیران، ســاخت این 

تصفیه خانه آغاز شد.
على رحمانى با اشاره به توقف اجراى پروژه فاضالب شهر 
تیران اظهار داشت: به دلیل وجود مخالف مردمى و محلى 
در احداث تصفیه خانه فاضالب که در زمین هاى روستاى 
نهضت آباد وجود داشت پس از برگزارى جلسات متعدد 
براى رفع این اختالف، نهایتاً با نظر کارشناسى و مسئوالن 

احداث تصفیه خانه در یک منطقه دیگر مصوب شد.
وى افزود: با اختصاص زمین جدید براى احداث تصفیه 
خانه فاضالب تیران و انجام مطالعات در این خصوص، 
ساخت این تصفیه خانه آغاز شده و عملیات اجرایى احداث 
آن در زمین جدید توسط پیمانکار شرکت آب و فاضالب 

صورت مى گیرد.
فرماندار شهرستان تیران و کرون با اشاره به اجراى شبکه 
شهرى این پروژه بیان داشت: لوله گذارى شبکه فاضالب 
شهر تیران در بخشى از شــهر انجام شده و شرکت آب و 
فاضالب نیز وضعیت پروژه را کنترل کرده است و آسفالت 

معابر نیز در حال انجام است.
رحمانى خاطرنشــان کرد: اجراى پروژه فاضالب شهر 
تیران یک مدل مشــارکتى بین مردم و ســرمایه گذار 
است که تحت نظارت شــرکت آب و فاضالب شهرى 

اجرا مى شود.

مدیراداره آب و فاضالب روســتایى شهرستان دهاقان 
گفت: آب آشامیدنى این شهرســتان از نظر بهداشتى 

مطلوب است و هیچگونه آالیندگى ندارد.
عزیز ا... پناهى اظهار داشــت: 99 درصد از کلرزنى آب 
آشامیدنى در روستاهاى دهاقان مطلوب است واز نظر 
آزمایش هاى میکروبى و کلرزنى در استان اصفهان نیز 

حائز رتبه است.
وى باتوجه به اینکه در چند ماه گذشته 480 مورد آزمون 

کلرسنجى در روستاهاى دهاقان انجام شده، گفت: آب 
آشامیدنى این شهرستان از نظر فلزات سنگین نیز قابل 
قبول بوده و هیچ گونه شــبهه اى در زمینه آالیندگى 

وجود ندارد.
مدیر اداره آبفار دهاقان خاطرنشــان کرد: شستشــوى 
مخازن آب در شهرستان هر شــش ماه یکبار صورت 
مى گیرد و براى هرگونه آزمایش براى چاه هاى جدید با 

مرکز بهداشت شهرستان مکاتبه مى شود. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: در 
حال حاضر بیش از صد سنگ قبر داراى بیش از هزار و 
500 سال قدمت در قبرستان روستاهاى خارا و مالواجرد 

به صورت سالم وجود دارد.
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى در خصوص پیدا 
شدن ســنگ قبرى با قدمت بیش از هزار سال در پروژه 
بازسازى امامزاده بابا ترك(ع) اظهار داشت: این سنگ 
قبر متعلق به حدودى هزار سال پیش است که در پروژه 

بازسازى این امامزاده کشف شده است.
وى با اشــاره به اینکه در حال حاضر نیز در روستاهاى 
منطقه شــرق اصفهان صدها ســنگ قبر داراى بیش 

از هزار و 500 ســال قدمت وجود دارد، افزود: بیشــتر 
این سنگ قبرها در روســتاهاى خارا و مالواجرد وجود 

دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در ادامه 
با اشــاره به اینکه این ســنگ قبرها متعلــق به دوران 
قبل از ورود اســالم به منطقــه بوده اســت، تصریح 
کرد: اغلــب این قبرها به ســمت بیــت المقدس دفن 

شده اند.
وى اضافــه کــرد: ســنگ قبــر دو تن از همســران

 امام صادق (ع) نیز به صورت مستند در این دو قبرستان 
وجود دارد.

آیین تحلیف و انتخاب هیئت رئیسه پنجمین دوره شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان صبح دیروز با حضور فرماندار 
اصفهان، منتخبان این شورا و اصحاب رسانه برگزار شد.

احمد رضوانى، فرماندار اصفهان در آیین تحلیف و انتخاب 
هیئت رئیسه پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر اصفهان 
اظهارداشت: 639 نفر در انتخابات شوراهاى اسالمى شهر 
اصفهان مورد رقابت قرار گرفتند که نهایتًا 13 نفر مورد 

قبول مردم اصفهان قرار گرفته و انتخاب شدند.
وى تصریح کرد: براى انتخابات شــوراى شهر اصفهان 
692 شعبه در 15 ستاد منطقه شهردارى و یک ستاد سیار 

در اصفهان فعال بود؛ همچنین تعــداد کل آراء مأخوذه 
انتخابات شوراى اسالمى شــهر اصفهان 760 هزار و 

587 رأى بود.
رضوانى یادآور شد: در شهرســتان اصفهان تعداد 964 
شــعبه اخذ رأى نزدیک به 50 درصد انتخابات اســتان 
اصفهان بر دوش فرماندارى اصفهان و 50 درصد دیگر 

آن مربوط به 23 فرماندارى دیگر بود.
وى بیان داشــت: اصل ایجاد شوراهاى اسالمى شهر و 
روستا نشان دهنده اهتمام نظام مقدس جمهورى اسالمى 
به استفاده مجموعه فکرها و دیدگاه هاى مختلف در اداره 

امور کشور است که این موضوع نقطه مقابل نظام هاى 
استبدادى است.

وى اضافه کرد: پرهیز از نگاه هاى جناحى، فردگرایى و 
قوم گرایى ضرورت یک شوراى موفق خواهد بود که با 
شناختى که از منتخبان دارم اطمینان دارم که در خدمت 

به مردم موفق خواهند بود.
رضوانى عنوان کرد: توفیق و موفقیت شوراها در اداره امور 
کشور سرمایه اى را به نام اعتماد عمومى افزایش مى دهد 
که این اعتماد زمینه ساز حضور گسترده مردم در اداره امور 

و به ویژه در انتخابات هاى آینده خواهد بود.

اصفهان از جمله شهرهاى کالن کشــور است که با دو 
قطب بسیار متفاوت یعنى گردشگرى و صنعت، اما هنوز با 

چالش اساسى در اقتصاد خود یعنى اشتغال روبه رو است.
طبق آخرین آمار اســتاندار اصفهان در سال 95 میزان 
بیکارى کشــور 12/2 درصد بود و این در حالى است که 
میزان بیکارى در اصفهان 14/4 درصد بوده است و این در 
حالى است که انتظار مى رفت در استانى با هشت هزار واحد 
صنعتى و کارگاهى، اصفهان در صدر استان هاى اشتغالزا 
باشد اما چندین سال است که رکود، برنامه هاى بخش 
خصوصى براى افزایش تولید و صادرات را برهم زده است 

و اصفهان توان افزایش فرصت هاى شغلى خود را ندارد.
از طرف دیگر واحدهاى صنعتى که هم در دولت گذشته 
و نیز دولت یازدهم در اصفهان راه اندازى شــده اســت، 
بسیار محدود بود و نتوانســت به نیازهاى اشتغالزایى در 
اصفهان پاسخگو باشد اما با وجود ظرفیت هاى صنعتى 
و گردشــگرى در شــهر، نگاه ها همچنان به نهادهایى 
همچون شهردارى هاست تا زمینه مشارکت اقتصادى و 

ایجاد فرصت هاى شغلى را ایجاد کنند.
این موضوع هرچند مى تواند بخش کوچکى از نیاز اصفهان 
به اشتغال را تأمین کند اما به دلیل ماهیت ذاتى، تنها در 
کوتاه مدت تأثیرگذار است چراکه پروژه هاى مشارکتى 
شهردارى ها بعد از مراحل اجرایى به اتمام مى رسد و دیگر 

امکان تأمین شغل پایدار را ندارد.

در طرح هایى که به حوزه گردشــگرى شــهرى ارتباط 
دارد نیز معموًال اشــتغالزایى چندانى نــدارد و نمى تواند 
پاسخگوى سیل بیکاران در اصفهان باشد و تنها مى تواند 
زیرساخت هاى توسعه گردشگرى و ایجاد فرصت براى 

سرمایه گذاران دیگر را فراهم کند.
هرچند مســئوالن اصفهان تأمین درآمدهاى اســتان 
و اشــتغال را از حوزه گردشگرى جســتجو مى کنند اما 
واقعیت آن اســت که در جریان سرمایه گذارى اصفهان 
پتانسیل هاى انسانى قوى براى جذب ندارد و نمونه بارز آن 
را مى توان در فرارى دادن سرمایه گذارى که براى ساخت 
طرح توسعه فرودگاه شهید بهشتى اصفهان به این شهر 

آمده بود، یافت.
ســرمایه گذارى که براى اجــراى این طــرح معطل 
مانده، به اصفهان آمده بود و به دلیــل اختالفاتى که بر 
ســر زمین هاى اطراف فرودگاه با یکى از ســازمان ها 
وجود داشــت، عزم مشــهد کرد و از تصمیم خود براى 

سرمایه گذارى در اصفهان منصرف شد.
هرچند زرگرپور، اســتاندار اصفهان مشــارکت باالى 
اقتصادى در استان را دلیل تقاضاى باالى کار در اصفهان 
مى داند اما واقعیت آن است که مشارکت اقتصادى باید 
تضمین کننده ایجاد اشتغال در یک شهر باشد و اگر غیر 
از این باشد مسئوالن استان و شــهر نباید زیر بار چنین 

طرح هایى بروند.

گون زارهاى پرُپشــت انبــوه منطقه ســمیرم با ادامه 
خشکسالى و دست اندازى انســان به مرور زمان، جاى 

خود را به دشت هاى خشک و بیابانى مى دهد.
َگَون؛ گیاهى که خاستگاه آن کهن دیار ایران، با افزون 
بر 900 گونه از میان هزاران گونه موجــود در این کره 

خاکى است. 
این گیاه بیابانى به دلیل تنوع گســترده از رویش باالیى 
برخوردار است و شهرستان کوهستانى و مرتعى سمیرم 
در جنوب استان اصفهان، یکى از مناطق اصلى گون خیز 

استان و کشور محسوب مى شود. 
کارشناس ارشد و پژوهشگر منابع طبیعى و جنگلدارى 
استان اصفهان گفت: تأمین علوفه، تولید ترکیب هاى 
مختلف دارویى، تغذیه اى و صنعتى، حفظ توازن محیطى 
آفات و امراض و ســیالب ها و حفاظت از گیاهچه سایر 
پوشــش هاى گیاهى از نقش هاى مهم ایــن گیاه در 

طبیعت است. 
على حسین بهرامیان اظهارداشــت: کتیرا از مهمترین 
ترکیب هاى حاصل از برخى گونه هاى گون محسوب 
مى شــود و این ترکیب با وجود مصارف بسیار عدیده و 
مصرف فراوان آن در صنایع و بهداشــت هنوز جانشین 

صنعتى عمده اى ندارد و بى رقیب است. 
وى با بیان اینکه صدور مجوز برداشت خرداد تا شهریور 
صادر مى شــود ، افزود: گیاه َگون از جمله پوشش هاى 
مهم مراتع به ویژه در مناطق کوهپایه اى و تپه اى است. 
به گفته این کارشــناس منابع طبیعى، این گیاه به دلیل 
تراکم و ویژگى هاى رویشــى نقش مؤثرى در حفاظت 
خاك از فرسایش هاى بادى و آبى به خصوص بارندگى 

در شیب ها و خاك هاى سبک دارد. 
بهرامیان درباره اهمیت این پوشش گیاهى به ویژه براى 
مناطقى مانند سمیرم با توجه به ادامه خشکسالى تصریح 
کرد: تراکم پوشش و پراکندگى در فاصله کمى از خاك 
از برخورد باران و تگرگ به سطح خاك جلوگیرى کرده و 
پوشش گسترده ریشه اى نیز عالوه بر ایجاد چسبندگى 
بین ذرات خاك، با حفظ بقایاى گیاهان، بافت اسفنجى 
مناسبى براى ذخیره و نفوذ رطوبت به اعماق خاك ایجاد 

مى کند. 

وى گفت: برداشــت کتیرا در وسعت 510هزار هکتارى 
رویشــگاه هاى این گیاه در اســتان اصفهان، یکى از 
راهکارهاى بهره ورى مناســب از منابع طبیعى است و 
ترویج آن به شرط رعایت برخى شرایط به حفظ پوشش 
گیاهى و درآمدزایى ساکنان مناطق بومى و محلى کمک 

مى  کند. 
این محقق و کارشــناس منابع طبیعى اســتان اصفهان، 
زمان ُقرق و برداشت نکردن کتیرا را حداقل سه سال یکبار 
برشــمرد و افزود:این موضوع در منطقه ســمیرم رعایت
 نمى شود و همین باعث از بین رفتن گون ها و سوء استفاده

 فرصت طلبان شده است. 
این کارشناس ادامه داد: 60 تا 70 درصد محل هایى که 

در سال هاى گذشته اقدام به برداشت صمغ کتیرا شده، 
شاهد خشک و فرتوت شدن گون ها هستیم که اگر در 
این محل ها حضور یابید به راحتى مى توانید گون هایى 
به آن وسعت و استحکام را به راحتى از دل خاك بیرون 

بکشید. 
■■■ 

مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان سمیرم 
نیز در همین زمینه گفت: پیش بینى مى شود امسال بیش 
از 25 هزار کیلوگرم کتیــراى مرغوب از 30 هزار هکتار 

مراتع و گون زارهاى این شهرستان برداشت شود. 
محمدحسن طاهرى افزود: برداشــت این محصوِل با 
ارزش به طور معمول هر سال در مراتع منطقه با صدور 

مجوز از طریق این اداره انجام مى شود. 
وى اظهارداشــت: امســال مجوز برداشــت کتیرا از 
گون هاى این خطــه، براى 300 نفر صادر شــده و هر 
نفر تا 150 کیلو حق برداشــت این صمغ پرخاصیت را 

خواهد داشت. 
طاهرى قیمت فعلى هر کیلوگرم کتیرا در سمیرم را 40 تا 
50 هزار تومان اعالم کرد.  وى با اشاره به منطقه بیابانى 
و بدون پوشــش گیاهى «آالجابایر» در جنوب سمیرم 
یادآورى کرد: این منطقه وســیع در شهرستان سمیرم 
به یکباره تبدیل به خــاك مرده و بیابان نشــده، بلکه
 دست اندازى انسان و عبور و تجمع هر ساله دام عشایر 

در گذر زمان آن را به این روز انداخته است.

خطر در کمین گَون زارهاى سمیرم نشسته است

با 2میلیون گردشگر و 8000 کارخانه 

اصفهان در اشتغالزایى ناتوان است!
شوراى پنجم اصفهان رسماً آغاز به کار کرد

آغاز ساخت تصفیه خانه 
فاضالب تیران

آب آشامیدنى دهاقان هیچ مشکلى ندارد

وجود 100 سنگ قبر با 1500 سال قدمت در 
قبرستان  شرق اصفهان

اتوبوس هاى مسافربرى 
زیر ذره بین پلیس

رئیس پلیس راه استان اصفهان از راه اندازى 
ســامانه نظارت مردمى بر نــاوگان عمومى 
مســافربرى و کنترل نامحســوس و دقیق 

ناوگان حمل و نقل مسافر خبر داد.
سرهنگ حسین پورقیصري گفت : به منظور 
کاهش تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل 
مسافربري برون شهري و نظارت نامحسوس 
رفتار رانندگان اتوبوس هاي برون شــهري 
سامانه پیامکی و نظارت مردمی بر این ناوگان 

راه اندازي و فعال شده است.
وي با اشاره به اینکه هدف از اجراي این طرح، 
جلب مشارکت مردمی و کاهش حوادث جاده 
اي می باشد، افزود: مســافران می توانند از 
طریق ارسال پیامک به شــماره 110120 با 

پلیس راه ارتباط برقرار کنند.
این مقام انتظامی بیان داشــت : در صورت 
مشاهده رفتارهاي رانندگی حادثه ساز مانند 
صحبت کردن راننده با تلفــن همراه، عدم 
استفاده راننده یا مســافران از کمربند ایمنی، 
رانندگی با حالت خســتگی و خواب آلودگی، 
سرعت غیر مجاز و سبقت هاي بی جا، عدم 
توقف بین راه جهت بــه جاي آوردن فریضه 
نماز و یا حتی تقدیر از راننــده قانونمند می 
توانند موضوع را از طریق این سامانه به پلیس 

اطالع دهند.
ســرهنگ پورقیصري اظهار داشت: ارسال 
پیامک می بایســت فارسی باشــد و شماره 
اتوبوس بدون فاصله بین حروف و اعداد ذکر 

شود تا قابلیت بهره برداري داشته باشد.
رئیس پلیس راه اصفهان اظهار داشت: هدف 
پلیس از اجراي این طرح، بازدارندگی از وقوع 
حوادث جاده اي از طریق نظارت هاي مردمی، 
مشــارکت مردم براي کنترل نامحســوس 
ناوگان حمل و نقل مســافر، تقویت فرهنگ 
عمومی نظارت مردمــی در کاهش حوادث 
جاده اي و ترغیب و تشویق رانندگان قانونمند 

می باشد.
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  دولت یازدهم 
یک لیتر آب به اصفهان نداد

حسـن کامـران، نماینده مـردم اصفهـان در مجلس 
شوراى اسالمى اظهارداشت: دولت یازدهم یک لیتر 
آب هم به اصفهان نداده و مردم استان براى آب شرب 

خود دچار مشکل هستند.
وى در تذکـرى خطـاب بـه مسـئولین وزارت نیـرو 
اظهارداشت: حق آبه کشاورزان اصفهانى حق الناس 
اسـت و باید فکرى بـراى مدیریت منابع آبـى انجام 
گیرد، امیدواریم حق آبه پاییزه براى کشت پاییزه ارائه 
شود و مسئولین نمى توانند از حق مردم برداشت کنند.

 

پیوند آسمانى 1000 زوج 
در جوار امامز ادگان

معاون فرهنگى و اجتماعـى اداره کل اوقـاف و امور 
خیریه استان اصفهان گفت: همزمان با سالروز پیوند 
آسمانى حضرت على (ع) و حضرت زهرا (س) جشن 
ازدواج هزار زوج جوان در جوار حرم مطهر 10 امامزاده 

استان اصفهان برگزار شد.
حجت االسالم حسـن امیرى تصریح کرد: در همین 
راسـتا و به منظور ایجاد فضایى مناسب براى حضور 
زوج هـاى جوان، مکانـى همراه با سـفره عقـد براى 
زوج ها در جوار حرم مطهر امام زادگان شاخص استان 
محیا شـده بود که این افـراد مى توانسـتندبه صورت 
رایگان از ایـن مکان ها براى برگزارى جشـن ازدواج 

خود استفاده کنند.

تشکیل گروه هاى تبلیغ نوین 
و خالق در اصفهان

 اداره فرهنگى هنرى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان 
در راستاى توانمندسازى مبلغین  دینى در بکارگیرى 
ابزارهـاى نوین تبلیغـى اقدام به تشـکیل گروه هاى 
تبلیـغ نوین و خـالق کرده اسـت. ایـن گـروه ها در 
عرصه هاى رسـانه، هنرهاى تجسـمى و تصویرى، 
نرم افـزار، فضاى مجـازى و ادبیـات فعالیت خواهند 

کرد.
ایـن نهـاد حـوزوى در نظـر دارد بـا حمایـت از ایـن 
گروهاى تبلیغى و فراهم نمودن فضایى مناسب براى 
فعالیت هـاى آنها، امـکان تولید و نشـر محصوالت 
متنوع در فضاهاى مختلف رسانه اى را به وجود آورد.

بر این اسـاس، با حضور حجت االسـالم والمسلمین 
واعظى، رئیـس دفتر تبلیغات اسـالمى، گـروه هاى 
تبلیغ نوین و خالق دفتر تبلیغات اصفهان رسـما کار 

خود را آغاز کردند.

برگزارى نمایشگاه 
نوشت افزار ایرانى  

چهارمیـن نمایشـگاه عرضـه نوشـت افـزار ایرانـى 
اسـالمى،با شـعار «بچه هاى ایرانـى، قهرمان هاى 
ایرانى» همزمان با سایر اسـتان ها در اصفهان از 6 تا 

30 شهریورماه برگزار مى شود.
در این نمایشـگاه بیش از سـه هزار نـوع محصول از 
صدها تولید کننده نوشت افزار و محصوالت فرهنگى 
ایرانـى، از قبیل دفاتر و نوشـت افزار، کتـاب، کیف و 
جامدادى، هدایاى فرهنگى، بازى فکرى و حرکتى، 
لوازم جشـن تولـد و جشـن تکلیف، مهمـات تزئینى 
جنگى، پوشـاك کودك و ملزومات محـرم و اربعین، 
و با هدف حمایت از کاالى ایرانـى و ارزش نهادن به 
تولیدات متناسب با فرهنگ ایرانى اسالمى با تخفیف 

20 درصد عرضه مى شود.

نخستین پرواز اصفهان به 
ازمیر از فرودگاه شهید بهشتى

مدیرکل فرودگاه بین المللى شـهید بهشتى اصفهان 
گفت: صبح دیروز نخسـتین پرواز اصفهـان - ازمیر 
ترکیه با همکارى شـرکت هواپیمایى پگاسـوس به 
علت درخواسـت هـاى متعـدد مـردم و آژانس هاى 

هواپیمایى انجام شد.
حسـن امجدى افزود : این پرواز با هواپیماى بوئینگ 
737 و بـا ظرفیـت 180نفـر به طـور هفتگـى انجام 

مى شود.

خبر

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: فوت ناشى 
از حوادث ترافیکى در استان اصفهان در چهار ماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد کاهش 

داشته است.
على سلیمانى پور با اشــاره به اینکه در چهار ماهه سال 
جارى 355 نفر بر اثر حوادث ترافیکى جان خود را در سطح 
استان اصفهان از دست داده اند، اظهار داشت: با توجه به 
آمار 381 نفرى فوتى هاى تصادف اســتان اصفهان در 
سال گذشته، این آمار با کاهش شــش درصدى روبرو 

بوده است.
وى با اشــاره به اینکه در چهار ماهه امســال 77 نفر از 

کشته شــدگان تصادفات زن و 278 نفر مــرد بوده اند، 
تصریح کرد: از این تعــداد 195 نفر در حــوادث برون 
شهرى، 149 نفر در حوادث درون شهرى، شش نفر در 
جاده هاى روستایى و دو نفر در جاده هاى خارج از استان 

جان خود را از دست داده اند.
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان همچنین 
در خصــوص مرگ ناشــى از مصرف قــرص برنج در 
اســتان اصفهان افزود: در ســال جارى تاکنون سه نفر 
در استان اصفهان به این علت جان خود را از دست داده 
اند که آمار موجود با آمار سال گذشــته تغییرى نداشته

 است.

شــهردار اصفهان گفــت: از مردم، بخــش خصوصى،
NGO ها، دانشــگاه و همه افرادى که صاحب سرمایه 
هستند و یا ســرمایه گذارى مى کنند براى همکارى با 

شهردارى اصفهان دعوت مى شود.
قدرت ا... نوروزى اظهارداشت: اولویت اول اصفهان که 
به طور جد پیگیرى خواهیم کرد موضوع گردشــگرى و 
تبدیل  اصفهان به قطب اصلى گردشگرى کشور است؛ 
در این زمینه قــول مى دهیم و بــراى تحقق آن تالش 
خواهیم کرد. وى با اشــاره به موضوع مهم مشــارکت 
اجتماعى افزود: در این زمینه راهکارهایى در دست داریم 
که بتوانیم توان همکارى را در مدیریت شهرى افزایش 

داده و از همه افراد در بخش هــاى عمومى و خصوصى 
همکارى بگیریم. نوروزى به چالش هاى اصفهان اشاره 
کرد و گفت: چند چالش بزرگ و مهم از جمله آلودگى هوا، 
ترافیک، محیط زیست و جریان آب در رودخانه زاینده رود

از مهم ترین چالش هایى اســت که باید بــراى رفع آنها 
برنامه ریزى و تالش کنیم. وى خاطرنشــان کرد: اگر 
زاینده رود جارى نباشــد توســعه در اصفهان به درستى 
محقق نمى شــود و شــادابى به عنوان مبحثى مهم که 
باید مدنظر باشــد تحقق نمى یابد. آب و زاینده رود براى 
اصفهان مهم و از دغدغه هاى اصلى محسوب مى شود و 

پیگیرى آن یک اصل مهم به حساب مى آید.

نخستین اولویت اصفهان 
گردشگرى است

کاهش 6 درصدى فوت ناشى 
از تصادفات در اصفهان

 در حالى که درب مغازه ها هر کیلو تخم مرغ بین هفت 
هزار تا هفت هزار و 500 تومان فروخته مى شــود، اما 
رئیس اتحادیــه مرغ تخمگذار و مادر اســتان اصفهان 
گفت: در حال حاضر نسبت به اوایل مرداد ماه نرخ هر کیلو 
تخم مرغ بین هزار تا هزار و 100 تومانى کاهش داشته 
است و مغازه داران باید با قیمت پنج هزار و 200 تومان 

این محصول را بفروشند.
شهاب الدین افضل با تاکید بر اینکه فقط مجوز واردات 
تخم مرغ توسط مسئوالن کشــورى صادر شده است، 
اظهار داشت: تاکنون هیچ گونه تخم مرغى وارد کشور و 

حتى استان اصفهان نشده است.
وى با اشــاره بــه اینکه قیمــت روز تخم مــرغ درب 
مرغدارى هاى اســتان اصفهان بین چهار هزار تا چهار 
هزار و 400 تومان اســت، تصریح کرد: با احتساب سود 
بنکدارى، 23 تا 25 درصد تخم مرغ هر شــانه 30 تایى 
درب مغازه اکنون پنج هزار و 100 تــا پنج هزار و 200 

تومان باید فروخته شود.
رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار و مادر اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه در حال حاضر نسبت به اوایل مرداد ماه نرخ 
تخم مرغ در هر کیلو هزار تا هزار و 100 تومانى کاهش 
داشته است، یادآور شد: اکنون با سیر نزولى قیمت ها یک 
شــانه تخم مرغ با یک کیلو و 800 گرمتا دوکیلو در بازار 

اصفهان 10 هزار و 500 تومان باید عرضه شود.
وى با اشــاره بــه اینکه قیمــت روز تخم مــرغ درب 
مرغدارى هاى استان اصفهان در اوایل مرداد ماه بین پنج 
هزار تا پنج هزار و 100 تومان بود، تصریح کرد: طى یک 
ماه گذشته با احتساب سود بنکدارى 23 درصد تخم مرغ 
هر شــانه 30 تایى درب مغازه شش هزار تا شش هزار و 

200 تومان فروخته مى شد.

شیوع آنفلوانزا، دلیل گرانى تخم مرغ طى 2 
ماه تابستان در اصفهان

وى شیوع بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان طى سال 
گذشته را یکى از دلیل اصلى گرانى تخم مرغ در تیر و مرداد 
ماه 96 اعالم کرد و گفت: با شیوع این بیمارى در زمستان 

سال گذشــته 30 تا 40 درصد از واحدهاى مرغ تخمگذار 
اســتان اصفهان معدوم و صاحبان آن دچار خسارت بسیار 
شدند. رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار و مادر استان اصفهان با 
بیان اینکه با شیوع آنفلوآنزا درحدود یک سوم ظرفیت مرغ 
تخمگذار در استان حذف شده است، اظهار داشت: با شیوع 

این بیمارى بیشترین تلفات بخش مرغ تخمگذار در استان 
بود و اکنون که 1/5میلیون ظرفیت مرغ تخمگذار شرکت 
ســیمرغ از بین رفته، عمده تخم مرغ تولیدى اصفهان در 
داخل مصرف مى شود. وى افزود: در حال حاضر براى تغذیه 
اصفهان تخم مرغ ســیمرغ را از اســتان هاى یزد، کرمان 

و خراسان وارد استان مى شــود. افضل بیان داشت: روند 
پیش بینى تولید ما براساس روند ماه ها و سال هاى گذشته 
ثابت بوده، اما شیوع آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان این روند 
را کاهش داده و تعداد واحدهاى تولیدى تخمگذار اســتان 

اصفهان اکنون به حداقل رسیده است.
وى تصریح کرد: در استان اصفهان پیش بینى تولید سالیانه 
تخم مرغ بالغ بر 100 هزار تن اســت که متاسفانه با شیوع 
آنفلوآنزا بیشــترین تلفات بخش مرغ تخمگذار در استان 

بوده است.

رسیدن صادرات تخم مرغ اصفهان به صفر 
رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار و مادر اســتان اصفهان نظم 
بخشى به ظرفیت تولید واحدهاى مجاز در کشور را یکى 
دیگر از عوامل گرانى تخم مرغ در ســال جارى دانست و 
گفت: افزایش گرماى شدید در فصول تابستان در افزایش 

قیمت این کاال بى تاثیر نبوده است.
افضل با تاکید بر اینکه صادرات تخم مرغ از استان اصفهان 
به خارج کشــور در سال 96 به صفر رســیده است، گفت: 
بیشترین صادرات تخم مرغ کشــور به خارج کشور از این 

استان انجام مى شد، اما اکنون صادرات نداریم.
وى اظهار داشت: در حال حاضر آهنگ تولید در استان به 
گونه اى است که صادرات آن به دیگر استان هاى کشور به 
حداقل رسیده و این امر طى چندین سال گذشته بى سابقه 

بوده است.
رییس اتحادیه مرغ تخمگذار و مادر استان اصفهان با بیان 
اینکه اکنون بازار تخم مرغ در اصفهان متعادل شده است، 
افزود: به دلیل گرماى شدید در ســال جارى بازار مصرف 
تخم مرغ در اصفهان روند کاهشى دارد و هر مقدار از فصل 

گرما دور شویم مصرف و تقاضا هم افزایش مى یابد.

سخنان ضد و نقیض رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار و قیمت تخم مرغ در بازار

رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار مى گوید تخم مرغ گران نشده است

صداى مرغ ها هم از گرانى تخم مرغ بلند شد!

بلوك ســهام ذوب آهن براى چهارمین بار 
در فرابورس ایران عرضه مى شود. سازمان 
خصوصى سازى  بلوك ســهام ذوب آهن را 
به وکالــت از صندوق بازنشســتگى فوالد 

مى فروشد.
ســازمان خصوصى ســازى  پیــش از این 
طى دو نوبت یعنى در اول اســفند سال 94 
در فــروش 35 درصدى ســهام ذوب آهن 
و در 30 خــرداد ســال 95 در فــروش 73 
درصدى ســهام این شــرکت ناکام مانده 

بود.
در جریــان دور تــازه عرضه، قرار اســت 
16/75درصد سهام ذوب آهن واگذار شود. 
این بلوك ســهام پیش از این در سه نوبت، 
به ترتیب در تاریخ 26 آبان و 29 آذر ســال 
95 و 10 تیر ســال جارى عرضه شده بود، 
اما هیچ کدام از این عرضه هــا موفق نبود. 
طبق اطالعیه فرابورس ایــران، این بلوك 
ســهام روز دوشــنبه 13 شــهریور عرضه 

مى شود.
در جریــان این عرضه پنج میلیــارد و 556 
میلیون ســهم ذوب آهن به قیمت پایه هر 
ســهم 81 تومان، به حراج گذاشته مى شود. 
عرضه قبلى دهم تیر امســال انجام شــد و 
در آن زمان قیمت پایه هر ســهم ذوب آهن 
براى فروش 85 تومان و ارزش کل ســهام 
قابل فروش 472 میلیارد تومان تعیین شده 
بود امــا در چهارمین عرضه، هم شــرایط 
پرداخت ساده تر شــده و هم قیمت فروش 
22 میلیارد تومان کاهش یافته تا شاید این 
بار کسى براى خرید این بلوك سهام ترغیب 

شود.

براى چهارمین  بار؛

بلوك سهام ذوب آهن 
در فرابورس 
عرضه مى شود

اولین جشــنواره ملى فرهنگى- ورزشــى روســتا در 
روزهاى دوم و ســوم شــهریور ماه (امــروز و فردا) 
در ورزشــگاه ملت شــاهین شــهر برگــزار خواهد

 شد. 
مدیرکل فرهنگى و اجتماعى معاونت توسعه روستایى 
و مناطق محروم ریاست جمهورى در جمع خبرنگاران 
با قدردانى از فرماندار و دیگر مســئوالن شهرســتان 
شاهین شهر که میزبان برگزارى اولین جشنواره ملى 
فرهنگى- ورزشى روستا هستند، گفت: این جشنواره با 
هدف معرفى میراث معنوى و سرمایه هاى بین  نسلى با 
حضور 960 ورزشکار شامل 448 ورزشکار مرد و 320 
ورزشکار زن و 192 نفر کادر اجرایى، مربیان و داوران 
برگزار مى شود و مسابقات در دو رده بانوان و آقایان در 
13 رشته شامل هفت رشته آقایان و شش رشته بانوان 

از 31 استان کشور با هم رقابت مى کنند.
کامران کالنى اظهار داشت: در این جشنواره مسابقات 
در رشته هاى هفت سنگ، چوب کشــى، تیر و کمان، 
غازقلنگ، الختر، دارپالن و کشتى سنتى برگزار مى شود 
که این رشته ها به جز کشتى ســنتى براى بانوان هم 

برگزار مى شود. 
وى ادامــه داد: در دولت هــاى یازدهــم و دوازدهم، 
عالوه بر توجه به توان افزایى اقتصادى روســتاییان، 
توانمندســازى جوامع ملى و توجه بــه میراث معنوى 
و ســرمایه هاى بین نســلى و فناورى هــاى بومى از 

سیاست هاست.
کالنى افــزود: معاونت توســعه روســتایى و مناطق 
محروم ریاســت جمهورى در نظــر دارد براى احیاى 
برنامه هاى ملى روســتایى، با همکارى دستگاه هاى 
ذیربط اقــدام کنــد و در این راســتا ما در دو ســال 
گذشــته، عالوه بر نمایشــگاه توانمندى روستاییان، 
امسال جشــنواره ملى فرهنگى- ورزشــى روستا را 

بر پا مى کنیم.
مدیرکل فرهنگى و اجتماعى معاونت توسعه روستایى و 
مناطق محروم ریاست جمهورى گفت: در این جشنواره 
سعى شده تا مسابقاتى که ریشه ایرانى داشته و مردم در 
همه استان ها بازى مى کنند بر پا شود که اتفاق میمونى 

است چون روســتاها مهمترین کانون هاى فرهنگى 
و تاریخى هســتند. وى گفت: امید است با همت همه 
دست اندرکاران شاهد برگزارى مطلوب این جشنواره 

باشیم.
■■■

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه هم به عنوان 
میزبان اولین جشــنواره ملى فرهنگى- ورزشى روستا 
گفت: با تشــکیل کمیته هاى مربوطه، همه اقدامات 
و تمهیدات الزم بــراى برگزارى هرچــه مطلوب تر 
این جشنواره انجام شده و شــاهین شهر آمادگى 100 
درصدى براى پذیرایى از میهمان سراســر کشــور را

 دارد.
علیرضا بصیــرى با بیــان اینکه طى برگــزارى این 
جشنواره ما میزبان بیش از 960 ورزشکار، مربى و داور 
از 31 استان کشور هســتیم، افزود: در مراسم افتتاحیه 
این مسابقات جمعى از مســئوالن کشورى، استانى و 

شهرستانى حضور خواهند داشت.

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه اظهار داشت: 
شهرستان شــاهین شــهر و میمه در 10 کیلومترى 
شمال اصفهان قرار دارد و داراى شش شهر، 19 روستا 
و جمعیتى افزون بــر 240 هزار نفر اســت و به دلیل 
وجود قومیت هاى مختلف، ایــران کوچک نام گرفته

 است. 
بصیرى با بیان اینکه شهرستان شاهین شهر و میمه، 
شش هزار و 105 کیلومتر وســعت دارد گفت: در این 
شهرستان دو هزار کارخانه، ده دانشگاه و ده شهرك، 
منطقه و نواحى صنعتى استقرار دارند. این در حالى است 
که در شهرستان شاهین شهر و میمه 21 هزار ورزشکار 

داراى شناسنامه فعالیت دارد.
وى شاهین شــهر و میمه را شــهر دانش و خالقیت 
و دومین شــهر باسواد کشــور خواند و گفت: مطمئن 
هستم در مســابقات این جشــنواره، در شاهین شهر 
ورزشــکاران و میهمانان احســاس غریبى نخواهند 

کرد.

■■■
ناصر زرگر، معاون توسعه روســتایى و مناطق محروم 
ریاســت جمهورى هم گفت: اصفهان محورى ترین 
منطقه گردشگرى ایران است و وجود فرماندار مقتدر در 
شهرستان شاهین شهر و میمه، یکى از دالیل انتخاب 
این شــهر براى برگزارى جشــنواره ملى فرهنگى- 

ورزشى روستا بوده است. 
■■■

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان نیز برگزارى نمایشگاه صنایع دستى 
روســتایى اســتان اصفهان را از برنامه هــاى جنبى 
اولیــن جشــنواره ملى فرهنگى- ورزشــى روســتا 

برشمرد.
فریدون اللهیارى با بیــان اینکه دو رویکرد فرهنگى و 
هویتى و میراث ناملمــوس مى تواند به عنوان ظرفیت 
اقتصادى در روســتا و مناطق محروم مدنظر باشــد 
گفت: امید است این جشنواره در حوزه فرهنگى نتایج 
مفیدى داشته باشد و در حوزه اقتصاد، به اقتصاد روستا 

کمک کند.
وى از ثبت جهانى دو اثر شــاهین شــهر و میمه خبر 
داد و افزود: امید اســت این رویداد فرهنگى- ورزشى 
بتواند نتایج پربارى را براى شهرستان به ارمغان داشته 

باشد.
■■■

رئیس هیئت ورزش روستایى و بازى هاى بومى محلى 
استان اصفهان هم در این نشست خبرى که مدیرکل 
ورزش و جوانان اصفهــان نیز در آن حضور داشــت 
گفت: هیئت ورزش روستایى و بازى هاى بومى محلى 
استان اصفهان تنها استانى است که هشتمین المپیاد 
فرهنگى- ورزشى بازى هاى بومى محلى را در سطح 
کشور برگزار کرده و در حقیقت اصفهان مبدأ مسابقات 

بومى محلى بود.
مهدى اسدى با بیان اینکه دومین جشنواره فرهنگى- 
ورزشى روستا با یک کار جهادى ملى در حال برگزارى 
اســت، گفت: از 31 اســتان کشــور در قالب 32 تیم 
مسابقات در این جشنواره در شاهین شهر و در ورزشگاه 

ملت برگزار مى شو د. 

با حضور بیش از 700 ورزشکار زن و مرد در شاهین شهر؛

اولین جشنواره فرهنگى- ورزشى روستا از امروز آغاز مى شود
ساسان اکبرزاده
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000496 مورخ 1396/04/31 آقاى مجید ایمانى مبارکه 
به شماره شناســنامه 713 کدملى 1284442322 صادره از اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت 200/05 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 701- اصلى واقع در بخش 1 ثبت 

اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/5/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/6/2 م الف: 15397 اداره ثبت 

اسناد وامالك مرکزى اصفهان/5/720
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامــه: 9610103730304172، 9610103730304173، 9610103730304146، 
  ،9610103730304152 ،9610103730304151 ،9610103730304150 ،9610103730304149
 ،9610103730304158 ،9610103730304156 ،9610103730304154 ،9610103730304153
 ،9610103730304167 ،9610103730304166 ،9610103730304160 ،9610103730304159
9610103730304169، 9610103730304155،    شماره پرونده: 9609983730300490 شماره 
بایگانى شعبه: 960495 ابالغ شــوندهاى حقیقى: محبوبه طالبى، زهرا طالبى، احسان طالبى، محمود 
طالبى، رضا طالبى، عصمت طالبى، حکیمه طالبى، نصــرت طالبى، نعمت اله طالبى، عفت طالبى، احمد 
طالبى، مجتبى طالبى، حســین على طالبى، نبى اله طالبى، حبیب اله طالبى، حیدرعلى طالبى، اشــرف 
سلیمانى فرزند محمدحسن کدپستى:851476566   به نشانى: اصفهان-نجف آباد-خ صفا-رسالت3 . 
تاریخ حضور: 96/09/06 دو شنبه ساعت 10/30 محل حضور: نجف آباد. علت حضور: درخصوص دعوى 
نجمه صالحى بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى دراین شعبه حاضرشوید.م الف : 5599 

شعبه 1 خانواده شهرستان نجف آباد (3حقوقى سابق)/ 5/1055 
ابالغ راى

  احترامًا مقرر است متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 96/05/27 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالســه 153-96 شعبه دوم شوراى حل اختالف 
مهردشت (علویجه) به این دادگاه ارسال گردد. موضوع: الزام به انتقال ســند مالکیت سیم کارت تلفن 
همراه مقوم به مبلغ یک میلیون و دویست هزارتومان خواهان: ستاره صادقى علویجه فرزند حسین خوانده: 
سیدحمیدرضا روستایى فرزند حسین محل حضور: شوراى حل اختالف علویجه (واقع در دادگاه عمومى 
مهردشت) وقت رسیدگى 96/07/10 ساعت 9صبح، خواسته: الزام به انتقال سندمالکیت سیم کارت تلفن 
همراه. بدین وسیله به شما ابالغ میگردد خانم ستاره صادقى علویجه فرزند حسین دادخواستى بطرفیت 
شما مبنى بر الزام به انتقال سندمالکیت سیم کارت تلفن به مبلغ یک میلیون و دویست هزارتومان بابت 
سیم کارت تلفن مطرح نمودند که در شعبه دوم شــوراى حل اختالف علویجه به کالسه 96/153 تحت 
رسیدگى میباشد بنابه اعالم و درخواست خواهان و به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 
ق آ د دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى میگردد 
تا جهت رسیدگى به خواســته و دفاع ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى دراین شعبه حاضر شوید و 
ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع دادخواست بطورکامل مطلع شده و درصورت عدم حضور بموقع 
اقدام قانونى بعمل خواهاد آمد. م الف:5596 شــعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف مهردشت (شوراى 

حل اختالف علویجه) /5/1056 
اجراییه

 شماره 684/95 به موجب راى شــماره 911 تاریخ 95/12/21 حوزه 7 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ها:1.توحید رزمى فر 2.شرکت فراگستران زنده رود. به 
نشانى هردو مجهول المکان هردو متضامنًا محکوم اند به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/770/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/10/18 لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم عشر حق االجراء. مشخصات محکوم له: یاسرجعفرى نجف 
آبادى به نشــانى: گلدشــت بلوارمعلم کوچه فرهنگ. 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 تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5608-شعبه 7 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 9/1058 
اجراییه

 شماره 1075/95 ش ح2 به موجب راى شماره 1354 تاریخ 95/12/23 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه خدیجه کاظمى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ ســى میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 995/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید چکها بشماره 726813- 95/08/20 به مبلغ بیست 
میلیون ریال و 726812-95/07/20 به مبلغ ده میلیون ریال لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتى مى باشد. محکوم له: مرتضى باقرى به 
نشانى: نجف آباد-خ شریعتى بعد از چهارراه بازار فروشگاه ترمه. 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 اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5521-شعبه 2 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/1059 
حصر وراثت

مجید جعفرى جوزدانى داراى شناســنامه شــماره 1848 به شــرح دادخواســت به کالسه 547/96 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــى حصر وراثــت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان کرم 
جعفرى جوزدانى بشناســنامه 97 در تاریــخ 96/05/10 اقامتــگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته 
ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1-مجید جعفــرى جوزدانى ش ش 1848، (پســر 
متوفى) 2-ســمیه جعفــرى ش ش 2021، 3-ثریاجعفــرى جوزدانــى ش ش 7، 4-فرخنده جعفرى 
جوزدانــى ش ش 113، 5-فاطمــه جعفــرى جوزدانــى ش ش 1080276701، (دختــران متوفى) 
6-ســکینه جعفرى جوزدانى ش ش 1، (همســر متوفى) متوفى بــه غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى 
نــدارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتــى درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهى مــى نماید تا 
هر کســى اعتراضى دارد یــا وصیتنامــه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظــرف یک ماه
 به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف:5612  شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 

 5/1060
حصر وراثت

 بتول صالحى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 570 به شــرح دادخواست به کالسه 538/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه صالحى نجف آبادى 
بشناســنامه 11541 در تاریخ 95/03/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1-معصومه صالحى نجف آبادى ش ش 170، 2-بتول صالحى نجف آبادى 
ش ش 570،  3-طیبه صالحى نجف آبادى ش ش 454، 4-صدیقه صالحى نجف آبادى ش ش 474، 
5-زهرا صالحى نجف آبادى ش ش 214، 6-بیگم صالحى نجف آبادى ش ش 49، (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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف :  5602 شعبه 10 شوراى حل 

اختالف نجف آباد /5/1061 
حصر وراثت

 غالمعلى طوسى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 2123 به شرح دادخواست به کالسه 522/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت ابراهیمى جوزدانى 
بشناسنامه 61 در تاریخ 96/04/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-مهدى ابراهیمى جوزدانى ش ش 1209، (برادر متوفى) 2-فاطمه ابراهیمى جوزدانى 
ش ش 16، 3-اشرف ابراهیمى جوزدانى ش ش 18، 4-زهرا ابراهیمى جوزدانى ش ش 55، 5-طاهره 
ابراهیمى جوزدانى ش ش 23، (خواهران متوفى) 6-غالمعلى طوسى نجف آبادى ش ش 2123، (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 شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف :5601 شعبه 10 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/  5/1062
حصر وراثت

پروانه چاوشى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 383 به شرح دادخواست به کالسه 523/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس چاوشى نجف 
آبادى بشناســنامه 548 در تاریخ 96/04/06 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1-پروانه چاوشــى نجف آبادى ش ش 383، 2-الهام چاوشى نجف آبادى 
ش ش 1381،  3-پروین چاوشى نجف آبادى ش ش 33، 4-مهدى چاوشى نجف آبادى ش ش 2004، 
(فرزندان متوفى)، 5-عفت جاللى جالل آبادى ش ش 35، (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 شورا تقدیم 

دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف:5598 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/5/1063 
ابالغ رأى

شماره 611/94 مرجع رسیدگى: شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مجید ابراهیمى فرزند 
رضا با وکالت نصرا... احمدى به نشانى خ توحید چهاراه پلیس ماکان 3 طبقه ششم واحد 27 خواندگان: 
1- فرهاد آذرى به نشــانى مجهول المکان 2- محمدابل وردى به نشــانى مجهول المکان 3- محمد 
کروندیان به نشــانى مجهول المکان 4- مهدى زرکشان به نشــانى مجهول المکان 2  خواسته: رأى 
اصالحى گردشــکار: وکیل مدافع خواهان با تقدیم الیحه اى که تحت شماره 00967952001100 به 
تاریخ 96/4/13 در دفتر ثبت لوایح شعبه به ثبت رسیده است اظهار داشــته شعبه به هنگام صدور راى 
و اتخاذ تصمیم در ارتباط با خواندگان ردیف هاى 6، 5، 4، 2 مبادرت به تعیین تکلیف ننموده اســت و با 
تقدیم الیحه حاضر تقاضاى صدور راى اصالحى کرده است لذا شعبه با بررسى اوراق پروند ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى اصالحى: درخصوص درخواست خواهان 
به نام آقاى مجید ابراهیمــى فرزند رضا با وکالت آقاى نصرا... احمدى بــه طرفیت خواندگان به ترتیب 
آقایان 1- محمدجواد رمضانى 2- فرهاد آذرى 3- محمدکاظــم آذرى 4- محمدابل وردى 5- محمد 
کروندیان 6- مهدى زرکشان 7- خانم مهین شفیعى و به خواسته صدور راى اصالحى و تعیین تکلیف 
و اتخاذ تصمیم در ارتباط با خواندگان ردیف هاى 6، 5، 4، 2 شــعبه از توجه به اظهارات خواهان و وکیل 
مدافع ایشان و متعاقبا مالحظه و مطالعه اوراق پروند و مفاد دادنامه شماره 9609976795200128 مورخ 
96/2/12 خواسته خواهان را وارد دانســته و نظر به اینکه با واگذارى و فروش خودرو از ناحیه خواندگان 
به ایادى بعدى اساسا مالکیتى براى شخص انتقال دهنده پس فروش و واگذارى خودرو به دیگرى باقى 
نمى ماند تا مواجهه با تکلیف باشــد لذا با محکومیت خوانده ردیف هفتم به انتقال قطعى و رسمى سند 
خودرو موضوع دعوى به نام خواهان با حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى شعبه مستندا به مواد 84، 89 
و 309 قانون آیین دادرسى مدنى راى بر به رد دعوى خواهان نسبت به خواندگان ردیف هاى 6، 5، 4، 2 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره ظرف مــدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
عمومى و حقوقى اصفهان مى باشــد ضمنًا تسلیم رونوشــت راى اصلى بدون رونوشت راى تصحیحى 
ممنوع مى باشد. م الف: 16578 شــعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/ 5/1066
ابالغ نظریه کارشناسى

شماره ابالغنامه:9610103730203049 شماره پرونده:9509983730200876 شماره بایگانى شعبه: 
950882 موضوع آگهى ابالغ نظریه کارشناســى و اظهار هرمطلبى نفیًا یا اثباتًا وبا توجه بعلت حضور به 

خواندگان ابالغ میگردد، ظرف مهلت 7 روز اقدام در غیراینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد 
شد. (کوشا - پریسا - بابک – پریا – داریوش – سیاوش- ســارا ) همگى بهنیا. م الف:5628- شعبه 2 

دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/ 5/1067 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مرضیه جوزى فرزند محمد دادخواســتى به طرفیت ســهراب ربیعى فرزند یاسین-حســین 
یزدانى نجــف آبادى به خواســته الزام به تنظیم سندرســمى یــک قطعه زمین از پــالك ثبتى 782 
تقدیم دادگا ه هــاى عمومى شهرســتان نجف آباد نمــوده که جهت رســیدگى به شــعبه 2 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد ارجاع و به کالســه 960243 ح/2 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 96/07/24 و ســاعت 11:30 تعیین شــده اســت.به علت مجهول المکان خوانده سهراب ربیعى 
فرزند یاســین و درخواســت خواهان/شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین داد رســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امــور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى میشــود تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهــى و اطالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافت ودر وقت مقــرر فوق جهت
 رسیدگى حاضر گردد.م الف:5585-شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى نجف آباد/5/1068 

حصر وراثت
کتایون سعیدفر داراى شناسنامه شــماره 1289 به شرح دادخواست به کالســه 514/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منوچهرسعیدفر بشناسنامه 11 در 
تاریخ 90/04/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1-کیومرث سعیدفر ش ش 1، (پسر متوفى) 2-کتایون سعیدفر ش ش 1289، 3-فاطمه سعیدفر ش 
ش 107، (دختران متوفى) 4-سکینه یبلوئى ش ش 1022، (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 شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف:5614 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/1069 

حصر وراثت
رجبعلى حیدرى داراى شناسنامه شماره 61 به شرح دادخواست به کالسه 548/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امید حیدرى بشناسنامه 1080232621 در 
تاریخ 95/03/08 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1-رجبعلى حیدرى ش ش 61، (پدر متوفى) 2-فاطمه انتشارى نجف آبادى ش ش 748، (مادر 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. م الف:5613 رئیس شعبه 10 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 5/1070 
اجراییه

 شماره 801/95 به موجب راى شماره 1061 تاریخ 95/12/03 حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها:1.کبرى خداجویى2.ابراهیم پارسایى نیک3.داریوش 
حدادى به نشــانى همگى مجهول المکان محکوم اند به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 760/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نشرآگهى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید تقدیم دادخواست 95/09/21 لغایت زمان پرداخت محکوم به 
که درهنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال میگردد درحق خواهان رضا توکلى به نشانى: 
نجف آباد خ 17شهریور جنب بیمارستان شهید منتظرى بن بست خادم الحسین پ56 و نیم عشر دولتى. 
به اســتناد ماده 19 آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توســعه اقتصادى،اجتماعى،فرهنگى 
محکوم علیه مکلف اســت: پس ازابالغ این اخطاراجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهــد درغیراینصورت پرونده جهت اقدام 
قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگســترى محل تحویل خواهد شد. م الف: 5633 شعبه 3 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/1071 
اجراییه

 شماره 492/94 ش ح12 به موجب راى شــماره 1118 تاریخ 94/11/28 حوزه .... شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه قادر دیدارسوها به نشانى اردبیل-تبرج صدف-
طبقه دوم پ26کدپ1111111111 محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ..... ریال بابت هزینه دادرسى و ابطال تمبر ازباب تســبیب و نیز پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از 
تاریخ سررسید 94/07/10 لغایت اجراى حکم و نیم عشر دولتى. محکوم له: محمود فاضل فرزند ابراهیم 
به نشانى: نجف آباد-خ شــریعتى خ مجاهد مرکزى کوى پورمحمدى بن بست غالمى. ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه 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. 

م الف:5620-شعبه 12 حقوقى  شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/1072
ابالغ راى

راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد بتاریخ .../.../95 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم 
شوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشــکیل است. پرونده امر به کالسه 
991/95 شوراى حل اختالف سوم تحت نظر اســت. مالحظه مى گردد خوانده احمد عابدینى علیرغم 
ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و 
اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است، عرض دیگرى ندارم. شورا 
با بررسى محتویات پرونده و اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
درخصوص دعوى خواهان مســعود توکلى باوکالت تیناصادقى پور بطرفیــت خوانده احمد عابدینى به 
آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 36/000/000 ریال بابت دو فقره سفته و فاکتور فروش 
بشماره هاى 822469 - 822470 به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت 
تاخیردرتادیه تقدیم دادخواســت 95/11/17 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلســه 
دادرســى و تصویرمصدق ســفته و قرارداد فروش مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و 
باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت 
تشخیص مستدا به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده احمد عابدینى به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 665/000 
ریال هزینه دادرسى وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 250/000 ریال، بیست و پنج هزار تومان 
هزینه نشــرآگهى و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید تقدیم دادخواست لغایت زمان 
پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان 
مسعودتوکلى باوکالت تیناصادقى پور صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خوانده احمدعابدینى 
غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف:5636-داود خوشنویس 

قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد /5/1073 
ابالغ راى

کالسه پرونده:1042/95 شماره دادنامه:438-95/07/18 مرجع رسیدگى کننده: شعبه سوم شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان: مسعود توکلى به نشانى نجف آباد خ 17 شهریور جنب بیمارستان کوچه خادم 
الحســین پ56، وکیل تیناصادقى پور خواندگان:1. عباس طاهرى2.مهنازیکپایى3.پروانه مظاهرى4.

بتول یکپایى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 13/000/000 ریال وجه یک فقره سفته و 
قرارداد به انضمام هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل. گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى مسعودتوکلى باوکالت 
تیناصادقى پور بطرفیت 1.عباس طاهرى2.مهنازیکپایى3.پروانه مظاهرى4.بتول یکپایى به خواســته 
مطالبه مبلغ 13/000/000 ریال بابت سفته شــماره 407160 و قرارداد شماره 15500-1570 شورا با 
بررســى اوراق و محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه دادرسى و تصویر مصدق سفته و قرارداد 
مورد ادعاى خواهان که به امضاءخواندگان رسیده اســت و با توجه به عدم حضور خواندگان و عدم ارائه 
دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى مطروحه را محرز و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 198و 515 و 
519 و 522 و 502 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان ردیف اول و دوم 
و چهارم به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال و محکومیت تضامنى عبــاس طاهرى و مهناز یکپایى و 
پروانه مظاهرى و بتول یکپائى به پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 190/000 
هزینه دادرســى و پرداخت مبلغ 250/000 ریال هزینه نشرآگهى و هزینه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
وکال درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد.راى صــادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. م 

الف:5635- قاضى شوراى حل اختالف سوم حوزه قضائى نجف آباد/ 5/1074 
ابالغ راى

راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد بتاریخ 96/01/23 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم 
شوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشــکیل است. پرونده امر به کالسه 
990/95 شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده نعمت اله مرادى علیرغم 
ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و 
اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است، عرض دیگرى ندارم. شورا 
با بررسى محتویات پرونده و اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
درخصوص دعوى خواهان مســعود توکلى باوکالت تیناصادقى پور بطرفیــت خوانده نعمت اله مرادى 
به آدرس مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 7/500/000 ریال بابت ســه فقره ســفته بشماره 
0258967و0258965 و 0258966 به شــرح متن دادخواســت به انضمام مطلق خسارات دادرسى و 
خســارت تاخیردرتادیه تقدیم دادخواســت 95/11/17 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان 
درجلسه دادرسى و تصویرمصدق سفته ها مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به 
عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص 
مســتدا به ماواد 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
نعمت اله مرادى به پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 150/000 ریال 
هزینه دادرسى وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 250/000 ریال، بیست و پنج هزار تومان هزینه 
نشرآگهى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید تقدیم دادخواست 95/11/17 لغایت زمان 
پرداخت محکوم به ک ه در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان 
مسعودتوکلى باوکالت تیناصادقى پور صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خوانده نعمت اله مرادى 
غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف:5634-داود خوشنویس 

قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف/ 5/1075
ابالغ راى

کالسه پرونده: 1241/95 شماره دادنامه:..... تاریخ رسیدگى: 96/05/04 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
یزدانشهر خواهان: مسعود توکلى باوکالت تیناصادقى پور نشانى: نجف آباد-خ15خردادمرکزى جنب بیمه 
ایران. خواندگان: 1.خدیجه جاللى2.على جاللى3.حمیدآرپناهى نشانى: همگى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه به اســتناد چک. با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست مسعود توکلى باوکالت تیناصادقى پور به طرفیت 
1.خدیجه جاللى(صادرکننده)2.على جاللى3.حمیدآرپناهى(ضامن ظهرنویس) به خواسته مطالبه مبلغ 
4/000/000 ریال به اســتناد 1 فقره چک بشــماره 910491 بعهده بانک صادرات به انضمام خسارات 
دادرسى (ازجمله هزینه دادرســى، و خســارت تاخیر در تادیه) بدین توضیح که خواهان دردادخواست 
تقدیمى اظهار داشته است چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است. 
و خوانده ردیف اول با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرســى حضور پیدانکرده و دفاعى نیز درخصوص 
خواسته معمول نداشته و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، و خوانده ردیف دوم با وصف 
ابالغ واقعى/قانونى درجلسه حضور پیدانکرده و دفاعى نیز درخصوص خواسته معمول نداشته و دلیلى هم 
بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر اسنادتجارى 
استحقاق خواهان رابر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مســتندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
4/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مستندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده 
استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع تشــخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ 94/05/17 چک مذکور تا زمان وصول آن که محاسبه آن 
بااجراى احکام اســت درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و نیز خوانده ردیف اول را به استناد تبصره 

و ماده اخیر یادشده و قاعده تســبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده رابه پرداخت 
160/000 ریال هزینه دادرســى درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره (نسبت به خوانده ردیف 
اول و دوم و سوم غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و ظرف بیست روز پس 
از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. م الف:5632 قلى زاده قاضى شعبه 

چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/5/1076 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:257/96 شماره دادنامه:785-96/05/10 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: شــهرام میرزایى به نشانى: تیران 
روســتاى الور وکیل خواهان: رسول سیاهى به نشانى نجف آباد خ امام شــرقى بعدازچهارراه شهردارى 
خواندگان 1.فرشته صادقى2.قاسم محمدى به نشانى هردو مجهول المکان بخواسته: مطالبه گردشکار: 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص 
دعوى شهرام میرزایى بوکالت رســول سیاهى بطرفیت 1.فرشــته صادقى2.قاسم محمدى با موضوع 
مطالبه وجه یک فقره چک بشماره 9517/81507-12 مورخ 95/12/08 به مبلغ نود و سه میلیون ریال 
بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت 
از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى 
بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 
198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به 
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ نود و سه میلیون ریال بصورت تضامنى بابت اصل خواسته و مبلغ 
صدوهشتاد و شش هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیرتادیه از تاریخ 95/12/08 
لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف:5622-قاضى پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /5/1077 
تحدید حدود اختصاصى

شماره: 1396/08/405388 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 19/1029 
واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى بموجب رأى شماره 7000728- 
1396/2/23 در اجراى قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد سند رسمى به نام خانم عطر گل پایان هفشجانى 
فرزند غالمعلى در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15  قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز سه شنبه 
مورخ 1396/6/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهى به کلیه 
مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 519 پورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 5/1080
حصر وراثت

کامران بازرگان داراى شناسنامه شماره 90 به شرح دادخواست به کالسه 82/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان پرویز بازرگان باغبادرانى بشناســنامه 82 
در تاریخ 1396/5/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- ارجمند بانو بهادران باغبادرانى به ش.ش 71 فرزند خلیل همســر متوفى 2- کامران بازرگان به 
ش.ش 90 فرزند متوفى 3- الهه بازرگان به ش.ش 126 فرزند متوفى 4- احســان بازرگان به ش.ش 
725 فرزند متوفى 5- سهیال بازرگان به ش.ش 809 فرزند متوفى 6- الهام بازرگان به ش.ش 28 فرزند 
متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 665 شــعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبهادران 

(مجتمع شماره یک)  / 5/1081
حصر وراثت

نصرت صادقیان خشوئى داراى شناسنامه شماره 2263 به شرح دادخواست به کالسه 241/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیزقلى ضیائى بشناسنامه 19 در 
تاریخ 1396/02/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- ندا ضیائى فرزند عزیزقلى ش.ش 501 ت.ت 1358 صادره از خرمشهر (دختر متوقى) 2- هدى 
ضیائى فرزند عزیزقلى ش.ش 11445 ت.ت 1360 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- ایالء ضیائى فرزند 
عزیزقلى ش.ش 124 ت.ت 1364 صــادره از لنجان (دختر متوفى) 4- مهســا ضیائى فرزند عزیزقلى 
ش.ش 8010 ت.ت 1367 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- نصرت صادقیان خشــوئى فرزند اله قلى 
ش.ش 2263 ت.ت 1335 صادره از آبادان (همســر متوفى) و الغیر. 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 667 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /  5/1082
ابالغ رأى

شماره پرونده: 189/95 مرجع رسیدگى: شــعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: محمد 
غریبى دورکى فرزند ملک محمد- نشانى: زرین شهر- خیابا شهید صادقى- نبش اعظم 1- پالك 21 
خوانده: 1- على ضامن پور فرزند عبدالى نشانى: زرین شــهر- خیابان سجاد- سلمان فارسى- پالك 
20، 2- گلى ضامن پور فرزند عبدل نشــانى: زرین شهر- بلوار بسیج- قدس 1- انتهاى قدس 1- جنب 
کانال خواسته: تحریر ترکه گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه 
مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: 
درخصوص دادخواســت آقاى محمد غریبى دورکى فرزند ملک محمد به طرفیت 1- آقاى على ضامن 
پور 2- گلى ضامن پور هر دو فرزند عبدل به خواســته تحریر ترکه مرحوم صغرى ضامن پور متوفى به 
تاریخ 1392/03/03 در اقامتگاه دائمى خود واقع در زرین شهر شورا با عنایت به گواهى فوت به شماره 
484001 ف/16 صادره از ثبت احوال محل و ســایر مدارك ضمیمه دادخواســت، مستندا به مواد 206 
و 207 قانون امور حبســى قرار تحریر ترکه نامبرد را صادر و اعالم و در اجــراى ماده 210 همان قانون 
مقرر میدارد دبیرخانه شــورا وقتى را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از انتشار آن آگهى نباشد معین 
کرده و با هزینه متقاضى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى نماید که ورثه یا نماینده قانونى آنها 
بســتانکاران و مدیونین به متوفا و کســان دیگرى که حقى بر ترکه متوفا دارند در ساعت معین در شورا 
براى تحریر ترکه حاضر شــوند. قرار صادره با رعایت ماده 18 آیین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه 
سوم توســعه ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 612 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  / 5/1083

اجراییه
شماره 1297/93 به موجب رأى شماره 268 تاریخ 94/4/14 حوزه دهم شوراى حل اختالف شهرستان 
لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه اردشیر سلیمانى فرزند رضا نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ 20/500/000 دو میلیون و پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 160/000 
تومان بابت هزینه کارشناسى و پرونده تامین دلیل و مبلغ یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه مبلغ (20/500/000) ریال وفق شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى از زمان تقدیم 
دادخواســت در 92/9/30 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان نعمت اله عسگرى فرزند محمدتقى 
نشانى: اصفهان- شهررضا- میدان شهداء- هشت بهشت پالك 58 و نیم عشر اجرایى در حق صندوق 
دولت و به لحاظ غیابى بودن رأى صادره اجراى حکم توســط دایره ا جرا منــوط به معرفى ضامن معتبر 
از سوى محکوم له مى باشــد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 576 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/ 5/1084
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان مسعود توکلى با وکالت تیناصادقى پور دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خوانده زهره محبى و مجید جهانبخش به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 521/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/07/05 ساعت 4 عصر 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم 

شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5637 شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد /5/1087 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان مسعود توکلى با وکالت تیناصادقى پور دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خوانده روح اله عظیمى، رضابویراحمدى و على على عسگرى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان 
نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 525/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 
96/07/05 ساعت 4/30 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 دادرسى 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 نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5640 شــعبه 8 شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 5/1088 
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان مسعود توکلى با وکالت تیناصادقى پور دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خوانده نسرین گشول، سیده عزت باقرى و پروانه کوخائى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 519/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/05 
ساعت 3/45 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 دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت  عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف:5639 شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/1089

ابالغ وقت رسیدگى
- خواهان مسعود توکلى با وکالت تیناصادقى پور دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خوانده لیال شــفیعى آبادچى، مریم شــفیعى و مهدى کافى موسوى به شــوراى حل اختالف شعبه 8 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 523/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/07/05 ساعت 4/15 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 دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که 
با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود.  م الف:5638 شعبه 8 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 5/1090
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604010359000306/11 شــماره بایگانى شعبه: 9600106 شــماره ابالغیه: 
139605102129000583 بدین وسیله به آقاى حمزه امیدى نرگسى، نام پدر: على، شماره شناسنامه: 
16، شماره/ شناسه ملى: 4679763736، متولد: 1361/11/01، به نشانى: زرین شهر- خ امام شمالى- 
کوچه شهید معینى ابالغ مى شود که شرکت تولیدى فراورده هاى لبنى دوشه آمل به استناد سند رهنى 
شماره 34977- 1395/03/05 دفتر اسناد رسمى 105 آمل جهت وصول مبلغ 250/000/000 (دویست 
و پنجاه میلیون) طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9600314 واحد 
اجراى اسناد رسمى آمل تشکیل شده است و سپس به این واحد نیابت اجرایى داده شده که پرونده کالسه 
9600106 نیز در این واحد تشگیل گردیده است و طبق گزارش مورخ 1396/04/13 مامور، محل اقامت 

شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، مورد 
وثیقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بســتانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل 
فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 650 ابراهیمى- مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى لنجان /5/1091 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره نامه: 9610113641000269 شــماره پرونــده: 9309983642400516 شــماره بایگانى 
شــعبه: 960183  آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: حســین قنبرى حســب متحتویات پرونده کالسه 
950965 ك102 آقــاى حســین قنبــرى فرزند جعفر متهــم به بزه فــروش مال غیر، بــا توجه به 
مجهول المــکان بودن نامبرده و با اســتناد مــاده 115 قانون آییــن دادرســى دادگاههاى عمومى 
وانقالب در امــور کیفرى مراتــب یک نوبت آگهــى و از نامبرده دعوت مى شــود در جلســه مورخ 
1396/07/03 ســاعت 9:00 صبــح در شــعبه 102 دادگاه کیفــرى 2 زریــن شــهر جهــت 
دفاع از خود و رســیدگى حاضر شــوند در صورت عدم حضــور دادگاه غیابًا رســیدگى و مبادرت به

 صدور رأى مى نماید. م الف: 301 شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شــهر لنجان (102 جزایى ســابق)  
5/1095/

فقدان سند مالکیت
شماره صادره: 1396/08/402570 آقاى سید حسین امامى گورتانى با وکالت مع الواسطه از طرف خانم 
عزت محققیان گورتانى فرزند قربانعلى طبق وکالت نامه شماره 16371- د1396/3/31 دفترخانه 297 
اصفهان به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده است مدعى است 
که یک جلد سند مالکیت مربوط به 6000 سهم مشاع از 7500 سهم ششدانگ یکباب کارگاه آلومینیوم 
سازى و باغ مشجر متصله به پالك ثبتى 515/147 واقع در سیاه افشار بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 
017024 که در صفحه 29 دفتر 264 امالك ذیل ثبت 31783 به نام نامبرده فوق ثبت شده است و سند 
صادر شده و سپس مفقود شده است. بنابراین چون ن امبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد.  م الف: 529 پورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /5/1096

تحدید حدود اختصاصى
شماره صادره: 1396/08/405905  نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالك شماره 
19/1028 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام ابراهیم زارعى 
کلیشادى فرزند حسین در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم 
در روز پنجشنبه مورخ 96/6/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 528 پورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /5/1097

اجرائیه
محاکم تجدیدنظر در مرکز اســتان اســت. 5647 /م الف رئیس شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو نجف 
آباد-میرزازاده اجرائیه شــماره:9610423730100297 شــماره پرونــده: 9509983730101083 
شماره بایگانى شعبه: 951096 مشــخصات محکوم له: محمدعلى ادریس ارانى فرزند حسین نشانى: 
اصفهان-نجف آباد-چهارباغ ســپهرى ك ادریسى مشــخصات محکوم علیهم:1.ایمان آصفى نژاد 
فرزند یداله به نشــانى اهواز پل آیت اله بهبهانــى جنب ترمینال قدیم آبــادان مجتمع رفاهى طالییه 
اهواز 2.جلیل شــعبانیان به نشــانى مجهول المکان. 3. شــرکت برین کاران فردوس به نشانى اهواز 
پل آیت اله بهبهانى جنب ترمینال قدیم آبادان مجتمع رفاهى طالییه اهواز محکوم به: بســمه تعالى 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه شــماره 9509973730101407 محکوم علیه ها 
بصورت تضامنى محکوم اند به پرداخــت مبلغ 445/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 14/330/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیرتادیه از تاریخ 1395/11/25 
لغایت زمان وصول محکوم به درحق محکوم له اجرایى و پرداخت 22/500/000 ریال بابت نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابــالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگــذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحونزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 4- خوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پــى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده امــوال براى پرداخت دیون کافى 
نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 
م الف:5650-میرفتاح دادرس شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان نجف 

آباد/5/1104 
مزایده

 در پرونده کالســه 950108 ح/5 اجرایى و به موجــب دادنامه 0397-950 صادره از شــعبه پنجم 
عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى مرتضى خیرالهى و حمید شــریف محکوم اســت به پرداخت 
2/667/933/000 ریال بابــت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حــق محکوم له و مبلغ 
116/650/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى 
نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس منتخب آقاى مهندس مهدى کرمى و علیرضا ذوالفقارى 
به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب کارگاه تیرچه بلوك به نشــانى نجف آباد-بلوار خرمشهر 
و داراى ســوابق ثبتى 1508 به میزان 9/7 و 1 ســهم مشاع از 24 سهم ششــدانگ به مساحت حدود 
1258/2 مترمربع و شامل ساختمان ادارى،استخر مدفون به ابعاد 7*3/4 با عمق 2 متر انبار سیمان و با 
فرض انجام تغییر کاربرى جمعا بارزش 2/000/000/000 ریال و نیز یک باب مغازه واقع در خ رضائى 
شمالى- خ محمدرسول اله پ46 و داراى سوابق ثبتى به مساحت حدود 19/5 مترمربع و با سقف تیرچه 
بلوك و داراى انشعابات آب و برق و تلفن و نیز بشــماره ملک ثبتى 528 جمعا بارزش 900/000/000 
ریال ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/06/15 ساعت 12 و در محل 
اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک 

موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف :5656  مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد 5/1109 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000652 مورخ 1396/05/31 خانم عفت السادات اعظمى 
به شماره شناسنامه 32315 کد ملى 1282251929 صادره از اصفهان فرزند رسول بر ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 114/42 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3798 – اصلى واقع در بخش 3 

ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/6/19 م الف: 17296 صفائى- 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/6/101 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000630 مورخ 1396/05/31 آقاى مصطفى غائى به 
شماره شناســنامه 29272 کدملى 1282220251 صادره از اصفهان فرزند کریم نسبت به 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 92/95 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3505 باقى 

مانده- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139660302023000632 مورخ 1396/05/31 آقاى محمود غائى به 
شــماره شناســنامه 839 کدملى 1284430464 صادره از اصفهان فرزند کریم نسبت به 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 92/95 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3505 باقى 

مانده- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 3- برابر رأى شــماره 139660302023000634 مورخ 1396/05/31 آقاى محمدرضا غائى 
به شماره شناســنامه 503 کدملى 1285312201 صادره از اصفهان فرزند کریم نسبت به 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 92/95 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3505 باقى 

مانده- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 4- برابر رأى شــماره 139660302023000636 مــورخ 1396/05/31 آقاى احمدرضا غائى 
به شــماره شناســنامه 23 کدملى 1284456447 صادره از اصفهان فرزند کریم نسبت به 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 92/95 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3505 باقى 

مانده- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انتقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/6/19 م الف: 17300 صفائى- 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/104 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103642500780 شــماره پرونده: 9609983642500640 شماره بایگانى 
شعبه: 960678 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: محمد خســروى نشانى: اصفهان- فالورجان ایمان 
شهر جنب آسیاب مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 1 روز- محل حضور: زرین شهر مهلت حضور: 96/06/29 
نوع علت حضور: اداى توضیح و دفاع از اتهام انتســابى با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به 
شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

م الف: 662 شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) /6/105 
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وزیر راه و شهرســازى گفت: پس از اتصال ده اســتان 
باقیمانده کشــور به شــبکه ریلى، به  تأمین سه هزار 
واگن مســافرى با اختصاص ســه میلیارد یورو اعتبار 

نیازمندیم.
عباس آخونــدى تصریح کرد: طبــق برآوردها باید در 
حدود 30 هزار واگن بارى به ناوگان اضافه کنیم زیرا با 
تعداد موجود نمى توان ظرفیت جابه جایى بار را به پنج 
برابر افزایــش داد و براى تأمین نــاوگان بارى به ازاى 
هر واگن درحدود 120 هــزار دالر منابع مالى مورد نیاز

 است.
به گفته وى، هر واگن با کشنده درحدود 40 میلیارد ریال 

پول نیاز دارد.
وى افــزود: طبق برنامه ششــم توســعه دســتیابى 
به ســهم 30 درصدى از حمل  کاال در کشــور توسط 
شــبکه ریلى به معنــى این اســت کــه 40 میلیون 
تن بــار جابه جا شــده در ســال 1395 بایــد به 195 
میلیون تن در ســال 1400 افزایش یابــد، یعنى باید 
توســعه حمل ونقــل ریلى تــا پنــج برابــر افزایش 

یابد.
وزیر راه و شهرســازى ادامــه داد: ســهم جابه جایى 
حمل ونقل مسافر توســط راه آهن نیز باید به 20 درصد 

برسد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با تأکید بر افت قدرت خرید 
بازنشستگان، گفت: یک شنبه هفته آینده بحث اصالح 

ساختار صندوق ها در دستور کار دولت قرار مى گیرد.
على ربیعى گفت: فعًال اتفاقات بزرگى در کشــور صورت 
گرفته و نســبت به دهه 60 و 80 پنجــره امنیتى بزرگى 
براى کشور باز شده است. در دهه کنونى قشر تحصیلکرده 
افزایش یافته و ما براى حدود 600 هزار شــغل در سال 
برنامه ریزى کــرده ایم. وى با بیان اینکه، کارشناســان 
معتبــرى از برزیل و ســنگاپور براى ایجاد رشــته هاى 
ُپرکشش اشــتغال به ایران آمده اند، اظهار داشت: تمرکز 
ما در برنامه ششم بر کاهش بیکارى است با اینکه عرضه 

نیروى کار بر اشتغال موجود پیشى گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعى با بیــان اینکه،  بانک 
مرکزى و دولت به ایجاد اشتغال متقاعد شده اند و در زمینه 
گردشگرى معتقدند وام باید به جاذبه گردشگرى پرداخت 
شــود، گفت: در جایى که بخش خصوصى نتوانسته 25 
درصد رشد کند، نمى توان انتظار داشت تعاونى ها به 25 

درصد رشد برسند.
ربیعى اظهارداشــت: یکى از برنامه هایم این اســت که 
شش میلیون شــاغل داریم که بیمه بازنشستگى ندارند 
و امیدواریم بخش بیمه فراگیر را در بخش بازنشســتگى 

دنبال کنیم.

طرح بیمه 6 میلیون شاغل 
اجرا مى شود

به 3میلیارد یورو 
براى 3000 واگن نیاز داریم

هشدار 
سونامى کشتار جاده اى

مدیرعامل شـرکت راه آهن با اشاره به طرح 35 میلیارد 
دالرى توسـعه فـوالد تصریح کـرد: این طـرح حجم 
بارهاى معدنى را به 210 میلیون ُتن افزایش مى دهد اما 
بر فرض جذب 70 میلیون تن آن توسط راه آهن، حداقل 
100 میلیون تن این حجـم روى جاده ها حمل  خواهد 
شد که باعث از بین رفتن زیرساخت ها و سونامى عظیم 

کشتار جاده اى خواهد شد.
سـعید محمدزاده با اشـاره بـه نظـر رئیس جمهورى و 
پیگیرى هاى وزیـر راه و شهرسـازى در حـوزه ریلى و 
حمایت مجلس در تبیین برنامه ششم بیان داشت: در این 
برنامه چند بند در توسعه حمل ونقل ریلى در نظر گرفته 
شده است و با توجه به اینکه حمل ونقل ریلى به ازاى هر 
تن کیلومتر بار در مقایسه با حمل ونقل جاده اى حد اقل 
یک هفتم سـوخت مصرف مى کنـد؛ در ایـران به طور 
متوسـط به ازاى حمل هـر یک تن کیلومتر به نسـبت 
جاده در حدود 48 سى سـى سـوخت کمتـرى مصرف 

مى کند.

قیمت میوه پایین است 
معـاون وزیر جهـاد کشـاورزى گفـت: قیمـت باالى 
برخى محصوالت کشـاورزى مانند میوه ناشى از نبود 
تشکل هاى فعال در حوزه بازرگانى در این بخش است 
که باعث مى شـود قیمت برخى محصوالت از تولید تا 

مصرف چند برابر شود.
محمد على طهماسبى اظهار داشت: هم اکنون قیمت 
انواع میـوه در بـازار پایین اسـت و پیش بینى مى شـود 
امسـال درحدود 22 میلیون تُ ن انواع محصوالت باغى 
اعم از میوه هاى سردرختى و محصوالت گلخانه اى در 

کشور تولید شود.
وى افـزود: وزارت جهـاد کشـاورزى بـه دنبـال ایجاد 
زنجیره تولید بـوده و امیدواریم در آینده بـا راه اندازى و 
توسعه این تشکل ها دیگر شاهد باال بودن قیمت برخى 
محصوالت کشـاورزى مانند میوه و فاصله زیاد آنها از 

تولید تا بازار نباشیم.

کسرى 38 هزار میلیاردى 
بودجه امسال

رئیس سـازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه 346 هزار 
میلیارد تومانى که در قانون آمده است عمال پیش بینى 
ما آن اسـت که در حد 309 هزار میلیـارد تومان تحقق 
پیدا مـى کند.محمدباقـر نوبخت گفت:بحـث بودجه 
مسئله بسـیار مهمى اسـت و نیاز به مدیریت مالى وزرا 
دارد و در جلسـه دیروز هیئت دولت ایـن موضوع مورد 
بررسى قرار گرفت و در جلسـات آتى نیز به آن خواهیم 

پرداخت.

دریافت 80 درصد مالیات 
برارزش افزوده از 5000 مؤدى 
معاون مالیـات بر ارزش افزوده سـازمان امـور مالیاتى 
کشور با تشریح وضعیت الیحه صندوق مکانیزه فروش، 
مالیات ارزش افزوده و سهم اصناف از وصولى ها، گفت: 
80 درصد وصولى مالیات بر ارزش افزوده بر دوش پنج 

هزار مؤدى بزرگ است.
محمد مسـیحى افـزود: در قانـون بودجه سـال 96 با 
احتسـاب عوارض، بالـغ بـر 58 هـزار میلیـارد تومان 
درآمـد از ایـن محـل پیـش بینـى شـده کـه 43 هزار 
میلیارد تومـان آن مالیـات و بقیه عوارض اسـت. وى 
ادامـه داد: ایـن مالیـات نسـبت بـه مالیـات مسـتقیم 
سهل الوصول تر است و در مجموع با احتساب عوارض 
وصولى در چهار ماهه اول سـال، از درآمد مالیات هاى 

مستقیم پیشى گرفته است. 

افزایش واردات 
نفت خام چین از ایران  

 اداره کل آمـار چین اعالم کـرد واردات نفـت خام این 
کشور از ایران افزایش یافته است.

بر اسـاس این گزارش، واردات نفت خام این کشـور از 
ایران امسـال با 0/45 درصد افزایش سـاالنه، به 568 

هزار و 720 بشکه در روز رسیده است.

ویترین

معاون اقتصادى بانک مرکزى از دســتورالعمل جدید 
این بانک در رابطه با ســود بانکى خبــر داد و گفت: از 
11 شــهریور ماه بانک ها ملکف خواهند بود نرخ ســود 
على الحساب سپرده هاى یکســاله را حداکثر 15 درصد 
و براى ســپرده هاى کوتاه مدت و روزشمار تا 10 درصد 

تعیین کنند.
پیمان قربانى با اشاره به روند کاهشى نرخ تورم در دولت 
یازدهم عنوان کرد: به رغم کاهش تورم، چسبندگى نرخ 
سود در نظام بانکى از معضالت محسوب مى شود این در 
حالى است که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد، این 
چسبندگى در ســود موجب تحت تأثیر قرار دادن تأمین 

مالى از مجراى بانکى شده است.
قربانى به برخى عوامل بر هم زننده تعادل در سود بانکى 
اشاره کرد و گفت: وجود مؤسســات غیر مجاز، فعالیت 
غیرمتعارف خودروسازان در جذب ســپرده و یا فعالیت 
برخى نهادهــاى مالى غیر بانکى موجــب این موضوع 
بودند که در راستاى رفع این موانع اقداماتى شد که اهم 

آن اصالح نظام بانکى است.
معاون اقتصادى بانک مرکزى تأکید کرد: براى هماهنگى 
در انتشار اوراق دولتى برنامه هایى در دستور کار است که 
برخى مسائل مربوط به اوراق مرابحه و سخاب را برطرف 

خواهد کرد.
وى با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده زمینه هاى الزم 
براى پایدارى و تغییر در سود ایجاد شده است، گفت: با 
این حال سعى شده که نرخ سود براى ذینفعان نیز مورد 

توجه بوده و همچنان نرخ براى سپرده گذاران در مقایسه 
با تورم مثبت باشد.

وى در توضیح بخشــنامه جدید بانــک مرکزى گفت: 
از روز 11 شهریور تمام مؤسســات اعتبارى و بانک ها 
موظف هستند نرخ سود ساالنه را تا 15 درصد به طور على 
الحساب و کوتاه مدت روزشمار تا 10 درصد تعیین کنند. 
بر این اساس نرخ هاى سود على الحساب بوده و تسویه و 

تعیین سود قطعى در پایان سال مالى خواهد بود. 
قربانى تأکیــد کرد: قرارداد قبلى حتماً با شــرایط جدید 
تمدید خواهد شد و هر گونه افزایش سرمایه در سپرده ها 
بر اساس قرارداد قبلى ممنوع است و به عبارتى هرگونه 
سپرده که قبًال افتتاح حساب شده با شرایط قبلى است اما 

استمرار قرارداد قبلى حتماً با شرایط جدید است. 
قربانى یادآور شد: بانک مرکزى نظارت جدى بر اجراى 
این بخشنامه داشته و با هر گونه دور زدن دستورالعمل 

برخورد خواهد کرد.
گفتنى است؛دستورالعمل جدید بانک مرکزى در حالى به 
شبکه بانکى ابالغ مى شود که عمًال قرار نیست تغییرى 
در نرخ هاى مصوب شوراى پول واعتبار صورت گیرد. به 
عبارتى نرخ سود سپرده ساالنه 15 درصد و کوتاه مدت 10 
درصدى یا 18 درصد براى تسهیالت همچنان پابرجاست 
اما بر اساس این بخشــنامه بانک  ها مکلف شده اند که 
سپرده هاى خود را على الحســاب باز کنند؛ یعنى بانک 
مى تواند بر اســاس بازده اقتصادى، در پایان دوره حتى 

رقم باالترى به مشترى پرداخت کند.

 اگرچه قرار است طبق بخشنامه بانک مرکزى، نرخ سود سپرده بانکى 
کاهش یابد، روى دیگر سکه نرخ سود تســهیالت است که به گفته 
مردم، بعید به نظر مى رسد از ســمت بانک ها، چندان مورد استقبال 

قرار گیرد.
بانک مرکزى موضوع تثبت نرخ سود بانکى را باالخره طى بخشنامه اى 
به بانک ها اعالم کرد؛ البته قرار نیســت به این زودى نرخ ها کاهش 
یابد بلکــه از روزى که ایــن مصوبه ابالغ شــده اســت، بانک ها
 ده روز دیگرفرصت دارند تا ابالغیه را به شــعب خود ارســال کنند و 
زمینه سازى هاى الزم را براى آن صورت دهند. به همین دلیل بود که 
اجراى آن براى این مدت زمان به تعویق افتاد تا همه زیرساخت هاى 

الزم فراهم شود.
البته این مهلت ده روزه در شرایطى تعیین شده است که یک بار دیگر، 
کاهش نرخ سود بانکى طى ماه هاى اخیر در بازار بانکى کشور تجربه 
شده و البته بعد از گذشت مدتى، عمًال به بن بست رسید و بانک ها رویه 
خود را در پیش گرفتند؛ به خصوص اینکه بــه گفته مراجع نظارتى، 
بسیارى از بانک ها با مشکالت جدى مواجه هستند و اگر قرار بر این 
باشد که سپرده گذاران متأثر از کاهش نرخ سود بانکى، سپرده هاى 
خود را جابه جا کنند یا احیانًا به رقباى قیمت شــکن بانک هاى سالم 

بسپارند، باز هم این پروژه به شکست مى انجامد.
در این میان بانک مرکزى البته با لحن قاطعانه اى مى گوید که این بار 
مثل همیشه نیست و قرار است به شدت با بانک هاى متخلف برخورد 
شود؛ اما تجربه نشــان داده که باالخره، اگر بانکى بخواهد از شرایط 
و ضوابط تعیین شده از سوى سیاســتگذار پولى و بانکى عدول کند، 
شاید مشمول جرایم نقدى شود یا شاید هم وضعیت بدترى برایش از 
سوى بانک مرکزى رقم بخورد اما به هرحال موضوع آنقدر سختگیرانه 
نیست یا حداقل نبوده است که بانک هاى متخلف را تهدید کند و آنها را 

به شرایطى سوق دهد که دست از نرخ شکنى بردارند.
اما روى دیگر سکه رفتار سپرده گذاران اســت که باید آن را به دقت 
رصد کرد؛ چراکه در نهایت، آنها هستند که تصمیم مى گیرند که پول 
خود را به کدام بانک بسپارند و در تداوم آن، رفتار بانک ها با نرخ سود 
بانکى را نیز معین مى کنند؛ به این معنا که اگر مردم با نرخ 15 درصدى 
سپرده هاى یکساله بانک ها که بانک مرکزى مصوب کرده است، کنار 
بیایند، گام مؤثرى در توفیق این حرکت براى کاهش نرخ سود برداشته 
مى شــود؛ اما اگر آنها بخواهند رفتارى از خود بروز دهند که منجر به 
کاهش منابع بانک  ها و شــعب آنها شــود، به یقین باید تا حد زیادى 

منتظر بود که کاهش نرخ سود بانکى شکست بخورد.

قیمت بازارقیمت کارخانه اىخودرو
25 میلیون و 200 هزار تومان25 میلیون و 550 هزار تومانتیبا

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

SLX 405 31 میلیون و 200 هزار تومان31 میلیون و 381 هزار تومانپژو
EF۷ 31 میلیون و 900 هزار تومان    31 میلیون و 499 هزار تومانسمند

37 میلیون تومان36میلیون و 371 هزار تومانپژو پارس سال
38 میلیون و 500 هزار تومان38 میلیون تومانپژو 206 تیپ 5
34 میلیون و 200 هزار تومان32 میلیون و 804 هزار تومانپژو 206 تیپ 2
39 میلیون تومان38 میلیون و 849 هزار تومانپژو 206 وى 8

33 میلیون و 900 هزار تومان34 میلیون و 499 هزار تومانرانا

      44 میلیون و 500 هزار 42 میلیون و 680 هزار توماندنا
تومان

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

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

      42 میلیون و 500 هزار 41 میلیون و 450 هزار تومانپارس تندر
تومان

47 میلیون و 900 هزار تومان    47 میلیون و 484 هزار تومانتندر 90 اتومات
E2 90 42 میلیون تومان39 میلیون و 500 هزار تومانتندر            

جزئیات اعالم نرخ هاى جدید سود بانکى

نگرانى مردم از کاهش نرخ سودسپرده

جدیدترین قیمت خودروهاى داخلى
این هفته قیمت دو مدل خــودروى داخلى در بازار افزایش 

یافته است.
 قیمت پراید SE111 معــادل 200 هزار تومان و پژو 206 

تیپ 2 نیز 200 هزار تومان افزایش یافته است.
گذشــته از پرایــد SE111، به رغــم افزایــش قیمــت 
رسمى محصوالت  ســایپا و پارس خودرو در کارخانه در 

روزهاى گذشته، قیمت این محصوالت در بازار ثابت مانده و 
افزایشى نداشته است.

هفته جارى قیمت بقیه خودروهاى داخلــى در بازار تغییر 
خاصى نســبت به نرخ این محصوالت در هفته گذشــته 

نداشته است.
 قیمت برخى خودروهاى داخلى به شرح زیر است:

گندم ایرانى با وجود اینکه خودکفا شــده و به فهرست 
محصوالت صادراتى کشــاورزى پیوسته و میهمان ده 
کشور اروپایى، آمریکایى و آسیایى شده، همچنان درگیر 
وارداتى است که ثبت  ســفارش آن طى سه چهار سال 
پیش صورت گرفته که گالیه شدید وزیر جهاد کشاورزى 

را در پى داشته است.
در حالى که طى دو سال گذشته گندم ایرانى به خودکفایى 
کامل رسیده و وزارت جهاد کشــاورزى به دنبال یافتن 
راهکارى براى صادرات مازاد آن است و طى دو سال اخیر 
صادراتش آغاز شده، همچنان با واردات محصول مشابه 

خارجى درگیر است.
البته براساس اطالعات و اخبار به دست آمده، این واردات 
مربوط به ثبت سفارش هاى انجام شــده در سال هاى 
1392 و 1393 یعنى قبل از اعالم ممنوعیت واردات این 
محصول استراتژیک بوده اســت، چرا که براساس آمار 
رسمى منتشر شده طى چهار ماه نخست امسال 46 هزار 

و 800 تن گندم به ارزش بالغ بر 13 میلیون و 810 هزار 
دالر از کشورهایى مانند سوییس وارد شده است.

با وجود اینکه میزان واردات این محصول اســتراتژیک 
نسبت به همین بازه زمانى نسبت به سال گذشته که بیش 
از 849 هزار تن بوده از نظر وزنى 94/49درصد و از نظر 
ارزشى 93/56 درصد کاهش داشته است اما این مسئله 
در شرایطى که ایران در صدد صادرات گندم مازاد تولیدى 
خود بوده و به دنبال راهکارهاى تسهیل آن است، به هیچ 

وجه در راستاى منافع ملى کشور نیست.

صادرات گندم ایرانى به 10 کشور
جالب تر اینکه ایران طى چهار ماهه نخســت امســال 
بالغ بر 106 هزار و 270 تن گندم به ارزش 26 میلیون و 
660 هزار دالر به ده  کشور ارمنستان، افغانستان، آلمان، 
آمریکا، ترکیه، کره جنوبى، عراق، عمان، کویت و هلند 

صادر کرده است.

گندم ایرانى تا اروپا و آمریکا مى رود اما واردات هنوز دست بردار نیست

با وجود وعده هاى فراوان مسـئوالن بخش خصوصى و 
دولتى، همچنان قیمت پیاز و سیب زمینى با وجود کاهش 
اندك در بازار عمده فروشـى، در بازار مصرف ثابت مانده 
و قیمت آن نسـبت به هفته هاى گذشـته تغییرى نکرده 

است.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى، قیمت 
پیاز طى دو هفته گذشـته ثابت مانده و هر کیلوگرم از آن 
در بازار عمده فروشى هزار و 500 تا دو هزار و 200تومان 
اسـت و سـیب زمینى نیز از کیلویى هزار و 200 تا هزار و 

600تومان عرضه مى شود.
مهاجران در پاسخ به سـئوالى مبنى بر اینکه چرا با وجود 
عرضه تولیدات اسـتان هاى دیگر در بازار، قیمت این دو 
محصول متعادل نشده و همچنان باال باقى مانده است؟ 
گفت: باید تا اواسط شهریورماه یعنى یکى دو هفته آینده 
صبر کرد تـا تولیدات پیـاز و سـیب زمینـى از مناطق پر 
تولیدى مانند آذربایجـان، همدان و...  به بازار وارد شـود 

و آن را متعادل کند.

هیئت عمومى دیـوان عدالت ادارى با تأییـد نظر هیئت 
تخصصـى، دسـتورالعملى که انعقـاد قـرارداد کار مدت 
موقت کمتر از یکسال در کارهاى داراى ماهیت مستمر 
را در حکم قرارداد یکسـاله محسـوب کرده بود، خارج از 
اختیار مرجع وضع و مغایر با قانون تشخیص داد و ابطال

 کرد.
موضـوع بـا اعالم نظـر هیئـت تخصصـى بیمـه، کار و 
تامیـن اجتماعـى دیـوان عدالـت ادارى مبنى بـر اینکه 
صدور ابالغ دسـتورالعمل شـماره 40 روابط کار خارج از 
حدود و اختیارات مرجع وضع و قابل ابطال مى باشـد، در 
دسـتور کار هیئت عمومى قرار گرفـت و هیئت عمومى 
دیـوان نیز با تأییـد نظر هیئـت تخصصى دسـتورالعمل 
مورد اشـاره که انعقاد قـرارداد کار مدت موقـت کمتر از 
یکسـال در کارهـاى داراى ماهیـت مسـتمر را در حکم 
قرارداد یکسـاله محسـوب کـرده بـود، خـارج از اختیار 
مرجع وضـع و مغایـر بـا قانـون تشـخیص داد و ابطال 

کرد.

رئیس اتحادیه نانوایان گفت: قیمت نان در کشـور از سه 
سال قبل تاکنون ثابت مانده در حالى که هزینه هاى آب، 
برق، گاز، بیمه، مالیات، دسـتمزد و غیره هرسـاله بر مدار 

افزایشى بوده است.
قاسم زراعتکار با اشاره به اینکه در حال حاضر نانوایى ها 
مطابق نرخ سـال 1393 نان بـه مردم عرضـه مى کنند، 
افزود: در این سـال قیمت نان لواش 210 تومان، بربرى 
سـاده 650 تومان، سـنگک 800 تومان و تافتـون 400 
تومان تعیین شـد و تاکنون نرخ ها تغییرى به خود ندیده 
اسـت. وى با اعـالم اینکه اغلب خبـازى هاى کشـور از 
وضعیت موجود ناراضى هسـتند، گفـت: برنامه ریزى ها 
در حوزه آرد و نان باید به گونه اى باشد که بتواند خواسته 
هاى بحق و منطقى مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را 
تأمین کند. زراعتکار تصریح کرد: در حال حاضر خبازان در 
تأمین آرد مورد نیاز خود حق انتخاب ندارند. وى  یادآورشد: 
در حال حاضر 95 درصد نان کشور به صورت سنتى و تنها 

5 درصد به روش صنعتى تولید مى شود.

شهریور هم آمد 
پیاز ارزان نشد

ابطال قرارداد کار 
کمتر از یکسال  

نانواها خواستار افزایش 
قیمت نان شدند
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خداوند ســتارگان را نشــانه هاى هدایتگر بیابــان ماندگان 
ســرگردان قرار داد تــا به وســیله آنها راهنمایى شــوند، 
ســتارگانى که پرده هاى تاریک شــب مانع نورافشانى آنها 
نمى گردد و نمــى تواند از نورافشــانى و تأللؤ مــاه در دل 

موال على (ع)آسمان جلوگیرى کند.

با اکثریت آرا اعضاى دوره پنجم شــوراى شــهر 
خمینى شــهر عبدا... کیانى به عنوان رئیس شوراى 
شــهروعلى اصغر حاج حیدرى به عنوان شــهردار 

خمینى شهر انتخاب شد .
در اولین جلسه رسمى شوراى شــهر بارأى مطلق 
اعضاى شهر خمینى شــهر على اصغر حاج حیدرى 

به عنوان شهردار خمینى شهر انتخاب شد .
 اعضــاى پنجمیــن دوره پس از مراســم تحلیف 
رسمى با حضور سرپرست فرماندارى خمینى شهر 

در انتخابات، اعضاء هیئت رئیســه  شــوراى شهر 
خمینى شهر را انتخاب نمودند .

در انتخابات انجام شده عبدا... کیانى به عنوان رئیس ، 
حســین غفورى به عنوان نائب رئیــس ،عبدالرضا 
عباســى به عنوان منشــى و خانم منیــژه مردانى 
به عنــوان خزانه دار پنجمین دوره شــوراى شــهر 

خمینى شهر انتخاب شدند .
به گــزارش خبرنــگار ما اعضاء شــوراى شــهر 
خمینى شــهر به اتفاق شــهردار با حضور در گلزار 

شهداى سید محمد با آرمان هاى امام راحل،  نظام 
جمهورى اسالمى و مقام معظم رهبرى و شهداى 8 

سال دفاع مقدس تجدید بیعت نمودند .
گفتنى است اعضاء شوراى شــهر پنجم به همراه 
شهردار خمینى شهر در ادامه در محل امام زاده سید 
محمد حضور یافته و پس ازآن به دیــدار جانبازان 
انقالب رفته با اهداء گل از شــجاعت و رشــادت 
جانبازان 8 ســال دوران دفاع مقــدس تجلیل به 

عمل آوردند .

عبدا... کیانى رئیس شوراى شهر
 وعلى اصغر حاج حیدرى شهردار خمینى شهرشد  

براى گذر از بحران کم آبى در فصل تابســتان در 
استان اصفهان صورت گرفت:

افزایش ظرفیت تامیــن آب با حفر 8 حلقه چاه آب 
شرب و بهسازى دو رشته قنات

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
پیرامون چگونگى مهار بحران کم آبى در تابستان 
گفت: در تابســتان ســال جارى با اینکه با کمبود 
2/7 متر مکعب در ثانیه آب به منظور تامین پایدار 
آب شرب مشــترکین روبرو بودیم اما با این وجود 
عالوه بــر فعالیتهاى حوزه مدیریــت مصرف در 
بخش تامین آب نیزتوانستیم با حفر 8 حلقه  چاه و 
الیروبى و بهسازى دو رشته قنات در مناطقى که 
با بحران شــدید مواجه بودند تبعات کم آبى را به 

حداقل برسانیم.
مهندس هاشــم امینى به حفر چــاه آب در برخى 
شهرســتانها اشــاره کرد و خاطر نشان ساخت:در 
تابستان سال جارى برخى از شــهرهاى استان با 
وجود اینکه تحت پوشش طرح آبرسانى اصفهان 
بزرگ قرار داشــتند اما به دلیل کم آبى و از سویى 
افزایش نیاز آبى در فصل تابستان تامین آب پایدار 
این شهرستانها از طریق سامانه آبرسانى اصفهان 

بزرگ امکان پذیر نبــود بر این اســاس با انجام 
مطالعات کارشناسى و کســب مجوزهاى الزم از 
ســوى مراکز ذیصالح حفر چاه ها در دستور کار 

قرار گرفت.
وى با بیان اینکه در تابستان سال جارى 8حلقه چاه 
در استان اصفهان حفر شــد خاطر نشان ساخت: 
در تابستان ســال جارى 2حلقه چاه در شهرستان 
ســمیرم، 2حلقه چاه در شــهرضا، یک حلقه در 
آشجرد فریدن، دو حلقه در شهرستان دهاقان، یک 
حلقه در منطقه 3شهر اصفهان حفر شد.همچنین 
الیروبى و بهسازى دو رشته قنات در شهرستانهاى

 خور و بیابانک و نائین در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
به چگونگى شناســایى محل حفر چاه ها پرداخت 
و اعالم کرد:بــراى حفر چاه هاى آب شــرب در 
شهرســتانهایى که با بحران کم آبى جدى روبرو 
بودند مطالعات ســطح آبهــاى زیرزمینى،آبدهى 
سفره هاى زیرزمینى ،عارى بودن آبهاى زیرزمینى 
از هر گونه آلودگى و کیفیت سفره آبهاى زیرزمینى 
به ویژه رعایت حریم مالکیت خصوصى و منابع آبى 
،عدم دسترسى آسان و هزینه هاى هنگفت انتقال 

آب  از جمله مهمترین عوامل در حفر چاه هاى زیر 
زمینى در شهرستانها بوده است.

مهنــدس هاشــم امینــى گفت:با حفــر 8 حلقه
 آب شرب در سطح استان اصفهان حدود 155لیتر 
آب در ثانیه در مدار تامین آب شــرب مشــترکین 
قرار گرفت .بطوریکه آبدهى دو حلقه چاه در سمیرم 
حدود 16لیتــردر ثانیه ،دو حلقه چاه در شــهرضا 
حدود 35لیتر ،دو حلقه چاه در شهرســتان دهاقان 
حدود  33 لیتر ،یک حلقه در فریدن حدود 30 لیتر ،
یک حلقه در منطقه 3 اصفهان حــدود 35 لیتر و 
تجهیز قنوات شهرستانهاى خور و بیابانک و نائین 

حدود 6 لیتر در ثانیه بوده است.
وى اضافه کرد:حفر چاه آب براى تامین آب شرب 
در فصل تابســتان در حقیقت راهــکارى موقتى 
است در حالى که اگر مى خواهیم پایدار بر مشکل 
کم آبى غلبه کنیم باید ســامانه دوم خط آبرسانى 
اصفهان بزرگ هرچه ســریعتر راه اندازى شــود.

درغیر اینصــورت در پیــک مصــرف آب براى 
تامین پایدار آب شــرب مشترکین با مشکل روبرو 
مى شویم و گاهًا شــاهد افت فشار آب در برخى از 

مناطق و شهرستانها هستیم. 

افزایش ظرفیت تأمین آب 
با حفر 8 حلقه چاه آب شرب و بهسازى دو رشته قنات
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هفته دولت یادآور فداکارى هاى فرزندان پاك و گرانقدر انقالب و 
احیا کننده روزهاى پرشور خدمتگزارى، شهیدان بزرگ، رجایى 
و باهنر است. معانى ارزشمندى که پس از شهادت این شهداى واال 
مقام براى ما متجلى شده همواره روشنى بخش راه و مسیرى است 
که دولت ها در مسیر دستیابى به رشد و توسعه آن را طى کرده اند. 
فرا رسیدن اولین هفته دولت دوازدهم را به خدمتگزاران مردم در 

تمام دستگاه هاى اجرایى تبریک عرض مى نماییم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر ابریشم

هفته دولت فرصتى است تا نیروهاى خدوم دولت در تجدید پیمان 
با شــهیدان رجایى و باهنر افق هاى تازه اى از پیشرفت و توسعه را 
طراحى و همدلى و همزبانى را به ظهور برسانند. فرا رسیدن این هفته 
را به همه  مسئوالن و مدیرانى که با زحمات بى دریغ خود در راه خدمت 
صادقانه به منظور تحقق اهداف واالى نظام جمهورى اســالمى گام 

برمى دارند تبریک و تهنیت عرض مى نماییم.

بى گمان هفته دولت نمادي اســت از وحدت مردم و دولت که 
پیشــرفت و اقتدار روز افزون ایران عزیز را به دنبال خواهد 
داشت. این هفته بهترین فرصت براى تقدیر و سپاس از عموم 
کارکنان خدوم و خدمتگزاران جمهورى اسالمى است. ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شــهیدان گرانقدر رجایى و باهنر،  
فرا رسیدن هفته دولت را به مجموعه ادارى و اجرایى ایران و 

باالخص اصفهان تبریک عرض مى نماییم.

التیام پوسیدگى دندان
 با کشمش 
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گوشى هاى هوشمند مى شوند

واکنش محسن چاوشىواکنش محسن چاوشى
 به خبر جدایى اش از «شهرزاد» به خبر جدایى اش از «شهرزاد»
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کیانوش عیارى کارگردان سریال «87 متر» با اشاره به اینکه فقط 
چند روز در فیلمبردارى این سریال وقفه به وجود آمده بود،اعالم 

کرد اکنون شرایط عادى است و گروه به کار خود ادامه مى دهد.
 در چند روز اخیر خبرهایى درباره توقف ســاخت جدید کیانوش 
عیارى با نام «87 متر» منتشر شــد و برخى این گمانه را مطرح 
کردند که بوى توقیف و مشــکالتى که عمومًا براى فیلم هایى 
عیارى به وجود مى آید شنیده مى شود اما این گونه نبود و عیارى 
اکنون به عنوان کارگردان در این پروژه تلویزیونى مشــغول به 

کار است.
عیارى درباره شــرایط فیلمبردارى ســریال «87متر» گفت: 
چند روزى فیلمبردارى نداشــتیم. اما کار متوقف نشــده است. 
15 روز است که کار آغاز شده و به قوت خود ادامه دارد. شرایط 
فیلمبردارى دوباره مهیا شــده اســت و با آرامش کار را دنبال 

خواهیم کرد.
او ادامه داد: به هر حال هر پروژه اى مشکالت خاص خود را دارد. 

اما اکنون شرایط عادى است و کارمان را انجام خواهیم داد.

عنایــت بخشــى، بازیگــر پیشکســوت ســینما  درخصــوص آخرین 
وضعیــت جســمانى خــود گفــت: چنــدى پیــش بــراى درمــان 
ســرماخوردگى اقدام به تزریق واکســن آنفلوآنــزا کردم اما متأســفانه 
ایــن واکســن روى مــن حساســیت ایجــاد کــرده و اثــر معکوس

 داشت.
وى در ادامه اظهار داشت: این اتفاق عاملى بود تا چند ماهى براى درمان به 
بیمارستان مراجعه کنم. خوشبختانه در حال حاضر روند درمان به خوبى طى 
شده و در خانه استراحت مى کنم. من از زندگى راضى ام و همواره خدا را بابت 

روزگارى که دارم شکر مى کنم. 
بازیگر سریال «مسافر رى» درباره آخرین فعالیت هاى خود در سینما افزود: 
در حال حاضر پیشنهادى براى بازى در سینما و تلویزیون به من نمى شود یا 
بهتر بگویم اگر پیشنهادى هم مى شود کمرنگ و کم رمق هستند. در کل 
خود سینما هم کم کار شده و به تبع آن پیشنهادات به من هم کم شده است.

بخشــى با انتقاد از ســینماى کمدى این روزهاى ایران خاطرنشان کرد: 
فیلم هاى بفروش این روزهاى ســینما را کمدى نمى دانــم. این نوع فیلم 
اصًال کمدى نیســت که بر پرده ســینما اکران مى شــود. اینها فیلم هایى 
هستند که طى چند سال گذشته نمى دانم از کجا سر از سینما در آورده اند. 
این آثار هیــچ دغدغه اى ندارنــد و تأثیــر مثبتى هم بــر فرهنگ مردم

 نخواهند داشت.

 بازیگر فیلم «زیر ســقف دودى» گفت: من ده ســال 
در مجله فیلم، ستون طنز مى نوشــتم و بعدها به دلیل

 ابتذال ها از سینما فاصله گرفتم. 
رســول نجفیان، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون که 
هم اکنون فیلم ســینمایى «زیر ســقف دودى» را در 
چرخه اکران دارد درخصوص رواج ســاخت آثار مبتذل 
در سینماى ایران گفت: اینکه فیلم هاى کمدى مبتذل 
ساخته مى شود و مردم از آن اســتقبال مى کنند باید به 
عنوان یک آســیب اجتماعى مورد بررســى قرار گیرد. 
وقتى فضاى هنر باز باشد و هر شخص تفکرات خود را 
ارائه دهد اینچنین آثارى هم ساخته مى شوند اما تجربه 
نشان داده با گذشت زمان آن چیز که مى ماند آثار مبتذل 

نیستند.
وى ســینماى ایران را به بازار تشــبیه کرد و افزود: در 
مکتب بازارى همه بر اساس تقاضا کاال ارائه مى دهند و 

متأسفانه سینما هم اینطور شده است.  
بازیگر «زیر سقف دودى» در همین راستا ادامه داد: چند 
وقت پیش به تماشاى نمایشى از آثار «اوژن یونسکو» 
نشستم و در کمال تعجب متوجه شدم که برخى در این 
نمایش مورد اســتهزا قرار داده شدند و به زور این اتفاق 
مخاطب به خنده وادار مى شــد در صورتى که در متن 
اصلى اثر هیــچ ربطى به این اتفاقات وجود نداشــت و 
این کار صرفًا براى خنداندن بود. وقتى مردم از این آثار 
استقبال مى کنند در نتیجه این بلبشو اتفاق مى افتد زیرا 

هنر بازتاب جامعه است.
وى فروش باالى فیلم «گشــت 2» را بازتاب مشکلى 
اجتماعى دانســت و عنوان کرد: شــما فکر مى کنید 
«گشت ارشاد» چرا فروش مى کند، زیرا بسیارى از اقشار 

جامعه در آن مســخره و تحقیر مى شوند و مردم به آنها 
مى خندند. این اتفاق را نباید چندان عجیب باشد چون از 

کوزه همان برون تراود که در اوست.
بازیگر سریال «مرد هزار چهره» با تأکید بر ساخت آثار 
ماندگار در سینماى ایران تأکید کرد: همه این نوع آثار 
ساخته مى شوند و شــاید میلیاردها تومان بفروشند اما 
بعدها آن آثارى در یاد مى مانند که داراى محتوا و مفهوم 
باشند. من نگاهم این است که فیلم هاى ضرورى و مهم 
در ذهن جامعه مى ماند و فیلم هاى بى ارزش ســریعًا از 

ذهن خارج مى شود.
نجفیان با اشــاره به برخى مشــکالت براى 

حضور خودش در عرصه سینما خاطرنشان 
کرد: سابقه شخص بنده در سینما بسیار 

بیشــتر از عرصه هاى دیگر اســت. 
من ده سال در مجله فیلم، ستون 

طنز مى نوشتم و بعدها به دلیل 
همین ابتذال ها از سینما فاصله 
گرفتم. گاهى شــاید بخاطر 
هزینه هاى زندگى مجبور 
بازى در برخــى نقش ها 
شــدم اما همواره سعى 

کردم راهى درست را 
انتخاب کنم.

دورخیز براى موفقیت در اکران نیمه دوم سال

واکنش محسن چاوشى
 به خبر جدایى اش از «شهرزاد»

فعالً مشکلى بر سر راه «87 متر» عیارى نیست

تأثیر معکوس واکسن آنفلوآنزا، عنایت بخشى را بیمار کرد

در حالى که خبرى مبنى بر احتمال اکران فیلم «لونه زنبور» در نیمه دوم سال 96 در رسانه ها منتشر شد، سعید 
خانى تهیه کننده این فیلم کمدى، با انتشار پستى در صفحه اینستاگرام خود از نمایش فیلم بروز نیک نژاد در آذر 
ماه امسال خبر داد. پیش از این رئیس انجمن پخش کنندگان در مورد نبود فیلم هاى پرفروش در نیمه دوم سال 
96 هشدار داده بود و حاال با توجه به فضاى کمدى «لونه زنبور» و بازیگران شناخته شده اى که دارد، سازندگان 

این فیلم سینمایى ظاهراً قصد دارند قید حضور در جشنواره فیلم فجر را بزنند.
ســعید خانى که تهیه کنندگى فیلم توقیفى «ارادتمند، نازنین بهاره، تینا» را در کارنامه دارد، به تازگى تولید 
فیلم کمدى با نام «لونه زنبور» به کارگردانى برزو نیک نژاد را آغاز کرده است. در این فیلم سینمایى، محسن 

کیایى، پژمان جمشیدى، بهاره کیان افشار، رعنا آزادى ور و فرید سجادى حسینى به ایفاى نقش مى پردازند.
روابط عمومى این فیلم سینمایى با اعالم این  خبر که به تازگى 30 درصد از فیلمبردارى «لونه زنبور» به پایان 

رسیده، از قول تهیه کننده این فیلم سینمایى از احتمال اکران این فیلم کمدى در نیمه دوم امسال خبر داد.
با گذشت 24 ساعت از انتشار این خبر، سعید خانى تهیه کننده «لونه زنبور» با انتشار پستى در صفحه اینستاگرام 

خود، از اکران قطعى این فیلم سینمایى در آذر ماه امسال خبر داد.
برزو نیک نژاد که ســریال «پنچرى» به کارگردانى او از شــبکه 3  روى آنتن بوده بــا کمدى «زاپاس» به 
سى وچهارمین جشنواره فیلم فجر رفت. این فیلم سال گذشته در سینماهاى کشور به نمایش درآمد و برخالف 
بسیارى از پیش بینى ها به فروش بسیار قابل قبولى دســت یافت و توانست بیش از پنج میلیارد تومان درآمد 

کسب کند.

 لیال حاتمى در فیلم سینمایى «خوك» هفتمین 
ساخته مانى حقیقى، مقابل دوربین خواهد رفت. 
پیش از این حضور حسن معجونى در «خوك» 
قطعى شده بود و به تازگى عالوه بر حاتمى، لیلى 
رشیدى، ســیامک انصارى، على باقرى و آیناز 
آذرهوش به جمع بازیگران این فیلم پیوسته اند.

فیلمنامه «خوك» را خود حقیقى نوشته است 
و براســاس برنامه ریزى هاى صورت گرفته، 
فیلمبردارى از نیمه شــهریورماه آغاز مى شود. 
محمود کالرى مدیریت فیلمبردارى را برعهده 
دارد. این دومین همــکارى کالرى و حقیقى 
بعد از «آبادان» و «کارگران مشــغول کارند» 

است.
نگار نعمتى به عنوان طراح لباس و امیرحســین قدســى به عنوان طراح صحنــه در چهارمین همکارى 
خود با حقیقــى حضور خواهند داشــت. همکارى نعمتى و قدســى بــا حقیقى از «پذیرایى ســاده» 
آغاز شــده بود و بعــد از «اژدهــا وارد مى شــود» و «50 کیلو آلبالــو» حاال نوبت بــه «خوك» 

رسیده است.
حقیقى خود فیلم سینمایى «خوك» را تهیه مى کند.

فیلم کمدى «لونه زنبور»
 آذر امسال اکران مى شود

محسن چاوشى، خواننده پرطرفدار کشورمان با انتشار پستى نسبت به خبر جدایى او از     آفتاب  نیوز  |
سریال «شهرزاد» واکنش نشان داد. چاوشى که در فصل دوم این سریال به سیاق فصل قبلى آن، چند آهنگ 
براى پخش در این سریال خوانده بود؛ پس از آن که اخبارى درباره احتمال جدایى او از فصل دوم این مجموعه 

به واسطه بروز برخى از مشکالت منتشر شد؛ در صفحه شخصى اش بدون اشاره به این اتفاقات نوشت:
«ما با تواییم و با تو نه ایم اینت بالعجب
در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم
از دشمنان بََرند شکایت به دوستان

چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم »
به نظر مى رسد در روزهاى آینده خبرهاى بیشترى در ارتباط با قطعى شدن خبر جدایى چاوشى از این مجموعه 

منتشر شود.

ســریال «گســل» ایــن روزهــا آخریــن
 تصویربردارى هاى خود را ســپرى مى کند و به 

ضبط قسمت آخر رسیده است.
روز 31 مرداد صحنه هایى گرفته شد که در آنها 
«دکتر اعتبار» با بازى بیژن امکانیان از یک سفر 
خارجى بازمى گردد کــه در این صحنه ها رامتین 
خداپناهى، بیژن امکانیان، ســام درخشانى، فلور 
نظرى و چند بازیگر دیگر به ایفاى نقش پرداختند. 
بازى سام درخشــانى و رامتین خداپناهى در این 
مجموعه پایان یافت و ضبط سریال نیز تا چند روز 

دیگر تمام خواهد شد.
سریال «گسل» که پیش از این «بى نمک» نام 
داشت در شبکه 3 به تولید رســید و این شب ها 
از شبکه یک پخش مى شــود که در 40 قسمت 

ساخته مى شود.
تهیه کنندگى این مجموعه را محسن چگینى بر 
عهده دارد که پیش از این ساخت آثارى چون «دزد 
و پلیس»، «ساختمان پزشکان» و «پژمان» را بر 

عهده داشته است.

 «گسل» 
به ضبط 

قسمت آخر رسید

نقى در «پایتخت 5» 
لباس داورى
 به تن کرد

محسن تنابنده در صفحه مجازى خود اطالعات 
جدیدى از «پایتخت 5 »را منتشر کرده است. 

تصویربردارى «پاییتخت 5» در حالى رو به پایان 
است که گویا در فصل جدید این سریال، باز هم 
قرار است شاهد اتفاقات ورزشــى براى «نقى» 
باشیم. محسن تنابنده پستى در صفحه مجازى 
خود منتشر کرده اســت که در آن لباس داوران 
کشتى را به تن دارد. البته این موضوع فقط یک 
حدس و گمان اســت چرا که پایتختى ها نشان 
دادند به غافلگیرى مخاطب بیشتر از هر چیز دیگر 

عالقه مند هستند.

لیال حاتمى به فیلم مانى حقیقى پیوست

فیلم ســینمایى «ماه در جنگل» به کارگردانى سیامک 
شایقى، از اوایل شهریورماه به روى پرده مى رود.

به گزارش ایسنا، سیامک شایقى، نویسنده، کارگردان و 
تهیه کنند سینماست که پیش از انقالب فعالیت هنرى 
خود را به عنوان کارگردان تلویزیونى آغاز کرد. از جمله 
آثار او در مقام کارگردان مى توان به «خواب زمستانى»، 
«باغ فردوس، پنج بعدازظهر»، «مادرم گیســو»، «در 

کمال خونسردى» و...اشاره کرد.
در خالصه داســتان فیلم «ماه در جنگل» آمده است: 
«آقا محــرم، جنگلبان کارکشــته  جنگل هاى (زیرآب) 
مازندران، توســط قاچاقچیان چوب به شدت مضروب 
شده و در بیمارستان بسترى  است. یحیى پسر جوان آقا 
محرم، على رغم آنکه تمایلى به ادامه  راه پدر نداشته، آقا 
محرم را با خود به کلبــه  جنگلى مى برد تا هم مراقبت از 

او را به عهده بگیرد و هم ناگزیر مراقبت از جنگل را.. اما 
قاچاقچیان چوب اقدامات تخریبى شان را ادامه مى دهند 

و یحیى پایدارى اش را...»
الدن مســتوفى، آزیتا حاجیان، فربد فرهنگ، مهســا 
طهماسبى، رزگار خاطرى، کیوان زند، آرمان سلطان زاده 
و على عظیمى بازیگران فیلم سینمایى «ماه در جنگل» 

هستند.

کارگردان «مادرم گیسو» فیلم جدیدش را اکران مى کند

ـخره و تحقیر مى شوند و مردم به آنها 
اقرا نباید چندان عجیبباشد چون از

 تراود که در اوست.
رد هزار چهره» با تأکید بر ساخت آثار 
ى ایران تأکید کرد: همه این نوع آثار 
و شــاید میلیاردها تومان بفروشند اما 
ر یاد مى مانند که داراى محتوا و مفهوم 
 این است که فیلم هاى ضرورى و مهم 
ى ماند و فیلم هاى بى ارزش ســریعًا از 

ود.
ىراى ه به برخى مشــکالت ب

 عرصه سینما خاطرنشان
ص بنده در سینما بسیار 

هاى دیگر اســت.
جله فیلم، ستون 

 بعدها به دلیل 
ز سینما فاصله 
راطر ــاید بخ
ربور گى مج
 نقش ها
ىسعى ره 
ست را

نجفیان : بخاطر ابتذال نجفیان : بخاطر ابتذال 
از سینما فاصله گرفتماز سینما فاصله گرفتم
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در جوامــع و اقوام مختلف، برخى اعتقــادات و آداب و 
رسوم وجود دارند که فاقد جنبه علمى هستند و توسط 
متخصصان تأیید نمى شوند. در کشور ما نیز دود کردن 
اسپند که از سال هاى دور جزو رسوم بوده و براى در امان 
ماندن از چشم زخم انجام مى شده، از همین دسته آداب و 
سنن است.  در واقع این مسئله صرفاً یک خرافه است که 
باید به صورت علمى و آگاهانه با آن برخورد کرد. جنبه 
تصفیه کنندگى و میکروب زدایى دود کردن اسپند نیز که 
گاهى از آن صحبت مى شود، پایه علمى ندارد و توسط 

متخصصان توصیه نمى شود.
اسپند با ایجاد دود غلیظ در هنگام سوختن، باعث مى شود 

که نایژه هاى فرد مستعد آلرژى و آسم، به سرعت واکنش   
نشان دهند و با ایجاد اسپاسم و انقباض، موجب تشدید 

عالیم آسم شوند. 
عالوه بر افرادى که مبتال به آلرژى هاى تنفسى و آسم 
هســتند، افرادى نیز وجود دارند که زمینه ژنتیکى آسم 
دارند و به اصطالح آتوپیک هستند و دود اسپند مى تواند 
دستگاه تنفســى این افراد را نیز تحریک کند و موجب 
بروز عالیم آســم در آنها شود. دود اســپند در صورت 
اســتفاده مکرر حتى در افرادى که زمینه ژنتیکى آسم 
ندارند نیز مى تواند موجب حســاس شدن ریه ها و بروز 

عالیم آسم شود. 

مطالعاتى وجود دارد که نشان مى دهد مصرف روزانه 
کشمش، به ویژه اگر همراه تنقالت دیگر باشد، فشار 
خون را به مقدار قابل توجهى کاهش مى دهد. از سوى 
دیگر کشمش آنقدر آسان و ســریع قابل مصرف و در 
دسترس است که هیچ بهانه اى براى حذف آن از رژیم 

غذایى وجود ندارد.
50 گرم کشــمش؛ حــاوى 129 کالــرى، 34 گرم 
کربوهیــدرات، 1/3گــرم پروتیین، 1/6گــرم فیبر، 
25/4گرم قنــد، 322 میلى گرم پتاســیم، 0/8 میلى 
گرم آهن، 0/08میلى گرم ویتامیــن  B6، 14 میلى 
گرم منیزیم، 22 میلى گرم کلســیم و 1/5میکروگرم 

ویتامین K است.

خواص کشمش 

1. کاهش ابتال به بیمارى هاى دهان و لثه
برخالف آنچه از یک خوراکى شیرین و چسبنده انتظار 
مى رود، کشمش مى تواند ســالمت دهان و دندان را 
بهبود ببخشد. خوردن کشمش یکى از راه هاى طبیعى 
بازیابى کرم خوردگى ها و التیام پوسیدگى دندان است. 
طبق پژوهشى کشمش داراى مواد ضدمیکروبى است 
که رشد باکترى هاى دهانى مرتبط با پوسیدگى دندان 
و بیمارى هاى لثه را ســرکوب مى کنــد، بنابراین با 
وجود اینکه کشمش شیرین است، مانع کرم خوردگى 

دندان ها مى شود.

2. هضم بهتر
به عنوان یک خوراکى سرشــار از فیبر باال، کشمش 
مى تواند در هرچه بهتر انجام فرآیند گوارش در بدن، 
کمک شایانى داشــته باشــد. مواد غذایى که مانع از 
یبوســت یا اسهال مى شــوند، خوراکى هاى مناسب 
براى بدن هستند و از این لحاظ کشمش شامل هر دو 
فیبر محلول و نامحلول است که باعث مى شوند مواد 

زاید به راحتى در روده حرکت کنند و فرد دچار یبوست 
یا اسهال نشود.

3. کنترل فشار خون باال و کاهش خطر بروز 
سکته مغزى

بررسى ها نشان مى دهد مصرف معمول کشمش (سه 
بار در روز) براى افرادى که دچار افزایش فشــار خون 
خفیف هستند، مفید است. محققان معتقدند که مصرف 

روزانه کشمش، فشــار خون را نســبت به سایر 
تنقالت یا میان وعده ها به میزان بیشــترى 

کاهش مى دهد. عالوه بر این کشــمش 
سرشــار از الکترولیت سالم قلب است 

که از کاهش پروتیین که مشــکل 
متداولى است، جلوگیرى مى کند.
از آنجایى که پتاسیم یکى از مواد 
معدنى کلیدى بــراى عملکرد 
درست بافت ها، ســلول ها و 
اندام هاى مختلف بدن انسان 
است، افرادى که مقدار زیادى 
پتاسیم توســط رژیم غذایى 
شــان دریافت مى کنند، خطر 
ابتال به ســکته مغزى به ویژه 
ایسکمى مغزى در آنها کمتر از 

دیگران است.

4. کنترل  دیابت
مطالعات نشــان مى دهد کسانى که 

معموًال بعد از غذا کشمش مى خورند، قند 
خونشان نسبت به کسانى که از سایر تنقالت 

فرآورى شده استفاده مى کنند، 23 درصد کاهش 

دارد و کســانى که ناشتا کشــمش مى خورند، فشار 
خونشان 19 درصد کاهش مى یابد.

بنابراین مشخص مى شود که در هر صورت مصرف 

کشمش به عنوان یک میان وعده براى افراد مبتال به 
دیابت نوع دوم انتخاب کامًال مناسبى است. فیبر موجود 
در کشمش، قند موجود در آن را پردازش مى کند 

و مانع به هم خوردن تعادل انسولین خون مى شود و به 
صورت کامًال طبیعى دیابت را مدیریت مى کند.

5. پیشگیرى از سرطان
مطالعات نشــان مى دهند میوه هاى خشک مثل آلو، 
خرما و کشــمش چون ترکیبات فنلــى باالیى دارند، 
نسبت به میوه هاى تازه آنتى اکسیدان هاى قوى ترى 
هستند. از آنجایى که آنتى اکسیدان ها با رادیکال هاى 
آزاد مبارزه مى کنند، بنابراین مى توانند براى بدن 
بسیار مفید باشند. رادیکال آزاد یکى از عوامل 
اولیه رشــد خود به خودى ســلول هاى 

سرطانى و گسترش آنهاست.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
خوراکى هــاى سرشــار از آنتى 
اکســیدان مانند کشــمش در 
کنترل و درمان ســرطان مؤثر 
است. به همین علت پیشنهاد 
مى شود حتمًا کشمش را در 
رژیم غذایى خود بگنجانید. 
با مصرف کشــمش نه تنها 
ســطح آنتى اکســیدن بدن 
خــود را باال مى بریــد، بلکه 
آســیب هاى وارد شــده به
 سلول ها را کاهش مى دهید و 

مانع از بروز سرطان مى شوید.

روش استفاده
کشمشى که در بازار وجود دارد معموًال 
آماده مصرف است و مى توان آن را به عنوان 
میان وعده یا همراه با برنج، انواع چاشــنى ها، 

ساالد و غالت سرد و گرم و انواع پودینگ ها به عنوان 
یک وعده کامل مصرف کرد. کشمش هم مثل خیلى 
از تنقالت دیگر اغلب به صورت مخلوط با انواع مغزها 

یا نخودچى استفاده مى شود.
هنگامى که کشــمش به محصوالت پخته شده مثل 
کوکى ها، کیک و شــیرینى اضافه مى شود به حفظ 
رطوبت محصــول نهایى کمک مى کند. شــما مى 
توانید کشمش را به هر غذاى پخته یا سرد، ساالدها و 

سبزیجات اضافه کنید.
بهتر است کشــمش را در جاى خشــک، خنک، در 
ظرف هاى در بســته و تاریک نگه داریــد تا رطوبت 
آن حفــظ شــود. اگــر کشــمش را در یخچــال یا 
فریــزر بگذارید، مــى توانید تــا یکســال آن را تازه 

حفظ کنید.
 به یاد داشــته باشید که کشــمش را در کابینت هاى 
نزدیک اجاق گاز  نگــه ندارید؛ زیرا باعث مى شــود 

رطوبت کشمش سریع تر از دست برود.

موارد احتیاط
•    قند طبیعى کشــمش هضم آســانى دارد و انرژى 
زیادى نیز براى بدن فراهم مى کند اما باید حواستان 
باشد که هر روز مقدار مشــخصى از آن مصرف کنید. 
زیرا ممکن اســت مصرف قند آن بیش از حد مجاز در 

روز شود.
•    کشــمش هم مانند تمام میوه هاى خشک باید به 
اندازه مصرف شود؛ زیرا به دلیل کربوهیدراتى که دارد 

موجب افزایش وزن خواهدشد.
•    کشمشــى که به روش صنعتى و توسط بخار دى 
اکسید گوگرد تهیه شده باشد، ممکن است براى افراد 
مبتال به آســم و داراى مشکالت تنفســى یا افرادى 
که به گوگرد حساســیت دارند، مشــکل ایجاد کند.

 البته خودتان هــم مى توانید کشــمش را به صورت 
سنتى تهیه کنید.

اگر اهل رفتن به استخر و شنا هستید حتماً برایتان 
پیش آمده که آب داخل گوشــتان جمع شــود. 
وضعیت آزاردهنده اى اســت، اینطور نیست؟ در 
اینجا چند راه حل آسان براى رفع این مشکل به 

شما یاد مى دهیم.
راه حل اول: در حالى که ســرتان را کج 

کرده اید بپرید 
زمانى که آب وارد گوش مى شود معموًال در کانال 
گوش به دام مى  افتد؛ بنابراین پریدن در راستاى 
گوشى که دچار گرفتگى شده است به شما کمک 
مى کند آب وارد شــده به داخل گوشتان را خارج 
کنید. براى حل این مشــکل، کافى است سرتان 
را به سمت گوشــى که گرفته است کج کنید و بر 
روى یک پاى خود باال و پایین بپرید. ممکن است 
احمقانه به نظر بیاید، اما این روش در اغلب موارد 

جواب مى دهد.
راه حل دوم: کشیدن الله گوش

کانال گوش یک پیــچ خوردگى کوچک دارد که 
آب وارد شده به داخل گوش معموًال در آن به دام 
مى افتد. بنابراین، اگر الله گوشــتان را به آرامى 
بکشید، آب وارد شده به داخل گوش خارج مى شود. 
براى انجام این کار باید سرتان را به سمت گوشى 
که گرفته است کج کنید. ســپس، همانطور که 
ایستاده اید قســمت غضروفى گوش (بین نرمه 
گوش و بخش بیرونى) را به سمت پایین بکشید. 
در حین کشیدن گوش، سرتان را به مدت چند ثانیه 
در همین حالت نگه دارید. این روش در بسیارى 

از موارد باعث خروج آب از داخل گوش مى شود.
راه حل سوم: سرتان را کج کرده و فک 

خود را حرکت دهید
گوش عضوى است که خود را تمیز مى کند؛ وقتى 
فک خود را تکان دهید، محتویات داخلى به طور 
خودجوش از گوش خارج مى شوند. موفق شدن در 
این روش به زمان بیشــترى نیاز دارد؛ بسیارى از 
افراد با استفاده از این حرکت از شر آب به دام افتاده 

در داخل گوش هایشان خالص مى شوند.

به گفته کارشناسان گردو منبع غنى از اســیدهاى چرب امگا-3 و مواد 
مغذى دیگر اســت و مصرف آن به میزان متعادل خطر ابتال به چاقى و 
دیابت را کاهش مى دهد. همچنین این ترکیبات در کاهش میزان اشتها 

مؤثر هستند.
در این بررسى متخصصان به مطالعه روى 9 بیمار مبتال به چاقى پرداختند 
که براى مدت پنج روز متوالى از نوشیدنى اسموتى که حاوى 48 گرم گردو 
بود یا نوشیدنى دیگرى که طعم و میزان کالرى مشابهى داشت مصرف 
کردند. متخصصان سپس مغز این افراد را در زمان تماشاى تصاویرى از 
خوراکى هاى چرب، کم چرب یا عکس هایــى خنثى از صخره و درخت 

بررسى کردند.
متخصصان دریافتند مصرف نوشیدنى اسموتى حاوى گردو موجب فعال 

شدن بخش «اینسوال» در مغز مى شود که در کنترل اشتها نقش دارد.
همچنین مصرف گردو باعث مى شــود شــیوه اى که مغز 
خوراکى هــا را پــردازش 
مى کنــد، تغییر دهد 
و در نتیجــه بر 
میزان اشــتها 

تأثیر بگذارد.

یک فوق تخصص بیمارى هــاى ریه با بیان اینکه 
اســتعمال دخانیات اصلى ترین عامل سرطان ریه 
است، گفت: سرطان ریه یکى از خطرناك ترین نوع 

سرطان هاست.
محمد اســماعیل حجازى ، اظهار داشت: سرطان 
ریه در 60 درصد افراد در مرحله اى تشــخیص داده 
مى شود که بیمارى پیشرفت کرده و در آن مرحله، 
جراحــى و درمان تأثیر چندانــى در بهبود وضعیت 

بیمار ندارد.
وى خاطرنشان کرد: افرادى که بیمارى در بدن شان 
چندان پیشرفت نکرده و وضعیتشان وخیم نیست، 
مى توانند با ترك سیگار و بهره گیرى از روش هاى 
درمانى همچون عمل جراحى، شــیمى درمانى و 
رادیوتراپى به طور نسبى بهبود یابند؛ به طورى که 
در این بین عمل جراحى بهترین روش درمان است.

حجازى با بیان اینکه 80 درصد افرادى که سرطان 
ریه دارند، سیگارى هســتند، افزود: افرادى که در 
معرض گرد و غبار به ویژه غبار پشــم شیشه قرار 
مى گیرند نیز براى ابتال به ســرطان ریه مســتعد 

هستند. 
به گفته ى وى، سرفه هاى مکرر از نخستین عالیم 
ســرطان ریه اســت که بعد از آن عالیم دیگرى 
همچون تنگى نفس، دفع خلط خونى، تب، کاهش 

وزن و بى اشتهایى در بیمار بروز مى کند.
حجازى عنوان کرد: افراد باالى 45 سال و سیگارى 
که بیش از سه هفته عالئم ذکر شده را دارند، باید در 
اسرع وقت به پزشک مراجعه کنند تا از ریه هایشان 

عکسبردارى شود.
وى خاطرنشان کرد: افرادى که بیش از ده سال است 
سیگار را ترك کرده اند، از نظر احتمال ابتال به بیمارى 
ســرطان ریه همچون افرادى هستند که هیچگاه 

سیگار نکشیدند.

مسمومیت کبد معموالً با سردرد، سوء هاضمه، نفخ شکم، 
افزایش وزن، لکه هاى کبدى، سوزش سر دل و مشکالت 
کیسه صفرا همراه است. با این حال بهترین گزینه هاى 

گیاهى پاك کننده کبد از این قرار هستند:
چغندر و هویج: هویج حاوى گلوتاتیون است؛ پروتئینى 
که به سم زدایى از کبد کمک مى کند. گلوتاتیون یک 
مولکول ساده اســت که به طور طبیعى در بدن ساخته 
مى شود. از آنجا که بدن مداوم در معرض مواد شیمیایى 
محیطى قرار دارد، مهم اســت که مواد غذایى حاوى 
گلوتاتیون را روزانه مصرف کنیــد. هویج و چغندر هر و 
حاوى فالونوئیدها و بتاکاروتن بسیار باال هستند. خوردن 
هویج و چغندر به تحریک و بهبــود کلى عملکرد کبد 

کمک مى کند.
گریپ فروت: یکى دیگر از منابع گلوتاتیون است. این 
میوه همچنین غنى از ویتامین C و آنتى اکسیدان ها ست 
که تمیزکننده هاى قدرتمند کبد محسوب مى شوند. 
عالوه بر این، گریپ فروت شامل ترکیباتى است 

در  که 

ساخت آنزیم هاى مؤثر در سم زدایى کبد کمک کننده 
هستند.

سیر: حاوى ترکیبات متعددى است که آنزیم هاى کبدى 
را براى پاك کردن ســموم بدن فعال مى کند. دو ماده 
مغذى قدرتمند موجود در سیر آلیسین و سلنیوم هستند که 

در محافظت از کبد و سم زدایى از بدن نقش مؤثر دارند.
چاى سبز: حاوى کاتچین اســت؛ آنتــى اکسیدانى 
گیاهى که ثابت شده منجر به از بین بردن تجمع چربى 
در کبد مى شود و از همه مهمتر، عملکرد کبد را تقویت 
مى کند. چاى سبز همچنین در حفاظت از کبد در برابر 

سموم مؤثر است.
گردو: گردو حاوى مقادیر زیادى اسیدهاى چرب امگا3 
و گلوتاتیون است که به پاك کردن کبد کمک مى کند و 
به ویژه براى حذف آمونیاك از بدن مؤثر است. گردو به 

افزایش اکسیژن خون کمک مى کند.
آرتیشو: آرتیشو یا همان کنگر فرنگى باعث تحریک 
ترشح صفرا مى شود و به این ترتیب به دفع توکسین ها 
یا همان سموم انباشته شده در کبد کمک مى کند. ماده 
مؤثره موجود در آرتیشو مانع انباشته شدن 
چربى در سلول هاى کبدى 

مى شود.
آووکادو: غنى از 
گلوتاتیون اســت و 
مطالعات نشان داده 
خوردن یک تا دو عدد 
از آن در هفته آســیب هاى 

کبدى را تعمیر مى کند.
گوجه فرنگى: گوجه فرنگى 
عالوه بــر گلوتاتیــون، داراى 
لیکوپن است که موجب تصفیه 
کبد و مقاومت بدن در برابر سرطان 

مى شود.
روغن زیتون و آبلیمو: مخلوط یک 
قاشق غذاخورى روغن زیتون و یک قاشق 
غذاخورى آبلیمو با معده خالــى قبل از صبحانه توصیه 
مى شود. روغن زیتون داراى اثرات آنتى اکسیدانى است 
و توانایى تنظیم کار سلول کبد براى سرعت بخشیدن به 

سوخت و ساز بدن را دارد.

التیام پوسیدگى دندان با کشمش 
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سیگار، عامل  سرطان ریه 

گیاهان پاك کننده کبد را بشناسید

کمک مى کند.
گریپ فروت:یکى دیگر از منابع گلوتاتیون است. این 
Cمیوه همچنین غنى از ویتامین C و آنتى اکسیدان ها ست 
که تمیزکننده هاى قدرتمند کبد محسوب مى شوند. 
عالوه بر این، گریپ فروت شامل ترکیباتى است 

در  که 

و گلوتاتیون است که به پاك کردن ک
به ویژه براى حذف آمونیاك از بدنم
افزایش اکسیژن خون کمک مى کند.
آرتیشو: آرتیشو یا همان کنگر فرنگ
ترشح صفرا مى شود و به این ترتیب
یا همان سموم انباشته شده در کبد ک
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سوخت و ساز بدن را دارد.
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شدن بخش «اینسوال» در مغز مى شود که در کنترل اشتها نقش
همچنین مصرفگردو باعث مى شــود شــیوه
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سرپرست دبیرى فدراسیون فوتبال درمورد شرایط تیم 
ملى عنوان کرد: همه در تالش هستیم تا تیم ملى بهترین 
کیفیت را داشته باشد و در ادامه هم با موفقیت پیش  برود. 
کى روش و همکارانش تالش زیادى داشته اند تا بهترین 
اردوها برگزار شود. آنها تک تک اردوها را بررسى مى کنند 
و ارزیابى هاى فنى دارند. کمپ تیم ملى هم انتخاب شد 
و ادامه کار هم با تمرکز خوبى پیش مى رود. ضمن اینکه 
باید منتظر قرعه کشــى آذر هم ماند تا وضعیت ما براى 
اینکه با چه سبک فوتبالى روبه رو خواهیم بود مشخص 
خواهد شد. محمدرضا ســاکت درمورد آخرین شرایط 
حاج صفى و شجاعى تصریح کرد: همه ما عاشق پرچم 

ایران هستیم و باید به هنجارهاى ملى توجه کنیم و به 
اعتقادات مردم احترام بگذاریم. همه ما براى تمام شهداى 
انقالب احترام خاصى قائل هستیم، اما تصمیم نهایى را 
تاج خواهد گرفت و اعالم مى کند. وى در خصوص بازى 
هاى تدارکاتى تیم ملى گفت: روسیه را اعالم کردند، اما 
درمورد سایر بازى هاى تدارکاتى باید منتظر ماند تا توسط 
کى روش قطعى شوند. اگر االن حرفى بزنیم ممکن است 
برنامه هاى کى  روش تخریب شود، چون هم اکنون با 10 
جا در حال مذاکره هستیم و اگر حرفى بزنیم ممکن است 
تحت تأثیر قرار بگیرد. نمى دانم کمپ در کازان است یا 

مسکو، چون هنوز کى روش را ندیده ام.

بازیکن تیم سپیدرود رشــت گفت: در زمان جدایى 
من از ســپاهان، شــرایط به گونه اى بود که نمى شد 
در سپاهان بازى کنم، ولى دوست داشتم در سپاهان 

بمانم.
عماد میرجوان پس از تساوى بدون گل تیمش مقابل 
سپاهان به خبرنگاران گفت: سپاهان تیم بزرگى است، 
على رغم اینکه براى کسب 3 امتیاز به زمین آمده بودیم 
ولى شــرایط بازى ما را به یک امتیاز راضى کرد. تیم 
خوبى داریم و به دلیل اینکه تازه به لیگ برتر آمده ایم 

بازى به بازى بهتر مى شویم.
وى افــزود: در بازى هاى قبل هم مســتحق باخت 

نبودیم ولــى نتایج قبلــى روى تمرکز تیــم تأثیر 
داشت. 

میرجوان اظهار کرد: در زمان جدایى من از سپاهان، 
شــرایط به گونه اى بود که نمى شــد در ســپاهان 
بازى کنم، ولى دوســت داشتم در ســپاهان بمانم. 
اگر آن زمــان اتفاق دیگــرى مى افتــاد هرگز جدا

 نمى شدم.
بازیکن تیم فوتبال ســپیدرود ادامه داد: سپاهان تیم 
بزرگى است. سپاهان همیشه سپاهان است و امروز 
هم عالى بازى کرد. در نیم فصلى که در این تیم بودم 

تجربه بسیار خوبى کسب کردم.

نصف جهان علیمنصور هم در مسیر مظلومى و قلعه 
نویى قرار گرفته و شمارش معکوس براى قربانى 
شدنش آغاز شده است.او خیلى سعى مى کرد خنده 
به لب داشته باشد. ولى رفتارهایش خیلى عصبى 
بود. واضح بود که مى خواهد خودش را خونســرد 
نشــان دهد اما اصًال اینطور نبود. او باخته بود. بد 
باخته بود. جماعت داشــتند فحشش مى دادند. بد 
فحش هایى. جماعتى که این همه ستاره برایشان 

خریده بود، حاال داشتند فحشش مى دادند.
او ســال گذشــته و یک نیم فصل توانســته بود 
بــراى هــواداران محبوب شــود. یــک مربى 
محبوب بــود که دربــى را براى شــان برد ولى 
خودش با دســت خــودش همــه چیــز را نابود 
کرد. 30 میلیــارد تومــان هدر داد کــه آخرش 
بشــود این. رفته بود با تک تک آدم هاى وســط
 زمین حرف مــى زد و حاللیت مى طلبید. رفتارى 

که فردوســى پور درباره اش گفت «شــوآف». 
منصوریــان بازیکنانــش را دورش جمــع کرده 
بود. همان وســط زمین زنگ زده بود به حشمت 
مهاجرانــى که اســتعفا کنم یــا نــه! کارهایى

 ناباورانه. 
جاى همه ایــن کارها امــا او باید بــه جوانانش 
اعتماد مى کرد. منصوریان روزى باخت که ســید 
حسین حسینى را بعد از چهار بازى و فقط یک گل 
خورده نشــاند روى نیمکت تا رحمتى بازى کند. 
روزى کــه بــرزاى را فرســتاد بــرود خانــه 
شــان و جایــش ســن و ســال دارهــا را خرید 
و روزهایــى کــه مــدام خــط قرمــز روى

 جوان هایش مى کشــید و داشــت تیمش را پیر 
و پیرتر مى کرد. او جنایتى در حــق خود کرد که 
هیچ دشمنى چنین کارى را با این مربى نمى کرد.

 حاال او براى ســنگ خــوردن از تماشــاگران، 

نمى داند چــه باید بکند. خم مى شــود و با زمین 
فوتبال وداع مى کند، درحالــى که باید االن روى 

دوش مى بردندش. 
او نفهمیــد آنهایى که ترغیبش کردند به بســتن 
تیمى 30 میلیاردى، همان هایى بودند که قبل از 
او نسخه بدى براى مظلومى و قلعه نویى پیچیده 
بودند و آن دو را قربانى شــان کردند. او درســت 
اسیر همان افکار شــیطانى بچه هایى شد که در 
اســتقالل رخنه کرده اند و دست هم بر نمى دارند 
و هر کسى بیاید و برود، باز هم هستند! آنها که نه 
فوتبال بلدند و نه اصًال اســتقاللى هستند اما بوى 
منفعت را خوب مى فهمند!  شیره جان استقالل را 
مى نوشند و کم نیستند منصوریان نام هایى که فکر 
کنند براى موفقیت و بــودن در تیم باید به آنهایى 
اتکا کنند که مى گویند ارتباط با فالن نهاد و فالنجا

 دارند! 

تو هم قربانى مى شوى 

در انتظار تصمیم تاج دوست داشتم در سپاهان بمانم

عجیب ترین صحنه بازى ســه شنبه شــب استقالل و 
پدیده در دقایق پایانى بازى رقم خورد. جایى که علیرضا 
منصوریان یکى دو دقیقه قبل از ســوت پایانى بازى به 
سمت رضا مهاجرى سرمربى حریف رفت و تا پایان دست 
او در دست گرفت! شاید برداشت هاى مختلفى درباره این 
صحنه وجود داشته باشد اما احتماًال رضا مهاجرى مى تواند 
توضیح بهتر و بیشــترى در این باره بدهد. او درباره این 

صحنه با ورزش سه حرف زده است.
*علیرضا منصوریان کامًال از اتفاقات ســکوها شوکه 
شده بود چون انتظار نداشت طرفداران استقالل چنین 
رفتارى با او انجام بدهند. از همین رو بخاطر شوکه بودن 

در محاسبات دقایق پایانى بازى اشتباه کرد و به تصور این 
که داور سوت پایان را مى کشد به سمت من آمد اما وقتى 

دید هنوز چند دقیقه مانده دیگر از کنار من جنب نخورد.
*وقتى درگوش من خسته نباشید و تبریک گفت کامًال 
حس و حال او را درك کردم. چــون فصل قبل همین 
شرایط براى خود من در پدیده تکرار شده بود. على منصور 
از رفتار تماشاگر شوکه بود من هم او را دلدارى دادم و به 
او گفتم اگر به کارى که انجام مى دهى ایمان دارى بمان 
و مبارزه کن و پاپس نکش. او در جواب من گفت دیگر 
نمى مانم و مى خواهم بروم چون تماشاگر استقالل دیگر 

من را نمى خواهد.

روایت سرمربى پدیده از صحنه اى عجیب 

نصف جهــان  سپاهان در شبى که اسیر ضد فوتبال سیپد 
رود شده بود نتوانســت اولین پیروزى در ورزشگاه نقش 

جهان در فصل جدید را به دست آورد.
تیم سپاهان در نیمه اول این دیدار و در حضور ده هزار نفرى 
تماشاگران خود تیم برتر میدان بود و بارها از سمت چپ و 
راست به روى دروازه حسینى، گلر سپیدرود توپ هاى خود 
را ارسال کرد که البته دفاع چند الیه شاگردان نظرمحمدى 
اجازه نداد موقعیت هاى خوبى نصیب مهاجمان سپاهان 
شود؛ تنها یک بار و روى ضربه سر مهرداد محمدى گلر تیم 
سپیدرود مجبور به واکنش شد و توپ را به کرنر فرستاد. 
در مجموع طالیى پوشان در خانه و در نیمه اول صاحب 
توپ و میدان بودند ولى نتوانستند موقعیت هاى 100 در 
صد گل ایجاد کنند تا بازى بدون گل در نیمه اول خاتمه 

یابد. نیمه دوم باز هم سپاهانى ها تیم برتر میدان بودند و 
موقعیت هاى خطرناکى ایجاد مى کردند ولى در گلزنى 
ناموفق بودند. «زالتکو کرانچار» در میانه هاى نیمه دوم 
دست به تعویض میالد سرلک زد و «مروان حسین» را به 
زمین فرســتاد تا تیمش را تهاجمى تر کند ولى این تغییر 
سیستم هم کارساز نشــد. حمالت پیاپى سپاهانى ها در 
نیمه دوم این شانس را به سپیدرودى ها مى داد تا در برخى 
دقایق ضدحمالت خطرناکــى روى دروازه میزبان خود 
ایجاد کنند ولى در نهایت تالش دو تیم با تســاوى بدون 
گل خاتمه یافت تا امتیازات این دیدار میان دو تیم تقسیم 
شود. کرانچار باید هر چه ســریع تر فکرى براى معضل 
گلزنى تیمش کند و گرنه ممکن اســت روزهاى بحرانى 

براى او آغاز شود.

سپاهان اسیر ضد فوتبال رشت شد

6 تغییر کى روش در 
بازیکنان لیگ برتر 

یک نفس راحت!

نصف جهــان بازیکنى که همیشه با عنوان زیدان 
آسیا از سوى اســتقاللى ها تشویق مى شد هیچ 
نشانى از آن بازیکن خالق ندارد.امید استقاللى ها 
براى این فصل بازگشت دو بازیکن باتجربه شان 
بود. مجتبى جبارى و پژمــان منتظرى که قرار 
بود وزنه هاى اســتقالل در این فصل باشند اما 
تکیه بــر باتجربه ها برخالف تکیــه بر جوان ها 
جواب نداده.  مجتبى جبارى هفته گذشته و این 
هفته در ترکیب اصلى اســتقالل قرار گرفت اما 
نتوانست گره گشــاى بازى و منجى منصوریان 
باشــد. منصوریان در بازى هفته گذشته او را به 
همراه «ســرور جپاروف» در ترکیب اصلى قرار 
داد و جوابــى نگرفت. در این هفتــه هم او را به 
تنهایى از ابتدا به میدان فرســتاد تا شاید تداخل 
وظیفه نداشتن با بازیکن دیگر و برعهده داشتن 
بار هجومــى تیم بتواند از جبارى همان ســتاره 
مدنظرش را بســازد اما این اتفاق هم نیافتاد تا 
منصوریان در دقیقه 55 تصمیم به تعویض شماره 

8 گرفته و جپاروف را به میدان بیاورد.
جبارى در این فصل 177 دقیقه در ترکیب اصلى 
استقالل قرار گرفته و صفر گل و صفر پاس گل 
را ثبت کرده اســت. نکته مهم اینکــه تنها گل 
استقالل در این فصل، زمانى زده شده که جبارى 
در زمین نبوده اســت و آبى ها با حضور او در این 
177 دقیقه هیچ گلى نداشته اند. دو گل از گل هاى 
خورده اســتقالل هم در همیــن دقایق حضور 
جبارى وارد دروازه استقالل شده است. جبارى با 
میانگین نمرات 4، در این چند هفته نتوانسته نمره 
قابل قبولى بگیرد. نه استقالل به او براى بازگشت 
به روزهاى اوج کمک کــرده و نه او براى خروج 
استقالل از بحران توانسته کمکى به این تیم کند. 

او در حال حاضر کاریکاتورى از زیدان آسیاست.
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 ها تیم برتر میدان بودند و 
د مى کردند ولى در گلزنى

ر» در میانه هاى نیمه دوم 
 زد و «مروان حسین» را به 
جمى تر کند ولى این تغییر 
مالت پیاپى سپاهانى ها در 
رودى ها مى داد تا در برخى

ى روى دروازه میزبان خود 
ش دو تیم با تســاوى بدون 
ن دیدار میان دو تیم تقسیم 

کاریکاتورى از زیدان

على کفاشیان جدیدترین فردى است که محمد 
مایلى کهن با نام خانوادگى اش شــوخى کرده 
است( البته اگر بتوان اســم حرکت مایلى کهن 
را شوخى گذاشت). مایلى کهن که به فدراسیون 
فوتبال رفته بود تا مطالباتش را پیگیرى کند، در 
بخشى از گفتگویش با  خبرگزارى تسنیم، از نایب 
رئیس فدراسیون فوتبال اســم برده و گفته:«در 
تاریــخ 31 فروردین مــاه ســال 95 با آقاى 
نقاشیان، کفاشیان نه، نقاشیان چون خیلى 
خوب نقش بازى مى کند، دیدار کردم و در 
این دیدار یکسرى مسائل پیش آمد. آنهایى که 
مرا مى شناسند مى دانند که دنبال مسائل مادى 
نیستم، اما در همان جلسه یکسرى جنجال ها 
به پا و مواردى مطرح شد، که من در اینجا الزم 
نمى دانم به آنها بپردازم. در همان جلسه که رئیس 
حراست فدارسیون فوتبال نیز در آن حضور داشت 
آقاى نقاشیان گفت که اولویت اصلى ما پرداخت 
همان مبلغ ناچیز قرارداد من است. از آن اولویت 
اصلى 15 ماه گذشــته، اما هنوز با من تســویه 

حساب کامل نشده است.»

آقاى نقاشیان!

ســرمربى تیم براى بازى با کره جنوبى تصمیم گرفت 
نسبت به اردوى قبلى نام شش بازیکن لیگ برترى را از 

لیست تیم خود خارج کند.
احسان پهلوان، حســین ماهینى، عزت پورقاز، پژمان 
منتظرى، محمدرضا اخبارى و رشید مظاهرى بازیکنانى 
هستند که در اردوهاى قبلى حضور داشتند اما جایى در 

اردوى جدید تیم ملى ندارند.
 «کارلوس کى روش» در طول هفت  سالى که در ایران 
فعالیت مى کند بارها نشــان داده که چندان عالقه اى 
به تغییر در لیســت تیمش ندارد اما شــاید به دلیل این 
که تیمش به جام جهانى صعــود کرده ترجیح داده چند 
بازیکن جدید را در تیمش تســت کند تا شــاید آنها با 
درخشش در بازى با کره و احتماًال سوریه براى حضور در 

جام جهانى روسیه شانس داشته باشند.

باشگاه پرسپولیس با حکم دادگاه CAS به پرداخت مبلغى در 
حدود 400 هزار یورو به دستیاران «مانوئل ژوزه»، سرمربى 

که این مبلغ اســبق و پرتغالى خود محکوم شده بود 
پرداخت شد. این 

مبلــغ   براى 
مربیان  این 

ارسال شد تا این 
پرونده بسته شده 
و خطرى از این 
ناحیه پرسپولیس 

را تهدیــد نکنــد. 
محمدعلى ترکاشوند، 

معاون اقتصادى باشــگاه 
ال پرســپولیس این خبر را تأیید کرد.  حــا

پرسپولیســى ها منتظر صدور حکم قطعى پرونده مانوئل 
ژوزه هستند.
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گلرى که روى 
اعصاب بود!

نصف جهان در شرایطى که دیدار دو تیم سپاهان 
و سپیدرود دقایق پایانى را پشت سر مى گذاشت و 
طالیى پوشان در ورزشگاه خانگى براى رسیدن 
به گل دست به حمالت پى در پى زده بودند، گلر 
تیم ســپیدرود در یک برخورد دچار مصدومیت 
شــد و براى دقایقــى روى زمین افتــاد تا مداوا 
روى او صورت گیــرد. این کار چند بــار دیگر و 
به شــکل هاى مختلف توســط این دروازه بان 

انجام شد.
هواداران ســپاهانى که معتقد بودند سید محمد 
حسینى گلر تیم سپیدرود به عمد خود را روى زمین 
انداخته تا زمان بازى را بُکشد، به اعتراض به این 
بازیکن پرداختند و براى دقایقى جو ورزشگاه نقش 

جهان به همین دلیل ملتهب شده بود.

دروازه بان تیم ســپیدرود رشــت در ایــن باره 
به خبرنــگاران گفــت: از بیرون زمیــن به من 
مى گفتند روى زمیــن بخوابم و وقتــى از روى 
نیمکت اشــاره مى کنند من هم مجبورم انجام 

بدهم.
محمد حســینى همچنین اظهار داشت: سپاهان 
احتیاج به پیروزى داشــت و هواداران از این تیم 
انتظار برد داشــتند. ســپاهان فکر مى کرد بازى 

آسانى دارد ولى برعکس شد.
وى در مورد اتالف وقت و مصدومیتش در بازى 
بیان کــرد: زانوى پاى راســتم درد مى کرد اما از 
بیرون به من مى گفتند روى زمین بخوابم، وقتى 
از روى نیمکت اشــاره مى کنند من هم مجبورم 
انجام بدهم. در تبریــز از روى آخرین توپ بازى 

گل خوردیــم و کادر فنى کمــى از این موضوع 
مى ترسیدند چرا که تحت فشــار بودند تا خداى 

نکرده تجربه تبریز تکرار نشود.
حسینى در خصوص خستگى تیم سپیدرود گفت: 
در سال 2017 هســتیم و براى سفر به اصفهان 
باید 12 ساعت در اتوبوس باشیم و به دلیل اینکه 
فاصله زمانى دو بازى ما کم بود خستگى در بدن 

بازیکنان مانده بود.
دروازه بان سپیده رود ادامه داد: از نیمکت به من 
گفتند بازى را بخوابان. به هواداران سپاهان حق 
مى دهم که هر گونه که بخواهند شعار دهند. یک 
روز زنده باد مى گویند و یک روز مرده باد! همین 
که ورزشگاه ها را پر مى کنند قدمشان روى چشم 

ماست.
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پیام احسان  

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: تماشاگران 90 
دقیقه به داور فحاشى کردند. 

  امیر قلعه نویــى در مورد تســاوى 2 - 2 ذوب آهن 
و صنعــت نفــت آبــادان، اظهــار داشــت: بازى

 زیبایى بود اما متاســفم که هر چقدر بازى در زمین 
خوب بود بیــرون از زمیــن الفاظى بــه کار بردند
 که زیبنده نبود. شــما وظیفه داریــد انعکاس دهید. 
هیچکس ناموســش را از ســر راه نیاورده اســت. 
90 دقیقــه به مــا و ناموس داور فحاشــى شــده

 است.
وى اظهار داشت: بازى خیلى خوبى و به نظرم یکى 

از بازى هاى خوب لیگ برتر بود و شرجى بودن هوا 
روى کیفیت آن تاثیر نگذاشــته بود. این بازى چند 
گل داشت و مى توانســت برنده هم داشته باشد. هم 
حریف و هم ما مى توانستیم گل سوم را هم بزنیم، اما 
عکس العمل هاى خوب دروازه بان نفت و همچنین 
اشتباهات عجیب  و بچه گانه دفاع ما باعث شد بازى 

مساوى شود.
قلعه نویى ادامــه داد: از بازیکنانم راضى هســتم اما 
همانطور که گفتم هم ما مى توانســتیم برنده شویم 

و هم تیم حریف.

سرمربى تیم سپاهان تأکید کرد، تیمش در مصاف با 
سپیدرود ابتکار عمل را در دست داشته اما از فرصت ها 

استفاده نکرده است. 
   زالتکو کرانچار در مورد مصاف تیمش با سپید رود 
رشت و در پاســخ به این پرسش که آیا فکر نمى کند 
سپاهان حسرت این امتیازاتى را که از دست مى دهد 
خواهد خورد، تصریح کرد: با ایــن نظر موافقم. ما 6 

امتیاز خانگى را از دست داده ایم. 
وى در این باره که آیا به نظر نمى رســد ســپاهان 
از یــک هافبک خالق و بازیســاز بى بهره اســت، 
خاطرنشــان کرد: بله، خودم هم از رسول نویدکیا به 

خاطر نوسان هایش متعجب هستم. او در چند پاس 
ساده دچار اشــتباه شــد. همچنین تالش مى کنیم 
توانایى هاى رافائــل را افزایش دهیم تا با شــرایط 

سپاهان تطبیق یابد.
سرمربى سپاهان در خصوص اعتراض هواداران به 
برخى بازیکنان ســپاهان گفت: طبیعى است زمانى 
که در خانه مســاوى مى کنیم و نتیجــه دلخواه آنها 
را نمى گیریم، ایــن اتفاق آنها را بــه راحتى ناراحت 
مى کند و تهدیدها و فشــارهاى آنها در جریان بازى 
بروز یابد. نه تنها هــواداران، بلکه ما هم از این بابت 

ناراضى هستیم.

گلزن نیجریه اى پرســپولیس در بــازى مقابل 
االهلى عربستان، یک بار دیگر توانایى هاى خود 

را اثبات کرد. گادوین منشا، مهاجم 
پرسپولیس، با اینکه کمتر از 30 

دقیقه بــراى تیمش در بازى 
مقابل االهلى بــه میدان 

رفــت امــا عملکردى 
درخشــان داشت و نه 
تنها توانست گل دوم 
و گل تساوى بخش 

پرســپولیس را با 
یک ضربه زیبا 
به ثمر برساند، 

بلکه در تمام 
یــق  قا د

ر  حضو
د  خو

در زمین دوندگى بســیار زیادى داشــت و فشار 
زیادى بر خط دفاع حریف عربستانى وارد کرد.

شماره 90 پرسپولیس در اولین تجربه آسیایى 
خود موفق شد یک گل دیدنى و حساس 
به ثبت برساند و با یک شوت از پشت 
محوطه جریمه دروازه االهلى را باز 
کرد. این دومین گل منشــا با لباس 
پرســپولیس بود که البته همانند گل 
اول او که در بازى مقابل تراکتورسازى 
در هفته دوم لیگ به ثمر رسیده بود، 
دومــى نیز با یــک ضربه از 
پشــت مجوطه 

وارد  جریمــه 
دروازه حریــف 

شد.
منشــا اگرچــه 
در ایــن بازى 
مانند  هم 

دیدارهاى قبلى پرســپولیس نصفه و نیمه براى 
سرخپوشــان به میدان رفت اما باز هم به خوبى 
نشــان داد مهاجم بســیار توانمندى است و این 
قابلیت را دارد که در سخت ترین دقایق در نقش 
یک منجى بــراى تیمش ظاهر شــود. مروارید 
سیاه سرخ ها، در همین مدت کوتاه حضورش در 
پرسپولیس زیاد در بین هواداران این تیم محبوب 
شــده و در حال حاضر یکى از رویاهاى هواداران 
پرسپولیس این است که شــاهد درخشش زوج 
مهدى طارمى و گادوین منشــا در پیشانى خط 
حمله تیم محبوبشــان باشــند. رویایى که براى 
محقق شدن نیاز به آمادگى کامل هر دو مهاجم 

پرسپولیس یعنى طارمى و منشا دارد.
باید دید منشــا که به احتمال زیاد در ادامه لیگ 
پاى ثابت ترکیب پرسپولیس خواهد بود، آیا 
مى تواند در ادامــه فصل با گل هاى 
زیــاد، تبدیل بــه بهترین 
مهاجــم خارجى 
یخ  ر تا

ه  شگا با
پرســپولیس شــود 

یا خیــر. اتفاقى که بــا توجه به 
قابلیت هاى منشا به هیچ وجه براى این 

بازیکن نیجریه اى دور از دسترس نخواهد بود.

مرواریدى با شماره 90

قلعه نویى: 90 دقیقه به ما فحاشى کردند  کرانچار:از نویدکیا تعجب مى کنم 

حساب هاى رسمى سازمان لیگ برتر فوتبال ایران به 
علت بدهى سنگین مالیاتى مسدود شده و این سازمان 
نمى تواند تا حل این مشــکل بزرگ هیچ پرداختى به 

باشگاه ها داشته باشد. 
به گزارش خبرنگار مهر، مشکالت مالى سالهاست که 
فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و باشگاه ها را آزار مى 
دهد و کار را به جایى رســاند که کنفدراسیون فوتبال 
آسیا تهدید کرده اســت اگر این مشکالت حل نشود 
اجازه حضور تیم هاى ایرانى در لیگ قهرمانان آســیا 

را نخواهد داد.
درحالــى که مهــدى تــاج در رایزنى با مســئوالن 
کنفدراسیون فوتبال آسیا توانسته است آنها را راضى به 
دادن مهلت دو ماهه براى حل مشکل کند، اما بعید به 
نظر مى رسد با توجه به حجم باالى بدهى ها، باشگاه 
هاى ایرانى بتوانند استانداردهاى مد نظر کنفدراسیون 

آسیا را رعایت کنند.
این مشکالت در حالى گریبان فوتبال ایران را گرفته 
است که باشگاه ها امیدوارند سازمان لیگ با پرداخت 
مطالبات آنها که بابت حق پخش تلویزیونى و تبلیغات 
محیطى است، بخشــى از موانع و مشکالت مالى را از 

سر راه آنها بردارد.
اما خبرنگار مهر کسب اطالع کرد سازمان لیگ نه تنها 

نمى تواند مشکلى از باشــگاه هاى ایرانى را حل کند، 
بلکه باید دست به دامان نهادهاى دیگر شود تا مشکل 

خودش را حل کند!
براســاس پیگیرى هاى خبرنگار مهــر، رئیس امور 
مالیاتــى وصول و اجــرا در نامه اى به چنــد نهاد که 
ســازمان لیگ با آنها در ارتباط مالى اســت، خواستار 
پرداخت طلب هاى سازمان لیگ به اداره مالیات شده 

است. 
این درخواســت به دنبال بدهى مالیاتى بیش از 175 
میلیارد تومانى سازمان لیگ به اداره مالیات است. در 
این نامه تاکید شده است به خاطر این مبلغ بدهى(175 
میلیــارد و 562 مییلــون و 140 هــزار و 97 تومان) 
حساب هاى سازمان لیگ مسدود شــده و نهادهاى 
مربوطه باید مطالبات سازمان لیگ را به اداره مالیات

 بدهند.
با این شــرایط ســازمان لیگ تا زمانى که نتواند این 
مشــکل بزرگ را حل کند نمى تواند هیچ پرداختى به 

سازمان لیگ داشته باشد. 
در این مــورد گفته مى شــود برخى حســاب هاى 
فرعى هم که به اســم اشــخاص باز شــده مسدود 
شده اند تا مشکالت ســازمان لیگ بیشتر از گذشته 

شود.

حساب هاى سازمان لیگ فوتبال مسدود شد 

احســان حاج صفى پــس از اتفاقاتى کــه به خاطر 
حضورش مقابل تیمى از رژیم صهیونیســتى رخ داده 
بود، پیامى را در خصوص قهرمانان دالور ایران زمین 

صادر کرد. 
  متن پیام احسان حاج صفى، بازیکن تیم ملى فوتبال 

به شرح زیر است:
 در این روزهاى پرتالطم مردم عزیز کشورمان در 

سوگ قهرمانان دالور خود، هر روز فداکارانه 
شــهیدى را در راه آرمان هاى انقالب و 

امنیت میهنمان تقدیم مى کنند.
شــهید قهرمان محسن حججى از 

نمونه بارز این فداکاریهاست که 
هر انســان آزاده را به تعظیم  و 
تکریــم وا مــى دارد. مــا نیز 
همچون هر ایرانى با غم و اندوه 
این دالوریها را مى ســتاییم. 
با کمال تاســف در این ایام، 
مردم عزیز کشــورمان با 

رنجیدگى به حق اتفاقى 
کــه نمى بایســت رخ 
مــى داد را به قضاوت 

نشستند.

ما اما به یاد داشته  باشــید 
ندن همواره براى  نشــا

ى لبخنــد  د شــا
ن بر لبان 80  میلیــو

نــى  ا یر ا
ش  تــال
کــرده و آن را 
افتخــارى براى 
خود مــى دانیم. 
ما همراه مردم پر 
افتخار ایــران در 
راه انقالب و رهبرى 
حرکت خواهیم کرد و 
مسلمان و ایرانى بودن را 
مایه سرافرازى و سربلندى 

خود مى دانیم. 

پرسپولیس در بازى برگشت مرحله یک چهارم نهایى 
لیگ قهرمانان آســیا باید روز 21 شــهریور با االهلى 
عربســتان بازى کند. البته این بازى بایــد در امارات 
برگزار شود. پرسپولیسى ها از بازى در امارات خاطرات 
خوبى دارند. این تیم در مرحله گروهى همین تورنمنت 
با الوحده امارات همگروه بــود و در بازى رفت که در 
امارات برگزار شــد با نتیجه 3 بر دو میزبان را شکست 
داد. قبل از این مسابقه آخرین بازى پرسپولیسى ها در 
امارات به مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا در سال 

2012 برمى گردد.

پرســپولیس با الشــباب امارات در یک گروه بود که 
توانست با 3 گل ایمون زاید، مهرداد پوالدى و حسین 
بادامکى حریف اماراتى را در خاکش شکســت بدهد. 
در کل پرسپولیس در ســال هاى اخیر در خاك امارات 
نتایج خوبى گرفته و هــواداران این تیم امیدوارند این 
بار هم در این کشــور نتیجه خوبى بگیرد. هر چند این 
بار حریف عربستانى است اما کیفیت خوب زمین هاى 
امارات و تعداد زیاد ایرانى هاى ســاکن این کشــور 
شرایط بهترى را نسبت به عمان براى تیم هاى فراهم 

مى کند.

خاطرات خوب پرسپولیس از امارات 

مدافع چپ ســپاهان با پیراهن سپاهان نیز نظر 
کارلوس کى روش را به خود جلب کرد.

ســعید آقایى در یکى دو سال گذشــته یکى از 
بهترین مدافعان چپ فوتبال ایران بوده است؛ او 
که به واسطه درخشش با پیراهن تراکتورسازى 
توانسته بود به تیم ملى برســد و یکى از مردان 
مورد اعتماد کارلوس کــى روش لقب بگیرد، با 

جدایى از تراکتورسازى راهى سپاهان شد.
آقایى در پنج هفته ابتدایى لیگ هفدهم در ترکیب 
ســپاهان اگرچه درخشــش خاصى نداشت، اما 
بازى هاى بدى انجام نداد تا بار دیگر نظر کى روش 
را به خود جلب کند ونامش در لیست 11 نفره تیم 

ملى قرار بگیرد. 
البته با توجه به آمادگى میالد محمدى و عملکرد 
خوب او در بازى هاى گذشــته تیم ملى، به نظر 
مى رســید آقایى کار ســختى براى رسیدن به 
ترکیب اصلى دارد اما قطعا تمام تالشش را به کار 
مى گیرد تا یکى از نفرات اصلى تیم ایران مقابل 

کره جنوبى و سوریه باشد.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: نباید اجازه 
دهند تیم به حاشیه برود، زیرا با ورود به حاشیه باید 

فاتحه پرسپولیس را خواند.
على پروین اسطوره فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس 
درباره موضــوع پاس ندادن به منشــا مى گوید: به 
این حرف ها اصال اعتقاد نــدارم که به یک بازیکن 
پاس بدهد و به دیگرى پاس ندهند. متاســفانه این 
حرف ها بیرون از تیم مطرح مى شــود. اصال به این 
حرف ها اعتقاد ندارم. یک زمان مى گفتد استقالل و 
پرسپولیس براى رسیدن به تساوى تبانى مى کند مگر 
مى شود من به مهاجم تیم بگویم در 6 قدم صاحب 
موقعیت شدى گل نزن! اصال این کار شدنى است. 
این حرف ها بیرون زده مى شــود و کم کم حرف ها 
به تلوزیون و روزنامه ها کشــیده مى شود. بعد هم 
روى سکوها مد شــده تا یک گل دریافت مى شود 
شعارها را شروع مى کنند. سه شنبه شب علیه علیرضا 
منصوریان شعار دادند. وقتى این چیزها را مى بینیم 
ناراحت مى شویم. آدم آنقدر زحمت بکشد بعد اینطور 
شود. حاال شرایط اینطور شده همه تقصیرات گردن 
مربى که نیست، بازیکنان هم باالخره مقصر هستند. 
به نظر من 40 درصد مربــى و 60 درصد بازیکنان 

مقصر هستند.
وى افزود به نظر من باید به منصوریان  فرصت بدهند. 

سال قبل هم وضعیت 
همینطور بود. ابتدا 
خوب  شــرایط 
نبود اما در ادامه 
سه چهار پیروزى 
متوالى به دســت 

آورد و وضعیت 
بهبود یافت. 
مى تواننــد 
ن  شا د خو
را جمــع 
و جــور 

کنند.

ن باید به منصوریان  فرصت بدهند. 
یت

ا 

ى 
تتتت
تتعیتتت ض
فت. 
ـد 
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طلب دارم  طلب دارم  

سعید آقایى؛
 از تراکتور تا سپاهان

 در تیم ملى  

نظر سلطان درباره 
منصوریان

را اثبات کرد. گادوین منشا، مهاجم 
30 پرسپولیس، با اینکه کمتر از

دقیقه بــراى تیمش در بازى 
بــه میدان بمقابل االهلى
رفــت امــا عملکردى 

درخشــان داشت و نه 
دوم توانست گل تتنها
و گل تساوى بخش 

پرســپولیس را با 
یک ضربه زیبا 
به ثمر برساند، 

بلکه در تمام 
یــق  قا د

ر حضو
د  خو

شماره 90 پرسپولیس در اولین تجربه آسیایى 
خود موفق شد یک گل دیدنى و حساس 
به ثبت برساند و با یک شوت از پشت 
محوطه جریمه دروازه االهلى را باز 
کرد. این دومین گل منشــا با لباس 
پرســپولیس بود که البته همانند گل

اول او که در بازى مقابل تراکتورسازى 
در هفته دوم لیگ به ثمر رسیده بود، 
یدومــى نیز با یــک ضربه از 
پشــت مجوطه

وارد  جریمــه 
دروازه حریــف 

شد.
منشــا اگرچــه 
در ایــن بازى 
مانند  هم 

این  انشــان داد مهاجم بســیار توانمندى است و
نقابلیت را دارد که در سخت ترین دقایق در نقش 
یک منجى بــراى تیمش ظاهر شــود. مروارید 
سرخ ها، در همین مدت کوتاه حضورش در  سسیاه
پرسپولیس زیاد در بین هواداران این تیم محبوب 
حال حاضر یکى از رویاهاى هواداران  حشــده و در
پرسپولیس این است که شــاهد درخششزوج

مهدى طارمى و گادوین منشــا در پیشانى خط 
حمله تیم محبوبشــان باشــند. رویایى که براى 
محقق شدن نیاز به آمادگى کامل هر دو مهاجم 

پرسپولیس یعنى طارمى و منشا دارد.
زیاد در ادامه لیگ  زباید دید منشــا که به احتمال
آیا  آپاى ثابت ترکیب پرسپولیس خواهد بود،
مى تواند در ادامــه فصل با گلهاى 
ززززیــاد، تبدیل بــه بهترین 
مهاجــم خارجى 
یخ  ر تا

ه شگا با
پرســپولیس شــود

یا خیــر. اتفاقى که بــا توجه به
منشا به هیچ وجه براى این مقابلیت هاى

بازیکن نیجریه اى دور از دسترس نخواهد بود.

را به خود جلب کرد.
کى دو سال گذشــته یکى از 
پ فوتبال ایران بوده است؛ او 
شش با پیراهن تراکتورسازى 
ملى برســد و یکى از مردان 
س کــى روش لقب بگیرد، با 

زى راهى سپاهان شد.
تدایى لیگ هفدهم در ترکیب 
رخشــش خاصى نداشت، اما 
م نداد تا بار دیگر نظر کى روش 
ونامش در لیست 11 نفره تیم 

گى میالد محمدى و عملکرد 
ىگذشــته تیم ملى، به نظر

کار ســختى براى رسیدن به 
ما قطعا تمام تالشش را به کار

نفرات اصلى تیم ایران مقابل 
 باشد.

ال پرسپولیس گفت: نباید اجازه 
برود، زیرا با ورود به حاشیه باید

خواند.
وتبال ایران وباشگاه پرسپولیس

س ندادن به منشــا مى گوید: به 
تقاد نــدارم که به یک بازیکن 

ا

لطان درباره 
صوریان

سیل انتقادات به سوى سرمربى االهلى
سرمربى اوکراینى االهلى در پى تساوى تیمش 
برابر پرســپولیس ایران در مرحلــه یک چهارم 
نهایى لیــگ قهرمانــان آســیا مــورد انتقاد 

کارشناسان ورزشى عربستان قرار گرفت. 
  تیم فوتبال االهلى عربســتان در حالى  در دور 
رفت از مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان 
آسیا 2017 در مســقط عمان مقابل پرسپولیس 
ایران به تســاوى 2 بر 2 رضایت داد که تا دقیقه 
72 این بازى با نتیجه 2 بر صفر از نماینده ایران 
پیش بود، امــا در ادامه با گل هایى که شــجاع 
خلیل زاده و گادوین منشا به ثمر رساندند، نتیجه 

بازى به تساوى 2 بر 2 انجامید.
چهره ها و منتقدین ورزشى مطرح عربستان پس 
از این بازى به سرهى ربروف، سرمربى اوکراینى 

االهلى حمله کردند و مقصر اصلى از دست رفتن 
این پیروزى را تعویض هاى نادرست او دانستند.

روزنامه « المواطــن» برخى از نظرات منتقدین 
در ایــن خصوص را منتشــر کرده کــه در زیر 

مى خوانید:
عماد الحوســنى، ســرمربى پیشــین االهلى: 
«ربروف دلیل اصلى این تساوى با تعویض هاى 
اشــتباهش بود. بیرون کشــیدن لئوناردو واقعًا 

اشتباه بود».
على الزهرانى، منتقد ورزشــى: «االهلى طعم 
پیروزى در این دیدار را بــه خاطر تعویض هاى 
چشم بســته ربروف از دســت داد. تساوى در 
این دیدار براى ما طعم شکســت داشت و براى 

خانواده من و شما سخت بود.»

ســعود الصرامى، منتقد ورزشى: «بى مباالتى و 
عدم احترام به حریف، دست االهلى را از رسیدن 

به پیروزى کوتاه گذاشت.»
سامى القرشــى، روزنامه نگار ورزشى: «نتیجه 
خوب در بازى خــارج از خانه بــا تعویض هاى 

سرمربى پرسپولیس خنثى شد.»
محمد البکرى، سردبیر روزنامه «النادى» وابسته 
به روزنامه «عکاظ»: «تســاوى خوبى در خانه 
حریف بود، اما جــاى تأســف دارد که االهلى 
نتوانست برترى دو گله خود را حفظ کند. این دو 

گل را ربروف به پرسپولیس اهدا کرد.»
بازى برگشــت تیم هاى االهلى و پرســپولیس 
در تاریخ 21 شــهریور در ابوظبى امارات برگزار 

خواهد شد.

مهاجــم پدیده مــى گویــد من یک ســال و نیــم خوب 
را در استقالل داشــتم و مدیون آنها هســتم به همین 

دلیل نمى خواســتم خوشــحالى کنم تا آنها ناراحت 
شوند.

محمد قاضى که در دیدار برابر استقالل موفق شد یکى 
از دو گل پدیده را به ثمر برساند در رابطه با این دیدار 
گفت: بازى جاندار و زیبایى را شــاهد بودیم که هر دو 

تیم در این دیدار بازى خوبى را به نمایش گذاشتند. 
مهاجم پدیــده درباره خوشــحالى نکردن 

پــس از گلزنى گفــت: از همه هــواداران 
اســتقالل ممنونم، آنهــا امــروز من را 
تشــویق کردند و مورد لطف خــود قرار 
دادند و از همــه آنها ممنونــم. من یک 
ســال و نیم خوب را در اســتقالل داشتم 
و مدیــون آنها هســتم؛ به همیــن دلیل 
نمى خواستم خوشحالى کنم تا آنها ناراحت 

شوند. 
قاضــى دربــاره خبــر شــکایت خــود 

از باشــگاه اســتقالل و ســپس تکذیــب 

آن گفــت: مــن بــه AFC شــکایتى نکــرده بــودم امــا 
450 میلیــون از اســتقالل طلبــکارم و کســى جوابگــو 
نیســت. اگر نخواهند رســیدگى کنند فکرى بــه حال آن 
خواهم کرد چون مدت زمان زیادى از آن گذشــته است، از 
پرســپولیس هم طلب دارم، از ذوب آهن که نایب قهرمان 
آســیا شــدیم 60 میلیون طلب دارم، از تیم نفت تهران تنها 
40 درصد گرفتــه ام از صبا هم 50 درصد 

طلبکارم.

احســان حاج صفى پــس از اتفاقاتى کــه به خاطر 
حضورش مقابل تیمى از رژیم صهیونیســتى رخ داده 
بود، پیامى را در خصوص قهرمانان دالور ایران زمین 

صادر کرد.
  متن پیام احسان حاج صفى، بازیکن تیم ملى فوتبال 

به شرح زیر است:
 در این روزهاى پرتالطم مردم عزیز کشورمان در

سوگ قهرمانان دالور خود، هر روز فداکارانه 
شــهیدى را در راه آرمان هاى انقالب و 

امنیت میهنمان تقدیم مى کنند.
شــهید قهرمان محسن حججى از 

نمونه بارز این فداکاریهاست که 
هر انســان آزاده را به تعظیم  و 
تکریــم وا مــى دارد. مــا نیز 
همچون هر ایرانى با غم و اندوه 
این دالوریها را مى ســتاییم. 
با کمال تاســف در این ایام، 
مردم عزیز کشــورمان با 

رنجیدگى به حق اتفاقى 
کــه نمى بایســت رخ 
مــى داد را به قضاوت 

نشستند.

ما اما به یاد داشته  باشــید 
ندن همواره براى  نشــا

ىلبخنــد  د شــا
80 نبر لبان میلیــو

نــى  ا یر ا
ش  تــال
کــرده و آن را 
افتخــارى براى 
خود مــى دانیم. 
ما همراه مردم پر 
افتخار ایــران در 
راه انقالب و رهبرى 
حرکت خواهیم کرد و 
مسلمان و ایرانى بودن را 
مایه سرافرازى و سربلندى 

خود مى دانیم. 

پاس بدهد و به دیگ
حرف ها بیرون از ت
حرف ها اعتقاد ندار
پرسپولیس براى رس
مى شود من به مه
موقعیت شدى گل
این حرف ها بیرون
به تلوزیون و روزن
روى سکوها مد ش
شعارها را شروع مى
منصوریان شعار د
ناراحت مى شویم.
شود. حاال شرایط
مربى که نیست، باز
0به نظر من 40 درص

مقصر هستند.
وى افزودب
سال قبله
همینطور
شــرایط
نبود اما د
سه چهار
متوالى به
وض و د آو

به نظر من
 هم وضعی
 بود. ابتدا
خوب ط
در ادامه
 پیروزى
تــت  دس
تت تع ض



14حوادثحوادث 3020 سال چهاردهمپنج شنبه  2 شهریور  ماه   1396

آخرین 
ررسى 
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ررسى 

ویژه ب

رونده 
ضعیت پ

و
رونده 

ضعیت پ
و

ل «آتنا»
قت

ل «آتنا»
قت

نفرادى
زندان ا

ساله در 
تر بچه 6 

قتل دخ
جنجالى 

پرونده 
ا  متهم 

صاصى  ب
گوى اخت

گفت

و را کشتم
ردم و نه ا

ه تجاوز ک
اتل آتنا: ن

ق

من توى 
فشار بودم؛ سرم باد کرده 

بود؛ همه بدنم سیاه بود؛ گفتم توى 
پارس آباد هرچى کشته شدن به گردن 
من بیاندازید و منو راحتم بذارید؛ اعدام 

بشم از این عذاب و شکنجه راحت مى شم. 
دو ماهه خانواده ام رو ندیدم به 
خدا من هم آدمم؛ منم اشتباه کردم

 ولى اشتباهم فقط این بود 
که به پدرش نگفتم.

 و

ه
ت

  تسنیم| «اسماعیل» که این روزها در سلول انفرادى 
یکى از زندان هاى اردبیل است بعد از حدود دو ماه، منکر تمام اعترافاتش 
شده و حرف هاى جدیدى مى زند؛ او مى گوید نه محکومیت سال هاى 
قبلش براى زنا درست بوده، نه گالیه زن اولش از اجبارى بردن دختر 9 

ساله همسایه به حمام...
از وقتى قاتل «آتنا» را به زندان آورده اند، در انفرادى بوده؛ دور از چشم 
همه؛ با دو نفر محافظ شــبانه روزى؛ مى گویند زندانى هاى اینجا آنقدر 
غیرتى هســتند که اگر بو ببرند «اسماعیل» پشــت همین میله ها و 
دیوارهاست، لحظه اى زنده اش نمى گذارند؛ قاتلى که با اعمال شیطانى و 
قتل فجیع آتنا، نه تنها قلب پدر و مادرش را که قلب تمام مردم ایران را به 
آتش کشید. با هر قدمى که برمى دارد، صداى جیرینگ جیرینگ کشیده 
شدن زنجیرهاى پابند «اسماعیل» به موزاییک داخل بند، بلندتر مى شود 
و صورتش در قاب نورى که از پشت ســرش به داخل راهرو مى پاشد، 
واضح تر مى شود؛ چهره اش آرام است و بى روح؛ قیافه اش نه به جانى ها 
مى خورد نه به شیطان صفت ها؛ درست مثل آدم هاى معمولى است؛ نه 
جاى چاقو روى صورتش است و نه صدایش نخراشیده است و کلفت؛ 
ریز اندام است و نسبت به آخرین عکسى که از او دیده ام  تغییرى نکرده؛ با 
اینکه دستبند آهنى و پابند فلزى اش هیبتش را تکیده و افتاده کرده، ولى 
حال و روزش بهتر از چیزى است که تصور مى کردم؛ صورت تراشیده؛ سر 
و وضع تمیز و مرتب و موهاى فر و تنکى که معلوم است تازه شسته شده؛ 

به هر حال همه چیز در نگاه اول مرتب است و آرام...
با اینکه تأکید داریم که کلماتش را به زبان فارســى بگوید ولى وقتى 
احساساتى مى شود و اشک هایش از نوك بینى اش مى چکد و صدایش 
مى لرزد، ناخودآگاه کلماتش آذرى مى شود و جمله هاى یکى در میان 
فارسى و ترکى؛ نامفهوم؛ به هر حال لُب کالمش این است که اعترافات 
قبلى اش را باالجبار گفته و خالصه نه به آتنا تجاوز کرده و نه او را کشته... 

حرف هایى که شاید باورش براى خودش هم چندان امکانپذیر نیست.
متن زیر گفتگوى یک ســاعته اى اســت که با این متهم انجام شده؛ 

گفتگویى که سعى شده براى حفظ امانتدارى، حتى المقدور با 
همان کلمات شکسته و افعال محاوره اى به صورت 

مکتوب منتشر شود.
از  روزى بگو که آتنا به 

قتل رسید.
توى مغازه در حال رنگرزى بودم؛ 
عرق کرده بــودم؛ جلوى مغازه 
نشســتم تا عرقم خشک شه؛ 
وقتى بلند شــدم و رفتم داخل 
مغازه دیدم دختــر «بهنام» از 
داخل سرویس، داره بطرى آب 
معدنى پر مى کنــه؛ بهش گفتم 
دختر دارى چه کار مى کنى؟ یهو 
دیدم افتاده جلوى دستشویى؛ از 
پله افتاده و داره از بینى و دهانش 

خون میاد؛ نمى دونم سکته کرده بود یا هر چى؛ منم 
از ترس پدر و فامیلشــون که قره داغلــى ان و از ترس اینکه اگه 

مى فهمیدن منو مى کشتن، دهانش رو گرفتم که خون زمین نریزه. چون 
مغازه باز بود و ما کار مى کردیم، توى مغازه مشترى میومد و براى اینکه 
مشترى نفهمه بردمش اتاق پشــتى قایمش کردم اونوقت دیدم مرده؛ 
نمى دونم از افتادن مرده یا سکته کرده یا تو دست من مرده به هر حال 

داخل مغازه من اتفاق افتاده بود.
 یعنى تو آتنا رو نکشتى؟

نه من نکشتم یا از پله افتاده یا وقتى دستم رو جلوى دهانش گرفته بودم 
که خون روى زمین نریزه مرده یا نمى دونم سکته کرده مرده ولى من 
نکشتمش؛ خودم دختر دارم؛ اى کاش من مرده بودم و اون نمرده بود. 

خودم دختر دارم، سه تا بچه دارم.
 اما تو قبالً اعتراف کردى که آتنا رو کشتى.

من توى فشار بودم؛ سرم باد کرده بود؛ همه بدنم سیاه بود؛ گفتم توى 
پارس آباد هرچى کشته شدن به گردن من بیاندازید و منو راحتم بذارید؛ 
اعدام بشم از این عذاب و شکنجه راحت مى شم. دو ماهه خانواده ام رو 
ندیدم به خدا من هم آدمم؛ منم اشتباه کردم ولى اشتباهم فقط این بود 

که به پدرش نگفتم.
 ُخب وقتى دیدى آتنا افتــاده روى زمین چرا به 

پدرش نگفتى که چه اتفاقى افتاده؟
ترسیدم؛ ترسیدم منو بکشن ولى کاش گفته بودم و مى مردم اما این همه 

عذاب نمى کشیدم؛ من توى این مدت 
یک مرتبه از اول تا آخر قرآن رو خوندم تا خدا از سر 

تقصیرم بگذره ولى ترســیدم از اینکه به پدرش بگم. حتى چند بار 
هم پدرش رو توى مسجد جامع دیدمش ولى جرأت نکردم بهش بگم.

 ولى نتیجه آزمایش هاى پزشکى قانونى صراحتاً 
مى گوید که به آتنا تجاوز شده است.

من تجاوز نکردم؛ وجدانم راحته. خودم دختر دارم؛ منم انسانم؛ وجدان و 
شرف دارم؛ به خدا قسم مى خورم دست به اون دختر نزدم. پزشک قانونى 
هم بگه، مهم نیست؛ من وجدانم راحته که به اون بچه دست هم نزدم. 

بمیرم هم وجدانم راحته.
 ولى نتیجه آزمایش ها چیز دیگه اى است...

به من مى گن مایع شهوتى روى شلوارت بوده؛ خب اصًال من هیچى؛ 
اگه دخترى افتاده باشه و در حال مرگ باشه، کسى احساساتى مى شه؟

 جنازه آتنا را چطور مخفى کردى؟
توى یک سطل بزرگ که پالستیک داشــت انداختمش، بعداً بردمش 

توى پارکینگ.
 کى طالهاى آتنا رو برداشــتى؟ بعــد از اینکه 

انداختى اش توى بشکه؟
همون موقع که جنازه آتنا روى زمین بود النگوهاش رو درآوردم؛ قبل از 

اینکه بندازمش توى بشکه.
 خب یعنى تو توى اون شرایطى که خون از دهن و 
بینى آتنا مى اومد و به قول خودت ترسیده بودى که 
کسى نیاد توى مغازه و حتى مطمئن هم نبودى که 

مرده یا نه، طالهاش رو درآوردى؟
پدرش دستفروش بود؛ من نیاز مالى ندارم ولى دنبال یک فرصتى بودم 
که طالهاش رو بندازم توى حیاط خانه پدرش. من هیچ نیاز 
مالى ندارم. من خودم جاى النگوها 
و گوشواره اش رو به پلیس گفتم.

 توى مدتى که خانواده آتنا 
ازش بى خبر بودن، پدرش 
پیش تو نیومد تا سراغ آتنا 

رو از تو بگیره؟
نه اصًال.

تو قبالً هم پرونده داشتى.
نه نداشتم.

 تو قبالً توى زندان نبودى؟
چرا بودم؛ یه بار بابت زنا.

 سابقه دیگه اى هم داشتى؟
ضرب و جرح، قتــل و آدم ربایى که در آن 

تبرئه شدم.
 اطرافیانت مى گن آدم شرورى هستى.

نه! اصًال
ُخب! معموالً به آدمى که ســابقه زنا داره؛ سابقه 
ضرب و جرح داره؛ ســابقه آدم ربایى و قتل داره 

مى گن شرور.
(سکوت).

 توضیح مى دى که پرونده زنا مربوط به چى بوده؟
وقتى من از زن اولم جدا شده بودم، یک زنى بود به اسم «فرانک» یک ماه 
با من دوست بود؛ یک بار رفته بود سفر و به من گفت که بعد از سفر میاد 
اردبیل منم از پارس آباد برم اردبیل تا یک روز با هم بگردیم؛ گفتم باشه؛ 
بعدازظهر یه آقا و خانمى آمدند مغازه من و گفتند تو که با دختر من فرار 
کردى بگو کجاست؛ اون با یکى نامزده و از این حرف ها؛ من هم گفتم من 
اینجام اون یه شهر دیگه؛ بعد از اون مأموران پلیس امنیت اخالقى آمدند 
و به من گفتند باید بروم دادگاه؛ من هم رفتم؛ پدر دختر و قاضى در دادگاه 
حضور داشتند؛ بعد از حرف هاى پدر دختر گفتم که آن دختر رفته مسافرت 
و من پارس آبادم؛ چطور ممکنه باهم فرار کرده باشیم؟ خالصه تبرئه شدم 
ولى ده روز بعد خود فرانک اومد سراغم و گفت اگه با من نیایى من خودم 
را مى کشم؛ من هم گفتم برو بکش؛ من با تو فرار نکردم؛ خالصه بعد از 
یک ماه دوباره از من شــکایت کرد و گفته بود که این با من فالن کار و 
بهمان کار رو کرده؛ قاضى به من گفت تو این دختر را مى گیرى؟ من هم 
گفتم نه؛ من که اون رو سفر نبرده بودم؛ نهایتاً محکوم شدم و دو ماه زندان 

رفتم و با وثیقه آزاد شدم.
«عصمت غ» رو مى شناســى؟ باهاش چند وقت 

ارتباط داشتى؟
عصمت مشتریم بود؛ من به داداش و خواهرش و 60 نفر که برام فرش 

مى بافتن دستمزد مى دادم ولى هیچ ارتباط دیگه اى باهاش نداشتم.
 اون رو چطور کشتى؟

اونو نکشتم.
 خودت مگه اعتراف نکردى؟

توى آگاهى پارس آباد زیرفشار بودم و گفتم هر قتلى اینجا بوده رو من 
گردن مى گیرم. اصًال از خانواده اش بپرســید مى گن که عصمت رفته 
آذربایجان و با یکى ازدواج کرده اســت. توى آگاهى گفتن من یکسال 
و نیم یک خانه اى را اجاره کرده بودم و بعد پرسیدن عصمت غریبى رو 
کجا نگه داشتم؛ منم بهشون گفتم من هر روز صبح میرم مغازه و شب 
برمى گردم؛ اگه یک ســاعت دیر برم خونه خانمم زنگ مى زنه مى گه 
کجایى. من یکسال و نیم کجا مى تونستم برم؛ پارس آباد محیط کوچکیه؛ 

همه همدیگر رو مى شناسن.
  از همسر اولت جدا شدى؟

بله.
چرا مى خواست از تو جدا بشه؟

اخالقمون با هم جور در نمى آمد ولى من نمى خواستم طالقش بدم.
 مى گوینــد خانمت چون مى خواســتى به یک 

دختربچه تجاوز کنى ازت جدا شده.
نه؛ چون من طالقش نمى دادم گفت که من یک دختربچه 9 ســاله رو 

برده بودم حموم.
 برادرت مصاحبه کــرده و گفته چند وقت پیش 
وقتى دختر همسایه تون اومده بوده از تو ابریشم 
قالى بگیره، گریه کنان برگشته بوده خانه شان و 
برادرهایش هم بخاطر کارى که تو با خواهرشان 
کرده بودى و او گریان برگشــته بود خانه، با تو 

درگیر شدن...
نه این دروغه؛ من با برادرهاى اون بابت مسائل مالى درگیر شدم. همه این 

حرفا دروغه؛ همه چى توى پرونده من در دادگاه هست.
 پدر آتنا گفته راضى به اعدام تو نیست؛ مى خواد 

تو سنگسار بشى.
من راضیم به رضاى خدا؛ هر چى مصلحت الهى باشه همون مى شه؛ خب 
حق مى دم بهشون؛ بچه شون مرده؛ من اشتباه کردم که همون اول که 

بچه شون روى پله افتاده بود! بهشون نگفتم.
دوربین مغازه ات را چرا خاموش کرده بودى؟

مدتى بود که مى خواستم مغازه را تخلیه کنم؛ براى همین هم دوربین 
مغازه را از یک ماه قبل از حادثه از برق کشیده بودم؛ االن هم شما مغازه را 
ببینید مشخص است که دیوارها بتونه کارى شده تا مغازه را موقع تحویل، 

تمیز به مالک بدهم.
 یک فیلم از تو هســت که دارى میوه از مغازه دار 

همسایه ات مى دزدى.
صاحب مغازه دندان من را شکسته بود و محکوم هم شده بود؛ آمد پیش 
من و بهم گفت اگه رضایت ندى، من از تو فیلم دارم که در حال دزدى 

هستى و مى روم شــکایت مى کنم؛ گفتم برو شکایت کن؛ شکایت 
کرد ولى من در دادگاه هم گفتم و شاهد هم داشتم که اون اجناس 

را خریده بودم؛ آخه سیب زمینى چه ارزشى داره که من بخوام 
سیب زمینى بردارم؟ همه اینها توى پرونده هم هست و من 

هم در اون پرونده تبرئه شدم.
 خیلى ها مى گویند یکى از بستگانت 

که در سیستم قضائى پارس آباد 
ســمت مهمى داشــته توى 

پرونده هاى قبلى ات کمکت 

مى کرده...
نه به خدا اینها همه دروغ اســت؛ ما 

حدود 25 سال است که با او قهریم و رفت و آمدى هم 
نداریم و او هم تبریز است نه پارس آباد. هر چى مى گن دروغه.

 حال مادرت بخاطر کارهاى تو خیلى خوب نیست؛ 
مى گوید روى بیرون رفتــن از خانه را ندارد؛ یک 

جورایى خانواده ات مى گویند تو آبروى آنها را 
هم برده اى...

(پس از مدتى سکوت) مادر و خانواده ام من را مى شناسند؛ مى دانند 
من اهل این کار نیستم؛ برادر، برادرش را مى شناسد؛ مادر، پسرش را 
مى شناسد؛ اى کاش پایم شکسته بود و این اتفاق نمى افتاد. (گریه)
فکر مى کنى دادگاه چه حکمى برات صادر 

مى کنه؟
نمى دونم... ولى وجدانم راحته... من اشتباه کردم. خدا مى دونه شاید 

اونها رضایت بدن؛ به هر حال آنها هم انسان هستند ولى من اشتباه 
کردم و پشیمانم. به خدا حاضرم دو تا دست منو ببرن ولى من 

دوباره چشماى اون بچه رو ببینم.
 تجربه تلخ جنسى در دوران کودکیت 

داشــتى؟ اصالً بچه شر و شورى 
بودى؟

نه؛ من 30 سال کاسبى کردم؛ همیشه کمک 
خرج خانواده و کمک حال پدرم بودم؛ خواهرم 

را عروس کردم؛ شغلم رنگرزى بود؛ یک 
عمر با آتش و رنگ کار کردم و در آخر هم 

سرنوشتم اینطورى شد.

        سیر تا پیاز پرونده قتل و تجاوز به آتنادر گفتگو با رئیس کل دادگسترى استان اردبیل
پرونده هاى قبلى ات کمکت ر نبرده بودم؛ نهایتا محکوم شدم و دو ماه زندان

بیل ر ن رى ل یس ر ب و ر ب وز ج ه قتل و تجاوز به آتنادر گفتگو با رئیس کل دادگسترى استان اردبیله قتل و تجاوز به آتنادر گفتگو با رئیس کل دادگسترى استان اردبیللو
؟ ىا ا چ ى بهمان کار رو کرده؛ قاضىپدرش

گفتم نه؛ من که اونرو سفرترسیدم؛ ترسیدم منو بکشن ولى کاش گفته بودم و مى مردم اما این همه

پرو ز پی ل سیر تا پیاز پرونده        سیر تا پیاز پروندهیر یس ر ب و ر ب ز به آتنادر گفتگو با رئیس کل دادگسز به آتنادر گفتگو با رئیس کل دادگسز
شنبه هفته آینده 4 شهریور، قرار است اولین جلسه محاکمه 
«اســماعیل»، متهم پرونده قتل «آتنا اصالنى» دختربچه 
شش ساله پارس آبادى در دادگاه کیفرى یک استان اردبیل 
برگزار شود. با توجه به ابعاد مختلف این پرونده، خبرنگاران 
تسنیم گفتگویى با حجت االسالم والمسلمین قاصدى، رئیس 
کل دادگسترى استان اردبیل ترتیب داده اند که بخش هایى 

از آن را مى خوانید.
در ابتدا توضیحاتــى درخصوص روند 
پرونده از ارائه گزارش اولیه تا آخرین 

اقدامات انجام شده بفرمایید.
موضوع قتل دختربچه شش ساله به نام آتنا اصالنى در تاریخ 
28 خرداد رخ داد و 29 خرداد مراتب به نیروى انتظامى اعالم 
و پرونده اى تحت عنوان مفقودى تشکیل مى شود. 30 خرداد 
پرونده قضائى به بازپرس شــعبه اول بازپرســى پارس آباد 
ارجاع شد و بررســى هاى قضائى صورت گرفت. چون اول 
بحث مفقود شدن آتنا مطرح بود اقداماتى براى پیداکردن او 
انجام شد. تالش ها براى  پیدا کردن  آتنا از اطراف محل گم 
شدنش که نزدیک محل دستفروشى پدرش بود شروع شد. 
پلیس آگاهى در همان حوالى به شخصى مظنون شد. فیلم  
دوربین  مداربسته مغازه هاى اطراف نشان مى داد که آتنا از 
مقابل یک مغازه عبور کرد اما دوربین بعدى عبور کامل آتنا از 
مقابل آن مغازه را نشان نمى داد، ولى افراد دیگر که در تصاویر 
قبلى همراه آتنا بودند از دوربین هاى بعــدى عبور کردند. 
در ادامه، مأموران به این رنگرز (اســماعیل) مظنون شدند، 
گویا آدم خوشنامى هم نبود. این شــخص با همین میزان 
مظنونیت بازداشت مى شود و چون وثیقه تأمین نمى کند در 
بازداشت مى ماند. بررسى ها ادامه داشت تا اینکه مشخص شد 

دوربین هاى مغازه اسماعیل در یکى دو روز گذشته خاموش 
بوده است. به همین دلیل ظن ها بیشتر مى شود و بازرسى هاى 
دقیق تر از مغازه و منزلش ادامه مى یابد اما چیزى به دست 
نیامد. اسماعیل به عنوان مظنون تحت نظر قرار گرفت. نهایتًا 
این شخص چون مى بیند حدود دو هفته گذشته و همچنان در 
بازداشت است، خودش در یک تماس تلفنى به خانواده اعالم 
مى کند مقدارى مواد مخدر که در پارکینگى که در مجاورت 
خانه اش و در اختیار برادرش بوده، در یک بشکه قرار دارد را 
بردارند تا در بازرسى ها کشف نشود. واقعیت این بود که اصًال 
مواد مخدرى در کار نبود. همسرش این موضوع را به برادر 
اسماعیل مى گوید، مراجعه مى کنند به محل و مى بینند یک 
بشکه است که با خاك استتار شده است. درون آن را جستجو 
مى کنند و مى بینند جسد بچه داخل بشکه است و موادى در 
کار نیست. آنها ( همسر و برادر اسماعیل) به دادستانى مراجعه 
و مراتب را اعالم مى کنند. در روز 19 تیر این اتفاق افتاد و جسد 
کشف شد. بعد از آن، این شخص که از ابتدا منکر ارتباطش 
با این پرونده بود، به قتل بچه و سرقت طالهاى آتنا که در 
مغازه جاسازى کرده بود اعتراف مى کند. تحقیقات ادامه پیدا 
کرد و نهایتاً این فرد ضمن اقرار به قتل، انگیزه هاى مختلفى 
را درباره ارتکاب این جنایت اعالم کرد. هر بار انگیزه و نوع 
ارتکاب جنایت را تغییر مى داد اما در کلیات به ارتکاب قتل و 
همچنین به مخفى کردن و جابه جایى جســد اعتراف کرد؛ 
هرچند درباره بحث تجاوز اقرار نداشت و همچنان ندارد. اما 
بررسى ها و معاینات پزشکى در پزشکى قانونى تأیید مى کند 
که تجاوز هم توسط این شخص جانى صورت گرفته و این 

هم بحث قابل توجهى است.
انگیزه اصلــى که متهم اعــالم کرده 

چیست؟
خودش واقعًا فرد حرفه اى و بى عاطفه اى اســت و موارد 
مختلفى اعالم کرده بود. ابتدا مســائلى را مطرح کرده 
بود ولى در دادگاه در زمان تحقیقات درخصوص تجاوز، 
خیلى از مســائلى را که در تحقیقات گفته بود تغییر داد. 
خودش مســائل دیگرى را گفته اما آنچه براى دادگاه 
تقریباً مشخص است، قتل توسط او محرز است و دالیل 

تجاوز به عنف توسط او هم مشخص است. به نظر 
ما انگیزه اصلى تجاوز بوده که نهایتاً چون 

این اتفاق افتاده و ممکن بوده لو برود 
اقدام به قتل کرده است.

چه زمانــى  از 
به  تصمیــم 

تــکاب  ر ا
این جنایت 
فتــه  گر
؟  ســت ا

برنامه ریزى 
یا  داشته  قبلى 

همان روز تصمیم 
به این کار گرفته 

است؟
در تحقیقات گفته که پدر آتنا نزدیک 

مغازه او بســاط پهن مى کرده و آتنا هم 
همراه او بوده است. این فرد هم چون بیمارى 
جنسى داشته است در تحقیقات هم گفته که 
«یکى دو روزى بود که آتنا نظرم را جلب کرده 

بود و نهایتًا در یک فرصت که 
آتنا با بطرى آب به آنجا آمده 
بود، پشت او درب را بستم و 
در اتاق مجاور مغازه قصدم 

را عملى کردم».
احساسات  درباره 
از  بعــد  مــردم 
حادثــه  ایــن 
دهید.  توضیــح 
یــى  نى ها ا نگر
از اینکــه ممکن 
اســت این قاتل 
اعدام نشود وجود 
دارد و بــه نظر 
ریشه  مى رسد 
ایــن نگرانى 
مربــوط به 
تى  یعا شــا
که  باشــد 
در روزهــاى 
اول بعــد از 
شت  ا د ز با
مطرح  او 
شد مبنى 
بر اینکه 

اسماعیل با واسطه یکى از بستگانش در پرونده 
قبلى از اتهام قتل تبرئه شده است.

انتظارات مردم همین است که حتمًا با این قضیه به صورت 
جدى برخورد شود، ما هم مصمم هســتیم و حتى ریاست 
محترم قوه قضائیه دستور اکید دادند که به صورت فوق العاده 
رسیدگى شود اما پرونده راحتى نبود؛ اوًال کشف این موضوع 
دو سه هفته طول کشید. ثانیًا در ادامه مسائل دیگرى وارد 
پرونده شد که تحقیقات را طوالنى کرد. این فرد در جریان 
تحقیقات همان هفته اول یا دوم بود که موضوع دیگرى را 
هم اقرار کرد. ماجرا از این قرار بــوده که یک خانمى به نام 
«عصمت. غ» در سال 91 مفقود مى شود. خانمى على الظاهر 
مطلّقه بوده که گم شدنش اعالم مى شود. چون این متهم با او 
تماس هاى تلفنى داشته همان موقع به عنوان مظنون دستگیر 
مى شود اما چون هیچ وقت جسدى پیدا نشد و اطالعى کسب 
نشد و همچنین به دلیل اینکه احتمال داده مى شد از طریق 
مرز به کشور آذربایجان رفته باشد و از سوى دیگر چون صرفًا 
اعالم مفقودى بود و علیه او شکایتى نشده و دلیلى هم بر اثبات 
ارتکاب قتل توسط او نبود، این فرد که متهم به آدم ربایى بود 
بعد از دو هفته آزاد شد. از آن زمان هم خانواده آن خانم از کسى 
اعالم شکایت نکردند تا اینکه این متهم اقرار کرد که «آن 
خانم را هم من در جریان ارتباطاتى که با هم داشتیم به قتل 
رساندم». درباره محل دفن هم، محل هایى را معرفى کرد اما 
کشف نشد چون متأسفانه در حال حاضر آن زمین ها تبدیل 
به بافت مسکونى شده و امکان جستجو وجود نداشت. ولى 
خوب، خودش اقرار کرده است که «آن فرد را من کشته ام». 
این پرونده هم به عنوان قتل باب دیگرى باز کرد. تا اینکه یک 
هفته بعد، در ادامه بررسى ها از اموال وى، باعث شد یک فقره 

چک از خانمى کشف شود که در سال 93 به قتل رسیده بود 
و خوشبختانه جسدش هم کشف شده بود اما قاتل مشخص 
نبود. با توجه به اینکه چک این خانم در خودروى اسماعیل 
کشف شد، زمینه این شد که تحقیقاتى هم در این زمینه انجام 
شود و ابتدا منکر ارتباط بود اما نهایتاً به این قتل هم اقرار کرد. 

اسماعیل گفته که این خانم بیوه بوده و او را هم کشته است.
در تحقیقات آگاهى و بازپرسى به این دو قتل هم اعتراف کرد. 
این موارد باعث شد که تحقیقات این دو پرونده هم کنار پرونده 
آتنا ادامه یابد و همچنان ادامه دارد. جسد خانم عصمت، پیدا 
نشد اما همان زمان یک جسد مجهول الهویه پیدا شده بود 
که از آن آزمایش DNA انجام شــده بود و در حال حاضر از 
خانواده عصمت هم آزمایش هاى مربوطه انجام شده تا نتیجه 
مشخص شود و منتظر اعالم جواب آزمایش از تهران هستیم. 
در ایام بازداشت اســماعیل خبرى 
مطرح شد که احتماالً او با پرونده قتل 
دو زن در استان گیالن هم مرتبط باشد، 
آیا چنین ادعایى به واقعیت پیوست؟

ارتباط متهم با پرونده قتل دو خانم در گیالن به طور کامل 
منتفى و تحقیقات درباره آنها متوقف شده است. او اآلن 
درباره قتل دو خانمى که  قبًال اقرار کرده دیگر اعترافات 
خود را منکر مى شــود. او در مرحله تحقیقات انتظامى 
اقرار کرده بود، در تحقیقات بازپرسى مرجع قضائى هم 
اعتراف کرده است. اقرارى که مثل این موضوع منجر به 
کشف واقعیت بشود از مسلمات علیه او است. شاید اگر 
واقعیت کشف نمى شد، برخى از اعترافاتش محل شک 
و تأمل  بود اما اعترافات او کامًال منجر به کشف واقعیت 
شده است، هرچند درباره آن دو نفر تحقیقات ادامه دارد.
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 «روتر وایرلســى» کــه در خانه اســتفاده مى کنید 
گزینه هاى پرکاربرد زیادى دارد که مى توانید آنها را 
تنظیم کنید. البته، اکثرشان مخفى هستند اما شناختن 

و آشنا شدن با آنها خالى از لطف نیست.
توجه داشته باشید که روترهاى مختلف گزینه هاى 
متفاوتى دارند. شاید تمام گزینه هایى که در ادامه به 
آنها اشاره مى شود در روتر شما وجود نداشته باشند یا 

در مسیرهاى متفاوتى وجود داشته باشند.

دسترسى به اینترفیس وب روتر

خیلى از روترهــا داراى صفحات تنظیــم مبتنى بر 
وب هســتند که در صفحه مرورگر مى توانید به آنها 
دسترسى داشــته باشــید. براى این کار، ابتدا آدرس 
IP محلى روتر را پیدا کنید. بعد از پیدا کردن آدرس، 
آن را وارد مرورگر کنید. بعد از وارد کردن نام کاربرى 
و گذرواژه، وارد روتر مى شوید. در این مرحله، شما به 
صفحات مبتنى بر وب روتر دسترسى دارید و مى توانید 

تنظیمات آن را به دلخواه تغییر دهید.

ببینید چه کسانى به روتر وصل هستند

معموًال روترها به شــما این امــکان را مى دهند تا 
لیست افراد و دستگاه هاى متصل به شبکه را ببینید. 
احتمــال دارد در صفحه عمومى روتــر یا در بخش 
وایرلس قابل مشاهده باشد. نام این قسمت مى تواند
 «Client List»، «connected devices» 

و موارد مشابه باشد.
اگر براى دستگاه ها و کامپیوترها اسامى با معنى قرار 
دهید به راحتى مى توانید نام دســتگاه هاى متصل به 

شبکه را ببینید. 

کانال وایرلس
یکى از ویژگى هاى قابل تغییر در اینترفیس وب روتر، 
کانال وایرلس است. تغییر این کانال مى تواند باعث 

افزایش سرعت واى فاى شود. اگر تعداد شبکه هاى 
وایرلس در منطقه اى که از اینترنت استفاده مى کنید 
زیاد باشد و همه آنها از یک کانال استفاده کنند سرعت 

اتصال پایین مى آید.
بهتر از قبل از تغییر از ابزارهایى که براى اسکن شبکه 
محلى وجود دارد اســتفاده کنید تا بهترین کانال با 

کمترین تداخل را پیدا کنید.

شبکه فعلى را گسترش دهید

اگر نیاز به شبکه وایرلسى دارید که یک منطقه وسیع را 
پوشش دهد، ممکن است یک روتر کافى نباشد. البته، 
مى توانید از ابزارهایى مانند اکستندرها یا شبکه هاى 
ِمش که براى همین منظور طراحى شده اند استفاده 
کنید ولى در صورتى که چندین روتر در اختیار دارید 
مى توانید منطقه تحت پوشش را افزایش دهید. براى 

این کار الزم نیست شبکه هاى مجزا بسازید. ویژگى 
Repeat باعث افزوده شــدن یک روتر به شبکه 

اصلى مى شود.

کیفیت سرویس

اکثر روترها داراى یک ویژگى به نام QoS یا کیفیت 
سرویس هستند. این ویژگى با اولویت دهى به ترافیک 
تجربه بهترى به کاربر ارائه مى کند. به عنوان مثال، 
 BitTorrent پهناى باندى که بــه برنامه QoS
اختصاص داده شــده را کاهش مى دهــد و اولویت 

صفحات وب را افزایش مى دهد.

 DNS دینامیک

اگر روى کامپیوتر شما نوعى سرور نصب شده الزم 

اســت که آن کامپیوتر به اینترنت متصل باشــد. از 
طرفى، خیلــى از ISPها آدرس IP اســتاتیک به 
کاربران ارائه مى دهنــد که پیوســته در حال تغییر 
اســت. اما، DNS با تخصیص یــک آدرس ویژه 
 yourcomputer.service.com ماننــد
بــه کامپیوتر شــما، ایــن مشــکل را دور مى زند. 
هــر زمانى کــه آدرس IP خارجــى تغییــر کنــد

 روتر آن را با ســرویس DNS دینامیک مقایســه 
مى کنــد و آدرس IP مرتبــط با کامپیوتر شــما را 

به روزرسانى مى کند.

DMZ & UPnP ،پورت فرواردینگ

با توجه به نحوه کار NAT، روترها ترافیک ورودى 
را بالك مى کنند. ولى اگر نیاز به کامپیوترى دارید که 
نقش سرور را داشته باشد به اینگونه ارتباطات ورودى 

نیاز دارید.
روترها از روش هاى متعــددى براى فعال کردن این 
قابلیت استفاده مى کنند. مى توانید پورت ها را فروارد 
کنید تا ارتباطــات ورودى روى این پورت ها همواره 
به سوى یک کامپیوتر مشخص ارسال شوند. مى توانید 
از DMZ براى ارسال خودکار همه ارتباطات ورودى 
به یک کامپیوتر دیگر اســتفاده کنید. UPnP هم 

عمومًا به صورت پیش فرض فعال است. این ویژگى 
به برنامه ها امکان فروارد پورت ها بر اساس تقاضاى 

داده شده را مى دهد.

سرور Network-Wide DNS ِست کنید

در صورت نیاز، مى توانید ســرور DNS را براى کل 
شــبکه روى روتر تغییر دهید. با ایــن کار مى توانید 
parental control را روى هر دستگاه متصل به 
شبکه فعال کنید. عالوه بر این، مى توانید آنها را ملزم 

به استفاده از یک سرور DNS سریع تر کنید.

بالك وبسایت، زمانبندى دسترسى و 
Parental Controls

بــا Parental Control مى توانیــد برخــى 
وبســایت هاى خاص یا ترافیک را بالك کنید. حتى 
مى توانید زمان غیرفعال شدن دسترسى به اینترنت را 
کنترل کنید تا استفاده فرزندانتان از اینترنت محدود 

شود.

روتر را دوباره بوت کنید

گاهى اوقات، بــوت دوباره روتــر مى تواند برخى از 
مشکالت شبکه را حل کند.

 روتــر را از بــرق بکشــید یــا دکمــه روى آن
 را فشــار دهیــد. در صفحــه تنظیمــات روتــر

 هم مى توانید گزینه اى را براى بوت کردن دوباره روتر 
پیدا کنید. در این حالت، الزم نیســت که از جاى تان 

بلند شوید.

در گزارشــى که نتایج آن به تازگى منتشــر 
شده آماده است فرآیندى همچون تعویض 
صفحه نمایش که در ظاهر کارى بى خطر و 
ساده به نظر مى سد ممکن است راه را براى 
نفوذ هکرها مهیا سازد. در این پژوهش آماده 
است که تبلت ها نیز ممکن است در معرض 
چنین خطرى قرار داشته باشند. مشکل فوق 
در ارتباط با تراشــه اى است که فرآیند ضبط 
داده هاى ورودى را مدیریــت مى کند. این 
تیم تحقیقاتى پس از تعویض صفحه نمایش 
مربوط به گوشــى هاى نکســوس 6 پى و 
 LG pad 7.0 این شانس را به دست آوردند 

تا همه ورودهاى صفحه کلید کاربر را ضبط 
کرد، در ادامه دوربین گوشى را هک کرده و 
در نهایت به برنامه هاى کاربردى دست پیدا 
کنند. به طورى کــه در نهایت هکرها امکان 
کنترل سیستم عامل گوشى هوشمند کاربر 
را به دست مى آورند. پژوهشگران مى گویند 
نمایشگرهاى تقلبى به نمایشگرهاى اصلى 

شباهت زیادى دارند، به طورى که در 
بعضى موارد حتى تکنســین هاى 
حرفه اى نیــز قادر به تشــخیص 

این موضوع نیســتند. جالب تر آنکه 
پژوهشــگران گفته اند کــه در مدت زمان 

هک نیــازى نیســت تغییرى در 
مدیریت  سیســتم 

فایلى دســتگاه قربانى به وجود آید. همین 
موضوع باعث مى شــود تــا ضدویروس ها 
نیز قادر به تشــخیص این مســئله نباشند. 
پژوهشگران نام حمله فوق را تراشه در میان 
 (chip-in-the-middle) گذاشته اند. 
در این پژوهش کارشناســان امنیتى از یک 
 ATmega328 ماژول میکرو کنترلر نــوع
که به بورد آردینو مجهز بود استفاده کردند. 

آنها همچنین از ماژول میکروکنترلر 
STM32L432 نیــز اســتفاده 

کردنــد. البته پژوهشــگران فوق 
گفته اند که در این زمینه مى توان 
از مایکروکنترلرهــاى دیگر نیز 
اســتفاده کرد. در ادامه با دمیدن 
جریان هواى گــرم، این امکان 

به وجود مى آید تا بخش کنترل 
لمســى را از برد اصلى 

جدا کرده و تراشــه مدنظر را از طریق یک 
سیم مسى که به برد لحیم کارى شده است 
در میان این صفحه قرار داد. پژوهشــگران 
گفته اند که مشکل نمایشگرهاى تقلبى تنها 
مختصر دستگاه هاى اندرویدى نبوده و حتى 
گوشى هاى آی فون نیز ممکن است به همین 

شکل در معرض تهدید هکرى قرار گیرند.

با چند کلیک ساده، از روترتان بیشترین بهره را ببرید
رامین مشکاه

 همزمان با تهیه و انتشــار گزارش 
عملکرد شــرکت هاى مهم آى تى 
دنیا در همه زیربخش ها، شــرکت 
ایســوس هم اطالعات و اعداد و 
ارقام خود را در اختیار رسانه ها قرار 

داد.
گزارش هاى مالى شرکت ایسوس 
اما خبــر از افت درآمــد ماهانه و 
ساالنه این غول فناورى مى دهند 
تا ســهامداران این شرکت نگران 

آینده آن باشند.
شــرکت ایســوس مانند ســایر 
غول هاى فناورى اقدام به انتشــار 
گزارش هــاى مالى خــود در ماه 
جوالى کرده اســت، با این تفاوت 
که این اطالعات، نتایج خوبى براى 

کارشناسان دربرنداشته اند.
آنگونه که ارقام منتشــره نشــان 
مى دهد و بر اساس این گزارش ها، 
درآمد این شــرکت در ماه جوالى 
برابر با یک میلیــارد و 40 میلیون 
دالر بــوده اســت کــه رقمــى 
نگران کننــده براى این شــرکت 

به حساب مى آید.
تحلیلگران بازار معتقدند این آمار 
نشان از سقوط درآمد این شرکت 
به میزان نزدیک بــه چهار پنجم 
درآمد در ماه گذشته میالدى دارند 
و اگر بخواهیــم دقیق تعبیر کنیم، 
شاهد سقوط 18/8 درصدى درآمد 

ایسوس هستیم.
البته گفتنى اســت که شرایط یاد 
شده محدود نیســت و تنها به یک 
بحــران یک ماهه اشــاره ندارد، 
بلکه به وضوح دیده مى شــود که 
درآمد این شــرکت در مقایسه با 
سال گذشته میالدى در ماه مشابه 
نیز با ســقوط قابل توجهى همراه 

بوده است.
در حقیقــت گزارش بــه صراحت 
مى گوید که شــاهد کاهش 5/34 
 درصدى درآمد خالص این شرکت 

مشهور در این بازه زمانى بوده ایم.

ایسوس در مسیر 
سقوط

Apple’s iTunes U Collections تا 
ماه آینده به قسمتApple Podcasts  انتقال 
پیدا خواهد کرد که این انتقال، همزمان با معرفى 

iTunes 12,7 انجام خواهد شد.
 این شــرکت تصمیــم دارد در نســخه جدید، 
macOS/ برنامــه  از  را   iTunes U

PC iTunes حــذف کنــد و بــا ایــن کار 
کاربــران خــود را تشــویق کند تــا از IOS و 
Apple TV بیشــتر اســتفاده برنامــه 

 کنند.
انتقال iTunes U Collections به قسمت  
Apple Podcastsبــه این معنــى خواهد 
بود کــه دانلود مطالب از طریق مک یا پى ســى 
امکانپذیر نخواهد بود، با وجود این، کاربران بازهم 
قادر خواهند بود به مطالــب رایگان این بخش از 
طریق  Apple Podcastsدسترسى داشته

باشند.
 براى دسترسى به مطالب قسمت هایى همچون 
handouts، quizzes، ebooks و... ، کاربر 
باید از طریــق Tunes U iOS و برنامه هاى 

Apple TV اقدام کند.
در خبر منتشر شده توسط وبســایت اپل عنوان 
شــده که ممکــن اســت قســمت هایى مانند 
دســته بندى هاى مطالب در ایــن انتقال تغییر 
پیدا کند. جزئیات بیشــتر را مى توانید در صفحه 
 Apple’s Public Site Manager

Help page بخوانید.

انتقال
 iTunes U Collections 

به پادکست اپل

صفحه نمایش هاى تقلبى، باعث هک شدن گوشى هاى هوشمند مى شوند

در ارتباط با تراشــه اى است که فرآیند ضبط 
داده هاى ورودى را مدیریــت مى کند. این 
تحقیقاتى پساز تعویض صفحه نمایش تیم

6مربوط به گوشــى هاى نکســوس 6 پى و 
LG pad 7.0 این شانس را به دست آوردند 

تا همه ورودهاى صفحه کلید کاربر را ضبط 
کرد، در ادامه دوربین گوشى را هک کرده و 
برنامه هاى کاربردى دست پیدا در نهایت به

کنند. به طورى کــه در نهایت هکرها امکان 
کنترل سیستم عامل گوشى هوشمند کاربر 
را به دست مى آورند. پژوهشگران مى گویند 
نمایشگرهاى تقلبى به نمایشگرهاى اصلى 

شباهت زیادى دارند، به طورى که در
بعضى موارد حتى تکنســین هاى 
حرفه اى نیــز قادر به تشــخیص 

این موضوع نیســتند. جالب تر آنکه 
پژوهشــگران گفته اند کــه در مدت زمان 

رر در هک نیــازى نیســت تغییرى
مدیریت سیســتم

که به بورد آردینو مجهز بود استفاده کردند. 
آنها همچنین از ماژول میکروکنترلر 
STM32L432 نیــز اســتفاده 

کردنــد. البته پژوهشــگران فوق 
گفته اند که در این زمینه مى توان 
از مایکروکنترلرهــاى دیگر نیز 
اســتفاده کرد. در ادامه با دمیدن 
جریان هواى گــرم، این امکان
به وجود مى آید تا بخش کنترل 

لمســى را از برد اصلى 

 Snipers vs Thieves  بــازى محبوب و فوق العاده در 
سبک بازى هاى اکشن و تفنگى از اســتودیوى بازى سازى 
PlayStack براى اندروید اســت که به صورت رایگان در 
گوگل پلى عرضه شده و تا به امروز بیش از 10 میلیون بار توسط 

کاربران اندرویدى سراسر جهان دریافت شده است.
 بــا نصــب Snipers vs Thieves برروى دســتگاه

 اندرویــدى تان؛ یکــى از جالب ترین بازى هــاى آنالین با 
محیطى هیجان انگیز و رویکردى کامــًال متفاوت را تجربه 
خواهید کرد! در بازى Snipers vs Thieves هر کاربرى 
براى خودش یک بانک، تعــدادى دزد و تعدادى تک تیرانداز 
دارد! هر کاربرى مى تواند با گــروه دزدانش به بانک کاربران 
دیگر دســتبرد بزند! از طرفى با تک تیراندازهایى که دارد نیز 

مى تواند مانع دســتبرد زدن کاربران دیگــر به بانک خودش 
شــود! البته براى یک دســتبرد موفقیت آمیز باید از سد تک 
تیراندازهاى حریف بر بیاید! در این راه هر کســى مى تواند از 
انواع و اقسام آیتم هاى کمکى همچون مهمات انفجار سنگین، 
گلوله هاى منجمد کننده و حتى لباس نامرئى براى رسیدن به 
هدفش استفاده کند! شما مى توانید در رقابت هاى فصلى بازى 
شرکت کرده و با برنده شدن در این رقابت ها ضمن به دست 
آوردن ستاره ها و جوایز بیشتر رده تان را نیز بین کاربران دیگر 

بازى باال ببرید! 
شما حتى مى توانید براى گروه دزدانتان ماسک هاى مختلفى 
همچون ماسک گوریل، ماسک فرانکنشتاین و حتى ماسک 

رئیس جمهور قبلى و جدید آمریکا را بخرید! 

بازى اکشن سارقان و تک تیراندازها مخصوص اندروید

همانطور که مى دانیم گوگل، این غول فناورى در جهان، پیش تر از نام هاى خوراکى هاى محبوب 
شرکت هاى تجارى بین المللى نظیر کاپ کیک، دونات، جینجر بِِرد، آیس کریم ساندویچ، ِژلى 

بین، کیت کت، لولى پاپ، مارشمالو و نوقا استفاده کرده بود.
 در جریان مراسمى کوتاه گوگل که همزمان با Solar Eclipse (کسوف) برگزار شد، گوگل 

از آخرین نسخه اندروید با نام اندروید اوریو رونمایى کرد. 
از ویژگى هاى اندروید اوریو مى توان به کاهش زمان لود شدن برنامه ها، مصرف کمتر باترى 
و به کارگیرى ویژگى هاى مرتبط با فناورى واقعیت مجازى اشــاره کرد. ظاهراً  حرف O که 
براى هشتمین نسخه از اندروید برگزیده شده در اصل از کلمه Oreo که یکى از معروف ترین و 

خوشمزه ترین بیسکویت هاى دنیاست، برگرفته شده است. 

نام اندروید O رسماً مشخص شد 
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«درخت ها ایستاده مى میرند.»  کارشناسان محیط زیست براى خشکسالى شدید آینده 

نزدیک اظهار نگرانى مى کنند .

بیمارستان ایران در مکه مکرمه 
به زائران کشورمان خدمات 

متنوع پزشکى ارائه مى دهد. در 
مراسم حج امسال، 570 پزشک، 
پرستار، تکنسین دارویى، کادر 

خدمات بیمارستانى، آزمایشگاه، 
رادیولوژى، دندانپزشکى و 

متخصصان رشته هاى مختلف 
پزشکى به زائران ایرانى خدمات 

ارائه مى دهند.

روستاى رویین استان خراسان شمالى،  800 خانوار دارد. این 
روستا پایتخت دهکده نساجى ایران محسوب مى شود. هم اکنون 

حدود 120 بافنده خانم به صورت کامًال فعال به این  صنعت 
مشغولند. چادرشب، دستمال، حوله، پارچه هاى نخى و ... از 

دستاوردهاى این روستاست. زنان رویینى این پارچه ها را با 
الیافى از پنبه و کاموا درست مى کنند. میراث فرهنگى استان 

ثبت برساند.خراسان شمالى تالش مى کند  این حرفه را در سازمان یونسکو به 

آهن، فسفر، انواع ویتامین ها و امگا 3 است. این گیاه قدمتى بیش از پنج هزار سال دارد.«کینوا» گیاه بومى کوه هاى «آند»  در بولیوى، شیلى و پرو، بسیار خوش هضم و منبع غنى از پروتئین، 

طوالنى ترین جنگ تاریخ آمریکا  در افغانستان

رزمایش نظامى مشترك 
آمریکا و کره جنوبى

برگزارى رزمایش مشترك 
ساالنه آمریکا و کره 

جنوبى، به عنوان یک اقدام 
تحریک آمیز بار دیگر 

تنش ها در شبه جزیره کره 
را افزایش داده است.

یکم شهریورماه مصادف با روز همدان زمینه اى براى معرفى 
ابعاد گردشگرى و فرهنگى این شهر تاریخى است. شهرى 

که آثارى چون گنجنامه، غار علیصدر، آرامگاه بوعلى، آرامگاه 
باباطاهر و گنبد علویان را در خود جاى داده است.

شهریورماه، زادروز 
اول 

سینا به عنوان روز 
حکیم بوعلى 

پزشک نامگذارى شده است. 

ى حرفه اى است که هیچ 
پزشک

زمانى انسان ها از آن بى نیاز 

نبوده اند. این در حالى  است که 

پزشکان با اداى سوگند متعهد 

ات زندگى بیماران 
مى شوند به نج

اما رسالت آنها تنها 
بپردازند. 

ت و توانایى علمى-
محدود به قابلی

د، بلکه یک پزشک 
پزشکى نمى شو

الوه بر داشتن تخصص 
ماهر ع

طیر پزشکى باید به 
در امر خ

گرى نظیر بردبارى، 
ویژگى هاى دی

نیک خلقى و مهارت هاى 
رازدارى، 

باطى آراسته باشد.
ارت


