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کف خرید مسکن ؛300 میلیون تومان

دفن شدن 2 جوان زیر آوارى از یخ بازگشت پیکر «محسن حججى»در هفته آیندهتنها راننده مقصر نیست دلهره براى 31 صندلى مهم مقصد آینده نقدینگى هاى سرگردان کجاست؟ حوادثاستاناجتماع اقتصاد
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جزئیات خرید
 خودروى قسطى 
توسط بازنشستگـــان

آیا جایى براى زنان اصفهانى 
در شـهردارى وجود دارد؟!

همه باید با هم به
 سربلندى ایران اسالمى 

بیاندیشند

23 درصد ایرانى ها 
اختالالت روحى و روانى دارند

اگر مسافر شمال هستید 
بخوانید

 Mi 4i گوشی موبایل شیائومى مدل
دو سیمکارت ظرفیت 16 گیگابایت

10

 باران کوثرى با عوامل 
«النتورى» مشکل پیدا کرده؟

حجم حجم 2020درصدى آب پشت سد، آب شرب اصفهان را تهدید نمى کنددرصدى آب پشت سد، آب شرب اصفهان را تهدید نمى کند
5

جهان نما

دانشگاه آزاد 
ورشکسته
نیست

2

خالى بودن صندلى ها به معناى 
ورشکستى نیست و در تمام دانشگاه ها 
صندلى خالى وجود دارد، برنامه ما این 

است که بعضى رشته ها را جاى 
بعضى دیگر لحاظ کنیم. 
تغییر رشته ها با موافقت 

وزارت علوم راهگشا 
خواهد بود...

رئیس دفتر رئیس جمهوري از سفر 
حجت االسالم و المسلمین حسن 

روحانی به قزاقستان در هفته آینده خبر 
داد و گفت: رئیس جمهوري 

هفته آخر شهریور ماه نیز 
براي شرکت در مجمع 
عمومی سازمان ملل...

2

سفر روحانی 
به نیویورك 
در هفته آخر 
شهریور

     

درشهر،کمتر از یک میلیون و 500 تا یک میلیون و 700 هزار تومان براى هر متر آپارتمان نداریم

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان مطرح کرد 

 منظور کى روش 
شجاعى بود؟

12

اى غدیر خم که هستى روز بیعت با امام(ع) 
بر تو اى روز امامت از همه امت سالم 
از تو محکم شد شریعت، وز تو نعمت شد تمام 
ما به یاد آن مبارك روز و آن زیبا پیام

حلول عید والیت و امامت را که
 به شکرانه   تکمیل دین 
و تتمیم نعمت همگان
با عرشیان و فرشیان است،
محضر شما و همه  شیعیان
تبریک و تهنیت
 عرض مى نماییم

روزى که دست هاى وحى باال روزى که دست هاى وحى باال 
رفت و دست هاى خورشید رفت و دست هاى خورشید 
را باالتر  برد، تمام ستاره ها را باالتر  برد، تمام ستاره ها 

به شب نشینى چشمان به شب نشینى چشمان 
خورشید آمدند. اى آسمان! خورشید آمدند. اى آسمان! 

خضوع کن که بهترین خضوع کن که بهترین 
مخلوقات، حکم الهى خالفت مخلوقات، حکم الهى خالفت 

را به دست بهترین انسان ها را به دست بهترین انسان ها 
سپرد. سپرد. 

شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهانشرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان

فرا رسیدن فرا رسیدن 

بر شیعیانبر شیعیان
 مبارك باد.    مبارك باد.   

رضا تقیان- سرپرست  شهردارى شهرورزنهرضا تقیان- سرپرست  شهردارى شهرورزنه

فرا فرا رسیدن این عید بزرگ را به عموم شیعیان جهان رسیدن این عید بزرگ را به عموم شیعیان جهان 
و و به خصوص مردم ایران تبریک و تهنیت عرض مى نماییم.به خصوص مردم ایران تبریک و تهنیت عرض مى نماییم.

 این روزها از هرکوى و برزن صداى اذان به گوش مى رسد.
 این روزها آسمان از وصف على(ع)

 مى گوید و زمین ثناى گوى امامت و والیت است.
 این روزها عید امیر المؤمنین(ع) است؛ عید مولود کعبه، عید غدیر خم.  

تتتننیستتتنننیستنیستنیستنیستتتتنیستنیستیستتتنننیستتنیستنیستت تنننیستتتتن تننننننیستتتنن تنن ستتنن تتنن هستهسستستهستهستهستههستهستهستهستهستهسستهستهستهستهستهستهستهستهنن شکشرشکورشکرشکرششکشککورشکوورررشورشورشکورشکششکشکشکشکشکشکشکورشکورشکستهسسس ششکشکوو کورشرشورشششکوورشککورورورشکشکو ووووووروووررورروررروررشکورروروررورشرر آااه آاه آاه آاه آززززززززززززادزادزادزادزادزادزادزادازادزاد آااهاه آآاهاه آاه آاه شنشنانششانششگششگشگانشگشگشگشگانشگانشگانشگانشگانشگشگگانشگشگگشگشگنشگاههاه دددددد

فرا رسیدن عید غدیر خم، عید امامت و والیت را به عموم شیعیان ت بریک مى گوییمفرا رسیدن عید غدیر خم، عید امامت و والیت را به عموم شیعیان ت بریک مى گوییم
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یت ب ی یت ر ر ی و
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ظاهراً «کارلوس کى روش» خیلى زود جاى 
خالى بازیکنى مثل مسعود شجاعى را در 

ترکیب تیمش حس کرده
 است.
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على اکبر والیتى رئیس هیئت مؤســس و هیئت امناى 
دانشــگاه آزاد اسالمى دیروز در نشســت مطبوعاتى 
با خبرنگاران شــرکت کرد. بخش هایــى از اظهارات 

والیتى را بخوانید:
*مســائل ما با وزارت علوم در مورد رشته محل ها به 

تفاهم و به جایى رسید که مرضى الطرفین بود.
*خالى بودن صندلى ها به معناى ورشکستى نیست و در 
تمام دانشگاه ها صندلى خالى وجود دارد، برنامه ما این 

است که بعضى رشته ها را جاى بعضى دیگر لحاظ کنیم. 
تغییر رشته ها با موافقت وزارت علوم راهگشا خواهد بود 

و این مشکل را حل خواهد کرد.
*دانشــگاه آزاد جاى ضدانقالب نیســت. در اسالم 
داشــتن عقیده آزاد اســت و بعضى از دانشمندان در 
اسالم غیرمســلمان بوده اند، اما مشکل این است که 
اســتادى تریبونى به دســت دارد و هر چه مى خواهد،
مى گوید و دانشــجو هــم نمى تواند و اجازه پاســخ 
دادن ندارد و معتقدیم هر کســى که بــه عنوان معلم 
به دانشــگاه آزاد بیاید باید در چارچوب نظام باشــد، 
هر کســى نمى خواهد در این چارچوب باشــد نیاید، 
ما کســى را مجبور نمى کنیم، در حالى در دانشــگاه 
اســتادى هســت که مى گوید مصلحــت جمهورى 
اسالمى دوســتى با اسرائیل اســت و این قابل قبول

 نیست.
*(درباره حقوق هاى نجومى مدیران دانشــگاه) من از 
دانشگاه آزاد حقوق نمى گیرم، در دانشگاه آزاد قرار بر 
این شد که آنچه مصوبه دولت است در دانشگاه آزاد نیز 

اجرا شود، ولى از گذشته خبرى ندارم.

*حجت االسالم والمسلمین سیدحســن خمینى هر 
زمان در جلسات حضور پیدا کنند عضو هیئت مؤسس 
و هیئت امنا خواهند بود و احتماًال به دلیل مشکالتى در 

جلسات حضور پیدا نکرده اند.
*جزو اولین کار هایى که در دانشگاه آزاد انجام دادیم، 
درخواست از یک مرکز حسابرسى معتبر براى بازرسى و 
بررسى حساب هاى دانشگاه آزاد بوده است. مطالبى که 
عمدتًا بیان مى شود شایعات است و نباید به آنها توجهى 
کرد، زیرا کار این مرکز هنوز تمام نشــده و نتایج هنوز 
معلوم نیســت. هدف ما از این کار اقدامات پیشگیرانه 
است، زیرا هر جا امکانات مالى وسیع باشد ممکن است 

مورد سوء استفاده قرار گیرد.
*تغییــر دوبــاره نــام واحــد نجف آبــاد دانشــگاه

 آزاد به درخواســت خانواده شــهید حججى صورت 
گرفته است. خانواده معظم این شهید معتقد بودند که 
نجف آباد شــهداى زیادى به انقــالب تقدیم کرده و 
نام گــذارى این واحــد به نام یک شــهید درســت 
نیســت که ما به درخواســت ایــن خانــواده احترام 

گذاشتیم.

رئیس دفتر رئیس جمهوري از سفر حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانی به قزاقســتان در هفته آینده خبر داد و گفت: 
رئیس جمهوري هفته آخر شــهریور ماه نیز براي شرکت در 

مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورك سفر می کند.
محمود واعظی دیروز چهارشنبه و در پایان جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درمورد سفر 
رئیس جمهوري به قزاقســتان و آفریقاي جنوبی اظهار 
داشت: سفر دکتر روحانی به قزاقســتان در هفته آینده 
خواهد بود اما زمان ســفر رئیس جمهوري به آفریقاي 
جنوبی هنوز مشــخص نشده اســت. وي با بیان اینکه 
آفریقاي جنوبی چندین بار از آقاي روحانی براي ســفر 

به این کشور دعوت کرده اســت، تأکید کرد: این سفر 
فقط به کشور آفریقاي جنوبی انجام نخواهد شد و رئیس 
جمهوري با هدف تحکیم و گسترش روابط به تعدادي از 

کشورهاي آفریقایی سفر می کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوري همچنین اظهار داشــت: 
در حال برنامه ریزي سفر رئیس جمهوري به نیویورك 
هســتیم و دکتر روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل 
شرکت می کند.واعظی همچنین درمورد حضور شهردار 
تهران در جلسات هیئت دولت گفت: قرار است شهردار 
تهران به صورت مستمر در جلسات هیئت دولت شرکت 

کند.

دفتر مقام معظم رهبرى به نامه مولوى عبدالحمید که در آن 
نسبت به برخى تبعیض ها انتقاد کرده بود، پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه دفتر مقام معظم رهبرى در پاسخ  به 
انتقادات به شرح زیر است:

جناب آقاى مولوى عبدالحمید
سالم علیکم

مرقومه جنابعالى خطاب به مقام معظم رهبــرى دریافت و به 
استحضار ایشان رسید. معظم له از اظهار عالقه مندى شما به نظام 
مقدس جمهورى اسالمى و جانبدارى و حمایت و دفاع از کشور 

و آرمان هاى واالى انقالب اسالمى قدردانى کرده و فرمودند:
«همه ارکان جمهورى اسالمى موظفند بر اساس معارف دینى 

و قانون اساسى هیچگونه تبعیض و نابرابرى بین ایرانیان از هر 
قوم و نژاد و مذهبى روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید 
با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدى به سربلندى و 
عزت ایران اسالمى بیاندیشند و در راه آن تالش کنند و اجازه 
ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در 

این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنى کنند.»
به این امید که با الهام از تعالیم اســالمى و تمسک به اصول 
قانون اساسى همه ما به عنوان ایرانى بتوانیم در جهت اعتالى 
کشور و تأمین منافع ملى و تحکیم وحدت و یکپارچگى گام 

برداریم و نقش خود را در انجام وظایف دینى و ملى ایفا کنیم.
سفر روحانی به نیویورك در 

هفته آخر شهریور
همه باید با هم به سربلندى 
ایران اسالمى بیاندیشند

از آن حرف ها! 
عیسـى کالنتـرى، رئیس سـازمان    تابناك |
محیط زیست گفته اگر حفظ محیط زیست را با توسعه 
همراه نکنیم مثل کشورهاى آفریقاى استوایى مى شویم 
که جنگل و منابع طبیعى دارند ولى مثل حیوان زندگى 

مى کنند.

پیام ریگى به احمدى نژاد
  دولت بهار| حبیـب ا... دهمـرده، اسـتاندار 
سیسـتان و بلوچسـتان در دولـت دهم  گفـت: مالک 
ریگـى اولیـن آدمى نبـود کـه در آن منطقه بـه دنبال 
مقاصد خودش آمـد، قبـل از او نیز کسـانى از طوایف 
دیگر بودند کـه این گونه عمـل مى کردند. امـا درباره 
ماجراى ریگى باید بگویم بعد از پیروزى احمدى نژاد در 
انتخابات سال 84، او در رابطه با کسانى که ناامنى ایجاد 
مى کنند مى گوید:«من مثل عقاب روى سر این افراد 
فرود مى آیم.» آنها پیام دادند که ما با دولت قبلى کارى 
نداشـتیم. نه رئیس دولت اصالحات دنبال این مسائل 
بود و نه ما کارى به دولت داشتیم. نمى خواهم محتواى 
این پیام را بیشتر باز کنم. به احمدى نژاد پیغام دادند که 

با تو کار داریم.

گالیه ها تشدید شد
شنیده شده مجید انصارى که در دولت    تابناك |
یازدهم معاونت حقوقى ریاسـت جمهورى را برعهده 
داشته است، در اعتراض به ترکیب کابینه و عدم استفاده 
از شخصیت هاى اصالح طلب و حامیان واقعى و راستین 
دکتر روحانى در پست هاى مهم، چندى قبل نامه اى به 
رئیس جمهور نوشـته و به وى گالیه کـرده که با این 
شرایط، نمى توانم در دولت جدید با شما همکارى کنم.

 

فرارى دادن 
یک زندانى از بیمارستان 

یک گروه ناشناس دیروز چهارشنبه در    ایرنا|
بیمارستان طالقانى اهواز اقدام به تیراندازى کرده و یک 
زندانى بسترى در این بیمارسـتان را فرارى دادند. قائم 
مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور 
اهواز در این خصوص گفت: ساعت 10و35دقیقه روز 
چهارشنبه یک بیمار با مشکل سوختگى یا زخم بستر 
از زندان به بیمارسـتان طالقانى اهواز منتقل شد. دکتر 
رمضان احـدى ادامـه داد: در ورودى اورژانس، هنگام 
ورود بیمار، یک گروه ناشناس متشکل از سه چهار نفر 
که صورت خود را پوشـانده بودند باسالح به نگهبانان 
همراه بیمار حمله کرده و با شلیک هوایى و ایجاد رعب 

و وحشت بیمار را فرارى دادند.

پرتاب گوجه به مرکل
  جماران| اشـخاص ناشناسـى در شـهر 
«هایدلبرگ» در جنوب آلمان دو گوجه فرنگى به سمت 
«آنگال مرکل»، صدراعظم آلمان پرتـاب کردند. این 
اتفاق در جریان نخستین سخنرانى تبلیغاتى مرکل که 
به مدت 40 دقیقه برگزار شد و سه هزار شرکت کننده 
داشت، رخ داد. گروه کوچکى از تظاهرات کنندگان در 
حاشـیه این رخداد تظاهرات اعتراض آمیـزى برگزار 

کردند و مرکل را «دروغگو» خواندند.

خط و نشان کواکبیان براى 
روحانى

  نامه نیوز| مصطفـى کواکبیـان عضـو 
فراکسیون امید در نشست بررسى عملکرد فراکسیون 
امید درباره رأى اعتماد به کابینه با بیان اینکه اگر قرار 
باشد روحانى ما را به سمت اصولگرایى ببرد با او برخورد 
مى کنیم، ادامه داد: در این مسـئله با او تعارف نداریم، 
زیرا هویـت اصالح طلبى مخدوش شـده بـود و فکر 
مى کردیم با این دولت بهتـر مى توانیم به هویت خود 
برسـیم از این جهت آقاى روحانـى را برگزیدیم. وى 
با بیان اینکه به غیر از وزیر ارتباطات قرار بود به سـایر 
وزرا رأى بدهیم، اظهار داشت: آقاى بیطرف مانند سایر 
وزرا توانایى وعده دادن نداشـت اگر مى توانست مانند 
سـایر وزرا وعده بدهد و بعد زیر آن بزند مى توانسـت 

رأى بگیرد.

توئیتر

بحث حضور زنان ایرانى در پشــت درهــاى آزادى و تصاویر
 زنان سورى که با حجاب نامناسب به استادیوم آزادى آمده بودند، 
بار دیگر مسئله حضور زنان ایرانى در ورزشگاه ها را به مسئله اى 

اساسى در کشور بدل کرد. 
این موضوع خیلى ها را یاد منتقــدان حضور بانوان انداخت و در 
رأس منتقدان حضور زنان در ورزشگاه ها، سردار حسین ا... کرم 
قرار دارد. یکى از سران تشکل انصار حزب ا...  که آخرین بار در 
نماز جمعه تهران طومارى علیه ورود خانم ها به ورزشــگاه ها 

پرکرده بود.
اما حاال او بعد از این اتفاقات، چه نظرى درباره مسئله ورود زنان 
به ورزشگاه ها، مسئله حضور زنان ســورى در آزادى با حجاب 
نامتعارف و بازتاب هاى توییترى این ماجرا دارد؟ او به خبرآنالین 

مى گوید:«من اصًال بازى را ندیدم که درباره نتیجه و بحث هاى 
دیگر صحبت کنم.»

اما باالخره این اتفاق کلى بازتاب داشته و کلى عکس هایش در 
فضاى مجازى چرخیده اند. ا...کرم در این باره هم همان نظر را 
دارد:«ندیدم، حتى عکس هایى که در فضاى مجازى مى گویید 
از حضور خانم هاى سورى منتشر شــده را هم ندیدم و تا ندیدم 
نمى توانم درباره اش چیزى بگویــم. بگذارید بروم عکس ها را 

ببینم و بعد درباره اش حرف بزنم.» 
آیا نظر آقاى ا...کرم درباره مســئله ورود زنان به ورزشــگاه ها 
همچنان همان اســت که تا امروز بوده؟ او دوبــاره مى گوید: 
«بگذارید این واکنش هاى بازى ایران و ســوریه و فضایى که

مى گویید را ببینم، بعد در این باره هم اظهار نظر مى کنم!»

آیت ا... محمدتقى مصباح یزدى رئیس مؤسسه آموزشى و 
پژوهشى امام خمینى(ره)، شامگاه دوشنبه 14 شهریورماه 
در مراسم عمامه گذارى جمعى از طالب در مدرسه علمیه 
رشد عنوان کرد: امام خمینى(ره) در راهى قدم برداشتند 
که تا روز قیامت کسانى که از آثار انقالب و نهضت و احیاى 
دین در عالم بهره ببرند ســهمى در نامه عمل او نوشته 
خواهد شد، امام راحل(ره) انسان هاى بسیارى را با عنایت 

الهى از عذاب و ذلت این دنیا نجات دادند.
به گــزارش انتخاب،  اســتاد برجســته حــوزه علمیه 
قم خاطرنشــان کرد: کشــورهاى اســالمى به برکت 
رهنمودهاى امام(ره) از ذلــت دریوزگى کفار نجات پیدا 
کردند و شخصیت مقابل دیگران شــدند، در سایه این 
مسئله چه افراد بســیارى به برکت اســالم به معارف، 
حقایق و ایمان رســیدند و در نتیجه به ســعادت ابدى 
دســت پیدا کردند، همه اینها به دســت یک طلبه بوده 
است. وى اضافه کرد: اگر امام(ره) درس دینى نخوانده 
بود چنین مى شــد؟ تمام قدرت امام(ره) معارفى بود که 
از قرآن و اهل بیت(ع) فرا گرفته بودند، امام (ره) با قدرت

مى فرمود آمریکا هیچ غلطى نمى تواند بکند، بزرگانى 

در همین کشور االن هم هستند که حاضر هستند تا کمر 
جلوى برخى از مســئوالن آمریکا خم شوند تا کمکى از 

آنها بگیرند.
آیت ا... مصباح یزدى با بیان اینکــه روزى که ایران در 
اوج ضعف بود و از نظر ظاهرى هیچ چیز نداشت حضرت 
امام (ره) فرمود آمریکا هیچ غلطى نمى تواند بکند، گفت: 
قدرت روحى و عزت نفسانى امام راحل (ره) در سایه عمل 

به دین به وجود آمده بود.

روزهاى نه چنــدان دور آینده باید    نامه نیوز|
منتظر شنیدن اسامى اســتانداران جدید دولت روحانى 
باشیم، گمانه ها مى گویند تغییرات جدى در راه است و 
ُمهر تغییر بر نام بسیارى از استانداران دولت یازدهم زده 
خواهد شد. آیا این بار هم اصالح طلبان برنده رقابت بر 
سر کرسى هاى استاندارى خواهند شد؟ آیا روحانى لیست 
استانداران را هم مثل لیست کابینه محافظه کارانه خواهد 
چید؟ اصولگرایان چه انتظارى از وزارت کشور دولت دوم 

روحانى دارند؟
حضور رحمانى فضلى در ســاختمان بلند فاطمى یک 
شوك به اصالح طلبان در ســال 92 بود. آنها که با همه 
توان و داشته هاى سیاسى شان پشت سر حسن روحانى 
ایســتاده بودند و حتى عارف کاندیداى یکدست اصالح 
طلب خود را مجبور به کناره گیرى کــرده بودند انتظار 
چنین تصمیمى را از حســن روحانى نداشتند. براى آنها 
وزارت کشور یک مقر سیاســى مهم بود و تصور حضور 
یک اصولگرا در رأس آن برایشان غریب به نظر مى رسید 
و نگران کننده. نگرانى هایى که کار را حتى براى رحمانى 
فضلى هم سخت کرد، او با انتقادات زیادى سکان وزارت 
کشور دولت اول روحانى را در دست گرفت. او در اولین 
گام ها براى فرستادن پالس مثبت به جریانات سیاسى از 
اصولگرا تا اصالح طلب معاونینى از هر دو طیف برگزید 

تا نشان دهد قرارش را بر میانه رو بودن گذاشته است. 
رحمانى فضلى در گام  بعدى، استانداران دولت احمدى 
نژاد را یکى بعد از دیگرى تغییــر داد و مردانى از جنس 
اصالح طلب و اصولگــرا اما با گرایــش اعتدالى براى 
سکاندارى استاندارى هاى 31 اســتان برگزید. احکام 
استانداران که یکى بعد از دیگرى از وزارت کشور بیرون 
مى آمد اگــر چه لبخند رضایت را تا حــد زیادى بر لبان 
اصالح طلبان آورد اما اصولگرایان را گالیه مند کرد. آنها 
انتظار داشتند رحمانى فضلى مردى که برخاسته از جریان 
راست بود سهم بیشترى به هم طیفان اصولگرایش بدهد 

اما رحمانى فضلى متفاوت از تصورات ظاهر شد.
اما این امر هم باعث نشــد که وزیر کشــور اصولگراى 
روحانى کارش را با آرامش پیش ببرد.عدم برکنارى برخى 
فرمانداران و بخشداران با این استدالل که این افراد بنا بر 
تخصص و کارآیى ابقا شده اند و نباید همه را به چوب عزل 
از کار برکنار کرد، در همه چهار سال اول دولت روحانى 

رحمانى فضلى را زیر تیغ انتقادات نگه داشت. 
روحانى براى دومین بار با رأى اعتماد مردم به پاســتور 

رفت تا باز هم چشم ها به لیســت 18 نفره اى شود که 
قرار بــود دور میز هیئت دولت دوم روحانى بنشــینند و 
وزارت کشــور بازهم یکى از مهمترین و کلیدى ترین 

وزارتخانه ها.
اصالح طلبان این بار بیشتر از چهار سال قبل انتظار حضور 
یک اصالح طلب در رأس این وزارتخانه را داشتند، آنها 
حتى صریح تر از دولت اول روحانى بر مدار سهم خواهى 
قرار گرفتند و تأکیدشان بر حضور یک میانه رو یا اصالح 
طلب در ســاختمان فاطمى بود. حتى درگوشــى هاى 
سیاسى هم مى گفتند که روحانى این بار قرارشان را بر 
عدم معرفى رحمانى فضلى گذاشته است و شاید افرادى 

چون شریعتمدارى راهى میدان فاطمى شوند.

لحظات آخر امــا گویا تصمیمات بر مــدارى دیگر قرار 
گرفت. رحمانى فضلى باز هم آن مرد مورد اعتماد روحانى 
براى سکاندارى وزارت کشور شد. تصمیمى که با رأى 
باالى نمایندگان هم همراه شد تا سیاسى ترین وزارتخانه 

روحانى بازهم یک اصولگرا را به خود ببیند.

دلهره براى 31 اســتاندارى دولت دوم 
روحانى

این روزها همه چشــم به رحمانى فضلــى دوخته اند و 
اینکه قرار است چه کسانى را راهى 31 استاندارى کند. 
او که در دوره اول وزارتش 41 استاندار(با احتساب عزل و
 نصب ها) را به خود دیده بود قرار اســت تا آخر شهریور 

باز هم استاندارانى جدید را انتخاب کنند. رحمانى فضلى 
اما این بار با یک تجربه چهارســاله روبه رو اســت. او از 
یک سو باید پاســخ انتظارات اصالح طلبان از روحانى را 
بدهد، آنها انتظار دارند که در ازاى رأیى که به سبد روحانى 
ریخته اند استاندارى با برند اصالح طلبى راهى استان ها 
شوند. خواسته اى که حداقل در دولت اول روحانى به خوبى 

از سوى رحمانى فضلى اجابت شده بود. 
رحمانى فضلى با چالشى بزرگ تر هم روبه رو است. او در 
همه چهار ســال اول وزارتش انتقادات زیادى را از سوى 
هم طیفــان اصولگرایش تحمل کرده بــود آنها از اینکه 
اصولگرایان در لیســت استانداران ســهم اندکى داشتند 
همیشــه دلخور بودند و به تناوب آن را به رحمانى فضلى 

گوشزد مى کردند. شــاید همین امر هم کار را براى وزیر 
کشور دولت دوم روحانى سخت تر کرده است.

برخى زمزمه ها اما مى گویند روحانى همانطور که در بستن 
لیست کابینه تالش کرد بى حاشیه جلو برود و همه جریانات 
سیاسى را به نحوى راضى نگه دارد این بار هم همان مشى 
را از وزیر کشــورش خواهد خواست. دســت فرمانى که 
مى تواند براى اصولگرایان دستاوردهایى بیشتر از دولت 
اول روحانى داشته باشند و مردان اصولگرا هم سهم خوبى 

از استاندارى هاى دولت دوازدهم به دست آورند.
اما اگر روحانى تصمیمش را بر پیش بردن این رویکرد قرار 
دهد بدون شــک با مخالفت هاى جدى با اصالح گرایان 
روبه رو خواهد شد، خاصه آن طیف از اصالح طلبان که این 
روزها بلندگو به دست ساز انتقاد از رویکرد محافظه کارانه 
روحانى را کوك کرده اند و در لفافه هشــدارهایى را راهى 
پاستور مى کنند. باید دید روحانى و وزیر کشور اصولگرایش 
طى چند هفته پیش رو چه کسانى را راهى استاندارى هاى 

31 استان خواهند کرد.

چشِم اصولگرایان به «استاندارى هاى» دولت دوازدهم 

دلهره براى 31 صندلى مهم

این روزها همه چشم 
به رحمانى فضلى دوخته 
اند و اینکه قرار است 
چه کسانى را راهى 31 
استاندارى کند. او که 
در دوره اول وزارتش 

41 استاندار
(با احتساب عزل و

 نصب ها)
 را به خود دیده 
بود قرار است تا 

آخر شهریور باز هم 
استاندارانى جدید را 

انتخاب کنند

آیت ا... مصباح:

 بزرگانى در کشور حاضرند تا کمر جلوى آمریکا خم شوند
والیتى در نشست خبرى:

دانشگاه آزاد ورشکسته نیست

اولین واکنش مخالف جدى حضور زنان در ورزشگاه ها

زنان سورى را ندیدم!

محمدى گلپایگانى

 سى ان ان در گزارشى به رونق توریسم در ایران بعد از برجام پرداخته و تأکید کرده است حتى تهدیدات «دونالدترامپ» 
هم رونق را تحت تأثیر قرار نداده است. در این گزارش آمده است؛ پس از برداشته شدن تحریم ها ایران توانسته بازگشت 
شکوهمندانه اى را در صنعت توریسم داشته باشد. بر اساس آمارهاى رسمى، بیش از شش میلیون نفر تا آخر ماه مارس 
2017 به ایران سفر کردند که نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته و سه برابر میزان توریستى بوده که در سال 
2009 به ایران سفر کردند. توریست ها پس از توافق هسته اى سال 2015 بین تهران و کشورهاى 1+5 و برداشته شدن 

تحریم ها در سال هاى اخیر به ایران سفر کردند. 
خطوط هوایى اروپا مانند «بریتیش ایرویز» و «لوفتانزا» مجدداً پروازهاى خود را به ایران از سر گرفتند و از سوى دیگر مقامات 
ایرانى مى توانند به راحتى درخواست ویزا کنند. با توجه به ورود راحت مردم به این کشور، افرادى که خواستار ماندن در ایران 

و اقامت در ایران هستند، افزایش پیدا کرده است. 
براســاس آمارى که انجمن اقتصادى جهانى اعالم کرده، ایران ارزان ترین کشــور براى مقصد توریســتى است. اما

 آمریکایى ها، کانادایى ها و انگلیسى ها براى سفر به این کشور نیاز به ویزا دارند.

ترامپ هم نتوانست سفر «توریست ها» به ایران را کمرنگ کند
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فرمانده ناجا گفت: وقتــى مى گوییم عفاف منظور فقط 
خانم ها نیستند، بلکه عفاف شامل آقایان نیز مى شود و 

خطاب ما صرفاً به زنان نیست.
سردار حسین اشترى با تأکید بر اینکه غالب زنان و مردان 
جامعه ما عفت الزم را دارند، گفت: ممکن اســت گاهى 
اوقات با افرادى برخورد کنیم کــه توجهى به هنجارها 
ندارند اما همین افراد نیز عفیف هستند و معتقدند کارى  
که انجام دادند درســت نبوده چرا که فطرت ســالمى 

دارند.
او بابیان اینکه برخى مى گویند پلیس چه کارى به مسئله 
عفاف و حجــاب دارد، اظهار داشــت: موضوع عفاف و 

حجاب موضوعى است که به ما ابالغ شده و باید به آن 
توجه کنیم البته وظیفه فردى ماست که در مقابل باندها 
و شبکه هاى اجتماعى بایستیم و نگذاریم رشد کنند اما به 
غیر از این، مسئولیت بر عهده نیروى انتظامى قرار داده 
شده و نیروى انتظامى هیچ اقدامى نمى کند مگر اینکه 

قانون از او خواسته باشد.
فرمانده ناجا با اشــاره بــه نقش خانــواده در موضوع 
عفاف و حجاب گفت:  متأســفانه امــروز برخى آقایان
 اصالً رعایت نمى کنند و خطاب ما صرفاً  به زنان نیست 
بلکه مردان هم باید به موضوع عفــاف و حجاب توجه 

داشته باشند.

رئیس سازمان بهزیستى کشور گفت: طبق بررسى هاى 
انجام شده در مورد اختالالت روحى و روانى 23/4 درصد 
از آحاد جامعه دچار اختالل هســتند و در این بررســى، 
کســانى که تجرد را انتخاب کردند این مســئله در آنها 

بیشتر مشاهده مى شود.
انوشیروان محسنى بندپى تصریح کرد: همه تغییراتى که 
امروز در جامعه شاهد آن هستیم و تغییراتى که در سبک 
زندگى ما اتفاق افتاده شامل رشد فکرى و وجود فضاهاى 
مجازى بوده که موجب شده از اصل امر تشکیل خانواده 
دور شویم و این مهم سبب باال رفتن سن ازدواج و ایجاد 

ناهنجارى هاى اخالقى مى شود.

محسنى بندپى خاطرنشان کرد: طبق بررسى هاى انجام 
شده در مورد اختالالت روحى روانى 23/4 درصد از آحاد 
جامعه دچار اختالل هستند و در این بررسى، کسانى که 
تجرد را انتخاب کردند این مسئله در آنها بیشتر مشاهده 
مى شود که به لحاظ علمى، اخالقى و شرعى باید به امر 

ازدواج پرداخته شود.
وى تصریح کرد: سازمان بهزیستى براى جامعه هدف در 
امر ازدواج تالش هاى مؤثرى را انجام مى دهد به صورتى 
که در دولت دکتــر روحانى چند کار در رفــاه اجتماعى 
هدف گذارى شــده و در این راســتا اولین هدف؛ گرفتن 

دغدغه سالمت از همه آحاد جامعه است. 

23 درصد ایرانى ها 
اختالالت روحى و روانى دارند

مردان هم باید 
به موضوع عفاف توجه کنند

اهداى شاخه گل به 
موتورسواران 

تعدادى از جوانان قمى در اقدامى نمادین با اهداى شاخه 
گل به موتورسوارانى که از کاله ایمنى استفاده مى کنند، از 
آنها تقدیر کردند. این اقدام با یک هشتگ در شبکه هاى 

مجازى ترویج و اطالع رسانى مى شود.

جدیدترین خبر 
درباره قیمت هتل ها

معاون گردشگرى کشـور گفت: در آینده نزدیک جدول 
ظرفیت ها و زمانبندى اشـغال هتل هاى کشـور ترسیم 
و تدوین مى شـود تا توراپراتورهـاى ورودى بهتر بتوانند 
برنامه ریزى کنند. محمد محب خدایى اظهار داشت: باید 

جایگاه و شأن گردشگرى ایران به اثبات برسد.

وقف 2 زمین میلیاردى
رئیس اداره اوقـاف و امور خیریـه لواسـانات در تهران با 
اشاره به وقف جدید انجام شده در این اداره گفت: دو قطعه 
زمین به مساحت 1500 و 1200 مترمربع به ارزش بیش 
از 25 میلیارد ریال در لواسـان وقف شد. حجت االسالم 
والمسلمین مهدى زینلى با اشاره به وقف جدید انجام شده 
و به ثبت رسیده در اداره اوقاف و امور خیریه لواسان گفت: 
به تازگى یک قطعه زمین به مسـاحت 1200 متر و یک 
قطعه زمین به مساحت 1500 متر در شهرستان لواسان به 
ثبت رسیده است.وى در توضیح بیشتر این موضوع افزود: 
این زمین ها همچنین چهار واحد مسـکونى و به عبارتى 

منزل و ویال هم در درون خود دارند. 

رکورد خاص 3 استان
معاون رفاهى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى در خصوص 
استان هایى که بیشـترین آمار زنان ایرانى ازدواج کرده با 
مردان غیر ایرانى را دارند، بیان کرد: پیش بینى مى شـود 
در استان هاى قم، خراسان جنوبى و سیستان و بلوچستان 
تعداد این زنان نسبت به سایر استان ها بیشتر باشد. احمد 
میدرى با بیان اینکه تهیه مـدارك هویتى براى فرزندان 
مردان ایرانى و زنان غیر ایرانى ممکن است گفت: مردان 
ایرانى که با زنان غیر ایرانى ازدواج مى کنند مى توانند براى 
فرزندان خود مدارك هویتى دریافت کنند و در این رابطه 

مشکل خاصى وجود ندارد.

حراج فرش در تهران 
مجوز نداشت

مجید مالنوروزى، مدیرکل دفتر هنرهاى تجسمى وزارت 
ارشـاد درباره دومیـن دوره «حراج فرش» کـه در تهران 
برگزار شد، اظهار داشت:«حراج فرش» از ما هیچ مجوزى 
نداشته است. به همین دلیل، از محلى که این حراج برگزار 
شده، خواسته ایم که اگر مجوز دارند، ارائه دهند، در غیر این 

صورت موضوع را از مراجع قانونى پیگیرى خواهیم کرد.
دومین «حراج فرش» 10 شهریور ماه در تهران برگزار شد 

و  23 میلیارد و 211 میلیون تومان فروش کرد.

نتیجه نهایى کنکور 
کى اعالم مى شود؟

مشاور عالى سازمان سنجش کشـور گفت: نتایج نهایى 
کنکـور سراسـرى 96 دهـه سـوم شـهریور مـاه اعالم
مى شـود. حسـین توکلى افـزود: هـر یـک از داوطلبان 
مى توانند با مراجعه به سـایت سـازمان سـنجش کشور 

نسبت به نتایج مطلع شوند.

زنگ خطر هارى در سیستان 
معاون بهداشـتى و درمانى دانشـگاه علوم پزشکى زابل 
گفت : از ابتداى امسـال تاکنـون هـزار و 201 نفر حیوان 
گزیدگى توسط سگ هاى ولگرد در این منطقه رخ داده 
است که افزایش این آمار زنگ خطرى براى منطقه است. 
جواد اکبرى زاده اظهار داشـت: پنج نفر از ابتداى امسال 
تاکنون بر اثر ابتال به بیمارى هارى در شهرهاى شمالى 
استان سیستان و بلوچسـتان فوت کردند که از این تعداد 

سه نفر ایرانى و دو تبعه افغان بودند.

چرك نویس

دکتر بهرام عکاشـه، پدر علم لرزه شناسـى ایـران دوره 
بازگشت زلزله هاى بزرگ تهران را 150 سال و حداکثر 
200 سـال اعالم کرده است. چند سـال قبل، این زلزله 
شـناس با در نظر گرفتـن زلزله 1830 تهران و گذشـت 
حدود 185 سـال از آن زلزله، گفته بود حدود 15 سال به 
زمان وقوع زلزله بزرگ تهران مانده است.  عصر ایران در 
گفتگو با بهرام عکاشه، موضوع زلزله در تهران را بررسى 
کرده که از جملـه در آن بـه احتمال زلزلـه اصفهان هم 
اشاره شده اسـت. بخش هایى از اظهارات دکتر عکاشه 

را بخوانید:
*من ایمان دارم بـه این موضوع که زلزلـه اى بزرگ در 
تهران اتفاق خواهـد افتاد. این زلزله، یـک زلزله مخرب 
و احتماًال با قابلیت 7 درجه ریشتر خواهد بود. با توجه به 
ساختار شهر تهران، جمعیت تهران، ترافیک شهر تهران، 
زمین شـناختى تهران و گسـل هاى بسـیار زیاد تهران، 

تلفات فوق العاده زیاد خواهد بود.
*من مـى توانـم بگویـم حداقل چنـد صد گسـل فوق 
العـاده خطرناك در پهنه تهـران بزرگ وجود دارد. شـما 
کافى است نقشه گسل هاى منطقه تهران را نگاه کنید.
مى بینید گسل هاى بسیار زیادى در تهران وجود دارد و 

آدم را دچار وحشت مى کند.
*انگشت شمار هستند زلزله هایى که پیش بینى شده و 
درست درآمده است. هنوز علم نمى تواند براى هر جایى 

و مثًال فالن جاى تهران، اظهار نظر کند.
*در بم، تا قبل از زلزله سال 1382، زلزله آنچنانى اتفاق 
نیافتاده بود ولى ناگهان در سـاعت 5 صبـح زلزله اى در 

شب جمعه  اتفاق افتاد و 40 یا 50 هزار نفر کشته شدند.
*من هشدار مى دهم که زلزله، شوخى بردار نیست. کشور 
ما و شهرهاى ما زلزله خیز است. حتى اصفهان که مرکز 
ایران اسـت و مى گویند مرکز ایران از لحـاظ زلزله امن 

است، من مى گویم در شـرق اصفهان گسلى وجود دارد 
که هر لحظه ممکن است فعال شود. 

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش ماجراى لو 
رفتن سئواالت امتحانى خرداد 96 را روایت کرد.

رســول عمادى در گفتگو با مهر درباره پیگیرى افرادى 
که اقدام به لو رفتن سئواالت امتحانى در خرداد ماه سال 
جارى کرده بودند گفت: هرسال یک عده شیاد هستند که 
سئواالت را جعل مى کنند. سربرگ سئواالت امتحانى 
مى گذارند و به یک عده مى فروشند یا در فضاى مجازى 

تبلیغات مى کنند.
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: 
در یکى دو مورد نیز سئوال امتحانى پیش از آغاز امتحان 
لو رفته بود. البته زمان دسترســى به سئواالت به دلیل 
کمبود زمان، زیاد نبوده است. پلیس فتا و معاونت حقوقى 

وارد عمل شد و خاطیان را بازداشت کرد.
عمادى تصریح کرد: یک مــورد در بندر خمیر بود. یک 
مورد از منطقه 2 آموزش و پرورش تهران بود و یک مورد 
دانش آموز از کردستان بود که اقدام به پخش سئواالت 
امتحانى کرده بودند. مجموعــًا چهار و پنج نفر را پلیس 

بازداشت و بازجویى کرد. 
وى توضیح داد: برگه هاى دانش آمــوزى که اقدام به 

پخش ســئواالت امتحانى کرده بود را بررسى کردیم، 
نمراتش زیر 10 بــود. پیش از جلســه امتحان تصویر 
سئواالت را گرفته بود و در فضاى مجازى منتشر کرده 

بود.
عمادى گفت: حتى این دانش آموز نیز نتوانســته بود از 
سئواالتى که خود تصویر آن را گرفته استفاده کند. تنها 
بر اساس شیطنت و کنجکاو ى اقدام به پخش سئواالت 
پیش از آغاز امتحانات کرده بود و تنها خود را رسوا کرده 

بود.
خرداد 96 نیــز بار دیگــر ماجراى لو رفتن ســئواالت 
امتحانات مطرح شد اما این بار ماجرا جدى تر از گذشته 
بود و برخى دانش آموزان و معلمان مدارکى ارائه کردند 
که از فروش سئواالت در فضاى مجازى از جمله تلگرام و 

اینستاگرام قبل از آغاز امتحان حکایت داشت.
دانش آموزان در خرداد 96 مدعى بودند که ســئواالت 
امتحانــى در دروس مختلف از جمله زیست شناســى، 
ادبیات و زمین شناسى لو رفته است و به گفته آنان در حوزه 
امتحانى اغلب دانش آموزان به چک کردن سئواالت و 
یافتن پاسخ هاى آن قبل از شروع امتحان مشغول بودند.

حوادث اتوبوس هاى مســافربرى و سرویس هاى حامل 
کارکنان واحدهاى تولیــدى و صنعتى درحالى همچنان 
قربانى مى گیرد که هنوز یک متولى مشخص براى پایان 

دادن به این حوادث وجود ندارد.
تنها در ســال 96 شــاهد چهار حادثه دلخــراش از این 
جنس بودیم. در 27 اردیبهشــت ماه امسال چهارکارمند 
فرودگاهى ایران ایر به علت آتش سوزى مینى بوس حامل 
کارکنان «زنده زنده در آتش سوختند». اول شهریور ماه 
امسال ســرویس کارکنان کارخانه نیرو محرکه قزوین 
واژگون شــد که 28 مصدوم و کشــته بر جاى گذاشــت. 
10 شــهریور در واژگونــى اتوبوس حامــل دانش آموزان 
هرمزگانى 34 دانش آموز مصدوم شــدند و 9 نفر دیگر جان 
باختند.12 شــهریور ماه نیــز واژگونــى مینى بوس حامل 
کارگران مجتمع معدنى صفاشهر استان فارس، 13 مصدوم 

برجاى گذاشت.
در بررســى این حوادث توســط فعاالن صنفى کارگرى 
و کارشناسان حمل و نقل، سه دســته بندى عمده براى 
شناسایى عوامل و ریشــه ها وجود دارد: انسانى، جاده اى 
و فنى. اینکه کدامیک از آنها بیشــتر ســهم دارند محل 
جدال فعاالن صنفى، کارشناسان حمل و نقل و مسئوالن 

مربوطه است.
فعاالن صنفى رانندگان مســافربرى بر ایــن باورند که 
خستگى بیش از اندازه رانندگان ناشــى از تعدد سفرها، 
نامطلوب بودن کیفیت جاده هاى شهرى و برون شهرى و 
انجام نشدن نوسازى در ناوگان اتوبوسى و مینى بوسى از 

دالیل اصلى افزایش حوادث بوده است.
«غالمرضا خادمى زاده» فعال صنفى رانندگان مسافربر 
کشــور، خواب آلودگى رانندگان را از همه عومل مؤثرتر 
مى دانــد. او در این باره گفــت: «درحال حاضر پلیس راه 
اعالم مى کند که بیش از 60 تــا 70 درصد تصادفات به 
دلیل خواب آلودگى راننده است درحالى که قانون، دولت را 
موظف به ساخت خوابگاه براى رانندگان کرده است اما در 

هیچ جا، خوابگاهى براى رانندگان وجود ندارد.»
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى رانندگان مسافربر کشور 
افزود: «در این شــرایط رانندگان چاره اى ندارند که براى 
استراحت به جعبه خواب داخل اتوبوس بروند که قطعًا به 
علت سر و صداى محیط ترمینال خواب آسوده اى نخواهند 
داشت و این قطعًا در هنگام رانندگى روى کیفیت کار آنها 
تأثیر مى گذارد لذا در این شرایط انتظار خواب آلوده نشدن 

از راننده بیهوده است.»
خادمى زاده با بیان اینکه عالوه بر امکانات خوابگاه، باید 
سایر امکانات از قبیل دوش، کولر و وسایل گرمایشى در 
محل کار آنها وجود داشته باشد، تصریح کرد: «هیچکدام 
از این زیرساخت هاى ضرورى در ترمینال هاى مسافربرى 

وجود ندارد. در مقابل در کشورهاى اروپایى خوابگاه هاى 
استاندارد براى راننده وجود دارد که به عایق هاى صوتى 
مجهز شــده اند و تمام سیســتم هاى تهویه در آن وجود 

دارند.»

دفاتر فنى به اغذیه فروشى تبدیل شده اند
وى یکى دیگر از دالیل خستگى مفرط رانندگان را مربوط 
به عدم وجود دفاتر فنى در داخل پایانه هاى مسافرى کشور 
دانست و افزود: «دفاتر فنى از قدیم به منظور جلوگیرى 
از اتالف وقت و انرژى رانندگان در ترمینال ها مســتقر 
بود. بدین ترتیب که رانندگان دفاتــر نوبت دهى خود را 
اول صبح که به ترمینــال مراجعه مى کردند؛ در ترمینال 
مى گذاشتند تا مسئول دفتر براساس تقاضاى شرکت هاى 

سفارش دهنده به رانندگان نوبت سفر دهد.»
خادمى زاده افزود: «هم اکنون ایــن دفاتر تغییر کاربرى 

داده اند و راننده براى یافتن یک سرویس باید کلى وقت و 
انرژى تلف کند که این خود به تنهایى کافى است تا راننده 

نتواند به اندازه کافى استراحت کند.»
به گفته وى، بیشــتر شــرکت ها دفتر فنــى را به محل 
اغذیه فروشــى تبدیل کرده و از آن درآمدهاى میلیونى 
دارند بنابراین راننده ناچار اســت در پایانه ســرگردان 
باشــد و بدون استراحت، وارد ســرویس بعدى شود که 
البته این شرایط، هم در شرکت هاى خصوصى و هم در 

شرکت هاى دولتى حاکم است.
آنطور که خادمى زاده تأکید مى کند، مصوبه هیئت وزیران، 
سازمان پایانه ها و همه شهردارى هاى کشور را مکلف کرده 
تا پایانه هاى مسافرى را مجهز به خوابگاه ها با پارامترهاى 
فنى موردنظر کنند اما هیچ اقدامى در این باره نشده است، 
به طورى که مى توان گفت هیــچ خوابگاهى حتى با 30 

درصد استاندارد در کل کشور براى رانندگان وجود ندارد.

وى درخصوص یکى دیگر از دالیل برهم ریختگى خواب 
و ساعت استراحت رانندگان مســافربر گفت: «راننده در 
حال استراحت در جعبه خواب اتوبوس، به اولین پاسگاه 
گشــتى که مى رسد توســط مأمور پلیس راه براى چک 
کردن مدارك تردد از خواب بیدار مى شود که این اتفاق 
به دفعات در طول روز تکرار مى شود، همین عامل منجر 
به خواب نامنظم براى راننده مى شود که در کنار خستگى 

تردد روزانه در جاده براى وى مسئله ساز مى شود.»

دوربین هاى «ســپهتن»، غیراخالقى و 
غیرقانونى

رئیس انجمن صنفى رانندگان مسافربر  کشور در ادامه با 
انتقاد از نصب سیستم هاى «سپهتن» (سامانه پیمایش 
هوشمند تردد ناوگان) که به منظور کاهش تلفات جاده اى 
توســط پلیس راه انجام شده اســت، تصریح کرد: «این 

دستگاه شامل یک دوربین پخش آنالین نظارت بر رفتار 
رانندگان است.»

خادمى زاده با بیان اینکه راننده مجبور اســت که براى 
جلوگیرى از خواب آلودگى چاى و قهوه اســتفاده کند و 
حتى با کمک راننده صحبت کنــد، تصریح کرد: «با این 
دســتگاه راننده در صورت صرف نوشیدنى پشت فرمان 
یا حرف زدن با کمک راننده جریمه مى شــود. حتى در 
صورتى که بخواهد جاى خود را در هنگام خواب آلودگى با 
کمک راننده عوض کند دوربین این حرکت را ثبت مى کند 
و راننده به علت واگذار کردن ماشــین بــه غیر، جریمه 
نقدى شده و حتى دفترچه اش اخذ و ضبط مى شود.» وى 
تأکید دارد که نصب این دوربین ها به این منظور اقدامى 
غیرقانونى و غیراخالقى اســت که در هیچ جاى دنیا به 

چشم نمى خورد.
وى در ادامه با بیان اینکه با همه این شــرایط راننده پس 
از رســیدن به مقصد تازه باید به فکر مشــکالت فنى 
اتوبوس باشــد، تصریح کرد: «پس از رسیدن به مقصد 
راننده باید دست به تعویض روغن بزند یا رفع پنچرى و 
سوختگیرى کند تا ماشین براى فردا آماده باشد که اینها 
هم در مجموع دو ساعت از وقت راننده را مى گیرد و تازه به 
اینجا مى رسیم که راننده مکانى مناسب براى استراحت 

در هیچکدام از شهرهاى بزرگ ندارد.»

اتوبوس هاى بــى کیفیت، جــاده هاى 
غیر استاندارد

خادمى زاده درخصوص عمر و شــرایط فنى اتوبوس هاى 
مســافربرى کشــور و تأثیرات کیفیت نامطلوب آنان در 
حوادث جاده اى تصریح کرد: «با اینکه میانگین عمر ناوگان 
بین هشت تا ده سال است اما این خودروها که از برندهاى 
مطرح دنیا هستند در داخل مونتاژ مى شوند که همین مسئله 
موجب شده کیفیت آنها در مقایسه با اصل این خودروها در 
نازل ترین سطح در جهان باشد و این هم هزینه هاى زیادى 

بر روى دوش مالک و راننده مى گذارد.»
وى در ادامه با تأکید بر اینکه جاده هاى یک بانده همچنان 
در حال قربانى گرفتن هستند، تصریح کرد: «مثًال زمانى 
در جاده کرمان- رفسنجان به علت یک بانده بودن روزى 
ده ها کشته و مجروح داشتیم و حاال با دو بانده شدن آن نرخ 
تصادفات بســیار پایین آمده؛ از این رو یکى از دالیل باال 

رفتن سوانح منجر به فوت، اتوبان هاى یک بانده است.»
رئیس انجمن صنفى رانندگان مسافربر کشور افزود: «در 
مجموع گاردریل هاى اســتاندارد در جاده ها وجود ندارد و 
عالئم راهنمایى و رانندگى کوچک هستند که همه اینها 
براى اتوبوس که کنترل کردنش در برخى از مســیرها 

دشوار است، مشکل ساز مى شود.»

نگاهى به حوادث جاده اى از زاویه اى دیگر

تنها راننده مقصر نیست 

جزئیات جدید از ماجراى لو رفتن سئواالت امتحانى

فقط به علت شیطنت

پدر علم لرزه شناسى ایران با اشاره به وقوع حتمى زلزله در تهران: 

گسل شرق اصفهان هر لحظه ممکن است فعال شود

سازمان هواشناسـى با اعالم اینکه امروز و فردا در شمال کشـور رگبار باران و باد 
شدید و رعد و برق رخ خواهد داد به مسافران و شالیکاران هشدار داد. 

مدیرکل پیش بینى و هشدار سریع سازمان هواشناسى کشور گفت: براساس تحلیل 
آخرین نقشه هاى هواشناسـى و خروجى مدل ها، تا اواسط روز پنج شنبه(امروز) 
افزایش دما در اسـتان هـاى سـاحلى دریاى خـزر بین 4تـا 8درجه پیـش بینى 
مى شود. احد وظیفه افزود: از بعد از ظهر پنج شنبه(امروز) تا روز جمعه(فردا) با نفوذ 
جریان هاى خنک شمالى ضمن کاهش 6 تا 10 درجه دما، به تدریج از اواخر وقت 
این روز و طى روز جمعه در اسـتان هاى گیالن، مازندران، گلسـتان و مناطقى از 
اردبیل و در بعدازظهر جمعه در ارتفاعات البرز در استان هاى سمنان و شرق تهران 
ابرناکى، رگبار باران گاهى با رعد و برق و وزش باد شدید موقتى پیش بینى مى شود 
که بارش دراستان گیالن شدت بیشـترى خواهد داشت. وى تأکید کرد: به علت 

وزش باد، دریاى خزر از اواخر پنج  شنبه تا روز جمعه مواج خواهد بود.

مدیرکل نام نویسى و حسـاب هاى انفرادى سـازمان تأمین اجتماعى گفت: افراد با 
پرداخت حق بیمه به مدت 30 سال بازنشسـته مى شوند و ماهانه از تأمین اجتماعى 
مسـتمرى دریافت مى کنند. بهروز کریمى افزود: بازنشسـتگى اجبارى نیست و در 
صورتى که فردى تحت پوشش بیمه  باشد و تقاضا کند، امکان بازنشستگى براى وى 
فراهم مى شود.مدیرکل نام نویسى و حساب هاى انفرادى سازمان تأمین اجتماعى 
گفت: به همین منظور تا هر زمانى که فرد بخواهد کار کند، مى تواند مشغول به کار 
باشد.کریمى تصریح کرد: مزایایى که براى مستمرى بگیران تأمین اجتماعى در نظر 
گرفته شده تا سقف 35 سال است و اگر فردى 35 سال سابقه کار داشته باشد، ماهانه 

به اندازه 35 روز حقوق مستمرى دریافت مى کند.
مدیرکل نام نویسى و حساب هاى انفرادى سازمان تأمین اجتماعى در پایان عنوان 
کرد: در صورت اشتغال مجدد، باید فرد بیمه شده با اطالع دادن موضوع به سازمان 

تأ مین اجتماعى نسبت به پرداخت حق بیمه همانند سایر بیمه شدگان اقدام کند.

اگر مسافر شمال هستید بخوانید

حداکثر پرداخت مزایا به آخر هفته طوفانى
مستمرى بگیران با 35 سال سابقه
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برپایى نمایشگاه ملى 
صنایع دستى از هفته آینده 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: نمایشـگاه ملى صنایع دستى

 22 شـهریور در مجموعـه جهانـى کاخ چهلسـتون 
برگزار مى شود.

فریدون اللهیارى اظهار داشـت: این نمایشـگاه یک 
هفتـه ادامـه دارد و برنامه هـاى جانبى بسـیارى در 
حوزه صنایع دسـتى و رشـد آن در نظر گرفته شـده

است.
وى بیـان کـرد: برگـزارى کارگاه هـاى مختلـف در 
حـوزه صنایـع دسـتى و نشسـت هاى تخصصـى 
در ایـن زمینـه و همچنین تجلیـل از پیشکسـوتان 
ایـن حـوزه از برنامه هـاى جانبـى ایـن نمایشـگاه 

است.

بازیافت روغن سوخته موتور 
به کمک نانو در اصفهان

پژوهشـگران دانشـگاه هـاى صنعتـى اصفهـان و 
فردوسـى مشـهد با سـنتز یک نانوکاتالیست تالش 
کردند روغـن مصرف شـده و دورریختنـى موتور را 
به یک نوع سـوخت براى موتورهـاى دیزلى تبدیل 

کنند. 
على اصغـر انصافـى، پژوهشـگر دانشـگاه صنعتـى 
اصفهـان، با بیـان ضـرورت بازیافت روغن سـوخته 
به عنـوان یـک آالینـده  زیسـت محیطى، در رابطـه 
با اهـداف این طـرح گفـت: انجام این طـرح موجب 
کاهش آالیندگى محیط  زیست و بر طرف کردن نیاز 

روزافزون به سوخت است.
وى ادامـه داد: در این طرح تالش شـده اسـت که با 
سـنتز یک نانوکاتالیست، روغن سـوخته  موتورهاى 
دیزلى را که ارزشى بالغ  بر 10 سنت به ازاى هر گالن 
دارند، به یک سـوخت با ارزش با قیمت 94 سنت به 

ازاى هر لیتر تبدیل کنیم.

برگزارى همایش ستاد 
ساماندهى شئون فرهنگى 

مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان از برگزارى 
همایش اسـتانى ستاد سـاماندهى شـئون فرهنگى 
در مناسـبت هاى مذهبى با حضور شـخصیت هاى 
برجسـته کشـورى و اسـتانى در آسـتانه مـاه محرم 

خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین رحمت ا... اروجى اظهار 
داشـت: این همایش با همکارى اداره کل اطالعات 
اسـتان و دیگر نهادهاى عضو، همزمان بـا اختتامیه 
پانزدهمین اجالس بین المللى پیرغالمان و خادمان 
حسـینى در سـالن اجتماعات کوثر اصفهـان برگزار 

مى شود.
وى افـزود: حضـور و سـخنرانى یکى از مسـئوالن 
وزارت اطالعات، رئیس سـازمان تبلیغات اسالمى، 
مدیرکل تشکل هاى دینى کشور و تجلیل از اعضاى 
اصلى ستاد ساماندهى شئون فرهنگى شهرستان ها
 از جملـه برنامـه هاى پیـش بینى شـده بـراى این 

همایش است.
 

اردستان؛ قطب پرورش 
مرغ گوشتى استان

رئیس شبکه دامپزشکى شهرسـتان اردستان گفت: 
با وجـود فعالیـت 150 واحـد مرغدارى گوشـتى در 
اردستان، این شهرستان به عنوان قطب پرورش مرغ 

گوشتى استان اصفهان شناخته شده است.
میثـم اسـتکى اظهارداشـت: شهرسـتان اردسـتان 
رتبـه برتـر اسـتان در مقابلـه بـا شـیوع بیمـارى 
آنفلوآنزاى حاد پرنـدگان را دارد و با همکارى برخى 
ارگان ها توانسـته از شـیوع ایـن بیمـارى جلوگیرى 

کند.
وى با ابراز نگرانى از اینکه اگر درگیر آنفلوآنزاى حاد 
پرندگان شویم باالى 90 درصد از طیور منطقه از بین 
خواهد رفت، تصریح کرد: فعالیت ویروس آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در محیط گرم و در دماى 40 درجه 
سـانتیگراد از بین مى رود اما به دلیل صنعتى بودن و 
پایدار بودن شـرایط، نفوذ بیمارى آنفلوآنزا امکانپذیر 

است.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه جامعه 
امن، آرام، با نشــاط و پویا محصول خانواده هاى سالم 
و آگاه اســت، از اجراى طرح «خانواده محورى پلیس» 
به منظور جلوگیرى از آســیب پذیــرى خانواده ها خبر 

داد.
سردار مهدى معصوم بیگى اظهارداشــت: خانواده به 
عنوان اولین نهاد اجتماعى جامعه که در واقع مى تواند 
در خیر و شر بودن تک تک افراد تأثیر گذار باشد، بسیار 
مهم و حیاتى است و باید مورد توجه و اهتمام جدى همه 

مسئوالن قرار گیرد.
وى از اجــراى طرح«خانــواده محــورى پلیــس» 

توســط این فرماندهــى خبــر داد و گفــت: نیروى 
انتظامى نیز بــه نوبه خود مصون ســازى خانواده ها از
آسیب هاى اجتماعى و همچنین آگاه سازى آنها نسبت 
به جرایم،آسیب ها و تهدیدات را در دستور کار خود قرار 

مى دهد.
وى افزود: امروز برقــرارى امنیــت و آرامش یکى از 
مهمترین کارها و از ضروریات جامعه است که بر عهده 
نیروهاى انتظامى قرار گرفته و البتــه این مأموریت با 
دشوارى ها و سختى هایى همراه است که اگر حمایت 
و پشتیبانى خانواده هاى کارکنان نبود، این مأموریت به 

خوبى انجام نمى شد.

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان تأکید کرد: 
بازرسان اصناف هیچ گونه مماشاتى در برخورد با قاچاق کاال 

و قاچاقیان کاال ندارند.
جواد محمدى فشارکى با اشــاره به میزان بازرسى هاى 
بازرســان مدیریت بازرســى اصناف اســتان اصفهان 
اظهارداشت: میزان بازرسى هاى پنج ماهه ابتدایى سال 96 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 240 درصد رشد داشته 
است. مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان بابیان 
اینکه رشد تشــکیل پرونده ها نیز 95 درصد در این مدت 
افزایش داشته است، گفت: ارزش ریالى پرونده هاى تشکیل 

 شده نیز 85 درصد افزایش داشته است.

وى با بیان اینکه در پنج  ماهه ســال جارى با انجام هزار و 
341 بازرسى از اصناف، 146 پرونده تخلف تشکیل  شده 
است، اظهارداشت: ارزش ریالى مکشوفات کاالى قاچاق 
در این مدت 62 میلیارد و 77 میلیون و 229 هزار و 100 ریال 
بوده است.محمدى فشارکى تأکید کرد: بازرسان اصناف 
هیچگونه مماشــاتى در برخورد با قاچاق کاال و قاچاقیان 
کاال ندارند. وى با اشاره به آخرین پرونده مکشوفات کاالى 
قاچاق توسط بازرسان اصناف استان اصفهان، گفت: توسط 
بازرسان تعداد 204 دســتگاه موتور جاروبرقى و دو هزار و 
400 عدد المپ LED خارجى مظنون به قاچاق  در مجموع 

به ارزش 648 میلیون ریال کشف و جمع آورى شد.

اجراى طرح خانواده محورى 
پلیس در نصف جهان

برخورد قاطع بازرسان 
اصناف با کاالى قاچاق

شوراهاى حل اختالف استان اصفهان به لحاظ کّمى در 
رسیدگى به پرونده ها کارنامه خوبى دارند و از این نظر در 
مقایسه با شــوراهاى حل اختالف سراسر کشور جایگاه 

خوبى به خود اختصاص داده اند.
شعب شوراى حل اختالف استان اصفهان در حال پاالیش 
پرونده هاى راکد شورا مى باشد. پس از گذشت یک دهه 
و اندى از فعالیت شورا هاى حل اختالف از بدو تأسیس 
در سال 1381 و پشت سر گذاشــتن آیین نامه اجرایى 
ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران و پس از آن، دوران 
گذر از قانون شــورا هاى حل اختالف مصوب 1387 و 
اکنون پس از تصویب قانون شورا هاى حل اختالف در 
سال 1394 که دوران تثبیت شورا هاى حل اختالف است.
 مى توان در پرونده هاى خاص بــا موضوع قصاص در 
سال 1395 در اســتان اصفهان مشاهده کرد که چگونه 
در شعب شــورا هاى حل اختالف، سفیر صلح و سازش 

در آن به ظفر و پیروزى دســت یافته اند که از آن جمله 
مى توان به آزادى تعداد هزار و 798 تن از محکومان مالى 
و سایر محکومیت ها از زندان و مصالحه تعداد 33 هزار 
و 91پرونده در محکومیت هایى مانند قصاص، تصرف 
عدوانى، نزاع دسته جمعى، ورود به عنف، تهمت و افترا، 
ســرقت، کالهبردارى، رد مال، ضرب و جرح عمدى، 
خیانت در امانــت، خلع ید، مطالبه وجه چک و ســفته، 
مطالبه مهریه و نفقه و ... وهمچنین تعداد شــش هزار و 
366 فقره مصالحه در پرونده هاى اجرایى احکام مدنى 

شورا هاى حل اختالف اشاره کرد.
 در پایان ســال 95 اســتان اصفهان داراى 231 شعبه 
شهرى و 60 شعبه روستایى و جمعاً داراى 291 شعبه بود 
و میانگین پرونده وارده به شعب شهرى استان 867 فقره 
و اســتان در این زمینه در رتبه هشت کشورى است که 

نسبت به سال 94 چهار پله نزول داشته است.
شورا هاى حل اختالف اســتان اصفهان در سال 1395 

مجموعاً تعداد 33 هــزار و 91فقره از پرونده هاى خود را 
از طریق صلح و سازش به سرانجام رسانده اند. از سوى 
دیگر، تعداد پرونده هاى قابل صلح و سازش استان در این 

سال معادل 124 هزار و 271 فقره بوده است.
■■■

با توجه به تأکید مقام معظم رهبرى در خصوص شعب 
شورا هاى حل اختالف ویژه زندان و نقش آن در فرآیند 
قضا زدایى، مرکز امور شــورا هاى حــل اختالف توجه 
خاصى به توسعه و بهینه سازى این شورا ها دارد. در استان 
اصفهان تعداد شــعب ویژه زندان 12 شعبه اعالم شده 
است؛ میزان پرونده هاى وارده این شعب در پایان سال 
95 تعداد هزار و 84 فقره و میزان پرونده هاى مختومه این 
شعب نیز در پایان سال 95 تعداد هزار و 272 فقره گزارش 
شده است که از این میزان، 541 فقره معادل 5/42 درصد 
با صلح و سازش مختومه شده است. همینطور در مدت 

مشابه تعداد 323 زندانى آزاد شده اند.

یک چهارم پرونده هاى قضائى 
اصفهان به صلح منجر شد

33091 فقره از پرونده ها از طریق صلح و سازش به سرانجام رسیده اند

نماینده مردم نجف آبــاد، تیران و کــرون در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: به دلیل رشــادت هاى پاسدار 
شهید محسن حججى در زمان اسارت و شکنجه توسط 
داعش، ایــن گروه تروریســتى در اوج قســاوت و بى 
رحمى، او را پس از شــهادت مثله کرده و آتش مى زنند 
که به همین دلیل بازگشــت پیکر با تأخیر مواجه شده

است.
ابوالفضــل ابوترابى با اشــاره به انجــام حداقل دوبار 
آزمایش DNA روى پیکر شــهید حججى توسط تیم 
اعزامى از ایــران در کنار متخصصان لبنان و ســوریه 
اظهارداشت:بخش هایى از پیکر همچون سر، دست ها 
و پاها در دســترس نیســت و تالش مى شــود طى 
پیشــروى هاى اخیر محور مقاومــت، پیکر تکمیل تر 

شود.
وى دیگر علت اصلى تأخیر را حصول اطمینان از تأیید 
هویت پیکر شهید دانست و ادامه داد: فیلم 45 دقیقه اى
 از لحظات شکنجه، شــهادت و دیگر ســفاکى هاى 
داعش موجود است که در صورت صالحدید مسئوالن، 

رسانه اى خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به بازگشت پیکر شهید طى 
اولین روزهاى هفته آینــده گفت: در برنامه ریزى هاى
 اولیه، قرار اســت پیکر در تهران، اصفهان و نجف آباد
تشــییع شــده و در نهایت در محل یادمان شــهداى 

نجف آباد خاکسپارى شود.
وى در خصوص علت تشییع در اصفهان با وجود فاصله 

کوتاه نســبت به نجف آبــاد تصریح کرد: بــا توجه به 
پیش بینى حضور جمعیت میلیونى در مراســم تشییع، 
مسئوالن تالش مى کنند با برگزارى مراسم مشابه در 
اصفهان، از بروز برخى مشکالت در مراسم نهایى تشییع 

و خاکسپارى جلوگیرى کنند.

گروه هاى تجسس در تالش براى یافتن 
سر «شهید حججى» 

فرمانده لشــکر زرهى 8نجف اشرف با اشــاره به احراز 
هویت پیکر شــهید حججــى پــس از آزمایش هاى 
مکرر DNA گفت: جدا بودن ســر از پیکــر مطهر این 

شــهید یکى دیگر از علل وقفه انتقــال پیکر پاك وى 
به کشورمان است که با  آزادســازى بخشى از منطقه 
عملیاتى و اشــراف رزمندگان به محلى که محســن 
حججى به شــهادت رســید، گروه هاى تجســس و 
اطالعاتى در تالش هســتند ســر را بــه پیکر ملحق

کنند.
سرهنگ سیف ا... رشید زاده، زمان انتقال پیکر به میهن 
را بعداز عید سعید غدیر خم اعالم کرد و افزود: از زمان 
اعالم انتقال پیکر شهید به میهن، ستادى در شهرستان 
نجف آباد با حضور امام جمعه شهرســتان و مسئوالن 
استانى و شهرستانى تشکیل و 12کمیته هم براى اجراى 

برنامه ها و تأمین امنیت مراسم تعیین شد.

بزرگ ترین مانور وحدت را در تشــییع 
«حججى» به نمایش مى گذاریم

مؤسسه شهید کاظمى به مناسبت شهادت شهید محسن 
حججى بیانیه اى صــادر کرده که در آن آمده اســت: 
محسن حججى با شهادتش، براى ما همسنگران راه را 
روشــن کرد و ما را به قدم هایى که برمى داریم مطمئن 
کرد که بر مســیر صحیحى گام نهاده ایم و نهایت این 

مسیر، جز شهادت نخواهد بود.
در قســمت دیگرى از این بیانیه عنوان شــده است: ما 
در برابر تقدیر خداونــد، در بازگرداندن پیکر مطهرش 
خاضعیم و منتظریم تا بزرگ تریــن مانور وحدت را در 

مراسم تشییع به نمایش بگذاریم.

پیکر شهید قابل شناسایى نبود
 بازگشت پیکر «محسن حججى»در هفته آینده

شرکت فوالدمبارکه اصفهان به تولید روزانه 116ذوب 
دست یافت.

مدیر ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم شرکت 
فوالد مبارکــه اصفهان گفت: کارکنــان این ناحیه 
شهریور امسال با دستیابى به این میزان تولید، روزانه 
با 21هزار و 315تن فوالد مذاب و 20هزار و 746تن 
تختال، برگ زرین دیگرى در آلبــوم افتخارات این 

ناحیه به ثبت رساندند.
محمدرضا بناییان بیشــترین میزان تولید روزانه قبلى 
این ناحیه را در اردیبهشــت به میــزان 115ذوب در 

کوره هاى قوس الکتریکى و تولید 20هزار و 532تن 
تختال در ماشین هاى ریخته گرى بیان کرد.

وى افزایش بهره ورى و استفاده بهینه از تجهیزات 
را مهمترین عوامل دستیابى به این موفقیت دانست 
و افزود: این شــرکت موفق شده در ســال اقتصاد 
مقاومتى، تولید و اشــتغال به این موفقیت دســت 

یابد.
بناییان ادامه داد: تولید ســاالنه ناحیه فوالدســازى 
وریخته گرى مداوم شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 

بیش از پنج میلیون و 352هزار تن تختال است.

دستیابى به تولید روزانه 116ذوب در فوالد مبارکه

بعد از پیروزى حســن روحانى در انتخابات ریاســت 
جمهورى و عدم تحقق وعده هــاى او براى انتخاب 
وزیــران زن براى کابینــه دوازدهم، ایــن انتظار از 
شوراهاى شــهر و شــهردارى ها که در این دوره با 
اکثریــت حضــور اصالح طلبــان اداره مى شــود، 
مى رود که در پروســه انتخاب مدیران ارشد و میانى 
به توانمندى زنان و جوانان نیز در شهرها توجه داشته 

باشند.
به گزارش تابناك حضور زنان در شهردارى اصفهان 
تاکنون منحصر به حضور آنها در رده هاى کارمندى و 
کارشناسى بوده است و تاکنون هیچیک از شهردارانى 
که به ساختمان دروازه دولت راه پیدا کرده اند، رغبت 
یا برنامه اى براى حضور زنان در معاونت ها، مدیران 

میانى و مدیران مناطق شهردارى نداشته اند.
قدرت ا...نوروزى، شــهردار اصــالح طلب اصفهان 
کــه البته هنــوز حکمش بــه تأیید وزارت کشــور 
نرسیده است، یکى از شهردارانى است که انتظارات 
بســیارى از او براى به کارگیرى زنــان و جوانان در 
مجموعه هاى مرتبط با شــهردارى وجــود دارد که 
البته او نیــز مانند همه شــهرداران قبلــى، قطعًا با 
راه دشــوارى براى آماده کردن جو متفاوت شــهر 
اصفهان براى انتخــاب مدیران و معاونــان زن در 
پیــش دارد. راهى که شــاید ســختى آن آنقدر زیاد 
بوده که تاکنون همه شــهرداران اصفهانى را به زانو 
درآورده اســت و آنها عطاى حضور زنان را به لقایش 

بخشیده اند.
اما آیا نوروزى با پشتوانه حمایتى که در میان گروه ها و 
احزاب اصالح طلب اصفهان دارد، مى تواند این تابوى 
30 ساله را در اصفهان بشکند و راه زنان را براى حضور 

در مناصب مدیریتى در شهردارى هموار کند؟
■■■

در انتخــاب معاونت هاى شــهردارى خبرهایى که 
به گوش مى رســد حاکى از یک چینــش مردانه در 
این زمینه دارد و گویى خبــرى از حضور معاون زن 
در شهردارى نیســت اما در حوزه شهرداران مناطق، 
انتظارات بسیارى براى انتخاب یکى دو شهردار زن از 
نوروزى وجود دارد، موضوعى که در تذکرات این هفته 
شوراى شــهر اصفهان از زبان مهدى مقدرى، عضو 

شوراى شهر هم مطرح شد و از شهردار آینده اصفهان 
خواســت از توان جوانان و زنان در بدنه شــهردارى 

استفاده کند.
اما اگر خوشبینانه به این مسئله نگاه کنیم و نوروزى را 
موافق حضور زنان در رده هاى مدیریتى شهرى بدانیم 
و او هم تصمیم خود براى انتخاب زنان را جزم کند، آیا 
احزاب و تشکل هاى اصالح طلب در سال هاى اخیر 
توانسته اند زنان توانمند و مدیر تربیت کرده و با توجه 
به تخصص مرتبط آنها، از حضور آنها در شــهردارى 

دفاع کند؟
هرچند یک پاسخ کامًال منفى یا 100درصد مثبت به 
این ســئوال، کمى دور از انصاف است اما اگر نگاهى 
به لیســت هاى انتخاباتى اصالح طلبان در جریان 
انتخابات شوراى شهر اصفهان بیاندازیم، با این جواب 
روبه رو مى شویم که هرچند اصالحات نیز همچون 
جریان اصولگرا براى بــه صحنه آوردن زنان توانمند 
غفلت کرده است اما حداقل براى اثبات حضور زنان 
تالش هایى را داشــته اســت که گاه نتوانسته اند از 

فیلترهاى نظارتى عبور کنند.
■■■

زنانى که در هشــت ســال اخیــر با ورود بــه بدنه 
تشــکل هاى سیاســى اصالح طلب در حوزه هاى 
اجتماعى و فرهنگى فعالیت هایى داشته اند اما نقطه 
ضعف هر دو جریان سیاسى اصفهان، عدم تمرکز بر 
روى تربیت زنان توانمند اقتصادى براى نجات اقتصاد 

شهرى اصفهان بوده است.
■■■

زنانى هم که با برچســب معتدل در برخى نهادهاى 
اقتصادى استان مشــغول فعالیت هستند آنقدر خود 
را از لبه تیز جبهه سیاســى دور کرده انــد که بتوانند 
همواره در مســیرى میانه حرکت کننــد و آب هم از 
آب تکان نخورد که قطعًا عدم حضور چنین زنانى در 
مناصب مدیریتى شهر بهتر از بودنشان براى اصفهان

 است.
اصفهان با پوسته سخت محافظه کارى مردانش، نیاز 
به زنانى جسور دارد که از ابراز عقاید سیاسى خود هم 
واهمه نداشته باشند و در عین حال تخصص را فداى 

سیاسى کارى در شهر نکنند.

تابوى 30 ساله شهر باید بشکند؛

آیا جایى براى زنان اصفهانى 
در شهردارى وجود دارد؟!

زمینه اشتغال بیش از 30هزار و 500زن زندانى استان 
اصفهان فراهم شده است.

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان با بیان این مطلب 
گفت: این بانوان در رشته هاى زیور آالت، خیاطى، 
مینــاکارى، قالیبافى، چرم دوزى، فیــروزه کوبى و 

بسته بندى فعالیت مى کنند.

اســدا...گرجى زاده با بیان اینکه 4 درصد از زندانیان 
این استان زنان هستند،  افزود: اکنون تمامى بانوان 
زندانى استان مشغول به کار هســتند و منبع در آمد 

دارند.
وى گفت: مواد مخدر و سرقت ازجرم هاى زندانیان 

زن اصفهان است.

اصفهان پیشرو در اشتغال زنان زندانى
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باند حرفه اي سارقان 
داخل خودرو متالشی شد

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیري سه 
سـارق حرفه اي داخل خودرو و کشـف 300 میلیون 

ریال اموال مسروقه خبر داد.
سـرهنگ سـتار خسـروى اظهـار داشـت: در پـى 
دریافت شـکایاتى مبنى بر سـرقت از داخـل خودرو 
در محـدوده شـمال شـهر اصفهـان، رسـیدگى بـه 
موضوع در دسـتور کار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار 
گرفت. وى افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را در این 
زمینه آغاز کردند و موفق شدند سه سارق حرفه اى را 

شناسایى و دستگیر کنند.
سرهنگ خسـروى خاطرنشـان کرد: این سارقان در 
بازجویى هاى صورت گرفته به سـرقت 300 میلیون 

ریال اموال از خودروى شهروندان اعتراف کردند.

جشن عیدغدیرخم
در حرم زینبیه 

همزمان با روز عید غدیر خم، جشـن بزرگى در جوار 
حرم مطهر حضرت زینب بنت موسـى بـن جعفر(ع) 

اصفهان برگزار مى شود.
بهزاد صبرى اظهارداشت: براساس برنامه ریزى هاى 
انجام شـده و همزمان بـا روز عید غدیر خم، جشـن 
بزرگ والیت در جوار حرم حضرت زینب بنت موسى 

بن جعفر(ع) اصفهان برگزار مى شود.
وى افزود: این مراسـم روز شـنبه 18 شـهریور ماه از 

ساعت 17 برگزار مى شود.

برگزارى هفته فرهنگى
 آران و بیدگل 

فرمانـدار آران و بیـدگل گفـت: طبـق تعامـالت و 
هماهنگى هاى انجام شده در راستاى اجراى باشکوه 
هفته فرهنگى این شهرسـتان، 9 کمیتـه به صورت 

هماهنگ نقش آفرینى مى کنند.
ابـو الفضل معینـى نژاد اظهارداشـت: طبـق ابالغیه 
وزارت کشـور، هر شهرسـتان یک هفتـه را با عنوان 
فرهنگـى برگزار مى کنـد و با هماهنگى هـاى انجام 
شده، از 25 تا 31 شهریور ماه به نام هفته آران و بیدگل 

نامگذارى شده است.
وى گفت: از تمام نهادهاى شهرستان مى خواهیم که 
هرگونه کمک و مشـاوره اى مى توانند به ما بکنند تا 
در این هفته توانایى ها و اسـتعدادهاى شهرسـتان به 

منصه ظهور برسد.

آغاز مرمت 
مجموعه تاریخى آتشگاه 

مرمت مجموعه تاریخى آتشـگاه اصفهان با بیش از 
800میلیون ریال اعتبار آغاز شد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اسـتان اصفهـان گفت: مرمـت ایـن مجموعه کهن 
تاریخـى شـامل  پـى هـا، بدنـه هـا و کنگـره هاى 

جداره هاى خارجى  بر فراز کوه آتشگاه است. 
فریدون اللهیارى اظهار داشـت: این عملیات مرمتى 
درمدت سـه مـاه و تا پیـش از آغـاز فصـل بارندگى 

اصفهان به پایان مى رسد.

بهره بردارى از نیروگاه
 100 کیلو وات خورشیدى  

نیروگاه 100 کیلو وات خورشـیدى «پرشـیان دانش» 
با سـرمایه گذارى شرکت پرشـیان فوالد و با همکارى 
شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان، با هدف گسترش 
اسـتفاده از انرژى هـاى تجدیـد پذیـر در سـاختمان 

فن آفرینى این شهرك به بهره بردارى رسید.
ظرفیت اسـمى ایـن نیـروگاه 100 کیلووات اسـت که 
توانایى تولید سـاالنه 210 هزار کیلووات سـاعت برق 

را دارد.
این نیـروگاه از 322 عـدد پنل خورشـیدى 310 وات و 
دو عدد اینورتر 50 کیلو وات سـاخته شـده اسـت که با 
راه اندازى آن از انتشـار و تولید 150هـزار کیلوگرم دى 

اکسید کربن در سال جلوگیرى خواهد شد.

خبر

مدیر حوزه هنرى اصفهان گفت: اوایل مهرماه بازسازى 
سینما ســاحل اصفهان آغاز مى شــود تا به سالن هاى 
پردیس افزوده و فضاى ســینمایى اصفهــان افزایش

یابد.
مهدى احمدى فر اظهارداشت: با آغاز مهرماه، بازسازى 

سینما ساحل اصفهان آغاز مى شود.
وى افزود: قرار بود این بازسازى زودتر انجام شود اما به 
دلیل اکران فیلم هاى زیادى در تابستان و کمبود فضاى 
سینمایى، تصمیم گرفته شد در شش ماه نخست سال از 

این فضاى سینمایى استفاده شود.
مدیــر حوزه هنــرى اصفهان بیــان کرد: بــا توجه به 

اینکه در ماه هاى محــرم و صفر نیز بار ســینمایى کم 
مى شــود، مى توان در مهرماه این بازســازى را انجام

داد.
وى با اشــاره به اعتبار تخصیص یافته براى این سینما 
گفت: طرحى که بــراى آن در نظر داشــتیم، تغییراتى 
داشــت و پیش بینى اولیــه در حــدود 3/5 میلیارد بود 
که اگر آن تغییرات انجام شــود، به این ســقف اضافه 

مى شود.
احمدى فر ادامه داد: سینما ساحل در سال 1354 تأسیس 
شد و این سینما قرار اســت به یک پردیس سینمایى با 

شش  سالن تبدیل شود.

مدیر عامل شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 10 از 
خرید تضمینی 216 هزار ُتن گندم و هزار و 146 تن دانه 
روغنی کلزا از کشاورزان استان اصفهان خبر داد و گفت: 
خرید تضمینی گندم در اصفهان 50 هزار تن نســبت به 

سال گذشته کاهش دارد.
رضا نیک نداف اظهارداشت: در ســال جاري دانه هاي 
روغنی کلزا و گلرنگ نیز با نرخ تضمینی از کشــاورزان 

استان تحویل و خریداري شده است.
وى با بیان اینکه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در استان 
به پایان رسیده است، عنوان کرد: 11 تن از این محصول 
به ارزش بیش از 30 میلیارد ریال  از کلزا کاران خریداري 

شــد که تمامی بهاي آن نیز به کشاورزان پرداخت شده 
است.

نیک نداف تصریح کرد: امسال دانه هاي روغنی کلزا با 
نرخ تضمینی هر کیلو گرم 27 هزارو 830 ریال در قالب 
254 محموله در تنها مرکز خرید تحویل وخریداري شده

 است.
مدیر عامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 
گفت: دانه روغنی گلرنگ نیز به عنوان سومین محصولی 
اســت که با نرخ تضمینی هر کیلوگرم 26 هزار و186 
ریال خریداري می شود و تاکنون هزار و 300 تن از آن 

خریداري شده است.

پایان خرید گندم و کلزا 
در اصفهان

بازسازى سینما ساحل از 
مهرماه آغاز مى شود

رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان با اشــاره به 
اینکه در بازار اصفهان، 40 تا 50 درصد معامالت خرید 
خانه تا مبلغ 300 میلیون تومان انجام مى شود، گفت: تا 
پایان سال آینده اگر رونقى در بازار مسکن شاهد باشیم با 
افزایش قیمت مسکن نخواهد بود،بلکه رونق با کاهش 

قیمت مسکن است.
رسول جهانگیرى پیرامون اینکه رونق چه زمانى به بازار 
مسکن برمى گردد؟ اظهار داشــت: زمانى بازار مسکن 
رونق پیدا مى کند که مشــترى براى خرید داشته باشد 
بنابراین براى بازگشت رونق فروشندگان باید خود را با 

شرایط بازار تطبیق دهد.
وى با تأکید بر اینکه متأسفانه خانه ها متناسب با تقاضاى 
مردم ساخته نشده است، افزود: امروز بیشتر خانه ها در 
اصفهان و حتى پایتخت لوکس و باالى 150 تا 400 متر 
هستند و متأســفانه ما آپارتمان 60 و 80 مترى به تعداد 

محدود در مرکز شهر داریم.
■■■

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان پیرامون اینکه 
براى خرید مســکن در شــرایط فعلى حداقل نیازمند 
چه میزان پول هســتیم؟ گفت: در بازار اصفهان 40 تا 
50 درصد معامــالت خرید خانه تا مبلــغ 300 میلیون 
تومان انجام مى شــود و اگــر مردم کمتــر از این رقم 
داشته باشــند به ندرت قدرت خرید مســکن را خواهند 

داشت.
وى همچنین در پاسخ به ســئوال دیگرى پیرامون کف 
قیمت هر متــر آپارتمان در اصفهان بــراى خرید، بیان 
داشت:در خود شهر اصفهان کمتر از یک میلیون و 500 
تا یک میلیون و 700 هزار تومان براى هر متر آپارتمان 
نداریــم؛ همچنین زمانــى در کنار زاینــده رود هر متر 
آپارتمان بین 25 تا 20 میلیون تومان به عنوان بیشترین 

رقم متراژ معامله مى شد.
جهانگیرى با اشاره به اینکه اصفهانى ها با گران شدن کاال 
بیشتر تمایل به خرید دارند و هنگامى که ارزان مى شود، 

کمتر زیر بار خرید مى روند، چرا کــه معتقدند این کاال 
ارزان تر خواهد شد، افزود: این رفتارها در شهر اصفهان 
سبب شده تا بازار از رونق بیافتد و شاهد رکود در بخش 

ساختمان باشیم.

مقاومت اصفهانى ها براى ارزان تر شدن 
مسکن

وى با بیان اینکه در کل کشور شاهد یک درصد کاهش 

قیمت مســکن بودیم، ادامه داد: با وجودى که شــاهد 
کاهش قیمت مسکن هستیم اما همچنان بازار مسکن 

در اصفهان رونق نگرفته است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان با تأکید بر اینکه 
تا این مقاومت ها از بین نرود، نمى توان به تغییر رفتار بازار 
هم امیدوار بود، بیان داشت:  هم اکنون بازار خرید و فروش 
مسکن در کشور رونق نسبى دارد که دلیل آن ارزان تر 
شدن قیمت ها در بیشتر شهرها از جمله پایتخت است اما 

در شــهر اصفهان به دلیل مقاومتى که در برابر ارزان تر 
شدن دارند، این اتفاق رخ نداد.
■■■

وى اظهار داشــت: با توجــه به خصلت حســابگرى 
اصفهانى ها، افرادى که در کار ســاخت و ساز مسکن 
هستند با وجودى که وام و تسهیالت دریافت کرده اند 
تحت فشار نیستند، به این دلیل نسبت به کاهش قیمت 
مسکن ایستادگى مى کنند ولى آنها باالخره مجبور به 

شکستن این مقاومت در زمان رکود خواهند بود و در آینده 
شاهد کاهش قیمت مسکن مى شویم.

کاهش نرخ سود بانکى، رونق بازار مسکن 
را به دنبال خواهد داشت

جهانگیرى در ادامه با اشــاره به کاهــش بهره پول در 
بانک ها، بیان داشــت: تا زمانى که بهره پــول از نرخ 
تورم ما بیشتر باشــد وضعیت بازار مسکن ما همینگونه 

خواهد بود.
وى با بیان اینکــه پیش بینى نرخ تورم بین هشــت تا 
10 درصد اســت، افزود: با وجود ایــن، در حال حاضر 
نرخ ســود بانکى در کشــور به 15 درصد کاهش یافته

است.
وى گفت: اگر بازار مسکن رونق پیدا کند به یقین قیمت 
مســکن همانند ســال هاى قبل به صورت تصاعدى 
افزایش نخواهد داشت و حتى تا حدودى شاهد کاهش 

قیمت خواهیم بود.

کاهش بهره پول به نفع بازار مسکن است
به گفته جهانگیرى، اگر این بار نرخ سود بانکى در عمل 
کاهش داشته باشد و در سیستم بانکى پیاده شود، به یقین 

به نفع بازار مسکن خواهد بود.
وى با بیان اینکه قیمت مســکن بنا به تغییرات فصلى 
باال و پایین هایى را تجربه مى کنــد، گفت: اما اگر این 
بار بازار مســکن رونق یابد، افزایش نخواهیم داشــت 
چرا که نرخ تورم کنترل شــده و ســود بانکى آرام آرام 
خود را به نرخ تــورم نزدیک مى کند امــا اگر نرخ تورم 
بیشتر از ســود بانکى باشــد بازار حبابى مسکن شکل 

مى گیرد.
وى پیش بینى کرد: تا پایان ســال آینده اگر رونقى در 
بازار مسکن شــاهد باشــیم، با افزایش قیمت مسکن 
نخواهد بــود؛ بلکه رونــق با کاهش قیمت مســکن 

خواهد بود.

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان مطرح کرد

درشهر، کمتر از یک میلیون و 500 تا یک میلیون و 700 هزار تومان براى هر متر آپارتمان نداریم

کِف خرید مسکن ؛300 میلیون تومان

مدیر پروژه نمایشگاه بین المللى اصفهان گفت: نمایشگاه 
بین المللى استان اصفهان بر اساس چشم انداز 200 ساله 

احداث شده است.
مصطفى حســینى اظهارداشــت: کلنگ احداث پروژه 
نمایشگاه بین المللى اصفهان در شهریور ماه سال 94 بر 

زمین زده شد.
وى با بیان اینکه 60 درصد از ســهم نمایشگاه در اختیار 
شهردارى اصفهان اســت، افزود: این پروژه با مشارکت 
شهردارى اصفهان و شــرکت نمایشــگاه ها در دست 

اجراست.
مدیر پروژه نمایشــگاه بین المللى اصفهان تصریح کرد: 

احداث نمایشگاه جدید بین المللى استان اصفهان در دو فاز 
و به مساحت 47 هکتار در ضلع شمال غربى روشن دشت 
و در راستاى ارتقاى کیفیت خدمات در دستور کار مدیریت 

شهرى قرار گرفت.
حســینى با بیان اینکه این پروژه از تمامــى امکانات و 
زیرساخت هاى الزم نمایشگاهى مطابق با استانداردهاى 
جهانى برخوردار اســت، گفت: با احداث ایــن پروژه نیز 
خدمات با کیفیت ترى به شــهروندان ارائه مى شــود، 

همچنین صنعت توریسم نیز رونق مى یابد.
وى با اشــاره به اینکه عملیات اجرایى فاز اول این پروژه 
در زمینى به مساحت 17 هکتار در دست اجراست، عنوان 

کرد: براى عملیات اجرایى فاز اول نمایشگاه در حدود هزار 
و 500میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

حسینى در ادامه با اشاره به احداث فازهاى بعدى این پروژه 
اضافه کرد: در فازهاى بعدى پروژه نیز هشت سالن هفت 
هزار مترى، مسجد، سالن همایش و رستوران ها دیده شده 

است که به مرور تکمیل خواهد شد.
وى با بیان به اینکه این پروژه بر اســاس چشم انداز 200 
ساله ساخته شده و عمر مفید ساختمان 200 سال است، 
گفت: در آینــده براى اضافه کردن هــر گونه تکنولوژى 
جدید در بخش IT،  برق و مکانیک نیاز به تخریب کانال ها

 نیست و به همین شکل مى توان از آن ها استفاده کرد.

مدیر بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان از 
برگزارى طرح تشدید نظارت بر بازار توزیع و عرضه 
اقالم ضرورى در آستانه بازگشایى مدارس در استان 
تا 5 مهرماه، با نظارت 124 نفر از بازرسان اصناف به 
همراه 135 نفر از ناظران افتخارى در سطح استان 

خبر داد.
جواد محمدى فشارکى گفت: با توجه به آغاز فصل 
تحصیلى و ایام بازگشایى مدارس و همچنین افزایش 
تقاضا در برخى از کاالها و خدمات، این مدیریت در 
راستاى پیشگیرى از افزایش غیرمنطقى قیمت ها، 
طرح تشدید بازرسى و نظارت ویژه بازگشایى مدارس 

در سراسر استان را برگزار مى کند.
وى هدف از اجراى این طرح را جلوگیرى از افزایش 
بى رویه قیمت هــا و برخورد با تخلفــات احتمالى، 
نظارت بــر رعایت نرخ هاى تعیین شــده براى این 
کاالها در کنــار جلوگیرى از عرضــه محصوالت 
بى کیفیت و بدون اســتاندارد به عنــوان مهمترین 
برنامه  ایــن طرح اعالم کرد و افزود: طرح تشــدید 
نظارت و کنترل بازار با هدف نظارت بر روند عرضه 
لوازم التحریــر، کیف و کفش، پوشــاك و روپوش 
مدارس، به صورت همزمان در سراسر استان اجرایى 

مى شود.
مدیر بازرســى و نظارت اصناف اســتان اصفهان 

با اشــاره به اینکه گرانفروشــى و عدم درج قیمت 
دو تخلف شــایع در بازار کاالهاى هــدف در این 
طرح اســت، تأکید کرد: بازرســان اصناف استان 
در این بازرســى ها با گرانفروشــى، کم فروشــى، 
عدم درج قیمت، عدم صــدور فاکتور، تبلیغ خالف 
واقع، حراج غیــر قانونى و در تغذیه مــدارس نیز با 
عدم رعایت دســتورالعمل هاى بهداشتى برخورد 

مى کند.
محمدى فشارکى با اشــاره به افزایش تقاضا جهت 
برگزارى حراج و فــروش فوق العــاده در برخى از 
صنوف، گفت: هر فرد صنفــى قبل از اینکه اقدام به 
فروش فوق العاده کند باید قبــل از هر گونه اقدامى 
ابتدا مجوز الزم از اتحادیه صنف مربوطه اخذ کرده 
و کاالى خود را با تخفیف 10 تا 15 درصد زیر قیمت 

بازار عرضه کند.
مدیر بازرســى و نظارت اصنا ف اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: بازرســان اصناف استان در قالب 
تیم هاى محسوس و نامحســوس با حضور در بازار، 
ضمن پایــش عرضه اقــالم ضرورى در بــازار، با 
هرگونه تخلفات صنفى برخورد قانونى الزم را انجام 
مى دهند و با تشکیل پرونده، متخلفان در هر صنف 
را بــه اداره کل تعزیرات حکومتى اســتان معرفى 

مى کنند.

در آستانه بازگشایى مدارس اعالم شد

تشدید نظارت بر بازار
حجم 20درصدى آب پشت سد

 آب شرب اصفهان را تهدید نمى کند
ساخت آجر بدون پخت 
با استفاده از ضایعات

احداث نمایشگاه بین المللى اصفهان باچشم انداز 200ساله

معاون حفاظــت و بهره بردارى آب منطقه اى اســتان 
اصفهان گفت:عــدد 240 میلیون مترمکعبى، تهدیدى 
براى تأمین آب شرب استان نبوده و بر اساس برنامه قبلى 
شرکت آب منطقه اى استان اصفهان، با حجم فعلى آب، 

نگرانى از بابت تأمین آب شرب وجود ندارد.
على بصیرپــور در رابطه با حجم آب موجود در پشــت 
ســد زاینده رود اظهار داشــت: در حال حاضر درحدود 
240 میلیــون مترمکعب آب در پشــت ســد ذخیره 
شــده که این عدد در مقابــل ظرفیــت 1/2 میلیارد 
مترمکعبى این سد، ســهم حدود 20 درصدى را نشان 

مى دهد.
وى افزود: بــا این حال عدد 240 میلیــون مترمکعبى، 
تهدیدى براى تأمین آب شرب استان اصفهان محسوب 

نمى شود.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه مذکور، 
حد خطر تأمین آب شــرب استان اصفهان در عدد 200 
میلیون مترمکعبى تا پایان شهریور ماه تعیین شده است.

بصیرپور تصریح کرد: در برنامه تأمین آب شرب اصفهان، 
وقوع بارش باران نیز به صورت محتاطانه در نظر گرفته 
شده که در صورت تعویق بارش ها در پاییز، مشکلى در 

بحث آب ایجاد نشود.
وى در پاسخ به سئوالى در رابطه با تأمین آب کشاورزى 

نیز بیان داشــت: بــراى تأمین آب کشــاورزى، هنوز 
نمى توان اظهــار نظر کــرد و اگر در پاییــز، بارش ها 
افزایش یابد مى تــوان در این رابطــه تصمیم گیرى 

کرد.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اســتان اصفهان متذکر شد: در ســال هاى گذشته، در 
زمانى کــه حجم ذخایر بــه 400 میلیــون مترمکعب 
مى رسید؛ آب به کشاورزى اختصاص مى یافت و سال 
گذشــته نیز کشــت پاییزه با تأخیر و به صورت نصف 

انجام شد. 

نخســتین بار درکشــور، جمعى از دانشــجویان 
اصفهان موفق به طراحى وساخت آجر بدون پخت 
با اســتفاده از ضایعات ســنگ و نخاله ساختمانى

 شدند.
دانشجوى مبتکر این طرح، حجم باالى ضایعات 
و نخاله هاى ســاختمانى و ســنگبرى ها را براى 
کالنشــهر اصفهان مشکل ســاز دانست و گفت: 
عالوه بــر این بــراى تولید آجرهاى پخته شــده 
موجــود در بازار با اســتفاده از خــاك، به صورت 
قابــل توجهى ســوخت بــا قیمت بــاال مصرف 

مى شود.
محمدحسین سلیمیان اظهار داشت: براى اجراى 
این طرح، ابتدا ضایعات به پودر تبدیل و با روشــى 

خاص و ابتکارى فرآورى و پرس مى شود.
این مبتکر اصفهانــى، مقاومــت آجرهاى بدون 
پخت را 1/5 برابر آجرهاى معمولى و قیمت نمونه 
اولیه این محصول را یک سوم قیمت آجر معمولى 
برشمرد و افزود: در کوره هاى پخت به سبب پخته 
شــدن رنگ هاى محدودى براى آجر امکانپذیر 
اســت در حالى که در تولید آجر بدون پخت، آجر 
با محدوده وســیعى از رنگ  ها و با بافت یکنواخت 

تولید مى شود.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان 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 2 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 صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139660302007001525 مورخ 96/04/24 یعقوب عباس پور کازرونى فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109 مترمربع پالك شماره 405 اصلى واقع در گارماسه بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
2 - راى شماره 139660302007001520 مورخ 96/04/24 على اصغر یوسفیان اسفرجانى فرزند على 
اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200,85 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
3 - راى شماره 139660302007001510 مورخ 96/04/24 اکبر کریمیان نوکابادى فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174,20 مترمربع پالك شماره 525 اصلى واقع در پیربکران بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مونس آغا خیرى.
4 - راى شماره 139660302007001880 مورخ 96/05/21 مجتبى جوانبخت فرزند جمشید نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 561,79 مترمربع پالك شماره 5 اصلى واقع در منصورآباد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد میرزا مسعود.
5 - راى شماره 139660302007001883 مورخ 96/05/21 زهرا حیمى کلیشادى فرزند رضا قلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284,03 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسینعلى رحیمى کلیشادى.
6 - راى شــماره 139660302007001884 مورخ 96/05/21 نصرت سلمانیان قهدریجانى فرزند تقى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109,77 مترمربع پالك شماره 232 فرعى از 387 اصلى واقع 
در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد مرتضى قهدریجانى.
7 – راى شماره 139660302007001885 مورخ 96/05/21 محمد مرادى فرتخونى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209,60 مترمربع پالك شــماره 169 و ... فرعى از 534 اصلى واقع 

در فرتخون بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابراهیم مرادى فرتخونى.
8 - راى شماره 139660302007001886 مورخ 96/05/21 حسین مرادى فرتخونى فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168,40 مترمربع پالك شــماره 169 و ... فرعى از 534 اصلى واقع 

در فرتخون بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابراهیم مرادى فرتخونى.
9 - راى شماره 139660302007001895 مورخ 96/05/21 کرم درخش افشان فرزند عزیزاله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217,46 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى فتاحى.
10 - راى شماره 139660302007001898 مورخ 96/05/21 بتول یزدانى گارماسه فرزند براتعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 188,50 مترمربع پالك شماره 405 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 

ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
11 - راى شــماره 139660302007001899 مورخ 96/05/21 مرضیه احمدیــان فالورجانى فرزند 
عبدالرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141,95 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع در 
ششدر بلندى فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالحسین 

شمس.
12 - راى شــماره 139660302007001900 مــورخ 96/05/21 مریــم بهرامــى فرزند محمدعلى 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 154,21 مترمربع پالك شماره 24 
اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى سلطانعلى

 نادرى موحد.
13 - راى شــماره 139660302007001901 مــورخ 96/05/21 فاطمه بهرامــى فرزند محمدعلى 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 154,21 مترمربع پالك شماره 24

 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى سلطانعلى 
نادرى موحد.

14 – راى شــماره 139660302007001902 مورخ 96/05/21 زهرا کیخسروى فرزند مهدى نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215,35 مترمربع پالك شماره 43 اصلى واقع در 

فودان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
15 - راى شماره 139660302007001903 مورخ 96/05/21 حسین مهرابى فرزند رضا نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215,35 مترمربع پالك شماره 43 اصلى واقع در فودان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى زهرا کیخسروى.
16 - راى شــماره 139660302007001906 مورخ 96/05/21 صفرعلى رفیع زاده قهدریجانى فرزند 
عبدالحسین نسبت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 364,63 مترمربع پالك شماره 276 فرعى از 385 

اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
17 - راى شماره 139660302007001909 مورخ 96/05/21 مسیب کریمى شرودانى فرزند غالمرضا 
نسبت ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 374,50 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 411 اصلى واقع 

در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمرضا کریمى.
18 - راى شماره 139660302007001911 مورخ 96/05/22 قاسم توکلى گارماسه فرزند یداله نسبت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202,50 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
19 - راى شــماره 139660302007001912 مورخ 96/05/22 توران جاللیان بختیارى فرزند ابراهیم 
نسبت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 104,95 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع در ششدر بلندى 

فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابراهیم رهنما.
20 - راى شماره 139660302007001913 مورخ 96/05/22 صفرعلى بکرانى باالنى فرزند مهدیقلى 
نسبت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 289,50 مترمربع پالك شــماره 525 اصلى واقع در پیربکران 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباسعلى بکرانى.
21 - راى شماره 139660302007001914 مورخ 96/05/22 بهرام بکرانى باالنى فرزند قاسمعلى نسبت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 251,30 مترمربع پالك شماره 525 اصلى واقع در پیربکران بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباسعلى بکرانى.
22 - راى شــماره 139660302007001915 مــورخ 96/05/22 فریــدون باقــرزاده باغبادرانــى 
فرزند احمدرضا نســبت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 152,30 مترمربع پالك شماره 7 فرعى
 از 662 اصلى واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى حسن 

آقاجانى یزدآبادى.
23 - راى شماره 139660302007001916 مورخ 96/05/22 ولى اله هادیان قهدریجانى فرزند رجبعلى 
نسبت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 148,61 مترمربع پالك شماره 386 اصلى واقع در قهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمرضا غفورى قهدریجانى.
24 - راى شــماره 139660302007001917 مورخ 96/05/22 محمدحسین شیخ قهدریجانى فرزند 
غالمرضا نسبت ششدانگ یکباب خانه نیمه ســاز و مغازه به مســاحت 178,15 مترمربع پالك شماره 

465 فرعى از  385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
25 - راى شماره 139660302007001918 مورخ 96/05/22 حمید توکلى فرزند اسداله نسبت ششدانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 469,69 مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 6 اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد مرادى کرسگانى.
26 - راى شماره 139660302007001933 مورخ 96/05/23 حمیدرضا هادیان فرزند صفرعلى نسبت 
4,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163,03 مترمربع پالك شماره 796 فرعى از 387 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى سید محمد 

هاشمى.
27 - راى شــماره 139660302007001934 مورخ 96/05/23 زهره هادیان قهدریجانى فرزند جعفر 
نسبت 1,5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 163,03 مترمربع پالك شماره 796 فرعى 
از 387 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى سید 

محمد هاشمى.
28- راى شماره 139660302007001118  مورخ  1396/3/22  آقاى /خانم سید  رضا سجادى   فرزند  
نوراله   نسبت به ششدانگ   یکباب خانه    به مساحت   278 مترمربع پالك شماره     فرعى از    538   اصلى 

واقع در   کرافشان    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مصطفى کریمى فرزند قربانعلى
29- راى شــماره   139660302007001255  مورخ   1396/3/31    آقاى /خانــم خدیجه جعفرزاده 
قهدریجانى    فرزند  محمد   نسبت به ششدانگ    یک باب خانه  به مساحت275,35 مترمربع پالك شماره    

4   فرعى از    390    اصلى واقع درجیالب   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  تقى کرمى
30- راى شــماره1533 13966030200700   مورخ  1396/4/24  آقاى /خانــم  مریم نصر اصفهانى       
فرزند  حسینعلى     نسبت به ششدانگ   یک باب خانه   به مساحت170,50     مترمربع پالك شماره        698       

فرعى از    1   اصلى واقع در  کارالدان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضیه
31- راى شــماره1177 13966030200700   مورخ  1396/3/22  آقاى /خانم  احمد رحمانى    فرزند    
قدیرعلى   نسبت به ششدانگ   یک باب خانه   به مســاحت   164,37  مترمربع پالك شماره      فرعى از  

5    اصلى واقع در   منصورآباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  احمد میرزا مسعود فرزند محمود  میرزا
32- راى شماره6191  13966030200700   مورخ  1395/12/24  آقاى /خانم   منصور خلیلى        فرزند   
تیمور      نسبت به ششدانگ   یک باب خانه   به مســاحت147,55  مترمربع پالك شماره  فرعى از  407    

اصلى واقع در   برزوان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  باقر شیرزادى
33- راى شماره 4105 13966030200700   مورخ  1395/8/24  آقاى /خانم   کرم حیدرى  کلیشادى    
فرزند مرتضى   نسبت به ششدانگ   یک باب خانه    به مساحت  161,50   مترمربع پالك شماره     فرعى از   

19     اصلى واقع در     کلیشاد    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن آقا حیدرى 
34- راى شماره 1975 13966030200700   مورخ  1396/5/24  آقاى /خانم   حسن مستاجران       فرزند 
رجبعلى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ   یک باب کارگاه   به مساحت   71,82  مترمربع پالك شماره    

فرعى از   5      اصلى واقع در  منصوراباد    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  احمد میرزا مسعود 
35- راى شــماره 1987 13966030200700   مورخ  1396/5/24  آقاى /خانــم    بهار کوراوند  درازه      
فرزند  عوض  نسبت به ششدانگ   یک باب خانه    به مساحت    156 مترمربع پالك شماره    فرعى از  411   

اصلى واقع در  شرودان    اصفهان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مهدى کیانى
36- راى شــماره1959  13966030200700   مورخ  1396/5/24  آقاى /خانم    حسن رحمانى   فرزند  
آقامحمد   نسبت به ششدانگ  یک باب باغ تاالر  به مساحت  1847,7   مترمربع پالك شماره    فرعى از  6    

اصلى واقع در  کرسگان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  متقاضى
37- راى شــماره 1982 13966030200700   مورخ  1396/5/24  آقاى /خانم   حســین مستاجریان 
گورتانى    فرزند    رجبعلى   نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ   یک باب کارگاه  به مساحت71,82     
مترمربع پالك شــماره   فرعى از  5اصلى واقع در  منصوراباد   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم 

احمد میرزا مسعود 
38- راى شماره1961  13966030200700   مورخ  1396/5/24  آقاى /خانم  حسن محمدى فالورجانى    
فرزند  رجبعلى    نســبت به ششــدانگ   یک باب خانه    به مســاحت   175,85  مترمربع پالك شماره
  فرعى از   15   اصلى واقع در     فالورجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مهدى قاسمى فرزند احمدرضا

39- راى شماره 1983 13966030200700   مورخ  1396/5/24  آقاى /خانم خیرالنسا قنبرى عدیوى  
فرزند  رحیم على  نسبت به ششدانگ   یک باب خانه و مغازه متصله      به مساحت164,66     مترمربع پالك 

شماره   فرعى از    19   اصلى واقع درکلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  قربانعلى ربیعى
40- راى شــماره1988  13966030200700   مورخ  1396/5/24  آقاى /خانم حمیدرضا آزاد   فرزند      
عبدالرضا   نسبت به ششدانگ   یک باب خانه  به مســاحت   270,32  مترمربع پالك شماره    فرعى از  5    

اصلى واقع در   شهرك قدس  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  متقاضى
41-راى شماره2007  13966030200700   مورخ  1396/5/26  آقاى /خانم حسن جزینى درچه فرزند 
حسین   نسبت به ششدانگ   یک باب خانه    به مســاحت   248,70  مترمربع پالك شماره  17 فرعى از  

667اصلى واقع در   خیابان نیروگاه  اصفهان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  فضل اله هدایت 
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز  چهار شنبه مـورخ 1396/06/01 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شنبه مورخ 

1396/06/16 م الف: 521 پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان /5/1065
ابالغ راى

به تاریخ 96/5/25 در وقت فوق العاده جلســه شــوراى حل اختالف جلگه به تصدى امضاکنندگان ذیل 
تشکیل و پرونده کالسه 594/95 تحت نظر است، شــورا از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم 

رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دادخواست خواهان 
حبیب ا... جعفرى فرزند محمداسماعیل به طرفیت خوانده امیر کرکى به خواسته مطالبه خسارت ناشى از 
تصادف یک دستگاه کامیون بنز تک به شماره پالك 266ع69 ایران 13 طبق نظر کارشناسى به انضمام 
خسارات دادرسى و کارشناسى و تامین دلیل جمعًا به مبلغ 223/580/000 ریال از توجه به مفاد دادخواست 
تقدیمى و اظهارات خواهان، نظریه کارشناس رسمى دادگسترى، نظریه پلیس راهور، عدم حضور خوانده 
و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وى به خواســته خواهان را محمول به صحت دانسته و مستنداً به مواد 
198، 515،519، 520 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 
120/000/000 ریال بابت خسارات وارده به کامیون مذکور و مبلغ 12/000/000 ریال بابت هزینه حمل 
جرثقیل و مبلغ 50/000/000 ریال بابت افت قیمت کامیون و مبلغ 35/000/000 ریال بابت خواب وسیله 
به مدت 30 روزکارى و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت دستمزد کارشناس و مبلغ 850/000 ریال 
بابت تامین دلیل و پرداخت مبلغ 4/230/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
دارد، راى صادره غیابى بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از آن ظرف 
مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه عمومى بخش جلگه مى باشد. رضایى قاضى شوراى حل 

اختالف شعبه اول  بخش جلگه/6/378
ابالغ 

شماره درخواست: 9610460350900083 شماره پرونده: 9509980350900257 شماره بایگانى شعبه: 
950309 نظر به اینکه آقایان  و خانم ها لیال و حسن و زهرا و سعید و صدیقه همگى کلیار فرزندان حسین 
در پرونده 950309ح9 و 960309ح9 نسبت به دادنامه شماره 9609970350900461 مورخ 1396/4/3 
این شعبه به طرفیت رسول پورحیدر و محمد الیاسى تجدیدنظر خواهى نموده است و تجدیدنظر خواه آدرس 
تجدیدنظر خوانده آقاى رســول پورحیدر را مجهول المکان معرفى نموده است لهذا در اجراى ماده 346 
قانون آیین دادرسى مدنى به تجدیدنظر خوانده از طریق این آگهى اخطار مى گردد ظرف 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهى فرصت دارد، به دفتر این شعبه به نشانى اصفهان خیابان شهید نیکبخت دادگسترى کل استان 
اصفهان طبقه سوم اتاق 352 مراجعه و ضمن معرفى نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را تحویل گرفته و چنانچه پاسخى به اعتراض ایشان دارد، ظرف ده روز کتبًا اعالم نماید در غیراینصورت 

برابر مقررات اقدام مى گردد. م الف: 18542 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/379
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده 960255 خواهان محسن شیرانى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت حسین ردانى 
تقدیم نموده است وقت رسیدگى براى مورخ 1396/07/22 ســاعت 18 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى 
چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

18548 شعبه 17 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/6/380
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده 960405 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستى مبنى بر (نسخه ثانى پیوست) مطالبه 
به طرفیت 1- مهدى یزدى 2- اشکان یزدى 3- مجید گلکارزاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگى مورخ 
96/7/20 ساعت 9 تعیین گردیده، باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان کنارگذر اتوبان شهید خرازى 
حدفاصل خ آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع شماره 3 شورا شعبه 52 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. طى 
فیش بانکى به شماره 214828 مبلغ 120/000 جهت نشر آگهى واریز شده خواهشمند است دستور فرمایید 
به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسى مدنى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ و 
نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. م الف: 18543 شعبه 52 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /6/381
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106794800583 شــماره پرونده: 9609986794800485 شماره بایگانى 
شــعبه: 960485 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: کاظم انصارى به نشــانى مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1396/08/07 یکشــنبه ســاعت 17/30 محل حضور: اصفهــان خیابان ســجاد خیابان آیت 
اله اربــاب روبروى مدرســه نیلى پــور جنب ســاختمان صبا پــالك 57 در خصوص دعوى حســین 
خــدادادى ارپناهى به طرفیت شــما در وقت مقرر وفق جهت رســیدگى در این شــعبه حاضر شــوید. 

م الف: 18551 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /6/382
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106837204649 شماره پرونده: 9609986837200755 شماره بایگانى شعبه: 
960808 خواهان مریم سیاف فرزند مصطفى دادخواستى به طرفیت خوانده على احمد سالم فرزند احمد به 
خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه دوم اتاق 216 ارجاع و به کالســه 9609986837200755 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/08/03 و ســاعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در شعبه حاضر گردد. م الف: 18807 شعبه 12 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان/ 6/383
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106837204637 شماره پرونده: 9609986837200745 شماره بایگانى شعبه: 
960796 خواهان ناهید نجفى فرزند امراله دادخواســتى به طرفیت خوانده ناصــر خلیلى قمبوانى فرزند 
حسین به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه دوم اتاق 216 ارجاع و به کالسه 9609986837200745 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/07/29و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در شعبه حاضر گردد. م الف: 18806 شعبه 12 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان/384 /6
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610460351300021 شماره پرونده: 9509986793701284 شماره بایگانى شعبه: 
960507 خواهان على خادمى دادخواستى به طرفیت خوانده سید محسن حسینى پشت سرائى به خواسته 
تجدنظر و اعتراض به دادنامه شماره 9609976793700528 مورخه 96/1/27 صادره در پرونده 951284 
شعبه 7 شوراى حل اختالف اصفهان مبنى بر مطالبه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 2اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 
960504 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/08/09 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 18804 شعبه 

13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/385 
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 960753 خواهــان محمود میرزایى دادخواســتى مبنى بــر مطالبه چک 
18/500/000 به طرفیت 1- حمیدرضا بهروزى 2- محمد زارع تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى 
مورخه 96/7/27 ساعت 10 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول خیابان 
ارباب روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه 45 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 18633 

شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/6/386
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 960750 خواهان محمود میرزایى دادخواستى مبنى بر مطالبه چک به مبلغ 
20/000/000 ریال به طرفیت نصراله میرزایى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/7/27 
ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول خیابان ارباب روبروى 
مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا پالك 57 کدپســتى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف 
اصفهان شعبه 45 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 18632 شعبه 

45 حقوقى  شوراى حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره یک)/6/387
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 960749 خواهــان محمود میرزایى دادخواســتى مبنى بــر مطالبه مبلغ 
21/000/000 ریال به طرفیت رضا ملکى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/7/27 ساعت 
8 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول خیابان ارباب روبروى مدرسه 
نیلى پور جنب ساختمان صبا پالك 57 کدپســتى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان 
شعبه 45 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 18631 شعبه 45 حقوقى 

 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/6/388
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 960730 خواهان محمود میرزایى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
مهدى بهرامى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز چهارشــنبه مورخه 96/7/26 ساعت 8 صبح 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد اول خیابان ارباب روبروى مدرسه نیلى 
پور جنب ساختمان صبا پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 9 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 18630 شعبه نهم حقوقى  شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/6/389
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795300545 شماره پرونده: 9509986795300888 شماره بایگانى شعبه: 
950888 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: حســن پاکباز تاریخ حضور: 1396/08/10 چهارشنبه ساعت 
17:30  محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان 
صبا پالك 57 در خصوص دعوى حمید صادق پور به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى 
در این شعبه حاضر شوید. م الف: 18625 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/6/390
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106836603982 شماره پرونده: 9609986836600726 شماره بایگانى شعبه: 
960792 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: عباس جعفرى حســام آبادى فرزند حسین به نشانى مجهول 
المکان تاریخ حضور: 1396/08/29 دوشنبه ساعت 09:00 محل حضور: اصفهان خ میرفندرسکى(خ میر) 
حد فاصل چهارباغ باال و پل میر، مجتمع قضایى شهید قدوسى طبقه 2 اتاق 202 در خصوص دعوى فاطمه 
جعفرى حسین آبادى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید.  م الف: 

18616 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /6/392
اجراییه

شماره اجراییه: 9610420351300206 شماره پرونده: 9009980351301082 شماره بایگانى شعبه: 
901095 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610090351301325 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609970369900413 محکوم علیهم 1- شهال جوادى به نشانى خ آپادانا دوم، بن بست آبان، 
پ 2، 2- محسن جوادى به نشانى مجهول المکان محکومند به الزام خواندگان خانم شهال و آقاى محسن 
شهرتین جوادى به انتقال رسمى دو حبه مشاع از سه حبه مشاع از شش حبه مشاع از نه و دو بیست و یکم 
حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالك 4534 باقیمانده مالکیت موروثى بخش 5 ثبت اصفهان واقع در 

صحراى جالالن دستگرد خیار به نام خواهان ها1- محمدباقر 2- محمدحسین 3- محمدحسن شهرتین 
سعیدى زاده همگى به نشانى دســتگرد برخوار، جنب مســجد کمال الدین، ك سعادت، بن بست شهید 
ســعیدى زاده، پ 30. ضمنًا حق االجرا مبلغ 2550000 ریال مى باشد که بر عهده محکوم علیه است. با 
وکالت: سمیه اشرفى نشانى: خ نیکبخت- ســاختمان ماکان 5- ط پنجم- واحد 53  محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم بهاز 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث داردو کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 18805 شــعبه 13 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /6/393
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426793600115 شــماره پرونده: 9509986793600546 شماره بایگانى شعبه: 
950550 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096793600739 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509976793601716 حکم به محکومیت خواندگان 1- مهرداد سلیمانى مجهول المکان 2- 
حسین سلیمانى مجهول المکان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 26/257/322 ریال بابت اصل خواسته 
(بخشى از یک فقره چک به شماره 173975 به تاریخ 94/03/24 به عهده بانک سپه) و مبلغ 596/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل سمیه ثمین فر فرزند بایرامعلى نشانى: اصفهان- اصفهان- 
اصفهان خ شیخ صدوق شمالى روبروى بانک ملت کوچه شهید فیاضى طبقه 2 طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/03/24) تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له بانک 
مهر اقتصاد نمایندگى علیرضا زمانى نشانى: اصفهان پل اذر ابتداى خ توحید پ 3 صادر گردید به انضمام نیم 
عشر دولتى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم بهاز آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث داردو کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضایى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد 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 توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 18621 شعبه 

6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) / 6/395
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 951222 شماره دادنامه: 9601103- 96/4/11 خواهان: سید حسین حسینى یک سنگى 
اص- سه راه سیمین خ سهروردى خ فرهنگ کوچه 1 کوى محمد پالك 2 خوانده: حمیده خلیلى مجهول 
المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى سید حسین حسینى یک 
لنگى به طرفیت حمیده خلیلى به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه چک به شماره 676223- 
95/9/1 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/385/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى تعرفه قانونى 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/9/1) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد. م الف: 18634 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/396 

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609970350300796 شــماره پرونده: 9509980350300149 شماره بایگانى شعبه: 
950198 خواهان: رحیم زارعى شمس آبادى فرزند حســینعلى با وکالت وحید على محمدى فرزند حمید 
به نشانى اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- جنب خ کاخ ســعادت آباد- ساختمان وکال- ط 1 واحد یک 
خواندگان: 1- حسن جعفرى به نشانى اصفهان خ مدرس خ سرچشمه کوچه مهراباد پ 256، 2- محمد 
حکیم الهى 3- مهر سیما انصارى 4- احمدرضا انصارى همگى به نشــانى مجهول المکان خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت دادرسى 2- الزام به تنظیم سند رسمى ملک گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دادخواست آقاى 
رحیم زارعى شمس آبادى فرزند حسینعلى با وکالت آقاى وحید على محمدى به طرفیت آقایان و خانم ها 
1- احمدرضا 2- مهر سیما هر دو با شهرت انصارى 3- حسن جعفرى 4- محمد حکیم الهى به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمى 505 سهم از هزار ســهم پالك ثبتى 594 فرعى از 405 اصلى بخش 16 ثبت 
اصفهان بانضمام خسارات دادرسى به شرح دادخواســت و صورت جلسه مورخ 95/6/14 و با این توضیح 
که وکیل مدافع خواهان مدعى شــده که موکل وى ملک موضوع دعوا را به موجب بیع شفاهى و سپس 
تفویض وکالت شماره 72901- 82/4/26 دفتر 147 اصفهان از سوى آقاى حسن جعفرى خریدارى کرده 
است که آقاى حسن جعفرى نیز به موجب وکالت نامه شــماره 71031- 81/11/20 دفتر 40 اصفهان از 
آقاى محمد حکیم الهى که وى نیز به موجب وکالت نامه شماره 70977- 80/11/17 دفتر 40 اصفهان از 
مالک آقاى رضا انصارى مورث خواندگان ردیف 1 و 2 وکالت در فروش داشته است با توجه به محتویات 
پرونده، تصویر مصدق گواهى حصر وراثت پیوست، تصویر وکالت نامه هاى موصوف و گواهى اصالت آن 
که ظهور در فروش دارند و با توجه به اظهارات خواندگان نسبت به مستندات خواهان و ادعاى وى ایراد و 
دفاعى بعمل نیامده اســت دادگاه ضمن احراز وقوع عقد بیع فى مابین خواهان و خوانده ردیف سوم آقاى 
حسن جعفرى و احراز تسلسل ایادى درخصوص بیع مزبور و احراز مالکیت رسمى مورث خواندگان ردیف 1 
و 2 مرحوم رضا انصارى به موجب پاسخ ثبتى پیوست دعوى خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 219 
و 220 قانون مدنى مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى در امور مدنى خواندگان ردیف 1 و 2 را به 
انتقال سند رسمى 505 سهم از یک هزار سهم پالك ثبتى فوق االشاره به خواهان و خوانده ردیف سوم را 
به پرداخت مبلغ 1/027/600 ریال بعنوان هزینه دادرسى و مبلغ 400/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
در حق خواهان محکوم مى نماید و نســبت به خواندگان دیگر هرچند که حضور آنها در دعوا جهت احراز 
تسلسل ایادى در معامله ضرورت داشته است بلحاظ عدم توجه دعوا دادگاه مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون 
آیین دادرسى در امور مدنى قرار رد دعوا صادر مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

مى باشد. م الف: 18635 موسوى- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان  اصفهان /6/397
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610420351400237 شــماره پرونده: 9509980351400729 شــماره بایگانى 
شــعبه: 950820 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطــه به شــماره دادنامه غیابــى مربوطه 
9609970351400219 محکوم علیه پرویز ســپیانى فرزند نامدار به نشــانى مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 470/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خســارت تاخیر تادیه که مبلغ 
120/000/000 ریال از تاریخ 1395/4/31 و مبلغ 150/000/000 ریــال از تاریخ 1395/6/31 و مبلغ 
100/000/000 ریال از تاریــخ 1394/12/25 ومبلغ 100/000/000  ریــال از تاریخ 1395/3/2 لغایت 
وصول و هزینه دادرسى به مبلغ 14/890/000 ریال در حق محکوم له سید کامران حسینى فرزند محمد به 
نشانى اصفهان شهرك صنعتى جى خ 3 پ 50 به کدپستى 8159484468 و پرداخت مبلغ 23/500/000 
ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. راى صادره غیابى اســت. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گــذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم بهاز آن 
میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث داردو کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 18636 شــعبه 14 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /6/398
مزایده

مزایده اموال منقول اجراى احکام حقوقى شــعبه 13 خانواده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در 
خصوص پرونده اجرایى کالسه 960874 ج/13 له محبوبه احمدى و علیه حمید صادقى مبنى بر مطالبه 
مبلغ مهریه در تاریخ 1396/6/30 ســاعت9:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى نهضت آباد خیابان اصلى جنب شــرکت تعاونى نزد حافظ اموال خانم مینا 
احمدى مراجعه و از اموال بازدید و با ســپردن 10٪ قیمت پایه به حساب ســپرده دادگسترى به شماره 
2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه 
مى باشد. لیست اموال مورد مزایده: سوارى ام وى ام 530 به شماره 659 ج 88 ایران 53 مدل 1391- به 
رنگ قهوه اى متالیک- شماره شاسى 1011126 شماره موتور 010927 ن ظر کارشناسى: از وسیله فوق 
بازدید برابر اعالم خواهان وسیله یک سال در حیاط منزل خوابیده و فاقد بیمه نامه مى باشد موتور گیربکس 
خاموش بود بدنه سالم بود الستیک ها 50 درصد ســالم- گلگیر جلو چپ تصادفى خراشیدگى سپر جلو 
چپ- جلو پنجره شکسته- قیمت کارشناسى وســیله باتوجه به وضع ظاهرى مدل آن در بازار روز جهت 
مزایده براى فروش مبلغ 210/000/000 تعییــن و ارزیابى مى گردد. م الف: 18595 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى اصفهان/6/434
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ ازوقت رســیدگى نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم- رضا محمدى دادخواســتى بطرفیت فرض 
اله اقبال به خواســته مطالبــه تقدیم که جهت رســیدگى به این شــعبه ارجاع و به کالســه 417/96 
ثبت گردیــده نظربه اینکــه خوانده فــوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده اســت. مراتب حســب 
درخواســت خواهان و موافقت شــورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنــى و دادگاههاى 
عمومــى و انقالب یکبــار در یکــى از جرایــد کثیراالنتشــار درج و از خوانــده دعوت مــى گردد که 

درجلســه رســیدگى روز یک شــنبه مورخ 96/07/16 ســاعت 3/45 جهت رســیدگى حاضر شوند 
و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رســیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ 
خواهد شد. م الف:5819 دبیر شوراى حل اختالف شــعبه چهارم حقوقى نجف آباد، مستقر در یزدانشهر/ 

 6/465
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواســت و ضمائم وقت رســیدگى نظر به اینکه آقاى اصغر موالیى فرزند احمد دادخواســتى 
بطرفیت آقاى داود نکویى مهر فرزند محمود به خواســته مطالبه تقدیم که به شــعبه سوم شوراى حل 
اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 355/96 ش3 ثبت و براى مورخ 96/07/15 ساعت 15 عصر وقت 
رسیدگى تعیین گردیده اســت و خوانده را مجهول المکان معرفى نموده است . لذا به تقاضاى خواهان و 
دستور ریاست شورا و به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار رسمى 
درج و آگهى مى شود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه سوم 
حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر 
در شعبه جهت رسیدگى حاضر شــوند در غیر این صورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب و شورا غیابًا 
رسیدگى و تصمیم مقتضى اعالم خواهد نمود. م الف 579 رئیس شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان فالورجان/  6/468  
احضار 

نظر به اینکه درپرونده کالسه 960610متهم حسین مرادى فرزندمحمد به اتهام سرقت موضوع شکایت  
آقاي محمدرضا اکبرى فرزند صفرعلى وشــیرین اکبرى فرزندشــیرعلى مجهول المکان میباشد لذا در 
اجراي ماده 174قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیر االنتشار درج 
وآگهی وبدینوسیله به نامبردگان ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود 
در شعبه پنجم دادیاري دادسراي عمومی وانقالب فالورجان حاضر واز خود دفاع نمایند ودر صورت عدم 
حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب ومبادرت 

به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف 562 دادیار شعبه پنجم  دادسراي عمومی وانقالب فالورجان/ 6/469
ابالغ راى

کالسه پرونده96/266 شماره دادنامه 512 -96/5/14   تاریخ رسیدگی 96/4/31مرجع رسیدگی : شعبه 
دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان فالورجان خواهان:فریدون پناهى نشانى :درچه خ شریعتى 
ك گلشن پ 6 خوانده: على صالح مسعودى  نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه 180/000/000ریال 
بابت اجرت کارحمل مصالح ساختمانى با هزینه دادرســى وتاخیرتادیه گردشکار :پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه وثبت آن به خواسته فوق وطی تشــریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضا قانونی شورا ختم 
رسیدگی رااعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید.راي قاضی شورا در خصوص دعوي آقاي 
فریدون پناهى ف احمد به طرفیت على صالح مســعودى  به خواسته مطالبه یکصد وهشتاد میلیون ریال 
بابت حمل مصالح ساختمانى شورا باتوجه به رســید عادى که خواهان ارائه داده ووجود رسید مذکور که 
خوانده نیز ذیل آن را امضاءنموده ونشانه طلبکار بودن خواهان است به عالوه خوانده هیچ گونه دلیلى که 
مویدبرائت ذمه خود باشــد ارائه ننموده به ماده198 ق آ د م مصوب 1379 راى به محکومیت خوانده به 
پرداخت 102/500/000ریال صادر واعالم مى نماید باانضمام هزینه هاى دادرسى وتاخیرتادیه اعالم مى 
نماید ونسبت به مابقى باتوجه به اقرارخواهان رددعوى اعالم مى نماید راي صادر شده غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه صادر کننده مى باشد  م.الف 561 شعبه سوم حقوقى  

شوراي حل اختالف شهرستان فالورجان  /6/470 

ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9609970377000877 دنامــه:  دا شــماره 
9309980360101611 شماره بایگانى شعبه: 951637 پرونده کالسه: 
9309980360101611 شــعبه 16 دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان 
تصمیم نهایى شــماره 9609970377000877، 1- آقاى ولى اله قدیرى 
قهدریجانى فرزند صفرعلــى تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده با وکالت 
آقاى بهــرام مــرادى قهدریجانى فرزند حســینعلى به نشــانى اصفهان 
خیابان رودکى روبروى مدرسه حســنیه مجتمع بهشت طبقه 5 کدپستى 
8176848791 دفتر وکالت آقاى محمدرضا یزدان پناه 2- آقاى رســتم 
جالل الدینى تجدیدنظرخواه وتجدیدنظر خوانده به نشــانى شهرســتان 
اصفهان مجهول المکان اتهــام ها: 1- کالهبــردارى 2- تحصیل مال 
از طریق نامشروع یا ســوء اســتفاده و تقلب از امتیازات 3- غصب عنوان 
گردشکار: دادگاه با بررســى محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و 
به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه: در خصوص 
تقاضاى تجدیدنظرخواهــى آقاى ولى اله قدیــرى قهدریجانى با وکالت 
آقاى بهرام مرادى نسبت به دادنامه شماره 1491-950 مورخ 1395/9/6 
در پرونده کالسه 950582 صادره از شعبه 115 دادگاه کیفرى دو اصفهان 
که متضمن برائت آقاى رســتم جالل الدین صالحى از اتهامهاى تحصیل 
مال از طریق نامشروع و غصب عنوان مى باشد نسب ت اتهام غصب عنوان 
وارد نیست زیرا راى صادره وفق قانون فقد ادله در پرونده صادر گردیده و 
ایرادى که موثر در نقض آن باشد از سوى تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده لذا 
مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسى کیفرى ضمن رد تقاضاى 
تجدیدنظرخواهى تجدیدنظرخواه دادنامه مزبور نسبت اتهام غصب عنوان 
تایید مى گردد ولیکن در قسمت دیگر اتهام تجدیدنظرخوانده که مبنى بر 
تحصیل مال از طریق نامشروع باشد با توجه به اظهارات شهود و شکایت 
شاکى و متوارى بودن متهم ضمن وارد داشتن تقاضاى تجدیدنظرخواهى 
تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه مرقوم نسبت به اتهام تحصیل مال از طریق 
نامشروع مستنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس 
و کالهبردارى و بند ب ماده 455 قانون صدرالذکر آقاى رستم جالل الدین 
صالحى عالوه بر رد مبلغ مذکور نیز در حــق دولت به عنوان جزاى نقدى 
محکوم مى گردد راى صادره نسبت به آن قسمت که تایید شده است مى 
باشد ونســبت به محکومیت تجدیدنظرخوانده غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه مى باشد. م الف: 18613 

شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان/6/394

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609973653900225 شماره پرونده: 9509983655700881 
شماره بایگانى شعبه: 950798 شاکى: محمود اسکندرى کت کى فرزند عزیزا... به 
نشانى اصفهان- بلوار کشاورز- خ قائمیه- کوچه فتحى- انتهاى کوچه سمت 
چپ کدپستى 8178845693 کدملى 4620369446 همراه 09138674510 
متهم: بهرزو نوربلچى به نشانى اصفهان- چهارباغ پایین جامى نهر على قلى اقا 
23 اتهام: تظاهر به عمل وکالت و دریافت مبلغ 5000000 تومان وجه نقد دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام بهروز نوربلچى فرزند جمعه 
نور دائر بر کالهبردارى از طریق تظاهر به امر وکالت و دریافت مبلغ پنج میلیون 
تومان وجه نقد موضوع شکایت محمود اسکندرى فرزند عزیزاله و کیفرخواست 
صادره از دادسراى عمومى و انقالب شهرستان فالورجان بدین توضیح که شاکى 
اظهار داشته که به جهت پیگیرى یک پرونده قاچاق سوخت نیاز به وکیل داشتم 
که شریک بنده (رضا کیانى) آقاى بهروز نوربلچى را معرفى نمودند و نامبرده پس 
از پذیرش وکالت على رغم دریافت مبلغ پنج میلیون تومان براى بنده هیچ اقدامى 
ننمودند و در حالى که قرار شده بود که چهار ماهه پرونده مرا به نتیجه برساند و 
تاکنون در مراجع قضایى نیز حاضر نگردیده است این دادگاه با عنایت به شکایت 
شاکى خصوصى و اظهارات مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتى، رونوشت اسناد 
ارائه شده که حاکى از اعطاء وکالت از ســوى شاکى به متهم موصوف مى باشد 
و اســتعالم به عمل آمده از بانک صادرات که حاکى از واریز مبلغ فوق الذکر به 
حساب متهم مى باشد و پاسخ به عمل امده از کانون وکالى دادگسترى استان 
اصفهان و مرکز امور وکالء و مشــاوران حقوقى قوه قضائیه استان اصفهان که 
حکایت از ان دارد که متهم موصوف داراى پروانه وکالت و مشــاور حقوقى نمى 
باشــد و عدم حضور متهم در مراحله دادســرا و دادگاه على رغم ابالغ قانونى از 
طریق نشر آگهى و سائر قرائن و امارات موجود در پرونده و با توجه به اینکه متهم 
موصوف با تظاهر به امر وکالت مبلغ پنج میلیون تومان از مال شاکى را تحصیل 
کرده است بزه انتسابى به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده یک 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبردارى مصوب 1367 
مشــارالیه را عالوه بر مبلغ مذکور به شاکى به تحمل یک سال حبس تعزیرى و 
پرداخت جزاى نقدى معادل پنج میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در 
این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 547 نورانى- دادرس شعبه 101 دادگاه کیفرى 2 
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اقتصاداقتصاد 07073032 سال چهاردهمپنج شنبه  16 شهریور  ماه   1396

تعرفه اینترنت موبایل 
گران نخواهد شد

وزیــر ارتباطــات و فنــاورى اطالعات بــا بیان 
اینکــه تعرفــه اینترنــت موبایل گــران نخواهد 
ینترنــت ثابــت غیرحجمــى  شــد، گفــت: ا

مى شود.
محمد جــواد آذرى جهرمى بــا بیان اینکــه ارائه 
دهندگان خدمــات اینترنتى نباید بــه منافع کوتاه 
مدت فکر کنند، اظهار داشت: توقف فروش اینترنت 
حجمى و اصالح نظام تعرفه گذارى اینترنت به نفع 

مصرف کننده و ارائه دهنده است.
وى اضافه کرد: تالش مى کنیم در صد روز اول دولت 
دوازدهم، اینترنت ثابت و مصارف خانگى غیر حجمى 
شوند و حذف فروش اینترنت حجمى براى اینترنت 

ثابت در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.

تولید خودرو
 22 درصد افزایش یافت

مرداد ماه امسال تولید انواع خودرو در خودروسازان 
داخلى به طور میانگین 22/2 درصد افزایش یافت.
در این مدت تولید انواع خــودرو از 117 هزار و 504 
دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به 143 هزار و 644 

دستگاه افزایش یافت.
تولید انواع سوارى با افزایش 24/6 درصدى همراه 
بوده و از 108 هزار و 543 دستگاه در مرداد ماه 1395 

به 135 هزار و 262 دستگاه رسید.

بانک ملى تسهیالت ارزى 
بلندمدت مى دهد

مدیرعامل بانک ملى ایران اعــالم کرد: این بانک 
از جمله 12 بانکى است که در قرارداد جذب هشت 
میلیارد یورو فاینــاس از اگزیم بانــک کره جنوبى 
همکارى دارد و از این بابت تسهیالت ارزى بلندمدت 

به سرمایه گذاران مى دهد.
محمدرضا حســین زاده گفت: این بانک به همراه 
11 بانک دیگر ایرانى و همــکارى بانک مرکزى و 
تضمین سازمان سرمایه گذارى، قراردادى به ارزش 
هشت میلیارد یورو با اگزیم بانک کره جنوبى منعقد

 کرد.
وى افزود: براساس این قرارداد، پروژه هاى مختلف 
اقتصادى کشــور قادر خواهند بود بــا هزینه مالى 
بسیار مناسب، تســهیالت ارزى بلند مدت دریافت

 کنند.

اخذ 6 درصد مبلغ قسط
 به عنوان جریمه دیرکرد  

رئیس اداره کل تسهیالت تبصره اى بانک مسکن 
با تشریح دو مزیت پراخت به موقع اقساط تسهیالت 
مسکن گفت: جرایم دیرکرد تســهیالت بانکى به 
ازاى هــر روز دیرکرد معادل 6 درصد مبلغ قســط

 است.
ندا کســرى کرمانشــاهى، با بیان اینکــه یکى از 
مزیت هاى پرداخت به موقع اقســاط وام مســکن 
«برخوردار شــدن تســهیالت گیرندگان از جایزه 
خوش حسابى» مختص مشــتریان بانک مسکن 
اســت، اظهارداشت: عدم محاســبه جرایم دیرکرد 
مزیت دوم پرداخت به موقع تســهیالت مســکن

 است.
وى ادامه داد: جرایم دیرکرد اقساط تسهیالت مسکن 
بعضًا جرایم سنگینى است که هم برنامه ریزى هاى 
آتى بانک را با مشکل مواجه مى کند و هم پرداخت 
آنها هزینه زیادى را بر تسهیالت گیرندگان تحمیل 
مى کند و تسهیالت گیرندگان مى توانند با پرداخت 
به موقع اقساط تســهیالت خود مشمول پرداخت 

جرایم دیرکرد نشوند.
به گفته کرمانشــاهى، هم اکنــون جرایم دیرکرد 
تســهیالت بانکى به ازاى هــر روز دیرکرد معادل 
6درصد مبلغ قسط اســت که به تسهیالت گیرنده 
ها توصیه مى شــود با پرداخت به موقع اقســاط از 
قرار گرفتن در لیست افراد بدهکار و مشول پرداخت 

جرایم دیرکرد جلوگیرى کنند.

ویترین

وزیر جهاد کشــاورزى گفت: با راه انــدازى رصد آنالین 
بخش کشاورزى، تا سال آینده وضعیت برداشت و کاشت 
محصوالت مناطق مختلف پایش و در صورت مشکل در 

تولید، مناطقى دیگر جایگزین آن مى شود.
محمــود حجتى اظهار داشــت: ظرفیت هــاى فراوان و 
مغفول فراوانى در بخش کشــاورزى وجود دارد که باید با 
شناســایى آنها و باور و اعتقاد پایدار در جهت فعال کردن 
این ظرفیت ها، به منظور ایجاد ثروت و اشــتغال در کشور 

اقدام کنیم.
وى افزود: دستیابى به نیمى از رکوردهاى تولید محصوالت 
کشــاورزى همچون رکورد 9/2 تنى در هکتار کلزا و 13 

تنى گندم و 140 تنى چغندر قنــد موجب افزایش تولید و 
خودکفایى در سایر محصوالت اساسى مى شود.

حجتى تصریح کرد: افزایش تولیدات کشاورزى کشور تنها 
مختص به حوزه زراعت نیست بلکه تولید ملى پرورشى از 

10 هزار تن در سال 91 به 27 هزار تن رسیده است.
وى همچنین در خصوص اختصــاص وام 1/5 میلیاردى 
دولت از محل صندوق توسعه ملى براى توسعه اشتغالزایى 
در مناطق روستایى و عشایرى کشور گفت: تصویب اعتبار 
1/5 میلیارد دالرى براى توسعه اشتغال روستایى و عشایرى 
نیز فرصتى مناسب براى توسعه زیرساخت ها و ایجاد نواحى 
صنعتى در روستاهاى پرجمعیت کشور محسوب مى شود. 

 رئیس کل بانک مرکزى با اشاره به افزایش کنترل ها و 
نظارت بانک مرکزى بر بانک ها گفت: کنترل ها را تشدید 
کردیم تا تخلفى صورت نگیرد و مبنایى براى تعیین سود 

تسهیالت در آینده باشد.
ولى ا... سیف در خصوص کاهش سود سپرده هاى بانکى 
گفت: این اقدام در دو مرحله انجام خواهد شد،اول تثبیت 
سود سپرده ها و مرحله دوم تعیین سود تسهیالت که در 

آینده انجام خواهد شد.
وى ادامه داد: استنباطى که برخى مى کنند این است که 
ده روزى که اعالم شد براى تعیین تکلیف سپرده هاى 
مردم، منابع برخى بانک هــا به بانک هاى دیگر جریان 

پیدا کرد، این در حالى اســت که صــف هاى طوالنى
 بانک هــا به این دلیل تشــکیل شــد کــه صاحبان 
ســپرده ها تکلیــف ســپرده هــاى خود را روشــن 

کنند.
رئیس کل بانک مرکزى افــزود: مردم در طول مدت ده 
روز تصمیم گرفتند که پول هایشان را بلندمدت یا کوتاه 

مدت در بانک سپرده گذارى کنند.
ســیف تعیین تکلیف ســپرده ها را براى آینده اقتصاد 
کشور مهم خواند و بیان کرد: بدین وسیله بانک مرکزى
مى تواند پیش بینى کند ســّیالیت منابع در ســالى که 

پیش رو داریم چقدر است.

تعیین سودتسهیالت
 در دستور کار بانک مرکزى

رصد آنالین 
کشت محصوالت تا سال آینده 

ثبت نام اولیه خرید خودروى قســطى توسط 
بازنشستگان کشورى تا دوشــنبه ادامه دارد.
ســامانه ثبت نام اولیه خرید خودروى قسطى 
cspf. توسط بازنشستگان کشورى به نشانى
ir به مدت یک هفته یعنى تا پایان وقت ادارى 

روز 21 شهریور 96 آغاز به کار کرد. 
بازنشستگان کشــورى متقاضى ثبت نام اولیه 
خودروى قسطى، مى بایست در سایت صندوق 
وارد لینک سامانه ثبت نام اولیه خودروى قسطى 
شده و با درج شــماره دفتر کل، شماره ملى و 
شماره حســاب خود، مراحل ثبت نام اولیه را 

آغاز کنند. 
پس از ورود به سامانه ثبت نامه اولیه، متقاضى 
با مطالعه دقیق اطالعات درج شده، در صورت 
موافقت با 17 بند موجود، جمله «با کلیه موارد 
مطرح شده موافق هســتم» را تأیید مى کند 
و ثبت نام را ادامه مى دهــد. در مرحله بعدى، 
بازنشسته کشورى باید نسبت به تکمیل و ثبت 
اطالعات درخواستى سامانه شامل آدرس دقیق 
پستى و شماره تلفن ثابت به همراه کد و شماره 

تلفن همراه خود اقدام کند.
بازنشسته کشورى پس از طى این مراحل، در 
گام آخر اطالعات ثبت شــده در سامانه و پیام 
«ثبت نام شما در ســامانه ثبت نام اولیه خرید 
خودروى قسطى با موفقیت انجام شد. به محض 
مشخص شدن نتیجه قرعه  کشــى مراتب از 
طریق پیامک به شــما اطالع رســانى خواهد 
شد. بدیهى است عدم دریافت پیامک به منزله 
عدم برنده شدن شما در قرعه کشى است.» را 

دریافت مى کند.

رئیس اتحادیه حمل و نقل کاالى شهرى از کاهش 30 
تا 35 درصدى اثاث کشى ها در تابستان امسال خبر داد.

حسین زندى اظهار داشت: معموًال فصل تابستان دوران 
پیک اثاث کشى و کار همکاران ماست اما در سال جارى 
با توجه به مشکالت اقتصادى به نظر مى رسد مستأجران 
ترجیح داده اند با مالک به توافق رسیده و به هر شکل که 
اســت از جابه جایى صرف نظر کنند برهمین اساس، در 
این مدت شاهد کاهش قابل توجه تعداد اسباب کشى ها 

بودیم.
وى همچنین درباره تعرفه هاى مربــوط به جابه جایى 
نیز اظهارداشــت: تعرفه هاى ما طى دو ســال گذشته 
هیچ تغییرى نکرده و با وجود تــورم 15 تا 20 درصدى 
هرسال، تعرفه هاى صنف ما همچنان مطابق با دو سال 
گذشته است که البته در این زمینه پیشنهاداتى را براى 
اصالح تعرفه ارســال کرده ایم اما هنوز این رقم ها تأیید 

نشده است.
رئیس اتحادیه حمل و نقل کاالى شــهرى عنوان کرد: 

اکنون اگرچه تورم باعث شده است دسترسى به خدمات 
خودرو افزایش قابل توجهى در قیمت داشته باشد اما ما 
نظارت شدیدى داریم تا همکاران ما تعرفه هاى موجود 
را رعایت کنند؛ برهمین اساس مى توان گفت که در 70 
تا 80 درصد موارد تعرفه هاى مصوب رعایت مى شود در 
مواردى که این تعرفه ها رعایت نشده، مردم مى توانند با 
مراجعه به اتحادیه شــکایات خود را پیگیرى کنند تا در 

مدت زمانى اندك حقوق آنها باز گردانده شود. 

یک اقتصاددان مى گوید: اکنون که دولت نرخ سود بانکى 
را کاهش داده، باید ارز را تک نرخى کند تا به این ترتیب 
نوسانات در بازار ارز و سکه کوتاه مدت شده و نقدینگى 

سرگردان به آن سمت حرکت نکند.
هادى حق شناس اظهارداشت: واقعیت این است که اگر 
چند متغیر اقتصاد کالن اصالح شود، مى توان آثار آن را 

در بخش واقعى اقتصاد دید.
وى اظهار داشت: از جمله مهمترین متغیرهاى اقتصادى، 
نرخ تورم بود که یکى از دستاوردهاى مهم دولت یازدهم 
به حساب مى آید. دولت یازدهم ضمن تک رقمى کردن 
تورم، براى حفظ این دســتاورد اقتصادى تالش کرد؛ 
اکنون نیز اگر دولت تالش کند تورم را به سمت 5 درصد 
ببرد، حتمًا یــک عالمت بزرگ براى ســرمایه گذاران 
خواهد بود که ســرمایه گذارى خود را به بخش واقعى 

اقتصاد ببرند.
این اقتصاددان در ادامه سخنانش گفت: متغیر دوم ثبات 
در نرخ ارز است؛از سنوات گذشــته یعنى از سال 1392 
شاهد ارز چند قیمتى هستیم که نه تنها رانت فراوان ایجاد 

کرد که قیمت ها را نیز غیرواقعى کرد.
حق شــناس با بیان اینکه دولت  وقت داشــت در سال 
گذشته ارز را تک نرخى کند، گفت: اکنون نیز اگر دولت 
ارز را تک نرخى کند، در کنار کاهش نرخ سود بانکى این 
عالمت بزرگ را به سرمایه گذاران مى دهد که پول خود 
را به بخش واقعى اقتصاد ببرنــد. وى ادامه داد: در کنار 
این متغیرها، نرخ تسهیالت بانکى نیز بسیار مهم است 
و ما زمانى مى توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ سود و 
تسهیالت کاهشى باشد که انتظارات تورمى در اقتصاد 

وجود نداشته باشد. 
وى افزود:به این معنا که مردم نه تنها منتظر افزایش تورم 
نباشند بلکه منتظر کاهش آن نیز باشند. البته اکنون به 
همین سمت و سو در حرکتیم و انتظار افزایش تورم وجود 
ندارد، ولى یکى از مهمتریــن نکاتى که دولت دوازدهم 
اکنون باید مورد توجه قرار دهد، نرخ ارز است که باید به 

فکر تک رقمى کردن آن باشد.
وى همچنین در خصوص رفتن پول به سمت بازارهاى 
موازى، در شــرایط کاهش نرخ ســود بانکى گفت: در 
هفته هاى اخیر که نرخ سود بانکى به سمت کاهش پیش 
رفت، چون بازار ارز دچار نوسان شــد و برخى از پول به 
سمت سوداگرى در ارز، مسکن، سکه و... رفت ولى چون 
محیط اقتصاد کالن باثبات تر شده و پیش بینى مى شود  
که فضاى اقتصادى دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم 
باشــد، انتظار داریم گرچه در کوتاه مدت برخى بازارها 

دچار نوسان شــوند، ولى در میان مدت این نوسان ها به 
حداقل برسد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه بهتر بود ابتدا نرخ ارز 
یکسان  سازى مى شد و بعد نرخ سود کاهش مى یافت، 
گفت: این فرصت در گذشــته فراهم بــود، ولى انجام
 نشد. اکنون نیز بهتر اســت که دولت در این امر تأخیر 
نکند کــه اگر ایــن کار را نکنــد بخشــى از نقدینگى 
ســرگردان به ســمت بازار ارز و ســپس بازار ســکه 

خواهد رفت.

حق شناس با بیان اینکه اگر دولت بتواند شاخص هایى 
مثل نرخ ارز و نرخ ســود بانکى را متناســب با عرضه و 
تقاضا تعدیل کند، عوارض منفى آن کوتاه مدت خواهد 
بود، گفت: طبعــًا وقتى پــول از بانک آزاد مى شــود، 
پناهگاه آن مى تواند سکه و ارز باشــد ولى در بلندمدت 
پول به ســمت بخش واقعــى اقتصاد و بازار ســرمایه 
خواهد رفت. اکنون نیز این انتظار وجــود دارد که بازار 
ســرمایه نســبت به بقیه بازارها ســوددهى بیشترى

 داشته باشد.  

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروســازان تنها 
زمانى مى توانند با وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل 

کف استانداردهاى تولید خودرو را رعایت کنند.
محمد شریعتمدارى اظهارداشــت: در دوره زمانبندى 
معینى با خودروســازان ایــن موضوع را بــدون هیچ 
رودربایســتى مطرح مى کنیم که رعایت 55 استاندارد 

صنعت خودرویى حداقل و کف انتظار است.
شریعتمدارى با تمجید از اقدام وزیر پیشین که بر تعهد رنو 
در فروش محصول مشترك در چارچوب بازاریابى شبکه 
جهانى این شــرکت فرانســوى تأکید کرده بود، گفت:

 طرف هاى خارجى به خوبى مى دانند در منطقه، کشورى 
به جز ایران وجود ندارد که اینگونــه پایه هاى صنعتى 

قدرتمندى در تولید خودرو داشته باشد.
شــریعتمدارى با بیان اینکه در تنظیم قراردادها باید به 
این سمت برویم که از ابتدا قطعه سازان داخلى را درگیر 
ساخت کنیم، گفت: اگر مى پذیریم که بازار را در اختیار 

خارجى ها بگذاریم تا بخشى از نیاز خود و قطعات را وارد 
کنند، براى آن اســت که صنعت قطعه سازى خودمان 
تقویت شود نه آنکه در پى حمایت از تولید خارجى باشیم، 

باید دلمان براى اشتغال در داخل بسوزد.
وى تصریح کرد: بنابراین تعهد طرف خارجى در تأمین 
قطعات از داخل باید جزو ثابت قراردادهاى تنظیمى بین 
ایران و دنیاى خارج باشد و در قراردادهاى پیشین هم اگر 
ضعف هایى وجود دارد با مذاکره، نقیصه را رفع مى کنیم. 

مقصد آینده نقدینگى هاى سرگردان کجاست؟

وزیر صنعت مطرح کرد

رعایت55 استاندارد صنعت خودرو
 حد اقل انتظار است

کاهش 35 درصدى اثاث کشى ها در تابستان

جزئیات خرید 
خودروى قسطى 
توسط بازنشستگان

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى گفت: اکنون هر کیلو 
شقه گوسفندى بدون دنبه با نرخ 43 تا 44 هزار تومان به 

مشترى عرضه مى شود.
على اصغر ملکى با اشاره به آخرین وضعیت بازار گوشت 
اظهارداشت: اکنون هر کیلو شقه گوسفندى بدون دنبه 
با نرخ 39 تا 40 هزار تومان به مغازه دار و 43 تا 44 هزار 

تومان به مشترى عرضه مى شود.
وى از رکود سنگین حاکم بر بازار گوشت خبر داد و گفت:  
در صورت ادامه این روند، پیش بینى مى شــود که  نرخ 

گوشــت داخلى در بازار کاهش یابد اما اکنون نمى توان 
رقمى براى آن تعیین کرد.

ملکى ادامــه داد: روزانه میزان قابل توجهى گوشــت 
وارداتى در بازار عرضه مى شــود که بــا افزایش هزینه 
خانوار، همزمان با بازگشــایى مدارس رکود بازار شدت 

مى یابد.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى،  وضعیت بازار گوشت 
را عادى دانست و گفت: با افزایش عرضه گوشت وارداتى 

از نیمه مرداد ماه ثبات بر بازار گوشت حاکم شده است.

قیمت انواع میوه و تره بار در مقایسه با هفته هاى اخیر با 
کاهش نسبى در بازار همراه بوده است.

بررســى هاى میدانى حاکى از آن اســت که قیمت هر 
کیلو انجیر زرد 14 هزار تومان،انجیر ســیاه هفت هزار 
تومان،انگور عسگرى پنج هزار تومان،آلو زرد پنج هزار 
تومان،پســته تازه 30 هزار تومان،توت فرنگى 27 هزار 

تومان و شبرنگ شش هزار تومان است.
رئیس اتحادیه میوه و سبزى با اشاره به آخرین وضعیت 
بازار میوه و تره بار اظهارداشت: هر کیلو پسته تازه با نرخ 
23 هزار تومان، گردو تازه پنج هزار تومان،توت فرنگى 25 
هزار تومان،شلیل سه هزار و 500 تومان،شبرنگ سه هزار 
تومان، سیب گالب شش هزار تومان،گالبى بیروتى ده 
هزار تومان و گالبى شاه میوه هشت هزار تومان، هلو دو 
تا پنج هزار تومان، هلو انجیرى پنج هزار تومان و موز سه 

هزار و 500 تومان در میدان به فروش مى رسد.
حسین مهاجران نرخ هر کیلو خربزه را هزار و 800 تومان 
اعالم کرد و افزود: همچنین نرخ هر کیلو طالبى هزار و 

500  و هندوانه 300 تا 500 تومان است.

رئیس اتحادیه میوه و ســبزى با اشــاره به نــرخ انواع 
صیفى در بازار بیان کرد: هر کیلو خیار رســمى دو هزار 
و 500 تومــان، خیار گلخانه دو هــزار تومان، بادمجان 
گلخانه دو هزار تومان، گوجــه فرنگى هزار و 700 تا دو 
هزارتومان، سیب زمینى 700 تا هزار و 600 ، پیاز 800 
تا هزار و500 تومان و لیموترش هفت تا ده هزار تومان 

است.

 طرح رجیســترى گوشــى موبایل پــس از وعده هاى 
چندباره، ســرانجام در 28 خردادماه به مرحله قرارداد با 
پیمانکار رسید و به گفته وزیر ســابق ارتباطات، براى 
اجرایى شدن به چهار ماه زمان نیاز دارد که این مهلت با 

مهرماه همزمان مى شود.
براساس جزئیات این طرح، رجیســترى در سه اپراتور 
سراســرى از جمله همراه اول، ایرانسل و رایتل اجرایى 
مى شود و اپراتورهاى منطقه اى و تالیا شامل رجیسترى 

نخواهند شد. 
دو اپراتورهــاى محلــى کیــش و اســپادان در کنار 

اپراتورهاى سراسرى در کشور فعال هستند.
اپراتورهاى محلى در صورتــى که بخواهند از صد هزار 
مشترك بیشتر داشته باشند، باید وارد طرح رجیسترى 

شوند و تجهیزات مربوطه را نصب کنند. 
شــرکت گســترش ارتباطات تالیا در حدود صد هزار 
مشترك فعال دارد. شرکت مشارکتى سیار اصفهان به 
عنوان اپراتور محلى اصفهان در حدود ده هزار سیمکارت 
فعال و اپراتور ســازمان منطقه آزاد کیش در اســتان 

هرمزگان هم درحدود 15 هزار مشترك فعال دارند.
آخرین تحوالت بازار میوه و صیفى 

نرخ هر کیلو شقه گوسفندى 44هزارتوماندر آستانه عید غدیر
بازار گوشت کساد است

شمارش معکوس براى 
اجراى رجیسترى موبایل

22 کد ســهامدارى در مردادماه امسال براى نوزادان در 
کشور صادر شده است.

مدیریت امور ناشــران شرکت ســپرده گذارى مرکزى 
اوراق بهــادار و تســویه وجوه(ســمات) فهرســت 
کوچک ترین ســهامداران بازار سرمایه را تا پایان مرداد 
96منتشر کرد که بر این اساس، جدیدترین آمارها نشان 
مى دهد در ماه گذشته 22 کد سهامدارى براى نوزادان در 

کشور صادر شده است.
در این فهرست «مهسان فرهادى» چهار روزه از تهران، 
«مهدى شــجاعى» از اصفهان، «یســنا صمدى» از 
تنکابن و «عظیم کاکا» پنج روزه  از آبدانان کوچک ترین 
نوزادانى هستند که مردادماه گذشته کد سهامدارى خود 

را از شرکت سپرده گذارى مرکزى دریافت کرده است.

کودك اصفهانى 
سهامدار بورس شد
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آگاه باشــید! آنچــه از پیش مقرر شــده بود، به وقوع پیوســت و 
خواسته هاى گذشته الهى انجام شد و همانا من با تکیه به وعده هاى 
الهى و براهین روشن او ســخن مى گویم که فرمود: «کسانى که 
گفتند پروردگار ما خداست، سپس استقامت ورزیدند، فرشتگان بر 
آنها فرود مى آیند و مى گویند، نترسید و محزون نباشید که بشارت 

موال على (ع)باد بر شما بهشتى که به شما وعده داده اند» .

فرا رسیدن عید سعید غدیر، عید بزرگ امامت و 
والیت بر عموم شیعیان تهنیت باد.

اندك اندك جمع ها به هم 
پیوست. نجواها به زمزمه هاى 
بلند بدل شد. آن گاه، 
چشم ها فراتر از نگاه ها به 
چهره زیبا و متبّسم پیامبر 
صلى اهللا علیه و آله دوخته شد: 
«هرکس من موالى اویم، على (ع)
موالى اوست.»
فرا رسیدن عید غدیر
 مبارك باد.

دریاى غدیر، از ریزش 
آبشارگون وحى بر جان 
پیامبر(ص) لبریز است

و قامت دین در زالل غدیر خم 
انعکاس مى یابد.

عید غدیر را به حامیان 
والیت و امامت ،
 تبریک و تهنیت
 عرض مى نماییم.

حلول عید سعید والیت و امامت 
را که تکمیل دین و تتمیم نعمت 
با عرشیان و فرشیان است، 
به همه شیعیان به ویژه 
هموطنان عزیز 
تبریک عرض مى نماییم.

مسافران یک به یک، به میعادگاه عشق نزدیک 
مى شوند و آنگاه فرمانى از سوى قادر متعال نازل 
مى شود و پیامبر رحمت(ص) بر تمامى اهل زمین 

مژده مى دهد: « الَیوم َاکَملُت َلُکم دینُکم» و دستان 
مهربان پیامبر(ص)، دستان با صالبت على(ع) را بر 
فراز آسمان بلند مى کند و نورى عظیم این کره

 خاکى را فرا مى گیرد.
 مژده باد بر اهل زمین! 

مژده باد بر اهل آسمان ها!

فرا رسیدن عید والیت، 
روز تکمیل دین و باال رفتن دست امامت 

تا بیکرانه هاى سپهر، بر عموم شیعیان جهان مبارك باد.

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى 
شهر فوالدشهر

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى 
شهر زیار

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى
 شهر خور

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى
 شهرسین

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى 
شهردولت آباد

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى
 شهرنائین

خورشید شکفته در غدیر است على (ع)             
باران بهار در کویر است على (ع)

بر مسند عاشقى شهى بى همتاست    
 بر ملک محمدى (ص) امیر است على (ع)

من کنت مواله فهذا على مواله

فرارسیدن عید سعید غدیر خم، 
عید امامت و والیت موال على(ع) را به شیعیان

 و پیروان راستین آن حضرت تهنیت مى گوییم. 

غدیر روزى است 
که خدا درهاى نجات 
را به سوى آدمیان 

گشوده است. غدیر 
روزى است که بر 

ملکوت آسمان انوار 
نورانى دو دست 
خورشید تابید. 

فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، سالروز جلوس 
مولود کعبه بر سریر والیت که آغازى  بود بر اثبات 
امامت را به همه شیفتگان و دوستداران والیت 

تبریک و تهنیت عرض مى نماییم.

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى 
شهر دهق

wwwwww..nesfejahannesfejahan..netnet
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م د  مید  د  ید 
بارک باد ید وال  بارک باد  ید وال   

شرکت خدمات مسافرت هوایى و جهانگردىشرکت خدمات مسافرت هوایى و جهانگردى نسیم بهشتنسیم بهشت
تلفن:  تلفن:  18121812 و  و 3611036110--031031

به کانال ما در تلگرام بپیوندید
telegram.me/nasimbeheshtisfahan

نسیـــم  بهشــت

نوبت  دوم آگهى تجدید مزایده عمومى

شهردارى هرند با استناد به مصوبه شماره 407 مورخ 1396/8/2 
شوراى اسالمى شــهر هرند در نظر دارد نسبت به فروش 1 قطعه 
پالك کارگاهى واقع در مجموعه کارگاهى بلوار شــهید صفار از 
طریق مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان محترم مى توانند 
جهت دریافت اسناد مزایده و کســب اطالعات بیشتر تا تاریخ 
1396/6/26 به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 031-46402366 

تماس حاصل نمایند. 
حمید شهبازى شهردار هرند

چاپ اول

مجید صفارى- شهردار بادرود

آگهى مزایده جایگاه CNG (نوبت دوم)
شهردارى بادرود به استناد مصوبه شماره 26 مورخه 96/05/01 شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد بهره بردارى از جایگاه CNG جایگاه شهردارى واقع در میدان 

غدیر- کیلومتر 1 جاده قدیم کاشان را به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط مزایده: 

1- متقاضیان شرکت در آگهى جهت دریافت اطالعات کافى درخصوص نحوه واگذارى مى توانند به شهردارى مراجعه نمایند.2- کلیه شرکت کنندگان در آگهى مزایده 
مى بایستى مبلغ 30/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب 106682190001 نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3- نرخ فروش گاز طبیعى فشرده براساس مصوبات مربوطه توسط بهره بردار رعایت گردد.4- مدت قرارداد یکسال شمسى خواهد بود.5- بهره بردار مکلف است کلیه لوازم، 
اموال منقول و غیرمنقول جایگاه و قطعات یدکى را که کارفرما در هنگام تحویل جایگاه یا مقاطه دیگر دریافت مى کند عیناً، در پایان مدت قرارداد به طور سالم به کارفرما 
تحویل نماید.6- حفاظت جایگاه در مقابل حوادث احتمالى به عهده بهره بردار مى باشد لذا بهره بردار مى بایست در تهیه و تکمیل تجهیزات حفاظتى کوشا باشد و کل جایگاه 
با تجهیزات آن بیمه تمام خطر گردد.7- شرکت کنندگان در مزایده ملزم هستند کلیه مدارك و وضعیت ایستگاه مذکور با دقت مطالعه و مورد بررسى قرار داده و از متن آن 
اطالعات کافى و کامل پیدا نمایند و نرخ خود را در سه حالت مترمکعب فروش و کیلوگرم فروش و به صورت فیکس ماهانه به این شهردارى ارائه نمایند.8- پیشنهاددهندگان 
بایستى پیشنهادات خود را با توجه به قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 96/07/01 در پاکت الك و مهر شده محتوى فیش سپرده بانکى و برگ پیشنهادى 

با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگى همراه با آدرس و ذکر شماره تلفن پس از امضاء به دبیرخانه محرمانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت دارند.
9- پیشنهادات واصله رأس ساعت 11 صبح یک شنبه مورخه 96/07/02 در محل شهردارى با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معامالت شهردارى قرائت و سپس برنده مشخص 
خواهد شد.10- به پیشنهادهاى مخدوش و فاقد فیش واریزى سپرده و ارسال پیشنهادها بعد از ساعت و تاریخ مقرر ترتیب اثر نخواهد شد.11- جهت کسب هرگونه اطالعات 
بیشتر متقاضیان مى توانند با شهردارى بادرود تماس حاصل نموده و یا در ساعات ادارى به دبیرخانه کمیسیون معامالت شهردارى اقدام نمایند.12- تأمین نیروى انسانى 
مجرب و آموزش دیده با نظر و کلیه مسئولیت جایگاه به عهده پیمانکار مى باشد و پیمانکار متعهد مى باشد از نیروى بومى استفاده نماید.13- شهردارى در رد یا قبول هر یک 
از متقاضیان مختار مى باشد و متقاضیان حق هیچگونه اعتراضى را ندارند و شهردارى مبلغ سپرده را به متقاضى مسترد خواهد نمود.14- هزینه نشر آگهى به عهده پیمانکار 
مى باشد.15- پیمانکار حق واگذارى جایگاه به غیر را نداشته و به هیچ عنوان مگر در مواقع اضطرارى حق تعطیل شدن جایگاه را ندارد.16- پیمانکار موظف است کلیه مسائل 
ایمنى جایگاه را رعایت نماید.17- کارکنان دولت حق شرکت در مزایده را ندارند.18- شرکت کنندگان بایستى مجوز از  دستگاه هاى ذیربط و رعایت استانداردهاى شرکت 

ملى گاز ایران را دارا بوده و داراى سابقه کار باشند و رزومه کار خود را ارسال نمایند.
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هنرپیشه مجموعه «گیله وا» مى گوید سراغ نقش هاى سخت و لوکیشن هاى پیچیده مى رود

ستاره اسکندرى: بازیگر آپارتمانى نیستم

اگر مى خواستم صرفًا بخاطر دستمزد هر نقش و مجموعه اى را بپذیرم
 مطمئن باشید چندبرابر همین دستمزدى را که در «گیله وا» به من مى دهند در کارهاى ساده تر 

و آپارتمانى مى توانستم بگیرم. پس همه چیز براى من پول نیست

بــاران کوثــرى بازیگــر زن ســینما از جمله 
بازیگرانى اســت که از همان اولین ساخته رضا 
درمیشیان با نام «بغض» تا ساخته هاى بعدى 
اش «عصبانى نیســتم» و «النتــورى» جزو 
افراد ثابــت تیم بازیگران وى بوده اســت. این 
همراهى باعث شده بود که در اتفاقات مرتبط با 
همکارى هاى مشــترك از توقیف «عصبانى 
نیستم» تا حاشیه ســازى هاى جشنواره بر سر 
«النتورى» مواضعى همسوى کارگردان داشته 

باشــد یا بعدتر در اکران هــاى مردمى 
«النتورى» باران کوثرى 

همواره بکوشد در 
کنار کارگردان 
فیلم بــه دیدار 
مخاطبان برود.

در هفته هــاى 
اخیــر و بعــد 
موفقیــت  از 
«النتــورى» در 

جشــن حافظ  هم 
پیش بینى مى شــد 

باران کوثرى زودتر از 
بقیه به پیشواز تبریک 
گفتن به همکارانش 
برود امــا کمترین 
مثبتى  واکنــش 
از ســوى بــاران 
کوثــرى صورت 
نگرفته و در حالى 
که بســیارى از 
در  مخاطبــان 

انتظــار بودنــد او از 
موفقیت هاى این 
فیلم ابراز خرسندى 
کنــد امــا هیچ 
مثبتى  واکنش 
از سوى باران 
صفحــه  در 

اش  اجتماعــى 
صورت نگرفته است.

عین این اتفاق بعد از اعالم 
فهرســت نامزدهاى جشن 
خانه ســینما هــم رخ داد 
و علیرغم نامــزدى هاى 
پرشــمار «النتــورى» در 
جشن خانه ســینما که از 
نامــزدى بهتریــن فیلم و 

کارگردانى تــا بهترین بازیگرى مــرد و زن را 
دربرمى گرفت باران کوثرى هیچ پیام تبریکى 

براى همکارانش صادر نکرد.
این اتفــاق درحالــى رخ داده کــه او از جمله 
هنرمندان فعال در شــبکه هاى اجتماعى است 
که مى کوشــد درباره موضوعــات مختلف از 
طریق صفحه اش اظهارنظر کند؛ از چرایى لغو 
کنسرت ها تا مشــهد گرفته تا سانحه تصادف 
اتوبوس حــاوى دانش آمــوزان در هرمزگان 
تا تــالش براى جلوگیــرى از انقراض 
ایرانــى  یوزپلنــگ 
موضوعات متأخرى 
هســتند که بــاران 
دربــاره آنها اظهارنظر 
کرده است اما نسبت به 
موفقیت هاى اخیر یکى 
از پرحاشیه ترین 
ت  بیــا تجر
ى  یگــر ز با
ســال هاى 
ش  خیــر ا
ت  ســکو
 ! ه د کــر

چرا؟

سینما هاى کشور از دیروز ســه فیلم ســینمایى «نگار»، «من و شارمین» و 
«ماجان» را به روى پرده نقره اى بردند.

فیلم هاى سینمایى«من و شــارمین» به کارگردانى بیژن شیرمرز، «نگار» به 
کارگردانى رامبد جوان و «ماجان» به کارگردانى رحمان سیفى آزاد است.

«نگار» چهارمین ساخته بلند ســینمایى رامبد جوان، بازیگر و مجرى برنامه 
پرطرفدار «خندوانه» است. «نگار» در جشــنواره فیلم فجر سال گذشته در 9 
بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد و جایزه بهترین موسیقى متن را از آن 

خود کرد.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: «نگار دختر خانواده اى نیمه مرفه و اصیل 
است. پدر او در یک معامله اقتصادى شکست خورده و به دلیل فشارهاى زیاد 
مرده است. این تحلیلى است که پلیس نسبت به مرگ او اعالم مى کند. اما نگار 
این تحلیل را باور ندارد و تصمیم مى گیرد که روزهاى آخر پدر را مرور کند تا به 

اصل ماجرا پى ببرد.»
نگار جواهریان، محمدرضا فروتن، مانى حقیقى، آتیال پسیانى، فریبا کامران، 
علیرضا شجاع نورى، افسانه بایگان، اشکان خطیبى، علیرضا آقاخانى، محمود 
کریمى، ایلیا کیوان، شایان کامروز و عیسى حسینى بازیگران این فیلم هستند.

فیلم ســینمایى«ماجان» هم در جشنواره فیلم فجر ســال گذشته به نمایش 
درآمد. در فیلم «ماجان» مهتاب کرامتى، فرهاد اصالنى، سیما تیرانداز، بهنوش 
بختیارى، علیرضا استادى، بابک انصارى، بازیگر نوجوان: محمد مهدى احدى، 
بازیگران خردسال: عرفان برزین و ســارا میرایى به ایفاى نقش مى پردازند. 
«ماجان» روایتگر قصه زوجى اســت که با چالش بزرگى در مواجهه با فرزند 

خود روبه رو هستند.

آغاز اکران3 فیلم سینمایى
 در سینما هاى کشور

س

 بینى
ن کوثرى زودتر از
به پیشواز تبریک 
ن به همکارانش 
 امــا کمترین
مثبتى  ــش 
ــوى بــاران 
ـرى صورت 
ته و در حالى 
ســیارى از

در  طبــان 
ــار بودنــد او از 
یت هاى این 
 ابراز خرسندى 
د امــا هیچ 
مثبتى  ش 
وى باران 
صفحــه 

اش  اعــى 
ت نگرفته است.

 این اتفاق بعد از اعالم 
ســت نامزدهاى جشن 
داد   ســینما هــم رخ
یرغم نامــزدى هاى 
ــمار «النتــورى» در 
ن خانه ســینما که از 
ـزدى بهتریــن فیلم و 

ق ین
مندان فعال د

شــد درباره م
ش اظهارنظر کن

گرفته تا سانحه
ـوزان در هرمزگ

ى از انقراض 
انــى 

ى ب
 ثابــت تیمب
هى باعث شد
ارى هاى مش

م» تا حاش
تورى»م
ب ـد یا
تور

و
 وى بوده
ا

وا
نار
فیلم
مخاط
در هف
اخیــ

از 
«النت
جشــ
ش

ىبو
ر اتفاقات

قیف«عص
نواره بر س

ن داشته 

ده
 مشــت

ـــاــاــاــاــازــاز شیه س
ضضضضمواضععىى هى هى هعى هعىعى هممسمسمسمس  «

هـهـههـهـ کککاکر اکرانرانرانرانران در در در د دتر ر یا بعد
باراباراباراباراباراراننن کون کوثرثرىثرىثرىثرىثرىرى ورى»

رررردر در در در در دشدکوشکوشوشدوشدوشدوشد ره ب
نانناناندانداندان گرگرارگرگرگرگر  ک
یییه دیههه دیه دیدداردادادادادادار ــــ بــ
بببطبطببانان بانان بان بان بررررورورود.
تتتفتتتتهه هـه هـه هـه هـه هـه هــاىاىـاىـاىاىـاى

وو بعو بعــد  ـرررر
ـــــــــتــت موفقیفقیفقیفقیفق
تــورى» در

ـن حافظ  هم 
 بینى مى شــد 

زودتر از 

س
خی خیـخیا خیـخا ییا

ســسســککککو
ه هد هد هد هد هد د رر ررک کــرک

چرا؟

سریال هاى تاریخى تلویزیون همیشه مخاطب پسند است؛ به شرطى 
که با قصه جذاب و ساخت ایده آل همراه باشد. گرچه فعًال کمى دست 
تلویزیون از ساخت این تولیدات خالى شــده که احتماًال همه چیز به 

بودجه سنگین این آثار برمى گردد.
از جدیدترین تولیدات در این زمینه شاید بتوان به «گیله وا» اشاره کرد 
که البته شکل مینى سریال دارد و نمایى از چهره میرزا کوچک خان را 
نیز نشان مى دهد. بازیگران نسبتاً شناخته شده اى را هم مى توان در این 
مجموعه دید ازجمله ستاره اسکندرى. خودش ادعا مى کند که مشتاق 
نقش هاى خاص است حتى اگر با گریم سنگین و متفاوت همراه باشد.

اســکندرى در همین رابطه که یکــى از نقش هاى اصلى ســریال 
«گیله وا» را برعهده دارد در گفتگو با آنا، توضیح داد: داســتان سریال 
در بســتر تاریخ مى گذرد و شــرح حالى از یک خانــواده در دوران 
میرزاکوچک خان است و قصه اى از اتفاقاتى که در آن بازه زمانى رخ 

مى دهد. به نظرم قصه خاصى دارد. 
وى با اشاره به سختى این نوع آثار، عنوان کرد: حضور در این سریال ها 
که لوکیشن هاى متفاوت و شاید سختى کار بیشترى براى ما بازیگران 
دارد، به سلیقه و انتخاب خود ما بازیگران برمى گردد و اصًال ربطى به 

دستمزد و... نیز ندارد.

این بازیگر افزود: اگر مى خواســتم صرفًا بخاطر دستمزد هر نقش و 
مجموعه اى را بپذیرم، مطمئن باشــید چندبرابر همین دســتمزدى 
را که در «گیلــه وا» به من مى دهند در کارهاى ســاده تر و آپارتمانى 

مى توانستم بگیرم. پس همه چیز براى من پول نیست.
اسکندرى با بیان اینکه همیشه به دنبال تجربه نقش هاى متفاوت در 
گریم هایى حتى خاص بوده، ادامه داد: اولویت من براى بازى، فیلمنامه 
و قصه باکیفیت است و همچنین گروهى که قرار است کنارشان باشم.

این بازیگر همچنین تأکید کرد: خــودم را از جنس تئاتر مى دانم پس 
سراغ نقش هاى ســخت مى روم که در فضا و لوکیشن هاى پیچیده 
نیز کار بشــود. جز این بود خیلى راحت مى توانستم فقط نقش هاى 
آپارتمانى را بپذیرم ولى شخصًا اهل این نقش هاى ساده نیستم. قبًال 

هم این را در «دندون طال» و... نشان داده ام.
اسکندرى با اشاره به اینکه پذیرش این جور نقش ها برحسب عالقه 
اســت، گفت: من بازیگرى را جزئى از زندگیم مى دانم و این عجین 
بودن باعث مى شــود در کنار الزامات یک نقش به مسائل دیگر نیز 

فکر کنم.
وى تأکید داشت: به شخصه از فیلم و ســریال هایى که در فضاهاى 
خارجى مثــل لوکیش هاى بکر و در دل طبیعت مى گذرد، اســتقبال 

مى کنم. بازیگرى نیستم که صرفًا دل به خیابان و آپارتمان بدهم.

* درباره مجموعه «گیله وا»
الزم به ذکر است تصویربردارى ســریال «گیله وا» به عنوان یکى از 
تازه ترین محصوالت مر کز فیلم و سریال ســازمان هنرى رسانه اى 
اوج از اواخر خرداد ماه در کیاشهر گیالن آغاز شده و طبق پیش بینى ها 
ضبط آن تا پایان تابستان سال جارى ادامه خواهد داشت. «گیله وا» 
به تهیه کنندگى امیر بنان و کارگردانى و نویسندگى اردالن عاشورى 
سریالى است که از دریچه اى متفاوت به وقایع تاریخى روزهاى پایانى 

جنگ جهانى اول، قحطى ایران و قیام جنگل مى پردازد.
این سریال در تالش است با نگاهى عاطفى به زندگى اجتماعى مردم 
در بستر اتفاقات تاریخى سال 1297 بپردازد و به نوعى روایتگر سبک 
زندگى و روابط اجتماعى و عاطفى مردم ایــران و به خصوص مردم 

خطه گیالن در صد سال گذشته باشد.
بهروز شعیبى، امیرحســین صدیق، مهران رجبى، ستاره اسکندرى، 
مهدى زمین پرداز، امیرحسین هاشــمى، على عطایى، پریا مردانیان، 
ستاره حســینى و حمیدرضا پگاه از بازیگرانى هســتند که در سریال 

«گیله وا» مقابل دوربین رفته اند.

ـیســینمن  بازیگــر زن 
نماناولاولین ساخته ر  از ه

» تا ساخته هاى بعدى
ای«النتــورى» جزو جزو ورى
وده اســت. این
ت مرتبط با

ین
هنرمندان

که مى کوشــد
طریق صفحه اش اظ

ت ها تا مشــهد گرف
ى دانشآمــوزان ا

جلوگیــرى از
نیرانــى ا ا

ت مرتب
عصبانى
 سر
ه

کنسرت ه
اتوبوس حــاوى دانش

تا تــالش براى جلوگیــ
نیر ایرا یوزپلنــگ 

عاتوعات متأخرى  موض
هسـســتند که بــاران 
دربــاره آنها اظهارنظر 
کرده است اما نسبت به 
یکىیکىیکىیکىیکىیکى ىاى اخیریرخیرخیر موفقیت ه
شششرحاششیهتیه تیهتیه تیه ترینرینرینرینرین از پ
تتتتت بیــا بیر بیر تجتجتجررر
ى ىـر ىـر ىـر یگــر یگـز یگـز یگـز گـیگـز بابا
هاىهاىهاىهاىهاى ســالـالـالـال
ش شـر شـر شـر شـر رـر خیـخیـخیـخیـخ
ت تکو تکو کو
! !ه !ه !ه

ن کوثــرى
ى اســت ک

 با نام «بغض
مى نیســتم» ی

م بازیگران و
ده

گران وى
ه بود که در ات

ــترك از توقیف
زازاازى هاى هاى هاى هاى هاهاىىىى جشنو

ىىسوىسوىمسوىک ک کا کا کاکارگردان
رى مردمىدمى ــاهــاهــاهــاهــا

ا از جمله
را

براى همک
رفــاق در ق

عال در شــب
اره موضوع

ظر کند؛ از چ
سانحه تصادف
رمزگان
ض

و ترین بازیگرى مــرد
هیچ پیام تبریکى 

کارگردانى تـ بـا بههترین بامله
باران کوثرى هیچ پیا ترفت دربرمى گ

 همکارانرانش صادر نکرد.
جقدرحالــى رخ داده کــه او از جمله  ز و ىرخ
 شــبکه هاى اجتماعى است 
ضوعــات مختلف از 
؛ از چرایى لغو 
صادف 

 باران کوثرى
 با عوامل «النتورى» مشکل پیدا کرده؟

فیلم سینمایى «دوران عاشقى» به توزیع مجدد رسید.نســخه نمایش خانگى 
عاشــقى» به کارگردانى و تهیه کنندگى علیرضا رئیســیان فیلم ســینمایى «دوران 

سینماهاى کشور و حضور پررنگ در جشنواره هاى داخلى و که پس از اکرانى موفق در 
بار توسط مؤسسه هنرهاى تصویرى سوره در شبکه نمایش خانگى خارجى، زمستان 94 براى نخستین 

عرضه شده بود، روز گذشته براى دومین بار و با طراحى جدید جلد و تغییراتى دیگر، در سراسر کشور توزیع شد.
بازتوزیع «دوران عاشقى» در شبکه نمایش خانگى، در شرایطى که مسائلى همچون کپى غیرمجاز در سطح 
گسترده و همچنین پخش آثار سینمایى ایرانى توسط شبکه هاى ماهواره اى، به فروش تولیدات سینماى ایران 
در شبکه نمایش خانگى لطمه وارد 
مى کند، امرى نادر به شمار مى آید 
که در چندسال اخیر بى سابقه بوده 

است.
«دوران عاشقى» که اکران موفقى 
را نیز پشت سر گذاشته بود، على رغم 
محدودیت شــدید در ســالن هاى 
نمایشى و تبلیغات محیطى و عدم 
حمایت دولتى توانست به فروش دو 
میلیارد و 650 میلیون تومان رسیده 
و هفتمین فیلم پرفروش سینماى 
ایران در سال 1394 لقب گیرد. عالوه بر حضور موفق در داخل، «دوران عاشقى» تاکنون در چندین کشور 
جهان از جمله کانادا، آمریکا، استرالیا، آلمان و انگلستان روى پرده رفته است. «دوران عاشقى» در ده رشته 
اصلى سى  وسومین جشــنواره فیلم فجر کاندیداى دریافت جایزه بود و عالوه بر کسب دو سیمرغ بلورین از 
این جشنواره، توانست جوایز متعددى در جشن حافظ و جشنواره فیلم شهر کسب کند.  در این اثر سینمایى، 
بازیگرانى همچون لیال حاتمى، شهاب حسینى، فرهاد اصالنى، مینا وحید، بیتا فرهى و پرویز پورحسینى به 

ایفاى نقش پرداخته اند. زد
رد 
کو
» ر
قى
اش
ن ع
ورا
«د

ى 
انگ
ش خ

پخ

فیلم ســینمایى زنانى کــه با گرگ هــا دویده اند به 
کارگردانى امیر اطهر سهیلى وارد مرحله ساخت شد. 
پروانه ساخت این فیلم با نام سابق «یونس» صادر شده 
و به زودى فیلمبردارى آن آغاز مى شود.  لعیا زنگنه بازیگر 

اصلى این فیلم است.
ر  خالصه داستان فیلم آمده است: «هزاران سال قبل "یونس" شک د

مى کند، مى لغزد و آنجا که باید داســتانش در اوج تمام شود طعمه ماهى مى گردد و شکم ماهى 
آغاز داستان یونس مى شود و اکنون هزاران سال بعد "ژاله" شک مى کند، مى لغزد و آنجا که باید 

داستانش در اوج تمام شود "زنانى که با گرگ ها مى دوند" آغاز مى گردد.»

لعیا زنگنه به
 «زنانى که با گرگ ها دویده اند» 

پیوست
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عسل  از 
افسردگى جلوگیرى مى کند 

و با کاهش التهاب مغز، آن را سالم نگه 
مى دارد. وقتى عسل مى خورید، سطح 
قند خون هم تنظیم مى شود و شما 
احساس شادى و نشاط مى کنید.

برخى خوراکى ها حاوى ترکیباتى هســتند که با خوردن آنها 
شادى و نشاط در درون شما موج مى زند.

موادغذایى مى توانند در وضعیت روحى شما  تأثیر زیادى بگذارند و یک خوراکى 
اثرى چند برابر  قرص هاى افسردگى داشته باشــد یا خوردن یک غذاى خوشمزه، 

احساسى منتقل مى کند که مى تواند براى چند ساعت آرامش و شادى را در وجودتان ایجاد کند.
براساس تحقیقات دانشمندان، خوراکى هایى وجود دارند که با تأثیر شیمیایى موجب ترشح 

هورمون هاى شادى در بدن مى شوند، حتى اگر به آنها عالقه نداشته باشیم.
 در اینجا خوراکى هاى شادى آور را به شما معرفى مى کنیم.

عسل  از
کافسردگى جلوگیرى مىکند

و با کاهش التهاب مغز، آن را سالم نگه 
مى دارد. وقتى عسل مى خورید، سطح

تقند خون هم تنظیم مى شود و شما 
د کن نشاط شاد ا احساس شادى و نشاط مى کنید.ا

خوردن آنها 

ذارند و یک خوراکى 
ن یک غذاى خوشمزه،

ى را در وجودتان ایجاد کند.
یر شیمیایى موجب ترشح 

 نداشته باشیم.
م.

          این خوراکى ها را بخورید تا شاد باشید

نارگیــل 
یکــى از شــادکننده تریــن 

خوراکى ها محســوب مى شود و عملکرد 
مغز را بهتر مى کند، اگر نگران چاقى و 

باال رفتن چربى و قندخون تان نیستید، 
هفته اى یکبار مخلوط 
شیر و بستنى و نارگیل 

را امتحان کنید.

کلسیم 
موجود در ماست، انتقال 

دهنده هاى عصبى شادى آور را 
آزاد مى کند و 

باعث مى 
شود ما شاد 

شویم.

به  چو ر ما
سرشــار از فــوالت و 

تریپتوفــان اســت؛ موادى 
که سطح شــان در بدن انسان 
هاى افسرده به شدت پایین است 

و براى درمان باید این مواد به سطح 
نرمال برسند. همین دلیل کافى است تا 

مارچوبه در فهرست اصلى خوراکى هاى 
شادى آور باشد، اگر مارچوبه پیدا نمى 

کنید، غذاهایى را که با بوقلمون پخته 
مى شوند مصرف کنید.

تخم مرغ 
یکى از خوراکى هاى شادى آور 

است، روزهایى که براى صبحانه نیمرو 
مى خورید یا تخم مرغ عسلى و آب پز شده حال بهترى دارید 

زیرا تخم مرغ منبع غنى از روى، ویتامین B، امگا 3، اسیدهاى چرب 
و پروتئین است و مواد مورد نیاز بدن تان تأمین و هورمون ها به اندازه 

کافى ترشح مى شوند که در نتیجه  شادى و رضایت به زندگى 
مى آید.

ى ر به ر ز
باال رفتن چربى و
ه
ش
ام را

ر از فــوالت و 
ــت؛ موادى 
 بدن انسان 
 پایین است 

مواد به سطح 
ل کافى است تا 

ى خوراکى هاى 
 مارچوبه پیدا نمى 

 که با بوقلمون پخته 
مصرف کنید.

مىآید.

همه 
گوجه فرنگى ها یک 

ماده شناخته شده به نام لیکوپن دارند، 
روغن خوردن گوجه فرنگى با 

زیتون، بهترین پیشنهاد براى 
جذب لیکوپن و شاد شدن 

است.

ا گ روغنغ فرنگى باف
 براى 
شدن 

اگر فردى نیســتید که به طور 
معمول از سردرد رنج مى برد 
و ناگهان متوجه شــده اید که 
به طور منظم با این مشــکل 
سرو کار دارید، این مى تواند 
دالیل مختلفى داشــته باشد 
که از آن جمله مــى توان به 
تومــور مغزى اشــاره کرد. 
ســردرد مى توانــد یکى از

 نشــانه هاى اولیه شــکل 
گیرى تومور مغزى باشــد.

این ســردردهاى خاص که 
با تومورهاى مغــزى مرتبط 
هســتند واکنشى مشــابه با 
سردردهاى دیگر به استفاده 
از درمان هاى بدون نســخه 
مانند قرص هاى مسکن نشان 
نمى دهند. با وجود این، منابع 
پزشــکى به این نکته اشاره 
دارند که مواجهه با ســردرد 
نباید موجب هراس شما شود، 
زیرا بیشتر سردردها بى ارتباط 

با تومورهاى مغزى هستند.

در شــرایطى که توانایى صحبت 
کردن مى تواند تحت تأثیر یک تومور 
مغزى قرار بگیرد، قدرت شــنوایى 
انسان نیز مى تواند تحت تأثیر آن 
قرار بگیرد. یک نــوع از تومور که 
مــى توانــد قــدرت شــنوایى را 
تحت تأثیر قرار دهد بــه نام نوروم 
آکوستیک شــناخته مى شود، که 
ممکن است یک یا هر دو گوش را 
تحت تأثیر قرار دهد. آزمایش ها در 
این زمینه از دســت دادن شنوایى 
در فرکانس هــاى باال و همچنین 
تشــخیص ضعیــف واژه هــا را 
نشــان داده اند. تومورها مى توانند 
یک منطقه کوچک تــر، جایى که 
سیستم هاى رله شنوایى قرار دارند را 
تحت تأثیر قرار دهند یا اثرات جمعى 
مانند ایجاد فشار یا حتى حرکت مغز 

را با توجه به اندازه خود شکل دهند.

تومور مغزى که در نزدیکى 
عصب بینایى قــرار دارد 
مى تواند به تــارى دید یا 
دوبینى منجر شود و برخى 
انــواع دیگر تومــور مى 
توانند حرکات غیر طبیعى 
چشــم را در پى داشــته 
باشند. بیمار مبتال به تومور 
مغــزى ممکن اســت با 
شــکل گیرى نقاط کور، از 
دست دادن دید محیطى، 
یا نابینایى ناگهانى مواجه 
شــود که مى تواند نشان 
دهنــده فشــار وارده از 
تومور روى مغز باشــد. در 
صورت مواجهه با نابینایى 
ناگهانــى دریافت کمک 
پزشکى فورى بسیار مهم

 است.

تغییرات شــخصیتى در یک بیمار 
مى تواند فشــار مضاعفــى را به 
وى وارد کنــد. از آنجایى که لوب 
پیشانى مغز مرکز فرماندهى براى 
شخصیت محســوب مى شود، و 
تومورهاى که در ایــن ناحیه قرار 
دارند اثرى شدیدتر در پى خواهند 
داشــت. تومورهایى که در نواحى 
دیگــر مغز شــکل مــى گیرند 
مى تواننــد موجب عــدم تعادل 
هورمونــى و ناراحتى شــدید در 
بیماران شوند، به ویژه اگر توانایى 
آنها در صحبت کردن تحت تأثیر 
قرار بگیرد. بیمــار مبتال به تومور 
مغزى که توانایى خود در صحبت 
کردن را از دست داده است ممکن 
است قصد داشته باشد به همسر، 
فرزند یا نوه خــود بگوید که چقدر 
او را دوست دارد، اما ناتوانى در این 
کار براى وى آزاردهنده خواهد بود.

ضعــف در یک ســمت 
بدن که دســت و پاى آن 
سمت را تحت تأثیر قرار 
مى دهد، یکــى دیگر از 
نشانه هاى تومور مغزى 
اســت. همچنین، ممکن 
است در تشخیص اینکه 
کدام ســمت بدن شما 
چپ یا راست است، گیج 
شــوید، که همگى با یک 
تومور در لوب پیشــانى 
یا آهیانــه اى مغز پیوند 
خورده اند. یکى دیگر از
 نشــانه هاى این نوع از 
تومور درك تغییر یافته از 
لمس یا فشار است. این 
شرایط مى تواند توانایى 
فرد در احســاس درد یا 
دماهاى مختلف را تحت 

تأثیر قرار دهد.

برخى نشــانه هاى شکل گیرى 
یک تومــور مغزى بــه صورت 
جسمانى خود را نشان مى دهند، که 
مى توانند به واسطه خود تومور یا 
روش هاى درمانى پدیدار شــوند. 
از آنجایى که مغز و نخاع بخشــى 
از سیســتم عصبــى محســوب 
مى شوند، بیماران مبتال به سرطان 
مغز مى توانند طیف گسترده اى از 
عوارض جانبى ناخواسته را تجربه 
کنند. جــدا از افت شــناختى که 
پیش تر به آن اشــاره شد، بیماران 
مبتال به تومور مغزى ممکن است 
در راه رفتــن و حفظ تعــادل خود 
دچار مشکل شــوند و همچنین 
امکان تجربه سرگیجه وجود دارد. 
مشکالت در هماهنگى، به عنوان 
مثال در انجام کار ســاده اى مانند 
بســتن بند کفش، ممکن است از 
نشانه هاى یک تومور مغزى باشند.

تومورهاى مغزى مى توانند محرك 
تشنج باشند، که مى تواند نخستین 
ســرنخ از بروز اتفاقى غیر معمول 
را در مغــز ارائه کند. تشــنج ها به 
همراه برخى انواع خاص تومورهاى 
مغزى مانند گلیوم هاى با رشــد 
آهسته، مننژیوم (غشاهاى مغز و 
نخاع را تحت تأثیر قرار مى دهد)، 
و تومورهاى مغزى متاســتاتیک 
(ســرطانى که از فسمت دیگرى 
آغــاز شــده و به مغز گســترش 
مى یابد) شایع هستند. خصوصیات 
تشنج هاى مرتبط با تومور شامل 
آغاز ناگهانى مشکل، از دست رفتن 
عملکرد بدن، ایست تنفسى (براى 
30 ثانیه یا بیشتر) که مى تواند به 
آبى شدن رنگ پوست منجر شود، 
رویدادهاى کوتاه کلى 2 یا ســه 
دقیقه اى، و ضعف یا بى حسى پس 

از آن اشاره کرد.

بروز مشــکالتى در توانایى 
مغز براى پردازش اطالعات 
ممکن اســت یکى از نتایج 
شــکل گیرى تومور مغزى 
باشد. تومورهاى سرطانى مغز 
مى توانند یادآورى چیزهاى 
مختلف، تمرکز بــر وظیفه، 
یا برقرارى ارتباط روشــن را 
براى بیمار دشوار سازند. انواع 
مختلفى از عالئم مانند گیج 
شــدن و ناتوانى در تفکر به 
صورت واضح ممکن اســت 
بروز کرده یا بــه تدریج خود 
را نشــان دهند. این شرایط 
مى تواند هشــدار اولیه براى 
مراجعه به پزشــک و بررسى 
دقیق تر و ریشه یابى مشکل 

در نظر گرفته شود.

از سردرد
دست دادن 
شنوایى

تغییرات 
بینایى

تغییرات 
شخصیتى

ضعف 
در یک سمت 

بدن
دشوارى 

افت شناختىتشنجدر حفظ تعادل 

این 8 نشانه تومور مغزى را 
نادیده نگیرید

بیماران مبتال به تومور مغزى ممکن است در راه رفتن و حفظ تعادل خود دچار مشکل شوند و همچنین امکان تجربه سرگیجه 
وجود دارد.تومورهاى مغزى مى توانند خوش خیم (غیر سرطانى) یا بدخیم (سرطانى) باشند، اما در هر صورت خود تومور مى تواند 
به روش هاى مختلف بر شرایط بیمار تأثیرگذار باشد. بنابر گزارش کلینیک مایو، عالئم و نشانه هاى یک تومور مغزى بسیار متفاوت 

است و به اندازه، مکان قرارگیرى و نرخ رشد تومور بستگى دارند. این 8 نشانه احتمالى تومور مغزى را نادیده نگیرید: 123456778

کلسیم 
موجود در ماست، انتقال 

شدهنده هاى عصبىشادى آور
آزاد مى ک

باعث
شود
شو

شانه تومور مغزى را  8این 8

ببیماران مبتالبه تومور مغزى ممکن است
وجود دارد.تومورهاى مغزى مى توانند خوش
به روش هاى مختلف بر شرایط بیمار تأثیرگذار ب
مکان قرارگیرى و نرخ رشد اندازه، است و به

شکالت هاى 
تلخ و خوشمزه، باعث بهبود جریان خون در مغز مى شوند، 

تمرکز را بیشتر و اعصاب را هم آرام مى کنند. پزشکان 
خوردن شکالت تلخ را در روز توصیه 
مى کنند تا انرژى و جنب و جوش
 به زندگى بیمارانشان بازگردد.

تمرکز را بیشتر و اعصا
خوردن
م
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آزمون، سوژه رسانه هاى روسى  
مهاجم دو گله ایران برابر ســوریه بار دیگر با این درخشــش به سوژه اول 

رسانه هاى روسى در بازى هاى ملى و مقدماتى جام جهانى تبدیل شد.
کمتر کســى تصور مى کرد با مصدومیتى که گریبان سردار را در بازى آخر 
روبین گرفت و با شرایطى که کادر پزشکى و «قربان بردى اف» سرمربى 
کازانى هــا از آن صحبت کرده بودنــد، آزمون در آخرین بــازى مقدماتى 
جام جهانى در قاره آســیا از ابتدا به میدان برود اما«کارلوس کى روش» با 
میدان دادن به مرد شماره یک خط حمله خود باعث تعجب همگان از جمله 

رسانه هاى روسى شد.
ســردار آزمون در بازگشــت به ترکیب ایران نه تنها دو گل به ثمررساند تا 
همچنان آمار درخشانى از خود در این سن پایین به جا بگذارد؛ بلکه به عنوان 
مرد برتر جدال با سوریه نیز انتخاب شــد تا همین عملکرد، او را به مرد اول 
رسانه هاى روسى و محافل خبرى این کشــور تبدیل کند؛ به خصوص در 

شهر کازان و درمیان رسانه هاى منتسب به باشگاه روبین.
«ریانووستى» در سایت رسمى خود نوشت:  سوریه با تساوى 2-2 برابر ایران 
به مرحله پلى  آف انتخابى جام جهانى 2018 که در روسیه برگزار خواهد شد، 
راه یافت. هر دو گل ایران را سردار آزمون، مهاجم روبین کازان در دقایق 45 
و 64 به ثمر رساند، بازیکنى که در این فصل هنوز نتوانسته بازى درخشان و 
تأثیرگذارى براى کازانى ها ارائه بدهد. سوریه نیز در دقایق 13 و 90 گلزنى 
کرد. ایران به عنوان صدرنشین گروه A آسیا پیش از این به جام جهانى 2018 

راه یافته بود و سوریه نیز با 13 امتیاز به مرحله پلى آف رفت.»

«اسپورت اکسپرس» روسیه نیز با اشاره به درخشش سردار آورد: «ایران برابر 
سوریه به تساوى رسید و سردار آزمون زننده دو گل در این بازى بود. ایرانى ها 
پیروزى را نتوانســتند حفظ کنند و در ثانیه هاى پایانى بازى، گل تساوى را 
دریافت کردند تا در پایان بازى سردار با حســرت از غفلتى که منجر به از 

دست رفتن برد شد، ناراحتى خود را نشان دهد.»
سایت روسى به شکســتن رکورد گل  نخوردن ایران در بازى با 

ســوریه در دیدارهاى مرحله نهایى انتخابى جام جهانى 2018 
نی ز اشاره کرد.

عالوه بر این چندین ســایت و پایگاه خبرى در روسیه نیز 
در تحلیل هایى به درخشش ســردار آزمون مقابل سوریه 
همچنین از دست رفتن رکورد خارق العاده تیم ملى ایران در 
راه کلین شیت  اشاره داشتند تا با این بازتاب سردار آزمون 

و تیم ملى ایران به یکى از خبرسازترین تیم ها و بازیکنان 
در میان فوتبالدوســتان میزبان جام جهانــى 2018 تبدیل 

شوند.
سردار آزمون بامداد دیروز(چهارشنبه) از طریق فرودگاه بین 
المللى امام خمینى(ره) راهى مسکو و سپس شهر کازان شد 
تا با حضور در تمرینات روبین خود را براى ادامه رقابت هاى 

لیگ برتر روسیه آماده کند؛ رقابت هایى که قرار است از جمعه 
شب وارد هفته نهم خود شود.

نصف جهان  حاال علیرضا بیرانوند بیش از هر زمانى مورد انتقاد قرار گرفته است و 
همه از این سخن مى گویند که کلین شیت هاى او تا حاال مدیون دفاع صخره اى 
ایران بوده است.بازى با سوریه یک بار دیگر  ضعف بزرگ علیرضا بیرانوند را روى 
شوت ها نشان داد و البته واکنش ضعیفش در صحنه گل دوم سوریه هم تأییدى 
بود روى نمایش ضعیف شماره یک تیم ملى. پیش از این بارها نسبت به ضعف هاى 
بیرانوند هشدار داده شده بود و انسجام و استحکام خط دفاعى ایران دلیل اصلى گل 

نخوردن تیم ملى و رکورد جذاب کلین شیت هاى پرتعداد دانسته مى شد.

اما بازى هاى پرتعدادى که حتى یک شــوت هم در چارچوب دروازه نبود تا براى 
بیرانوند مزاحمتى داشته باشد کلین شیت هاى پیاپى را براى ایران به همراه داشت 
که باعث شده بود بیرانوند نفر اصلى رکورد درخشان تیم ملى شناخته شود. حاال 
بازى با سوریه نشان داد که اگر خط دفاع تیم ملى ضعفى از خود نشان بدهد و تمرکز 
الزم براى دفاع را نداشته باشد، بیرانوند چندان هم مورد اعتماد و اطمینان نیست. 
سوریه  پنج شــوت در چارچوب زد و دو گل به ثمر رســاند. بیرانوند روى یکى از 

شوت هاى در چارچوب سیو شده هم اشتباه کرد که گل اول را پذیرفت.

بعید است کى روش این حجم از اشــتباهات را نادیده بگیرد و بیرانوند جاى پاى 
محکمى در آینده تیم ملى داشته باشد. در حال حاضر دروازه بانانى مثل حقیقى، 
لک، مظاهرى، اخبارى و حتى مکانى منتظرند تا کى  روش تصمیم تازه اى براى 
شماره یک تیم ملى بگیرد. آنچه در دیدار ایران- سوریه  نمایان شد، ضعف هاى 
مشهود بیرانوند بود که نمى توان به ســادگى از آنها گذشت. شاید بهتر باشد کى 
روش به گلرى مانند رشید مظاهرى که بســیارى از نقطه ضعف هاى بیرانوند را 

ندارد بیشتر اعتماد کند.

 بیرانوند قابل اطمینان نیست ؛ به مظاهرى اعتماد کنید

نصف جهان  ظاهــراً «کارلوس کى روش» خیلــى زود جاى خالى 
بازیکنى مثل مســعود شــجاعى را در ترکیب تیمش حس کرده

 است.
ســرمربى تیم ملى ایران در پایان بازى مقابل ســوریه در گفتگو با 
خبرنگاران بخشى از علت تساوى مقابل سوریه را به نبود یک رهبر 
باتجربه در میانه میدان تیم ملى نســبت داد. کارلوس کى روش که 
با تیمى نسبتًا جوان در رقابت هاى انتخابى جام جهانى حاضر شده 
است، در بازى هاى انجام شده هدایت تیم را برعهده بازیکنانى مثل 
مسعود شجاعى و اشکان دژآگه و سیدجالل حسینى گذاشته بود که 
دو تن از این بازیکنان به دالیل مختلــف در دو بازى پایانى همراه 

تیم ملى نبودند.
گلى که ایران در دقایق پایانى از ســوریه دریافت کرد، آنقدر باعث 
ناراحتى کى روش شد که سرمربى تیم ملى در نشست مطبوعاتى از 
نبود یک بازیکن باتجربه در میانه میدان تیم ملى انتقاد کرد؛ انتقادى 

که البته بخشى از آن به اشکان دژآگه بازیکن ایرانى شاغل در اروپا 
بازمى گردد. البته اشــکان در این بازى یکى از بهترین بازى هاى 
خود را براى تیم ملى انجام داد و احتماًال در بازى ســه شنبه شب 

مستحق هیچ انتقادى نیست.
با این حال اشــاره کى روش به حضور یک بازیکن باتجربه در 
تیم ملى کامًال درست بود و شــاید با وجود سیدجالل یا مسعود 
شــجاعى نتیجه دیگرى در پایان بازى رقم مى خورد. البته به 
گفته برخى کارشناســان نیز تعویض هاى کــى روش در پایان 
مسابقه مى توانســت بهتر باشــد؛ چراکه تعویض کى روش در 
گوش تیم ملى صورت گرفت حال آنکه مى توانست بازیکنى را 
به زمین بیاورد که تیم ملى به طــور کامل کنترل میانه میدان را 

در دست بگیرد. آن چیزى که واضح است اگر همه چیز طبق میل 
کى روش پیش رود، مسعود شــجاعى مى تواند دوباره به تیم ملى

 دعوت شود. 

نصــف جهــان  شــرایط در صنعت نفــت آبادان 
به گونه اى رقم خورد تا بازیکن جنجالى این تیم 
دوباره شاگرد عبدا... ویســى شود. فرید بهزادى 
کریمى که توســط فراز کمالوند از این تیم کنار 
گذاشته شــد و چاره اى جز قبول حرکت عجیب 
برزیل ایران نداشت، تیم جدیدش را انتخاب کرد. 
بهزادى کریمى که در صباى قم و سپاهان سابقه 
همکارى با عبدا... ویسى را داشته حاال شاگرد او 

در استقالل خوزستان شده است. 

نصف جهان  توییت بحث بر انگیز نماینده مجلس 
شوراى اسالمى مى تواند بهانه هاى مختلف براى 
نهادهاى بین المللى بدهد  و موضوع احتمال تبانى 
ایران- سوریه را دامن بزند.حشــمت ا... فالحت 
پیشــه نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت از 
وزیر ورزش و جوانان در مورد احتمال تبانى در بازى 
ایران- سوریه توضیح خواست. به باور این نماینده 
نتیجه به دست آمده در بازى با سوریه به هیچ وجه 
در شأن تیم ملى نبود. این صحبت ها در حالى مطرح 
شد که ایران از همان دقیقه نخست به دنبال پیروزى 
بود و اگر در ثانیه هاى پایانى بازى روى ضد حمله 
گل نمى خورد بازى را برده بود. چنین ادعاهایى فقط 
شأن تیم ملى را زیر سئوال مى برد و چه بسا فوتبال 
ما را با چالش مواجه کند. اینکه چه ضرورتى به طرح 
این ادعا وجود دارد بر ما مشخص نیست. این درست 
که ایران به نتیجه خوبى در بازى با سوریه نرسید اما 
دلیل قانع کننده اى نیست که تصور احتمال تبانى در 
این بازى داشته باشیم. شاید طرح چنین موضوعاتى 
صرفاً به جهت رسانه اى شدن و در تیرس رسانه ها 
قرار گرفتن باشــد. بى آنکه به تبعات احتمالى آن 

توجه شود.

فرید عاشق عبدا...!

توئیت خطرناك 
نماینده مجلس

قسمتى از ساختمان باشگاه ذوب آهن دچار حریق 
شــد.  به گزارش خبرگزارى فارس، قســمتى از 
ساختمان باشــگاه ذوب آهن در اصفهان   دچار 
حریــق و آ تش ســوزى شــد. در این ســانحه 
آتش ســوزى به کســى صدمه جانى نرسید اما 
بخش هایى از ســاختمان دچار تخریب و آسیب 
شــد. ظاهرا بخشــى از روابط عمومى باشــگاه 
ذوب آهن طعمه حریق شــده است که دلیل آن 

اتصال سیم هاى برق عنوان شده است.

ذوب آهن آتش گرفت!

نصف جهان  سامان قدوس که به امید بازى 
در مقابل تیم هاى کره جنوبى و ســوریه  به 
اردوى تیم ملى فوتبال ایران پیوســته بود، 
بدون اینکــه بتواند با پیراهــن ایران بازى 
کند، به سوئد بازمى گردد.فاصله میان ابراز 
عالقه سامان قدوس براى بازى در تیم ملى 
و پیوستن او به اردوى تیم کى روش، بسیار 
کوتاه بود. هنوز مردم مشغول گوگل کردن 
نام ستاره ایرانى لیگ سوئد بودند که ناگهان 
سامان قدوس به اردوى تیم ملى فراخوانده 
شد تا به همراه شــاگردان کى روش در کره 
جنوبى حاضر شود. این هافبک هجومى با 
شماره 13 به تیم سرزمین مادرى اش ملحق 
شد اما بر اساس قوانین در جدال با کره اجازه 
بازى را به دست نیاورد. انتظار مى رفت شرایط 
براى حضور او در نبرد با سوریه فراهم شود اما 
این اتفاق رخ نداد تا سامان در پایان جدال با 
سوریه، بدون انجام بازى از اردوى تیم ملى 
جدا شود. او پیش تر دســت روى این نکته 
گذاشته بود که اگر تیم را بدون انجام مسابقه 
ترك کند، بســیار آزرده خواهد شد اما حاال 
به نظر مى رسد ســامان چاره اى به جز روبه 
رو شــدن با واقعیت نداشته باشد. اینکه چرا 
وضعیت قانونى این ستاره هنوز مبهم است و 
روند قانونى شدن حضور او در تیم ملى تا این 
اندازه کند پیش مى رود، ممکن است تصمیم 
این بازیکن را با تردیدهایى روبه رو کند. او 
هنوز به صورت رســمى به ایران نپیوسته و 
شاید سوئدى ها در آینده نزدیک دوباره براى 
جذب این بازیکن تالش کنند. حضور سامان 
در تیم ملى، منجر به انجام اولین بازى رسمى 
او نشد اما قدوس حداقل توانست تصویرى 

که از ایران در ذهن داشت را به روز کند.
او حاال با علیرضا حقیقى، ســردار آزمون و 
اشکان دژآگه رابطه صمیمانه اى پیدا کرده 
و انتظار مــى رود در جام جهانــى، یکى از 
ســتاره هاى فیکس تیم ملى باشد. هافبک 
سریع، گلزن و تنومند لیگ سوئد، این روزها 
بدون انجام مســابقه در تور ایران شرکت 
کرد تا براى همیشــه،  در تور ایران ماندگار 

شود.

 سامان با آزردگى رفت

بازیکن سابق تیم ملى فوتبال کشورمان نوشت: «محسن 
جان... آرامش امــروز ما مدیون خون تــو و هم رزمان 
توست. دالورمردانى که از نعمات زندگى چشم پوشیدند 
تا فرزندان این آب و خــاك در میادین جهانى همچون 

فوتبال سربلند کنند.»
مهدى مهدوى کیا بازیکن ســابق تیم ملى کشورمان 
به مناســبت صعود تیم ملى ایران به جام جهانى 2018 
روسیه و همزمانى اش با بازگشــت پیکر شهید محسن 
حججى، دلنوشته اى را منتشــر کرده است که آن را در 

ادامه مى خوانید:
 «محســن جان... آرامش امروز ما مدیون خون تو و هم 
رزمان توســت. دالورمردانى که از نعمات زندگى چشم 
پوشــیدند تا فرزندان این آب و خاك در میادین جهانى 
همچون فوتبال ســربلند کنند. چه حسن اتفاقى است 
بازگشت پیکر پاك تو همزمان که ما صعود تیم ملى به 
جام جهانى را جشــن مى گیریم. مى دانیم روح پرفتوح 
شــهداى مدافع حرم همراه و همدل ایــن راه پرافتخار 
اســت و شــادى و آرامش مردم این ســرزمین، خارى 
است در چشم صهیونیســم و دشــمنان ایران. پاینده

 باد ایران.» 

مدیون حججى هستیم

ذوب آهـن  
دلتنگ حذفى!

فجر سپاسى به فوالدشهر مى آید
 ذوب آهن که فصل پیش نوار قهرمانى هاى متوالــى اش در جام حذفى پاره 
شد از آخر هفته مأموریت دشوار خود را براى رسیدن مجدد به قله پایانى این 

مسابقات آغاز مى کند.
ذوب آهن از ســاعت 18 و 45 دقیقه جمعه(فردا) در اولین مسابقه خود در جام 

حذفى به مصاف فجر سپاسى شیراز مى رود.
سبزپوشان اصفهانى فصل گذشته نتوانســتند از عنوان قهرمانى خود در این 
رقابت ها دفاع کنند. آنهــا که در دو دوره پیاپى این مســابقات در فصل هاى 
94-93 و 95-94 جام قهرمانى را از آن خود کرده بودند پارسال در نیمه نهایى 
قافیه را به تراکتورسازى باختند و از سومین صعود متوالى به فینال بازماندند. 
آن شکســت خانگى براى ذوب آهن نه تنها به قیمت از دست رفتن یک جام 
قهرمانى که به بهاى دورى تیم اصفهانى از آسیا تمام شد تا سبزپوشان نتوانند 
براى سومین دوره پشت ســر هم به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان 
حاضر باشند. آنها حاال بیش از هر زمانى دلتنگ قهرمانى در جام حذفى هستند 
تا مثل گذشته، هم جام آور باشند و هم اینکه به رقابت هاى قاره اى بازگردند.

ذوبى ها براى بازگشــت به آســیا و افزودن به ویترین افتخارات خود حساب 
ویژه اى روى جام حذفى باز کرده اند به خصوص که آنها شروع ایده آلى در لیگ 
هفدهم نداشته اند و با سپرى شدن یک ششــم از مسابقات فعًال در میانه هاى 
جدول جاى خوش کرده اند و تا اطالع ثانوى مدعى جدى قهرمانى در لیگ 

برتر به حساب نمى آیند.
بازى خانگى برابر حریفى لیگ یکى دستکم روى کاغذ شروعى مناسب 
براى آغاز راهى است که شاگردان امیر قلعه نویى امیدوارند در پایان به 
فتح جام قهرمانى منتهى شود. سرمربى حال حاضر ذوب آهن همان 
کسى اســت که فصل پیش با هدایت تراکتورسازى موجبات حذف 
تیم اصفهانى در ورزشگاه فوالدشهر و ناکامى اش در دفاع از عنوان 
قهرمانى را فراهم آورد هرچند که تیم تبریزى هم در فینال از پس 

نفت تهران برنیامد.
از آنجا که فجر سپاسى در چهار دوره اخیر لیگ برتر حضور نداشته است 
از آخرین رویارویى این تیم با ذوب آهن زمان نسبتاً زیادى مى گذرد. جالب آنکه 
در آخرین مصاف دو تیم این فجر بود که ذوب آهن را در معرض سقوط به لیگ 
یک قرار داد. در آن مسابقه که بیســت وهفتم بهمن 92 از هفته بیست وهفتم 
لیگ سیزدهم در ورزشگاه فوالدشهر برگزار شد فجر با یک گل ذوب آهن را برد 
و میزبان اصفهانى را به رده ماقبل آخر جدول فرستاد هرچند که سه هفته بعد 

این نماینده شیراز بود که با سطح اول فوتبال ایران خداحافظى کرد.
باید دید سه سال و شــش ماه و 21 روز پس از آخرین رویارویى ذوب آهن و 
فجر این بار چه نتیجه اى در تقابل آنها با یکدیگر در ورزشگاه فوالدشهر رقم 

خواهد خورد.

بر آن شکســت خانگى
قهرمانى که به بهاى دو
براى سومین دوره پشت
حاضر باشند. آنها حاالب
تا مثل گذشته، هم جام

ذوبى ها براى بازگشــت
ویژه اى روى جام حذفى
هفدهم نداشته اند و با س
جدول جاى خوش کر
برتر به حساب نمى
بازى خانگى برابر
براى آغاز راهى
فتح جام قهرما
کسى اســت
تیم اصفهانى
قهرمانى را فر
نفت تهران بر
که فجرس از آنجا
از آخرین رویارویى این
آخرین مصاف دو تیم در
یکقرار داد. در آن مسا
لیگسیزدهم در ورزشگ
میزبان اصفهانى را به و
این نماینده شیراز بود ک
باید دید سه سال و شــ

فجر این بار چه نتیجه اى
خواهد خورد.
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نصف جهــان  مصاحبه اخیر کاپیتــان تیم فوتبال 
صنعت نفت آبادان صحــت ادعاى نصف جهان 
مبنى بر اینکه صنعت نفت با تیم اول خود در مقابل 

سپاهان حاضر مى شود را ثابت مى کند.
 مرتضى اسدى در گفتگو یى، درمورد وضعیت این 
تیم در تعطیالت گفت: یک اردوى بســیار خوب 
در بروجرد داشــتیم، فرصت خوبى بود تا یکى دو 
بازیکن جدید تیم با سایر بازیکنان هماهنگ شوند. 
در این اردو ابتدا به بازسازى تیم پرداختیم چرا که 
سه بازى فشرده طى 11 روز داریم. سپس کارهاى 
بدنى و تاکتیکى انجام دادیــم. بازیکنان جدید با 
نفرات قبلى هماهنگ شــدند و آماده مى شــویم 
تا پنج شــنبه(امروز) در چارچــوب جام حذفى به 

میدان برویم.
وى درمورد اینکه صنعت نفت از پنج بازى ابتدایى 
خود 7 امتیاز کســب کرده اســت اظهار داشت: 
مى توانســتیم بهتر از ایــن نتیجــه بگیریم اما 
مصدومیت دوســه بازیکن اصلى تیم کمى به ما 
لطمه زد. البته جایگاه تیم تا به اینجا بد نبوده است 
و مى توانیم وضعیت بهترى پیدا کنیم. 25 مسابقه 
دیگر باقى مانده و رفته رفتــه هماهنگ خواهیم 
شد. دو بازیکن جدید ما هم قبًال سابقه کار با فراز 
کمالوند را دارند و مى توانند خیلى زود به شــرایط 

مناسبى برسند.
کاپیتان صنعت نفت در رابطه با دیدار با تیم سپاهان 
گفت: بازى بسیار سختى در پیش داریم؛ این بازى 
در خانه حریف برگزار مى شــود و بــه دنبال این 
هستیم که با ارائه یک نمایش هوشمندانه و منطقى 
گام اول را محکم برداریم. سپاهان سابقه قهرمانى 
در جام حذفى را دارد و یکى از مدعیان امسال است.

اســدى در رابطه با اینکه گفته مى شود قرار است 
تیمش با بازیکنانى که کمتر به میدان رفتند در جام 
حذفى حضور یابد و به نوعى از تیم دوم خود استفاده 
کند اظهار داشت: با تیم کامل به اصفهان آمدیم. 
اینکه چه کســانى بازى مى کنند صالحدید کادر 
فنى است اما با همه قوا به اصفهان آمدیم و فقط 

یکى دو بازیکن مصدوم داریم.
وى در رابطه با عملکرد تیم ملى مقابل ســوریه 
اظهار داشــت: تیم ملى باعث افتخار ایران است، 
واقعًا باید به بازیکنان دست مریزاد گفت. آنها آمار 
و ارقام خوبى در راه صعود به جام جهانى از خود به 
جاى گذاشتند. صعود بســیار قدرتمندانه اى بود. 
مى شد پایان بهترى داشــت اما بازیکنان از سفر 
طوالنى کره به ایران خســته بودند. این بچه ها 
با تالش بیشتر و برنامه مناســب تر مى توانند در 
جام جهانــى خوش بدرخشــند و عملکرد خوبى 

داشته باشند.

اسدى: با تمام قوا 
در اصفهان هستیم

خوش شانسى تائه یونگ

تیم شــیجیاژوانگ اور برایــت با مربیگرى افشــین قطبى با تســاوى 
برابــر ژینجیانگ تیان شــان در جایگاه ســوم لیگ یک چیــن ماندگار

 شد.
افشــین قطبى، ســرمربى ســابق پرســپولیس و تیم ملى ایران، بعد از 
چند سال مربیگرى در ژاپن و ســپس تایلند امســال در لیگ دسته اول 
چین با تیم  شــیجیاژوانگ اور برایــت حضور دارد و مى تواند با کســب 
نتایج مناســب در بازى هاى باقیمانــده این تیم را به ســوپر لیگ چین

 برساند.
 شــیجیاژوانگ اور برایت اکنون با اختالف 7 امتیازى نسبت به تیم دوم و 
9 امتیازى نسبت به تیم اول در جایگاه ســوم جدول لیگ یک قرار دارد و 
با توجه به اینکه شش مســابقه دیگر تا پایان رقابت هاى لیگ یک چین 
مانده، این تیم مى تواند با جبران امتیازات خودش را به صعود به سوپر لیگ 

نزدیک تر کند.
تیم افشین قطبى در بازى برابر ژینجیانگ تیان شان ابتدا و در همان نیمه 

اول با دو گل از حریف عقب افتاد؛ اما با شــروع نیمــه دوم و پس از اخراج 
بازیکن تیم حریف، شیجیاژوانگ اور برایت با هدایت افشین قطبى توانست 
با دوگل «آدریانو» و «کایمو ژنگ» بازى را به تساوى بکشاند. گل دوم تیم 
قطبى در دقیقه 90 بازى به ثمر رسید تا این تساوى ارزش بیشترى براى 

او و یارانش داشته باشد.
تیم شــیجیاژوانگ اور برایت با هدایت افشین قطبى در پنج بازى اخیرش 

یک باخت، یک برد و سه تساوى به دست آورده است.

  قطبى از شکست، تساوى ساخت 

 برانکو به لرزه افتاد
نصف جهــان  نمایش ضعیف بیرانوند 
و شکســت او در مصاف بــا «عمر 
السوما»، بیش از هر کسى سرمربى 
پرســپولیس را به لرزه انداخت و او را 
بابت دیدار برگشت با االهلى و  دوئل 
مجدد گلر تیمش با السوما نگران کرد. 
علیرضا بیرانوند در دومین دیدارى که 
با عمرالسوما در چند هفته اخیر داشته 
هم مغلوب این مهاجم توانمند شــد. 
بعد از گل دقیقــه دوم در دیدار رفت 
پرســپولیس و االهلى عربستان،در 

دیدار با ســوریه هــم دقیقه 92 
بیرانوند به سادگى تسلیم سوما 
شد و مهاجم ســورى توپ را 
از بیــن پاهــاى دروازه بان 
تیم ملى به تــور دروازه ایران 

رساند. این درخشش سوما برابر 
بیرانوند در حالى اســت که در 

روزهاى پیــش رو یک بار 
دیگر این دوئل شکل خواهد 
گرفــت و دیدار برگشــت 
پرســپولیس و االهلى هم 
محــل تقابــل بیرانوند و 
ســوما خواهد بود. برانکو 
سرمربى پرسپولیس اما 
از حاال باید به فکر باشد 
که بیرانوند با سوما دوئل 
تک به تک نداشته باشد. 
مهاجم سورى نشان داده 

از کوچک ترین فرصت ها براى ضربه 
زدن به بیرانوند بهترین اســتفاده را 
مى برد. باید خط دفاع پرســپولیس 
ســوما را دور از خط دروازه نگه دارد 
و اجازه پا به توپ شــدن او در باکس 
قرمزها را ندهد. اگر سوما کمى آزادى 
داشته باشــد، برانکو مثل کى روش 
تاوان خواهد داد. حتى اگر خط حمله 
مطمئنى داشته باشــد. ممکن است 
بى توجهى به این هشــدار افسوس 
خداحافظى با لیگ قهرمانان را براى 
سرخ ها در پى داشته باشد.

میزبان 2022 به فنا رفت!  نمایش ضعیف کریمى
نصف جهــان  علــى کریمى بازیکن 
اصفهانــى و ســایر بازیکنانــى که 
تجربــه کمترى در پوشــیدن لباس 
تیم ملى داشتند در دیدار با سوریه سر 
درگم بودند و نتوانستند برنامه هاى 
ســرمربى را در زمین پیاده کنند.در 
برنامه ابتدایى، آخرین بازى تیم ملى 
برابر سوریه در آزادى به راحت ترین 
بازى تعبیر مى شد اما در نهایت یکى 
از ســخت ترین و البته پراشتباه ترین 
بازى هاى ایران را دیدیم. تا اندازه اى 
که کى روش هم به تعدد اشــتباهات 
اعتراف کند و البته اعتراض هایى که 
در جریان بازى از شاگردانش داشت. 

کى روش با دو تعویض در 
دقایق ابتدایى نیمه دوم 
نشان داد از روند حرکتى 
تیمش راضى نیست. به 
خصــوص در خط دفاع 
که شــاید به انــدازه 
همه 9 دیدار گذشــته 
موقعیت شوت زنى در 
اختیار سوریه قرار دادیم. 
اتفاقى کــه کالفگى 

کى روش را در پى داشت تا در ابتداى 
نیمه دوم روزبه چشمى را جایگزین 
على کریمى کنــد. دقایقى بعد هم 
محمد انصــارى از زمین بازى خارج 
شد تا دومین بازى ملى اش حدود 55 
دقیقه طول بکشــد و عزت ا... پورقاز 

وارد زمین شود.
هم انصارى و هــم کریمى در اولین 
بــازى ملى مهــم خود درخشــان 
ظاهر شــده بودند. کریمى در دیدار 
با ازبکســتان و انصــارى در دیدار 
هفته گذشــته برابر کره. اما در این 
دیدار براى دو بازیکــن آینده دار تیم 
کى روش شب خوبى نبود و سرمربى 
تیم ملى هم ترجیح داد خیلى زود آنها 
را از زمین بازى بیرون بکشد. هرچند 
در نهایت تیم ملى روى پاس اشتباه 
رضاییــان و عملکرد ضعیف 
بیرانوند نتوانست برد 
شــیرین خود را 

حفظ کند.

نصف جهان در شماره دیروز  نوشتیم و امروز بار دیگر تکرار مى کنیم که طبق 
اخبار دریافت شده توسط نصف جهان، بحث حضور صنعت نفت آبادان با تیم 
دوم در دیدار با ســپاهان در رقابت هاى جام حذفى یک دروغ بزرگ و بازى 

تبلیغاتى براى فریب دادن سپاهان است و کرانچار باید خیلى مراقب باشد.
  مرحله یک شــانزدهم نهایى رقابت هاى جام حذفى باشــگاه هاى کشور 
از امروز( پنج شــنبه ) با رقابت 32 تیم و با حضور تیم هاى لیگ برترى آغاز 

مى شود.
در یکى از دیدارهاى این مرحله تیم هاى ســپاهان اصفهان و صنعت نفت 
آبادان، از ســاعت 18و 45 دقیقه امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به 
مصاف یکدیگر مى روند تا تکلیف یکى از تیم هاى صعود کننده به مرحله یک 
هشتم نهایى مشخص شود و یکى از تیم هاى لیگ برترى وداع زودهنگامى 

با جام حذفى این فصل داشته باشد.
طالیى پوشان اصفهان در حالى به مصاف شاگردان فراز کمالوند در صنعت 
نفت  مى روند که آبادانى ها قصد کناره گیرى از این رقابت ها را داشــتند اما 
با اخطار ســازمان لیگ از نیت خود منصرف شــده و پاى به این رقابت ها 
مى گذارند. البته با اعالم اولیه کمالوند، نفت  آبادان با ترکیبى بســیار جوان 
و با حضور بازیکنانى که فرصت کمترى براى بازى در مسابقات لیگ دارند 

پاى به زمین نقش جهان مى گذارند و به نوعــى با تیم دوم در برابر زردهاى 
اصفهان صف آرایى مى کند، موضوعى که به نظر مى رسد به دور از واقعیات 
باشد و با اطالعات کسب شده توســط خبرنگاران نصف جهان، هدف این 
اعالم ها این است که خیال سپاهانى ها بابت یک بازى ساده راحت باشد ولى 
در نهایت آبادانى هاى قصد دارند با ترکیبى اصلى و قدرتمند در نقش جهان 

به میدان بروند.
سپاهان این فصل از رقابت هاى لیگ برتر را با نتایج تقریبًا ضعیف آغاز کرده 
و تا به اینجاى کار انتظارات هواداران خود را برآورده نکرده است، شاگردان 
کرانچار امیدوارند با شکســت نفت آبادان نخستین پیروزى خود را در نقش 

جهان جشن بگیرند تا با روحیه مضاعف مسابقات لیگ برتر را ادامه دهند.
سپاهان با کســب چهار عنوان قهرمانى در رقابت هاى جام حذفى یکى از 
پرافتخارترین تیم هاى این رقابت ها محسوب مى شود و امیدوار است با کسب 
یک قهرمانى دیگر، سهمیه رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا را از آن خود کند 

و بر افتخارات خود در این رقابت ها بیافزاید.
«مروان حســین» و «رافائل کریوالرو » دو بازیکن بین المللى ســپاهان 
هســتند که تا به اینجاى کار فرصت کمترى براى بازى به آنها رســیده و 
کرانچار امیدوار اســت تا با آمادگى کامل ایــن دو بازیکن و جذب احتمالى 

على کریمى با تیمى کامل و منسجم تر از گذشته ادامه رقابت ها را پیگیرى
 کند.

زردپوشــان اصفهانى در نیمه نهایى فصل گذشته رقابت هاى جام حذفى با 
هدایت عبدا... ویسى مغلوب نفت تهران شدند تا وداع تلخى از این رقابت ها 

داشته باشند.
در آن سوى میدان، شاگردان فراز کمالوند در حالى به مصاف سپاهان مى روند 
که لیگ هفدهم را امیدوارانه آغاز کردند و با کسب دو پیروزى، یک تساوى و 

دو شکست با 7 امتیاز در رده  پنجم رقابت هاى لیگ برتر جاى دارند.
آبادانى هاى با جذب چند بازیکن مطرح داخلى و خارجى تیم منظم و منسجمى 
را روانه مســابقات این فصل کرده اند تا نتایج تقریبــًا ضعیف خود در فصل 
گذشته را جبران کنند و بار دیگر شــور فوتبال را به منطقه موسوم به برزیل 

ایران بازگردانند.
«آگوستو ســزار»، «لوســیانو پریرا» و «مگنو باتیســتا» بازیکنان برزیلى 
آبادانى ها هستند که نقش بسیار مؤثرى در روند روبه رشد آنها در این فصل 
داشته اند و حضور آنها شــرایط را براى هر تیمى دشــوار مى کند. باید دید 
دربى زردهاى ایران از دو خطه آبادان و اصفهان بــه نفع کدام تیم به پایان 

مى رسد.

 هشدار نصف جهان به سپاهان

«تیم دوم»  یک بازى تبلیغاتى است
وزیــر ورزش و جوانــان مى گوید در تالش اســت با 
هماهنگى بین همه عناصر زمینــه حضور خانواده ها در 

ورزشگاه فراهم شود. 
مسعود ســلطانى فر وزیر ورزش و جوانان درباره حضور 
خانواده ها در ورزشگاه گفت: تالش مى کنیم با همفکرى 
و هماهنگى شــرایط حضور خانواده ها را در ورزشگاه ها 
فراهم کنیم. مطمئنم مردم ما به درجه اى از فهم، شعور و 

آگاهى رسیده اند که مالحظات فرهنگى را رعایت کنند.
وى افزود: در گذشته خانواده ها به ورزشگاه مى رفتند و 
ما مشکلى نداشتیم. فکر مى کنم هواداران و تماشاگران 
حتمًا حریم هایى را که باید رعایت کنند، رعایت خواهند 
کرد. به مرور تالش مى کنیم با زمینه سازى، توجیه کردن 
و هماهنگى بین همه عناصر شاهد حضور خانواده ها در 

ورزشگاه باشیم. 

گویا تساوى تیم ملى مقابل ســوریه و ناکامى کى روش و 
شــاگردانش در بردن این تیم باعث خوشحالى یکسرى از 
هموطنانمان شده است. حسین قدیانى، نویسنده روزنامه 
اصولگراى وطن امروز درباره این تســاوى نوشته: سوریه  
آنقدر جنگید تا به مرحله پلى آف صعــود کند؛ تا بعد از چند 
سال، یک خنده واقعى بر لب مردم زخم خورده اش بنشاند.  
گاهى باورم هســت «خدا» خودش را در عالم فوتبال،  به 
خوبى نشان مى دهد؛ «ایران» را از همه زودتر رهسپار «جام 
جهانى» مى کند و «ســوریه» را هم به مرز صعود نزدیک 
مى کند. در سالیان اخیر، شاهد همراهى و همکارى دولت 
سوریه و شخص «بشار اسد» با دولت ایران، در امر مقدس 
ایستادگى علیه تروریست ها و البته صهیونیست ها بوده ایم 
جا دارد «پیروزى فوتبالى جبهه مقاومت» را استعاره از لطف 
خدا بدانیم که عن قریب،  تیــر هیچ حرمله اى، الالیى هیچ 

عروسکى را مبدل به عزا نکند؛ ان شاءا...

شاید باید «شین تائه یونگ»، سرمربى کره جنوبى 
را خوش شانس  ترین مربى این روزهاى فوتبال 
جهان بدانیم. او که بعــد از باخت کره به قطر در 
هفته هشتم مسابقات انتخابى جام جهانى 2018 
جاى «اولى اشــتیلیکه» را گرفته بود مأموریت 
داشــت با پیــروزى در الاقل یکــى از دو بازى 
باقیمانده شانس کره را براى صعود باال ببرد. اما او 

خوش شانس تر از این حرف ها بود!
کره جنوبى با دو تساوى و 2 امتیاز از دو بازى آخر 
توانست به صورت مستقیم به جام جهانى صعود 
کند و این چیزى بود که خوش بین ترین طرفدار 
تیم ملى کره هم فکــرش را نمى کرد. اما باخت 
ازبکستان به چین در  هفته نهم و تساوى با کره در 
کنار توقف سوریه در مقابل ایران باعث شد کره 
با 2 امتیاز از دو بازى آخرش بتواند به جام جهانى 
برسد. جالب تر اینکه تیم او در این دو مسابقه گل 

هم نزد!

نصف جهــان  حاال همــه بیش از هر 
زمانى به کشورى که قرار است در جام 
جهانى 2022 میزبان جام جهانى باشد 
لبخند مى زنند.در جــدول رده بندى 
گروه A مسابقات انتخابى جام جهانى 
2018 در آسیا اتفاق عجیبى افتاد. تیم 
ملى قطر که میزبان جام جهانى 2022 
است در جدول تیمى این گروه آخر شد. 
در واقع میزبان جام جهانى 2022 نه 
تنها نتوانست پیش از دوره میزبانى اش 
حضور در جام جهانــى را تجربه کند 
بلکه در مرحلــه انتخابى آخرین دوره 
قبــل از میزبانــى اش در گــروه آخر

 شد.
قطرى ها در آخرین بازى در حالى که 
میزبان چین بودند با نتیجه 2 بر یک به 
این تیم باختند. آنها ابتدا با گل عفیف 
از چین جلو افتادند. اما چین در دقیقه 
74 گل تساوى را زد. چینى ها در دقیقه 
80 یک بازیکنشان را هم با کارت قرمز 
از دست دادند اما سه دقیقه بعد به گل 

دوم رسیدند و توانستند این برترى را تا 
پایان حفظ کنند.

آخر شــدن قطر در این گروه مى تواند 
کنایه  اى باشــد به آنها که این کشور 
را به عنوان میزبان جام جهانى 2022 
انتخاب کردند. کشورى که هیچ افتخار 
قابل ذکرى حتى در سطح قاره آسیا هم 
ندارد. آنها لذت حضور در جام جهانى را 
هم به لطف میزبان شدن شان خواهند 
چشــید نه به دلیل انتخاب شــدن در 
مســابقات انتخابى. اما حتى میزبان 
شدن قطر هم بى حرف و حدیث نبوده. 
اخبار زیادى درباره پرداخت رشــوه از 
ســوى قطرى ها به مقامات وقت فیفا 
وجود دارد که نشــان مى دهد انتخاب 
این کشور به عنوان میزبان جام جهانى 
2022 هم سالم و قانونى نبوده. اما براى 
این کشور ثروتمند این چیزها اهمیتى 
ندارد. همین که بــا این میزبانى ها نام 
قطر تا چند ســال بر سر زبان  ها بیافتد 

کافى است. 

ش با دو تعویض در 
 ابتدایى نیمه دوم 
 داد از روند حرکتى 
ش راضى نیست. به 
ـوص در خط دفاع 
ــاید به انــدازه 
9 دیدار گذشــته 
ت شوت زنى در 
 سوریه قرار دادیم.
ى کــه کالفگى 

تیم ملى هم ترجیح داد خیلى زود آنها 
را از زمین بازى بیرون بکشد. هرچند 
در نهایت تیم ملى روى پاس اشتباه 
رضاییــان و عملکرد ضعیف 
بیرانوند نتوانست برد 
شــیرین خود را 

حفظکند.

وزیر امید داد!

خوشحالى نویسنده 
اصولگرا از نب ردن تیم ملى

س و االهلى عربستان،در 
2وریه هــم دقیقه 92
سادگى تسلیم سوما 
م ســورى توپ را
ــاى دروازه بان 
ــور دروازه ایران 
رخشش سوما برابر
اســت که در حالى
ــش رو یک بار 
ئل شکل خواهد 
برگشــت  یدار
س و االهلى هم 
ــل بیرانوند و 
هد بود. برانکو 
سپولیس اما 
به فکر باشد
ا سوما دوئل
نداشته باشد.
ى نشان داده

را براى با لیگ قهرمانان خداحافظى
سرخ ها در پى داشته باشد.
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شنبه یازدهم شهریورماه دو مرد جوان که درحال بازدید 
از غار یخى «چما» در چهارمحــال و بختیارى بودند، 
کمتر از چند ثانیه زیر آوارى از یخ دفن شده و جان خود 

را از دست دادند. 
مدیرکل میراث فرهنگى و گردشگرى استان چهارمحال 
در این باره مى گوید قبًال به گردشگران هشدار داده بودیم 
بیش از حد مجاز وارد این غار نشوند، اما مسئول کارگروه 
غارنوردى و غارشناسى استان اذعان مى کند هیچ تابلوى 

هشدارى حوالى آن غار وجود ندارد.
«چما» را یکى از نادرترین و اعجاب انگیزترین غارهاى 
اســتان چهارمحال و بختیارى معرفى کرده اند که در 
25 کیلومترى چلگرد واقع شــده و در اصل یک انبار پر 
برف است که گفته مى شود ارتفاع دیواره هاى برفى آن 
گاه تا 50 متر مى رسد. به گفته  سعید محمدى، مسئول 
کارگروه غارنوردى و غارشناسى اســتان چهارمحال 
و بختیارى، چما، تفرجگاه محلــى مردم چهارمحال و 
بختیارى و استان هاى حاشیه اى همچون خوزستان و 
فارس است اما هیچ امکانات رفاهى و امدادى ندارد! او 
مى گوید:  غارنوردها چما را یک غار نمى دانند، چون آنجا 
در اصل دره اى با طاق برفى است که درونش با برف و 

یخ پوشیده شده است.
محمدى که حدود یک ماه پیش به چما رفته است، درباره  
ایمنى این غار به ایسنا، توضیح مى دهد:  با اینکه این غار 
یخى به عنوان جاذبه  گردشگرى زیاد معرفى شده اما نه 
تابلوى هشداردهنده دارد، نه نگهبان و مرکز هالل احمر 
در نزدیکى آن نیست و نه من تا حاال شنیده ام درباره ورود 
به آن در استان هشــدار داده و اطالع رسانى 

کرده باشند.
این درحالى است که بعد از مرگ آن دو جوان، 
بهمن عسگرى، مدیرکل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان چهارمحال 
و بختیارى که اعتقاد داشــت پیشروى بیش 
از حد در این غار عامل اصلى بــروز حادثه بوده، 
تلویحًا علت بروز این حادثه را متوجه گردشــگران 
دانسته و گفته: همواره به گردشگران توصیه و هشدار 
داده مى شود بیش از حد مجاز در درون غار وارد نشوند، 
چون ممکن است به ســبب تغییرات دمایى قندیل ها 

سقوط کنند.
مؤذن پــور، پدر آن دو جــوان کــه در روز حادثه بر اثر 
برخورد یــک قطعه یخ، یکى از پاهایش مصدوم شــد 
نیز حرف هاى مسئول کارگروه غارنوردى و غارشناسى 
استان چهارمحال و بختیارى را تأیید مى کند و به ایسنا 
مى گوید: آن روز گردشگران زیادى اطراف غار بودند و 
خیلى ها به داخل آن مى رفتند، امــا نه نگهبانى بود که 
هشــدار بدهد و نه حتى یک تابلو در مسیر و یا نزدیکى 
غار. این هشــدارى که مى گویند را کجا و از چه طریق 

داده بودند.
مسئول کارگروه غارنوردى و غارشناسى استان مى گوید:  
وقتى منطقه  گردشگرى را به عنوان تفرجگاه معرفى و 
تبلیغ مى کنند، باید رفاه و ایمنى آن را هم تأمین کنند. 
چما و مناطق مشــابه آن، در ســال هاى گذشته جان 
بســیارى را گرفته، ولى براى تغییر این وضعیت کارى 

نشده است.  
رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان کوهرنگ نیز 
تأیید کرده که ســال هاى پیش در غار یخى چما موارد 
فوتى وجود داشته، اما ریزش یخ براى نخستین بار اتفاق 

افتاده است.
مؤذن پور که در سوگ فرزندانش است، درباره آن حادثه 
توضیح مى دهد: آن روز تعداد زیادى گردشگر در اطراف 
چما بودند. ما هشت نفر بودیم که پنج  نفرمان، یعنى دو 
پسرم که جانشان را در آن غار یخى از دست دادند، من 
و دامادم و نوه ام باال رفتیــم، وارد غار اول و بعد غار دوم 
شدیم، افراد دیگرى همزمان در غار بودند. بعد از بازدید 
مى خواستیم برگردیم که ناگهان صداى مهیبى شبیه 
انفجار آمد، تکه یخ بزرگى با پاهایــم برخورد کرد و به 
زمین افتــادم و دیدم که حجم زیادى از یخ روى ســر 

فرزندانم آوار شده است.
وى ادامه مى دهد:  از ناحیه  پا مصدوم شده بودم قادر به 
انجام کارى نبودم و کشان کشان به سمت خروجى غار 
و دامادم که با فرزندش بیــرون دهانه بود، رفتم. همان 
موقع گردشگرانى که در منطقه حاضر بودند به سمت 
روستا رفتند و اهالى را خبر کردند، تا 20 کیلومترى غار 
امکان  آنتن دهى تلفن همراه وجــود ندارد و هیچ مرکز 
امدادرسانى نیست، براى همین رسیدن نیروهاى امدادى 

طول کشــید. براى نجات ما تعداد زیادى از محلى ها با 
وسایل مختلف آمدند، حدود سه ساعت طول کشید تا 
فرزندانم را از زیر برف بیرون بکشند و وقتى پایین آمدیم، 

تازه امدادگران و آمبوالنس رسید.
این اظهارات را بیژن طاهرى، رئیس جمعیت هالل احمر 
شهرستان کوهرنگ هم تأیید کرده و گفته که ساعت 
13و45  دقیقه روز شنبه 11 شــهریورماه اعضاى یک 
خانواده از استان فارس، براى گردش به غار یخى چما 
در شهرستان کوهرنگ آمده بودند که دچار حادثه شده و 
بر اثر ریزش یخ از سقف این غار دو جوان 32 و 27 ساله 
کشته شدند و پدر 58 ساله آنها از ناحیه زانو مصدوم شد.

او اظهار کرده بود که به دلیل صعب العبور بودن منطقه و 
جاده خاکى به سمت غار و عدم آنتن دهى تلفن همراه در 

محدوده  این حادثه، تقریبًا ساعت 3و30  دقیقه به اداره 
جمعیت هالل احمر شهرستان کوهرنگ اطالع رسانى 
شد و سریعًا دو اکیپ نیروى امدادى و یک اکیپ نیروى 

اورژانس به منطقه اعزام شد.
چما در سایت اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان چهارمحال و بختیارى جزو غارهاى 
جذاب اســتان از نظر گردشــگرى معرفى شده و هیچ 
هشدارى درباره  وضعیت ایمنى و خطرات احتمالى آن 
داده نشده است، هرچند که در همین سایت یک هشدار 
کلى داده شده که خانواده و گردشگران مراقب تبلیغات 
فریبنده باشند و با تورهاى گردشگرى غیرمجاز برخورد 
مى شود، اما درباره  جاذبه هاى خطرآفرین این استان هیچ 

مطلبى دیده نمى شود.

سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران از حریق گسترده 
در یک کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف واقع در جاده 

قدیم کرج خبرداد.
سید جالل ملکى گفت: ســاعت 6 و یک دقیقه صبح 

چهارشــنبه  روز 
(دیروز)آتش سوزى 
گســترده در یــک 
کارخانه تولید ظروف 
یکبار مصــرف واقع 
در جــاده قدیم کرج، 
خیابان ســامانى پور 
به نیرو هاى سازمان 
آتش نشــانى اطالع 
داده شد. وى افزود: 
بالفاصله نیرو هاى 8 
ایســتگاه سازمان در 
محل حاضر شدند و 
اقدامات خود را آغاز 

کردند.
سخنگوى ســازمان آتش نشــانى تهران با اشاره به 
وضعیت محل حادثه اظهار داشت: محل حادثه مجموعه 
کارخانه ها و انبار هاى تولید ظروف یکبار مصرف بود که 
یکى از کارخانه هاى این مجموعه به وسعت 5000 متر 

مربع به طور کامل شعله ور شده بود.

ملکى ادامه داد: به دلیل وجــود حجم قابل توجه کاال 
و سقف شــیروانى کارخانه، آتش نشــان ها عملیات 
دشوارى را پیش رو داشــتند و در نخستین اقدام شش 
کپسول گاز مایع که انفجار هر یک از آنها مى توانست 
کل منطقــه را بــا 
خطر مواجــه کند را 
از محــدوده خــارج 

کردند.
ســخنگوى سازمان 
آتش نشــانى با بیان 
اینکه به دلیل سوختن 
مواد پالستیکى، دود 
ســیاه رنگى از محل 
آتــش ســوزى به 
آســمان برخاسته و 
از کیلومترهــا دورتر 
قابل مشــاهده بود، 
افــزود: ســرانجام 
پــس از دو ســاعت 
تــالش آتــش نشــانان موفــق شــدند حریــق را 
مهار کــرده و شــعله هاى آتــش را خامــوش کنند. 
بررســى ها نشــان مى داد هیچ کس در ایــن حادثه 
مصدوم نشــد و حادثه تنها خسارت مالى سنگینى به با

ر آورد.

زن و شــوهر جوانى که پسرى 17ســاله را در مشهد به 
گروگان گرفته بودند دستگیر و پسر نوجوان از چنگ آنها 

رها شد.
پسر 17ساله بعداز ظهر روز دوشنبه گذشته از خانه شان واقع 
در خیابان تعبدى مشهد خارج شد. «مهدى» آن روز به خانه 
بازنگشت و خانواده اش تا غروب روز بعد دل نگرانش بودند. 
ساعت 5بعد از ظهر روز سه شنبه چهاردهم شهریورماه بود 
که فردى ناشناس از گوشى تلفن همراه مهدى با برادر او 
تماس گرفت و اظهار داشت این پســر 17ساله در اختیار 
ماست و باید در ازاى آزادى اش صد میلیون تومان سفته 

بدهید.
برادر مهدى که ازشنیدن این خبر شوکه شده بود با پلیس 

110تماس گرفت و تقاضاى کمک کرد.
رئیس پلیس استان خراسان رضوى درباره این پرونده که 
در کمتر از 26ساعت از لحظه مفقود شدن پسر نوجوان به 
نتیجه رسید گفت: با گزارش ماجراى آدم ربایى به پلیس 
110مأموران کالنترى شــهید هاشــمى نژاد با هدایت 

سرهنگ بوستانى،فرمانده انتظامى مشهد به محل اعزام و 
تحقیقات اولیه با توجه به اهمیت موضوع آغاز شد.

ســردار قادر کریمى افزود: مأموران انتظامى با دقت نظر 
و هوشیارى در پیگیرى این پرونده به سرنخ هایى دست 
یافتند که منجر به ردزنى و شناسایى عامالن آدم ربایى و 

مخفیگاه آنان در بلوار طبرسى شمالى مشهد شد.
رئیس پلیس استان خراسان رضوى گفت: مأموران انتظامى 
خانه مسکونى پالك 20 در محدوده بلوار طبرسى شمالى 
مشهد را ساعت 23و30دقیقه روز گذشته با هماهنگى مقام 

قضائى به طور غافلگیرانه مورد بازرسى قرار دادند.
پلیس در این عملیات مرد 29و همســر 25ساله اش را به 
اتهام آدم ربایى دستگیر کردند و گروگان 17ساله از چنگ 

آنان رها شد.
سردار کریمى با اشاره به کشف 170میلیون تومان سفته 
از منزل مســکونى گفت: تحقیقات پلیســى با دستورات 
تخصصى مقام قضائى براى کشف ابعاد مبهم این پرونده 

ادامه دارد. 

رئیس کل دادگسترى استان اردبیل از اعتراض متهم 
پرونده «آتنا اصالنى» به حکم صادره خبر داد.

حجت االسالم و المسلمین محمدعلى قاصدى گفت: 
وکیل مدافع متهم پرونده آتنا اصالنى به حکم صادره 
از دادگاه بدوى اعتراض کــرده و اکنون پرونده براى 

رسیدگى به دیوان عالى کشور ارسال شده است.
بر اســاس این گزارش، حجت االسالم و المسلمین 
محمدعلى قاصدى 12 شــهریور مــاه از ابالغ حکم 
پرونده آتنا اصالنى به طرفین پرونده خبر داده بود. وى 
گفته بود که هر زمان به حکم صادره از ســوى دادگاه 
بدوى اعتراض شود، پرونده براى رسیدگى به اعتراض 

به دیوان عالى کشور ارسال مى شود.
سیدناصر عتبانى،  دادستان عمومى و انقالب اردبیل 8 
شهریور ماه در گفتگو با ایسنا از صدور حکم پرونده قاتل 

آتنا اصالنى خبر داد. 

عامل قتل زن 18 ساله در زاهدان دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهى اســتان سیستان و بلوچستان 
گفت: روز شــنبه در پى وصول خبــرى مبنى بر 
قتل زن جوان 18 ســاله در اثر خفگــى  در یکى 
از محله هــاى شهرســتان زاهدان، شناســایى و 
دســتگیرى قاتل به صورت ویژه در دســتور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت.
سرهنگ ابراهیم مالشاهى افزود: کارآگاهان پلیس 
پس از انجام کار اطالعاتى و با اقدامات پلیسى، از 
هویت متهم فرارى که مرتکب قتل شده بود مطلع 

و وى را تحت نظر و مراقبت قرار دادند.
ســرهنگ مالشــاهى ادامه داد: مأموران پلیس با 
هماهنگى مقــام قضائى متهم را کــه جوانى 25 
ســاله بود، در یک عملیات ضربتــى و غافلگیرانه 
در کمتر از ســه ســاعت شناســایى و دســتگیر 

کردند.
رئیس پلیس آگاهى استان سیستان و بلوچستان  در 
پایان با اشاره به اینکه قاتل پس از رو به رو شدن با 
ادله و مستندات پلیسى به بزه ارتکابى خود اعتراف 
کرد و علت و انگیزه خود از این جنایت را اختالفات 
خانوادگى عنوان کرد، خاطرنشان کرد: متهم پس از 
تشکیل پرونده مقدماتى جهت سیر مراحل قانونى 

به مراجع قضائى معرفى شد.

شنبه یازدهم ش
از غار یخى «چ
کمتر از چند ثان
را از دست دادند
مدیرکل میراث
در این باره مى گ
بیش از حد مجا
غارنوردى و غار
هشدارى حوالى
«چما» را یکى
اســتان چهار
25 کیلومترى
گ برف است که
گاه تا 50 متر م
کارگروه غارنو
و بختیارى، چم
بختیارى و است
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«جعفر مبینى» پدر «شیوا» که دخترش در حادثه 
تصادف دانش آموزان هرمــزگان فوت کرد، در 
گفتگو با مهر در مــورد حواشــى روزهاى اخیر 
و صحت و ســقم رضایتنامه اى کــه در فضاى 
مجازى منتشر شده است، با بیان اینکه هیچگونه 
رضایتنامه اى را براى حضور فرزندم در این دوره 
از اردوها امضا نکرده ام بیان داشــت: «نوشــتن 
و امضاکردن رضایتنامه منتشــر شده در فضاى 
مجازى از ســوى من نبوده و امضاى درج شــده 
در زیر این رضایتنامه بــه هیچ وجه مربوط به من 

نیست.»
وى با اشــاره به این نکته که آموزش و پرورش 
نباید فرزندان مردم را بدون امضاى والدین در زیر 
رضایتنامه به اردو ببرد، عنوان کرد: «بنده براى این 
دوره از اردوى دخترم هیچگونه رضایتنامه اى را 

امضا نکرده ام.»
پدر شیوا مبینى گفت: «هنوز خون دخترم خشک 
نشده اســت اما مســئوالن زیادى براى گرفتن 
رضایتنامه و مــدارك به خانه ما مــى آیند. انگار 
زمانى که دختــرم را به اردو مــى بردند رضایت 
ما مهــم نبود ولى حــاال که دخترم را از دســت 
داده ام رضایتنامــه مى خواهــد! وضعیت روحى 
خانواده ام اصًال مناسب نیســت و این ترددهاى 
بى معناى مســئوالن خانواده ما را بیشتر عذاب 

مى دهد.»
وى با اشــاره به برخى شــایعات گفت: «نسبت 
به موضوعــات اخیر شــبانه مرا بــه فرماندارى 
فراخوانده اند و از من خواســتند مدارکى را امضا 
کنم که حتى نمى دانم چیســت و بــا بیان اینکه 

این مدارك را امضا کنید تا از طرف دفتر ریاســت 
جمهورى و وزیر مربوطه به شما کمک شود من را 

تشویق به امضا مى کردند.»
پدر داغدار شیوا مبینى گفت: «از دست دادن فرزند 
براى همه مردم دردناك اســت و براى اینکه این 
حوادث دیگر تکرار نشود و خون این دانش آموزان 
پایمال نشود از همه مردم و اعضاى شوراى شهر 
به عنوان نماینده هاى مردم خواهش مى کنم تا 
هر کارى که از دستشان بر مى آید براى کمک به 

ما انجام دهند.»

درمان 2 مصدوم مشکوك به قطع نخاع
در همین حال وزیــر آموزش وپــرورش در پیام 
تلگرامى خود از درمان دو مصدوم مشــکوك به 
قطع نخــاع در حادثه دانش آمــوزان هرمزگانى 

خبر داد.
در خبرهاى اولیــه از قطع نخــاع دو دانش آموز 
صحبت مى شــد اما وزیر آموزش وپــرورش در 
پیــام تلگرامى خــود اعالم کرد: بــا دعاى همه 
شــما، یکى از دانش آموزان عزیــزم و مربى اش 
که احتمال قطع نخاعشــان زیاد بــود به درمان 
جواب دادند و پزشکان خطر ضایعه نخاعى را رفع 

کردند. 
در این حادثه دو دانش آموز نیــز دچار قطع عضو 
شــدند که یکى از آنها  محدثه شبراست. محدثه 
هم اکنون در بیمارستان شیراز بسترى است و بر 
اثر این حادثه دســت و پاى خود را از دست داده 
است و روز سه شنبه براى درمان زیر تیغ جراحان 

رفت.

پدر دخترى که در حادثه واژگونى اتوبوس جان باخت:

بعد از 
مرگ دخترم 

رضایتنامه مى خواهند
ى گرفت

هم قربان
ارى باز 

ل و بختی
چهارمحا

ب انگیز 
غار اعجا

دفن شدندفن شدن

رى از یخ
ن زیر آوا

 جوا
رى از یخ

ن زیر آوا
  22 جوا

کارخانه 5000 مترى در آتش سوخت

دسیسه شوم زن و شوهر جوان براى پسر 17 ساله

اعتراض متهم پرونده
 «آتنا اصالنى» به حکم دادگاه

خفه کردن 
زن 18 ساله در زاهدان
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گوشى «شیائومى مى 4 آى» (Xiaomi Mi 4i) از جمله 
محصوالت با کیفیت و زیباى این شــرکت چینى است 
که نمایشگرى با تراکم پیکســلى باال براى دیدن فیلم 
 4G   و وبگردى مجهز شــده، از دو ســیمکارت و شبکه
پشتیبانى مى کند، سخت افزارى نســبتًا قدرتمند براى 
انجام بازى هاى HD، دوربینى که تصاویر با کیفیت ثبت 

مى کند و باترى با ظرفیتى عالى دارد.
 ،full HD شیائومى با قرار دادن نمایشگرى با رزولوشن
تراکم 441 پیکســل بر اینچ و اندازه  5 اینچى این مقدار 
اهمیت را به کاربران شیائومى Mi 4i به خوبى نشان داده 
است. شیائومى، تمام ویژگى هایى که یک نمایشگر براى 
رسیدن به درجه  عالى نیاز دارد را براى نمایشگر Mi 4i در 
نظر گرفته است. حتى این نمایشــگر را به بهترین نحو 
ممکن با فناورى شیشه  یک تکه ساخته است. همچنین با 
محافظ  هاى Scratch-Resistant Glass از آن 

محافظت مى شود.
مجهز شدن به حسگر ســنجش نور محیط در کنار پنلى 
که از فناورى IPS بهره مى برد، به نمایشگر Mi 4i کمک 
مى کنند تا بهترین بازده را در تمام شرایط نورى و محیطى 
مختلف داشته باشد. مثل بسیارى از گوشى ها در بخش 
تنظیمات صفحه نمایــش، گزینه هایى براى تغییر حالت 
نمایش رنگ ها در نمایشگر Mi 4i در نظر گرفته شده که 

به بهتر دیدن محتویات، کمک بسزایى مى کنند.
براى در اختیار داشتن سخت افزارى که بتواند بازى هاى 
HD را با کیفیت قابل قبول اجرا کنــد، باید مبلغ زیادى 

بپردازیم. اما هزینــه  پایینى کــه Mi 4i دارد تا حدودى 
خیال تان از داشتن ســخت افزارى قدرتمند براى بازى  
کردن، راحــت مى کند. مجهز شــدن این گوشــى به 
 4i Mi اســنپ دراگون 615 به همراه دو گیگابایت رم به
قدرت اجراى بازى و برنامه هاى متعــددى را مى دهد. 
البته از بابت سخت افزار، نباید انتظار داشته باشید تا تمام 
بازى هاى موجود با هر کیفیتــى را اجرا کند. در عوض و 
برخالف گوشى Mi4 این گوشــى به اندروید اللى پاپ 
نسخه  5,0 مجهز شــده که مى تواند یکى از نقاط قوت 

این گوشى باشد.
در روزهایى که گرفتن عکس هاى ســلفى در مقایســه 

درخواست باالترى بــا عکس هــاى معمولى 
را به خود اختصاص 

؛  نــد ه ا د ا د
شیائومى 

هم ســعى کرده خود را با شــرایط وفق دهد. سنسورى 
5 مگاپیکسلى نشــان دهنده   اهمیتى است که شیائومى 
براى دوربین سلفى قائل است. در کنار عدد مگاپیکسل، 
عدد دریچه  دیافراگم هم نشــان مى دهد که شیائومى، 
 Mi 4i تمام تالش خود را به کار بسته تا شــما بتوانید با
بهترین تصاویر ســلفى را ثبت کنید. با دریچه  دیافراگم 
f/1.8، دوربین سلفى Mi 4i ، نور بیشترى جذب مى کند و 

نتیجه  این جذب نور بیشتر، تصاویرى با روشنایى مناسب 
و شفافیت مطلوب هستند.

 full HD هر دو دوربین مى توانند، ویدیو هایى با رزولوشن
و سرعت 30 فریم بر ثانیه ثبت کنند.

دوربین اصلى سنسورى 13 مگاپیکسلى دارد. شیائومى، 
براى سنســور دوربین اصلى Mi 4i هم کم کارى نکرده 
است. سنســورى که دریچه  دیافراگم f/0,2 باید بتواند 

تصویر شفاف و کم نظیرى ثبت کند..
خرید گوشــى بــا برند هایى که گمنــام بوده انــد؛ اما 
به مرورزمان پیشرفت داشته اند و براى خود نام و نشانى 
دســت و پا کرده اند، جذاب به نظر مى رســد. چرا که این 
برند ها براى رسیدن به چنین شهرتى، محصوالت خود را 
با قیمتى پایین تر در مقایسه با قیمت محصوالت مشابه 
با برند هاى معتبر، روانه  بازار مى کنند. شیائومى Mi 4i با 
طراحى و رابط کاربرى منحصربه فردش بین گوشى هاى 
میان رده حرف هایى براى گفتــن دارد و با توجه به بازه  
قیمتى اش یکى از گزینه هاى مناسب براى خرید است. 
ویژگى ها و امکانات مهم دیگرى که این گوشى را به یکى 
از بهترین انتخاب هاى موجود تبدیل مى کند، نمایشگرى 
5 اینچى با تراکم 441 پیکسل بر اینچ، دوربین اصلى 13 
مگاپیکسلى، سخت افزارى بر پایه  تراشه  اسنپ دراگون 
615 همراه با دو گیگابایت رم اســت. همچنین مواردى 
مثل پشتیبانى از دو سیمکارت و امکان اتصال به اینترنت 
نسل چهارم را هم مى توان در لیست نقاط قوت این گوشى 
قرار داد. البته باید عدم پشتیبانى از کارت حافظه  جانبى 

گیگابایتى را هم هنگام و حافظــه  داخلى 16 
در نظر خرید این گوشى 

گرفت.

 Mi 4i گوشی موبایل شیائومى مدل
دو سیمکارت ظرفیت 16 گیگابایت

Xiaomi Mi 4i Dual SIM 16GB Mobile Phone

Nyjah Huston: #Skatelife یکى از واقعى ترین، 

جالب ترین و گرافیکى ترین بازى هاى اســکیت 
سوارى از استودیوى Hugo Games A/S براى 
اندروید اســت که به صورت رایگان در 
گوگل پلى عرضه شــده اســت. در 
این بازى شــما به اســکیت سوارى در 
مکان هــاى مختلف اعم از خیابان ســاحلى 
مــى پردازیــد و نهایــت هیجــان را تجربه مى 

کنید! کنتــرل و هدایت کاراکتر اصلــى بازى در 
دســتان شماســت به طورى که با انجام حرکات 
نمایشــى به جمع آورى امتیاز و پــول براى خرید

 آیتم هــاى مختلــف مــى پردازیــد! گرافیک 
اچ دى و واقعــى بــازى در کنــار صداگــذارى 
هیجــان آور بــدون شــک تجربــه اى متفاوت 
از بــازى هــاى اســکیت ســوارى را برایتــان 
بــه ارمغــان مــى آورد. از پــارك اســکیت 

بگذریــد و بــه خیابان هــاى پر جنــب و جوش 
ساحلى ونیز بروید! مســیرهاى مختلف را کشف 
کنید و ســاعت ها مشــغول باشــید! کنترلرهاى
 Nyjah Huston: #Skatelife لمسى عالى بازى 
به شما امکان انجام حرکات نمایشى، پریدن و... را 
مى دهد و اگر از عالقه مندان به بازى هاى ورزشى 
اسکیت سوارى باشــید بدون شک محو طراحى و 

ساخت این بازى فوق العاده مى شوید.
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Huston: #Skatelife

جالب ترین و گرافیکى
سوارى از استودیوى
اندروید اسـ
گوگل پلى
این بازى ش
مکان هــاى مخ
مــى پردازیــد و نها

شاید در بسیارى از موارد شما نیز مشــاهده کرده باشــید که برخى از برنامه هاى اندرویدى محدودیت هایى را بر اساس مکان فعلى 
شــما اعمال کرده و نمى توانید از قابلیت هاى آن اســتفاده کنید. این گونه اپلیکیشن ها براى شناســایى مکان جغرافیایى دقیق 
کاربران از جى پى اس دستگاه اســتفاده مى کنند تا کاربر نتواند با اســتفاده از روش هاى معمول موقعیت مکانى خود را تغییر دهد. 
اما براى برطرف ســازى مشــکالت همیشــه راهى وجود دارد و توســعه دهنــدگان اندرویــد روش هاى گوناگونــى را براى 
 Mock دور زدن چنین تحریم هایى منتشــر کرده اند کــه در میان آنها مى تــوان به نرم افزارهاى لوکیشــن جعلى اشــاره کرد
Locations Full (fake GPS path) عنــوان یک برنامه جى پى اس جعلى براى اندروید اســت که توســط Dvaoru توســعه 

و در مارکت بزرگ گوگل پلى منتشــر شــده اســت. به کمک این اپلیکیشــن حرفه اى خواهید توانست به آســانى هر چه تمام تر 
موقعیت جغرافیایى خود را بر روى نقشه تغییر داده و محدودیت برخى از برنامه هاى اندرویدى را از بین ببرید. یکى از مهمترین قابلیت هاى به 
کار برده شده در این اپ هوشمند سیستم بى نظیر ایجاد مسیر هاى پیموده شده جعلى و ذخیره آن در حافظه دستگاه به عنوان تاریخچه مکان هاى 
بازدید شده است؛ به گونه اى که تنها کافى است مبدأ را مشخص کنید و انگشت خود را بر روى مسیر دلخواهتان حرکت دهید تا عالوه بر مشاهده فاصله 
مکان واقعى خود تا موقعیت جعلى یک مسیر فرضى را نیز در تاریخچه دستگاه خود ذخیره کنید. عالوه بر این در توانایى ذکر شده قابلیت تنظیم میزان زمان ایستادن در هر 

ایستگاه و سرعت متوسط در طول مسیر نیز قابل تغییر است.

اپلیکیشن لوکیشن جعلى اندروید

دى لینک، بزرگ ترین و پیشروترین سازنده 
و ارائه دهنده راهکارهاى شبکه براى خانه هاى دیجیتال دو 

روتر جدید EXO را در نمایشگاه ایفا 2017 رونمایى مى کند.
 AC2600 EXO SmartBeam Gigabit روترهــاى
 AC1900 EXO SmartBeam و Router DIR-822
Gigabit Router DIR-878 دو محصول جدید دى لینک در 
نمایشگاه برلین هستند. هر دو دستگاه به آخرین فناورى هاى  
 AC SmartBeam و MIMO قابلیت چندکاربره ،ac802,11
پیشرفته مجهز هســتند. WLAN دو باند تعبیه شده در این 
روتر به DIR-882 اجازه مى دهد تــا از نرخ انتقال اطالعات 
تا 2533 مگابیت بر ثانیــه بهره ببرد. این رقــم براى مدل 
 WAN برابر با 1900 مگابیت بر ثانیه است. پورت DIR-878
گیگابیت نیز بــدون درنظر گرفتن اینکه ســرویس دهنده 
اینترنت چه سرعتى ارائه مى دهد دسترسى 
نامحدود بــه اینترنت را فراهم 
مى کند. هر کدام از پورت هاى 
شبکه گیگابیت نیز ارتباط کافى براى 
کنسول هاى بازى، تلویزیون هاى هوشمند 
 (NAS) یا ذخیره سازهاى متصل به شبکه

در اختیار مى گذارند.

ارتقا به WLAN هاى اسپید
روترهاى مشــکى و زیباى EXO براى کاربران خانگى 
طراحى شده که نیاز به گذردهى باالى دیتا، پوشش دهى 

مناســب و قیمت مقرون به صرفه دارند. 
هر دو دســتگاه فوق ایده آل ترین گزینه 

براى جایگزینى روترهاى وایرلس ســرى 
 acهستند. از همین رو، استاندارد سریع تر N

802,11 در آن به کار رفته تا بهترین شــرایط 
 DIR-882 وایرلس ممکن را فراهم کنــد. روتر

در باند 5 گیگاهرتز تــا 1733 مگابیت بر ثانیه و در 
باند 2,4 گیگاهرتز تا 600 مگابیت بر ثانیه را جابه جا 

مى کند.

ایده آل براى پخــش ویدئو، بازى و 
اشتراك گذارى محتوا

هر دو روتر با بهره گیرى از پهناى باند باال بهترین 
گزینه ممکن براى کاربردهاى سنگین مانند پخش 

ویدئوهاى اچ دى یا 4K هستند، به سرویس هاى کالود 
دسترسى دارند یا در داخل شبکه خانگى امکان تبادل دیتا 

را فراهم مى کنند. همه این دستگاه ها قادرند به طور همزمان 
از طریق LAN و WLAN با دیتاهاى زیاد ارتباط برقرار کنند. 
مدل DIR-822 از یک پورت هاى-اسپید USB 3.0 و یک 

پورت USB 2.0 بهره مى برد.

نصب سریع و ساده
یک اینترفیس ساده وب در کنار دستیار نصب و دستورات گام به 
گام باعث مى شود تا نصب و راه اندازى این روترها براى کاربران 
WPA/ خانگى فوق العاده آسان باشد. استانداردهاى امنیتى
WPA2 با WPS براى WLAN و یک فایروال پیچیده از روتر 
محافظت مى کند و از حمــالت اینترنتى جلوگیرى مى کند. 
امکان کنترل دسترسى براى LAN و WLAN اجازه مى دهد 
تا تنها کاربران و دستگاه هاى مشخص در درون شبکه امکان 

استفاده از آن را داشته باشند.

قیمت و زمان عرضه  
ســال جــارى مــدل DIR-822 از مــاه نوامبر 
از به قیمت 146,90 یــورو و مدل   DIR-878
134,90 یــورو ماه اکتبر ســال جارى به قیمت 

وارد بازارمى شوند.

 شرکت DJI در نمایشگاه IFA یکى از محبوب ترین 
پهپادهاى خود یعنى Mavic Pro  را به روز کرد و 
 Mavic )نســخه جدید آن را مویک پرو پالتینیوم

Pro Platinum) نامیده است.

این کوادکوپتر جدید DJI دو به روزرســانى مهم 
در خود دارد یکى آنکه میزان زمان پرواز آن به 30 
دقیقه افزایش پیدا کرده (در نسخه فعلى زمان پرواز 
27 دقیقه است) همچنین نسخه جدید تا 60 درصد 

صداى کمترى تولید مى کند. 
شــرکت DJI قیمت Mavic Pro Platinum را 

تعیین کرده و عرضه آن هزار و99 دالر 
از سپتامبر (شهریور - 

مهــر) 
ز  غــا آ
مى شود.  

قیمــت مویــک پرو 
عادى 999 دالر بوده 

است. 
شرکت چینى DJI که بیشــترین سهم بازار پهپاد 
در جهان را در اختیار دارد همچنین گفته که براى 
Mavic Pro Platinum پره هاى جدیدى طراحى 

کرده که این پره ها قادر به نصب روى مویک پرو 
معمولى هم است.

شرکت DJI در کنار نســخه جدید مویک، پهپاد 
فانتوم 4 پرو خود را نیز با یک نسخه جدید به عنوان 
Phantom 4 Pro Ob-)فانتوم 4 پرو اوبسیدیان
sidian) به روز کرده است. این نسخه از فانتوم 4 

پرو با رنگ مشکى عرضه شده و گیمبال دوربین آن 
نیز کوچک تر شده است . قیمت فانتوم 4 پرو جدید 

هزار و499 دالر است. 

 Mavic Pro Platinum
معرفى شد 

3تا 2533 مگابیت بر ثانیــه بهره ببرد. این رقـ
0 برابر با 1900 مگابیت بر ثانیه است DIR-878
گیگابیت نیز بــدون درنظر گرفتن اینکه ســ
اینترنت چه سرعتى ارائه مى
نامحدود بــه این
مى کند. هر کدام
شبکه گیگابیت نیز ارتب
کنسول هاى بازى، تلویزیون

هاى متصل بهیا ذخیره سازه
در اختیار مى گذارند.

Nارتقا به WLANهاى اسپید ه
زیباىEXOبراىک و ک Oىروترهاىمش

6 درصد  27 دقیقه است) همچنین نسخه جدید تا 
صداى کمترى تولید مى کند. 

Mavic را  Pro Platinum قیمت m DJIشــرکتI

نننننننن آنهزار و99 دالر  رررررررر کرکر کرده و عرضه نننننننعیین ت
از سپتامبر (شهریور -

مهــر) 
ز  غــا آ
مى شود.  

قیمــت مویــک پرو 
9عادى 999 دالر بوده 

است.

عالیق و خلق وخوى راننده را پیش بینى 
مى کنند بر اســاس حاالت روحى راننده 
موسیقى مناسبى را براى او پخش خواهند 
کرد. در کنار این توانایى هاى شــناختى 
بهبود ســطح ایمنى به لحاظ اجتناب از 
تصادفات مهلک و بهبود ســطح ایمنى 
به لحاظ پیشــگیرى از سرقت فیزیکى 
را نیز به قابلیت هاى ماشــین هاى آینده 
اضافه کنید. اما ســئوال مهمى که وجود 
دارد این است که اساسًا چه قابلیت هاى 
مشهودى تا چند سال آینده به ماشین ها 

اضافه خواهد شد؟
«زاکارى بولتــون»، مهنــدس بخش 
 Continental سامانه ها و فناورى گروه
Automotive در ایــن ارتباط مى گوید: 

«سامانه هاى شــناختى که قرار است در 
ماشین ها به کار گرفته شوند به اندازه اى 
پیچیده هستند که با نگاه کردن به چشمان 
شما و حتى پلک زدن متوجه مى شوند شما 
در حال نگاه کردن به چه سمتى هستید. 
مهندسان مى توانند این رابط ماشینى را 
به اندازه اى پویــا و انعطاف پذیر کنند که 
اطالعات ضرورى را درباره ماشینى که 
در مقابل شما به طور ناگهانى توقف کرده 
یا زمانى که شما از سرعت مطمئنه عبور 
کرده اید را روى شیشه جلوى ماشین یا 
داشبورد ماشین تان به نمایش در آورند. 

زمانى که چشــم شــما از نگاه کردن به 
مسیر مستقیم منحرف مى شود، ماشین 
به خوبى تشــخیص مى دهد که راننده 
دیگر حواسش به رانندگى نیست و در این 
حالت یک آالرم هشداردهنده را به صدا 
در مى آورد تا مشــکلى به وجود نیاید.» 
 Continental در همین ارتباط گــروه
موفق شده است یک ســامانه داخلى را 
در این ارتباط طراحــى کند و با موفقیت 

به ثبت برساند.
ســامانه فوق ضمن آنکه بــه رانندگان 
اجازه مى دهد چهــره خــود را به ثبت 
برســانند (این کار از طریق تصویرى که 
روى گواهینامه رانندگــى وجود دارد نیز 
امکانپذیر است.)، به یک دوربین مادون 
قرمز داخلى تجهیز شده است. این دوربین 
در مواقعى که شخص در حین رانندگى 
یک عینک آفتابى را به چهره خود گذاشته 
است مورد اســتفاده قرار مى گیرد. براى 
آنکه این دوربین بهترین کارکرد را داشته 
باشد تیم سازنده گفته است که بهترین 
مکان قرارگیرى این دوربین درست در 
میان کیلومترشــمار و دورموتور ماشین 
است. در این حالت اگر راننده کالهى بر 
سر داشته باشد بازهم وضعیت چشمان 
او به دقت رصد مى شوند. جالب آ نکه این 
گروه براى بزرگ ترین چالش بزرگ در 
این زمینه که نور مستقیم خورشید است 
از راهــکار مبتنى بر یادگیرى ماشــینى 

استفاده کرده اند.
زمانى که ماشــین به درســتى شما را 
تشــخیص دهد، ســامانه هاى موجود 

در ماشین مشــابه با چیزى که ماشین 
مفهومى Chrysler Portal پیشــنهاد 
داده است به طور خودکار حداکثر ارتفاع 
صندلى را براى راحتى راننده تنظیم کرده، 
یک حالت رانندگى مناسب (به طور مثال 
راننده تمایل دارد بخشى اعظمى از کارها 
را خود ماشین انجام دهد) را انتخاب کرده 
و بر مبناى رفتار گذشــته مالک خودرو 
مسیر مشــخصى را به او پیشنهاد دهد. 
زمانى که ماشــینى بتواند به چهره یک 
راننده نگاه کند، آنگاه سامانه هاى شناختى 
و الگوریتم هاى یادگیرى ماشینى با تحلیل 
حاالت روحى و وضعیــت ذهنى راننده 
ســرنخ ها و اطالعات مهمى را در اختیار 
ماشین قرار مى دهند. در چند سال گذشته 
شرکت هاى بزرگ خودروسازى همچون 
فورد و غول هاى فناورى همچون اینتل 
سرمایه گذارى هاى کالنى در این زمینه 
انجام داده اند. این شرکت ها به دنبال آن 
هستند تا احساســات رانندگان همچون 
شــاد بودن یا غمگین بودن را به ماشین 
منتقل کنند. زمانى که ماشین ها بتوانند 
احساسات راننده خود را درك کنند آنگاه 
قادر خواهند بود آهنگ مناسبى براى او 
پخش کنند یا حتى نور داخلى ماشین را 
متناسب با احساسات راننده تنظیم کنند. 
این کار به لحاظ روانشناســى به شدت 

تأثیرگذار است.

در نمونه دیگرى خودروى مفهومى هوندا 
موســوم به NeuV نیز به یک داشبورد 
LCD پیش رفته و یــک کامپیوتر آنبرد 

که از هــوش مصنوعى بــراى تعامل با 
رانندگان اســتفاده مى کند تجهیز شده 
است. ســامانه اى که کالود محور است 
 Emotion Engine به ابزارى موسوم به
تجهیز شــده که به راننده اجازه مى دهد 
به شکل ســاده ترى با ماشین صحبت 
کند. هوندا براى آنکه ســطح ایمنى این 
ماشــین را افزایش دهد به جاى سوییچ 
و کنترل از راه دور از حسگرهاى زیستى 
همچون تشخیص چهره استفاده کرده 
است. البته براى اجتناب از جعل تصویر 
خودروســازان از دوربین هاى مجهز به 
ویژگى تشخیص عمق استفاده کرده اند 
که قادر اســت فرق میان یک تصویر دو 
بعدى یا اشیاى ســه بعدى را تشخیص 
دهد. در این میان شرکت ها حتى به سراغ 
پویشگرهاى شبکیه چشم نیز رفته اند تا 
فرآیند احراز هویت به شکل دقیق ترى 
انجام شــود. جالب آنکه خودروســازان 
حتى براى کیسه هاى هوا نیز برنامه هاى 
ویژه اى دارند. شــدت باد این کیسه ها بر 
اساس اندازه و موقعیت قرارگیرى راننده یا 
سرنشینان خودرو تنظیم و تعدیل مى شود. 
در این میان خودروسازانى همچون فورد 
به دنبال آن هستند تا الکساى آمازون را 
به درون ماشین هاى خود وارد کنند. این 
عصرى است که با ورود هوش مصنوعى 
به عرصه هــاى مختلف در حــال کلید 

خوردن است. 

زمانى که غذایى را ســفارش مى دهید، 
آمازون به خوبى شما را مى شناسد. زمانى 
که براى تعطیالت تابســتان به دنبال 
مناسب ترین بلیت سفر هستید گوگل به 
خوبى شما را مى شناسد. اما کار به همینجا 
ختم نمى شود. تا چند وقت دیگر هنگامى 
که پشت فرمان ماشین خود قرار مى گیرد 
ماشین شما به خوبى قادر خواهد بود شما 
را شناسایى کند. این سرآغازى است بر 
یک تحول بنیادین که هوش مصنوعى 

در بطن آن قرار دارد.
تولیدکنندگان وســایل نقلیــه به ویژه 
آنهایى که در زمینه تولید ماشــین هاى 
خودران بــه فعالیت اشــتغال دارند به 
دنبال آن هستند از طریق نرم افزارهاى 
تشخیص چهره و انواع دیگرى از ابزارها 
و حسگرهاى زیســتى تجربه کاربرى 
جدیدى را در ارتباط با هدایت خودروها 
و تعامــل نزدیک تر با خــودرو در اختیار 
مصرف کنندگان قــرار دهند. به عبارت 
دقیق تر خودروهاى آینده این قابلیت را 
خواهند داشت تا راننده را مشاهده کرده و 
با او ارتباط برقرار کنند. خودروهاى آینده 
دیگر به انجام یکسرى کارهاى خودکار 
ساده همچون تنظیم ارتفاع صندلى ها 
محدود نخواهند بود، بلکه این توانایى 
را خواهند داشــت تا حاالت رانندگى را 
نیز تنظیم کنند. اما کار به همینجا ختم 
نمى شــود، این ماشــین ها ضمن آنکه 
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راسر کشور در کرمانشاه در حال 
پاراگالیدر قهرمانى کشور با حضور 120 شرکت کننده از س

 مسابقات 

س القرن کرمانشاه واقع در 20 کیلومترى 
برگزارى است. این رقابت ها  تا 18 شهریور در سایت پروازى وی

روانسر ادامه دارد.

بازگشت نخستین گروه از 
حجاج ایرانى 

2 ساالنه 
مجسمه سازى در 

تهران  

پویش کاله ایمنى، کاله زندگى 
براى موتورسواران قمى 

 مرگ تاالب بهشت معصومه

رى معتقدند که جمعیت زیادى
 بسیارى از ماهیگیران بوشه

ها و آبزیان دریایى بر اثر مواد شیمیایى سمى
از ماهى 

 و  ریختن زباله و پسماند هاى صنایع نفتى در حال نابودى است.

بازگشت قهرمان
ستاد استقبال دانشجویى ، مراسم استقبال از شهید مدافع 

حرم محسن حججى را با عنوان کمپین مردمى #بازگشت_
قهرمان عصر سه شنبه چهاردهم شهریورماه در سطح شهر 

تهران برگزار کرد.

 گروه جهادگران شامل 35 دانشجو از دهم 
شهریور ماه به مدت 10 روز در روستاهاى 
زلزله زده خراسان شمالى، خدمات عمرانى و 

فرهنگى ارائه مى کنند.

فاز نخست بندر 
شهیدبهشتى چابهار 

آماده افتتاح و 
بهره بردارى است. 

نه استاد محمدعلى 
عکاسخا

م در منطقه ولیعصر 
جدیداالسال

موعه اى بى نظیر از 
تبریز، مج

ت و وسایل مرتبط با 
ابزارآال

عکاسى است. 




