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3 خیابان دیگر سه شنبه ها بسته مى شود

قاچاق ترین قلیان ایران! پابرهنه آمدند توى دولت و زعفرانیه نشین شدند!  براى توسعه اصفهان نباید به اعتبارات دولتى امید داشتاجتماع حمله به تکنسین هاى فوریت هاى پزشکىاستان استان پدیده قاچاق رسمى در بازار لوازم خانگى اقتصاد
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ایرانیان از
 تـــنوع رنگـى 
فرارى هستند

یکى از آفات بزرگ در مداحى 
صداهاى آزار دهنده است

دوچرخه سوارى بانوان 
در اصفهان 

منع قانونى ندارد

خواننده زیر زمینى 
چگونه دست به قتل زد

«فرار از زندان» 
در آخر خط

11

ناراحتى هاى پوستى  
به کبد ربط دارند؟

دولت هاى اسالمى علیه جنایات 
دولت میانمار اقدام عملى کنند

بازار داغ خرید کتاب در اصفهانبازار داغ خرید کتاب در اصفهان
تب تخفیف هاى تب تخفیف هاى 2020 و  و 2525 درصدى، رونق خاصى به کتابفروشى ها داده است درصدى، رونق خاصى به کتابفروشى ها داده است
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رهبر معظم انقالب در ابتداى جلسه درس خارج فقه:

جهان نما

چرا سپاه 
براى کمک 
به میانمار وارد 
عمل نمى شود؟
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معاون سیاسى سپاه گفت: این موضوع که عده اى ورود 
مستشارى سپاه به سوریه و عراق و مقابله 
با تکفیرى ها در آن مناطق را دستمایه اى 
قرار مى دهند تا این پرسش را مطرح کنند 

که «چرا سپاه تاکنون براى کمک به 
مسلمانان میانمار وارد 
عمل نشده است؟»، 

قیاسى مع الفارق  ...

دبیر شورایعالى امنیت ملى در گفتگو با
 روزنامه «الوفاق»، در پاسخ به سئوالى درباره 
مواضع اخیر مسئوالن اقلیم کردستان عراق 

در خصوص برگزارى رفراندوم گفت: در 
شرایطى که عراق به مرحله پایانى رهاسازى 

خاك خود از دست تروریست هاى 
تکفیرى نزدیک مى شود 

این اقدامات که ...

2

برگزارى 
رفراندوم در 
کردستان 
اعتبار قانونى 
ندارد

155

سرمربى کروات تیم سپاهان نسبت به شایعاتى که درباره 
برکنارى اش از این تیم شنیده مى شود، ناراحت شده و معتقد 

است برخى افراد از داخل باشگاه به تیم ضربه مى زنند.
 به گزارش ورزش سه،سپاهان تقریباً شرایطى مشابه با 

استقالل دارد. «زالتکوکرانچار» بعد از آنکه در چند هفته پایانى 
سپاهان را از بحران خارج کرد، در فصل جدید ده تغییر در تیمش 

ایجاد کرد. این تغییرات از همان ابتدا بیانگر این مسئله بود که 
سپاهانى ها براى هماهنگى دچار مشکل خواهند شد. اما تجربه 

کار با کرانچار در اصفهان نشان داده که این مربى همواره 
تیم هایش مدعى قهرمانى هستند. سرمربى سپاهان بعد از 

حرف و حدیث هایى که درباره اولتیماتوم و اخراج احتمالى مطرح 
شد، در گفتگویى به این مسائل واکنش نشان داد.

 شهردارى و پلیس راهور اصفهان در حال بررسى تمهیدات الزم هستند 

اولین موبایل شیائومى با اولین موبایل شیائومى با 
سیستم عامل اندرویدسیستم عامل اندروید

ولت م

حق ندارى از این حرف ها بزنى

کرانچار علیه اخوان!
13

آگهى مزایده عمومى نوبت دوم

روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهرروابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر

چاپ دوم

سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4620/ش مورخ 
95/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد اجازه بهره بردارى از سالن ژیمناستیک مجموعه 
ورزشى تختى واقع در شاهین شهر- بلوار شهید بهشتى (مخابرات)- فرعى 11 شرقى را با رعایت 
قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومى به مدت سه سال به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار نماید.
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شــرایط تا روز سه شنبه مورخ 96/06/28 به امور 
قراردادهاى سازمان مراجعه و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 96/06/29 نسبت به تحویل پیشنهاد 
خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر- میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارى- طبقه 

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

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت farhangi.sha ahinshahr.com  مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده نوبت دوم

مجید مطلبى فشارکى-  سرپرست شهردارى چرمهینمجید مطلبى فشارکى-  سرپرست شهردارى چرمهین

چاپ اول

شهردارى چرمهین براساس مصوبه شماره 96/4/62 مورخ 96/02/31 شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب 
ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى در نظر دارد تعداد 3 قطعه زمین پالك خود را واقع در چرمهین – بلوار آبشار با 
کاربرى تجارى- مسکونى به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط و فعال از طریق مزایده طبق نظر کارشناسى 
با قیمت پایه به شرح جدول زیر به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز سه شنبه 
مورخ 96/07/04 به واحد امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و تا پایان وقت 
ادارى روز پنج شنبه مورخ 96/07/06 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است 

هزینه درج آگهى به عهده برنده در مزایده خواهد بود. 

قیمت کل پایه پالك به ریالبهاى پایه هر مترمربع به ریالمتراژ پالكشماره پالكردیف

19187/507/550/0001/415/625/000
215183/277/500/0001/374/525/000
316181/497/450/0001/352/100/500
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 ُمهر تغییر بر اولین استاندارى 
  ایلنا|  در حکم وزیر کشـور که بیسـتم شهریور 
ماه صادر شـده است، معاون سیاسـى امنیتى اجتماعى 
اسـتاندارى آذربایجان شـرقى به عنوان سرپرست این 
اسـتاندارى منصوب شده اسـت. پیش از این اسماعیل 
جبارزاده استاندار آذربایجان شرقى بود که پس از استعفاى 
احمدى، رحمانى فضلى در حکمى وى را به عنوان معاون 
سیاسى وزارت کشـور منصوب کرد. این اولین تغییر در 

حوزه استانداران کشور در دولت دوازدهم است.

این «اوِن»، منچسترى!
  ایسنا| «آنتونیو راتزى»، سـناتور ایتالیایى که 
دوسـت نزدیک «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالى 
اسـت، فاش کرد این فرد عالقه زیادى به فوتبال و تیم 
منچسـتریونایتد انگلیس دارد. به همین خاطر روزنامه 
دیلى میل انگلیس به تیم هاى منچسترسیتى، چلسى و 

آرسنال به حالت طنز درباره این خبر هشدار داد. 

وزیر علوم، استاد است
  تسنیم| معاون حقوقى رئیس جمهور از بررسى 
سوابق ده تن از اساتید کشور براى تصدى وزارت علوم 
خبر داد. الهام امیـن زاده همچنین درباره مطرح شـدن 
نامش به عنوان وزیر احتمالى علـوم در دولت دوازدهم، 
اظهار داشـت: اخیراً دولت مذاکرات کلـى در این باره با 
بنده داشته، اما درباره برنامه پیشنهادى و مباحث جزئى 

صحبتى نشده است.   

همکارى در موضوع حصر
محمد رضـا خاتمى گفـت: وقتى ما     جماران |
آقاى الریجانى را با اصولگراهاى تندروى دیگر مقایسه 
مى کنیم احساس مى کنیم که مى شود با همدیگر کار 
کرد چون در حال حاضر مسائلى که در کشور وجود دارد 
لزوماً مسـائل جناحى نیست بلکه بیشـتر مشکالت ما 
مشکالت ملى اسـت. نایب رئیس مجلس ششم تأکید 
کرد: به عنوان مثال در حال حاضر در مسئله مهمى مانند 
رفع حصر ما مى بینیم که آقاى الریجانى با اصالح طلب 
ها همدلى و همراهى دارد. سیاست هم به معناى واقعى 
کلمه یعنى بدهـ  بستان. هیچ ایرادى ندارد اگر بخشى از 
نیروهاى سیاسـى که با قدرت همراهى مى کنند بهره 

آن را هم ببرند. 

پرونده 160 جلدى ریخته گران ها 
رئیس شـعبه 15 دادگاه انقالب تهران     میزان |
گفت: رسـیدگى به پرونده موسـوم به اخـالل در نظام 
اقتصادى کشور توسط گروه برادران ریخته گران با 45 
متهم در 160 جلـد پرونده از ابتداى شـهریور ماه 96 در 
شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمى تهران آغاز شده است. 
قاضى صلواتى عنوان کرد: رسـیدگى به ایـن پرونده تا 
پایان شهریور ادامه خواهد داشت. در این پرونده میزان 
مال مورد رسیدگى یکهزار و 600 میلیارد تومان بوده که 

800 میلیارد آن مسترد شده است.

عشق استاندارى!
  تابناك | براساس شنیده ها یکى از نمایندگان 
فعلى استان چهار محال و بختیارى نزدیک به تیم قالیباف 
که سابقه همکارى با یکى از اعضاى سابق شوراى شهر 
تهـران را دارد، بـه دنبال رایزنـى با وزارت کشـور براى 
معرفى وى به عنوان استاندار لر زبان و غیر بومى است. 
مجمع نمایندگان استان مخالفت جدى با این گزینه دارد.

بى سوادهاى دیجیتالى 
حمید ضیائى    خبرگزارى صدا و سیما |
پـرور، معـاون مرکز فنـاورى اطالعـات و رسـانه هاى 
دیجیتال گفته علیرغـم اینکه ضریب نفـوذ اینترنت و 
گوشى هاى هوشـمند در ایران باالى 50 درصد است و 
پا به پاى دنیا پیش رفته ایم، اما متأسـفانه دانش و سواد 
دیجیتالى مردم در سطح بسـیار پایینى است به شکلى 
که طبق گزارش رسـمى مرکز ملى فضـاى مجازى از 
100 نمـره 12 نمره بیشـتر نیسـت که این عدد بسـیار 

نامناسب است.

معاون سیاسى سپاه گفت: این موضوع که عده اى ورود 
مستشارى سپاه به سوریه و عراق و مقابله با تکفیرى ها 
در آن مناطق را دستمایه اى قرار مى دهند تا این پرسش 
را مطرح کنند که «چرا ســپاه تاکنون بــراى کمک به 
مســلمانان میانمار وارد عمل نشده اســت؟»، قیاسى 

مع الفارق را مرتکب شده اند.
سردار رسول سنایى راد با اشــاره به بیانیه رسمى سپاه با 
مضمون اعالم آمادگى این نهاد جهت کمک رســانى 
به مردم مظلوم میانمار، گفت: عالوه بر این موضوع که 
ورود مستشارى ایران به سوریه و عراق، پس از درخواست 
دولت هاى رسمى این دو کشور صورت گرفت، نباید از 

نظر دور نگه داریم که شرایط جغرافیایى ایران و میانمار 
بسیار متفاوت تر از شــرایط مجاورت جغرافیایى ایران با 

سوریه و عراق است.
معاون سیاسى ســپاه در ادامه با ذکر تشــابهاتى میان 
گروهک هاى تکفیرى و جنایتــکاران میانمار که هر دو 
صرفاً یک پوشش دینى براى خود انتخاب کرده اند، افزود: 
در اینکه اقلیت مسلمان میانمارى مورد ظلم و ستم قرار 
مى گیرند و از سوى حاکمیت میانمار نوعى آپارتاید علیه 
آنها اعمال مى شود، شک و تردیدى وجود ندارد اما باید به 
این موضوع توجه داشته باشیم که در برهه کنونى میان 

مذاهب اسالم و بوداییت تنش ایجاد نشود.

دبیر شورایعالى امنیت ملى در گفتگو با روزنامه «الوفاق»، 
در پاسخ به ســئوالى درباره مواضع اخیر مسئوالن اقلیم 
کردســتان عراق در خصوص برگزارى رفراندوم گفت: 
در شــرایطى که عراق به مرحله پایانى رهاسازى خاك 
خود از دست تروریست هاى تکفیرى نزدیک مى شود، 
این اقدامات که وجاهت و اعتبار قانونى نیز ندارند به طور 
قطع اثرات غیر امنیتى بر منطقــه، عراق و به ویژه اقلیم 

کردستان خواهد داشت.
شمخانى خاطر نشان کرد: مشکل مردم عراق با تجزیه 
مبتنى بر گرایشات قومى و مذهبى حل نشده و این گونه 
اقدامات به واسطه تضعیف ژئوپلتیک و انسجام داخلى 

مى تواند معضالت جدیدى را نیز به دنبال داشته باشد و  
موجب سوء استفاده قدرت هاى فرامنطقه اى و سیطره 

اقتصادى و سیاسى آنان در منطقه  شود.
شمخانى در پاسخ به سئوالى در خصوص انتقال نیروهاى 
داعش و خانواده هاى آنها به منطقه البادیه سوریه گفت: 
اجازه دادن حزب ا... به جابه جایى تعدادى از عناصر تحت 
محاصره از یک محور عملیاتى در خاك سوریه به محور 
دیگر در آن کشور یک تاکتیک عملیاتى است و تغییرى 

در راهبرد جنگ با تروریست ها ندارد.
وى افزود: ایران و ســوریه از اقدام حــزب ا... لبنان در 

پاکسازى لبنان از وجود داعش حمایت مى کند .

چرا سپاه براى کمک به 
میانمار وارد عمل نمى شود؟

برگزارى رفراندوم در 
کردستان اعتبار قانونى ندارد

توئیتر

در حالى که دوازدهمین قسمت از سریال «شهرزاد 2» در 
شبکه نمایش خانگى توزیع شده است، خبرگزارى تسنیم 
با انتشار مطلبى به تندى از فصل دوم این مجموعه انتقاد 
کرده است. این خبرگزارى ضمن اعالم اینکه مخاطبان 
فصل دوم این سریال به شــدت کاهش یافته، درباره 
داستان فصل دوم مى نویســد که چرخاندن زنى از این 
خانه بــه آن خانه و تالش مردان براى دســتیابى به او 
ماجرایى مشــمئزکننده و برخالف غیرت مرد مسلمان 

است!

این رسانه اصولگرا مى نویســد: «چرخاندن زنى از این 
خانه به آن خانه و تالش مردان براى دســتیابى به او، 
حتى در زمانى که در عقد و عهد دیگرى است، ماجرایى 
مشمئزکننده و دور از هنجارهاى جامعه پاك و در تقابل 
با حیثیت و اعتبار یک بانوى محترم و بر خالف غیرت 
مرد مسلمان است که متأســفانه در این سریال بى پرده 
و آشکارا به تصویر کشیده مى شود و جاى این سئوال را 
باقى مى گذارد که آقاى کارگردان! تا کى مى خواهید این 

زن را دست به دست کنید؟» 

انتقاد خبرگزارى اصولگرا از سریال حسن فتحى

«شهرزاد» و غیرت مرد مسلمان!

رهبر معظم انقالب در ابتداى جلسه درس خارج فقه:

دولت هاى اسالمى علیه جنایات دولت میانمار 
اقدام عملى کنند

آیت ا... ناصر مکارم شیرازى گفت: هیئت هاى مذهبى  و 
مداحان اهل بیت(ع) در بسیارى از مسائل اجتماعى در 

سطح جامعه اثر گذار هستند.
به گزارش پایگاه خبرى آفتاب، این مرجع تقلید شامگاه 
دوشنبه در همایش مداحان و هیئات مذهبى قم در سالن 
همایش مدرســه علمیه امام کاظم (ع)،  اظهار داشت: 
مداحى و فعالیت هیئت هاى مذهبى یک سنت باارزش 
است که باید حفظ شود و یکى از عوامل مهم در پیروزى 
انقالب اســالمى ایران نیز تأثیرات همین هیئت هاى 

مذهبى بود.
وى همچنین در توصیه هایــى گفت:مداحى براى اهل 
بیت(ع) نیاز بــه آموزش دارد و از طرفــى مداحان باید 
با صوت و لحنــى زیبا و محتواهاى مناســب معرفتى 

به مدح بپردازنــد. برنامه هاى مذهبى نیــز باید طبق 
شــرایط مخاطبین و مستمعین اجرا شــود و طوالنى 
کردن مجالس و برنامه ها یکــى از ایرادات در برخى از 
مجالس است که باید مورد توجه قرار گیرد.صداى بلند 
بلندگوها همسایگان را اذیت نکند. یکى از آفات بزرگ 
در مداحــى، این صداهاى آزاردهنده اســت. همچنین 
برخى از جوانان براى جذب مردم به سمت هیئت هاى 
مذهبى از هر لحنى براى مداحى اســتفاده مى کنند که 
صحیح نیست.ســخنرانى هایى کــه در آن از تعبیرات 
اغراق آمیز استفاده مى شود و موجب وهن معصومین(ع) 
مى گردد نیز جایز نیست. از ســوى دیگر، مداحان باید 
با خوش خلقى و خوش قولى در ایــن مجالس حضور 

یابند.

 آیت ا... مکارم شیرازى: 

یکى از آفات بزرگ در مداحى 
صداهاى آزاردهنده است

«توماس اردبرینــک» خبرنگار    آفتاب نیوز |
روزنامه آمریکایى «نیویورك تایمز» در گزارشــى اشاره 
مى کند که ایران پس از چند دهه این موضوع را پذیرفته 
که مشکلى به نام معتادان به مشروبات الکلى که از آنان 
تحت عنوان «الکلى» ها یاد مى شــود وجود دارد. او به 

سراغ فعاالن انجمن الکلى هاى ناشناس رفته است.
در گزارش این خبرنگار آمده:  «ناصر» یک راننده تاکسى 
است که سه سال با این انجمن همکارى دارد. «مهدى» 
نیز یک الکلى دیگر بوده که با همکارى با این انجمن در 
حال حاضر در 36 سالگى مى گوید که مصرف نوشیدنى 
الکلى را در نهایت کنار گذاشته است.  با وجود سن کمى 
که دارد موهایش به صورت زودرس خاکسترى شده اند. 
در سال هاى اخیر در ایران دولت براى اولین بار گام هایى 
را اتخاذ کرده تا براى مسئله و مشکل مبتالیان به مصرف 
دائمى مشروبات الکلى چاره اندیشى کند. این اولین بارى 
است که دولت اذعان مى کند که چنین مشکلى در ایران 
که از ســال 1979 میالدى و از زمان پیروزى انقالب به 
آن سو فروش و مصرف مشــروبات الکلى ممنوع اعالم 

شده وجود دارد.
 از سال 2015 میالدى وزارت بهداشت، مراکزى را براى 
معالجه بیمــاران الکلى در نظر گرفــت. ده ها کلینیک 
خصوصى نیز ایجاد شده اند. دولت همچنین یک شبکه 
بزرگ و رو به رشد براى شناســایى بیماران الکلى ایجاد 

کرده است که در آمریکا نیز مدل مشابهى وجود دارد. 
مهدى که کارشناس مسائل رایانه اى است نمى خواهد 
نام واقعى و کاملش فاش شود. او مى گوید قدمى بزرگ را 
براى ترك مشروبات الکلى برداشته در حالى که در اغلب 
اوقات مست بوده است. دولت ایران حتى برنامه هایى را 
براى هشدار دادن به ایرانیان به منظور عدم رانندگى در 
هنگام مصرف باالى مشروبات الکلى تهیه دیده چیزى که 
هرگز در گذشته نمى توانست روى دهد. در کنار جاده هاى 
منتهى به دریاى خزر نصب بیلبورد هشدار دهنده که در آن 
یک بطرى ویسکى در کنار خودروهاى سقوط کرده است 
بسیارى را شگفت زده کرده است. پلیس ایران رویدادهاى 
رسانه اى از جمله امحاى هزاران بطرى و قوطى مشروب 
مصادره شده از قاچاقچیان را بازتاب مى دهد. اما اکنون 
مشــکل وجود معضل مصرف باالى مشروبات الکلى از 
سوى پلیس هم به رسمیت شناخته شده است چیزى که 

پیش از این سابقه نداشت.
این روزنامه در ادامه اشاره مى کند که این موضوع یکى 
از دستاوردهاى پیروزى روحانى در انتخابات سال 2013 
میالدى به این سو بوده اســت و مى نویسد:او و دولتش 
تالش کردند تا واقعیت ها را به مقام هاى ارشــد یادآور 
شوند واقعیت هایى که تا پیش از این به دلیل نگاه غالبًا 
ایدئولوژیک نادیده گرفته مى شدند و یا انکار مى شدند. 
افتتــاح کلینیک هاى درمــان بیماران الکلى نشــان از 

تغییرات اجتماعى در ایران دارد: به طور بى ســر و صدا 
دولت الکلى ها را شناســایى مى کنــد و تحت رصد و 
مراقبت قرار مى دهد. آمارها نشــان مى دهند که تقریبًا 
10 درصد از ایرانیان مشروبات الکلى مصرف مى کنند. 
براى برخى در میان طبقات متوسط شهرى ایران نوشیدن 
مشروبات امرى معمول اســت مانند ساکنان کشورهاى 
غربى. رسانه هاى خبرى ایران گزارش مى دهند که این 
طیف حتى ســنگین تر از روس ها و آلمانى ها مشروب 

مى نوشند. 
خبرنگار نیویورك تایمز در ادامه مى نویســد:یک دلیل 
آن نسبتًا ساده بودن دسترسى به مشروبات الکلى با یک 
تماس تلفنى است. معامله گران کاالهاى خود را از طریق 
شبکه توزیع غیر قانونى و قاچاقچیانى که از عراق به ایران 
مشروب قاچاقى مى آورند تأمین مى کنند...با این حال، 
نامرغوب بودن کیفیت مشــروبات الکلى در ایران یک 
مشکل اساسى است. ده ها تن از افراد پس از مصرف این 
مشــروبات حتى جان باخته اند. در سال 2013 میالدى 
135 نفر به دلیل کیفیت پایین مشروبات الکلى جان خود 

را از دست دادند. 
مهدى مى گوید که مشکالت اقتصادى عامل و انگیزه 
اصلى او براى الکلى شــدن بود او مى گوید:«اقتصاد در 
ایران خوب نیست. هر زمان احساس فشار مى کردم یک 

بطرى مى گرفتم و آن را مى نوشیدم.»

گزارش خبرنگار نیویورك تایمز از یک معضل بزرگ اجتماعى 

الکلى ها در ایران چه مى کنند؟

ســایت دولت بهار دیــروز متن کامل پیــام تصویرى 
محمــود احمــدى نــژاد دربــاره مســکن مهــر را 
منتشــر کرد. ایــن متن که به شــکل گفتگــو تنظیم 
شــده، بســیار مفصــل اســت و طــى آن رئیــس 
دولت هاى نهــم و دهــم از طرح مســکن مهر دفاع 
مــى کنــد. بخــش کوتاهــى از ایــن گفتگــو را

 بخوانید:
یکــى از پیشکســوتان انقالب در 
صحبــت هایشــان گفته انــد  که 
ما مى خواســتیم همــه زعفرانیه 
نشــین شــوند، یعنى همه جنوب 
شهرنشین ها زعفرانیه نشین شوند 
ولى نشــد و برعکس شد و نقدهاى 
تندى که این مســکن مهر در شأن 

مردم ایران نبوده است.
یعنى آنها مى خواســتند مردم را ببرند زعفرانیه و ما به 

بیابان بردیم؟ معنایش این است؟

بلــه و خــودش در دو دوره رئیس 
جمهور بود.

بسیار خوب، بســیار خوب آقاى محترم در آن بیست و 
چهار سال ما جلویتان را گرفتیم؟ نکند مشکالت دهه 60 
هم تقصیر دولت ما بوده است؟ خب شما 24 سال دستتان 
بوده اســت، کل دولت هاى قبل از مــا 300 هزار واحد 
مسکونى را در شهرها حمایت کرده است، ما دو میلیون و

180 هــزار را حمایت کردیــم، مردم هم خودشــان 
مى ســازند. کل 24 ســال قبل از ما 127 هزار مسکن 
روستایى ساخته است، ما یک میلیون و 600 هزار تحویل 
دادیم. ُخب شــما اگر هم مى خواستید این کار را بکنید؛ 
به غیر از همکاران خودتان چه کسى را زعفرانیه نشین 
کردید؟ بگویید. آنهایى که پابرهنــه آمدند توى  دولت 
بعد همه زعفرانیه نشین شــدند، بعد جالب است ما که 
مى گفتیم طرح باغ شهر، یعنى زمین بدهیم به مردم که 
ویال داشته باشند، همین ها به ما حمله مى کردند که این 

حرف غلط است.

پابرهنه آمدند توى دولت و زعفرانیه نشین شدند! 

حضرت آیــت ا... خامنه اى رهبــر معظم انقالب 
اسالمى صبح دیروز (سه شــنبه) در ابتداى جلسه 
درس خارج فقه با اشــاره به حــوادث فاجعه آمیز 
میانمار، از ســکوت و بى عملى مجامــع جهانى و 
مدعیان حقوق بشــر در قبال این فجایع به شدت 
انتقاد کردند و با تأکید بــر اینکه راه حل این قضیه، 
اقدام عملى کشــورهاى مسلمان و فشار سیاسى و 
اقتصادى به دولت بى رحم میانمار است، خاطرنشان 
کردند: جمهورى اسالمى باید علیه ظلم در هر نقطه 

از جهان، صریح و شجاعانه، اعالم موضع کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى مقام معظم رهبرى، 
حضرت آیت ا... خامنــه اى، تقلیل فاجعه  میانمار به 
یک درگیرى مذهبى بین مســلمانان و بودایى ها 
را نادرست خواندند و افزودند: البته ممکن است در 
این حادثه تعصب مذهبى تأثیر داشته باشد اما این 
قضیه، یک قضیه  سیاسى اســت، زیرا مجرى آن، 
دولت میانمــار اســت و در رأس آن دولت نیز زنى 
بى رحم قرار دارد که برنــده  جایزه  صلح نوبل بوده 
و با این اتفاقات، در واقع، مــرگ جایزه  صلح نوبل 

رقم خورد.
ایشان افزودند: این فجایع در مقابل چشم کشورها 
و دولت هاى اسالمى و مجامع جهانى و دولت هاى 
ریاکار و دروغگوى مدعى حقوق بشر از سوى دولت 

بى رحم میانمار، در حال رخ دادن  است.
رهبر انقالب اســالمى بــا انتقــاد از اکتفا کردن 
دبیرکل ســازمان ملل به محکــوم کردن جنایات 
در میانمار افزودند: مدعیان حقوق بشــر که گاهى 
براى مجازات یک مجرم در یک کشور، جنجال و 
هیاهو مى کنند، در مقابل کشتار و آواره شدن ده ها 
هزار نفر از مردم میانمار، هیچ عکس العملى نشان 

نمى دهند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با تأکیــد بر لزوم ورود و 
اقدام عملى دولت هاى اسالمى، گفتند: البته منظور 
از اقدام عملى، لشکرکشــى نیست بلکه باید فشار 
سیاسى، اقتصادى و تجارى خود را بر دولت میانمار 
افزایش دهند و علیه این جنایات در مجامع جهانى 

فریاد بکشند.
ایشــان تشــکیل کنفرانس ســازمان همکارى 
اســالمى با موضــوع فجایع میانمــار را ضرورى 
خواندند و خاطرنشــان کردنــد: دنیــاى امروز، 
دنیاى ظلم اســت و جمهورى اســالمى باید این 
افتخار را براى خــود حفظ کند کــه علیه ظلم در 
هر نقطه از جهان، چه در مناطق اشــغالى توســط 
صهیونیســت ها، چه در یمن و بحریــن و چه در 
میانمــار، موضع صریح و شــجاعانه  خود را اعالم 

کند.
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9 میلیون و 196 هزار و 140 نفر در سال گذشته از ایران 
به خارج از کشور سفر کردند.

عبدالرضا مهاجرى نژاد، مدیرکل دفتــر برنامه ریزى و 
حمایت از توسعه معاونت گردشگرى این آمار را به ایسنا 
اعالم کرد و در ادامه با اشاره به آمار مسافرانى که در پنج 
ماه نخست امسال به خارج از کشور سفر کرده اند، گفت: 
ســه میلیون و 474 هزار و 692 نفر در پنج ماه نخست 
امسال از ایران خارج شده اند که این تعداد در مدت زمان 
مشابه سال گذشــته، دو میلیون و 875 هزار و 203 نفر 

بوده است.
به گفته او، ســفر ایرانى ها در پنج ماه نخست امسال در 

مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، 20/9 درصد 
رشد داشته است.

مهاجرى نژاد اظهار داشت: بیشترین کشورهایى که این 
مدت ایرانى ها به آن سفر کرده اند به ترتیب، ترکیه، عراق، 
امارات، جمهورى آذربایجان، ارمنســتان، گرجستان، 

آلمان و عربستان بوده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزى و حمایت از توســعه معاونت 
گردشگرى با بیان اینکه باال بودن نرخ خدمات در ایران 
و همچنین تنوع محصول در ســایر کشورها باعث شده 
گرایش مردم به سفرهاى خارجى بیشتر شود، گفت: باید 

کارى کنیم نرخ خدمات در ایران کاهش یابد.

معاون وزارت بهداشت با اشــاره به آمار باالى چاقى و 
فشارخون میان ایرانیان، گفت: 21 درصد دانش آموزان 

چاقى شکمى دارند.
علیرضا رئیسى معاون بهداشت وزارت بهداشت در ستاد 
عالى فعالیت هاى ورزش دانش آموزى در سال تحصیلى 
97-96، اظهار داشت: از هر دو نفر ایرانى باالى 18 سال 

یک نفر چاق و از هر ده نفر یک نفر فشار خون دارد.
وى افزود: از هر ده نفر ایرانى باالى 18 سال یک نفر قند 
خون باال دارد و بیشترین آن مربوط به دیابت نوع 2 است 

که با کم تحرکى مرتبط است.
معاون وزارت بهداشت گفت: از هر ده ایرانى باالى 18 

سال 9 نفر کم تحرکى دارند و یک نفر سیگار مى کشد و 
از هر صد نفر دو نفر الکل مصرف مى کنند.

رئیسى بیان کرد: بیمارى قلب و عروق نخستین عامل 
مرگ و میر ایرانیان اســت؛ بر همین اساس با همراهى 
وزارت آموزش و پرورش طرح مدارس مروج سالمت را 
در 18 هزار مدرسه اجرا کردیم که یکى از آیتم هاى آن 

تحرك فیزیکى است.
وى ادامه داد: در بررســى تعدادى از مدارس توسط 54 
دانشــگاه علوم پزشکى مشخص شد شــیوع چاقى در 
دانش آموزان مدارس شهرى دو برابر مدارس روستایى 

است.

2درصد باالى 18 ساله ها 
الکل مصرف مى کنند

9 میلیون ایرانى سال گذشته 
به خارج سفر کردند

شناسنامه، سن و بیمه
مـالك تشـخیص سـن بـراى برخـوردارى از مزایاى 
تأمین اجتماعى، شناسنامه اى است که در بدو بیمه شدن 
به این سازمان ارائه شده یا مى شود. هرگونه تغییراتى که 
پس از آن در شناسنامه بیمه شده روى دهد براى سازمان 
تأمین اجتماعـى معتبر نخواهـد بود. افـراد تحت تکفل 

بیمه شده نیز مشمول این قانون هستند.

خالکوبى، معافیت نمى آورد
جانشـین سـازمان وظیفه عمومى با رد شـایعه معافیت 
سربازى به دلیل داشتن تتو بر روى نیمى از بدن، گفت: 
هیچیک از مشـموالن خدمت وظیفه، به دلیل داشـتن 
خالکوبى و تتو نیمى از بدن یا تمام بدن، از خدمت وظیفه 
عمومى معاف نمى شوند. سـردار ابراهیم کریمى گفت: 
آنچه در این بخش باعث معافیت فرد از خدمت سربازى 

مى شود مشکالت و اختالالت روانى است.

غرق شدن 4800 نفر در 5 سال 
در پنج سال گذشته چهارهزار و 827 نفر بر اثر غرق شدگى 
در کشـور جان خود را از دسـت دادنـد کـه در این میان 
استان هاى مازندران و خوزستان بیشترین سهم را در آمار 
تلفات داشته اند. در این مدت 837 نفر در استان مازندران 
و 708 نفر در اسـتان خوزسـتان بر اثر غرق شدگى جان 
باخته اند. بر اساس آمارهاى موجود سهم این دو استان از 

کل تلفات پنج سال اخیر 32 درصد است.

اولى ها زودتر مدرسه مى روند
سـال تحصیلى 97-96 با حضـور بیـش از 13 میلیون 
دانش آموز در سراسـر کشـور از شـنبه اول مهر ماه آغاز 

مى شود.
ایـن در حالـى اسـت کـه «جشـن شـکوفه ها» بـراى 
دانش آمـوزان کالس اول ابتدایى و «جشـن غنچه ها» 
بـراى نوآمـوزان پیـش دبسـتانى روز چهارشـنبه 29 
شهریورماه و پیش از شروع رسمى سال تحصیلى برگزار 
مى شـود. در سـال تحصیلى آینده، حدود یک میلیون و 
300 هزار دانش آموز کالس اولى براى نخستین بار وارد 

مدارس خواهند شد.

کشفیات جدید در تخت جمشید
با پایان فصـل سـوم کاوش در آبـراه دوره هخامنشـى 
تخت جمشـید جزئیات و نـکات جدیـدى در ارتبـاط با 
شکل کلى آبراهه ها مشخص و یک دریچه اصلى دوره 
هخامنشى منتقل کننده آب هاى سطحى محوطه غربى 
حیاط جنوبى به شـبکه اصلى انتقال کشـف شد. نقشه 
آبراهه هاى تختگاه تخت جمشـید نشانگر مجموعه اى 
نسبتاً پیچیده از چند آبراه اصلى و کانال هایى کوچک تر 

است.
 همچنین کشف چند قطعه سنگ کتیبه دار (حروف مربوط 
به کتیبه هاى فارسى باسـتان)، دسته تزیینى شمشیر از 
سنگ الجورد، جرز سنگى با نقش چهار تن از ندیمه هاى 
پارسى، قطعه هایى از نقاشى ها بر روى آجرهاى لعاب دار، 
سـر پیکان، تعدادى مهره تزیینى از سـنگ عقیق، چند 
اسکلت انسانى و تعداد بسیار زیادى از اشیاى دیگر مربوط 

به دوره هخامنشى از یافته هاى ویژه در این فصل بود.

قطع عضوها خبرنگار مى شوند
محمود علیگو، قائم مقام سـازمان دانش آموزى وزارت 
آموزش و پـرورش گفـت: به منظـور امید بـه زندگى و 
القاى توانمندى در مصدومین قطع عضو حادثه واژگونى 
اتوبـوس داراب، ایـن دو دانش آمـوز در خبرگـزارى پانا 
به عنوان خبرنگار با اختصاص حقوق و بیمه به کار  گرفته 
خواهند شد تا این افراد به عنوان فعال اجتماعى در جامعه 

حضور یابند.

زندگى زیر کپر 
یحیى کمالى پور، نماینده پنج شهرستان جنوبى کرمان 
از زندگى سخت دو هزار خانوار کرمانى خبرداد و گفت: در 
حال حاضر شاهد هسـتیم که دو هزار خانوار کرمانى در 
خانه هاى خشت و گلى و یا کپرى زندگى مى کنند و الزم 

است شرایط زندگى آنها تغییر پیدا کند.

چرك نویس

بســیارى از مردم ایران در انتخاب رنگ لباس، خودرو و 
دکوراسیون منازل خود از رنگ هاى شاد استفاده نمى کنند 
و برعکس رنگ هایى را انتخاب مى کنند که نشان دهنده 

افسردگى یک فرد است.
از نگاه رفتار شناسى و روان شناسى، عوامل بصرى (رنگ ها) 
بر افزایش نشاط روحى و انرژى روانى، تأثیر مستقیم دارند و 
زیبایى بخش زندگى است، اما بسیارى از مواقع، بنابر دالیل 
فردى یا عرفى، بعضى از رنگ ها را براى پوشش، خودرو، 

دیوار منزل و آپارتمان  خود انتخاب نمى کنیم.
اگر شما نسبت به یک رنگ، حس خوبى ندارید و دوست 
ندارید از آن استفاده کنید، یک دلیل شخصى است که کامًال 
قابل پذیرش و احترام است، مانند مردانى که شش هفت 
عدد شلوار سرمه اى دارند، اما خیلى وقت ها، دلیل ما براى 

استفاده نکردن از بعضى رنگ ها بخاطر افراد جامعه است.
وقتى از رنگ یک لباس خوشمان بیاید، اولین فکرى که 
مى کنیم، این اســت که مى توانیم آن را در مکان هاى 
عمومى استفاده کنیم؟ مردم چه مى گویند؟ نکند مسخره 
مان کنند؟ آیا براى محیط کاریمان مناسب است؟ خیلى ها 
هم مى گویند: «دیگر براى سن و سال ما مناسب نیست؛ از 
ما دیگر گذشته». خیلى تصورات ناصحیح و نابجاى دیگرى 
هم هست که مانع از خوب بودن حال ما در زندگى مى شوند. 
مانع اســتفاده از رنگ هایى که لبخند را روى لب هایمان 

بنشاند و به روحمان نشاط بدهد.
محمد رضا ایمانى، مردم شناس مى گوید: تنوع رنگى در 
جامعه نسبت به گذشــته، ملموس است؛ اما همچنان در 
کشور ما تنوع رنگى خیلى محدود است. خصوصاً در خودرو، 
نماى شــهرى و لباس. این کارشناس مى گوید: چرا فکر 
مى کنیم بعضى رنگ ها ممنوع یا جلف هستند؟ وى درباره 
سر کردن روسرى قرمز به وسیله دخترى جوان، مى گوید: 
نگاه جامعه به او نگاه مناسبى نخواهد بود و همچنین استفاده 
از شلوارهاى رنگى بخشى از امنیت اجتماعى آنها را به خطر 
مى اندازد، در حالى که یک جامعه رنگى، سرشــار از امید، 

پویایى (تحرك) و شادى خواهد بود. 
مجید اَبهرى، رفتار شناس و آسیب شناس اجتماعى هم 
مى گوید: متأسفانه بعضى از رفتارهاى فردى و اجتماعى نیز 
در انتخاب رنگ براى پوشش، اثر مستقیم دارد. مثًال افراد 
زیادى به دلیل آلودگى هوا و نظافت مکان هاى عمومى 
مثل مترو، اتوبــوس و نیمکت پارك ها، نمــى توانند از 

رنگ هاى شاد و مالیم استفاده کنند.

وى مى گوید: 30 درصد افســردگى ها به دلیل استفاده از 
رنگ هاى سرد و خنثى مثل آبى، سبز، فیروزه اى، نقره اى، 
سفید، مشکى و خاکسترى است. در این راستا، رنگ آمیزى 
مراکز آموزشى و درمانى، مى تواند اثر مستقیم در کاهش 
افسردگى و خمودگى جامعه و افزایش سطح سالمت روانى 
داشته باشد. اما امروزه به این موضوع مهم توجه کمترى 
مى شود.وى درباره افزایش نشاط در جامعه مى گوید: باید 
بر اســاس روان شناســى رنگ ها عمل کنیم؛ آموزش و 
پرورش در رنگ آمیزى کالس هاى درس و حیاط مدارس 
و روپوش دانش آموزان؛ شــهردارى بــراى رنگ آمیزى 
نماهاى شهرى، با همراهى و همکارى صاحبان منازل و 
مغازه ها، از رنگ هاى گرم استفاده کنند یا در ابتدا براى ایجاد 
فرهنگ صحیح، الزاماتى را براى استفاده از رنگ هاى شاد 
و گرم تعیین کند تا از این طریق نشاط به مردم منتقل شود. 
ضرورى است رسانه در این زمینه، هدایت فکرى جامعه را 

بر عهده گیرد.

حمید فرزادى، روان شناس بالینى هم درباره برخى الزامات 
اینگونه توضیح مى دهد که به نظر من بانک ها هم جزو 
مؤسساتى هستند که طى روز با مراجعان زیادى در ارتباط 
هستند و این موضوع مى تواند گامى بزرگ در مسیر استفاده 
از رنگ هاى شاد و گرم باشد تا ُخلق باالتر، صبر بیشتر و 

روابط عاطفى سالم ترى را در جامعه شاهد باشیم.
وقتى به رنگ خودروهاى موجــود نگاه مى کنیم، عمدتًا 
رنگ هاى سفید، نقره اى و مشکى هستند. اگر هم یک نفر 
با دل و جرأت پیدا شود که بخواهد ماشین بنفش یا نارنجى 
بخرد، مردم با تعجب به او و ماشین نگاه مى کنند. جداى از 
این موضوع، خودروسازها اعالم مى کنند این رنگ سفارشى 
است و باید براى آن سه میلیون بیشتر بپردازید و این خود 
مانعى براى تنــوع رنگى در خودروهاســت. درحالى که 
شرکت هاى خودروسازى خارجى، خودروها را بدون هیچ 

سفارشى، در 36 رنگ تولید مى کنند.
محمدرضا ایمانى کارشــناس مردم شناسى درباره تنوع 

رنگى در جامعه مى گوید: تنوع رنگى در محیط زیســت 
عالوه بر ســالمت افراد جامعه مــى تواند موجب جذب 
گردشگر شــود. مثل مناطق ماســوله، اَبیانه، پالنگان و 
کندوان که رنگى بودن محیط آنها باعث شــده اســت 
که جزو میراث ملى و جهانى ثبت شــوند یا اُرسى هاى 
(شیشه هاى رنگى) شهر کاشــان و یزد. وى مى گوید: 
متأسفانه «قضاوت کردن» و «برچسب زدن» در فرهنگ 
زندگى ما شکل گرفته است و به خودمان اجازه مى دهیم 
راجع به همه چیز نظر بدهیم. این رفتار همیشه در آیین ملى 

و مذهبى ما مورد نکوهش بوده است.
چرا برخى تصور مى کنند، خوب نیســت یک دختر خانم 
چادرى، کیف صورتى بیاندازد؟ این «خوب نیست» ها را از 
کجا مى آوریم؟ چرا با این جمله «خوب نیست» براى خود 
و دیگران محدودیت هاى اَلکى مى گذاریم، وقتى اشکال 
شرعى و قانونى ندارد.در حالى که رواج تنوع رنگى در جامعه 

اسالمى، نشان شادابى و سالمت افراد آن جامعه است.

«خوب نیست» ها را از کجا مى آوریم؟

ایرانیان از تنوع رنگى فرارى هستند

در ماجــراى واژگونــى اتوبــوس دانش آموزان 
هرمزگانــى ابهاماتى وجود دارد که باید پاســخ 
روشنى به آنها داده شود؛ ابهاماتى همچون عدم 
امضاى رضایتنامه کتبى توسط برخى خانواده ها.

پدر «شیوا مبینى» یکى از دانش آموزان جانباخته 
در این حادثه مدعى اســت که رضایتنامه اى را 
براى رفتن فرزندش به ســفر امضا نکرده است. 
«جعفر مبینى» با اعــالم این موضوع به روزنامه 
ایران گفته بــود: «حاال که فرزنــدم فوت کرده 
براى امضاى رضایتنامه مى آیند.» وى همچنین 
به خبرگــزارى مهــر گفته اســت: «هیچگونه 
رضایتنامه اى را بــراى حضور فرزنــدم در این 
دوره از اردوهــا امضا نکرده ام و نوشــتن و امضا 
کردن رضایتنامه منتشر شده در فضاى مجازى 
از سوى من نبوده اســت و امضاى درج شده در 
زیر ایــن رضایتنامه به هیچ وجــه مربوط به من 

نیست.»
پس از ایــن ادعا آمــوزش و پرورش با انتشــار 
رضایتنامه اى مدعى شــد که صحبت هاى پدر 
شیوا صحت ندارد و تمام دانش آموزان رضایتنامه 

داشتند.
با این سخنان بحث دریافت رضایتنامه از والدین 
به یکى دیگر از مسائل مبهم در این حادثه تبدیل 
شــده اســت. هر چند در آخرین خبرها خانواده 
شــیوا مبینى اظهارات خود مبنى بر عدم امضاى 
رضایتنامه و دریافــت پول بــه ازاى امضا را رد 

کرده اند.
هر چند برخى خانواده هــا از جمله پدر «مطهره 
دالورى» و «محدثه شب راه» معتقدند براى رفتن 
به اردو رضایتنامه امضا کرده اند، برخى مى گویند 
رضایتنامه صورت کتبى وجود نداشت اما آنها در 
جریان سفر فرزندشان به شیراز بودند و نسبت به 

این موضوع رضایت داشتند.
همچنین پدر مطهره دالورى به تســنیم گفت: 
«اگر مى دانستم زمان حرکت 11ونیم شب است 

شاید نمى گذاشتم مطهره برود.»
«فاطمه حاجى پور» یکى از دانش آموزان مصدوم 
این ماجرا نیز به روزنامه شرق گفته است: «بعضى 
از بچه هاى رودان و مینــاب دقیقه 90 انصراف 
دادنــد و دانش آموزان دیگرى را جایگزینشــان 
کردند، براى همین بعضى ها اصًال فرم رضایتنامه 

را پر نکرده بودند.»
بر همین اساس مى توان مدعى شد در این ماجرا 
ابهاماتى وجود دارد که باید پاسخ آنها توسط تیم 
کارشناســى آموزش و پرورش بررسى شود و به 

اطالع افکار عمومى برسد.

اردوى دانش آموزان 
هرمزگانى و ابهام 
امضاى رضایتنامه

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیرى از جرائم سایبرى پلیس 
فتا گفت: هجمه وارد شده در شبکه هاى اجتماعى در مورد 
بازى «نهنگ آبى» تعجب آور است. این بازى پنج ماه قبل 

آغاز شده بود.
ســرهنگ دوم على نیک نفس در خصوص بازى آنالین 
نهنگ آبى (نهنگ سفید) گفت: بیشتر اخبار این بازى مربوط 
به اوایل ســال و فروردین ماه است که حتى برخى از اخبار 
آن در رسانه هاى فارسى زبان هم منتشر شده، اما اینکه چرا 
بعد از گذشت چهار پنج ماه به یکباره این حجم از اخبار در 
شبکه هاى اجتماعى بازتاب داشته است، همان ترفند هاى 

خبرى است که ناشى از شیطنت برخى از کاربران است.
این مقام ارشد انتظامى ادامه داد: با توجه به اینکه این بازى 
روسى درسال 2013 رواج یافت و اولین قربانى آن در سال 
2015 اقدام به خودکشى کرد، باید گفت: بازى نهنگ آبى 

این روز ها کاربران زیادى ندارد.
ســرهنگ نیک نفس تأکید کرد: این هجمه رسانه اى در 
خصوص بازى نهنگ آبى در شبکه هاى اجتماعى که این 

روز ها در بین کاربران ایرانى به راه افتاده است بیش از آنکه 
به واقعیت ها بپردازد دامنه شــایعات را توسعه داده و باعث 

ایجاد هراس در جامعه و خانواده ها شده است.
وى با بیان اینکه این بازى شامل 50 مرحله یا 50 مأموریت 

اســت که در هر روز باید یک مأموریت به انجام رسیده و 
در انتهاى هر مرحله عکس ســلفى از پایان مرحله براى 
همبازى ارسال شود، گفت: کشیدن تصویر نهنگ بر روى 
دست، خودزنى، تماشاى فیلم هاى ترسناك، عکس سلفى 

در سازه هاى بلند و مرتفع، کشیدن تصاویر و اعداد مختلف بر 
روى دست و... از جمله مراحل این بازى است که کاربر بعد 
از انجام هر چالش باید مستندات موجود را براى طرف مقابل 

(هم بازى خود) ارسال کند.
سرهنگ نیک نفس یادآور شد: مهمترین ترفند در این بازى 
کسب اطالعات شخصى و محرمانه از کاربران در طول بازى 
است که در روند بازى از فرد گرفته مى شود و با دانستن این 
موضوعات در مراحل بعدى بازى، از کاربر خواسته ها متفاوت 
شده که کاربر بر اثر فشار و یا محو شدن در بازى مجبور به 
انجام مى شــود و در پایان درخواســت نمایش خودکشى

 بازى کننده بازى است. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیرى 
از جرائم سایبرى پلیس فتا ناجا گفت: خوشبختانه این بازى 
در ایران قربانى نداشته و برخى از تصاویر و فیلم هایى که 
در این زمینه وجود دارد و به این بازى در ایران منتسب شده 
است صحت ندارد. این تصاویر مربوط به کشور هاى دیگر 
یا اقدامات دیگرى است که به این بازى مرتبط نبوده و به 

اشتباه به کاربران ایرانى نسبت داده شده است.

تعجب پلیس فتا در مورد ایجاد شایعه در مورد یک بازى آنالین 

تصاویر قربانیان «نهنگ آبى» در ایران جعلى است

محمود فرشــچیان صبح دیروز با حضور در حرم مطهر 
حضرت عبدالعظیم حســنى (ع)، در جریان روند ساخت 

ضریح جدید این حرم قرار گرفت.
گفتنى اســت؛ طراح ضریــح جدید حــرم عبدالعظیم 

حسنى (ع) محمود فرشچیان است. ابعاد این ضریح همانند 
ضریح فعلى 3 در 4 متر ساخته و از نقره و آب طال در ساخت 
این ضریح استفاده شده است. همچنین بنا به گفته مدیر 
پروژه این طرح، تمامى تجربیات قبلى طراحى هاى مقدس 
ضریح حرم امام حسین (ع) و ضریح حرم امام رضا (ع) در این 
طرح استفاده شده است. اســکلت اولیه این طرح توسط 
دکتر میرزا على تهرانى طراحى و نقوش آن توسط استاد 

محمود فرشچیان طى دو سال آماده شده است.

بازدید فرشچیان 
از روند ساخت ضریح 

حضرت عبدالعظیم حسنى (ع)

مأموران گمرك ایران در جدیدتریــن عملیات مبارزه 
با مواد مخدر موفق شــدند قلیانى را کشف کنند که از 
ماده مخدر شیشه ساخته شده بود. در این عملیات مقدار 
4 کیلو و 630 گرم ماده مخدر شیشه که قاچاقچیان به 
شــکل قلیان در آورده بودند و قصد داشتند این میزان 
ماده مخدر را از طریق یک بســته پستى جابه جا کنند، 

کشف شد.
قاچاقچیان این مقدار مواد مخدر را که از نوع متامفتامین 
خالص بود، با شــگردى خاص و در قالب صنایع دستى 
به شــکل قلیان کامل طراحى و با مواد رنگى و اکلیل 
ســاخته و تزیین کرده بودند و به طــرز ماهرانه اى به 
شــکل قســمت هاى مختلف قلیان درآورده و سپس 
بــا روکش هاى مخصوص ســر هم کــرده بودند، اما 
مأموران گمرك امانات پستى فرودگاه امام خمینى (ره) 
با هوشیارى به این ترفند پیچیده قاچاقچیان پى برده و 
موفق شدند این میزان ماده مخدر از نوع شیشه را کشف 

و ضبط کنند.
کشف این محموله روانگردان شیشه با پشتوانه مهارت و 
تجربیات مأموران گمرك و در نظر گرفتن شاخص هاى 
خطر در ارزیابى غیابى و بهره گیرى بهینه از تجهیزات 

کنترلى ایکس رى صورت گرفته است.

قاچاق ترین قلیان ایران! 

مدیرعامل سازمان انتقال خون، اولین گزارش منتشر شده 
سازمان بهداشت جهانى منطقه مدیترانه شرقى در زمینه 
کفایت و سالمت خون را تشریح کرد و به مقایسه وضعیت 

ایران با سایر کشورهاى منطقه پرداخت.
دکتر على اکبر پورفتح ا... با اشاره به انتشار گزارش سازمان 
بهداشــت جهانى منطقه مدیترانه شرقى گفت:  از بین 22 
کشور منطقه مدیترانه شرقى، 18 کشــور در این گزارش 
شرکت و اطالعاتشان را ارائه کرده اند. پورفتح ا... ادامه داد: 
بر اســاس این گزارش در این منطقه حدود هفت میلیون 
اهداى خون انجام مى شــود که 6 درصد آن سهم اهداى 
خون ایران است.  این میزان اهداى خون در منطقه ما که 
9 درصد جمعیت جهان را تشکیل مى دهد، نشان مى دهد 
که دسترسى به خون در کشورهاى منطقه دچار مشکالت 
اساسى است و در زمینه کفایت خون در منطقه دچار مشکل 

هستیم.وى با بیان اینکه از طرفى میزان دسترسى به خون 
هم در کشورهاى مختلف متفاوت است، گفت: به عنوان 
مثال در یمن به ازاى هر هزار نفر زیر یک اهداى خون وجود 
دارد و در بسیارى از کشــورهاى منطقه نیز شاخص هاى 
انتقال خون زیر 5 درصد است. و این موضوع نشان از وجود 

مشکالت متعدد در دسترسى به خون در این کشورها دارد.
مدیرعامل ســازمان انتقال خون دالیل این مشکالت را 
شرایط این کشورها، وجود پدیده هایى چون جنگ و عدم 
فرهنگسازى کشورها دانست و اظهار داشت: در عین حال در 
این کشورها تنها 50 درصد اهداى خون به صورت داوطلبانه 
تأمین مى شود.پورفتح ا... در پاسخ به اینکه آیا ایران خون یا 
فرآورده هاى خونى را به کشورهاى منطقه ارسال مى کند، 
گفت: ما ارسال خون و فرآورده هاى خونى را به هیچ کشورى 

انجام نمى دهیم. 

مدیرعامل سازمان انتقال خون مطرح کرد

مشکل  دسترسى به خون در کشورهاى منطقه
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افزایش جمعیت میمه 
در سال هاى اخیر

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: جمعیت 
میمه در سـال هاى اخیر با بهره بـردارى از طرح هاى 

عمرانى و اقتصادى افزایش یافته است.
علیرضا بصیرى افزود: جمعیت شهر میمه از پنج هزار 
و 262 نفر در چند سال گذشته به پنج هزار و 651 نفر 
و جمعیت روستایى بخش میمه از شش هزار و 22 نفر 

به بیش از 9 هزار نفر افزایش یافته است.
 

برپایى نمایشگاه لیزینگ و 
فروش اقساطى انواع کاال 

اولین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطى کاال 22 تا 
26 شهریور ماه در محل نمایشـگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار مى شود.

در این نمایشگاه، 93 مشـارکت کننده از استان هاى 
یزد، اصفهـان، تهـران، فـارس، خراسـان رضوى و 
آذربایجان شـرقى در سه سالن نمایشـگاهى به ارائه 
محصوالت و خدمـات خود در بخش هـاى خودرو و 
موتورسـیکلت، لوازم خانگى، مبلمان و دکوراسـیون 
داخلى، بانک، شـرکت هاى لیزینگ و بیمه، رایانه و 

لوازم الکترونیک مى پردازند.
این نمایشگاه هشت هزار و 500  مترمربع وسعت دارد 
و از ساعت 16 تا 23 روزهاى مذکور آماده میزبانى از 

بازدیدکنندگان خواهد بود.

سرمایه گذارى 92 میلیاردى 
بنیاد برکت در استان

رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت گفت: این بنیاد 920 
میلیارد ریال در هشــت طرح اقتصادى در اســتان 

اصفهان سرمایه گذارى کرده است.
محمود عســگرى آزاد تصریح کرد: از سیاست هاى 
مورد تأکید مقام معظم رهبــرى درباره فعالیت هاى 
این بنیاد آن اســت کــه در طرح هایى کــه مردم 
مشــارکت عمومى دارند ســرمایه گذارى کند. وى 
ادامه داد: کمک به تأســیس تشکل هاى مردمى در 
ایجاد فعالیت هاى اشــتغال آفرین، مشاوره هاى فنى 
و تخصصى به گروه هــاى مردم نهاد در فعالیت هاى 
اقتصادى و ســرمایه گذارى در طرح هاى مشترك، 
ســه رویکرد بنیاد برکت در اجراى اقتصاد مقاومتى

است.
عســگرى آزاد ابراز داشــت: بنیاد برکــت به دنبال 
سودآفرینى براى این بنیاد نیست بلکه به دنبال جلب 
بیشتر مردم به خصوص با تشکیل تعاونى هاى مختلف 
در امور اقتصادى است و این بنیاد پس از آنکه واحد 
اقتصادى به مرحله سوددهى برسد، تمامى سهامش را 
در قسط هاى بلندمدت به اعضاى شرکت هاى مردمى 

واگذار مى کند.
رئیس هیئــت مدیره بنیاد برکت خاطرنشــان کرد: 
این بنیاد از اعضاى هیئت مدیره پشــتیبانى مى کند 
تا کاالى تولیدشده واحد اقتصادى اجتماع محور را در 
بسته بندى مناســب در بازارهاى خارجى کشورهاى 

همسایه به فروش برساند.
 

فردا؛ برگزارى سومین 
جشنواره انگور در حسن رباط

سومین جشـنواره «انگور، بومگردى و گردشگرى» 
روسـتاى حسـن ربـاط از توابـع شـهر میمـه، 
23 و 24 شهریور امسال دراین روستا برگزار مى  شود.

رئیـس شـوراى سیاسـتگذارى سـومین جشـنواره 
«انگور، بومگردى و گردشگرى» حسن رباط در این 
ارتباط گفت: درسال نخست برگزارى جشنواره انگور 
با اسـتقبال حدود پنج هزار نفرى از جشنواره روبه رو 
بودیم که این اسـتقبال در دوره دوم به هفت هزار نفر 

افزایش یافت.
محمد امیـرى با بیـان اینکه وجـود مجموعـه اى از 
ظرفیت هـاى گردشـگرى در روسـتاى حسـن رباط 
مسئوالن را نسبت به برگزارى جشنواره اى به منظور 
معرفـى ظرفیت هـاى روسـتا بـه همـه مـردم ایران 
مصمم ساخت، اضافه کرد: بر این اساس در تابستان 
سـال 94 با توجه به خاص بودن محصول انگور این 
روسـتا جشـنواره اى با عنـوان «انگـور، بومگردى و 

گردشگرى» را در دستور کار قرار دادیم.

مدیرکل کمیته امداد امــام خمینى(ره)اســتان اصفهان 
گفت: در آستانه بازگشــایى مدارس و به منظور جمع آورى 
کمک هاى مردمى، دو هزار و 600 پایگاه اســتان اصفهان 

آماده جمع آورى کمک هاى نقدى و غیر نقدى مردم است.
حمیدرضا شیران با اشاره به اینکه جشن عاطفه ها هرساله 
به منظور توسعه فرهنگ انفاق و نوع دوستى در سراسر کشور 
برگزار مى شود، اظهار داشت: جشــن عاطفه ها در آستانه 
بازگشایى مدارس به منظور جمع آورى کمک هاى مردمى 
براى دانش آموزان تحت حمایــت کمیته امداد اصفهان در 
روزهاى23 و 24 شهریور و 19 مهرماه برگزار مى شود. وى 
با اشاره به بازگشایى مدارس همزمان با ماه محرم و برپایى 

پایگاه هاى جشن عاطفه ها با شعار«مهر در انتظار همدلى» 
افزود: امسال نیز مانند ســال هاى گذشته جشن عاطفه ها 
در روزهاى 23 شــهریور(فردا) در پایگاه هاى کمیته امداد، 
24شهریور درمیعادگاه نماز جمعه و 19 مهر در سطح مدارس 

استان برگزار مى شود.
 مدیر کل کمیته امداد اســتان اصفهان با اشاره به اینکه در 
سال گذشته بیش از یک میلیارد و 400 میلیون تومان براى 
دانش آموزان تحت حمایت جمع آورى شــد، گفت: بیش از 
600 میلیون تومان کمک هاى نقدى و بیش از 800 میلیون 
تومان کمک هاى غیر نقدى در قالب جشــن عاطفه ها به 

دانش آموزان نیازمند و بى بضاعت استان ارائه شده است.

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: با توجه به پایین بودن مصرف آب براى پســته، 
اقتصادى بودن و مستعد بودن باغات استان براى کشت 
این محصول، کاشت پسته به باغداران اصفهانى توصیه 

مى شود.
احمدرضا رئیس زاده اظهارداشت: پسته، انار، بادام و زیتون 
از محصوالت باغى اســت که با توجه به اصالح الگوى 
کشت در استان، کاشت آنها به باغداران توصیه مى شود.

وى اضافه کرد: از میان این محصوالت پسته مصرف آب 
پایین ترى دارد و مقرون به صرفه تر است.

رئیس زاده ادامه داد: این محصول بعد از گذشــت هفت 

سال بارور مى شــود و بعد از آن با توجه به خاك و اقلیم 
اصفهــان، محصول دهى خوبى داشــته و کشــت آن 

اقتصادى مى شود.
مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان گفت: برداشت پســته از سطح پنج هزار و 347 
هکتار از باغات بارور پســته استان از اوایل شهریور آغاز 

شده است و تا اواسط مهر نیز ادامه دارد. 
وى افزود: پیش بینى مى شــود تا پایان فصل برداشت، 
شش هزار و 890 ُتن محصول پســته از باغات استان 
برداشت شود و به این ترتیب میانگین تولید در هر هکتار، 

هزار و 300 کیلوگرم پسته خشک خواهد بود.

برپایى 2600 پایگاه 
جشن عاطفه ها در استان

کاشت پسته به باغداران 
اصفهانى توصیه مى شود

سرپرســت مدیریت روابط عمومى دانشــگاه 
علوم پزشــکى اصفهان از آغاز فرآیند پذیرش 
بیمــار در بیمارســتان «والیــت» منظریــه 

خمینى شهر خبر داد.
کلنگ احــداث این بیمارســتان در ســال 72 
(24 ســال قبل) به زمین خورد اما در طول این
 ســال ها در فــراز و نشــیب مدیریــت ها و

تصمیم هاى مختلف، کار آن نیمه تمام ماند تا به 
دولت یازدهم رسید.

مقرر بود این بیمارستان در مرداد امسال در سفر 
وزیر بهداشت به اصفهان به طور رسمى افتتاح 

شود که این کار به آینده موکول شد.
کیانوش جهانپور بااشــاره به پیــش بینى 174 
تخت براى این بیمارســتان، افــزود: در زمان 
حاضر و در مرحله نخست 74 تخت بیمارستان 
مورد بهره بــردارى قرار گرفته اســت و دیگر 
تخت ها در مراحل بعدى و بــه مرور زمان وارد 

چرخه خدمت رسانى مى شوند. 
وى اظهارداشــت: خدمــات درمانــى در این 
بیمارســتان در زمــان حاضر ارائه مى شــود و 
به زودى در مرحله ســرویس رسانى کامل قرار 

خواهد گرفت.
جهانپور اضافه کرد: همچنین با هماهنگى شبکه 
بهداشت شهرســتان خمینى شــهر، مقرر شد 
بیماران بیمارستان ساعى به بیمارستان والیت 

منظریه منتقل شوند.
وى خاطرنشــان کرد: هنوز زمان افتتاح رسمى 
بیمارستان والیت خمینى شهر مشخص نیست 
و منتظر سفر وزیر بهداشت به اصفهان براى این 

موضوع هستیم. 

سخنگوى شــوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: در 
خصوص دوچرخه سوارى بانوان طبق نظر استاندار هیچ 
منع قانونى نداریم و باید تالش کنیم مســائلى که جرم 

انگارانه نیست به تخلف بدل نکنیم. 
به گزارش تابنــاك مهدى مقدرى همچنین با اشــاره 
به اینکــه افزایش کرایه ســرویس مــدارس حداکثر 
12 درصــد اســت، اظهارداشــت: هرچند پیشــنهاد 
تاکســیرانى افزایــش 15 درصــدى بــود اما شــورا 
با افزایش 12 درصدى نرخ کرایه سرویس هاى مدارس 

موافقت کرد.
وى با بیان اینکه شــفافیت در امور شــورا و شهردارى 
اصفهان براى شــوراى پنجم موضوعى جدى است که 
قطعًا شعار و وعده پوچ نبوده اســت، افزود: عدم اعتماد 
مردم در بســیارى از حوزه هاى شهردارى از مشکالت 
خدمات رسانى اســت که راه حل آن شفافیت است؛ اگر 
مردم به مدیریت شهرى اعتمادى نداشته باشند حاضر به 

مشارکت در فرآیندهاى شهرى نیستند.
سخنگوى شــوراى شــهر اصفهان تصریح کرد: مردم 
پیشــران تغییرات روبه بهبود هســتند و فکر مى کنیم 
متخصصان، سمن ها و اصحاب رسانه مى توانند رابطه 

میان شهروندان و مدیران شهرى باشند. 
مقدرى همچنین در خصوص حسابرسى از شهردار گفت: 
درست است که شــوراى پنجم به لحاظ تفکر سیاسى 
یکدست اســت، اما قرار نیســت در مورد منافع مردم با 
کســى تعارف کنیم. عملکرد مدیران شــهرى فارغ از 
دیدگاه سیاسى زیر تیغ شوراى شهر خواهد بود و ما سعى 
مى کنیم که به صورت دوره اى مباحث نظارت و شفاف 

سازى را در اختیار مردم قرار دهیم.

وى با اشاره به پیشــنهاد برخى از اعضاى شوراى شهر 
براى ایجاد کمیسیون شــفافیت خاطرنشان کرد: طبق 
آیین نامه ماده 91 هرگونه تأســیس یــا تغییر در یک 
کمیســیون باید در یــک کمیســیون مقدماتى بحث 

و بررسى شــود و ســپس در صحن علنى رأى گیرى
 شــود و اکنون هفت عضو شــورا پیگیر این مســئله 

هستند.
وى در خصوص مجســمه کاوه نیز اظهارداشــت: این 

مجسمه به دالیل عمرانى در پروسه ساخت مترو از میدان 
آزادى جا به جا شد و قرار بود مکان دیگرى براى نصب 
آن انتخاب شود که این امر ممکن نشد و شوراى پنجم 

مصمم است تا کاوه را به آزادى برگرداند.

دوچرخه سوارى بانوان در اصفهان منع قانونى ندارد

حمیدرضا فوالدگر، نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شــوراى اســالمى در دومین نشســت فصلى خود با 
خبرنگاران، به فعالیت هاى مجلس شوراى اسالمى در 
سطح ملى، کمیسیون ها، استانى و شهرستانى پرداخت 
و مهمترین اتفاق در سه ماهه اخیر را در مجلس شوراى 
اسالمى، رأى اعتماد به وزیران در دولت دوازدهم دانست 
و گفت: رأى اعتماد مجلس به دولت دوازدهم در مقایسه 
با دوره هاى قبل، رأى اعتماد بســیار باالیى بود و غیر از 
پنج وزیر، بقیه باالى 200 رأى داشتند و این آراء به دولت 
کمک مى کند تا کارها بهتر انجام شود و به غیر از دو وزیر 
علوم و نیرو، دولت، مستقر شد. این در حالى بود که روى 

برنامه هاى دولت مباحثى داریم.
فوالدگر با برشمردن دالیل مخالفت خود با برنامه هاى 
دولت گفت: دولت دوازدهم در جریان انتخابات، به مردم 
قول تحول اقتصادى و تغییر در تیم اقتصادى را داد اما در 
حقیقت متناسب با انتظار ایجاد شده در مردم، تحول در 
تیم اقتصادى دولت ایجاد نشد و امروز نمى دانیم حرف 

آخر تیم اقتصادى دولت را چه کسى مى زند؟
فوالدگر گفت: بــا توجه به وعده هــاى رئیس جمهور 
و دولت به مردم، تیــم اقتصادى و کابینه متناســب با 
انتظارات چیده نشده، ولى ما همکارى هاى الزم را انجام 

خواهیم داد. 
وى خاطرنشان کرد: نرخ رشد در دولت یازدهم بیشتر به 
علت فروش نفت بوده و چون در سال جارى، شاهد جهش 
فروش نفت نبوده ایم، در نتیجه رشد آنچنانى هم نخواهیم 
داشت. این در حالى اســت که تورم باید مهار شود اما نه 
با تولید رکود، ثبات نسبى به اقتصاد داده شد ولى اصالح 
ساختار صورت نگرفت و موفقیت زمانى حاصل مى شود 
که این هر دو با هم انجام شود و در این راستا دولت باید 
دوگانگى ها را حل کند که دولت قبلى چندان در این راه 

موفق نبود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى با طرح این 
سئوال که امروز محور برنامه اقتصاد مقاومتى چیست؟ 
گفت: همه امــروز به اقتصاد مقاومتى اشــاره مى کنند، 

پروژه هایى هم اجرا مى شود و یکى از وزرا در هر استان 
مسئول اقتصاد مقاومتى بوده و فرمانده اقتصاد مقاومتى 
معاون اول رئیس جمهور است اما آیا محور برنامه، اقتصاد 

مقاومتى است یا خیر؟
وى افــزود: برخى در دولت، حل مشــکالت اقتصادى 
کشــور را به برقرارى روابط عادى بــا آمریکا گره زده و 
مى خواهند بگویند اگر مشکالت اقتصادى حل نشد به 
دلیل عدم برقرارى این روابط است. این مسائل، ندیدن 

واقعیت هاست. 
نماینده مــردم اصفهان در 
مجلس شــوراى اسالمى 
در مورد عدم رأى اعتماد به 
وزیر نیرو هم گفت: در مورد 
انتخاب وزیر نیرو منطقه اى 
عمل شد و مباحث سیاسى 
در اولویت دوم بود و برخى 
نمایندگان از وى خواستند 
تــا در مورد انتقــال آب به 
آنان تعهد دهــد که وزیر 
پیشنهادى این کار را نکرد 
و متأسفانه رأى نیاورد. البته 
ما نیز دو انتقــاد در بحث 
تفکیــک آب اســتان ها و 
انتقال آب به یزد را داشتیم.

وى مهمترین مشکل تولیدکنندگان را سرمایه در گردش، 
دشوارى تأمین مالى از بانک ها، موانع ادارى کسب و کار 
و... خواند و گفت: در تولید داخل هم بخشى از مشکالت 
مربوط به کســب و کار و عدم قدرت رقابت با محصول 
خارجى اســت که باید با قوانین بانکى و تجدیدنظر در 

مالیات برطرف شود.
فوالدگر در ادامه اظهار داشــت: نرخ بیکارى در برنامه 
ششم باید هر سال 0/8 درصد کاهش یابد و دستگاه ها 
باید براى آن برنامه داشته باشند. این در حالى است که 
نرخ رشد بیکارى در استان اصفهان نسبت به کشور 2/5 

درصد بیشتر است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى با 
اشاره به بى عدالتى بودجه اى گفت: استان اصفهان بعد 
از تهران و در بین پنج استان مهم کشور همچون فارس، 
آذربایجان شــرقى، خراسان، خوزســتان و اصفهان در 
کسب درآمد دوم، ولى در اختصاص سهم بودجه اى، آخر 
است و باید نظام عادالنه اى در این راستا براى استان ها 
مدنظر باشد. البته براى توسعه استان، نباید به اعتبارات 
دولتى امید بست و اگر روزى اعتبارات دولتى وجود داشت، 

امروز نیست و این را دیگر اســتان ها همچون کرمان، 
آذربایجان شرقى، خراسان و... دریافته اند و معطل دولت 
نبوده اند و در سرمایه گذارى و بخش خصوصى از ما جلوتر 
هستند و با ورود ســرمایه گذاران جدید، اقدامات بسیار 
خوبى را به انجام رســاندند و مى بینیم امروز بزرگ ترین 
طرح هاى فوالدى با ســرمایه گذارى بخش خصوصى 
در استان کرمان پایه گذارى شــده است. ولى در استان 
اصفهان ما شاهد ســرمایه گریزى هستیم به طورى که 
سرمایه گذاران اصفهانى در دیگر استان ها سرمایه گذارى 

مى کنند و یا سرمایه خود را به خارج کشور مى برند.
وى اذعان داشت: اخیراً در اصفهان بنیاد نصف جهان با 

هدف بهره گیرى از ظرفیت ها تشکیل شده و پروژه هایى 
را هم دنبال کــرده و تا حدودى هم موفق بوده اســت 
و در این راســتا گروه کارآفرینى و پیشــرفت ایرانیان با 
ســرمایه گذارى تولیدکنندگان اصفهان، امروز در حال 

ثبت است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
درخصوص صندوق بازنشســتگان فوالد هم گفت: در 
برنامه ششــم توسعه بر اســاس حکمى که به تصویب 
رسید قرار شد محاسبات تعهدات 
آتى و مطالبات صندوق بر اساس 
میزان بازنشستگى با تأیید سازمان 
حسابرسى انجام شود و تا زمانى 
کــه بدهــى دولت بــه صندوق 
بازنشســتگان فوالد مستهلک 
نشود کسرى را دولت از بدهى به 

صندوق تأمین کند. 
وى با بیان اینکه مدت ها تالش 
کردیم تــا ثابت کنیــم دولت به 
صنــدوق بازنشســتگان فوالد 
بدهکار اســت، افــزود: صندوق 
بازنشستگان فوالد کشور شاغلین 
خود را از سال 46 تا 86 به عنوان 
درآمد دولت منظور کرده، که حاال 

باید پس دهد. 
فوالدگر گفت: امسال در بودجه هزار و 200 میلیارد تومان 
براى مستمرى بازنشستگان فوالد مصوب شده و بقیه نیز 
از طریق فروش اموال و... سازمان ها تأمین خواهد شد و 
فعًال نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان 
به این امر اختصاص داده، تا پرداخت حقوق بازنشستگان 

با مشکلى مواجه نشود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى به 
مسائل استان هم اشاره کرد و افزود: ذوب آهن یکى از 
قدیمى ترین کارخانه هاى استان است و باید تولیدات این 
مجتمع صنعتى به پنج میلیون تن در سال افزایش یابد تا 
مشکالت آن برطرف شود و تا زمانى که میزان تولید حل 

نشود، مســائل دیگر آن حل نخواهد شد. از سوى دیگر 
بخش اکرولیک پلى اکریل هم قرار اســت فعال شود و 
هنوز کارخانه روى پایى است و مشــکل آن مدیریتى، 
مالکیتى و ساختارى اســت و مى تواند در نخ مصنوعى 
حرف اول را بزند. گیتى پسند هم در راه اصالح مدیریت 

است.
فوالدگر در خصوص تغییر اســتاندار براى اصفهان هم 
گفت: از وزیر کشور خواسته ام در صورت تغییر استاندار، 
براى استان اصفهان استاندارى قوى، اجرایى و متناسب 
با شرایط استان در نظر گرفته شود چرا که اولین اولویت 
اجرایى بودن استاندار است و ما نیازمند استاندار سیاسى 
نیستیم و حل مشکالت آب، اشتغال و... باید مدنظر باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه در مجمع نمایندگان اســتان و شهرستان، مبحث 
آب در اولویت است و در مورد مسائل آب در سطح کشور 
ساکت نیســتیم گفت: در بحث آب دو روش وجود دارد. 
اینکه مرتب مــردم را به میدان کشــانده و نزاع مردمى 
ایجاد کنیم که پسندیده استانى چون اصفهان و ما نیست 
و همواره بر اصول پایبند بوده و هســتیم و در مالقات با 
مسئوالن کشور هم توصیه شــده، آب به نزاع مردمى 
تبدیل نشود و بحران ایجاد نشود که این امر بسیار مهم 
است ولى مســائل آب را همواره با شجاعت و جسارت 
پیگیرى کرده و از حمایت مردم هم اســتفاده مى کنیم. 
روش دیگر آن است که با توجه به تشکیل شورایعالى آب 
در دولت یازدهم که شش جلسه آن هم در مورد زاینده رود 
تصمیم گیرى شده، مصوبات آن باید اجرا شود. شورایعالى 
آب سهم هر اســتان از آب را مشخص کرده و همه باید 
پایبند آن باشند و اینگونه نباشد که استانى بیش از سهمیه 
آب برداشت کند ولى استان دیگر بى بهره باشد. این در 

حالى است که ما هنوز از حقابه مان استفاده نکرده ایم.
وى افزود: تخصیص آب باید عادالنه باشــد، تونل سوم 
کوهرنگ اجرایى شود و در نهایت براى حل مشکالت 
آب، به قانون احترام گذاشــته شــود، حقوق یکدیگر را 
رعایت کنیم  و صرفه جویــى در بخش هاى مختلف آب 

همواره مدنظر باشد. 

نماینده اصفهان در مجلس ضمن اعتقاد به بى عدالتى بودجه اى:

براى توسعه اصفهان نباید به اعتبارات دولتى امید داشت
ساسان اکبرزاده

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: در آخرین 
گفتگویى که بنده با معاون وزیر کشور داشتم وى گفت که 
تا این لحظه هیچ تصمیمى مبنى بر تغییر استاندار اصفهان 

اتخاذ نشده است.
حجت االسالم والمسلمین ناصر موسوى الرگانى پیرامون 
معیارهاى انتخاب اســتاندار افزود: مهمترین معیارى که 
دولت باید در انتخاب استاندار در نظر بگیرد این است که باید 
شخص استاندار دغدغه هاى مقام معظم رهبرى را مدنظر 

داشته باشد و براى رفع آنها قدم بردارد؛ به طور مثال استاندار 
باید تمام تالش خود را به منظور تحقق شــعار سال یعنى 

«اقتصاد مقاومتى و تولید- اشتغال» در استان انجام دهد.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: استاندار نباید 
مسائل سیاسى و جناحى را در انجام برنامه هاى استان مدنظر 
قرار دهد و به طورکلى مى توان گفت استاندارى محل کار و 
برطرف کردن مشکالت استان است، بنابراین باید در این 

زمینه فراجناحى عمل کند.

وى ادامه داد: یکى دیگر از معیارها براى انتخاب استاندار این 
است که شخص استاندار باید بتواند ضمن همکارى با دولت، 
با سایر دستگاه هاى اســتان در تعامل بوده و دغدغه رفع 
مشکالت استان اصفهان را دارا باشد، سیاست کارى نه تنها 

مشکالت را رفع نمى کند بلکه بر مشکالت نیز مى افزاید.
حجت االسالم والمسلمین موســوى الرگانى پیرامون 
اولویت هاى کارى اســتاندار، خاطرنشان کرد: مهمترین 
مشکل هاى استان را مى توان بحث آب، محیط زیست و 

اشتغال جوانان مطرح کرد، شخص استاندار باید در جهت 
رفع این مشکالت اقدامات و فعالیت هاى الزم را انجام دهد.

وى  پیرامون نقش نمایندگان مجلس در انتخاب استاندار 
تصریح کرد: معمــوًال در انتخاب اســتاندارها حتى اگر با 
نمایندگان مشــورت نیز انجام دهند مشورتى فرمایشى و 
ظاهرى خواهد بود اما تصمیم گیرنده خود دولت اســت، 
به طورکلى مى توان گفت نمایندگان هیچ نقشى در انتخاب 

استاندار ندارند.

هنوز هیچ تصمیمى 
براى تغییر 
استاندار اصفهان 
گرفته نشده است

پذیرش بیمار در بیمارستان 
والیت منظریه آغاز شد
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احداث متروى شاهین شهر– 
اصفهان امسال آغاز مى شود

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان گفت: 
عملیات احداث طرح متروى شاهین شهر– اصفهان، 

به طول 15 کیلومتر امسال آغاز مى شود.
محمدعلى طرفه اظهارداشـت:  به گونه اى باید طرح 
احداث متـروى شاهین شـهر را از بیـن دو جاده رفت 
و برگشت شاهین شهر به ایستگاه استقالل اصفهان 
آغاز کرد که سـرمایه گذارى هاى اولیه معطل نماند و 
بودجه این طرح مهم ارتباط شهرى از محل اعتبارات 

شهردارى شاهین شهر تأمین و هزینه خواهد شد.
وى بـا بیـان اینکـه سـرانه اعتبـارات شـهردارى 
شاهین شـهر از متوسـط اعتبارات شـهردارى استان 
اصفهان، 25 درصد بیشـتر اسـت ادامه داد: این شهر 
در سـال گذشـته 195 میلیارد تومـان درآمد داشـته 
اسـت کـه 115 درصد بودجـه مصوب شاهین شـهر 
بوده است؛ بخشـى از افزایش بودجه شهرى به علت 
اختصـاص منابع حاصـل از مالیـات ارزش افـزوده و 
آلودگى هواى حاصـل از صنایع آلوده قـرار گرفته در 

محدوده شهرستان شاهین شهر و میمه بوده است.
 وى خاطرنشـان کرد: با اصالحیه هایى که در برخى 
از تبصره هاى ماده 5 در خصوص تغییر کاربرى هاى 
اراضى شهرى  و بلندمرتبه سازى صورت گرفته است 
شاهد تحول در میزان درآمدهاى شهردارى هاى این 

استان خواهیم بود.
 

حمله به تکنسین هاى 
فوریت هاى پزشکى

تعدادى از اراذل و اوباِش محسن آباد شهرستان برخوار 
پس از یک درگیرى منجر به جرح و امدادخواهى از 
فوریت هاى پزشــکى، در حین انجــام مأموریت به 
تکنســین هاى اورژانس حمله و فحاشى کردند که 
این موضوع از طریق امور حقوقى اورژانس در حال 

پیگیرى است.
ساعت 19 و 4 دقیقه روز یک شنبه 19 شهریورماه در 
تماسى با اتاق فرمان فوریت هاى پزشکى اعالم شد 
که در یک نزاع دســته جمعى در منطقه محسن آباد 
شهرســتان برخوار، یک نفر مجروح شده است و به 

سرعت یک واحد امدادى به محل حادثه اعزام شد.
بر اساس این گزارش، تکنســین هاى فوریت هاى 
پزشــکى، فرد مصدوم را به داخل آمبوالنس منتقل 
کردنــد و اقدامات درمانــى اولیــه از جمله کنترل 
خونریزى و پانســمان را بر روى او انجام دادند اما در 
همین هنگام، مصدوم که قصد ادامه درگیرى را داشت 
و تمایلى به اعزام به بیمارستان نداشت، با تکنسین ها 
به مشاجره و فحاشى پرداخت و در همین حین اراذل و 
اوباش دیگر نیز که هیچکدام در حالت طبیعى نبودند 

به سمت مصدوم و تکنسین ها حمله ور شدند.
پرســنل اورژانس به محض مشــاهده این صحنه 
همراه با آمبوالنس و با هماهنگى اتاق فرمان از محل 
درگیرى گریختند و خوشبختانه حادثه اى براى آنها 

و خودروى آمبوالنس و تجهیزات آن به وجود نیامد.
 گفتنى اســت، با پیگیرى هاى امور حقوقى اورژانس 
پیش بیمارســتانى برخــوار، عامــالن فحاشــى

 و حملــه به تکنســین هاى فوریت هاى پزشــکى 
شناسایى شــدند و موضوِع برخورد قانونى با آنها در 

حال پیگیرى است.

بافت 180  فرش نفیس در 
کاشان براى ارسال به عتبات 

بانوان هنرمند کاشانى180تخته فرش نفیس براى 
ارسال به حرم هاى مطهر امام حسین(ع) و حضرت 

ابوالفضل (ع) و خیمه گاه بافتند.
مسئول طرح ملى مذهبى فرش بافى عتبات عالیات 
در کاشــان گفت: هزار و 400بانوى بافنده کاشانى 
180تخته فرش با متراژ ســه هــزار و 100مترمربع 
درمدت 30ماه بافته اند.محســن واجدى با اشاره به 
اینکه هزار متر فرش دیگر براى مفروش کردن حرم 
حضرت امام موســى کاظم(ع) در حال بافت است، 
افزود: همزمان با میالد رسول اکرم(ص) در مراسمى 
این حرم هم مفروش مى شود.وى با تأکید بر اینکه 
تار این فرش هاى نفیس از جنس ابریشم و نخ آن از 
بهترین پشم در 15رنگ گیاهى تهیه شده است، گفت: 
ابعاد این فرش ها از دوتا94 مترمربع و هر یک متر در 

یک مترمربع آن شامل360هزار گره است.

خبر

سارقان مسلح یک امامزاده پیش از سرقت مسلحانه یک 
طالفروشى دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهى تهران با اعالم خبر دستگیرى سه 
سارق مســلحى که مدتى پیش از یکى از امامزاده هاى 
استان اصفهان ســرقت کرده بودند، در تشریح جزئیات 
دســتگیرى آنها گفت: به دنبال اعالم سرقت مسلحانه 
از یکى از امامزاده هاى اســتان اصفهــان کارآگاهان 
پلیس تهران بزرگ بررسى پرونده متهمان را در دستور 
کار خود قرار دادند و موفق شــدند این سارقان مسلح را 
پیش از انجام یک سرقت مســلحانه دیگر شناسایى و 

دستگیر کنند.

ســردار عباســعلى محمدیان ادامه داد: این سارقان در 
ســرقت مســلحانه خود از این امامزاده با تهدید متولى 
امامــزاده و آدم ربایى به دنبال اهداف شــوم خود بودند 
که خوشــبختانه همــکاران مــا در حالى کــه قصد
 سرقت از یک طالفروشــى در تهران را داشتند آنها را 

دستگیر کردند.
وى خاطرنشان کرد: یکى از سه سارق دستگیر شده در 
لحظه دســتگیرى در حالى که قصد فرار از طبقه سوم 
منزلش را داشت خود را به پایین پرتاب کرد که در حال 
حاضر در بیمارستان تحت مراقبت قرار دارد و دو همدست 

دیگر وى دستگیر شدند.

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
اصفهان در طول دفاع مقدس بیشــترین شهید امدادگر 

کشور را داشت.
محسن مؤمنى افزود: بى شــک بالندگى این جمعیت 
مدیون و مرهون خون این شهداســت کــه در میدان 
امدادرســانى به هم رزمان خود، با لباس مقدس هالل 

احمر به درجه رفیع شهادت نایل آمده اند.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود با اشاره به اهمیت 
موضوع آموزش هــاى امداد و نجــات و آموزش هاى 
همگانى و نقش آن در کاهش اثرات ناشــى از حوادث 
گفت: بانوان شاغل در دســتگاه هاى اجرایى مى توانند 

نقش مؤثرى در این زمینه داشته باشند و جمعیت هالل 
احمر استان این آمادگى را دارد که آموزش هاى الزم را 

به آنها ارائه کند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با بیان 
اینکه هم اکنون تیــم هاى توانا متشــکل از خواهران 
امدادگر با این جمعیــت همکارى دارنــد، تأکید کرد: 
نقش بى بدیل  بانــوان در فعالیت هاى بشردوســتانه

و عام المنفعه و همکارى با هالل احمــر همانند دیگر 
عرصه هــاى اجتماعى عامل مؤثــرى در موفقیت این 
جمعیت در تحقق اهداف انسانى و امدادى این سازمان 

مردمى است.

اصفهان بیشترین 
شهید امدادگر کشور را دارد

سارقان مسلح اصفهان در 
تهران به دام افتادند

رئیس پلیس فتاي استان اصفهان از دستگیري فردي که 
با طراحی درگاه پرداخت الکترونیکی جعلی توانســته بود 
اطالعات حساب بانکی 650 نفر از کاربران سطح کشور 

را سرقت کند خبر داد. 
 سرهنگ مصطفی مرتضوي اظهارداشت: در پی شکایت 
تعدادي از شــهروندان مبنی بر برداشت غیر مجاز مبالغی 
از حســاب هاي بانکی آنها موضوع در دســتور کار ویژه 

کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وي افزود: در بررســی هاي صورت گرفته مشخص شد، 
این افراد از یک درگاه پرداخت الکترونیکی جعلی اقدام به 
خرید شارژ تلفن همراه کرده اند و اطالعات حساب بانکی 
آنها در اختیار دائر کننده این درگاه قرار گرفته که او نیز با 
استفاده از این اطالعات، اقدام به برداشت وجوه از حساب 

آنها کرده است.
رئیس پلیس فتاي اســتان اصفهان خاطر نشــان کرد: 
بالفاصلــه اقدامات الزم بــراي دســتگیري عامل این 
سرقت ها صورت گرفت و سرانجام محل سکونت متهم 
در یکی از محله هاي شــهر اصفهان شناســایی شد. با 
شناســایی محل ســکونت متهم، وي طی هماهنگی با 
مقام قضائی دســتگیر و در بازرسی از سیســتم رایانه او  
اطالعات حســاب بانکی 650 نفر از کاربران اینترنت در

 استان هاي مختلف کشور به دست آمد.
مرتضوي با بیان اینکه سرقت اطالعات حساب بانکی افراد 
از طریق راه اندازي درگاه هاي پرداخت الکترونیکی جعلی 
رو به افزایش است. این درگاه ها که معموًال در زمینه فروش 
شارژ تلفن همراه فعالیت می کنند، کاربران را با تبلیغ فروش 
ارزان قیمت ترغیب به ثبت اطالعات حساب بانکی خود 
کرده و پس از به دســت آوردن این اطالعات، در فرصتی 

مناسب وجوه آنها را سرقت می کنند.
رئیــس پلیــس فتاي اســتان اصفهــان خاطر نشــان 
کرد: توصیه ما به شــهروندان این اســت که در هنگام 
خرید هاي اینترنتی توجه داشته باشند که اقالم مورد نیاز 
خود را از فروشــگاه هاي آنالین کــه داراي نماد تجارت 

الکترونیک هستند خریداري کنند.

بازار خرید کتاب براى توســعه فرهنگ کتاب خواندن 
با طرح هاى تخفیف دار موقتى در اصفهان داغ  شــده، 
فرهنگى که تنها توسط مسئوالن مربوطه احیا مى شود 
اما فعًال آنها با طرح هاى موقت و مسّکن بخشى انگیزشى 

تخفیف بسنده کرده اند.
چند سالى اســت که براى کتابخوان کردن مردم برنامه 
تخفیفى را قرار داده اند، این روزها نیز تب تخفیف هاى 
تابستانه نیز بازار کتابفروشى ها را گرفته و با تخفیف هاى 
20 و 25 درصدى رونق خاصى به فــروش کتاب داده 

است.
کتابفروشى هاى اصفهان نیز به نوبه خود مشتریان زیادى 

را از این طریق جذب کرده انــد و اصفهانى ها نیز از این 
طرح استقبال خوبى نشان داده اند.

این اســتقبال را مى توان از شــلوغى کتابفروشى هایى 
که تخفیف تابســتانه دارند دید، مانــدن در صف هاى 
طوالنى بــراى پرداخت هزینه کتاب یکــى از اتفاقات 
زیباى فرهنگى است که همیشه رخ نمى دهد و در زمان 

برگزارى این گونه طرح ها مى بینیم.

طرحى اثربخش اما موقت!
این طرح ها که با هــدف کتــاب و کتابخوانى در حال 
اجراست در نوع خود حالتى ُمسّکن و گذرا دارد اما بدون 

تأثیر نیست، طرح هاى موقتى به صورت سطحى عمل 
مى کنند که باید در راستاى آن اقدامات وسیع براى توسعه 

فرهنگ مطالعه به صورت عمقى در نظر گرفته شود.
الهام زارعى، کارشناس فرهنگى با اشاره به اقداماتى که 
نیاز است که فرهنگ مطالعه رواج یابد، گفت: باید کارى 
کرد تا کتاب جزئى از ســبد خرید خانوارها شود، این کار 
نیاز به فرهنگســازى دارد که ممکن است چندین سال 

زمان ببرد.
براى همین براى توســعه فرهنگ مطالعه باید در کنار 
اقدامات موقتى، زیرساخت ها را در این مورد در نظر گرفت 
تا به صورت ریشه اى براى فرهنگ کتاب خواندن اقدام 

جدى صورت بگیرد.
***

یکى از عوامل افزایش قیمت کتاب است، قیمت باالى 
کتاب که با تخفیف هاى 20 درصدى هم باز توان خرید 
براى خیلى از افراد نیست و این مسئله باید اصالح شود 
تا همه افراد بتوانند کتاب هاى مورد عالقه خود را تهیه 

کنند.
این کارشناس فرهنگى در مورد ترویج فرهنگ مطالعه 
مى گوید: گذاشتن تخفیف براى خرید کتاب طرح خوبى 
است اما باید اقدامات زیرساختى در این مورد انجام داد تا 
مردم جامعه احساس نیاز به مطالعه و کتاب خواندن در 

خود کنند.
این احساس نیاز به همین راحتى ایجاد نمى شود و باید 
آن را در بین مردم نهادینه کرد، نهادینه کردن این اقدام 
نیز باید از سن پایین یعنى از مهدهاى کودك ایجاد شود 
تا نسلى تربیت شــود که مطالعه و خواندن کتاب در آنها 

حالت ذاتى به خود بگیرد.
***

پرویز طاهرى، معاون فرهنگى- هنرى ارشاد اصفهان 
هم گفت: از آمار فروش کتاب از کتابفروشى ها مى توان 
برداشــت کرد که مطالعه و کتاب خواندن مردم بیشتر 
شده است اگرچه این موضوع باید مورد پژوهش علمى 

قرار گیرد.
وى افزود: اما از ظاهر امر چنین برداشتى صورت مى گیرد، 
اکنون استان اصفهان با افزایش 20 درصدى رشد چاپ 

کتاب مواجه بوده است.
طاهرى بیان کرد: بیشترین کتاب ها در بخش کودك و 
نوجوان بوده که نشانه خوبى در راستاى نهادینه کردن 

فرهنگ مطالعه در بین کودکان است.
وى خاطرنشــان کرد: با توجه به سیاســت هاى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى و ایجاد باشگاه هاى کتابخوانى 
کودك و نوجوان انگیــزه آنها را باال بــرده و همکارى 
دســتگاه هاى مختلف مانند آموزش و پرورش، کانون 
پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان نیــز در این مورد 

بى تأثیر نبوده است.

بازار داغ خرید کتاب در اصفهان
تب تخفیف هاى 20 و 25 درصدى، رونق خاصى به کتابفروشى ها داده است

 به دنبال اجراى طرح سه شـنبه هاى بدون خودرو، 
خیابان هاى منتهى به چهارباغ سـه شنبه هاى هر 

هفته مسدود است.
طرح سه شـنبه هاى بدون خودرو از مردادماه سال 
گذشته در نصف جهان و در خیابان چهارباغ عباسى 

اجرایى شد و تاکنون نیز ادامه داشته است.
به همین دلیل سه شنبه هاى هر هفته خیابان هاى 

منتهى به چهارباغ عباسى مسدود مى شود.
به گفته معاون حمـل و نقل و ترافیک شـهردارى 
اصفهـان، خوشـبختانه هر هفتـه شـاهد افزایش 
اسـتقبال شـهروندان از اجراى این طرح هسـتیم 
به طورى که طبق نظر سـنجى هاى انجام شـده، 
شـهروندان رضایتمنـدى 90 درصـدى و نمـره 
18/17خود را به طرح سـه شنبه هاى بدون خودرو 

اعالم کردند.
علیرضا صلواتى با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد 
کسـبه چهارباغ نیز از این طرح ابـراز رضایتمندى و 
خشـنودى کرده اند، افزود: اسـتقرار پارك آموزش 
ترافیـک، برنامـه هـاى ویـژه کـودکان، برگزارى 
مسابقه هاى مختلف، بازى هاى فکرى، پرفورمنس، 
ورزش هاى پهلوانى و زورخانه اى، استقرار اتوبوس 
سـالمت، نمایشـگاه دوچرخـه و اسـکوتر از جمله

 برنامه هاى سه شنبه هاى بدون خودرو در اصفهان 
است.

وى با اعالم اینکه امسـال سـه شـنبه هـاى بدون 
خودرو در مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان اجرایى 
مى شود، تأکید کرد: 15 گذر فرهنگى در 15منطقه 
شـهردارى اصفهان ایجاد مى شـود زیـرا معتقدیم 
سه شـنبه هاى بدون خودرو باید به همه نقاط شهر 
از شـمال تا شـرق، جنوب و غـرب شـهر اصفهان 

تسرى یابد.
معاون حمل و نقـل و ترافیک شـهردارى اصفهان 
اضافه کـرد: در حال حاضر پیشـنهاد اجـراى طرح 
سـه شـنبه هاى بدون خودرو در خیابـان هاى نظر 
شـرقى منطقه 5، خیابان سـلمان در منطقـه 15 و 
خیابان ابـوذر در منطقـه 11 ارائـه شـده و اقدامات 
ترافیکى آن با همکارى پلیـس راهور در حال انجام 
اسـت تا ایـن خیابان هـا در روزهاى سـه شـنبه به

پیاده راه تبدیل شوند.

3 خیابان دیگر سه شنبه ها 
بسته مى شود

سرقت از حساب هاي650نفر  
از طریق پرداخت الکترونیکی

حوزه هنرى اســتان اصفهان با رویکــرد توجه به 
فیلم کوتاه فیلمســازان جوان، قرار اســت در سال 
جارى حمایت از فیلمســازان اصفهانى در ســاخت 
10 فیلم کوتاه با موضوع سبک زندگى ایرانى اسالمى 
را در دســتور کار قرار دهد و آنهــا را اکران و تحلیل 
کند. این درحالى اســت که این فیلم هاى کوتاه به 
جشــنواره هاى بین المللى، ملى، کشورى و استانى 

ارسال خواهد شد. 
رئیس حــوزه هنرى اســتان اصفهان در نشســتى 
صمیمانه بــا کارگردانــان، نویســندگان و عوامل 
فیلم هاى کوتاه، پس از شنیدن مسائل، مشکالت، 
نظرات و پیشنهادات آنان گفت: حوزه هنرى استان 
اصفهان براســاس برنامه ریزى هاى انجام شــده 
و بارویکرد توجه به فیلمســازان جــوان فیلم هاى 
کوتاه اصفهانى با موضوع ســبک زندگــى ایرانى 
اسالمى فراخوان فیلمنامه را مدتى پیش آغاز کرد که

 90 فیلم به حوزه هنرى از سراســر استان رسید ودر 
نهایت 15 فیلم انتخاب شد تا اگر فیلمنامه اى به هر 
دلیلى انصراف داد، در نهایت 10 فیلمنامه در اصفهان 

اجرایى و تحلیل شود. 
مهدى احمدى فر افزود: امروز نشست بسیار خوبى 
با فیلمســازان جوان فیلم کوتاه داشتیم که از نقطه 
نظرات مطرح شــده آنها که مى تواند برطرف کننده 

برخى معایب باشد در آینده استفاده خواهیم کرد. 
وى با تشریح تأسیس اولین سینما در جهان و ایران 
گفت: براى اولین بار سینما در سال 1895 در فرانسه 
تأسیس شد و پنج سال بعد این فرهنگ وارد جامعه 
ایرانى شد و امروز بیش از 117 سال است که از ورود 
سینما به کشورمان مى گذرد اما با توجه به این قدمت، 
سرعت و وسعت سینما در کشورمان مثل بقیه جهان 

نیست. 
رئیس حوزه هنرى با تبریک 21 شهریور روز سینما 
به دست اندرکاران سینما گفت: بخشى از عدم رشد 
سینما در کشورمان به مسئوالن فرهنگى و بخشى به 

متخصصان سینما برمى گردد این درحالى است که 
ایران اسالمى کشــورى داراى فرهنگ بسیار غنى 
در همه مقاطع بوده، اما متأســفانه کمترین توجه به 

سینما شده است. 
احمدى فر افزود: به نظر مى رســد اگر بدنه جامعه و 
مردم با قدرت وارد عرصه اى همچون سینما شوند، 

سینما رشد بهترى پیدا مى کند. 
وى با بیان اینکه استان اصفهان توانایى کار در حوزه 
فیلم و سینما را دارد گفت: جامعه اصفهان تاکنون با 
قدرت وارد این عرصه نشــده و رویکرد حوزه هنرى 

استان اصفهان، تقویت در این زمینه است. 
رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
امروز ما در حوزه هنرى حرکت کوچکى را در بحث 
ســبک زندگى آغاز کردیم و علیرغــم اینکه تبلیغ 
هم نشــده بود اما 90 فیلم به دبیرخانه رســید و ما 
براساس بضاعت مالى و ... 10 فیلم را انتخاب کردیم 
و این ابتداى کار اســت و امیدواریم در سال آینده با 
بهره گیرى از همه ظرفیت ها و همسو کردن جریانات 
موازى که مى توانند در تولیــد فیلم همکارى کنند، 
حرکت همسو و پرقدرت در زمینه ساخت فیلم کوتاه 

کودك و سایر موضوعات را در پیش داشته باشیم. 

احمدى فر از دیدگاه مثبت حوزه هنرى استان اصفهان 
در عرصه هاى تصویرى خبر داد و گفت: انتظار ما آن 
اســت، نقطه نظرات اصحاب هنر سینما به صورت 
مکتوب، پیام، برگزارى جلسات و ... به ما انتقال داده 

شود، تا آینده اى بهتر را در این زمینه ترسیم کنیم. 
وى ادامه داد: ســینما موضوعى مهم و اثربخش در 

فرهنگ است و اگر مى توانستیم شورایعالى مدیران 
فرهنگ وهنر را در اســتان تشکیل دهیم بسیارى از 
کارهاى جزیره اى حل مى شد و با هماهنگى مطلوب، 
شاهد پیشرفت هاى بیشترى در عرصه هاى مختلف 

از جمله سینما بودیم. 
احمدى فر افزود: هنرمندان به مجموعه هاى دولتى و 
مسئوالن دل نبندند و در دل معنا بروند و آن را شکل 
دهند و دولت و مســئوالن نیز باید بسترهاى الزم را 

فراهم سازند. 
رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهان خاطر نشــان 
کرد: رســالت هاى حوزه هنرى تعریف شده بوده و 
عملکرد حوزه بر این مبناســت و اگرچه حوزه هنرى 
وظیفه تولید هنر فاخر و ارزشى را دارد ولى متأسفانه 
بى توجهى هایى در این راستا شده که صادقانه نیست 

و صرفاً جوسازى است. 

وى با بیان اینکه هنر ارزش است افزود: حتى اگر به 
هنر ابزارى نگاه شود و فیلمى ساخته شود مى تواند 
راستگویى را رواج دهد. بنابراین وظیفه هنر به تصویر 
درآمدن بوده و جدا کردن و خط کشــى بین حوزه و 
دیگران اشتباه است چرا که ما مى خواهیم فاخرترین 

هنرها را داشته باشیم.
احمدى فر گفت: هدف فیلم کوتاه، منشــأ اثر بودن 
در جامعه و تغییر رفتــار در خانواده و اثرگذار بودن در 
اندیشه مخاطب است و هنر، خود هدف نیست بلکه 
هنر ابزار با ارزش و الهى براى بهبود ناهنجارى هاست 
و فیلمى مى تواند در بین مردم جا باز کند که براساس 
میل شخصى نباشد و براساس نیازسنجى در جامعه 

ساخته شود. 
وى ادامه داد: از ســال 85 تا 95، مخاطبان ســینما 
سال به ســال افزایش یافته اند و مراجعه مخاطبین 
به سینما حرکت جهشى داشــته و در تحلیل محتوا 
فیلم هایى که در سال 95 ســاخته شده، بیشتر مورد 
استقبال خانواده ها بوده و حتى بسیارى از نهادها از 
حوزه هنرى خواسته اند تا سانس فوق العاده براى آنها 
در نظر گرفته شود که این همه نشان از احساس نیاز 
خانواده ها بوده است. بنابراین اگر فیلمسازان نگاهى 
به نیازهاى خانواده ها داشته باشند و بر این مبنا فیلم 
تولید کنند با استقبال مخاطبان روبه رو خواهند شد. 

رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهان مــى گوید: ما 
امســال موضوع ســبک زندگى ایرانى را برگزیدیم 
و هنر ســینماگران اســت که این کاالى فرهنگى 
را مطلوب ســازند تا مخاطب اســتقبال کند. هدف 
ما ایجــاد همبســتگى فرهنگــى بیــن مدیران 
اســتان بوده تــا بتوانیــم از مزیت هــاى یکدیگر 
بهره گیریم و بدانیم اگر جشنواره و فیلمسازان مجتمع 
شوند خروجى هاى خوبى خواهیم داشت و خودمان در 
اصفهان مى توانیم جشنواره برگزار کنیم. این درحالى 
اســت که با فیلم کوتاه، ما به دنبال آسیب شناسى و 
برطرف کردن آنها هستیم و این آغاز حرکت ماست 

که امید داریم استمرار داشته باشد.  

رئیس حوزه هنرى استان در نشست با هنرمندان:

اصفهان تاکنون با قدرت وارد عرصه سینما نشده است 
ساسان اکبرزاده
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیات/ هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 13966030202300640 مورخ 1396/05/31 خانم صدیقه میرمحمد صادقى 
به شماره شناسنامه 883 کدملى 1287698123 صادره از اصفهان فرزند مجتبى نسبت به 1/5 سهم از 72 
سهم ششدانگ یک باب ساختمان از پالك شماره 6077- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت 

موروثى و عادى واگذار گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139660302023000642 مورخ 1396/05/31 آقاى مهدى میرمحمد صادقى 
به شماره شناسنامه 4134 کدملى 0046496051 صادره از تهران فرزند مجتبى نسبت به 3 سهم از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان از پالك  شــماره 6077- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت 

موروثى و عادى واگذار گردیده است. 
ردیف 3- برابر راى شماره 13966030202300644 مورخ 1396/05/31 خانم بتول میرمحمد صادقى به 
شماره شناسنامه 5 کد ملى 1285403738 صادره از اصفهان فرزند مجتبى نسبت به 1/5 سهم از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان از پالك شــماره 6077- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت 

موروثى و عادى واگذار گردیده است. 
ردیف 4- برابر راى شماره 139660302023000646 مورخ 1396/05/31 آقاى على میرمحمد صادقى به 
شماره شناسنامه 480 کدملى 1284502163 صادره از اصفهان فرزند مجتبى نسبت به 3 سهم از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان از پالك شــماره 6077- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت 

موروثى و عادى واگذار گردیده است. 
ردیف 5- برابر راى شماره 139660302023000648 مورخ1396/05/31 آقاى محمد میرمحمدصادقى 
به شماره شناسنامه 827 کدملى 1285374703 صادره از اصفهان فرزند مجتبى نسبت به 3 سهم از 72 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان از پالك شــماره 6077- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت 

موروثى و عادى واگذار گردیده است.
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/6/22 م الف: 17347 صفائى رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/6/157
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 723/95 شماره دادنامه: 1389- 95/8/19 مرجع رسیدگى: شعبه ششم شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد وکیل: ســمیه ثمین فر نشانى: اصفهان خ شیخ صدوق شمالى روبروى 
بانک ملت کوچه شهید فیاضى ساختمان وکیل پایه یک طبقه دوم خواندگان: 1- مهدى نخودیان اصفهانى 
2- محمدرضا صرامى 3- مســعود نریمانى زمان آبادى نشانى: هر ســه نفر مجهول المکان با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشــورتى اعضاء شوراء ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى سمیه ثمین فر به وکالت از بانک مهر اقتصاد به 
طرفیت خواندگان فوق به خواسته مبلغ 153/816/870 ریال بخشى از وجه یک فقره چک به شماره هاى 
564543- 95/1/30 به عهده ى بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خواندگان على رغم ابالغ قانونى 
از طریق نشر آگهى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى 
رسد که مستنداً به مواد 312 و 314 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 153/816/870 ریال بابت اصل خواسته و 2/197/710 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید 
چک هاى موصوف (95/1/30) تا تاریخ اجراى حکم در حــق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره 
غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20  روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 18620 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/455
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 951323 شماره دادنامه: 9601594- 96/5/9 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل اختالف 
خواهان: رسول صادقى نشانى: اص- خ کاشانى روبروى بیمارستان کاشانى شرکت کاوشگر رایانه خوانده: 
محمود کاظمى نشانى: 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 رأى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص 
دعوى رسول صادقى به طرفیت محمود کاظمى به خواسته مطالبه مبلغ 13/600/000 ریال وجه چک به 
شماره 851659- 90/2/21 به عهده بانک پست بانک ایران به انضمام مطلق خسارات قانونى با 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 مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و 515و 519و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ سیزده میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 1/350/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف (90/2/21) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 18591 

شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /6/457
اجراییه

شماره 960177 ش7 به موجب رأى شماره 9609976793702056 تاریخ 96/4/18 حوزه 7 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه رضا عموزاده معلم 5689718602 فرزند 
غالم حسن نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و دو میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســى و درخصوص مطالبه خسارت تأخیر در 
تأدیه از تاریخ سررسید چک 30 /95/5 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان مصطفى محمدى فرزند عباس 
نشانى: اصفهان- خ آتشگاه- خ شهید حجازى- کوى ســعدى نبش عالمه طباطبایى بن بست بنفشه پ 
86 و پرداخت نیم عشر حق اجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 18588 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /6/458
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426793800022 شــماره پرونــده: 9609986793800029 شــماره بایگانى 
شــعبه: 960029 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609976793801197 محکوم علیه سجاد صادقى نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
8800000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 108000 تومان بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى به 
مبلغ 120000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 929063- 89/10/30 
تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له مصطفى محمدى زهرانى فرزند عباس نشانى: اصفهان- اصفهان 
اتشگاه خ ش حجازى کوى سعدى پشت عالمه طباطبایى بن بنفشه پ 86 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
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 اســتیفا 
محکوم به از 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 موسســات 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 دارد و 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 مالــى 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 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 توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 18589 شــعبه 8 حق وقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/6/459
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960002 شــماره دادنامه: 9609976794300729- 96/4/31 مرجع رسیدگى: شعبه 13 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اشکان عکاشه نشانى: اص- خ مولوى کوچه بن یاس، پ 37 خوانده: 
محسن بلندزاده نشانى: مجهول المکان خواسته: تقاضاى مطالبه مبلغ 1/500/000 تومان (15/000/000 
ریال) وجه دستى به انضمام مطلق خسارات وارده هزینه هاى دادرسى و تأخیر تأدیه گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى 
آقاى اشکان عکاشه به طرفیت آقاى محسن بلندزاده به خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال 
معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان وجه دستى به انضمام خسارات وارده هزینه دادرسى تأخیر در تأدیه، با 
بررسى محتویات پرونده، دادخواست و ضمائم تقدیمى و اظهارات خواهان در روز رسیدگى که بیان مى دارد 
مبلغ 15/000/000 ریال به خوانده قرض دادم که از این مقدار مبلغ 440/000 تومان آن را از طریق کارت به 
کارت به حساب خوانده واریز نمودم و بقیه را به صورت دستى به خوانده پرداخت کردم و شاهد و مدرکى هم 
ندارم و با عنایت به پاسخ استعالم از بانک مثبوت به شماره 961436 مورخ 96/3/31ضمیمه پرونده و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگى علیرغم ابالغ قانونى و عدم ایراد و تکذیب از ناحیه خوانده لذا شورا دعوى 
خواهان را تا مبلغ 440/000 تومان مقرون به صحت دانسته و به استناد ماده 265 قانون مدنى و مواد 515 و 
519 و 522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 440/000 تومان بابت 
اصل خواسته و مبلغ 180/000 بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/1/5 
لغایت زمان اجراى حکم را در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخوا هى در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و درخصوص مازاد خواسته خواهان با توجه به فقد ادله اثباتى 
شورا دعوى خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان 
را صادر و اعالم مى نماید رأى صادره حضورى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 18584 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/460
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350900617 شــماره پرونده: 9609980350900152 شماره بایگانى شعبه: 
960170 خواهان: موسسه مالى اعتبارى عســکریه به مدیریت عاملى ســیدامین جوادى با وکالت آقاى 
یاسر شیروانى زاده آرانى فرزند على محمد به نشانى اصفهان، خ شیخ صدوق شمالى، روبروى سه راه مفید، 
ساختمان مالى و اعتبارى عسکریه، ط 4، کدپستى 8166800000 خواندگان: 1- آقاى امیر على آبادى فرزند 
یوسف 2- آقاى احسان تیمورى فرزند مرتضى 3- آقاى پرویز سبزوارى فرزند دوستعلى همگى به نشانى 
مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه  2- مطالبه خســارت 3- مطالبه خسارت 4- مطالبه خسارت 
دادرسى 5- مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى خواهان موسسه مالى و اعتبارى 
عسگریه با وکالت آقاى یاسر شیروانى زاده آرانى به طرفیت خواندگان امیر على آبادى فرزند یوسف 2- پرویز 
سبزوارى فرزند دوستعلى 3- احسان تیمورى فرزند مرتضى به خواسته مطالبه مبلغ 285/000/000 ریال 
بابت مانده اصل بدهى قرارداد مورخ 94/9/25 به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى 
و خسارت تاخیر در تادیه و مطالبه خسارت قراردادى از قرار روزانه 296/713 ریال از تاریخ 95/1/25 لغایت 
یوم الوصول به ماخذ 38 درصد مقوم به (جمعًا) مبلغ 54/713/000 ریال (على الحساب)، دادگاه نظر به بقاء 
اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار به میزان خواسته بر عهده خواندگان و حکایت از اشتغال 

ذمه وى داشته نظر به اینکه وى دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول و ابراز نداشته و دلیلى بر برائت ذمه 
یا بطالن دعوى اقامه و ارائه ننموده و دعوى و مستندات مصون از هر گونه ایراد و انکار و اعتراضى از سوى 
خواندگان باقى مانده است و با تمسک به اصل اســتصحاب لذا دعوى مطروحه را محرز و ثابت تشخیص 
مستنداً به مواد 522 – 519- 502- 198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به نحو 
تضامنى به پرداخت مبلغ 285/000/00 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 8/300/000 ریال هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 96/2/17 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در 
هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد و در خصوص دیگر خواسته ها نظر به اینکه موسسات مالى و اعتبارى بانک تلقى نمى گردند و شرط 
وجه التزام مازاد بر آنچه در ماده 522 قانون مزبور آمده است باطل تلقى مى گردد دعوى مطروحه را ناموجه 
وغیرثابت تشخیص مســتنداً به ماده 1257 قانون مدنى حکم بر بطالن دعوى مطروحه در خصوص سایر 
خواسته ها صادر و اعالم مى گردد. راى صادره نسبت به خواندگان غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر 
استان ونسبت به سایرین حضورى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى 

تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 18541خانى رئیس شعبه نهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /6/461
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951780 شــماره دادنامه: 9609976793600331-96/3/1 مرجع رسیدگى: شعبه ششم 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد نجیمى فرزند قاسم به نشانى: اصفهان خیابان عبدالرزاق بازار 
بزرگ نیم آور روبروى مسجد ذوالفقار فروشگاه نجیمى خوانده: مهدى شیخ کرمى به نشانى مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه 9 فقره چک به مبلغ 92/900/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شوراى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى محمد نجیمى به طرفیت آقاى مهدى شیخ کرمى 
به خواســته مطالبه مبلغ 92/900/000ریال وجه 9 فقره چک به شماره ذیل به عهده بانک ملت به انضمام 
مطلق خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 92/900/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/672/500 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 93/6/31-228048 
به مبلغ 15/000/000 ریال، 228049-93/7/20 به مبلــغ 15/000/000 ریال، 228050-93/7/20 به 
مبلغ 11/300/000 ریال، 876945-93/9/5 به مبلــغ 8/600/000 ریال، 876950-93/10/30 به مبلغ 
8/600/000 ریــال، 876946-93/9/15 به مبلــغ 8/600/000 ریــال، 876949- 93/10/20 به مبلغ 
8/600/000 ریــال، 876947- 93/9/25 به مبلــغ 8/600/000 ریــال، 876948- 93/10/10 به مبلغ 
8/600/000 ریال.  راى اصالحى قاضى شــورا: نظر به اینکه در دادنامه 9609976793600331- 
96/3/1 سهواً نام خانوادگى خوانده تیغ کرمى انشاء گردیده که صحیح آن شیخ کرمى مى باشد که بدینوسیله 
اصالح مى گردد دادن رونوشت از راى بدون این اصالحیه ممنوع مى باشد راى صادره غیابى ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 18544 شعبه ششم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /6/462
اجراییه

شماره: 960076- 96/6/5 به موجب راى شــماره 900229-960997 تاریخ 96/2/18 حوزه 45 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمزه همایون نسب به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 40/000/00 ریال بابت وجه حواله (اصل خواسته) 1970000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/11/11 (تقدیم دادخواست) و پرداخت نیم عشر اجرایى. 
مشخصات محکوم له: مسعود حیدرى ایچى به نشانى: اصفهان خ آبشار سوم روستاى جاز پ 687. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 18545 

شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) / 6/463
اجراییه

شماره: 951525 ش/12- 96/6/11 به موجب راى شماره 9600563 تاریخ 96/3/13 حوزه 12 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه سعید رضائیان به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و هفتصد هزار ریال وجه چک به شماره هاى 967939-
95/8/30 و 967940-95/10/30 بانک صادرات بابت اصل خواسته و مبلغ 1/657/500 ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (تاریخ هاى فوق) تا تاریخ 
اجراى حکم در حق خواهان سید ابراهیم محمدى موسوى به نشانى اصفهان خ معراج، خ مفتح، نبش کوى 
بوستان دفتر گازرسانى صادر و اعالم مى نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ند ارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 18546 شعبه 12 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/6/464
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350600664 شــماره پرونده: 9609980350600148 شماره بایگانى شعبه: 
960171 خواهان: آقاى مصطفى رحمانى فر فرزند رحیم با وکالت خانم مســرور گیتى فر فرزند مهدى به 
نشانى اصفهان خ حکیم نظامى نرسیده به چهارراه امین جنب بانک انصار پ 781 خواندگان: 1- خانم ندا 
حاج حیدرى ورنوسفادرانى فرزند اکبر به نشانى مجهول المکان 2- آقاى سعید سلیمانى طادى فرزند على 
رضا به نشانى اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالى کاخ شرقى مجتمع 
طلوع واحد 63 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى مصطفى رحمانى فر فرزند رحیم با وکالت خانم مسرور گیتى فر به 
طرفیت 1- خانم ندا حاج حیدرى ورنوسفادرانى فرزند اکبر 2- آقاى سعید سلیمانى طادى فرزند على رضا به 
خواسته مطالبه مبلغ 400/000/000 ریال وجه چهار فقره چک شماره 615077-1395/06/30 و 615078-

1395/07/30 و 615079- 1395/08/30 و 615080- 1395/09/30 عهــده بانک ســپه هر کدام مبلغ 
100/000/000 بانضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده، رونوشت مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه، وجود اصول مدارك در ید خواهان و اینکه وجه چک 
باید به محض ارائه کارسازى و پرداخت گردد خوانده ردیف اول صادرکننده و خوانده ردیف دوم ظهرنویس و 
داراى مسئولیت تضامنى مى باشند و خوانده ردیف اول با وصف ابالغ از طریق نشر آگهى و خوانده ردیف دوم 
با وصف ابالغ واقعى درجلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوى خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعى 
ننموده اند فلذا دعوى خواهان وارد و ثابت بوده مســتنداً به ماده 249- 310- 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقى ماده 2 قانون چک و ماده واحده مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام و ماده 198- 515- 519 
قانون آیین دادرسى مدنى خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
نیز پرداخت مبلغ دوازده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک 
مرکزى اعالم و حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مى گردند راى صادره نسبت 
به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و نسبت به 
خوانده ردیف دوم حضورى و از تاریخ ابالغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان مى باشد. م الف: 18547 نبوى رئیس شعبه ششم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان اصفهان/6/472

ابالغ راى
کالسه پرونده: 392/96 شــماره دادنامه: 9609976805200683- 96/5/26 مرجع رسیدگى: شعبه 52 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: داود بیات به نشــانى خانه اصفهان بلوار بنفشه شمالى بلوار اطلس 
شرقى مجتمع طلوع خواندگان: 1- احمد حضرتى 2- اکبر رضائیان هردو به نشانى مجهول المکان خواسته: 
استرداد یک فقره چک برگشتى چک به شماره 548307-836 بانک مسکن شعبه خانه اصفهان گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در 
خصوص دعوى آقاى داود بیات به طرفیت آقایان احمد حضرتى- اکبر رضائیان به خواسته استرداد الشه و 
برگشتى چک به شماره 548307 /836 بانک مسکن خانه اصفهان به مبلغ 52/000/000 ریال با توجه به 
محتویات پرونده که حاوى رسید عادى مورخ 93/7/5 مبنى بر اینکه چک فوق را خواهان به خوانده ردیف اول 
احمد حضرتى پرداخت نموده و به امضا خوانده ردیف اول نیز رسیده و قرار بر استرداد مى باشد چک توسط 
نامبرده بوده و همچنین اظهارت خواهان در صورت جلسه مورخ 96/5/25 عدم حضور خواندگان در جلسه 
رسیدگى مورخ 96/5/15 وعدم ارسال الیحه دفاعیه شورا دعوى مطروحه را ثابت تشخیص داده و به استناد 
مواد 260-219 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول احمد حضرتى به استرداد الشه یک فقره 
چک و برگ برگشتى به شماره 836/548307 بانک مسکن خانه اصفهان به مبلغ 52/000/000 ریال در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین شعبه 
و بعد از آن ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد و نسبت به 
خوانده ردیف دوم به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار دعوى صادر و اعالم مى گردد قرار 
صادره حضورى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م 

الف: 18556 شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/474
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951359 ش5 شماره دادنامه: 9609976793500720- 96/3/8 مرجع رسیدگى: شعبه 5 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان/ خواهانها: على رضا کهرنگى اصفهان- شاهپور جدید- خ امیرکبیر- بعد 
از فلکه سمت چپ- فروشگاه بارز تایر خوانده/ خواندگان: سیامک نادرشاهى 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 رأى 
مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى على رضا کهرنگى به طرفیت سیامک نادرشاهى به 
خواسته مطالبه مبلغ 188/000/000 ریال وجه چک به شماره 9511/432645- 12 به عهده بانک ملى به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 188/000/000 ریال بابت اصل خواسته و و5/675/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/9/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد. م الف: 18558 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو )/6/475

ابالغ راى
کالسه پرونده: 951360 ش5 شماره دادنامه: 9609976793500721- 96/3/8 مرجع رسیدگى: شعبه 5 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان/ خواهانها: علیرضا کهرنگى اصفهان- شاهپور جدید- خ امیرکبیر- 
بعد از فلکه سمت چپ- فروشــگاه تایر بارز خوانده/ خواندگان: سیامک نادرشاهى - 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 رأى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى علیرضا کهرنگى به طرفیت سیامک 
نادرشاهى به خواســته مطالبه مبلغ 99/000/000 ریال وجه چک به شماره 9511432635- 95/9/15 و 
9511432637- 95/9/12 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، 
تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 99/000/000 
ریال بابت اصل خواسته  و3/480/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (95/9/15 و 95/9/12) تا تاریخ اجراى حکم در حــق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 18559 شعبه 5 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/6/476
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان احمدصالحى دادخواستى به خواسته الزام خوانده ... به طرفیت خوانده 1.جوادمحمدى2.منیژه مساح 
به شوراى حل اختالف شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 601/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/01 ســاعت 4 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 5841/ م الف شعبه هفتم شوراى حل اختالف 

نجف آباد/6/502 
حصر وراثت

 محمدمهدوى داراى شناسنامه شماره 485 به شرح دادخواست به کالسه 593/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على مهدوى بشناسنامه 29 در تاریخ 96/01/18 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمد مهدوى ش 
ش 485، (پسر متوفى) 2-مریم مهدوى ش ش 582، 3-نسرین مهدوى ش ش 1423، 4-فاطمه مهدوى 
ش ش 1422، 5-زهرا مهدوى ش ش 1366 (دختران متوفى)، 6-خانم پرتوى ش ش 23، (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 5847/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 6/503 
حصر وراثت

 طیبه حیدرى جوزدانى داراى شناســنامه شماره 95 به شرح دادخواست به کالســه 631/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل حیدرى بشناسنامه 409 
در تاریخ 96/05/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1-محمدعلى حیدرى ش ش 1081211229، 2-محمدسعید حیدرى ش ش 1081211237، (فرزندان 
متوفى) 3-طیبه حیدرى جوزدانى ش ش 95، (همسر متوفى) 4-ناصرقلى حیدرى جوزدانى ش ش 11، (پدر 
متوفى) 5-کلثوم حیدرى جوزدانى ش ش 25، (مادر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 5840/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/6/504 
اجراییه

- شماره 49/96 به موجب راى شماره 359 تاریخ 96/04/04 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه اکبر فروزان به نشانى یزدانشهر- بلوارمطهرى-کفش فروزان محکوم 
است به فک پالك اتومبیل مذکور با مطلق خسارات و هزینه هاى دادرسى به مبلغ 620/000 ریال مى باشد. 
محکوم له: سیدباقر افشون به نشانى: یزدانشهر-خ 10شرقى پ8 کدپ 8519715583. ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 5844/م الف-شعبه 4 شوراى 

حل اختالف نجف آباد /6/505 
اجراییه

 شــماره 337/95 ش ح3 به موجب راى شــماره 324 تاریخ 96/02/31 حوزه ســوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1.حمیدنادرخانى 2.رسول نادرخانى به نشانى 
نجف آباد خ امام روبروى مسجد ابوالفضل 3.فرهادظهرابى به نشانى مجهول المکان، خوانده (فرهادظهرابى) 
محکوم است به حضور در دفترخانه اسنادرسمى و انتقال سند موردمعامله بشماره اتومبیل 33-449 ى26 
سوارى پراید مدل 1384بنام خواهان و درضمن خوانده ردیف اول (حمیدنادرخانى) محکوم است به پرداخت 
مبلغ 340/000 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 500/000 ریال هزینه نشرآگهى درحق خواهان اصغربابایى فرزند 
حسینعلى به نشانى تیران و کرون روستاى چشمه احمدرضا و نیم عشر دولتى. ماده 34قانون شوراهاى حل 
اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالى از وى بدست نیاید با تقاضاى ذینفع و به 
دستور قاضى مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت هاى مالى به اجراء احکام دادگسترى اعالم 

مى شود. 5842/م الف-شعبه 3 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/506 
مزایده

در پرونده 960112 ح1اجرا و به موجب اجرائیه صادره از شــعبه اول  دادگاه عمومى حقوقى شــاهین شهر  
محکوم علیه شرکت ریســندگى وبافندگى قدس به پرداخت مبلغ 37/140/000ریال   بابت اصل خواسته 
در حق محکوم له و مبلغ 1/000/000  ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال 
خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشــناس خبره کارشناسى شده 
است، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: تعداد سه دستگاه ماشــین بافندگى somat تخت بافت 
تاروپودى به عرض2مترازنوع اصطالحا دابى اشــتابلى ساخت کشورایتالیاســال ساخت1975میالدى به 
ارزش پایه 65/000/000ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر 
مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى مزایده: 
96/7/3   ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدیدازاموال 
توقیفى:جهت بازدیدازاموال به این اجرامراجعه شود.مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به 
همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب 
سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت 
واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشــند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به 
دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى 
خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 

1202محسن منتطرى_ مدیر اجراي احکام شعبه اول حقوقى دادگسترى شاهین شهر/6/507   
ابالغ وقت رسیدگى

تاریخ 96/6/13شماره353/96، نظر به اینکه خواهان آقاى فرشادلموچى  دادخواستى مبنى بر الزام به طرفیت 
خوانده آقاى عبداهللا خدادادى مورى در این مرجع  به کالسه 353/96ش2 ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى 
نامبرده براى حضور طرفین به تاریخ96/8/1 ساعت 5:45 بعد از ظهرتعیین گردیده است، على هذا با توجه 
اینکه خوانده مجهول المکان میباشد وفق  ماده 73ق.آ.د.م از تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر 
تا چناچه خوانده مطلع گردید جهت دربافت دادخواست جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى به این واحد 

مراجعه نمایند. م الف: 1229دفتر شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/509 
مزایده

مزایده امــوال منقول نوبــت اول در پرونده 960273 ح2و بــه موجب اجرائیه صادره ازشــعبه 16اجراى 
احکام حقوقــى اصفهــان   محکــوم علیهــم 1-مصطفى وعیــدى 2-علیرضــا جنتــى متضامنا به 
پرداخت353/377/005ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم لهاپروانه وحیددستجردى وپرداخت مبلغ 
17/668/850  ریال بابت هزینه دادرسى در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که محکوم له در قبال 
خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، 
نموده است.شرح نظریه کارشناســى:33/000مترلوله16میلیمتر(PEX-AL-PEX)  از قرار هرمتر 
12000ریال.با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض 
مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى مزایده: 96/7/3   ساعت 9 تا 
10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهرمزایده از قیمت کارشناسى شروع 
و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن 
معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى 
ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج 
روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام 
مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده 

شرکت داده شوند. م الف: 1233  شکل آبادى_ مدیر اجراي احکام مدنى  دادگسترى شاهین شهر/ 6/510 
مزایده

مزایده اموال منقول در پرونده 960093 ح1 اجرا و به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 
شاهین شهر محکوم علیه شرکت لوله پروفیل جهان نماى اصفهان به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده 
است. صورت اموال مورد مزایده: 1- تعداد 500 شاخه نبشى 4 (نورد سرد) به وزن تقریب 7250 کیلوگرم به 
ارزش کل 17/255/000 تومان 2- تعداد 80 شاخه چهارچوب فرانسوى به وزن تقریبى 1970 کیلوگرم به 
ارزش کل 5/614/500 تومان با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون 
از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 1396/7/5 
از ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال 
توقیفى: جهت بازدید از اموال به این اجرا مراجعه شود مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به 
همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب 
سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت 
واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به 
دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود ودر روز انجام مزایده درخواست کتبى 
خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 

1259 شعبه اول حقوقى اجراى  احکام دادگسترى شاهین شهر و میمه /6/525
ابالغ وقت رسیدگى

- خواهان مجتبى مهدیه با وکالت خانم عاطفه ناصحى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه به 
طرفیت خوانده حسین جهانى فر به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 496/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/23 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 5861/ م الف 

شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/530 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641000408 شماره پرونده: 9509983641901587 شماره بایگانى شعبه: 960286 
آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: خانم نجمه کریمى منجرموئى حسب محتویات پرونده کالسه 960286 ك 
102 خانم نجمه کریمى منجر موئى متهم به بزه ضرب و جرح عمدى، سرقت و توهین، با توجه به مجهول 
المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 96/07/23 ساعت 11:00 صبح در شعبه 
102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 295  عابدى لنجى- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو 

شهر لنجان (102 جزایى سابق) /6/532
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 1396/12/413821 چون قاســمعلى قاسمى کهریزســنگى فرزند علیرضا باســتناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شــده که سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك شــماره 391/7168 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 169 دفتر 297 مکرر 
بنام مرتضى احمدى فرزند على ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 6539-
1392/12/04 دفترخانه 216 کهریزسنگ به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شــده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/06/22 5864/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك

 نجف آباد/ 6/555 

فقدان سند مالکیت
 شماره: 1396/12/413821 چون قاسمعلى قاسمى کهریزسنگى فرزند علیرضا باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شده که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك شــماره 391/7168 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 172 دفتر 297 مکرر بنام ملک قلع 
ریز فرزند محمد ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 1392/12/04-6539 
دفترخانه 216 کهریزســنگ به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشــده اســت. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصــره یک اصالحى ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/06/22 5865/م الف- حســین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد /6/556 
آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش 9 و بخش 10 ثبت 
اصفهان جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

لنجان
          بموجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك تحدید حــدود ابنیه و امالك 
مشروحه ذیل واقع در حوزه ثبتی لنجان از ساعت 8/30 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد ؛ لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین 
اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند . چنانچه هر 
یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها باحدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید 
حدود خواهد شد . اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین 
حدود فقط تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاي معترض ثبتی ، معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی ، گواهی تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید . 
اول : بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالك واقع در سده لنجان به شماره 73 - اصلی و فرعی هاي ذیل :
2151 فرعى – على سلحشور فرزند دیدارقلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 117,07 مترمربع .
 2155 فرعى – اسماعیل مشایخى فرزند عزت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 177,60 مترمربع .
 براى روز  شنبه  مورخ  96/07/15

2 - ابنیه و امالك واقع در چمگردان به شماره 103 - اصلی و فرعی ذیل :
 2709 فرعى – یوسف بابائیان چم علیشاهى فرزند صفرعلى و رضا بابائیان چم 
علیشاهى فرزند صفرعلى و رقیه بابائیان چم علیشاهى فرزند شکراله بالسویه از 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173,95 مترمربع .
 2714 فرعى – هــادى ایمانى چمطاقى فرزند امرعلى نســبت به ششــدانگ 

یکبابخانه به مساحت 135,26 مترمربع . 
براى روز یک شنبه  مورخ  96/07/16

3 - امالك واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلی و فرعی هاى ذیل :
158 فرعى – هــادى احمدیان باغبادرانى فرزند حاجى نســبت به ششــدانگ 

یکبابخانه به مساحت 218,99 مربع .
 2043 فرعى – مسعود رضوانى باغبادرانى فرزندغالمعلى نسبت به ششدانگ یک 

بابخانه به مساحت 263,09 مترمربع .
 2503 فرعى – عفت موســوى هاردنگى فرزند ابراهیم نســبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 103,19 مترمربع .
 براى روز  دوشنبه  مورخ  96/07/17 

4 – ابنیه و امالك واقع در مورکان به شماره 165- اصلی و فرعی ذیل :
941 فرعى – سید نادر اعتضادى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 707,95 مترمربع .
5 – ابنیه و امالك واقع در مزرعه حاجت آقا به شماره 166- اصلی و 

فرعی هاى ذیل :
86 فرعى – محســن ایزدى الى بیدى فرزند فرهاد نســبت به ششدانگ یک 

قطعه ملک. 
87 فرعى - محســن ایزدى الى بیدى فرزند فرهاد نســبت به ششدانگ یک 

قطعه ملک . 
براى روز  سه شنبه  مورخ  96/07/18 

6- امالك واقع در وشمندجان باغبادران به شماره 168- اصلی و 
فرعى هاى ذیل :

119 فرعى – عبداله عباسى باغبادرانى فرزند فرج اله نسبت به ششدانگ یکدرب 
باغ . 

132 فرعى – حسینعلى محمدى آیدغمیشى فرزند ابنعلى نسبت به 2 سهم مشاع 
از 3 سهم ششدانگ یک درب باغ . 

براى روز  چهارشنبه  مورخ  96/07/19 
7- امالك واقع در نجف آباد باغبادران به شماره 169- اصلی و فرعى ذیل :

28 فرعى – جعفر ترکى باغبادرانى فرزند محمد رضا نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 77,42 مترمربع . 
براى روز پنج شنبه  مورخ  96/07/20 

8- امالك واقع در چم کلبى به شماره 1986- اصلی :
1986 اصلى : صدیقه امیرى باغبادرانى فرزند حســین نسبت به ششدانگ یک 

قطعه زمین مشجر به مساحت 3100,78 مترمربع . 
براى روز  شنبه  مورخ  96/07/22 

9- امالك واقع در مجاورت ملک آباد به شماره 1987- اصلی :
1987 اصلى : غالمرضا عزیزى ملک آبادى فرزند میرزا نســبت به ششــدانگ 

یکبابخانه به مساحت 144,36 مترمربع . 
براى روز  یکشنبه  مورخ  96/07/23 

دوم : بخش 10  ثبت اصفهان
1 - امالك واقع در چرمهین به شماره 366- اصلی و فرعی ذیل :

465 فرعى – آرش صالحى چرمهینى فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 24,30 مترمربع . 

براى روز دو شنبه  مورخ  96/07/24
2 - امالك واقع در مریم بیگم چرمهین به شماره 370- اصلی و 

فرعی هاى ذیل :
128 فرعى – بانک کشاورزى به شناســه ملى 10100830184 تابعیت دولت 
جمهورى اســالمى ایران نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 

289,50 مترمربع .
251 فرعى – على بخش ابراهیمیان چرمهینى فرزند عباس نسبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 412,62 مترمربع . 
براى روز  سه شنبه  مورخ  96/07/25 

3 - امالك واقع در خشک آبادچرمهین به شماره 371- اصلی و فرعی ذیل :
141 فرعى – نعمت اله انتظاریان چرمهینى فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 394,33 مترمربع .
براى روز  چهارشنبه  مورخ  96/07/26 

تاریخ انتشار : روز  چهارشنبه   مورخ 96/06/22 م الف: 773 رئیسى زاده- رئیس 
ثبت اسناد و امالك لنجان /6/371
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قیمت بلیت پرواز عتبات 
تعیین شد

دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى از تعیین سقف نرخ 
بلیت پرواز عتبات عالیات در اربعین امســال خبر داد و 
گفت: نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت مشهد- نجف و 
تهران-نجف به ترتیب 1/5 میلیون تومان و یک میلیون 

و 200 هزار تومان تعیین شده است.
مقصود اسعدى ســامانى اظهارداشــت:  نرخ گذارى 
انجام شــده براى پروازهاى مذکور در بازه زمانى 13 
آبان  تا 22 آبان ماه اســت. وى ادامه داد:  مطابق توافق 
صورت گرفته، نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت مشهد-

 نجف و مشــهد- بغداد 1/5 میلیون تومان تعیین شده 
است.

دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى تأکید کرد: قیمت 
بلیت پرواز از سایر شهرهاى کشور به شهرهاى نجف 
و بغداد نیز یک میلیون و 200 هزار تومان است.سامانى 
با اعالم اینکه نرخ بلیت افراد زیر12 ســال معادل  75 
درصد نرخ بلیت بزرگساالن است، افزود: نرخ  بلیت پرواز 
تهران- نجف 600 هزار تومان  و قیمت بلیت یک طرفه 

مشهد- نجف نیز 750 هزار تومان تعیین شده است.

تمام شرکت هاى غله به بخش 
خصوصى واگذار مى شود

یک مقام مسئول شرکت بازرگانى دولتى ایران گفت: بر 
اساس قانون خصوصى سازى، تمام شرکت هاى غله 
در مناطق مختلف کشور به بخش خصوصى واگذارى 
مى شود که تاکنون دو شــرکت مناطق 7 و 13 واگذار 

شده است.
حسین داستان اظهارداشــت: تمام شرکت هاى غله 
منطقه اى شــرکت بازرگانى دولتى ایــران در نوبت 
خصوصى ســازى رفته و قرار بر واگــذارى به بخش 

خصوصى است.

افزایش صادرات نفت ایران
 به چین و اروپا

حجم صادرات انجام شده از طریق نفتکش ها از بنادر 
ایرانى در اوت 2/5درصد رشــد کرد و به 2/42 میلیون 
بشکه در روز در مقایســه با 2/37میلیون بشکه در روز 

در ژوئیه رسید.
صادرات ایران به آســیا از 1/55میلیون بشکه در روز 
در ژوئیه به 1/46 میلیون بشکه در روز در اوت کاهش 
یافت زیرا تقاضا از سوى هند اُفت چشمگیرى پیدا کرد 
در حالى که صادرات نفت ایران به چین همچنان رو به 

رشد بود.
سهم اروپا از صادرات نفت ایران با افزایش تقاضا از سوى 
ایتالیا، فرانسه، هلند و یونان، رشد چشمگیرى پیدا کرد 

و ترکیه هم همچنان یک خریدار بزرگ مانده است.

آغاز طرح رجیسترى
 تلفن همراه از 28 مهرماه

حمیدرضا دهقانى نیا، مدیرکل فناورى اطالعات ستاد 
مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: با اجراى طرح 
«پیشگیرى از تجهیز تلفن همراه قاچاق» از 28 مهرماه 
افرادى که براى رجیستر کردن تلفن همراه هزینه اى از 

مردم دریافت کنند، بى تردید کالهبردار هستند.

خریدارى 9 میلیون ُتن
 گندم دیم و آبى 

رئیس بخش تحقیقات غالت مؤسسه اصالح و تولید 
نهال و بذر کشور گفت: از ابتداى فصل برداشت گندم تا 
هفته گذشته، 9 میلیون ُتن گندم دیم و آبى از کشاورزان 

سراسر کشور خریدارى شده است.
محســن اســماعیل زاده مقدم افزود: در سال زراعى 
96- 95 بیش از پنج میلیون و 800 هزار هکتار از اراضى 
زراعى کشور زیر پوشش کشت گندم قرار گرفت که از 
این میزان، دو میلیون و 700 هزار هکتار کشت دیم و 

بقیه آبى بوده است.
وى اظهار داشت: همچنین از سطح یک میلیون و 400 
هزار هکتار اراضى زیر کشت جو که 613 هکتار آن جو 
آبى بوده، پیش بینى مى شــود بیش از دو میلیون ُتن 

محصول برداشت شود.

ویترین

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازى گفت: با توجه به اینکه 
افزایش قیمت مسکن 5/6درصد و تورم در حدود 10 درصد 

است، هنوز بازار مسکن سودده نیست.
حامد مظاهریان اظهارداشــت: چهار سال است که قیمت 
مســکن پایین تر از نرخ تورم بوده و خریداران واقعى خرید 
مى کنند که خبر خوبى اســت و باید درصد افزایش قیمت 
مسکن را با تورم ســالیانه مقایسه کرد و اگر افزایش قیمت 
مسکن پایین تر از نرخ تورم باشد، نشان مى دهد که این بازار 
خالى از دست سفته گران است و خریداران واقعى وارد این بازار 
شده اند که هم اکنون اینگونه است.وى درباره تحوالت چند 
ماه اخیر بازار مسکن گفت: اینها را پیش نشانگرهاى رونق و 

رکود مى نامیم؛ هم اکنون 5/6درصد افزایش قیمت مسکن 
داریم. مظاهریان با بیان اینکه ما سه گروه متقاضیان مسکن 
در جامعه داریم، گفت: یک گروه، دو دهک باالیى هستند که 
خودشان مى توانند مشکلشان را حل کنند. حدود سه دهک 
پایین جامعه هم مسکن اجتماعى دریافت مى کنند. سایر افراد، 
گروهى هستند که شغل دارند ولى نیازمند حمایت هستند. 
صندوق پس انداز مسکن یکم بهترین مسیر براى این افراد 
است. پولى که در این صندوق سپرده گذارى مى شود بعد از 
شش ماه به دو برابر مى رسد؛ بنابراین اگر 10 میلیون تومان 
بگذارید بعد از دو سال و نیم، منابع شما به حدود 70 میلیون 

تومان مى رسد.

گمرك ایران اعالم کرد: روزانه به طور میانگین ده هزار 
محموله در سراسر کشور به ظن قاچاق، توقیف و از طریق 
پنجره واحد گمرکى و سامانه جامع گمرکى براى اطمینان 

از ورود رسمى، به صورت الکترونیکى استعالم مى شود.
پنجره واحد گمرکى و ســامانه جامع گمرکى در کمتر از 
یک دقیقه پاسخ هر اســتعالم را از طریق پیامک و بدون 
دخالت عوامل انســانى و به صورت اتوماتیک در اختیار 
واحد اســتعالم کننده قرار مى دهد که بخش عمده اى 
از این محموله ها به ظن قاچاق در بررســى کنترل تردد 
حامل ها توقیف و براى تعیین تکلیــف، مأموران نیروى 
انتظامى از طریق پنجره واحد گمرکى و ســامانه جامع 

گمرکى موضوع را استعالم مى کنند.
یکى از مهمترین خدمات سامانه جامع گمرکى و پنجره 
واحد تجارت فرامرزى در امر مبارزه با قاچاق کاال، حذف 
پروانه هاى کاغذى و جایگزینى پروانه هاى الکترونیکى 
بود و با این اقدام احتمال جعل و سوء استفاده از پروانه هاى 

گمرکى به صفر رسیده است.
ثبت الکترونیکى تمامى فرآیندها از جمله اظهار صاحب 
کاال، مجوزهاى ســازمان هاى همجوار، پالك کامیون، 
مشــخصات راننده و انبار مقصد از دیگر قابلیت هاى این 
سامانه است که حتى پس از ترخیص محموله نیز امکان 

پیگیرى سیستمى تخلفات احتمالى را فراهم مى کند.

توقیف روزانه 10 هزار 
محموله قاچاق در گمرك

مسکن
 هنوز سودده نیست

هر چند از ابتداى ســال جارى تاکنون لــوازم خانگى با 
افزایش قیمت روبه رو نشده  اســت اما عوامل مختلفى 
دست به دست هم داده تا بازار این محصوالت وضعیت 
مناسبى نداشــته باشد و بســیارى از عرضه کنندگان با 

تعطیلى واحدهاى فروش خود مواجه شوند.
از ابتداى تیر امســال بود که قیمت آهن به دلیل گرانى 
مواد اولیه و نوسانات قیمت هاى جهانى تا نیمه مردادماه 
با افزایش 40 درصدى روبه رو شد و این مسئله تأثیر خود 
را بر افزایش قیمت لوازم خانگى در سطح بازار گذاشت. 
هر چند این افزایش قیمت  به طور مســتقیم در فروش 
لوازم خانگى اعمال نشــد اما گرانى پیش آمده موجب 
شد تخفیف هاى 10 تا 20 درصدى که براى فروش این 
محصوالت در نظر گرفته بودنــد، با کاهش 5 درصدى 

روبه رو شود.
در این میان تولیدکننــدگان مى گویند تا اواخر مردادماه 
ســال جارى لوازم خانگى بازار آرامى را پشــت ســر 
مى گذاشت اما با توجه به اتفاقاتى که براى آهن رخ داد، 
از شهریور ماه سال جارى زمزمه هاى افزایش قیمت در 

بازار لوازم خانگى قوت گرفت.

انتقاد شدید از پدیده قاچاق رسمى
به گفته فعاالن صنعت لوازم خانگى، بیش از 90 درصد 
توزیع کنندگان کاالهاى قاچاق مجوز ندارند و این مسئله 
بارها و بارها مورد اعتراض کسانى قرار گرفته است که 
مالیات و حق عضویت خود را پرداخت کرده اند و به طور 

شفاف فعالیت مى کنند.
این افــراد معتقدند کــه در بــازار ایران فرقــى میان 
عرضه کنندگان داراى مجــوز و بدون مجوز وجود ندارد 
و این موضوع یکى از مسائلى است که باید به طور جدى 
مدنظر مسئوالن قرار گیرد و این در حالى است که عرضه 
محصوالت قاچــاق همچنان در برخى از فروشــگاه ها 
وجود دارد و بازرسان نمى توانند اجناس قاچاق را در میان 

اجناس غیرقاچاق تشخیص دهند.

یکى از مسائلى که به شدت مورد اعتراض بوده این است 
که در راستاى جلوگیرى از فروش محصوالت قاچاق به 
مشتریان، زیرســاخت هاى الزم وجود ندارد و تشخیص 
محصوالت قاچاق در میان تعداد بسیار زیاد محصوالت 

عرضه شده به صورت موردى امکانپذیر نیست.
عالوه بر این، کد شناسه کاال مدنظر قرار نگرفته و تنها با 
انجام طرح ضربتى مقابله با عرضه کاالهاى قاچاق، فقط و 
فقط چند روز با این پدیده مقابله شد که به طور قطع کارآیى 

الزم و کافى را در پى نداشته است.

■■■
یکى دیگر از نکات قابل تأمل و مورد اشاره تولیدکنندگان 
بحث قاچاق رسمى در بازار لوازم خانگى است. آنها عقیده 
دارند تعداد بسیار کمى از محصوالت توسط کوله برها یا 
برخى افراد به صورت جزئى و با تعداد اندك به کشور وارد 
مى شود و این پدیده قاچاق رسمى است که بازار محصوالت 
لوازم خانگى را تحت الشــعاع قرار داده و تولیدکنندگان و 
فروشندگانى را که به طور شفاف کار مى کنند مورد آزار قرار 
مى دهند.به گفته فعاالن این صنعت، لوازم خانگى کوچک 

باالى 80 درصد سبد لوازم خانگى قاچاق را تشکیل مى دهد 
و درحدود 20 درصد محصوالت قاچاق عرضه شده در بازار، 

لوازم خانگى بزرگ هستند.

سهم ایرانى ها از بازار لوازم خانگى
طبق آمارهاى موجود تنها 15 درصد از بازار ایران در اختیار 
تولیدکنندگان داخلى و برندهاى ایرانى است و 85 درصد 
سهم بازار را برندهاى خارجى از جمله محصوالت کره اى 

تشکیل مى دهند.

تعطیلى واحدهاى فروش لوازم خانگى
به گفته فروشــندگان محصوالت لوازم خانگى، هر چند 
که از ابتداى ســال جارى بازار این محصوالت با افزایش 
قیمت روبه رو نشده است اما به دلیل وضعیت بغرنج موجود، 
میانگین ماهانه فروش برخى از مغازه ها در حدود 80 قلم 
کاالست که به طور متوسط شاید به روزانه سه محصول 
هم نرسد و با توجه به سود یک تا 2/5درصدى فروش لوازم 
خانگى بسیارى از خیابان ها  با تعطیلى واحدهاى فروش 

محصوالت لوازم خانگى مواجه شده است.

با وجود اعالم مسئوالن سایپا مبنى بر توقف تولید سایپا 
111، گروه ســایپا این خودرو را با موعد تحویل چهار تا 
شــش ماهه پیش فروش کرد که نشان از احتمال ادامه 

تولید این محصول دارد.
با وجود اینکه ســایپا از توقف تولید سایپا 111 در اوایل 
شــهریور ماه خبر داد، این خودرو با پیش پرداخت شش 
میلیون تومانى و موعد تحویــل آذر، دى و بهمن 96 به 
صورت اینترنتى و همچنین از طریــق نمایندگى هاى 

سایپا پیش فروش شد.
قبًال اعالم شــده بود کــه پایان تولید خانــواده ایکس 
100 زودتر از موعد تعیین شده از ســوى سازمان ملى 
استاندارد به سایت هاى تولیدى گروه سایپا اعالم شده و 
شرکت هاى تولیدکننده نسبت به برنامه ریزى و توقف 

تولید این خودروها اقدام کرده اند.
به این ترتیب اعالم شد که تولید سایپا 111 از 9 شهریور 
ماه متوقف شده اســت. هرچند در بخشــنامه فروش 
ســایپا نیز مهلت ثبت نام براى پیش فروش این خودرو 

6 شهریور اعالم شده بود، اما باز هم تعیین مدت تحویل 
چهار تا شش ماه براى این خودرو قابل تأمل است. 

با این حال گروه ســایپا براى پیش فروش ســایپا 111 
اقدام کرده و با توجه به موعد تحویل چهار تا شش ماهه 
تعیین شده براى این محصول به نظر نمى رسد که این 
خودروها قبًال تولید شده و تا زمان تحویل در پارکینگ 

نگهدارى شوند!

مدیــرکل دفتر امور میوه هاى سردســیرى و خشــک 
وزارت جهادکشاورزى بابیان اینکه پیش بینى مى شود 
امسال310 هزارُتن پسته در کشور تولید شود،گفت:ایران 
با شکســت آمریکا بار دیگر به رتبه نخست تولیدپسته 

جهان برمى گردد.
شــکرا... حاجى وند با بیــان اینکه میزان تولید پســته 
در ســال جارى 310 هزار تن پیش بینى شــده است، 
اظهارداشــت: با توجه به تولید 304 هزار تن پســته در 
ســال 1395، امســال  در مقایسه با ســال قبل میزان 

افزایــش تولیــد در حــدود 2درصــد پیــش بینــى
 مى شود.

وى درباره اینکه  گفته مى شــود ایران امسال توانسته با 
شکســت آمریکا رتبه اول تولید پسته را پس بگیرد و به 
مقام نخســت جهان در تولید این محصول دست یابد، 
گفت:  براساس بررسى هاى انجام شده میزان تولید پسته 
در آمریکا 270 هزار تن (در ســال 2017) تخمین زده 
مى شود و ایران با پیش بینى تولید 310 هزار تن در رتبه 

اول تولید جهانى قرار مى گیرد.

پدیده قاچاق رسمى در بازار لوازم خانگى

ضرب االجل بانک مرکزى به بانک ها براى صدور چکپیش فروش پراید با وجود اعالم توقف تولید 

ایران با شکست آمریکا 
به رتبه نخست تولید پسته جهان برگشت

با پایان مهلت بانک مرکزى به بانک ها براى اتصال 
به ســامانه صیاد، تا کنون 22 بانک به این ســامانه 
متصل شده اند. بر همین اساس بانک مرکزى ضرب 
االجل اتصال به این ســامانه را تا پایان شهریور ماه 

اعالم کرده است.
بانک مرکزى ســوم خرداد ماه 1396 سامانه صدور 
یکپارچه الکترونیکى دسته چک (صیاد) را به منظور 
افزایش امنیت چک و جلوگیرى از صدور چک هاى 
بالمحل، اجرایى کرد و بــه بانک ها مهلت داد تا 15 
شهریور ماه به این سامانه متصل شوند.  حال با گذشت 
این مدت، 22 بانک به این سامانه متصل شده اند اما 
هشت بانک هنوز باقى مانده اند که بانک مرکزى نیز 
فرصت 11 روزه اى را براى پیوســتن به این سامانه 

تعیین کرده است.

سامانه صیاد 
ســامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکى دســته 
چک) به منظور یکپارچه سازى فرآیند صدور دسته 
چک هاى بانکى پیاده سازى شده است. این سامانه 
با متمرکز کردن درخواست هاى دسته چک، امکان 
اعتبارسنجى صاحبان حساب و امضا را فراهم کرده 
تا از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صالحیت و بد 

سابقه جلوگیرى شود.
همچنین با اختصاص شناســه منحصر به فرد به هر 
برگ چک، استعالم و پیگیرى وضعیت چک تسهیل 
و باعث افزایش اعتبار دســته چک در تبادالت مالى 

کشور مى شود. سامانه صیاد با ثبت دسته چک هاى 
صادر شــده، یک بانک اطالعاتى یکپارچه و مدون 
از سوابق صدور دســته چک در سراسر کشور ایجاد 

مى کند.
این ســامانه به ســفارش بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران تهیه شــده و بانک هاى کشور پس 
از ثبت درخواست در ســامانه صیاد و دریافت شناسه 
استعالم، اجازه صدور دســته چک براى متقاضیان 

را پیدا مى کنند.

مهلت دوباره بانک مرکزى به بانک ها
براســاس این گزارش، با توجه به اینکه 15 شهریور 
ماه آخرین مهلت اعالم شده از سوى بانک مرکزى 
براى اتصال به ســامانه صیاد بود، اما به دلیل اینکه 
تمام بانک ها امــکان اتصال به این سیســتم را تا 
مهلت تعیین شده نداشتند، پایان شهریور ماه آخرین 
فرصت براى اتصال همه بانک ها جز سه بانک به این 

سیستم است.

3 بانک از سامانه جاماندند
براســاس اطالعات کسب شــده، تنها سه بانک به 
دلیل مشکالت داخلى امکان اتصال به این سیستم 
را ندارند و بــه دلیل اینکــه میزان پیشــرفت آنها 
تاکنون براى بانک مرکزى قابل قبــول نبوده، این
 بانک ها درخواست مهلت بیشترى از بانک مرکزى

 داشته اند.

تولیدکنندگان 
مى گویند تا اواخر 

مردادماه سال جارى 
لوازم خانگى بازار 
آرامى را پشت سر 
مى گذاشت اما با 
توجه به اتفاقاتى 
که براى آهن رخ 

داد، از شهریور ماه 
زمزمه هاى افزایش 

قیمت در بازار 
لوازم خانگى قوت 
گرفته است

رئیس اتحادیه پرنده و ماهى، از کاهش قیمت هرکیلو مرغ 
به زیر هشت هزار تومان در بازار خبر داد.

مهدى یوسف خانى اظهار داشــت: نرخ این کاال در مراکز 
خرده فروشى، به هفت هزار و 900 تومان رسیده است.

وى، قیمت هرکیلو مرغ زنده را پنج هزار و صد تومان اعالم 
و اضافه کرد: قیمــت هر کیلوگرم مرغ آمــاده طبخ درب 
کشتارگاه، هفت هزار و 50 تومان، تحویل درب واحدهاى 
صنفى  هفت هزار و 200 تومان و خرده فروشى واحدهاى 

صنفى هفت هزار و 900تومان است.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهى، قیمت هر کیلوگرم ران مرغ با 
کمر را شش هزار و 900 تومان و ران مرغ بى کمر را هفت 
هزار و 900 تومان اعــالم کرد و گفت: قیمت هر کیلوگرم 
سینه با کتف 13 هزارتومان، سینه بدون کتف 14 هزارتومان 

و فیله مرغ 16 هزار و 500 تومان است.

از ابتداى مهر ماه سال جارى براى بیمه نامه هاى شخص 
ثالث کد یکتا صادر شود.

رئیس کل بیمــه مرکزى با بیان ضرورت ارســال آنالین 
اطالعات مربوط به بیمه نامه شخص ثالث گفت: با آنالین 
شدن اطالعات و صدور کد یکتا براى بیمه نامه ها، عالوه بر 
کنترل تخلفات و تقلبات، رقابت سالم و سازنده در شرکت 

هاى بیمه تقویت خواهد شد.
عبدالناصر همتى با تأکیــد براجرایى و عملیاتى کردن این 
برنامه در شــرکت هاى بیمه اى گفت: بــا توجه به اینکه 
زیرساخت هاى تکنولوژى ارتباطات و اطالعات در کشور 
ما مطلوب است، ضرورى است که مشکالت اجرایى تعیین 
کد واحد براى بیمه نامه ها در شــرکت هــاى بیمه اى در 
کوتاه ترین زمان برطرف شود و طرح مذکور طبق زمانبندى 

تعیین شده عملیاتى شود.
وى افزود: همچنین موضوع جایگزینى کارت الکترونیکى 
بیمه شــخص ثالث به جاى بیمه نامه هاى کاغذى مورد 
بحث و بررسى قرار گرفته و ضمن  موافقت باحذف صدور 
بیمه نامه هاى کاغذى، مقرر شده کمیته اى مرکب از بیمه 
مرکزى و سندیکاى بیمه گران پیشنهاد جایگزینى خود را 

ظرف دو هفته اعالم کنند.

جایگزینى 
کارت هاى الکترونیکى با 

بیمه نامه هاى کاغذى  

ادامه روند نزولى 
نرخ مرغ
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در حالى که فصل پنجم ســریال «فرار از ندان» چندى 
پیش روى آنتن رفــت، عالقه مندان دو بــرادر فرارى 
همچنان در انتظار شــنیدن اخبارى درباره ساخته شدن 

فصل ششم این سریال هستند.
نمایش فصل پنجم سریال مشهور شبکه فاکس با ابراز 
عالقه بســیار طرفدارانش به پایان رسید، اما اکنون این 
سئوال دوباره مطرح شده که آیا واقعًا در پایان این فصل 
«فرار از زندان» باید با «مایکل اســکوفیلد» و برادرش 
خداحافظى کرد؟ این در حالى اســت که این طرفداران 
معتقدند ظرفیت هاى زیادى وجود دارد که بتوانند امیدوار 

باشند، فصل ششمى نیز از راه برسد.
در حالى که درباره ساخته شدن فصل پنجم این سریال 

صحبت هایى مطرح بود «سارا وین کالیز» بازیگر نقش 
«سارا» ابراز خوشــحالى کرده بود که فصل جدید در 9 
اپیزود به پایان مى رسد اما «ونتورث میلر» بازیگر نقش 
«مایکل» گفته بود این ســریال همیشه از این ظرفیت 
برخوردار اســت که بخواهد بار دیگــر روى آنتن برود. 
وى گفته بود: تا وقتى داســتانى که ارزش روایت کردن 
داشته باشد، وجود داشته باشد و تا وقتى که بتواند عالى و 

منصفانه باشد، این سریال مى تواند ادامه پیدا کند.
در حالى که مایکل و سارا اکنون پسرى به نام «مایک» 
دارند، به نظر مى رســد این شــخصیت مى تواند نقطه 

کلیدى فصل بعدى باشد.
«دامینیک پرسول» بازیگر نقش «لینکلن باروز» برادر 

بزرگ تر مایکل نیز اوایل امســال خیلى واضح گفته بود 
براى این سریال سال ها کار کرده و عاشق این است که 

فصل ششمى هم در کار باشد.
با این حال «پل شیورینگ» خالق این مجموعه گفته بود 
با وجود اشتیاق طرفداران و نیز برخى از بازیگران، به نظر 
او این داســتان به پایان خودش رسیده است. وى تأکید 
کرده بود که نمى خواهد کیفیت پایین ترى در ادامه وجود 

داشته باشد.
اما خود وى در ماه مارس امســال یادآورى کرده بود تا 
وقتى داستانى پیدا شود که ارزش گفتن داشته باشد، این 

سریال مى تواند ادامه یابد.
وى افزوده بود: همه چیز به تصمیم شبکه فاکس بستگى 

دارد. هیچ اتفاقى نخواهد افتاد مگر اینکه آنها بخواهند.
ماه پیش (مرداد 2017) «دیوید میدن» رئیس شــبکه 
فاکس تأکید کرده بود که فعًال چیــزى براى ادامه این 
سریال وجود ندارد. وى گفته بود: اگر به جایى برسیم که 
امکان گسترش این داســتان وجود داشته باشد، حتمًا با 

طرفداران در این باره صحبت مى کنیم.
با مطرح شدن خبر ساخته شدن فصل پنجم این سریال 
بیش از 19/5 میلیون خبر در رسانه هاى اجتماعى به وجود 

آمد که 20 برابر بیشتر از هر سریال تلویزیونى دیگر بود.
در فصل پنجــم «فرار از زندان» همه شــخصیت هاى 
آشناى سریال بازگشــتند و داستان چنین شروع شد که 
«تئودور بگــول» ملقب به «تى بــگ» با نقش آفرینى 

«رابرت نپر» به لینکلن با بازى دامینیک پرسول، برادر 
بزرگ تر اســکوفیلد اطالع مى دهد مایــکل زنده و در 
زندان است. بعد از کمک گرفتن از بیوه مایکل یعنى سارا 
تانکردى، همان پزشک سابق زندان فاکس ریور که در 
فصل اول وارد قصه شد، نقشه هایى ترتیب داده مى شود 

تا مایکل از زندان فرارى شود.
فصل پنجم پایانى خوش داشت و مایکل از همه اتهاماتى 
که ســیا به وى زده بود، مبرا شد و کنار همسر و پسرش 
بازگشــت.این فصل در 9 اپیزود از 4 آوریل 2017 روى 
آنتن رفت و ســى ام ماه ِمى آخرین قســمت آن پخش 
شد. با این حال شمار تماشاگران این فصل از چهار فصل 

پیشین کمتر بود. 

کارگردان «عاشــقانه» گفت: ســاخت فصل دوم 
سریال «عاشقانه» مربوط به تهیه کننده و سرمایه 

گذار این سریال است.
منوچهر هادى افزود: من نمى توانم این سریال را به 
زودى بسازم به دلیل اینکه تا آخر سال 97 قرارداد 
براى ساخت سریال «پاهاى بى قرار» در شبکه 5 و 
ساخت یک فیلم سینمایى Movie دارم و نمى توانم 

در حال حاضر پروژه دیگرى را کلید بزنم.
وى در خصوص اکران فیلم سینمایى «آینه بغل» 
نیز گفت: تدوین فیلم سینمایى «آینه بغل» به اتمام 
رسیده و تاریخ دقیق اکران این فیلم را باید از تهیه 

کننده پرسید.
در فیلم «آینه بغل» بازیگرانى همچون محمدرضا 
گلزار، جواد عزتى، یکتا ناصر، سیامک صفرى ، مه لقا 
باقرى، رسول نجفیان و رایان شایگان به هنرنمایى 

پرداخته اند.
درخالصه داستان «آینه بغل» آمده است که قیمت 
«آینه بغل» ماشــین بعضى ها برابر تمام زندگى 

خیلى هاست. 

حرف از مهریه سلبریتى ها که مى شود احتماًال همه 
در ذهنشان مهریه میلیاردى تجسم مى کنند. خب 
باالخره بازیگر معروف است، او مهریه خفن نداشته 
باشد، کى داشته باشد؟ اما شــاید واقعیت، طورى 
که مردم تصور مى کنند نباشد. مهریه بازیگران به 
شدت به شخصیت خود فرد برمى گردد و نگاهى که 
او به ازدواج داشته است. البته بازیگرانى هم هستند 
که حسابى پوست آقا داماد را کنده  اند اما در تمامى 

مصاحبه ها انکار مى کنند.

مهناز افشار
مهناز افشار پر ســروصداترین مهریه را در کشور 
داشت. مرضیه برومند در مصاحبه اى اعالم کرد که 
خانم بازیگر که همان افشار باشد دوبرابر بودجه تئاتر 
کشور پشــت قباله اش ملک دارد. بعد از آن، افشار 
حسابى شاکى شد و در تماسى به برومند گفت که 
مهریه اش 10 شاخه گل نرگس است که اگر همان 
هم شما را اذیت مى کند، تقدیم تئاتر ایران مى کنم. 
که برومند هم جواب داده: «نیازى به گل ندارد اما 
مى تواند بنز زیرپایش را براى خانه تئاتر بفروشد!» 
جالب اینجاست که کمى بعد یاسین رامین همان 
مهریه دهنده بزرگ، مصاحبه اى کرد و در آن گفت 

که مهریه 5 شاخه گل نرگس بوده است.

یکتا ناصر
شوهرش تا قبل از «عاشقانه » کمتر شناخته مى شد. 
منوچهر هادى، کارگردان ســریال «عاشقانه » و 
همسر یکتا ناصر اســت. او در مصاحبه اى اعالم 
کرد که مهریه همســرش فقط 5 سکه بهارآزادى 
بوده است. آنها سال 1394 باهم ازدواج کردند که 

ماحصل این زندگى، فرزندشان سوفیاست.

بهنوش بختیارى
یکى از عجیب ترین نمونه ســلبریتى ها، بهنوش 

بختیارى است. او در مصاحبه اى اعالم کرد که بدون 
عروسى، آرایش کردن و حتى خرید طال و حلقه به 
محضر رفته و پس از عقد رفته اند سرخانه شان، تا 
زندگى را آغاز کنند. مهریه اى هم که توافق شده، 
14 سکه بهار آزادى بوده است. اما نکته جالب این 
ازدواج، همسر اوست که طى این سال ها همیشه 
از رسانه ها فرارى بوده و بسیارى از مردم به دنبال 
شناخت او هستند. شاید دلیل اصلى پیگیرى مردم، 
خاطره هاى عجیب و غریب بهنوش از همسرش 
است که اوج این خاطرات، داستان منت کشى  براى 
بازگشت شوهرش به زندگى بود. البته بختیارى در 
آخرین مصاحبه اش اعالم کرده که در اوج لذت از 
زندگى دو نفره به سر مى برد و حسابى حالش خوب 

است. خدارا شکر!

نرگس محمدى
اولین بار بحث ازدواجــش در برنامه «دورهمى» 
مطرح شد، وقتى که در جواب مهران مدیرى گفت 

خواستگار ندارد. بعد از آن خبرى از او نشد تا برنامه 
تئاترى که در مشهد داشت. تئاترى مشترك با على 
اوجى. گویا همان زمانى که مشهد بودند باعلى اوجى 
عقد کردند و مدتى بعد هم، ازدواج آنها رسمًا اعالم 
شد. نرگس محمدى مهریه خود را 110 سکه عنوان 

کرد که آن هم اصرار خود آقاى همسر بوده است.

ویدا جوان
ویدا جوان برخالف رسم و رسوم ایرانى ها خودش 
از ایال تهرانى خواستگارى کرد. ایال هم که اصًال 
انتظار خواستگارى نداشــت بالفاصله قبول کرد! 
البته براى اینکه به خانواده ها هم احترام بگذارند، 
مراسم آشنایى ترتیب دادند که البته آن هم متفاوت 
بود. ایال به جاى گل و شیرینى با کتاب سعدى و دو 
جلد از کتاب هاى هوشنگ به مراسم خواستگارى 
رفت. اما ته هنرى بازى شان، مهریه جوان است. 
7111 شــاخه گل رز هلندى به رنگ هاى سفید، 

قرمز و زرد .

نیوشا ضیغمى
آرش پوالدخان متولد اصفهان و در کار تجارت نقره 
است. نیوشا ضیغمى که تحمل نمى کرده خانواده ها 
برســر مهریه در مراسم خواســتگارى چانه بزنند 
همان اول کار را راحت و مهریه اش را یک ســکه 

بهار آزادى عنوان کرده است.

بهاره رهنما  
ازدواج اولش با پیمان قاســم خانى بود. اما ازدواج 
دومش بود که حسابى خبرساز شد. او براى ازدواج 
مجدد، مراسم عروســى گرفت و عکس هایش به 
وفور در اینترنت دیده مى شــد. امیرخسرو عباسى 
همسردوم رهنماست و مدیریت یک برند آرایشى 
معروف را به عهده دارد. رهنما او را حاج آقا خطاب 
مى کند و تنها شرط ازدواجى که شوهرش گذاشته، 
نماز اول وقت است. رهنما مهریه خاصى ندارد و به 
قول خودش یک هدیه بین خودشان است اما حق 

طالق، مسکن، حضانت و... را از شوهرش گرفته.

«خورشید نیمه شــب» عنوان اولین فیلم بلند سینمایى 
شبیر شیرازى است که به تهیه کنندگى شهاب حسینى 
تولیدشده اســت. این فیلم روایتى است از 9 روز زندگى 
خواننده جوانى که متفاوت ترین روزهاى عمر او به حساب 

مى آیند. 
آرمان درویش، ســنبل اعظمى، آزاده مهدى زاده، سید 
على سجادى و سمانه اسماعیلى بازیگرانى هستند که در 
کنار رضا یزدانى و شهاب حسینى در این فیلم به ایفاى 
نقش پرداخته اند. شهاب حســینى در این فیلم عالوه بر 
تهیه کنندگى، وظیفه انتخاب بازیگر و بازیگردانى را نیز 
به عهده داشته است. «خورشــید نیمه شب» قرار است 

به زودى به روى پرده سینماهاى کشور برود. 

فصل پنجم، پایان سریال پرطرفدار بود؟

«فرار از زندان» در آخر خط

تجربه شهاب حسینى در وادى  تهیه کنندگى

مهریه سلبریتى هاى ایرانى چقدر است؟سرانجام فصل دوم «عاشقانه» 

مدیرعامل بنیاد سینمایى فارابى اعالم کرد کمیته 
معرفى فیلم ایرانى به نودمین دوره مراسم اسکار در 

هفته جارى تشکیل خواهد شد.
از میان فیلم هایى که از مهرماه سال گذشته تا به حال 
اکران شدند 10 فیلم شانس بیشترى براى حضور در 
اســکار 2018 دارند. اما با توجه به جوایزى که فیلم 
سینمایى «بدون تاریخ، بدون امضا» ساخته وحید 
جلیلوند در جشنواره ونیز کسب کرد احتمال حضور 
این فیلم نیز در صورت اکران تا پیش از موعد مقرر در 
میان لیست فیلم هایى که مى توانند به عنوان نماینده 
ایران در اسکار 2018 حضور داشته باشند بیشتر شد.

علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایى فارابى در 
گفتگو با خبرآنالین، از جزئیات تشکیل این کمیته 
و روند انتخاب نماینده ایران در اســکار 2018 گفته 
است. او ابتدا درباره انتخاب نماینده ایران در اسکار 
گفت: «تا آخر هفته جمع بندى نهایى انجام مى شود 
و نام فیلم به احتمال زیاد اوایــل هفته آینده اعالم 

مى شود.»
او درباره تشــکیل کمیته 9 نفره نیز افــزود: «این 
کمیته هنوز تشکیل نشده است، اما در هفته جارى 
با حضور نمایندگان این کمیته تشــکیل مى شود 
و کار خــودش را آغــاز خواهد کــرد. کار انتخاب 
فیلم نیــز طبق زمانبندى مشــخص شــده انجام

 مى شود.»
تابش درباره احتمال انتخاب فیلــم وحید جلیلوند 
باتوجه به جایزه گرفتنش در جشنواره ونیز در صورت 
اکران این فیلم نیز توضیح داد: «قانون درباره فیلمى 
که مى تواند به اسکار معرفى شود این است که از 8 
مهر سال گذشته تا 8 مهر امسال توانسته باشد اکران 
شود تا در فهرست بررســى نامزدها قرار بگیرد. ما 
این فهرست را از معاونت نظارت سازمان سینمایى 
گرفتیم و زمانى که کمیته برگزار شود اولین کارى که 
انجام مى دهد این است که طبق قواعد آکادمى اسکار 
آن فهرست را بررســى کند و از بین آنها نامزدهاى 
اولیه را استخراج کنند. البته اگر فیلمى نوبت اکران 
دارد و قرارداد اکرانش امضا شــده باشد و بتواتند تا 
پیش از مهر ماه اکران بگیــرد طبعًا مى تواند به این 

فهرست اضافه شود.»
او با اعالم خبر احتمــال حضور فیلم هــاى تولید 
مشترك ایران با کشــورهاى دیگر نیز گفت: «این 
احتمال وجود دارد که امسال فیلم هاى ایرانى دیگرى 
نیز توســط کشــورهاى دیگر از جمله افغانستان و 
ارمنستان به اسکار معرفى شــوند. ما عضو کمیته 
اسکار این دو کشور نیستیم که بدانیم قطعاً این اتفاق 
افتاده یا خیر اما به نظر مى رسد امسال احتمال حضور 
فیلم هاى دو ملیتى در اسکار نیز وجود داشته باشد و 
کشورهایى که ما قبًال با آنها تولید مشترك داشتیم نیز 
نمایندگانى به اسکار معرفى کنند که احتمال معرفى 

این تولیدات مشترك وجود دارد.»

 احتمال معرفى 
فیلمى ایرانى از سوى 

کشورهاى دیگر
 به اسکار
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تغییر 
صداى 

ناگهانى را 
جدى بگیرید

رئیس شبکه هپاتیت کشور، گفت: در کشور ما مردم عادت 
دارند اغلب ناراحتى هاى پوستى خود را به کبد نسبت دهند 

که صحیح نیست.
دکتر سید مؤید علویان در پاســخ به اینکه آیا کهیر جزو 
عالیم بیمارى هپاتیت است یا خیر، گفت: در اکثر موارد 
اینطور نیســت. البته در برخى از موارد به دنبال ابتال به 
هپاتیت، ضایعات پوستى نظیر کهیر بروز مى کند که ناشى 
از رسوب آنتى ژن هاى هپاتیت در پوست است، اما در اکثر 

موارد کهیر مزمن جزو عالئم هپاتیت نیست.
وى با بیان اینکه کهیر عارضه مزاحمى است که برخى 
از بیماران به صورت متناوب به آن دچار مى شوند، افزود: 
در موارد زیادى على رغم انجام آزمایشات مختلف، علت 
آن پیدا نمى شود. در کشــور ما مردم عادت دارند اغلب 
ناراحتى هاى پوستى خود را به کبد نسبت دهند که صحیح 
نیست. علل ایجاد کهیر عبارتند از حساسیت به برخى از 

مواد غذایى، داروها، عفونت هاى مزمن مثل سینوزیت، 
عفونت دندان ها، بیمارى ها کیسه صفرا، آلودگى انگلى 

و ...

زردى چیست؟
علویان ادامه داد: زردى به زرد شــدن پوست و چشم ها 
به دلیل ازدیاد بیلى روبین در خون گفته مى شود. روزانه 
به طور طبیعــى و به دنبال تخریــب گلبول هاى قرمز، 
بیلى روبین در خون تولید مى شود. بیلى روبین توسط کبد 
و از طریق صفرا از بدن خارج مى شــود و در صورت بروز 
اختالل در فعالیت کبد (مانند هپاتیت) و یا انسداد در مسیر 
خروجى صفرا (مثل وجود سنگ صفراوى) این ماده در 
خون دفع نشده و به دلیل تجمع آن در بدن حالت زردى 
ایجاد مى شــود. بروز زردى به معناى هپاتیت نیست و 
ممکن است علل دیگرى داشته باشد. مثًال تخریب سریع 

گلبول هاى قرمز (همولیز) مى تواند به زردى منجر شود.
وى با بیان اینکه بسیارى از مبتالیان به هپاتیت و خصوصًا 
ناقلین هپاتیت «B» سابقه اى از زردى نداشته و در حال 
حاضر زرد نیســتند، گفت: از طرفى مصرف زیاد هویج 
مى تواند ســبب زردى شــود. البته این حالت بیشتر در 
اطفال اتفاق مى افتد و این زردى با بیمارى زردى (یرقان) 
تفاوت دارد. در بسیارى از میوه ها و سبزیجات نظیر هویج 
و نارنگى، ماده زردرنگى موسوم به «کاروتن» وجود دارد. 
اگر شخصى روزى یک لیوان آب هویج بخورد (و یا سایر 
مواد ذکر شده را بیش از حد مصرف کند) مقدار این ماده در 
بدن به میزانى مى رسد که کبد توانایى الزم را براى سوخت 
و ساز و دفع آن نداشته و مقدار آن در خون افزایش مى یابد. 
در نهایت این ماده در زیر پوســت جمع شده و باعث زرد 
شدن پوست مى شود. تفاوت مهم و اصلى این نوع زردى 
با زردى حاصل از بیمارى کبدى و خونى در این است که 

در زردى حاصل از تجمع رنگدانه کاروتن در خون (حاصل 
از مصرف بیش از حد مواد غذایى) ســفیده چشم (همان 
صلبیه) زرد نمى شود. در این موارد اگر مصرف مواد غذایى 
مربوطه کاهش یابد، زردى به تدریج در طول چند هفته از 

بین مى رود و مشکلى نخواهد داشت.
علویان همچنین گفت: باید توجه کرد که بیمارى هپاتیت 
با مرگ برابر نیســت، بلکه با توجه به شــدت بیمارى و 
 «A» نوع هپاتیت ســیر بیمارى متفاوت است. هپاتیت
خوشبختانه مرگ و میر بسیار کمى دارد و پس از بهبودى 
نیز هیچ گونه عارضه اى بر جا نمى گذارد. در مورد هپاتیت 
«B» نیز در اکثر موارد بهبود مى یابد و  در 5 درصد موارد 
ویروس در بدن بیمار باقى مانده و احتماًال با تکثیر خود 
براى بیمار مشکالتى را در آینده ایجاد مى کند. هپاتیت 
C نیز در مدت زمان طوالنى مثًال 20 تا 35 سال مى تواند 

منجر به نارسایى کبد شود.

ناراحتى هاى ناراحتى هاى 
پوستى  به کبدپوستى  به کبد
 ربط دارند؟ ربط دارند؟

یک دندانپزشک گفت: تراشــیدن دندان به منظور زیبایى و داشتن 
لبخند زیبا خطرات بسیارى را به دنبال دارد.

على اصغرى  گفت: شاهد هستیم که در چند سال اخیر اقدامات مختلفى 
براى زیبا تر شدن لبخند انجام شده که یکى از آنها، تراشیدن دندان ها 

است.
وى افزود: این اقدام خطرات بسیار زیادى را به دنبال داشته و به شدت 

به دندان ها آسیب وارد مى کند.

این دندانپزشک در خصوص روش هاى جدید در دندانپزشکى زیبایى 
اظهارداشــت: روش جدیدى تحت عنوان ایجاد لبخند «هالیوودى» 
در میان برخى دندانپزشــکان رواج یافته و در این روش با قرار دادن 
کامپوزیت به روى دندان، تالش مى شود براى فرد خط لبخند ایجاد 

شود.
اصغرى ادامه داد: بهره گیرى از این روش مى تواند سبب ایجاد انواع 

بیمارى به خصوص بیمارى هاى لثه اى شود.

وى بــا بیان اینکــه تراشــیدن دندان بــراى اصــالح دندان 
شکســته اجتناب ناپذیــر اســت، تصریح کرد: بــراى ترمیم 
فــورى دندان هــاى شکســته جلــو از کامپوزیت اســتفاده 
شده و گاه دیده مى شــود که دندانپزشــک اقدام به تراشیدن 
دنــدان مى کنــد. در ایــن مــوارد دندانپزشــک راه دیگرى 
نــدارد، اما در شــرایط عــادى بهره گیــرى از ایــن کار توصیه

 نمى شود.

مشکالت لبخند هالیوودى براى لثه ها

یک متخصص گوش و حلق و بینــى با بیان اینکه 
تغییر صداى ناگهانى فرد دالیل متعددى دارد، گفت: 
گاهى صداى فرد با تغییر غیرمعمولى و طوالنى مدت 
همراه مى شود که یا بر اثر بیمارى ها به وجود آمده و یا 
عالمت بیمارى خاصى است که در صورت ادامه دار 

بودن آن باید به پزشک مراجعه کرد.
دکتر ابراهیم رزم پا اظهار داشــت: اگر تغییر صداى 
فردى بیش از دو هفته طول بکشــد الزم است به 
پزشک مراجعه کند از جمله رایج ترین دالیل تغییر 
صداها معموًال عفونت هاى ویروسى است که منجر به 
ایجاد تورم و التهاب در بخش هایى از حنجره مى شود 
و معموًال با استراحت صوتى، مصرف مایعات و بخور 
سرد، بهبود حاصل مى شود. وى افزود: عالوه بر آن 
در صورتى که به دلیل وجود باکترى حنجره متورم 
شده و صداى فرد تغییر کرده باشد، به ویژه در بزرگ 
ترها، معموًال با تجویز داروهایى نظیر آنتى بیوتیک 

توسط پزشک، درمان صورت مى گیرد. 
رزم پا گفت: چنانچه در کــودکان تورم حنجره زیاد 
باشد، به ویژه در مبتالیان به «الرنژیت»، در صورتى 
که تغییر صدا با مشکالت تنفسى همراه شود، در این 
مواقع، به تشخیص پزشکان، گاهى با تزریق کورتون 
و دگزامتازون و یا بســترى کودکان مراحل درمان 

صورت مى گیرد.
این متخصص گوش و حلق و بینى افزود: عالوه بر 
آن استفاده نادرست و بیش از حد از حنجره، ممکن 
اســت موجب بروز التهاب در تارهــاى صوتى و در 
نهایت خونریزى در این نواحى شود. همچنین امکان 
ابتال به «نودول حنجره» در خوانندگان و مداحان و 
افرادى که از حنجره خود زیاد استفاده مى کنند، وجود 
دارد. به گفته وى «نودول حنجره» درحقیقت تشکیل 

برجستگى هایى در طناب هاى صوتى حنجره است 
که در صورت استراحت صوتى خوانندگان و یا مداحان 
و اســتفاده از بخور امکان رفع این برجستگى ها در 
این ناحیه و برگشــت صدا به حالــت طبیعى وجود 
دارد، در غیر این صورت درمــان از طریق جراحى 

خواهد بود.
رزم پا  اظهار داشت : تغییر صداى ناگهانى و طوالنى 
چنانچه در فردى که ســن باالى 50 ســال دارد، 
همچنین ســیگار ویا مواد مخدر مصرف مى کند و 
سابقه سرطان در خانواده داشته است، به وجود بیاید، 
در این صورت احتمال ابتال به سرطان حنجره در او 
زیادتر از دیگران خواهد بود، عالوه بر آن در مردان 
چند برابر بیشتر از زنان، سرطان حنجره دیده مى شود.
وى اظهار داشت: افرادى که صداى آنان تغییر کرده و 
داراى چند فاکتور مذکور نیز هستند الزم است زودتر 
به پزشک مراجعه کنند، به این دلیل که مراجعه زود 
هنگام سبب مى شود که در صورت مشاهده ضایعات 
«لوکوپالکى» یا پیش سرطانى که به صورت بروز 
لکه هاى سفید در حنجره مشاهده مى شود، درمان 
سریع تر انجام شود. این متخصص گوش و حلق و 
بینى افزود: عالیم سرطان در قسمت باالى طناب 
صوتى زودتر خود را نشان مى دهد و پاسخ به درمان 
نیز در این قسمت بهتر است، عالوه بر آن در خانم ها 
ابتال به ســرطان حنجره در بخش دیگرى است و 

عالیم آن ابتدا با اشکال در بلع همراه است.
به گفته وى، درمان ســرطان حنجره نیز بســته به 
مرحله اى که تشخیص داده مى شود و یا روش هایى 
که بیمار تمایل به آن دارد به تشــخیص پزشک از 
طریق جراحى رادیوتراپى و موارد دیگر در یک یا چند 

مرحله انجام خواهد پذیرفت.

یریر 
ىى 

ى راى را 
یریدیرید

مردان هم بایــد براى ارزیابى ســالمتى خود آزمایش 
هاى را انجــام دهند تا از صحت ســالمتى خود مطلع 

شوند.
کلســترول و دیابت یــا اصطالحــًا چربــى و قند در 
میان نخســتین آزمایش هاى ضرورى مردان اســت. 
مردان همچنیــن باید از نظر احتمال ابتال به ســرطان 
پروستات بررسى شــوند. تراکم استخوان و ویتامین در 
مردان نیز باید چک شود. فشــار خون در میان یکى از
 ضــرورى ترین موارد معاینه مردان اســت. بررســى

 ســرطان ها غیر از پروســتات، درباره سرطان بیضه و 
سرطان پوست ضرورى است. از نظر گوارشى باید مورد 
کلونوسکوپى یا بررســى روده بزرگ قرار بگیرند. مثانه 
و خون نهفته در مدفوع از موارد دیگر بررســى دستگاه 
گوارش مردان هستند. تیروئید مردان نیز از نظر پرکارى 
باید بررسى شود. سندروم متابولیک مورد بعدى است ( 
وجود گروهى از عوامل خطر ساز براى بروز بیمارى  هاى 
قلبى عروقى و دیابت در یک شخص) و بینایى و شنوایى 

از موارد دیگر مهم بررسى سالمت مردان است.

مردان باید کدام آزمایش ها را انجام دهند؟

بیمارى شایعى به نام «زردى» 

عمده ترین عوامل ایجاد انسداد در روده ها عبارتند از: چسبندگى روده، تجمع مدفوع، وجود تومور و پولیپ در 
روده، پیچ خوردگى روده و بسته به سن افراد، عوامل انسداد نیز متفاوت است.

یک متخصص داخلى و گوارش توضیح داد: انسداد روده به بسته شدن مسیر روده هاى بزرگ و کوچک گفته 
مى شود که به دالیل متفاوت ایجاد شده و بســته به نوع و علت به وجود آمدن این انسداد، راه درمان آن نیز 

متفاوت خواهد بود
محســن نجاتى افزود:در کودکان بیشتر به 
دلیل پیچ خوردگى روده ها مسیر روده بسته 
 مى شود و یا ممکن است به دلیل فرورفتگى 

روده ها، انسداد ایجاد شده باشد.
وى اظهــار داشــت: انســداد روده به دلیل 
چسبندگى، بیشتر در افرادى که سابقه جراحى 
دارند اتفاق مى افتد، عالوه بر آن تومورها نیز 
بیشــتر در بزرگســاالن، عامل انسداد روده 

هستند.
وى گفت: درمان انسداد روده بسته به شرایط 
و نوع بیمارى متفاوت اســت، انسداد ممکن 
است نسبى یا کامل باشد که در برخى موارد با 
دادن فرصتى کوتاه به قصد باز شدن خود به 
خود مسیر انسداد، درمان به تأخیر مى افتد، در 

غیر اینصورت با توجه به نوع انسداد در اکثر موارد با جراحى درمان صورت مى گیرد.
به گفته این متخصص داخلى و گوارش، در برخى مواقع پیچ خوردگى ها با بررسى اینکه آیا پارگى در روده ها 

ایجاد شده یا نه، روش درمان تعیین مى شود و در اکثر مواقع نیاز به جراحى خواهد بود. 

 شــب ها خوب نمى خوابید؟ نیمه  شب بیدار مى شوید و 
دیگر به خواب نمى روید؟ خوردن سبزیجات به جاى شام 
چرب و سنگین، خیره نشدن به گوشى تلفن همراه در 
ساعات پایانى شب و کم کردن مصرف چاى نتوانسته 
مشــکل تان را حل کند؟ شــاید هجوم استرس، دلیل 

بى خوابى تان است.
محققان مى گویند عالوه بر راه هایى که در این صفحه 
پیشنهاد مى کنیم، براى کاهش استرس تان مى توانید از 
برخى گیاهان کمک بگیرید. به گفته آنها اگر یک گلدان 
آلوئه ورا را در اتاق خواب یا دیگر نقاط خانه تان بگذارید، 
نه تنها هواى خانه تصفیه مى شود، بلکه استرس تان هم 

کاهش پیدا مى کند و آرام و عمیق تر مى خوابید.

با عوامل انسداد روده آشنا شوید

 آلوئه ورا درمانى کنید
د و 
مماامامممممشام

 در 
سته 
یل 

حه 
د از 
ان

ید، 
هم 

ی ى ر

فرآورده هاى فرعى گوشت عالوه بر ارزش هاى غذایى که دارند، در برخى موارد مصرف آنها مى تواند ضرر داشته باشد.
جگر، دل، قلوه، مغز، زبان و سیرابى از جمله فرآورده هاى فرعى گوشت هستند که بیشتر شناخته شده اند. آنها منبع 
غنى از ویتامین ها و مواد مغذى از جمله ویتامین B، آهن، فسفر، مس، منیزیم، ویتامین A، D،E و K به حساب مى آیند. 

برخى از فرآورده هاى فرعى گوشت عبارتند از:
جگر

مغذى ترین فرآورده فرعى گوشت، جگر است که منبع سرشارى از ویتامین A به حساب مى آید. این ویتامین براى 
سالمت چشم و کاهش بیمارى هایى که موجب 
التهاب مى شــوند، مؤثر است. همچنین جگر 
حاوى فولیک اسید، آهن، کروم، مس و روى 
اســت که به دالیل خاصیتش بــراى قلب و 

افزایش هموگلوبین خون مفید است.
قلوه

این فرآورده فرعى گوشت هم سرشار از مواد 
مغذى و پروتئین است و حاوى اسیدهاى چرب 
امگا3 است. همچنین داراى خواص ضدالتهابى 

است و براى سالمت قلب مفید است.
مغز

 مغز هم داراى اســیدهاى چرب امگا 3 و مواد 
مغذى همچون فسفاتیدیل کولین و فسفاتیدیل 
سرین است که براى سالمت سیستم عصبى 
مفید مى باشد. همچنین دریافت آنتى اکسیدان 

از طریق مصرف مغز در حفظ سالمت مغز انسان و نخاع تأثیر دارد.
دل

 این فرآورده فرعى گوشت سرشار از آهن، روى و سلنیوم است. همچنین منبع غنى از ویتامینB2، B6 و B12 به 
حساب مى آید. ویتامین B موجود در دل خاصیت حفاظت از قلب را دارد و قلب را از ابتال به انواع بیمارى ها حفظ مى کند. 
همچنین ویتامین B فشار خون را کنترل کرده و کلسترول باال را کاهش مى دهد. همچنین این ویتامین براى سالمت 

مغز مفید است و خطر ابتال به بیمارى آلزایمر، زوال عقلى، افسردگى و اضطراب را کاهش مى دهد.
زبان

 زبان هم سرشار از کالرى ها، اسیدهاى چرب، روى، آهن و ویتامین B12 است. همچنین این فرآورده فرعى گوشت 
به خصوص براى افرادى که در حال بهبود بیمارى هستند یا زنان باردار مفید است.

همچنین فرآورده هاى فرعى گوشت سرشار از کلسترول و چربى اشباع شدهاست. برخالف باور رایج، کلسترول 
اهمیت است اما باید و چربى اشباع شــده در رژیم غذایى متعادل حائز 

در مصرف آنها تعادل رعایت شود. 

فواید و مضرات فرآورده هاى گوشتى

  دبیر انجمن خون و ســرطان کــودکان ایران باعنوان 
این مطلب که بیمارى هاى خونى در نوزادان از شــیوع 
باالیى برخوردار اســت، گفت: زردى بــه عنوان یکى 
از شــایع ترین بیمارى هاى خونى در نــوزادان تلقى

 مى شود.
محمد فرانوش اظهار داشت: مشکالت خونى در نوزادان 
اگر در همان ابتدا مورد توجه قرار نگرفته و تشــخیص 
داده نشود، مى تواند عوارض ماندگارى در نوزاد داشته

 باشــد. وى با اعالم اینکه بیمارهاى خونى در نوزادان 
از شــیوع باالیى برخوردار اســت، گفت: از جمله این

 بیمارى ها مى توان به زردى اشاره کرد.
فرانوش ادامه داد: 70 تا 80 درصــد نوزادان درجاتى از 
زردى را پیدا مى کنند که اگر بر مبناى ایمنى بدن باشد، 

مى تواند خطرآفرین باشد.
  دبیر انجمن خون و سرطان کودکان ایران توضیح داد: 
با توجه به اینکه هموگلوبین نوزادان بین 20 تا 21 است، 
با اولین تنفس بعد از تولد، میزان اکسیرن از 40 درصد به 
90 درصد مى رسد که نیاز به شکسته شدن هموگلوبین 
پیدا مى کند و اجزاى آزاد شــدن هموگلوبین مى تواند 

منجر به زردى نوزاد شود.
فرانوش افزود: چنانچه زردى پیش رونده کنترل نشود، 

مى تواند منجر به مشکالت مغزى شود.
وى با اعالم اینکــه زردى از صورت بــه اندام تحتانى 
نوزاد مى رســد، گفت چنانچه نوزاد خوب شیر نخورد 
و حالت غیرطبیعى داشــته باشــد، مى بایست او را نزد 

پزشک برد.
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باشگاه ذوب آهن مدعى اســت که خودش درخواست 
استعالم مدارك «کى روش اســتنلى» را به فدراسیون 
فوتبال داده است و از این بابت ایرادى به مهاجم برزیلى 
این تیم وارد نیست. هفته گذشته کمیته انضباطى اعالم 
کرد مهاجــم برزیلى جدید ذوب آهن بــه علت جعل در 
مدارك شناسایى و فوتبالى خود باید براى اداى توضیحات 
در فدراسیون فوتبال حاضر شود. این خبر عجیب در وهله 
اول در راستاى انتقاداتى به نظر مى رسید که از سوى برخى 
رسانه ها و باشــگاه هابراى جذب بازیکنى از لیگ هاى 

پایین برزیل متوجه باشگاه ذوب آهن شده بود؟
اما چرا کى روش استنلى به جعل مدرك متهم شد؟ طبق 

ادعاى مدیرعامــل ذوب آهن مدیربرنامــه  برزیلى این 
بازیکن دو گواهى به ایران فرستاده بود و باشگاه اصفهانى 
صحت آنها را از طریق فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 

استعالم کرد و پى به جعلى بودن آنها برد.
از دید باشگاه ذوب آهن در این میان نه تنها هیچ تقصیرى 
متوجه کى روش نیست که خود او هم به همین دلیل از 
مدیربرنامه اش شکایت کرده است. با وجود همه حرف 
و حدیث ها باشــگاه اصفهانى قویــًا از خرید جدیدش 
دفاع مى کند و در تالش اســت تا هرچــه زودتر مجوز 
بازى کى روش را بگیرد و در مســابقات لیگ برتر از او 

استفاده کند.

کابوس دادن پنالتــى به حریفان در لیــگ برتر براى 
استقاللى ها در جام حذفى هم تکرار شد و مهدى رحمتى 
در مقابل گل گهر سیرجان براى جبران اشتباهش مجبور 
به خطاى پنالتى روى بازیکن حریف شد. پیش از این 
یک بار دیگر رحمتى مقابل محمد عباس زاده مهاجم 
سایپا خطاى پنالتى انجام داهد بود و در بازى اول مقابل 
صنعت نفت آبادان، عظیم گوك روى لوســیانو پریرا 
مرتکب خطاى پنالتى شــده بود. به این ترتیب آبى ها 
در شــش بازى لیگ برتر و جام حذفى ســه پنالتى به 
حریفانشان تقدیم کرده اند و این اصًال آمار خوبى نیست.

علیرضا منصوریان که حسابى از بى احتیاطى بازیکنانش 

در جریان بازى دچار دردسر شده و امتیاز از دست داده 
اســت، در تمرین آخر تیمش از بازیکنانش خواست تا 
بیشتر مراقب باشند که مرتکب خطاى پنالتى نشوند. 
منصوریان روى لبه تیغ قرار دارد و نمى خواهد قربانى 
بى احتیاطى بازیکنانش شود. او به شدت به بازیکنانش 
تذکر داده که در بوشهر هم حواسشان جمع باشد که در 
محوطه جریمه خطاى پنالتى نکنند. البته به نظر مى رسد 
بیشــتر از هر کســى این مهدى رحمتى است که باید 
مراقب باشد. از سه پنالتى قبلى، دو پنالتى حاصل اشتباه 
و بى احتیاطى او بوده و کاپیتان باتجربه آبى ها باید بیشتر 

مراقب حرکاتش در داخل محوطه جریمه باشد.

نصف جهــان  نتایج اخیر سپاهانى ها در لیگ برتر 
و وداع از جام حذفى انتقادات زیــادى را متوجه 
طالیى پوشان کرده است. روزنامه رسمى باشگاه 
سپاهان در عناوینى همچون این نتایج تأسفبار و 
در شأن سپاهان نیست و سریعًا به خودتان بیایید 
به شاگردان کرانچار هشدار داده است و حاال همه 
در انتظار جبران این نتایج از بازى سپاهان- فوالد 

هستند.
 طالیى پوشــان اصفهانى در رقابت هاى لیگ 
و در پایان هفتــه پنجم 6 امتیازى شــده اند؛ با 
یک پیروزى، یک شکســت و سه تساوى که هر 
ســه تســاوى آنها در نقش جهان رقم خورده و 
تنها پیروزى آنها در دربى اصفهان و ورزشــگاه 

فوالدشهر به دست آمده است.
پنج شــنبه هفته گذشته ســپاهان در چارچوب 
رقابت هاى جام حذفى میزبان صنعت نفت آبادان 
بود و در حالى که کمالوند پیــش از بازى اعالم 
کرده بود که مسابقات جام حذفى برایش اهمیتى 
ندارد، در غیاب تنهــا دو بازیکن اصلى، تیمش را 
راهى میدان کرد و موفق شــد سپاهان را در خانه 
شکســت دهد؛ اتفاقى که باعث شــدت گرفتن 
انتقادات و فشــارها روى کرانچار و بازیکنان این 

تیم شده است.
 تیم سپاهان با ورود کرانچار تغییرات گسترده اى 
را در ترکیب خود ایجاد کرد؛ ســعید آقایى، ژایرو 
رودریگوئز، عزت ا... پورقاز، حسن جعفرى، شاهین 
ثاقبى، ساسان انصارى و مروان حسین بازیکنانى 
هستند که در پنجره تابستانى به تیم اضافه شده اند 
و در بازى هاى گذشته به صورت ثابت بازى کرده 
اند، اما هنوز نتوانسته اند نمایش هایى که بازى در 
تیم بزرگى مثل سپاهان نیاز است را ارائه دهند تا 

ناخودآگاه هواداران سپاهان آنها را با بازیکنان 
یک دهه قبل خود مقایسه کنند.

سال گذشــته محرم نویدکیا به عنوان 
طالیه دار نسل طالیى و سال هاى 

طالیى ســپاهان از فوتبال خداحافظــى کرد تا 
هواداران این تیم علیرغم میل باطنیشان با نسل 
قدیمى خود خداحافظى کنند؛ نسلى که پنج عنوان 
قهرمانى را براى سپاهان رقم زدند و موفق به ثبت 
سه قهرمانى پیاپى شدند. تیمى که بازیکنانى نظیر 
ابراهیم توره، هادى عقیلى، محســن بنگر، عماد 
رضا، جان واریو، مهدى رحمتى، خسرو حیدرى، 
لئون استپانیان و ... هر کدام در مقطعى در آن بازى 
کرده اند و خاطرات خوشى را براى هواداران به جا 

گذاشته اند.
 سپاهان که با ویســى انقالبى در ترکیبش به پا 
کرده بود، با کرانچار بــه بازیکنان دیگرى روى 
آورد تا طى دو سال، ترکیب طالیى پوشان دچار 

تغییرات اساسى شود.
اگرچه روندى رو به رشــد در بازى سپاهان دیده 
مى شود، اما این تیم به شدت در گلزنى با مشکل 
مواجه شده است. ســپاهان در بازى هاى قبلى 
شــش گل خورده و تنها چهار بار دروازه حریفان 

بــاز  کرده تا سرمربى کروات را 
پوشــان هم بــه این طالیى 

موضوع اذعان داشــته 

باشد.
 حاال بازیکنان جدید سپاهان وارد آزمونى جدى 
و سخت شده اند؛ پس از کنار رفتن از جام حذفى، 
فشارها در اصفهان افزایش یافته و بازیکنان جدید 
تیم که شــش دیدار رســمى را کنار هم تجربه 
کرده اند، باید توانایى هاى خود را نشــان دهند تا 

جایى در آینده تیم داشته باشند.
کسب تنها 6 امتیاز از پنج دیدار نمى تواند کارنامه 
مناســبى براى تیم پر طرفدار ســپاهان باشد و 
بازیکنان تازه وارد که بار تیم بر دوش آنهاســت، 
باید هر چه زودتــر روند صعودى تیم را شــروع 
کنند. ســپاهان در دو هفته آتى بایــد در مقابل 
فوالدخوزستان و پرســپولیس تهران به میدان 
رود؛ دو دیدارى که مى تواند بهترین فرصت براى 
بازیکنان جدید سپاهان باشد تا توانایى هایشان را 

به اثبات برسانند.
زردپوشان مى توانند از این دو دیدار 
براى آشتى مجدد هواداران 
با آنها به خوبى بهره 

ببرند.

 2 دیدار براى
 آشتى  هواداران با سپاهان

ماجراى جعل مدرك بازیکن ذوب آهن    پنالتى ندهید

نصف جهــان حسین چرخابى منتقد همیشگى «زالتکو 
کرانچار» که همیشــه در روزهاى ناکامــى این مربى 
ســرو کله اش پیدا مى شــود، حاال دوباره در روزهایى 
که ســپاهانى ها  زیر رگبار انتقادات هستند، بحث هاى 
فنى جدیدى را علیه این مرد کروات مطرح کرده است. 
بحث هایى که با واکنش کنایه آمیز سپاهانى ها مواجه 

شده است.
وى در گفتگو با تسنیم گفته: بازیکنان هجومى یک تیم 
باید در یک سوم خط دفاعى حریف بدون توپ حرکت 
کنند اما متأســفانه ســپاهان فاقد این تاکتیک است و 
کرانچار زحمت چنین تمرین خاصى را به خود نداده است. 
  متأسفانه تیمى که پس از شکست نفت آبادان با چهار 
پیروزى دیگر به مسابقات آسیایى راه پیدا مى کند، بسیار 

راحت از دور مسابقات جام حذفى کنار مى رود. 
  فصل گذشــته تیم اســتقالل تهران بــا 15 پیروزى 
در لیگ برتر به عنــوان تیم دوم راهى مســابقات جام 
باشگاه هاى آسیا شــد و در طرف مقابل، نفت تهران با 
کسب تنها پنج پیروزى در مســابقات جام حذفى راهى 
رقابت هاى آسیایى شد. چنین مثالى نشان مى دهد که دو 
تیم اصفهانى موقعیت بسیار مناسبى را از دست داده اند 

و شاید در پایان فصل متوجه این فرصت سوزى شوند.
  به طور کلى اگر تیم سپاهان را بررسى کنیم، شاید جزو 
نادرترین تیم لیگ برترى است که خط دفاعى خود را به 
کلى تغییر داد و هر چهار مدافع ثابت خود را عوض کرد، 
حتى کرانچار مدافع پنجم نیمکت نشــین خود را از تیم  
دیگرى اضافه کرده و از بازیکنان جوان در تیم هاى پایه 

سپاهان هیچ استفاده اى نکرده است.
 «رودریگز»،  مدافع برزیلى با 30 کیلوگرم اضافه وزن در 
زمین مسابقه حضور دارد و با سرعتى بسیار کم به بازى 
مى پردازند. «موسى کولیبالى»، مدافع فصل قبل سپاهان 
نسبت به این بازیکن عملکرد بهترى داشت، مضاف بر 

آنکه کولیبالى یک سرزن به تمام معنا بود.
  تیمى که براى موفقیت گام برمى دارد، نیاز به یک مهاجم 
ششــدانگ و تمام عیار دارد که باز هم سپاهان در این 
موضوع ناتوان بوده و این در حالى اســت که این تیم در 
نخستین گام در جام حذفى شکســت خورده و ادامه راه 

سپاهان در لیگ برتر نیز بسیار دشوار است.
  گلر برزیلى سپاهان یکى از ضعیف ترین بازى هاى خود را 
مقابل صنعت نفت به نمایش گذاشت و به جاى دور کردن 
توپ ارسالى بازیکن نفت آبادان به گوشه زمین، توپ را در 

مقابل خود انداخت تا در ریباند به گل تبدیل شود.
 در صحنه اى دیگر این دروازه بان ضربه زمینى بازیکن 
حریف را با کف دست دور کرد که موقعیت بسیار مناسبى 
را براى مهاجمان نفت ایجاد کرد، امــا این بار مدافعان 

سپاهان این توپ را دور کردند.
مشکل بزرگ و اساســى این دروازه  بان ساکن بودن او 
اســت و در اکثر اوقات یک دیدار در جاى خود ایستاده 

است، البته اکثردروازه بانان لیگ این مشکل را دارند.
چنیدن بار فیلم بازى را تماشا کردم و حرکت  هاى خط 

هافبک و خط حمله را مورد  بررسى قرار دادم، خط حمله 
سپاهان هیچ حرکت بدون توپى را انجام نمى دهد و خط 
هجومى سپاهان با چند پاس کوتاه، حفظ توپ را انجام 
مى دهند. بازیکنان هجومى یک تیم باید در یک ســوم 
خط دفاعى حریف بدون توپ حرکت کنند که متأسفانه 
سپاهان فاقد این تاکتیک است و کرانچار زحمت چنین 
تمرین خاصى را به خود نداده اســت. مسئوالن باشگاه 
سپاهان برخالف ســال هاى گذشــته، با هزینه بسیار 
ســنگین نیاز کرانچار را برطرف کرده، به این امید که 
سپاهان به روزهاى اوج خود بازگردد ولى بایستى قبول 
کرد که تا این لحظه بازى امیدوار کننده اى را از سپاهان 

شاهد نبوده ایم.
 امیدوارم کادر فنى ســپاهان به خود بیایــد و با ایجاد 
تغییراتى در تمرینات مشــکالت را برطرف کند، ضمن 
اینکه ســپاهان از آن لحاظ که بــا کمترین تعداد مربى 
تیم خود را مدیریت مى کند، داراى رکورد است. این تیم 
تنها کرانچار و محمود کریمى را براى بررسى بازیکنان 
و طراحى تمرینات در اختیار دارد و دو مربى دیگر این تیم 
یعنى «تونچى» و «رافائل» که مربى بدنساز تیم است به 
کارهاى خود مى پردازند و تنها کرانچار و کریمى باید 28 

بازیکن را زیر نظر بگیرند.
با تمام این اوصاف تیم 10 نفــره صنعت نفت آبادان در 
خانه سپاهان این تیم را به راحتى حذف کرد و بازیکنان 

سپاهان هیچ انگیزه اى براى برد این تیم نداشتند.

واکنش سخنگوى سپاهان
به گزارش نصف جهان، پس از این اظهارات چرخابى،  
سخنگوى باشگاه سپاهان به مصاحبه او واکنش نشان 
داد و گفت:  «براى آقاى چرخابى احترام زیادى قائلیم ولى 
از اینگونه اظهار نظرها  تعجب مى کنیم. حسین چرخابى 
البته نشان داده که منتقد همیشگى کرانچار است و در 
سال هایى که این مربى کروات بعضاً نتایج خوبى نگرفته 
انتقادات ایشان  همیشه آماده بوده است. این پیشکسوت 
محترم فوتبال اصفهان مى دانند که فوتبال روزهاى تلخ 
و شیرین زیادى دارد.  به عنوان مثال چرخابى روزهاى 
خوبى در سپاهان نوین داشت و ایامى سخت و تلخى را 
هم به عنوان سرمربى سپاهان و یا فوالد نطنز تجربه کرد 
و نتوانست با این تیم ها موفق شــود و در نهایت فوالد 
نطنز به دسته دوم ســقوط کرد. بنابراین باید وضعیت 
کرانچار را هم درك کند. البته مــا وظیفه داریم به همه 
نقدهاى دلسوزانه گوش دهیم منتها ذکر این نکته  که 
سرمربى ما زحمت تمرینات مناسب به سپاهان را به خود
 نمى دهد بى انصافى محض است، این نکته که کرانچار 
چه برنامه هاى متنوعى در تمرینات دارد را مى توانید از 

بازیکنان تیم سئوال کنید.»
سپاهانى ها به طور غیر مستقیم به چرخابى کنایه زدند 
که تو که تیم فوالد نطنز را به ورطه ســقوط به دسته2 
کشــاندى خیلى در حد و اندازه هاى انتقــاد از کرانچار 

نیستى!

مدافع سابق ســپاهان به جاى همراهى فجر سپاسى 
در ســفر به اصفهان و حضور در ورزشگاه فوالدشهر 
در دیدار بــا ذوب آهن از مرحله یک شــانزدهم نهایى 

جام حذفى، در تهران به کنسرت گروه هوروش رفت.
سعید قائدى فر چهل روز پیش به فجر سپاسى شیراز 
پیوست تا پس از جدایى ناخواســته از سپاهان و یک 
تجربه کوتاه منتهى به سقوط با ماشین سازى تبریز، در 

این تیم شیرازى به فوتبال خود ادامه دهد.
قائدى فر در ایــن فاصلــه در چند مســابقه از لیگ 

یک در ترکیب فجر سپاســى به میدان رفته اســت و 
انتظار مى رفت که براى دیدار بــا ذوب آهن از مرحله 
یک شــانزدهم نهایى جام حذفى به اصفهان بازگردد 
و در ورزشگاه فوالدشهر رؤیت شود اما در آن مسابقه 
اثرى از مدافع سابق ســپاهان در لیست 18 نفره تیم 

شیرازى نبود.
جالب آنکــه قائدى فر تقریبًا همزمان با این مســابقه 
به کنســرت گــروه هــوروش در برج میــالد رفته

 بود.

برج میالد به جاى ورزشگاه فوالدشهر!

نصف جهان  آرمین سهربیان، بازیکن سابق سپاهان 
مى تواند  امیدوار به بــازى در دیدارهاى آتى آبى 
پوشان باشد. بازى ضعیف یعقوب کریمى در مقابل 
ســایپا صداى هواداران را درآورد. کریمى در برابر 
على قلى زاده کامًال مغلــوب و منفعل عمل کرد 
و قلى زاده در برابر مدافع چپ باتجربه اســتقالل 
تقریبًا هر کارى که مى خواســت انجام داد. این 
نمایش ضعیف و اعتراض هواداران اســتقالل به 
بازى بد کریمى باعث شــد تا کادر فنى استقالل 
به فکر نیمکت نشــین کردن او در بازى با پدیده 
باشند. اما میالد زکى پور هنوز مصدوم است و به 
این بازى نمى رسد و تنها گزینه جانشینى کریمى، 
آرمین سهرابیان است. شنیده مى شود منصوریان 
تصمیمش را گرفته و قرار است سهرابیان در بازى 
با پدیده مدافع چپ استقالل باشــد. او قصد دارد 
سهرابیان را هم مثل زکى پور تبدیل به یک مدافع 
چپ جوان اما مطمئن کند و امیدوار است سهرابیان 

بتواند پاسخ اعتمادش را بدهد.

على کریمى بعد از یکسال و اندى دورى از سپاهان 
به اصفهان برگشــت و از این هفته در ترکیب تیم 
کرانچار به میــدان خواهد رفت. بازگشــت على 
کریمى به ترکیــب اصلى زردپوشــان اصفهانى 
شــاید خبر خوبى براى یکى از بازیکنان این تیم 
نباشد. رسول نویدکیا، بازیکنى که از ابتداى فصل 
با کرانچار به مشکل خورده و در مقاطع مختلف از 
حضور در تمرینات خوددارى کرده است. با آمدن 
على کریمى این احتمال وجود دارد که نویدکیا از 
ترکیب اصلى بیرون رفته و مشکالت او و کرانچار 
جدى تر هم شود. صحبت هاى کرانچار بعد از بازى 
سپاهان و سپیدرود در مورد اینکه نویدکیا انتظارات 
او را برآورده نکرده است اســتارت اختالفات این 
مربى با کاپیتان ســپاهانى ها زد. با قهر نویدکیا و 
غیبت در تمرینات این اختالفات بیشــتر شد و به 
اوج رسید. همه این مسائل حاشــیه اى به عالوه 
افت فنى این بازیکن در کنــار حضور مجدد على 
کریمى شاید به پایان زودهنگام بازیکن محبوب 
اصفهانى ها منجر شود. نویدکیا در پنج بازى ابتدایى 
این فصل رکورد صفر گل و پاس گل را ثبت کرده 
اســت. این در حالى اســت که این بازیکن فصل 
گذشته و در زمان سرمربیگرى ویسى تا هفته پنجم 
لیگ یک گل زده و دو پاس گل داده بود اما در این 
فصل افت آشکارى داشته است و نتواسته در حد و 
اندازه خودش ظاهر شود. با آمدن على کریمى حاال 
شرایط براى تنها نویدکیاى باقیمانده در سپاهان 
بدتر خواهد شد و دومین نویدکیا هم به سمت درب  

خروج نزدیک خواهد شد.

ماجراى ماجراى 
جالب گلر جالب گلر 
دیپورتى دیپورتى 

فرصتى براى 
سهرابیان

کریمى 
کابوس جدید رسول

ن ب ن یزب ى م ىج ب ر
که کمالوند پیــش از بازى اعالم  کبود و در حالى
جکرده بود که مسابقاتجام حذفى برایش اهمیتى 
اندارد، در غیاب تنهــا دو بازیکناصلى، تیمش را 
راهى میدان کرد و موفق شــد سپاهان را در خانه 
شکســت دهد؛ اتفاقى که باعث شــدت گرفتن 
انتقادات و فشــارها روى کرانچار و بازیکنان این 

تیمشده است.
 تیم سپاهان با ورود کرانچار تغییرات گسترده اى 
را در ترکیب خود ایجاد کرد؛ ســعید آقایى، ژایرو 
رودریگوئز، عزت ا... پورقاز، حسن جعفرى، شاهین 
ثاقبى، ساسان انصارى و مروان حسین بازیکنانى 
تابستانى به تیم اضافه شده اند  هستند که در پنجره
و در بازى هاى گذشته بهصورت ثابت بازى کرده 
اند، اما هنوز نتوانسته اند نمایش هایى که بازى در 
تیم بزرگى مثل سپاهان نیاز است را ارائه دهند تا 

ناخودآگاه هواداران سپاهان آنها را با بازیکنان 
یک دهه قبل خود مقایسه کنند.

سال گذشــته محرم نویدکیا به عنوان
طالیه دار نسل طالیى و سال هاى 

ل ب ى ز ر ب یم ین و ى
مواجه شده است. ســپاهان در بازى هاى قبلى 
شــش گل خورده و تنها چهار بار دروازه حریفان 

زززززززززززــاز ب کرده تا سرمربى کروات را 
پوشــان هم بــه این طالیى 

موضوع اذعان داشــته 

بر ب ب
مزردپوشانمى توانند از این دو دیدار 
براى آشتى مجدد هواداران 
با آنها به خوبى بهره 

ببرند.

آذربایجــان تبدیــل بــه مقصــد جدید 
ورزشــکاران ایرانى شــده و بعد از حضور 
تکواندوکاران ایرانى در این کشــور، حاال 
نوبت به فوتبالیست هاى ایرانى رسیده که 
بخواهند با پرچم آذربایجان در مســابقات 
مختلف شــرکت کنند. امیرحسین نجفى 
سوژه این گزارش است که  به دلیل یک خبر 
جالب تبدیل به تیتر خبرگزارى ها شد. اینکه 
این دروازه بان ایرانى با پیراهن تیم ملى زیر 
23 سال آذربایجان در مقابل لهستان بازى 
کرده و قرار است به زودى جلوى آلمان هم 
بازى کند. در تکمیل ایــن خبر باید به این 
نکته اشاره کنیم که  تیم ملى زیر 21 سال 
آذربایجان در مرحلــه انتخابى رقابت هاى 
قهرمانى زیر 21 سال اروپا در سال 2019، با 
تیم هاى ایرلند، کوزوو،رژیم صهیونیستى، 
آلمان و نروژ همگروه است و دو بازى با ژیم 
صهیونیستى و ایرلند انجام داده که هر دو 
بازى را 1-3 باخته. در ایــن دو دیدار البته 
خبرى از نجفى 20 ساله در ترکیب تیمش 
نبوده( او حتى به عنوان دروازه بان دوم هم 

روى نیمکت تیمش نبوده) و معلوم نیست 
او چگونه در دیدار مقابل آلمان که 14 مهر 
برگزار مى شود، در میدان حاضر خواهد شد. 
 امیرحســین نجفى براى اســتقاللى ها و 
شــخص علیرضا منصوریان و حمیدرضا 
بابازاده چهره آشنایى محسوب مى شود. او 
در زمان حضور پرویز مظلومى در استقالل، 
بعد از رحمتى و طالب لو گلر سوم تیمش بود 

و البته هیچ وقت فرصت بازى پیدا نکرد. 
با حضور منصوریان در استقالل، این 
دروازه بان جوان مجبور شد جایش را 

به عرشیا بابازاده پسر مربى گلرهاى 
اســتقالل بدهــد و منصوریان 
بدون یــک دقیقه تســت، او 
را در فهرســت بازیکنــان 
مازاد قرار داد تــا گلر جوان 

آبى ها در پســتى در صفحه 
اینستاگرامش شدیداً به این قضیه اعتراض 
کند. خرداد مــاه 95، نجفى در صفحه اش 
نوشــت:«خدایا شــکرت که تو پارتى من 

هستى نه اینکه بابام پارتى باشه.» 

  کنایه سپاهانى ها به حسین چرخابى  

  فوالد نطنز یادت نره!      فوالد نطنز یادت نره!    
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امیدوارم ذوب آهن خودش را جمع و جور کند

جالل چراغپور، مربى اسبق تیم هاى ملى کشور به 
عنوان مدیر فنى تیم سپیدرود انتخاب شد.

ســپیدرود تنها 4 امتیاز کســب کرده و در رتبه 14 
جــدول رده بندى قــرار گرفتــه اســت. نتایجى 
که فشــارها روى کادر فنى این تیم را بــاال برد و با 
شکســت در دربى ال گیالنو مقابل رقیب ســنتى 
به حداکثر رســید تا نظرمحمدى تصمیم به استعفا

 بگیرد.
پس از کنار رفتن از  جــام حذفى، على نظرمحمدى 
سرمربى سپیدرود اســتعفا داد؛ ولى تصمیم او مورد 

پذیرش مدیران باشــگاه قرار نگرفت تا همچنان به 
کار خود ادامه دهد.

حاال جالل چراغپور که در مقطعــى مربى تیم ملى 
ایران هم بوده است، با نظر سرمربى سپیدرود به کادر 
فنى تیم اضافه شده تا از نظر فنى و تاکتیکى سپیدرود 

شرایط بهترى را تجربه کند.
گفتنى اســت چراغپور فصل گذشته هم در مقطعى 
با فراز کمالوند در گســترش فوالد تبریز همکارى 
کــرد و نتایج خوبــى در مــدت حضور او کســب

 شد.

سرمربى و بازیکنان تیم صنعت نفت به خاطر 
برخى مســائل پیش آمــده از مدیریت این 

باشگاه ناراحت هستند. 
  در هفته هاى گذشــته فراز کمالوند پس از 
دیدارهاى صنعت نفت نسبت به مدیرعامل 
باشــگاه معترض بود و اعتقاد داشــت که 
وعده هاى داده شده به او و شاگردانش محقق 

نشده است.
پس از پیروزى صنعت نفت مقابل سپاهان، 
بازیکنــان ایــن تیم انتظــار داشــتند که 

باشــگاه به آنها پاداش بدهد، اما طبق گفته 
بازیکنان، مسئوالن باشگاه تشکر هم از آنها

 نکردند. ایــن موضوع در کنــار عدم وجود 
امکانات ســخت افزارى در آبــادان، یکى 
از دالیــل ناراحتى فــراز کمالونــد نیز به 
حســاب مى آید. کمالونــد مى گوید وقتى 
ما چیــزى از بازیکنان مى خواهیــم و آنها 
هــم کار مدنظرمــان را انجــام مى دهند، 
ما هم باید بــه قولى که آنهــا دادیم، عمل

 کنیم.

حق ندارى از این حرف ها بزنى

کرانچار علیه اخوان!

چراغپور مدیر فنى سپیدرود  دلیل دلخورى فراز

کارلوس کى روش، سرمربى تیم ملى ایران، معتقد است 
که براى صعود از مرحله گروهى جام جهانى، باید آماده 

سازى متفاوتى داشته باشند.
«کارلوس کى روش»، سرمربى تیم ملى ایران براى آماده 
ســازى تیمش به منظور موفقیت در جام جهانى روسیه 
انتظاراتى بیشتر از گذشته از مسئوالن فدراسیون فوتبال 

ایران دارد و در راس همه آنها توقعات مالى قرار دارد.
ایران در چهار دوره گذشته جام جهانى همواره در مرحله 
گروهى حذف شده و تنها یک بار موفق به کسب پیروزى 
در بزرگترین تورنمنت فوتبالى  دنیا شده است. با این حال 
هدف ایران این بار چیزى فراتر از کسب پیروزى در جام 
جهانى است و با تیم خوبى که کى روش در اختیار دارد، 
منتظر صعود به مرحله یک هشتم نهایى است. اما این 
مربى پرتغالى رســیدن به این هدف بزرگ را با شرایط 

مالى فعلى فدراسیون غیرممکن مى داند.
 سرمربى تیم ملى فوتبال ایران در گفتگو با رویترز، درباره 
شرایط ایران بعد از صعود به جام جهانى گفت: «شرایط 
ما عمًال مثل قبل است. ما فدراسیونى داریم که نهایت 
تالشش را مى کند، اما متأسفانه در ایران و به نظر من در 
تمام نقاط جهان، زمانى که شما به اندازه کافى از حمایت 
مالى برخوردار نمى شوید، براى پیاده سازى برنامه هاى تان 
مشکل خواهید داشت. ما ســه ماه پیش به جام جهانى 
صعود کردیم و در این مقطع هیچ دلیلى وجود ندارد که 
برنامه اى مشخص و یک بودجه ثابت براى تصمیم گیرى 

در مورد حضورمان در جام جهانى 
نداشته باشــیم. اگر بخواهیم با 
همان الگوى دوره قبلى به جام 
جهانى برویم، بــه هیچ جایى 
نمى رسیم. این یک نتیجه گیرى 

کامًال ساده است.»

صحبت هاى کــى روش به نوعى اشــاره بــه بیانیه 
اینستاگرامى هفت ملى پوش ایران پس از کسب تساوى 
در زمین کره دارد که فدراسیون فوتبال ایران را متهم به 
کم ارزش شــمردن کار بزرگ بازیکنان تیم ملى کرده 

بودند.
ایران براى آماده ســازى خود 29 سپتامبر با توگو بازى 
دارد و ســپس به مصاف روســیه، میزبان جام جهانى 

خواهد رفت.
کى روش در همین رابطه گفت: «با ارتباطات شخصى 
خودم، توانستم یک بازى دوســتانه برابر روسیه ترتیب 
دهم. روسیه کشور میزبان جام جهانى است و پذیرفت 
که برابر ایران بازى کند. این اتفاق از نظر تأثیر بین المللى 
و اعتبار، مى تواند بسیار مهم باشد، اما ما نمى توانیم فقط 
به روابط شخصى من و چنین ارتباطاتى بسنده کنیم. اگر 
شما مى خواهید بازى هاى تدارکاتى خوبى داشته باشید، 
باید پول خرج کنید و این واقعیتى است که نمى توان آن 

را نادیده گرفت.»
وى افزود: «براى متفاوت بودن، من باید تمام انرژى ام 
را صرف تحقق هــدف اول کنم. ما چطــور مى توانیم 
فدراســیون و مســئوالن را متقاعد کنیم که از ما براى 
متفاوت بودن حمایت کنند؟ مــا نمى توانیم مثًال انتظار 
داشته باشیم که مانند پرتغال باشیم، چون آنها این پروسه 
را 45 سال پیش آغاز کرده اند. ما نمى توانیم مانند آلمان 
باشیم، چون آنها 55 سال پیش شروع کرده اند، فرانسه 

55 سال پیش شــروع کرده است. چطور مى توان 
درعرض ده ماه این فاصله را کاهش داد؟ این 

هدف اول من است.»

کى روش:

ســیدمجتبى حســینى، مربى تیم فوتبال تراکتورســازى  در گفتگویى، در مــورد پیروزى تیمــش برابر پدیده 
در جام حذفــى گفت: مى دانســتیم مقابل تیم خوِب پدیده کار ســختى در پیــش داریم، چون آنها امســال تیم 
قوى ترى هســتند. ما تا آخریــن لحظه براى بــرد و تغییر نتیجه ناامید نشــدیم و خوشــبختانه بــه هدفى که 
مى خواســتیم دســت پیدا کردیم. حتى قبل از بازى هم فقط نیت برد داشــتیم که خوشــبختانه ایــن اتفاق رخ

 داد.
ســرمربى پیشــین تیم فوتبال ذوب آهن در مورد نتایج ضعیف این تیم در شــروع لیگ و کنار رفتن شــاگردان 
قلعه نویى از جام حذفى نیز خاطر نشان کرد: من نظرى در مورد عملکرد ذوب آهن ندارم و امیدارم آنها خودشان را 

جمع و جور کنند.

مدافع ذوب آهن دو بازى آینده تیمش را از دست 
داد. 

دانیال اســماعیلى فر بازیکن تیم ذوب آهن که 
در بازى مقابل فجر شهید سپاسى شیراز در جام 
حذفى دچار شکستگى از ناحیه بینى شد با انجام 
عمل جراحى در روز گذشــته, دو هفته از میادین 

دور خواهد بود.
ذوب آهن در چارچوب هفته ششم لیگ برتر روز 
جمعه 24 شهریور از استقالل خوزستان پذیرایى 

مى کند

سینا عشــورى هافبک تراکتورسازى که در یک 
سال اخیر از میادین فوتبال دور بوده، هفته گذشته 
در تهران مینیسک پایش را جراحى کرد. این در 
حالى است که او  در مصاحبه با تسنیم اعالم کرد 
کــه از 10روز دیگر در تمرینات تراکتورســازى 
شرکت خواهد کرد، این در حالى است که عشورى 
با این جراحى 3ماه دیگر بــه میادین فوتبال باز 

خواهد گشت.
عشــورى تصمیم گرفته که بحث مصدومیت و 
مدت زمان دورى اش از میادین فوتبال را پنهان 

کند.
مشــخص نیســت چــرا عشــورى مى خواهد 
مصدومیتش را پنهان کند و اینکه او با چه هدفى 
این کار را انجام داده روشن نیست. عشورى شاید 
نگران این است که هواداران تراکتورسازى به دلیل 
مصدومیت هایش علیه او موضع بگیرند. مطمئنا 
این رفتار غیرحرفه اى از بازیکنى که در ســطح 
حرفه اى بازى مى کند بعید و غیر قابل قبول است.

این در حالى اســت که باشگاه تراکتورسازى هم 
موضع روشــنى در مورد مصدومیت این بازیکن 

نداشته که در نوع خودش عجیب است.

یک مصدوم دیگر 
روى دست قلعه نویى

عشورى
 پنهان کارى مى کند

سرمربى کروات تیم سپاهان نسبت به شایعاتى که درباره برکنارى اش از این تیم 
شنیده مى شود، ناراحت شده و معتقد است برخى افراد از داخل باشگاه به تیم ضربه 

مى زنند.
 به گــزارش ورزش سه،ســپاهان تقریبًا شــرایطى مشــابه با اســتقالل دارد. 
«زالتکوکرانچار» بعد از آنکه در چند هفته پایانى ســپاهان را از بحران خارج کرد، 
در فصل جدید ده تغییر در تیمش ایجاد کرد. این تغییرات از همان ابتدا بیانگر این 
مسئله بود که سپاهانى ها براى هماهنگى دچار مشکل خواهند شد. اما تجربه کار 
با کرانچار در اصفهان نشان داده که این مربى همواره تیم هایش مدعى قهرمانى 
هستند. سرمربى ســپاهان بعد از حرف و حدیث هایى که درباره اولتیماتوم و اخراج 

احتمالى او مطرح شد، در گفتگویى به این مسائل واکنش نشان داد.

از ابتدا هم معلوم بود که تیم شما نیاز به زمان دارد تا شکل 
بگیرد اما در اصفهان صحبت از اولتیماتوم به شما مى شود.

از سئوال شما تعجب زده ام! یک تعداد از نفرات که گهگدارى از ساختار باشگاه هم 
بعد از پایان لیگ، دو هستند، این بحث ها را راه مى اندازند. 
جمع کنیم. شرایط را ماه وقت داشتیم تا یک تیم جدید را 
به سمتى بردیم که فضاى خوبى را 
در بازى ایجاد کنیم. همانطور که در 
آخرین بازى ما مقابل صنعت نفت 
در جام حذفى دیدیــد، 70 درصد 
مالکیت توپ مال ما بود. من فقط 
مى توانم بگویم کــه تیم ما بد 
بازى نمى کنــد. عدم گلزنى و 
از دست رفتن موقعیت هاست 
که کمى براى ما مشکل ساز 
شده که آن هم قابل اصالح 
است. من از هوادارانى که 
آشــنایى با فوتبال دارند 
تعجب زده ام؛ آنها مى دانند 
که دوره خوب ما به زودى 

فرا مى رسد، شاید از مسابقه 
بعدى. با تمریناتى که انجام 

دادیم، بازیکنان دســتورات را 
اجرا مى کنند تا بهتر شوند. اینکه 

شــما مى گویید در تهران مطمئن 
هســتند تیم مــن خوب مى شــود 

تعجب زده مى شــوم. جالب است که 
بیرون از اصفهان، کار خوب را تشخیص 

مى دهند. کارمان را درست پیش مى بریم 
تا اصالح شود.

شرایط خیلى از تیم هایى که مثل 
شــما تغییرات زیادى داشته اند 
مشابه است. شاید براى همین 
است که خیلى ها معتقدند باید به 

شما فرصت داد.
بله، همینطور است. ده بازیکن جدید به تیم اضافه 
کردیم و همین موضوع کمى براى نشــان دادن 
کیفیت تیم ما زمانبر اســت. در جام حذفى هم 
مى توانســتیم پیروز میدان باشیم با وجود اینکه 
این جام، جام شگفتى هاســت. بــا وجود اینکه 

داریم راه درست را پیش مى رویم.
گفته مى شــود هیئت مدیره 
به شما تذکر محکمى داده و 
بحث اولتیماتوم مطرح است. 
در جلســه با هیئت مدیره به 

شما اولتیماتوم داده اند؟
از ابتداى فصل دو بار با هیئت مدیره صحبت 
کرده ام؛ اولین بار در ابتداى فصل و دومین بار 
یک شنبه گذشته. در جلسه یک شنبه گذشته 
نه صحبتى از اولتیماتوم بود و نه مشابه آن. در 
جلسه با هیئت مدیره صحبت از این بود که در 
مسیرى که پیش رو داریم چه نیازهاى دیگرى 
وجود دارد که آن را برآورده کنند. در آن جلسه 
پنج نفر حضور داشــتند و هیچکدام درباره این 
صحبت هایى که شــما مطرح مى کنید حرفى 
نزدند، فقط دنبال این بودیم کــه موارد مبهم را 

شفاف کنیم. شاید کسانى که این مسائل را مطرح مى کنند، مى خواهند جو اطراف 
تیم را برهم بزنند. در حال حاضر جو خوبى در تیم حاکم است.

ولى سرپرست تیم ســپاهان گفته که بازى تیم تان کیفیت 
ندارد و درباره اخراج شما از مسئوالن باشگاه سئوال شود. 

این صحبت ها کمى شائبه برانگیز است!
من از صحبت هاى اخوان تعجــب زده ام! نمى دانم چرا چنین ابراز نظرى کرده! اگر 
چنین نظرى هم داشته باشد، نباید علنًا آن را بیان کند. او باید درباره مباحث اجرایى 
صحبت کند و به آن بپردازد. درباره مسائل فنى تنها کسى هستم که باید اظهارنظر 
کنم و فقط باید به مدیرعامل پاســخگو باشــم. ما در هیئت مدیره صحبت هاى 
سازنده اى داشــتیم که از آن نتیجه هم گرفتیم. ما در خالل آماده سازى، بازیکنان 
جدید را جذب کردیم و اردوى خارجى نداشتیم. بهترین کار را انجام دادیم و در مسیر 
خوبى پیش مى رویم. خوشحالم که من و هیئت مدیره اشراف خوبى بر مسائل داریم. 

درباره مسائل فوتبالى هم آمار بهتر از هر کسى صحبت مى کند.
یعنى آمار به نفع شماست؟

بله، همینطور است. ســپاهان فقط از نظر نتیجه ضرر کرده وگرنه به لحاظ نحوه 
برخورد با بازى و شیوه بازى تاکتیک تیمى، تیم ما راضى کننده است. انتظارات من 
این است که بهتر شویم و مى دانم که هواداران انتظار زیادى از سپاهان دارند چرا که 
این تیم قهرمان لیگ و آسیا بوده. ما هم به دنبال همین موضوع هستیم. متأسفانه 
یکسرى افراد در محافل داخلى باشگاه براى ما جو منفى ایجاد کرده اند. من با افراد 
و عناصر اصلى باشگاه دیدار داشتم و صحبتى از اولتیماتوم نبود. تعجب مى کنم از 
اخوان که در گفتگو با من دیدگاه مثبتى داشــت و با هم درباره اینکه داورى به نفع 
ما نبود و برق ورزشگاه هم قطع شــد، صحبت کرد اما بعد در سایت ها به ابراز نظر 

دیگرى پرداخت. قطعًا در این باره به او تذکر خواهم داد.
هنوز هم امیدوار هستید به حضور در جمع مدعیان قهرمانى؟

به طور قطع ما باید نتایجى را به نحو مناسب کسب کنیم. پرسپولیس از نظر کیفیت 
طى سه سال گذشته به شکل مستمر در اختیار برانکو بوده. اگر یادتان باشد، او هم در 
ابتداى حضورش در پرسپولیس مشکالتى داشت اما هواداران پرسپولیس و مدیریت 
باشگاه صبر و حمایت کردند و همین موضوع باعث شد تا پرسپولیس به ثبات برسد 
و این ثبات توسط برانکو در تیم پرسپولیس ایجاد شد. درست مانند اولین دوره 
حضور من در سپاهان که توانستیم دو جام را کسب کنیم. در صحبت با هیئت 
مدیره و مدیرعامل باشگاه هم درباره این مسئله صحبت کردیم که چطور باید 
یک تیم به ثبات برسد. دنبال این هستیم تا از طریق ایجاد ثبات در تیم، خودمان 

را به باالى جدول اضافه کنیم.
پس سپاهان را مدعى قهرمانى باید بدانیم؟!

من از زیر سئوال شما شانه خالى نمى کنم. از اینکه باید 
براى صدرنشینى رنج بکشــیم بحثى نیست 
اما اولین هدف مــن از ابتداى حضورم 
در ســپاهان این بود که تالش 
کنیم تا خودمان را به باالى 
جدول برســانیم و در 
ســهمیه  نهایت 
آســیا را کســب 
کنیــم. در خــالل 
این موضوع باید منتظر 

لغزش تیم هاى باالى جدولى هم باشیم.
فکر مى کردید پارس جنوبى در جمع مدعیان 
قرار بگیرد و با توجه به اینکه سپاهان مقابل 
این تیم بازى کرده، لقب شگفتى ســاز به 
پارس جنوبى مى آید یا هنوز زود اســت که 

چنین لقبى به آنها بدهیم؟
من بعد از بازى با پارس جنوبى، فوراً گفتم که این تیم 
باکیفیت و سازمان یافته است و مقابل ما حمله ورانه 
بازى کرد. آنها با اینکه از ما عقب افتادند اما تا دقیقه 
آخر جنگیدند. شخصیت تیمى آنها باالست و براى 
همین توانستند به بازى برگردند. پرسپولیس جام، 
هوادار و تاریخ دارد. پارس جنوبــى همه را دچار 
شــگفتى مى کند و مطمئنم این رونــد را ادامه 
مى دهد. امیدوارم پرسپولیس در رقابت با پارس 

جنوبى دچار لغزش شود.

  ایران- روسیه با ارتباطات شخصى ام انجام شد 

از ابتدا هم معلوم بود که تیم شما نیاز به زمان دارد تا شکل 
بگیرد اما در اصفهان صحبت از اولتیماتوم به شما مى شود.

 شما تعجب زده ام! یک تعداد از نفرات که گهگدارى از ساختار باشگاه هم 
بعد از پایان لیگ، دو ین بحث ها را راه مى اندازند. 
جدید را جمع کنیم. شرایط را داشتیم تا یک تیم
 بردیم که فضاى خوبى را 
یجاد کنیم. همانطور که در 
زى ما مقابل صنعت نفت 
دددرصد ذفى دیدیــد، 70 د
طططططقطططقططططقطقططقططفقططط وپ مال ما بود. من 
ددددددد بددددد  بگویم کــه تیم ما
وووووو وى وو ى کنــد. عدم گلزن
تتتتتتتاست فتن موقعیت ه
زسازز براى ما مشکل 
ن هم قابل اصالح 
از هوادارانى که 
با فوتبال دارند  ى
ه ام؛ آنها مى دانند 
خوب ما به زودى 

سد، شاید از مسابقه 
 تمریناتى که انجام 

زیکنان دســتورات را 
کنند تا بهتر شوند. اینکه 

ى گویید در تهران مطمئن 
 تیم مــن خوب مى شــود 

ه مى شــوم. جالب است که 
صفهان، کار خوب را تشخیص 
 کارمان را درست پیش مى بریم

شود.

شرایط خیلى از تیم هایى که مثل 
شــما تغییرات زیادى داشته اند 
مشابه است. شاید براى همین 
است که خیلى ها معتقدند باید به 

شما فرصت داد.
طور است. ده بازیکن جدید به تیم اضافه 
همین موضوع کمى براى نشــان دادن 
ما زمانبر اســت. در جام حذفى هم  م
ــتیم پیروز میدان باشیم با وجود اینکه 
 جام شگفتى هاســت. بــا وجود اینکه 

درست را پیش مى رویم.
هههیرهه گفته مى شــود هیئت مد
به شما تذکر محکمى داده و 
بحث اولتیماتوم مطرح است. 
در جلســه با هیئت مدیره به 

شما اولتیماتوم داده اند؟
 فصل دو بار با هیئت مدیره صحبت 
ولین بار در ابتداى فصل و دومین بار 
ه گذشته. در جلسه یک شنبه گذشته 
از اولتیماتوم بود و نه مشابه آن. در  ى
هیئت مدیره صحبت از این بود که در 
 که پیش رو داریم چه نیازهاى دیگرى 
رد که آن را برآورده کنند. در آن جلسه 
حضور داشــتند و هیچکدام درباره این 
هایى که شــما مطرح مى کنید حرفى 
ط دنبال این بودیم کــه موارد مبهم را 

خوبى پیش مى رویم. خوشحالم که من و هیئت مدیره اشراف خوبى بر مسائل داری
درباره مسائل فوتبالى هم آمار بهتر از هر کسى صحبت مى کند.

یعنى آمار به نفع شماست؟
بله، همینطور است. ســپاهان فقط از نظر نتیجه ضرر کرده وگرنه به لحاظ نح
با بازىو شیوه بازىتاکتیک تیمى، تیم ما راضى کننده است. انتظارات م برخورد
ک این است که بهتر شویم و مى دانم که هواداران انتظار زیادى از سپاهان دارند چرا
این تیم قهرمان لیگ و آسیا بوده. ما هم به دنبال همین موضوع هستیم. متأسفا
یکسرى افراد در محافل داخلى باشگاه براى ما جو منفى ایجاد کرده اند. من با افر
و عناصر اصلى باشگاه دیدار داشتم و صحبتى از اولتیماتوم نبود. تعجب مى کنم
اخوان که در گفتگو با من دیدگاه مثبتى داشــت و با هم درباره اینکه داورى به نف
ما نبود و برق ورزشگاه هم قطع شــد، صحبت کرد اما بعد در سایت ها به ابراز نظ

دیگرى پرداخت. قطعًا در این باره به او تذکر خواهم داد.
هنوز هم امیدوار هستید به حضور در جمع مدعیان قهرمانى
به طور قطع ما باید نتایجى را به نحو مناسب کسب کنیم. پرسپولیس از نظر کیفیت
طى سه سال گذشته به شکل مستمر در اختیار برانکو بوده. اگر یادتان باشد، او هم

ابتداى حضورش در پرسپولیس مشکالتى داشت اما هواداران پرسپولیس و مدیریت
باشگاه صبر و حمایت کردند و همین موضوع باعث شد تا پرسپولیس به ثبات برس
و این ثبات توسط برانکو در تیم پرسپولیس ایجاد شد. درست مانند اولین دو

حضور من در سپاهان که توانستیم دو جام را کسب کنیم. در صحبت با هیئت
مدیره و مدیرعامل باشگاه هم درباره این مسئله صحبت کردیم که چطور با
یک تیم به ثبات برسد. دنبال این هستیم تا از طریق ایجاد ثبات در تیم، خودما

را به باالى جدول اضافه کنیم.
پسپسپسپسپسپسپسپسسپاهان را مدعى قهرمانى باید بدانیم؟!

مممننن از زیر سئوال شما شانه خالى نمى کنم. از اینکه با
براى صدرنشینى رنج بکشــیم بحثى نیست
اما اولین هدف مــن از ابتداى حضو

در ســپاهان این بود که تالش
کنیم تا خودمان را به باال
جدول برســانیم و
ســهم نهایت 

آســیا را کســب
کنیــم. در خــال
این موضوع باید منتظ

لغزش تیم هاى باالى جدولى هم باشیم.
فکر مى کردید پارس جنوبى در جمع مدعیا
قرار بگیرد و با توجه به اینکه سپاهان مقاب
ب این تیم بازى کرده، لقب شگفتى ســاز
پارس جنوبى مى آید یا هنوز زود اســت ک

چنین لقبى به آنها بدهیم؟
من بعد از بازى با پارس جنوبى، فوراً گفتم که این تی
باکیفیت و سازمان یافته است و مقابل ما حمله ورا
بازى کرد. آنها با اینکه از ما عقب افتادند اما تا دقیق
آخر جنگیدند. شخصیت تیمى آنها باالست و برا
همین توانستند به بازى برگردند. پرسپولیس جا
هوادار و تاریخ دارد. پارس جنوبــى همه را دچ
شــگفتى مى کند و مطمئنم این رونــد را ادام
مى دهد. امیدوارم پرسپولیس در رقابت با پارس

جنوبى دچار لغزش شود.
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مشکل خواهید داشت. ما ســه ماه پیش به جام جهانى 
صعود کردیم و در این مقطع هیچ دلیلى وجود ندارد که 
برنامه اى مشخص و یک بودجه ثابت براى تصمیم گیرى 

در مورد حضورمان در جام جهانى 
نداشته باشــیم. اگر بخواهیم با 
همان الگوى دوره قبلى به جام 
جهانى برویم، بــه هیچ جایى 
نمى رسیم. این یک نتیجه گیرى 

کامًال ساده است.»

داشته باشیم که مانند پرتغال باشیم، چون آنها این پروسه 
5را 45 سال پیش آغاز کرده اند. ما نمى توانیم مانند آلمان 
5باشیم، چون آنها 55 سال پیش شروع کرده اند، فرانسه 

55 سال پیش شــروع کرده است. چطور مى توان 
درعرض ده ماه این فاصله را کاهش داد؟ این 

هدف اول من است.»
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خواننده زیر زمینى که مدیر یکى از 
استدیوهاى ضبط صدا را به قتل رسانده 
است، مدعى شد به علت سرقت تجهیزات 

ضبط آهنگ دست به این قتل زده است.
ساعت 16 روز نهم شهریور و از طریق مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 وقوع یک جنایت 
به کالنترى 153 شهرك ولیعصر اعالم شد.

با حضور مأمورین در محل و تأیید خبر اولیه، 
بالفاصله موضوع به قاضى کشــیک ویژه 
قتل و پلیــس آگاهى تهــران بزرگ اعالم 
شد. با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع 
«قتل عمـد» و به دستور بازپرس شعبه سوم 
دادسراى ناحیه 27 تهران، پرونده در اختیار 

اداره دهم پلیس آگاهى قرار گرفت.
دوست و شریک کارى مقتول که با ورود به 
محل جنایت (اســتودیو ضبط صدا) با جسد 
مقتول به نام «پوریا» 24 ساله روبه رو شده 
بود، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «طبق 
روال هر روز، ساعت 16 به دفتر کار خودمان 
در یک استدیو ضبط صدا مراجعه کردم، وارد 
دفتر شدم که ناگهان با جسد پوریا در داخل 

اتاق ضبط صدا مواجه شدم.»
کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ در بررسى صحنه جنایت اطالع پیدا 
کردند که مقتول به علت اصابت شش گلوله 
شلیک شده از یک اسلحه کمرى و از فاصله 
نزدیک به قتل رسیده است. در بررسى محل 
جنایت نیز مشخص شد که عامل یا عامالن 
جنایت بدون هرگونه فشار و یا تخریب وارد 
محل جنایت شده اند؛ همچنین هیچگونه 
آثار ضرب و جرحى نیز بر روى جسد مقتول 
شناسایى نشد که همگى این دالیل نشان 

از شلیک ناگهانى به سوى وى داشت.

با آغاز تحقیقات، کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهى با انجام اقدامات پلیســى و بررسى 
صحنه جنایت اطالع پیدا کردند که مقتول در 
ساعت 15 روز جنایت، جهت تنظیم قرارداد 
با یکى از خوانندگان زیرزمینى قرار مالقات 
داشته اســت  لذا با شناسایى محل سکونت 
این شــخص به نام «رضا.س»18 ساله  در 
منطقه مرتضى گرد، کارآگاهان به این محل 
اعزام شدند و در تحقیقات پلیسى اطالع پیدا 
کردند که همزمان با تاریخ جنایت، او به محل 

سکونت خود مراجعتى نداشته است.
تحقیقــات پلیســى بــراى  دســتگیرى 
«رضا.س» در دســتور کار کارآگاهان قرار 
داشت تا نهایتاً در ساعت 11 روز دوشنبه او در 
منطقه مرتضى گرد دستگیر شد و در همان 
تحقیقات اولیه صراحتًا به ارتکاب جنایت با 
همدستى یکى از دوستانش به نام «مهدى» 
18 ســاله اعتراف کرد. یک ساعت بعد هم  
متهم دیگر در منطقه مرتضى گرد، دستگیر 

شد و اظهارات دوست خود را تأیید کرد.
رضا که با شــلیک شــش گلوله اقــدام به 
کشــتن مقتول کرده بود، در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: «به دلیل  عالقه شدیدى 
که به خوانندگى داشــتم، از حدود دو سال 
پیش خوانندگى را به عنــوان حرفه اصلى 
خود آغاز کردم. اولین آهنگ خود را حدوداً دو 
سال پیش در استودیوى ضبِط مقتول که آن 
زمان در منطقه مرتضى گرد بود، تولید کردم. 
همین موضوع زمینه آشنایى من با مقتول شد 
و پس از آن چند آهنگ دیگر با همکارى وى 
تولید کردم که آخرین آن مربوط به اسفندماه 
سال گذشته بود. از آن زمان دیگر اطالعى از 
مقتول نداشتم تا اینکه حدود سه ماه پیش با 

مسافرت به غرب کشور، یک قبضه اسلحه 
کمرى تهیه کردم. مى دانســتم که مقتول 
سیستم اســتریوى مجهزى در اختیار دارد؛ 
تصمیم گرفتم تا این تجهیزات را ســرقت 

کنم.»
متهــم ادامــه داد: «موضوع را بــا یکى از 
دوســتانم به نام مهدى در میان گذاشتم و 
او نیز با من همراه شد. ساعت 15 به همراه 
مهدى و طى قرار قبلى که با پوریا  گذاشته 
بودیم، بــه دفتر کار جدید وى در شــهرك 
ولیعصر رفتیم؛ پس از تنظیم قرارداد، به بهانه 
تست صدا وارد اتاق ضبط صدا شدیم؛ هر سه 
نفر وارد اتاق ضبط شدیم؛ بدون هیچگونه 
درگیرى فیزیکى با مقتول، اسلحه را از زیر 
لباسم خارج و  شلیک کردم. تجهیزات داخل 

استودیو را برداشته و از محل خارج شدیم.»
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون 

مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى 
تهران بزرگ، بــا اعالم این خبر 

گفت: «با توجه بــه اعتراف 
صریح متهــم اصلى پرونده 
و در بازرسى دقیق از محل 
ســکونتش در منطقــه 
مرتضى گرد، کارآگاهان 
اداره دهم موفق به کشف 
تجهیزات سرقت شده از 
محل جنایت و همچنین 

یک قبضه اســلحه کمرى 
همــراه با تعدادى فشــنگ 

جنگى شدند.» 
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قتل سوگند و سولماز توسط پدر سنگدلقتل سوگند و سولماز توسط پدر سنگدل
مردى کــه در محدوده تهرانپــارس تهران دو 
دختر 19 و 22 ســاله خود را به قتل رسانده 
بود، پس از این اقــدام، از طریق تماس با 
خواهرش گفته بود که بــا خوردن قرص 

برنج خودکشى مى کند.
هنگام حضور مأموران در محل وقوع قتل، 
این فرد که مسموم شده بود، بالفاصله به 
بیمارستان انتقال داده شد اما ساعتى بعد به 
رغم تالش کادر درمانى این فرد جان خود را 

از دست داد.
در ساعات پایانى دوشنبه شــب هفته جارى زنى 

هراسان در تماس با پلیس از مرگ هولناك دو برادر 
زاده اش در یکى از خیابان هاى تهرانپارس خبر داد. 
بالفاصله با توجه به حساسیت موضوع، مأموران 

کالنترى 126 به محل اعزام شدند.
با حضور مأموران در محل، آنان با جســم بى حال 
مردى 48 ساله روبه رو شــدند. همچنین در این 
خانه دو دختر 19 و 22 ســاله بر اثر اصابت چاقو 
در اتاق پذیرایى بر زمین افتاده بودند که بررســى 
عالئم حیاتى شــان نشــان داد که جان خود را از 

دست داده بودند.
با اعالم موضــوع به بازپرس ویــژه قتل تهران، 

او به همراه اکیپ بررســى صحنه جرم در محل 
حاضر شــدند. بررسى هاى اولیه نشــان مى داد 
دو دختــر جوان به علــت اصابت چاقــو به نقاط 
مختلف بدن از جمله ســینه و پهلو جان خود را از 
دست داده و بیش از دو ساعت از زمان مرگ آنها 

مى گذرد. 
در ادامه با تحقیق از عمه مقتوالن، این زن مدعى 
شد: «ساعتى قبل برادر 48 ساله ام به نام "شهرام" 
با من تماس گرفت و مدعى شد دو دختر 19 و 22 
ساله اش "سوگند" و "سولماز" را به قتل رسانده و 
خودش هم با خوردن قرص برنج خودکشى کرده 

است. چون مى دانستم او با همسرش اختالف دارد 
و مادر خانواده 50 روز است که خانه را ترك کرده 
اســت، بالفاصله خودم را به خانه برادرم رسانده و 
با کمک همســایه ها وارد خانه شدیم.» این زن 
ادامــه داد: «وقتى به خانه رســیدیم برادرم نیمه 
جان بود که او را به بیمارســتان منتقل کردیم و 
من با جســد غرق خون دو بــرادر زاده ام روبه رو 

شدم.»
در تحقیقات بیشــتر هم مشخص شــد قاتل که 
«ش.ت» نام داشــته پس از به قتل رســاندن دو 
دخترش با خواهر خود تلفنى صحبت کرده و ضمن 

اعالم اقــدام جنون آمیز خود بــه او گفته بود که 
مى خواهد با قرص برنج به زندگى اش خاتمه دهد. 
با مرگ پدر خانواده پرونــده این جنایت هولناك 
وارد مرحله جدیدى شــده و با دســتور بازپرس 
شعبه هشتم دادســراى امور جنایى هر سه جسد 
براى تحقیقات بیشتر به پزشــکى قانونى منتقل 
شــد. مرکز اطالع رســانى پلیــس پایتخت هم 
اعالم کــرد که تحقیقــات بیشــتر درخصوص 
انگیــزه قاتــل در حــال انجــام اســت و در 
خصــوص جزئیــات آن اطالع رســانى خواهد 

شد.

سقوط وحشتناك اتوبوس به 
دره جاجرود 

قاتل «تبسم کوچولو» 
در انتظار مجازات 

مردى که به بهانه مســائل اعتقادى، پدر و 
یکى از دوستان خود را کشته است در جلسه دادگاه از 

کار خود ابراز رضایت کرد. او پیش از این به جرم قتل 

دوستش به قصاص محکوم شده بود و صبح روز یک 

شنبه هفته جارى به اتهام قتل پدرش پاى میز محاکمه
 ایستاد.

زمســتان 89 جســد مردى ســالخورده در یکى از 

روستاهاى تایباد کشف شــد. «بهروز» با ضربه قمه 

به قتل رســیده و سر از بدنش جدا شــده بود. یکى از 

ران مقتول به نام «رحیم» نیز همزمان با روز حادثه 
پس

ناپدید شده بود که همین موضوع شک کارآگاهان را 

به او برانگیخت. مخفیگاه رحیم مشخص نبود تا اینکه 

یکسال بعد، مردى 40 ساله در تهران به شکل مشابه 

کشته شد. قاتل او کسى جز رحیم نبود. او پس از 

چند روز به دام پلیس افتاد و در بازجویى ها به هر دو قتل 

با انگیزه هاى اعتقادى اعتراف کرد و مدتى بعد به جرم 

قتل مرد 40 ساله در دادگاه کیفرى استان تهران پاى 
میز محاکمه ایستاد.

متهم در برابر درخواست قصاص اولیاى دم گفت: «دو 

سال قبل از قتل، به "سیف ا..." وقت دادم تا از کارهاى 

غیراخالقى اش توبه کند اما این کار را نکرد. حتى یک 

بار شمشیر بزرگى جلویش گذاشتم و گفتم مى توانم با 

این کارت را تمام کنم، اما مى خواهم به تو فرصت بدهم. 

وقتى دیدم توبه نمى کند، تصمیم گرفتم او را بکشم. 

ســیف ا... پیک موتورى بود. روز حادثه از او خواستم 

با موتورش پیش من بیایــد و چیزى را از طرف من به 

ى ببرد. وقتى آمد، ده هزار تومان به او دادم. آن پول 
جای

حقش بود اما بعد با ضربات چاقو کشتمش. من پشیمان 

کنید.»نیســتم. شــما هم نمى توانید مرا قصاص 

رحیم با حکم دادگاه به قصاص محکوم شد و با تأیید 

دیوان عالى کشور در آســتانه طناب دار قرار گرفت. با 

این حال پرونده قتل پدرش به دلیل عدم حضور اولیاى 

دم در دادگاه، چند سال بالتکلیف باقى ماند تا اینکه روز 

یک شنبه قضات شعبه دوم دادگاه کیفرى استان تهران 

جلسه رسیدگى را برگزار کردند. در ابتداى جلسه قرار 

شد به زودى نظر معاون قوه قضائیه درباره پرونده اخذ 

شود. سپس متهم در جایگاه ایســتاد و گفت: «پدرم 

40 سال مرا اذیت کرد. او را به علت مسائل اعتقادى 

کشتم و از این کارم پشیمان نیستم. حتى سرش را با 

کمال میل از تنش جدا کردم.» حکم دادگاه به زودى 
صادر مى شود.

افتخار پسر به قتل پدر!

مدیــر روابــط عمومــى مرکــز اورژانــس تهــران از ســقوط مرگبــار یــک 
دســتگاه اتوبــوس بیــن شــهرى در دره جاجــرود خبــر داد و گفــت: در ایــن 
حادثــه 11 نفــر کشــته و 28 نفــر بــه دلیــل مصدومیــت راهــى بیمارســتان 

شدند.
حســن عباســى افزود: ســاعت 2 و 30 دقیقه بامداد روز سه شــنبه (دیروز)، حادثه 
سقوط یک دســتگاه اتوبوس در دره جاجرود به مرکز اطالع رســانى اورژانس تهران 
اعالم شــد و با توجه به حجم زیــاد مصدومان، 14 دســتگاه آمبوالنــس به همراه 
دو دســتگاه اتوبوس آمبوالنس و ســه خــودروى فرماندهى به محــل حادثه اعزام

 شدند.
وى ادامه داد: متأسفانه یک دستگاه اتوبوس مسافربرى که از شهر کرج به سمت سارى 
در حرکت بود، به دالیل نامشخصى از مسیر اصلى خود منحرف شد و با حدود 40 مسافر 

به دره جاجرود سقوط کرد.
مدیــر روابــط عمومــى اورژانس تهــران خاطر نشــان کــرد: عوامــل اورژانس، 
عملیات امــداد و نجات مصدومــان را از همان لحظــات اولیه آغــاز کردند و پس از 
انجام اقدامات اولیــه درمانى، 28 مصدوم ایــن حادثه به بیمارســتان هاى مختلف 
شــهر تهران منتقل شــدند.وى با بیان اینکه علت بروز این حادثه در دســت بررسى 
کارشناســان پلیس راهــور قــرار دارد، گفت: ایــن عملیات ســاعت 6 صبح خاتمه

 یافت.
در همین حال ســرهنگ نادر رحمانى، رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس 
راهور ناجا گفت: نقص فنى سیستم ترمز علت ســقوط اتوبوس ولوو به دره آبعلى بوده

 است.

رئیس دادگسترى ساوه با تشریح جزئیات پرونده کودك آزارى اخیر ساوه که منتهى به قتل 
شد، گفت: پس از تشکیل پرونده قتل «تبسم» (قربانى کودك آزارى اخیر ساوه) در دادسراى 
عمومى و انقالب ساوه پرونده با پیگیرى هاى مستمر دادستان و در سریع ترین زمان ممکن 
توسط بازپرس پرونده رســیدگى و با تکمیل تحقیقات در کمتر از یک ماه منتهى به صدور 
کیفرخواست شد. این پرونده به دادگاه کیفرى یک ارسال شده است. هادى ملک افزود: شواهد 
و قرائن موجود بیانگر آزار جنسى و تعرض به این کودك توسط قاتل بوده است که پس از وصول 
نظریه پزشکى قانونى و رسیدگى هاى مقدماتى در دادگاه کیفرى یک قرار رسیدگى صادر شده و 

در این خصوص اظهار نظر نهایى منوط به صدور حکم دادگاه است. 
بامداد روز شنبه هفتم مردادماه سال جارى، مادرى کودك خود را که در حالت بیهوشى به سر 
مى برد، به همراه شخص دیگرى به بیمارســتان مى آورد که این طفل بنا به تشخیص اولیه 
پزشکان مشکوك به کودك آزارى بوده و بالفاصله اورژانس اجتماعى، مددکاران بهزیستى و 

تیم پزشکى به رسیدگى به وضعیت او مى پردازند . 
در بررسى هاى انجام شده توسط اورژانس اجتماعى آثار کبودى و صدماتى در جسم کودك 
مشــاهده و اقدامات درمانى انجام و پس از آن مراتب به دستگاه قضائى و انتظامى منعکس 
مى شود .بالفاصله با اعالم این گزارش مقامات قضائى و انتظامى در بیمارستان شهید مدرس 

ساوه حاضر شدند و قاضى دادگاه کیفرى و بازپرس پرونده اقدام به آغاز تحقیقات کردند . 
در حین انجام تحقیقات، کادر درمانى بیمارســتان تصمیم به اعزام تبســم به مراکز درمانى 
مجهزتر در تهران مى گیرند که به دلیل افت یکباره سطح هوشیارى کودك، از انتقال طفل به 
تهران منصرف مى شوند. پس از بررسى هاى تکمیلى توسط دستگاه قضائى و انتظامى، با توجه 
به اظهارات متناقض مادر کودك(تبسم) در بازجویى، قرائنى مبنى بر کودك آزارى به دست 

مى آید و نهایتاً  این طفل در نهم مردادماه سال جارى فوت کرد.

2 دزد حرفه اى پس از یک تعقیب و گریز طوالنى با شــلیک گلوله پلیس به الســتیک 
خودرویشان زمینگیر شدند.

شامگاه یک شنبه 19 شهریور ماه امســال مأموران گشت پلیس آگاهى تهران در غرب 
تهران متوجه رفتارهاى مرموز دو مرد مزدا ســوار مى شوند و در نخستین مرحله شماره 
پالك خودروى مزدا 323 مشکى رنگ به سامانه پلیس گزارش و مأموران متوجه سرقتى 

بودن خودرو مى شوند.
مأموران در این مرحله دســتور ایســت را براى دو مرد جوان صادر مى کنند که در این 
مرحله دزدان که قصد فرار از دست پلیس داشتند پا روى پدال گاز خودرویشان گذاشته 
و با حرکات مارپیچ و حرکت در مســیر خالف خودروها در بزرگــراه هاى غرب تهران 
سعى بر فرار داشــتند که مأموران به ناچار مجبور به تیراندازى به سمت خودروى دزدان 

مى شوند.
سارقان براى فرار از دست پلیس اقدام به پرت کردن کامپیوترهاى سرقتى خودرو به سمت 
خودروى پلیس مى کنند که با این اقدام نیز موفق به فرار از دست مأموران نمى شوند تا 
اینکه گلوله پلیس الستیک خودرو متهمان را هدف قرار داد و مزدا 323 پس از چرخیدن 

دور خود در کنار مسیر خروجى اتوبان متوقف مى شود.
راننده خودروى سرقتى که قصد تسلیم شدن نداشت پس از توقف با پاى پیاده پا به فرار 

مى گذارد که مأموران پس از دستگیرى همدست وى در یک تعقیب و گریز کوتاه موفق 
به دستگیرى متهم فرارى مى شوند. تیم گشت پلیس آگاهى تهران در بررسى از خودروى 
دزدان یک گونى پر از کامپیوترهاى سرقتى خودرو به دست آوردند و در ادامه مشخص 
شد که این متهمان از سارقان تحت تعقیب مأموران اداره دوم پلیس آگاهى تهران بودند.

الزم به ذکر اســت فیلم این تعقیب و گریز که از داخل اتومبیل پلیس فیلمبردارى شده 
در سایت هاى اینترنتى قابل دسترسى است.

کشف یک گونى کامپیوتر بعد از تعقیب و گریز پلیس و دزدان کشف یک گونى کامپیوتر بعد از تعقیب و گریز پلیس و دزدان 
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رقابت در بازار موبایل سال هاست که شدت گرفته و حاال 
تولیدکنندگان برتر موبایل همواره به فکر ابداعى جذاب 
براى کاربران هستند تا بتوانند خود را از رقبا متمایز کنند و 
بر مخاطبانشان بیافزایند. یکى از مهمترین موضوعاتى که 
در حوزه گوشى هاى هوشمند این روزها مطرح مى شود، 
حاشیه موبایل هاست. یکى دو سالى مى شود که کم کردن 
حاشیه تلفن هاى هوشمند از بحث هاى داغ دنیاى موبایل 
شده است و حاال دیگر اپل هم که همیشه سعى کرده خود 
را از دیگر تولیدکنندگان موبایل جدا کند و به دنبال آنها 
نرود به این نتیجه رسیده است که باید حاشیه تلفن هاى 

جدیدش را کم کند و همرنگ جماعت شود.
تولیدکنندگان در این راه از هیچ کوششى دریغ نکردند 
و حتى حاضر به حذف دکمه فیزیکى هوم هم شده اند 
تا نمایشــگر بزرگ ترى را در اختیار مشتریان خود قرار 
دهند؛ نمایشگرى بزرگ در عین اینکه سایز گوشى بزرگ 
نشــده و از لحاظ ابعاد هم به راحتى گذشته در دست جا 
مى گیرد. برخى کمپانى ها هم که رسمشان بر این بوده 
که لوگوى شرکت خود را در قاب جلویى گوشى هایشان 
بزنند در راه کم حاشیه کردن موبایل، لوگوى شرکتشان 
را هم فدا کــرده و آن را حذف کرده انــد. یکى دیگر از 
موضوعات مهمى که در این میان مطرح است به دوربین 
جلو برمى گردد. با توجه به اینکه طراحان روز به روز ابعاد 
صفحه نمایــش را بزرگ تر مى کننــد و درواقع چیزى 
نمانده که درصدى از صفحه نمایش به بدنه اختصاص 
نداشته باشــد، پس تکلیف دوربین سلفى چه مى شود؟ 
آن هم دوربین به این مهمى که مشتریان قابل توجهى 
را به سمت خود جذب کرده و حاال دیگر براى بسیارى از 
کاربران یکى از معیارهاى مهم انتخاب گوشى هوشمند 
اســت. به هر حال تاکنون طراحان ایده هاى متفاوتى 
براى کم حاشیه کردن موبایل ها و حتى بى حاشیه کردن 
آنها عرضه کرده اند و این ایده ها و خالقیت ها همچنان 
ادامــه دارد؛ چراکــه در آن ســوى میــدان کاربران و 
مشتریان هم استقبال خوبى از این نوع صفحه نمایش ها

 کرده اند.

میل به صفحه نمایش بزرگ
درواقع این ســیل تمایل به اســتفاده از موبایل هایى با 
نمایشــگر بزرگ از ســال ها پیش شــروع شــد که 
تولیدکننــدگان و طراحــان هم به تبع آن، شــروع به 
بزرگ کردن ابعاد موبایل ها کردند و اســتقبال از آن کم 
نبود و بیشتر مخاطبان ترجیح مى دادند و مى دهند که 
نمایشگر موبایلشان تا حد امکان بزرگ باشد؛ ولى این 
امکان براى طراحان نامحدود نبود و بیشتر از آنچه هست 
نمى توانستند موبایل ها را بزرگ کنند. چراکه در آن صورت 
کار با موبایل و در دست گرفتن آن براى کاربر سخت و 
آزاردهنده مى شد. ولى از طرفى اشــتیاق به استفاده از 
نمایشگر بزرگ تر همچنان در بین کاربران موبایل موج 
مى زد. همین موضوع طراحان و تولیدکنندگان تلفن هاى 
هوشمند را به تکاپو انداخت تا به فکر راه حلى باشند که 
در عین اینکه ابعاد موبایل را بزرگ تر و کار با آن را سخت 
نکنند، چاره اى بیاندیشند تا نمایشگر بزرگ ترى در اختیار 
مشــترى قرار گیرد. نتیجه آن هم همین موبایل هاى 

بى حاشیه و اگر درست تر بگوییم کم حاشیه شد.

نخستین بى حاشیه
اگر بخواهیم نخســتین موبایلى را که در این راه پا نهاد 
معرفى کنیم در کمال تعجب باید بگوییم که این کمپانى 
نه اپل بوده و نه گوگل. بلکه یک کمپانى چینى و البته 
نام آشنا بوده که نخســتین موبایل کم حاشیه را معرفى 
کرد. بله حدستان درست است؛ شیائومى. شیائومى در 
این سال ها توانسته به خوبى در حوزه موبایل بدرخشد و 
اگرچه MI MIX خود را در تعداد محدود و با قیمت باال 
عرضه کرد، با این حال نباید فراموش کنیم که در مسیر 
 MI MIX کم حاشــیه کردن موبایل هاى هوشمند
شیائومى پیشقدم بوده است. این گوشى با صفحه نمایش 
4/ 6 اینچى و نسبت تصویر 6/ 83 درصد در اکتبر 2016 
معرفى شــد. اگر تصورى از این درصــد ندارید که چه 
ابعادى از صفحه نمایش را دربرمى گیــرد، مى توانید با 
آى فون 7 پالس مقایسه کنید که نسبت تصویر به بدنه 
در این گوشى 7/ 67درصد است. با این مقایسه مى توان 

دریافت که شــیائومى چه درصدى از بدنه تصویر را به 
صفحه نمایش اختصاص داده است.

MI MIX در ابعــاد 8/ 158× 9/ 7× 9/ 81 میلیمتر 
طراحى شده است. این گوشى با اینکه وزن 209 گرمى 
دارد موبایل خوش دستى است و گوشه هاى گرد و نسبت 
صفحه نمایش به بدنه هم دستکم در زمان معرفى هر 
بیننده اى را به خود جذب مى کرد. سنسور اثر انگشت این 
گوشى نیز با دقت و سرعت باالیى که دارد در پشت قاب 
جا گرفته است. این گوشى در دو نسخه با حافظه هاى 
متفاوت عرضه شــده اســت؛ یکى از نسخه ها حافظه 
داخلى 128 گیگابایتى و حافظه رم 4 گیگابایتى دارد و 
نســخه دیگر حافظه داخلى 256 گیگابایتى و حافظه 
رم 6 گیگابایتــى. اســنپ دراگون 821، دوربین اصلى 
16 و دوربین ســلفى 5 مگاپیکســلى و مجهزبودن به 
اندروید مارشملو با قابلیت ارتقا به اندروید نوگت برخى از 
ویژگى هاى این تلفن هوشمند چینى به شمار مى رود که 

آغازگر موبایل هاى بى حاشیه در دنیا بوده است.
یکى دیگر از کمپانى هــاى عالقه مند به اســتفاده از 
گوشى هاى کم حاشیه، ال جى است. این شرکت با عرضه 
مدل Q6 در جوالى 2017 کم حاشیه ارزان قیمتش را 
وارد بازار موبایل کرد. نسبت صفحه نمایش به بدنه این 
گوشى 5/ 5 اینچى 78 درصد است.  کمپانى ال جى در 
Q6 اسکنر اثر انگشت نگذاشته و البته به جاى آن قابلیت 
باز شدن قفل با تشخیص چهره را تعبیه کرده است. اما این 
کمپانى براى استفاده از حاشیه هاى کم در موبایل هایش 
به این میان رده بســنده نکرد و چند روز پیش در جریان 
نمایشگاه ایفاى 2017 از پرچمدارى با قدرت رونمایى 
کرد که صفحه نمایشى کم حاشیه دارد. ال جى V30 نام 
این پرچمدار است که با صفحه نمایش 6 اینچى از نسبت 
صفحه به بدنه 2/ 81 درصدى بهره مى برد. سنسور اثر 
انگشت این تلفن هوشمند در پشت قاب و زیر دوربین 
جاى گرفته اســت. در میان کمپانى هاى مطرح حوزه 
تلفن همراه نام اپل فراموش نشدنى است. هرچند اپل 
در ســال هاى اخیر و درواقع پس از مرگ «استیو جابز» 
نتوانست مانند گذشته بدرخشد و طرفداران بسیارى را 

از دست داد با این حال هنوز هم در میان 
سرها سرى دارد.

این کمپانى قرار است آیفون 8 را که هفته 
آینده معرفى مى شود با حاشیه هایى کم 
و طبق شایعات با نسبت تصویر به بدنه 
86 درصد عرضه کند. به احتمال زیاد قرار 
است دکمه هوم در این گوشى حذف و 
یک رابط کاربرى جدید مبتنى بر ژست و 
حالت کاربر جایگزین آن شود. ظاهراً اپل 
براى پشتیبانى از فناورى جدید تشخیص 
چهره دوربین هاى جلویــى را در یک 
پیکربندى جدید در نوار باالى صفحه 

نمایش لبه به لبه جدید تنظیم کرده 
است. شایعات درباره آیفون جدید 

به رسم هر ســال زیاد است و 
نمى توان به یقین گفت کدام 

درست است و کدام غلط. 
اما موضــوع مهم و 

قطعى در این میان، 
گرایــش اپل به 

ن  د کم کــر
و  حاشیه ها 
وار د شدن 
بــه این 
ه  ز حــو

است .

ابزارها و دستگاه هاى کامپیوترى شخصى که در این سال ها محصوالتى مفید براى اغلب کاربران بوده  اند، این 
روزها بازار چندان داغ و پررونقى ندارند.

در واقع گویا کاربران منتظر ورود محصوالت و ابزارهاى جدیدى به این بازار هستند. جدیدترین بررسى هاى انجام 
شده از سوى مؤسسه تحقیقاتى IDC نشان مى دهد صادرات جهانى انواع دستگاه هاى کامپیوترى شخصى شامل 
کامپیوترهاى شخصى سنتى (کامپیوترهاى رومیزى، نوت بوك ها و ورك استیشن ها) و تبلت ها (ساده و جداشدنى) 
همچنان تا سال 2021 به روند نزولى ادامه خواهد داد. بر اساس این بررسى ها صادرات جهانى این محصوالت 
از 1/ 435 میلیون دستگاه در ســال 2016 به 3/ 398 میلیون دستگاه در سال 2021 خواهد رسید و این نشان از 
متوسط نرخ رشد ساالنه منفى 7/ 1 درصدى خواهد داشت. درحالى که در هیچ بخشى از این پیش بینى، انتظار 
رشدى هرچند کوچک هم وجود ندارد، اما گویا همچنان بعضى روندهاى جالب در این بازار وجود خواهند داشت. 
صرف نظر از سال 2018، بازار جهانى کامپیوترهاى نوت بوك رشد ساالنه کوچک اما نسبتاً باثباتى را نشان مى دهد.

این در حالى اســت که کارشناســان و فعاالن بازار به تبلت هاى جداشــدنى و نوت بوك هاى قابل تبدیل که 
طراحى هاى کاربردى و جدیدترى خواهند داشت، امیدوارند تا این محصوالت بتوانند روند رشد سریع ترى را به بازار 
ابزارهاى کامپیوترى شخصى بیاورند. بررسى ها نشان مى دهد بازار جهانى تبلت هاى جداشدنى و نوت بوك هاى 
قابل تبدیل تا پنج سال آینده با متوسط نرخ رشد ساالنه 14 درصدى رشد خواهد کرد. نوت بوك هاى فوق باریک 
هم همچنان به روند رشد سریع خودشــان ادامه خواهند داد و انتظار مى رود تا سال 2021 بازار این محصوالت 
متوسط نرخ رشد ساالنه 8/ 11درصدى را تجربه کند. دیگر بخش هاى مثبت و روشن این پیش بینى مربوط به 
بخش تجارى است که انتظار مى رود بیشترین تقاضا و خرید از این بازار را در سال هاى آینده و به خصوص در سال 

2019 به خود اختصاص دهند. 

ادامه رکود در بازار جهانى کامپیوتر

اولین موبایل شیائومى با سیستم عامل اندروید
 (Android One) «کمپانى چینى شیائومى تولید اولین اسمارتفون بر پایه استانداردهاى «اندروید وان

را با همکارى شرکت گوگل آغاز کرده است.
این گوشى که Mi A1 نام دارد، آخرین و جدیدترین اسمارتفون سرى اندروید وان محسوب مى شود که 

قرار است به زودى به بازار معرفى شود.
کمپانى شــیائومى از ســال 2011 با ورود قدرتمند به بازار موفق شــده بخش مهمى از بازار 

اسمارتفون هاى کشــور چین را به خود اختصاص دهد. با اینکه این شــرکت توانسته برخى 
از محصوالت خــود را در بازارهــاى بین المللى هــم عرضه کند اما عمــده محصوالت 
شــیائومى از جمله پرچمداران این شــرکت بــه بازارهــاى داخلى چین، هنــد و دیگر 
کشورهاى آســیایى محدود شــده اند. اوایل امســال، این کمپانى چینى اعالم کرد که 
موفق شــده بیش از 23/6 میلیون دستگاه اسمارتفون را در ســه ماهه دوم سال 2017 
به فروش برساند که در مقایســه با ســه ماهه قبلى با افزایش 70 درصدى همراه بوده

 است.
 این شــرکت همچنین با دریافت وام یک میلیارد دالرى از 18 بانــک معتبر قصد دارد 

برنامه  هاى بین المللى خود را اجرایى کند.
حال اسمارتفون A1 شیائومى به دوربین پشتى دوگانه، پردازنده اسنپدراگون 635 شرکت 
کوالکام، باترى 3080 میلى آمپرى، صفحه نمایش 5,5 اینچى خمیده، 4 گیگابایت رم و 
64 گیگابایت حافظه داخلى مجهز خواهد شد. این اسمارتفون پس از معرفى با قیمت 
234 دالر ابتدا در کشــور هند به فروش خواهد رسید. اما شــیائومى اعالم کرده که 
این اسمارت فون قرار اســت در 40 بازار مطرح در نقاط مختلف دنیا از جمله اندونزى، 
ویتنام، روسیه، لهســتان، هنگ کنگ، اوکراین و مکزیک به صورت گسترده عرضه 

شود.

(Android
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Nyjah Huston: #Skatelife یکى از واقعى 
ترین، جالب ترین و گرافیکى ترین بازى هاى اسکیت 
 Hugo Games A/S ســوارى از اســتودیوى

براى اندروید اســت که به صورت رایــگان در گوگل 
پلى عرضه شــده است. در این بازى شــما به اسکیت 
ســوارى در مکان هاى مختلف اعم از خیابان ساحلى 

مى پردازید و نهایت هیجان را تجربه مى کنید! کنترل 
و هدایت کاراکتر اصلى بازى در دســتان شماســت 
به طورى که بــا انجام حــرکات نمایشــى به جمع 
آورى امتیــاز و پول بــراى خرید آیتم هــاى مختلف 
مى پردازیــد! گرافیک اچ دى و واقعى بــازى در کنار
 صداگــذارى هیجــان آور بــدون شــک تجربه اى

 متفــاوت از بازى هاى اســکیت ســوارى را برایتان 
به ارمغــان مــى آورد. از پارك اســکیت بگذرید و به 
خیابان هاى پر جنــب و جوش ســاحلى ونیز بروید! 
مسیرهاى مختلف را کشف کنید و ساعت ها مشغول
بــازى عالــى  لمســى  کنترلرهــاى  باشــید!   

بــه   Nyjah Huston : #Skatelife  
شــما امکان انجــام حرکات نمایشــى، پریــدن و... 
را مــى دهد و اگــر از عالقــه مندان به بــازى هاى 
ورزشــى اســکیت ســوارى باشــید بدون شــک 
محــو طراحــى و ســاخت این بــازى فــوق العاده 

مى شوید! 

بازى ورزشى اسکیت سوارى

اینســتاگرام هم اکنون امکان مشــاهده استورى را 
در مرورگرهاى اینترنتى دســکتاپ بدون استفاده از 
اپلیکیشن نصب شــده آن در موبایل براى کاربران 

فراهم آورده است.
از این پس اینستاگرام با هدف توسعه عملکرد نرم افزار 
و رضایت کاربران، به آنها ایــن اجازه را مى دهد تا با 
استفاده از مرورگرهاى اینترنتى رایانه خود (دسکتاپ)

مانند گوگل کروم نیز بتوانند استورى هاى دوستان 
خود را در اینستاگرام مشاهده کنند.

در اصل با ایــن امکان جدیــدى که اینســتاگرام 
براى کاربرانــش فراهم آورده اســت، تفاوت میان 

اینســتاگرام در موبایل و دسکتاپ بسیار 
ناچیز شده اســت به گونه اى که کاربران 
هر زمان که به گوشــى هوشــمند و نسخه 
موبایل این اپلیکیشــن دسترســى نداشــته 
باشــند، مى توانند به راحتى از مرورگــر اینترنتى 
یک رایانه شخصى به حســاب کاربرى خود دست 

یابند.
کاربران در مرورگرهــاى اینترنتى نظیر گوگل کروم 
دقیقًا همانند نســخه موبایل این برنامه، مى توانند 
در نوار باالى صفحه اصلى اینســتاگرام، اســتورى 
هاى دوستان و سایرین را مشاهده کنند و از آنجا که 
امکان لمس صفحه نمایش رایانه براى بســیارى از 
کاربران وجود ندارد، فلش هایى براى چپ یا راست 
رفتن و مشاهده استورى هاى قبلى و جدیدتر وجود

 دارد.
اینســتاگرام همچنین خبر داد که بــه زودى امکان 
بارگذارى یا آپلود اســتورى از طریــق مرورگرهاى 

اینترنتى (دسکتاپ) را مهیا خواهد کرد.  

مشاهده استورى
 اینستاگرام در رایانه

 ممکن شد

استارت آپ لحظه نگار که مدتى پیش امکان 
پخش زنده   حرفه اى با لپ تاپ را راه اندازى 
کرده بود، پس از پشــت سر گذاشتن دوره 
آزمایشى، این سرویس را رایگان در اختیار 

کاربران قرار داد.
لحظه نگار یک ســرویس پخــش زنده 
اینترنتى ایرانى است و امکان پخش زنده 
و الیو با موبایل، لپ تاپ و دســتگاه هاى 

حرفه اى استریمینگ را فراهم مى کند.
به تازگــى پخش زنده و الیــو اینترنتى با 
استقبال مردم مواجه شــده که نمونه  آن 
را در انتخابات ریاســت جمهورى اخیر نیز 

شاهد بودیم.
برگزارکننــدگان رویدادهــاى مختلف و 
تولیدکنندگان محتواى ویدئویى مى توانند 
به آسانى و به کمک لحظه نگار محتواى 
خودشان را به صورت الیو براى مخاطبان 

نمایش دهند.
در صورتى که تولیدکنندگان محتوا بخواهند 
از رویداد خودشان کسب درآمد کنند نیز این 
امکان با فعال کردن امکان بلیت فروشى در 

لحظه نگار فراهم شده است.
همچنین لحظه نگار این امکان را فراهم 
کرده تــا کانال هاى تلگرامــى بتوانند به 
صورت مســتقیم در تلگــرام پخش زنده 
کنند و براى دیــدن الیو نیازى به خروج از 

تلگرام نباشد.
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وط در کهگیلویه و بویراحمد 
قطع درختان کهنسال بل

براى تهیه زغال

کاروان پیاده
 انصار الحسین(ع) 
مشهد به کربال در 

شهر طبس

برداشت گوجه فرنگى 
در ارومیه

«رحمان استجلو»، مرد نابینا و 
معلول زنجانى تعمیر کار لوازم 
برقى است که با اشتغال در 

این حرفه چرخ زندگى خانواده 
5 نفره خود را مى چرخاند.

قلعه تاریخى بیرجند حدود 3000 متر مربع و ساخته دوره صفویه و هسته اولیه شهر بیرجند 

ه قبل از این دوره نسبت مى دهند. این قلعه از 
د. برخى نیز بناى این قلعه را ب

محسوب مى شو

حمله مهاجمان به ویژه ترکمن ها و 
خشت و گل ساخته شده و مردم دوره صفویه تا قاجاریه را از 

ازبک ها در امان نگه مى داشته است. 

و پژو در محور قوچان 5 کشته در برخورد تانکر حمل سوخت 

برگزارى پنجمین دوره 
نمایشگاه و جشنواره نوشت افزار

 ایرانى اسالمى در تهران

آیین رونمایى از 
سمفونى افالکیان

بقایاى مسجد جامع 

زاوقان سمنان مربوط 

وره تاریخى ایلخانى 
به د

ها با چند تیر چوبى 
تن

پابرجاست.


