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پنج شنبه 23  شهریور  ماه 1396 /   14  سپتامبر   2017 /  23  ذى الحجه 1438
سال چهاردهم / شماره 3037   / 20 صفحه (16 صفحه + 4 صفحه ویژه بنیاد مسکن انقالب اسالمى) / 1000 تومان

زمزمه  تغییر «استاندار اصفهان» جدى تر شد

دالیل شایع درد شانهتب واردات خودروى خارجى، تند شدایران، دومین کشور پرتصادف جهان استدستگیرى یک عضو داعش در نزدیکى تهران تعویق معامله بلوك مدیریتى پتروشیمى اصفهان سالمتاقتصاداجتماع استان
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احوال رقباى بازار پول 
پس از کاهش 
نرخ سود بانکى

ایرانى ها 14 سال زودتر 
بازنشسته مى شوند

گردهمایى پزشکان 
مغز و اعصاب کودکان 

در اصفهان

پیروز شو 
و از اعتراضات دورباش!

سیستم هاي پایش مترو 
هنوز نصب نشده است

10

آبــــان؛ 
ماه «کیمیایى» شد

مجمع باید انقالبى، فکر و 
عمل کند و انقالبى باقى بماند

تولید انبوه ریل ملى در اصفهان آغاز شدتولید انبوه ریل ملى در اصفهان آغاز شد
بر اساس قرارداد بین ذوب آهن و راه آهن، بر اساس قرارداد بین ذوب آهن و راه آهن، 4040 هزار ُتن ریل تولیدى در خط آهن کشور استفاده مى شود هزار ُتن ریل تولیدى در خط آهن کشور استفاده مى شود
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رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و اعضاى دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت:

جهان نما

تعیین تکلیف 
استانداران در 
کوتاه ترین 
فاصله

2

وزیر کشور گفت: درصدد هستیم در کوتاه ترین 
فاصله براى اینکه تزلزلى در مدیریت

 استان ها ایجاد نشود موضوع انتصاب 
استانداران تعیین تکلیف شود و این کار را 

انجام مى دهیم.
عبدالرضا رحمانى فضلى 
دیروز چهارشنبه پس از 

پایان جلسه هیئت دولت...

رئیس فرهنگستان علوم پزشکى گفت: از 
هر یکهزار نوزاد ایرانى در سال ده نفر فوت 

مى کنند.
علیرضا مرندى اظهار داشت: در اوایل 

انقالب، میزان مرگ و میر نوزادان شیوع 
بسیار باالیى داشت و در حال حاضر این 

آمار به حد قابل توجهى کاهش یافته 
است... 
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از هر 1000 
نوزاد ایرانى
 10 نفر فوت 
مى کنند

و از

سی
هن

گالیه اصفهانى ها از بالتکلیفى صندلى استاندارى

CanonCanon سبک سبک  ترین دوربین ترین دوربین 
سرى سرى MM خود  خود را معرفى کردرا معرفى کرد

12

مجید صفارى- شهردار بادرودمجید صفارى- شهردار بادرود

عیسى بهمنى- شهردار شاهین شهرعیسى بهمنى- شهردار شاهین شهر

آگهى مزایده جایگاه CNG (نوبت  دوم)

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

شهردارى بادرود به استناد مصوبه شماره 26 مورخه 96/05/01 شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد بهره بردارى از جایگاه CNG جایگاه شهردارى واقع در میدان 
غدیر- کیلومتر 1 جاده قدیم کاشان را به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط مزایده: 
1- متقاضیان شــرکت در آگهى جهت دریافت اطالعات کافى درخصوص نحوه واگذارى مى توانند به شهردارى مراجعه نمایند.2- کلیه شرکت کنندگان در آگهى مزایده 
مى بایستى مبلغ 30/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حســاب 106682190001 نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
3- نرخ فروش گاز طبیعى فشرده براساس مصوبات مربوطه توسط بهره بردار رعایت گردد.4- مدت قرارداد یکسال شمسى خواهد بود.5- بهره بردار مکلف است کلیه لوازم، 
اموال منقول و غیرمنقول جایگاه و قطعات یدکى را که کارفرما در هنگام تحویل جایگاه یا مقاطه دیگر دریافت مى کند عیناً، در پایان مدت قرارداد به طور سالم به کارفرما 
تحویل نماید.6- حفاظت جایگاه در مقابل حوادث احتمالى به عهده بهره بردار مى باشد لذا بهره بردار مى بایست در تهیه و تکمیل تجهیزات حفاظتى کوشا باشد و کل جایگاه 
با تجهیزات آن بیمه تمام خطر گردد.7- شرکت کنندگان در مزایده ملزم هستند کلیه مدارك و وضعیت ایستگاه مذکور با دقت مطالعه و مورد بررسى قرار داده و از متن آن 
اطالعات کافى و کامل پیدا نمایند و نرخ خود را در سه حالت مترمکعب فروش و کیلوگرم فروش و به صورت فیکس ماهانه به این شهردارى ارائه نمایند.8- پیشنهاددهندگان 
بایستى پیشنهادات خود را با توجه به قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 96/07/01 در پاکت الك و مهر شده محتوى فیش سپرده بانکى و برگ پیشنهادى 

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

ملى گاز ایران را دارا بوده و داراى سابقه کار باشند و رزومه کار خود را ارسال نمایند.

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 1287/ش  مورخ 96/05/23 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى به صورت اجاره زمین به مساحت 
25 مترمربع جهت نصب کانکس دفتر حجارى قبور واقع در بهشت معصومه (س) با 
قیمت پایه ماهیانه 39/000/000 ریال از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى 

اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ مدارك مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى 
روز سه شنبه مورخ 96/07/11 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول ی ک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

چاپ  دوم

چاپ اول
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عبدا... ویسى و تیمش در حالى قرار است  
براى مصاف با ذوب آهن به اصفهان بیاید که 
برخى از هواداران متعصب سپاهان گفته اند

 با حضور او در این شهر مى خواهند به 
فوالدشهر بروند و از خجالت او در بیایند.

در هفته ششم رقابت هاى لیگ برتر 
فوتبال تیم هاى ذوب آهن اصفهان و استقالل 

خوزستان از ساعت 19و45دقیقه جمعه(فردا) 
در ورزشگاه فوالدشهر در دیدارى حساس...

ذوب آهن- استقالل خوزستان  
فردا در ورزشگاه فوالدشهر 

دوئل ژنرال 
و فتوشاپ 

گواردیـوال!
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وزیر کشــور گفت: درصدد هســتیم در کوتاه ترین فاصله 
براى اینکه تزلزلى در مدیریت استان ها ایجاد نشود موضوع 
انتصاب استانداران تعیین تکلیف شــود و این کار را انجام 

مى دهیم.
عبدالرضا رحمانى فضلى دیروز چهارشنبه پس از پایان جلسه 
هیئت دولت درجمع خبرنگاران درباره نحوه تغییر و انتخاب 
استانداران افزود: در جلسه امروز(دیروز) هیئت دولت هفت نفر 
از استانداران انتخاب شدند که چهار نفر از آنان از استانداران 
موجود بودند و جابه جا شدند و سه نفر نیز استاندار جدید آمدند. 
وى ادامه داد: در دوره جدید براساس ارزیابى ها از عملکرد 
استانداران بناى ما این است که تعدادى از استانداران قطعًا 

جابه جا خواهند شد. 
وزیر کشور یادآور شد: برخى از استانداران موجود نیز تقاضا 
کردند در دستگاه هاى اجرایى دیگر ادامه همکارى دهند، 
برخى نیز خودشــان تقاضا کردند از خدمت دولت مرخص 

شوند که این شامل بازنشستگى و اینگونه موارد مى شود. 
وى ادامه داد: قول داده بودیم که تا پایان شــهریور همه را 
قطعى کنیم و در حال حاضر آمادگى داریــم اگر دولت در 
دستور جلسه قرار دهد گزینه بقیه اســتان ها را نیز بیاوریم 

و تصمیم بگیریم. 
وزیر کشور در در خصوص انتخاب استانداران زن نیز گفت: 

در این زمینه دنبال هستیم و تالش مى کنیم. 

مســئول سیاســت خارجى اتحادیه اروپا تأکید کرد: ما 
از اجراى کامل توافق هســته اى حمایت کرده و به این 

حمایت خود ادامه مى دهیم.
«فدریــکا موگرینى» در جلســه پارلمان اروپــا درباره 
وضعیت کره شــمالى گفت:  مذاکرات با ایران را که به 
توافق برجام منتهى شــد، طى چند ســال و با موفقیت

 انجام دادیم. در این مذاکــرات، اتحاد جامعه بین الملل 
کلیدى بود اما مؤلفه دیگرى نیز وجــود دارد که در این 
مذاکرات حیاتى بود و این مؤلفــه در موقعیت ما با کره 
شمالى وجود ندارد و آن خواست سیاسى (دو طرف براى 

مذاکرات) است.

موگرینى افزود: من به ویژه دوست ندارم که بین موقعیت 
ایران و کره شمالى شباهتى قائل شوم؛ نظام هاى سیاسى 
این دو بسیار متفاوت هســتند. تاریخ هاى این دو کشور 
بسیار متفاوت هستند. این دو کشــور کامًال متفاوت از 
یکدیگر هستند. من فکر نمى کنم که این خدمت خوبى 
به واقعیت تاریخى و موقعیت کنونى باشد که میان این دو 

کشور شباهت قائل شویم.
مسئول سیاســت خارجى اتحادیه اروپا همچنین گفت: 
اما به طور قطع تجربه، مهارت و دانش اتحادیه اروپا در 
این زمینه مى تواند در چنین فرآیندى (حل مســئله کره 

شمالى) کارساز باشد.

تعیین تکلیف استانداران
 در کوتاه ترین فاصله

ایران و کره شمالى 
شباهتى با هم ندارند

احمدى نژاد 
شهردار تنکابن شد

پس از کش وقوس هاى بسیار در شوراى    برنا |
شهر تنکابن، محمدرضا احمدى نژاد با چهار رأى موافق و 
سه رأى مخالف، شهردار این شهرستان شد. محمدرضا 
احمدى نژاد 40 ســاله، متولد کرج و کارشناس عمران 

است.

انتقاد بى سابقه از عارف
  تابناك |  نشــریه ســازندگى در مطلبى با 
عنوان «کدخداى امید» محمدرضــا عارف را آماج 
انتقادات خود قرار داده است. در بخشى از این مطلب

 مى خوانیم : عارف یکى از کم تحرك ترین نمایندگان 
مجلس است و در سایر مناســبات نمایندگى هم به 
جز براى یکى دو نطق میان دســتور و یک دفاعیه از 
کلیات کابینه دوازدهم پشــت تریبون قرار نگرفته و 
میکروفنش هم براى تذکر و اخطارى روشــن نشده 
است.  خیلى ها او را رئیس منفعلى که بجا و به موقع 
دست به عمل نمى زند توصیف مى کردند. حتى خود 
عارف در کمیسیون آموزش و تحقیقات نتوانست از 

رأى کافى برخوردار شود.

چه کسانى مى خواستند
 هاشمى را ترور کنند؟

  تابناك | حسین کمالى، رئیس فعلى خانه احزاب 
و مشاور آیت ا... هاشمى در گفتگویى عنوان کرد: موقعى 
عده اى خام فکر در جایى جمع شدند و برنامه ترور آیت 
ا.. هاشــمى را طراحى کردند. در حرم امام(ره) به ایشان 
تیراندازى شد و بعد از دستگیرى افراد، ایشان نسبت به 
دستگیرى این افراد گذشت کردند. االن برخى از آنها آزاد 
هستند و بعضاً مسئولیت هم در حوزه هاى مختلف دارند. 
چنین گذشتى را که از ایشان مى بینید که از مسائل عبور 

کرده اند از کمتر کسى مى توان دید. 

کسى که در مقابل ولى فقیه 
باشد مخالف اهل بیت(ع) است 

  انتخاب | امام جمعه موقت تهران در گردهمایى 
مسئوالن هیئات مذهبى شهرستان رى ضمن اشاره به 
اینکه کســى که در مقابل ولى فقیه باشد مخالف اهل 
بیت(ع) است تأکید کرد: شما هیئت ها در کنار ولى فقیه 
پرچم این انقالب را به دســت امام زمان(عج) بدهید. 
حجت االسالم والمسلمین کاظم صدیقى خاطرنشان 
کرد: براى امام حســین(ع) بدون هیچ توقعى کار کنید؛ 
گناه و بدحجابى را از هیئات دور کنید، مبادا شــرایطى 

فراهم کنید که برخى اختالط ها ایجاد شود.

سفرسلیمانى به کردستان؟
  ایسنا| رسانه هاى کردى مدعى شدند سردار 
قاسم ســلیمانى، فرمانده ســپاه قدس ایران به اقلیم 
کردستان سفر کرده و پس از دیدار با برخى مقامات در 
سلیمانیه راهى اربیل شده است تا در مورد مسئله همه 
پرسى استقالل کردستان با مقامات کرد گفتگو کند. این 
رسانه مدعى شده است که سردار سلیمانى تالش دارد تا 

بارزانى همه پرسى را لغو کند.

7 استاندار عوض شدند
  جام جم آنالین| در جلسه دیروز هیئت دولت 
به ریاست رئیس جمهور، استانداران هفت استان مشخص 
شدند. در این جلسه،  اســتان هاى هرمزگان، قزوین، 
لرستان، خراسان جنوبى، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و 

البرز از هیئت وزیران رأى اعتماد گرفتند.

برادرزاده آقاى مسئول 
  انتخاب | در حالى که میزان مصرف سیگار  در 
کشور افزایش و تولید داخلى هم کاهش پیدا کرده است، 
براى جبران کسرى بازار چاره اى جز افزایش واردات باقى 
نمى ماند.  در این میان برادرزاده یکى از مسئولین حوزه 
دخانیات کشور، خود در یکى از شرکت هاى خارجى فعال 
در حوزه دخانیات ایران، مســئولیت مهمى دارد که این 

موضوع شائبه هاى فراوانى به دنبال دارد.

توئیتر

مولوى عبدالحمید، امام جمعه سرشــناس اهل ســنت 
زاهدان در بخشى از گفتگوى خود با روزنامه شهروند که 
دیروز منتشر شد گفت: تعدد همسر چیزى است که اسالم 

جایز دانسته اما اسالم مى گوید باید عدالت اجرا شود و اگر 
کسى نمى تواند عدالت را رعایت کند، نباید همسر دیگرى 
اختیار کند. از این مجوز براى چندهمسرى استفاده شده 
اما متأسفانه بعضى ها رعایت نمى کنند و همین مى شود تا 
حقوق زنان رعایت نشود. از لحاظ عقلى هم اگر بخواهیم 
به این مسئله نگاه کنیم، عقل هم مى گوید درست است. 
درست است که براى زنان سخت اســت ولى االن در 
جامعه ما جمعیت زنان بیشــتر از مردان است. جنگ ها 
مثل جنگ ایران و عراق جمعیت مــردان را کمتر کرده 
است. تعدد همسر از لحاظ شرعى درست است و حکمتى 
در حکم خداوند است ولى خداوند مشروط کرده که باید 
عدالت رعایت شود. اگر عدالت رعایت شود، حقوق زنان 

 ضایع نمى شود.

وزیر جدید ارتباطات و فناورى اطالعات با انتشار عکسى 
در اینســتاگرامش از واجب بودن حفظ کرامت انسانى 

نوشت.
محمد جواد آذرى جهرمى با انتشار این عکس نوشت:

این تصویــر را دیــروز در میانــه شــلوغى کار دیدم. 
زیرنویس عکس حاکى از این بود که با کارمند معترضى 
در مخابرات آذربایجــان غربى برخورد شــده و میز و 
صندلى وى جمع آورى شده است. اخبارى به من دادند 
که تقاضاهاى این گروه قابل اجابت نیســت و خارج از 

قواعد فعلى مخابرات ایران اســت. موضوع را در همان 
شــلوغى براى مدیرعامل مخابرات ایران ارسال کردم 
و خواستم سریعاً پیگیرى کنند و مشــکل مرتفع شود . 
بخش بزرگى از توان ارتباطات کشور به سرمایه انسانى 
است. مخابرات ایران شــاید در ظاهر با مشکالت مالى 
مواجه باشد اما همواره حفظ کرامت انسانى بر ما واجب

 اســت. امیدوارم بــه زودى جاى این اشــک و تلخى، 
لبخند و شــادى بر لبان ایــن خواهــر آذرى ام نقش

 ببندد.

دفاع علنى روحانى سرشناس اهل سنت از چند همسرى
این مجوز، عقالً هم درست است

مصیبت دروغ هاى «مداحان جدیداالختراع» 

میز و صندلى کارمند معترض جمع شد
 صداى وزیر در آمد

دستگیرى یک عضو داعش در نزدیکى تهران

روزنامه جمهورى اسالمى در سرمقاله دیروز خود به قلم 
«مسیح مهاجرى» مدیر این روزنامه، بحث درباره رفتار 
برخى روحانیون را که در شماره هاى قبلى این روزنامه 
مطرح کرده و با واکنش هایى روبه رو شده بود را دنبال 

کرده است.
این روزنامه نوشــت: درحالى که اندکــى بیش از یک 
هفته به ماه محرم باقى مانده، وفاداران به امام حســین 
علیه الســالم و عالقه مندان به انقالب اسالمى، بیش 
از آنکه براى واقعه عاشورا و شــهادت امام معصوم(ع) 

و یاران ایشان و اسارت اهل بیت(ع)، محزون و عزادار 
باشــند عزادار و محزون معرکه گیرى هایى هســتند 
که عده اى بى ســواد و ســوداگر به بهانه محرم و دهه 
عاشــورا به راه خواهند انداخت و خــواب و خیال ها و 
خرافــات و دروغ هایــى به خــورد خلــق ا...  خواهند

 داد. این مصیبــت از مصیبت کربال بزرگ تر اســت و 
امام حســین علیه الســالم در هر محرم که مى رسد با 
این تحریف ها و انحرافــات کــه در عزادارى ها پدید 
آمده و هر روز و هر ســال افزایش مى یابــد، مظلوم تر

 مى شــود. این واقعیت هــاى تلخ را خــود روحانیون 
هم مى داننــد و از اینکه در نهــاد روحانیت و «مداحان 
جدیداالختراع» چنین انحرافى پدید آمده و نمى توانند 
با آن مقابله کننــد، رنج مى برند. مردم نیز به درســتى 
حساب این دســته از روحانیون را از کســانى که با نام 
و عنــوان روحانیت مرتکــب آن تخلفات مى شــوند 
جدا مى دانند و البته ایــن توقع را نیز دارند که دســته 
اول به صحنــه بیایــد و مانع میدان دارى دســته دوم 

شود.

فرمانده سپاه شهرستان شــهریار گفت: با هوشمندى 
ســربازان گمنام امام زمان(عج) یکى از عناصر شــاخه 
«اجناد الشــاِم» داعش که درصدد ســازماندهى 300 
تروریســت و عملیات انتحارى در ایام محــرم بود در 
منطقه اندیشه (شهرستان شــهریار) در نزدیکى تهران 

دستگیر شد.
به گزارش انتخاب، ســرهنگ امین یامینى در تشریح 
جزئیات این دستگیرى، عنوان کرد: فرد مذکور در مسیر 
ارتباطى که وارد ایران شده بود، شب را در دولت آباد شهر 

رى اسکان مى یابد.
ســرهنگ یامینى گفت: در ادامه با هوشمندى سربازان 
گمنام امام زمان(عج) با تلفن همراه ایشان ارتباط برقرار 
مى شــود و مأموران خدوم امنیتى و اطالعاتى در قالب 
و پوشــش نیروهاى مرتبط با داعش، به هماهنگى قرار 
مالقاتى با وى در منطقه اندیشــه شهرســتان شهریار 
مبادرت مى ورزند. فرمانده ســپاه شهرســتان شهریار 
عنوان کرد: سپس با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و مقتضى، 
تمهیدات الزم در محل مالقات اندیشیده و بعد از حضور 

وى، دستگیرى و بازداشت وى عملیاتى مى شود.
وى افــزود: این عضو شــاخه اجنــاد الشــام داعش، 
تاکنــون اعترافات قابل توجهى داشــته و در صدد بوده 
300 تروریســت را براى انجام عملیات انتحارى در ایام 
سوگوارى محرم ســازماندهى کند. سرهنگ یامینى در 
ادامه با اشاره به تجهیز این داعشى به تلفن ماهواره اى 
عنوان کرد: اطالعات بسیار مهمى از گوشى وى استخراج 
شده و در حال حاضر نیز سربازان گمنام سازمان اطالعات 

سپاه در حال بازجویى از این عنصر تکفیرى هستند.

مسئول تولید محصوالت فرهنگى ریحانه گفت: در زمینه 
طرح هاى عفاف و حجاب روى نوشت افزار فعالیت داریم 
و روى برخى دفاتر «چهره هاى مدافعان حرم» و یا برخى 
موضوعات دیگر مانند «سهراب» و «شاهنامه» را روى 
دفاتر چاپ مى کنیم و در واقع عالقه داریم نوشــت افزار 

جدید ایرانى- اسالمى تولید کنیم.
مهدى رضایى با اشاره به فراموش شدن برخى بازى هاى 
قدیمى و بومى محلى، خاطرنشان کرد: در کنار طراحى و 

چاپ تصاویر و نمادهاى بازى هاى بومى و محلى مانند 
«لِى لِى» و «هفت سنگ» به روى نوشت افزار، به موضوع 
حجاب هم توجه کرده ایم؛ ضمــن اینکه اکنون طرح و 

دفترى با نماد شهید حججى تولید مى کنیم.
وى اضافه کرد: در دفترهایى که اکنون تولید مى شــود، 
دفتر خارجــى به بازار وارد نمى شــود؛ همین طرح هایى 
که با عناویــن مختلف همچــون «باربى» مشــاهده 
مى کنید همگى در داخل تولید مى شــود، امــا در کنار 

آن دیگر نوشــت افزار ماننــد تراش و پــاك کن وارد
 مى شود.

مسئول تولید محصوالت فرهنگى ریحانه با انتقاد از برخى 
مدارس که به دانش آمــوزان اجبار مى کنند تا روى دفاتر 
خود را جلد کنند و با این کار طرح هاى اســالمى ایرانى 
مشخص نمى شوند، عنوان کرد: این کار باعث مى شود 
آن طرح هاى اســالمى با عناوین عفاف و حجاب دیگر 

مشخص نباشد.

دانش آموزان دفترهایشان را جلد نکنند تا طرح هاى اسالمى معلوم باشد

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى 
صبح دیروز (چهارشــنبه) در دیدار رئیــس و اعضاى 
دوره  جدید مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، مجمع 
را از ابتکارات بــا ارزش امام بزرگــوار(ره) خواندند و با 
اشــاره به ســه وظیفه  مهم این نهاد یعنى «تشخیص 
مصلحت»، «مشاورت در تعیین سیاست هاى کلى» و 
«ارائه راه حل در معضالت کشور» تأکید کردند: مجمع 
باید100 در صــد انقالبى، فکر و عمــل کند و انقالبى

 باقى بماند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى مقام معظم رهبرى، 
حضــرت آیــت ا... خامنه اى بــا یادآورى مســئولیت 
بســیار ظریف و خطیر مجمع در «تشــخیص و اِعمال 
مصلحــت» افزودند: مجمع در مواقعــى که مصلحتى 
مهم وجود دارد و نظر مجلس شــوراى اســالمى را بر 
تشخیص شــوراى نگهبان ترجیح مى دهد، باید توجه 
کند مصلحتى که تحت عنوان ثانویه اســت، طبعًا باید 
بسیار مهم، مسّجل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع 
و قابل قبول مجمع، آن هم بــراى مدتى معین و موقت 

اعمال شود.
ایشــان افزودند: اِعمال مصلحت باید با نگاه بلندمدت 
و نــه روزمــره، صــورت پذیــرد و براى تشــخیص 
آن، بحث هــاى دقیــق، کامل و مســتدل بــا حضور 
فعال همه اعضــا ازجملــه فقهاى شــوراى نگهبان

 انجام شود.
حضرت آیت ا... خامنه اى، تحقق دومین وظیفه  مجمع 
یعنى «مشورت دادن به رهبرى در تعیین سیاست هاى 
کلى نظام» را نیازمند بررســى هاى دقیق و همه جانبه 
خواندند و گفتند: سیاست هاى کلى، هندسه نظام را در 

مسائل مختلف تعیین مى کند و بسیار مهم است.
رهبر انقالب اســالمى، تفکیک سیاست هاى کلى در 

مســائل ماندگار و بلندمدت با موضوعــات مقطعى را 
ضرورى خواندند و خاطرنشان کردند: ممکن است برخى 
از سیاست هاى کلى نیازمند بازنگرى و به روز شدن باشد 

و برخى هم کًال زمانش سپرى شده باشد.
ایشــان، مجمع را به «اِتقان» و «استحکام» در تدوین 
سیاست هاى کلى همراه با بحث هاى عالمانه، مستدل، 
مجتهدانه و دقیق، توصیه کردند و افزودند: به گونه اى 

عمل کنید که سیاســت هاى کلى، «قــوى، دقیق و با 
عبارات گویا و مفید» باشد تا پس از مدتى کوتاه نیازمند 

اصالح یا تجدیدنظر نشود.
«صراحت»، «قابل تأویل نبودن» و «پرهیز از ورود به 
چگونگى اجرا»، از دیگر نکاتى بود که حضرت آیت ا... 
خامنه اى در مقوله سیاست هاى کلى نظام، مورد تأکید 

قرار دادند.

ایشــان، تبلور سیاســت هاى کلى نظــام در قوانین، 
سیاســت ها و اقدامات دولت و مجلس و ســایر قوا و 
دستگاه هاى مسئول را بسیار مهم برشمردند و گفتند: 
سیاســت هاى کلى، چارچوب همه اقدامات اجرایى و 
تقنینى کشور را مشــخص مى کند و دولت و مجلس و 
همه دســتگاه ها باید کامًال منطبق با این سیاســت ها 

عمل کنند.

حضــرت آیــت ا... خامنــه اى در پایان سخنانشــان 
خاطرنشان کردند: مجمع تشــخیص مصلحت، یادآور 
امام بزرگوار(ره) و فرآورده انقالب است و در فرآیند اداره 
و مدیریت کشور داراى تأثیر بسیار مهمى است، بنابراین 
باید تفکرات امام(ره) و انقالب بر آن کامًال حاکم باشد، 
انقالبى فکر و عمل کند و هیچ مصوبه، موضع گیرى یا 
اقدامى متفاوت با مبانى اصلى انقالب و میراث گرانقدر 

امام(ره) از آن مشاهده نشود.
رهبر انقالب اســالمى بــا تمجید از وجــوه مختلف 
شخصیتى آیت ا... هاشمى شــاهرودى رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، از زحمات اعضاى فعال مجمع 
تشکر کردند و حضور اعضاى جدید در این نهاد را خونى 
جدید، نیرویى فزاینده و موجب امیدوارى بیشتر خواندند.
ایشان همچنین یاد شخصیت هاى برجسته و فقید مجمع 
در دوره قبل به ویژه آقاى هاشمى رفســنجانى و آقایان 
واعظ طبسى، عسگراوالدى و حبیبى را گرامى داشتند و 
افزودند: آقاى هاشمى رفسنجانى در سال هاى متمادى 
ریاست مجمع با توانایى و تدبیر و آگاهى به وظایف خود 

عمل مى کرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمى، آیت ا... هاشمى 
شــاهرودى رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
گفت: مجمع تشــخیص مصلحت نظام با هوشمندى 
و جامع نگــرى امــام راحل(ره) شــکل گرفــت و در 
دوره هاى مختلــف نقش مهمى در خدمــت به ن ظام و 
حل مشکالت کشــور و تدوین سیاست هاى کالن ایفا 

کرده است.
آیت ا... هاشــمى شــاهرودى، مجمع را بازوى رهبرى 
در تعیین سیاســت هاى کلــى خواند و انجــام دقیق 
مســئولیت هاى خطیر مجمع را نیازمند همکارى همه 

قوا و ارکان نظام دانست.

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و اعضاى دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت:

مجمع باید انقالبى، فکر و عمل کند و انقالبى باقى بماند
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پژوهش هاى انجام شده توســط مرکز پژوهش هاى 
مجلس حکایت از آن دارد که متوسط سن بازنشستگى 
در ایران در حدود 51 ســال اســت که این ســن 14 
سال از ســن معیار بازنشســتگى در جهان کمتر تلقى

 مى شود.
نکته مهم اینجاست که سن بازنشستگى تنها 23 سال از 
میانگین ورود به بازار کار در ایران بیشتر است. به دلیل 
بحران بیکارى در ایران و دو برابــر بودن نرخ بیکارى 
جوانان 20 تا 25 سال نســبت به نرخ بیکارى متعارف 

جمعیت،سن ورود به بازار کار در ایران28سالگى است.
به این ترتیــب انتظار براى بازنشســتگى 23 ســال 

پس از 28 ســالگى ایرانیان،یعنى در ســن 51 سالگى 
شــکل مى گیرد. این در حالى اســت که غالبًا در دیگر 
کشورها افراد در سن 65 ســالگى بازنشسته مى شوند، 
اما در ایران بیش از ســه میلیون بیکار حضور دارند که 
بخش عمده اى از آنان را جوانان تحصیلکرده تشکیل

 مى دهند.
مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى در گزارشى 
تأکید کرده است که هر ایرانى مایل به اشتغال، به طور 
متوســط در طول زندگى خود 23 ســال کار مى کند و 
حدود 30 ســال خود و بازماندگانش مستمرى دریافت

 مى کنند.

رئیس فرهنگستان علوم پزشــکى گفت: از هر یکهزار 
نوزاد ایرانى در سال ده نفر فوت مى کنند.

علیرضا مرندى اظهار داشــت: در اوایل انقالب، میزان 
مرگ و میر نوزادان شیوع بسیار باالیى داشت و در حال 

حاضر این آمار به حد قابل توجهى کاهش یافته است. 
این فوق تخصص کودکان تصریح کرد: در کشورهاى 
پیشــرفته از هر یکهزار نوزاد، یک نفر جان خود را بر اثر 
بیمارى هاى خون و سرطان از دست مى دهد و در کشور 
ما از هر هزار نوزاد، ده نفر با مرگ مواجه مى شوند. در بین 
کشورهاى دنیا، پاکســتان از وضعیت مناسبى برخوردار 
نیست، به طورى که در این کشور از هر یکهزار نفر 46 نفر 

نوزاد جان خود را از دست مى دهند. 
رئیــس فرهنگســتان علوم پزشــکى تصریــح کرد: 
45 درصد مرگ و میز نــوزادان معمــوًال در روز اول و 
87 درصــد این مــرگ و میرهــا در هفتــه اول اتفاق

مى افتد. 
مرندى در خصوص علل مرگ و میر نوزادان در هفته اول 
گفت: عوارض نارسى نوزادان، ناهنجارى هاى زودرس 
و همچنین ســایر اختالالت دوران نوزادى از جمله این 
عوامل هستند.  وى در پایان گفت: عفونت هاى تنفسى 
و اندام هاى تحتانى از جمله علل مرگ و میر نوزادان در 

هفته دوم تا چهارم است.

از هر 1000 نوزاد ایرانى
 10 نفر فوت مى کنند

ایرانى ها 14 سال زودتر 
بازنشسته مى شوند

قصه بى تکرار
رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) گفت: اکثر مسئوالن 
کشور اکنون از پرداخت یارانه به تمام اقشار پشیمان بوده 
و ما به دنبال این هستیم که با عقالنیت کمک هاى خود 
به مددجویان را پرداخت کنیم تا بار دیگر قصه یارانه ها 
تکرار نشود. پرویز فتاح، کمیته امداد را نوعى اورژانس 
اجتماعى دانست و اذعان کرد: کمیته امداد جایى براى 
ماندگارى دائمى نیست و باید مددجویان با خودکفایى از 

چرخه حمایت خارج شوند.

دیه ها پرداخت شد 
محمودعلیگو، قائم مقام ســازمان دانش آموزى وزارت 
آموزش و پرورش در خصــوص ادعاهاى نایب رئیس 
شرکت و مؤسسات حمل و نقل مسافربرى بندرعباس 
در قبال حادثه واژگونى اتوبوس دانش آموزان هرمزگانى 
و مخدوش بودن صورت وضعیت دانش آموزان، گفت: 
مگر مى شود بدون صورت وضعیت از تعداد دانش آموزان 
حاضر در اتوبوس دیه آنها را از بیمه مرکزى دریافت کرد؟ 
این در حالى است که طبق مدارك موجود 44 نفر داراى 
صورت وضعیت بوده و بیمه مرکزى هم  مبلغ دیه این 

افراد را قبول کرده است.

کنکورى ها تا شنبه صبر کنند
مشاور عالى سازمان سنجش کشور گفت: نتایج نهایى 
کنکور سراســرى روز شــنبه 25 شــهریور ماه اعالم 
خواهد شد.حســین توکلى افزود: نتایج نهایى کنکور 
سراسرى ســال 96 از طریق پرتال سنجش به نشانى

 sanjesh.org اعالم مى شود و پذیرفته شدگان پس 
از آن مى توانند براى ثبت نام اقدام کنند.

رشد سفر به گرجستان
آخرین آمار منتشــره از ســوى ســازمان گردشگرى 
گرجستان حاکى از آن است که میزان ورود گردشگران 
ایرانى به این کشــور در ماه اوت (فاصله بین 10 مرداد 
تا 10 شهریورماه) ســال جارى به بیش از 55 هزار َتن 
رسیده اســت. این میزان نســبت به مدت مشابه سال 
پیش، افزایش بیش از 25 هزار نفرى و رشد قابل توجه 85 

درصدى را نشان مى دهد. 

«هم خانگى» خطرناك 
محمود ساالر کیا، معاون سابق دادستان تهران در امور 
زندان ها مى گوید: اینکه امروزه ما مى بینیم در فضاى 
مجازى باب دعوت از غیر محــارم براى هم خانگى باز 
شده اســت امرى خالف قانون است زیراغیر از مسائل 
شرعى مى تواند زمینه ساز بروز بسیارى از جرائم شود.به 
عنوان مثال خانمى که وارد منزل مردى مجرد مى شود و 
تصمیم مى گیرد به صرف نپرداختن اجاره با وى زیر یک 
سقف زندگى کند مسلماً احتمال هرگونه جرم وجنایتى را 
باید درنظر بگیرد.یا همینطور برعکس ممکن است این 
خانم به قصد سوءاستفاده و بهره بردارى از اموال آن آقا 

وارد منزل وى شود.

غار یخى مسدود مى شود
غار یخى کوهرنگ یکى از جاذبــه هاى چهار محال و 
بختیارى است که در ماه گذشته به دلیل گرم شدن هوا 
و ریزش یخ، چند کشته برجاى گذاشته است. مدیر کل 
میراث فرهنگى این استان اظهار داشت: دو حادثه اخیر 
در این غار مربوط به افرادى اســت که به طور شخصى 
وارد غار شده اند. راهنماهاى تور اطالعات کامل دارند 
و مانع ورود گردشــگران به داخل غار مى شوند. بهمن 
عسگرى افزود: با توجه به گرماى اخیر به زودى ورودى 
غار را مســدود مى کنیم تا هیچکس وارد غار نشوند و 

حادثه اى رخ ندهد.

آجیل هم ثبت شد
آجیل تبریز در فهرست آثار ملى ثبت شد. هم اکنون بیش 
از 500 آجیل فروش در تبریز مشــغول فعالیت هستند. 
آذربایجان شــرقى از لحاظ تولید آجیل و خشکبار رتبه 
نخست را کسب کرده و خشکبار و آجیل تبریز که داراى 
کیفیت مرغوبى است این خطه شــهر را به عنوان یک 

شاخص در زمینه خشکبار و آجیل مطرح کرده است.

چرك نویس

2 گردشگر ایرانى در سفر به تایلند، پس از حمله  یک فیل، به 
حال خود رها شدند هزینه سفرى که این زوج ایرانى براى تور 
«پوکت» در تایلند پرداختند مجموعاً هفت میلیون تومان بود.  
«بلخارى»، گردشــگرى که در این تور حضور داشته و در 
حمله فیل رم کرده، آسیب دیده در شرح ماجرایش به ایسنا، 
گفت: «شب نخست، راهنماى تور که در تایلند مستقر بود 
پیشنهاد یک گشت اضافه را داد که هر نفر با پرداخت 50 دالر 
به شخص راهنما، آن تور را خریدیم و صبح فرداى آن روز با 
هماهنگى راهنما که البته خودش در آن برنامه حضور نداشت، 
گشت یک روزه را شروع کردیم. قرار بود در نمایش یک فیل 
شرکت کنیم، متأسفانه من در نزدیک ترین جایگاه به محل 
اجراى نمایش نشسته بودم که یکدفعه فیل رم و حمله کرد. 
آسیب شدیدى دیدم، حتى تا پاى مرگ رفتم، همسرم هم که 

در نزدیکى ما بود نیز آسیب دید.»
این گردشگر گفت: «روز دوم که در بیمارستان بسترى بودیم 
راهنماى تور براى مالقات آمد، چون شنیده بود ما جان خود 
را در حمله یک فیل خشمگین از دست داده ایم. وقتى مطمئن 
شد هنوز زنده ایم، با کلى وعده که مراقب و پیگیر وضعیت مان 
است، بیمارستان را ترك کرد و بعد از آن هم هیچ خبرى از 
او نشد. هر بار هم با تلفنش تماس گرفتیم جواب نداد، فقط 
یک بار پاسخ داد و گفت که نمى تواند مسئولیتى قبول کند، 
چون مسافران دیگرى هم در این تور هستند که باید به آنها 

رسیدگى کند و بعد هم گفت دیگر به او زنگ نزنیم.»
وى افزود:  «با پیگیرى زیاد موفق شدیم مجرى اصلى این 
تور را که شرکتى ایرانى و مستقر در بانکوك بود، پیدا کنیم. 
آن ها هم در قبال این حادثه هیچ مســئولیتى قبول نکردند 
و گفتند به ســفارت ایران اطالع دهیــم. آنجا هم تماس 
گرفتیم، ولى کسى پاسخگو نبود. با تماس هاى زیاد باالخره 
شخصى را در سفارتخانه پیدا کردیم و جریان حمله  فیل و 
جراحتمان را اطالع دادیم . درخواست کردیم شخصى را به 
عنوان راهنما معرفى کند، چون ما هیچ کارى نمى توانستیم 
انجام دهیم، من و همسرم هر دو بسترى بودیم و اصًال توان 

حرکت کردن نداشتیم. آن شــخص جواب ناامیدکننده اى 
داد و گفت نمى تواند هیچ کارى بــراى ما انجام دهد و بعد 
هم گفت دیگر به سفارتخانه و او زنگ نزنیم. تلفنش را هم 

دیگر جواب نداد!»
بلخارى ادامــه داد: «ما از ده روز ســفرمان به تایلند که دو 
روزش را هم در راه ســپرى کردیم، هفت روز باقیمانده را 
در بیمارستان بسترى بودیم و هیچکسى هم سراغمان را 
نگرفت، نه تورلیدر، نه آژانس فروشنده تور در بانکوك و نه 

سفارت ایران.»
وى ســپس چالش هایى که براى برگشت به ایران داشتند 
را تعریف کرد و گفت: «سه شنبه 14 شهریورماه سفر ما در 
تایلند تمام مى شد و باید به کشور برمى گشتیم، درحالى که 
پزشک معالج اجازه  پرواز نمى داد و تازه روز چهارشنبه را براى 
چکاپ تعیین کرده بود. با آژانس تهران و همچنین بانکوك 
تماس گرفتم تا زمان پرواز را جابه جا کنم، ولى آنها نپذیرفتند 
و تأکید کردند اگر با پرواز سه شنبه برنگردیم هیچ مسئولیتى 
در قبالمان قبول نمى کنند، حتى حاضر نشدند صندلى هاى ما 

را عوض کنند و جاى راحت ترى را بگیرند.»
وى گفت: «وقتى به ایران برگشــتم، یــک روز کامل در 
بیمارســتان بودم. براى شــکایت از این آژانس و تورلیدر 
بى مسئولیت به اداره میراث فرهنگى و گردشگرى در خیابان 
ویال رفتم که گفتند کارى نمى توانیم انجام دهیم فقط یک 

امتیاز منفى در پرونده شان ثبت مى کنیم!»

خبرگزارى فارس در حاشیه بازدید محمود فرشچیان از 
مراحل ساخت ضریح جدید حرم ســیدالکریم(ع) که با 
طراحى او انجام شده، گفتگویى با این هنرمند برجسته 
عرصه نگارگرى انجام داده کــه بخش هایى از آن را در 

ادامه مى خوانید:

 شــما معتقدید اخالص و ارادت به 
خداوند اســت که یک هنرمند را به 
درجات رفیع مى رساند و هنرش را 
اثرگذار مى کند. این اخالص در کار 
هنرى چگونه جلــوه مى کند؟ فرضاً 
تفاوت قلمزنى یک هنرمند مخلص با 

هنرمند معمولى در چیست؟ 
یک ناخودآگاهى اســت که وجود دارد و ما نمى توانیم 
آن را ببینیم. کار هنر هم به همین صورت اســت. یادم 
اســت که اســتادم حاج میرزا آقا امامى (متوفى 1334) 
وقتى مى خواســت قلم را به دســتم دهد و کار را شروع 
کنم، گفت برو وضو بگیر، نماز ظهر و عصرت را بخوان! 
سپس قلم مو را با بسم ا... و اخالص به دست من داد. مایه 
ایمان است که مى تواند اثر یک هنرمند را متجلى کند. 
شما نقاشان بزرگ دنیا مثل «میکل آنژ»، «داوینچى» و 
«روبنس» یا «برنینى» مجسمه ساز بزرگ ایتالیا را ببینید، 
مایه هاى مذهبى در کارهایشــان به شدت موج مى زند. 
وقتى کارهاى اینها را با سایر نقاشان مقایسه مى کنیم، 
ناخودآگاه یک روحى در آن کار هســت که مخاطب را 

بیشتر جذب مى کند و نگه مى دارد.
 وقتى هنر مشــرق زمین مخصوصاً 
چین و ژاپن را مى بینیم، همواره یک 
امتداد و ثبات قدمى در هنرشــان 
وجود دارد اما در هنر خودمان گاهى 
از هویت و اصالت فاصله مى گیریم. 
به بیان دیگر نوآورى با حفظ اصالت 

را گویا بلد نیستیم.
اوًال خیلى زیبا گفتید، ژاپن و چین در کارشان نوآورى دارند 
و هنر نوى آنها بســیار زیاد و متجلى است، اما وقتى اثر 
هنرى آنها را مى بینیم، اصالتشان را درمى یابیم و مى دانیم 
که هنر چین است، هر چقدر هم که جدید باشد!  اما ما در 
کارهاى ایرانى کمتر چنین چیزى را داریم، چون به اصالت 
هنرمان کمتر توجه مى شود، به همین دلیل کارهاى نوى 
ایران معلوم نیست شرقى است، غربى است، آسیاى میانه 
است یا...؟ متأسفانه بعضى از ما هنرمندان بدون تأمل و 
بیش از حد به دنبال نوآورى هســتند، در حالى که باید 

آسیب یابى بکنیم. اینطور نیســت که یک تابلوى سفید 
را برداریم و چهار تا خط روى آن بکشــیم و بگوییم این 
فکر و اندیشه من است! از وراى این اثر چیزى دستگیر 

بیننده نمى شود. 
 به دور از تعارفــات معمول و بدون 
اغراق و تملق، جنابعالى در قله هنر 
نگارگرى ایران ایستاده اید و اگر قرار 
بر نــوآورى و روزآمد کردن این هنر 
باشــد، یا باید از جانب شما صورت 
گیرد یا به تأیید شــما برسد. قطعاً 
کارهایى هم انجام شــد اما به نظر 
مى رسد براى مخاطب عام چندان 

ملموس نیست...
اوًال که بنده آن پایین ها هســتم و ریگ تــه جوى! اما 
درباره نوآورى در آثارم خیلى تحول ایجاد کردم و معتقدم 
مخاطب ما فهم هنرى باالیــى دارد و متوجه تحوالت 
مى شود. البته مســئله کار هنرى این است که نمى توان 
بیان کرد کــه چه چیزى در نهاد آن اســت ولى آن چیز 

هست. کار هنرى به گونه اى است که هنرمند باید تمام 
وجودش -از المان هاى فکرى و اندیشــه هاى هنرى تا 
معنویتى که در اطراف اوست- در آن مستتر باشد تا بتواند 

کار را انجام بدهد. 
شما براى ایجاد نوآورى در آثارتان 
چه مى کنید؟ تفکر مى کنید؟ مطالعه 

دارید یا حتى فیلم مى بینید؟ 
فکر و ذهن من آنقــدر ورزش کرده که وقتى مى خواهم 
کار نو انجام دهم، بدون اینکه مایه اى از جایى بگیرم، با 
توجه به اصالت هاى خودمــان آن کار را انجام مى دهم. 
توصیه ام به هنرمندان جوان این اســت که تا مى توانند 
مطالعه کنند و طراحى انجام دهند. من چهار سال تمام 
به ســفارش اســتادم فقط مداد مى زدم -یعنى طراحى 
مى کــردم- و نگفتم چرا بلکه بى وقفه این ســفارش را 
انجام دادم. به خاطر دارم وقتى مى خواســتم از اصفهان 
به تهران بیایم، به اندازه نصف اتاق کاغذ طراحى داشتم. 
هنوز هم با این سن و سال طراحى مى کنم.  تابستان ها در 
عالى قاپو و مسجد امام(ره) مى رفتم و طراحى مى کردم. 

عصر که نمونه هایم را نزد استادم آقاى بهادرى مى بردم، 
مى گفت این خوب است، آن بد است! وقتى مى پرسیدم 
چرا بد است، مى گفت برو با اصل آن تطبیق بده و ببین 
اشکال کار کجاست. مى رفتم و آنقدر تالش مى کردم تا 
اشــکال را پیدا کنم. هنرمند خودش باید راه را پیدا کند، 

اینطور نیست که بتوان آن را دیکته کرد.
 اگر اشــتباه نکنم در آثار سال هاى 
اخیر به سمت و سویى رفتید که تقابل 
خیر و شر را نشــان دهید. آیا در هنر 
نگارگرى مى توان ایــن تقابل را به 
روزتر هم نشــان داد؟ مثًال االن در 
منطقه درگیر خباثتى به نام داعش 
هستیم، مى توانیم مصداقى تر آن شر 

را نشان دهیم؟
حتمًا مى توانیم، منتها وقتى مى خواهیــم این پدیده را 
که براى دنیا مشکل ساز شده اســت، نشان دهیم، باید 
به گونه اى باشد که ظاهرى و پالستیکى و ژورنالیستى 
نباشــد تا مخاطب را پس بزند. این موضــوع در برخى 

کارهایى که در سعدآباد و کلکســیونم وجود دارد، قابل 
مشاهده است. 

کار جدید هم با این موضوع دارید؟ 
بله، خدا را شکر در این سن و سال شب و روز کار مى کنم. 
یک بارگفته بودیــد بیش از هر چیز 
در این دنیا، «خانــه آخرت» احتکار 
کرده ایــد. در حرم امــام رضا(ع)، 
حضرت عبدالعظیم(ع)، مقبره صائب 
تبریزى و یکى هم در آمریکا. دلتان 

بیشتر با کدام است؟ 
البته هنوز به ما سعادت نداده اند قبرى در حرم حضرت 
عبدالعظیم(ع) بدهند. خدارا شکر سرمایه مالى ندارم، اما 
پنج قبر دارم. مى دانید در مشــهد مقدس چند سالى که 
مى گذرد ممکن اســت تغییراتى در صحن ها ایجاد شود 
اما مقبره صائب اینچنین نیست. راستش من دوست دارم 
بروم اصفهان، کنار قبر صائب تبریزى. آنجا قبرى تهیه و 

به من محبت کردند.

مدیــرکل دفتــر حفاظــت و مدیریــت شــکار و 
صیدســازمان حفاظــت محیط زیســت گفت:درصورت 
تأمین اعتبــار، همــه مراتــع جنگلى کشــور ومناطق 
حســاس بــه سنســورهاى ضــد حریــق مجهــز

 مى شوند.
على تیمورى با اشــاره به حریق چند روز گذشته در مناطق 
شــمالى کشــور گفت: در روزهاى پایانى هفته گذشــته 
حــدود 30 هکتار از اراضــى مناطق پیله کــوه چالوس و 
جمند نوشــهر بر اثر ســهل انگارى و عامل انسانى طعمه 
حریق شــد که خوشــبختانه با تالش هاى گســترده و 
شــبانه روزى نیروهاى محیط بان و پرواز بالگرد به منظور 
خاموش کردن آتش توانســتیم پس از دو روز آتش را مهار

 کنیم.
وى ادامه داد: بیشترین علت آتش سوزى در مناطق جنگلى و 

حفاظت شده کشور عامل انسانى بوده و امسال نیز با توجه به 
خشک شدن برگ درختان و گرماى هوا عامل آتش سوزى 

در مناطق حفاظت شده و جنگلى کشور تشدید یافته است.
تیمورى با اشاره به برنامه هاى ســازمان حفاظت محیط 
زیست در خصوص پیشــگیرى از آتش سوزى در مناطق 
جنگلى و حفاظت شــده کشــور تصریح کــرد: به منظور 
جلوگیرى از آتش سوزى، سازمان حفاظت محیط زیست 
دیده بان هاى هوشمند در مناطق جنگلى و حفاظت شده 
کشــور نصب کرده و در حال حاضر در برخــى مناطق از 
جمله پارك ملى گلستان سنســورهاى ضد حریق نصب 
شده اســت اما در صورت تأمین اعتبار مى توانیم در فصل 
گرماى ســال این قبیل امکانات را در دیگر مناطق کشور 
از جمله اســتان هایى همچون فارس، لرستان، کهگیلویه 
و بویراحمد و آذربایجان شــرقى که بیشــترین حریق در 

این مناطــق رخ مــى دهد بــه کار برده و سنســورهاى
 ضد حریق نصب کنیم.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شــکار و صید ســازمان 
حفاظت محیط زیست افزود: اســتان مازندران در 15 سال 
گذشته سابقه آتش سوزى چشــمگیرى نداشته و این بار 
به علت ســهل انگارى و عامل انســانى، مناطق جنگلى 
طعمه حریق شد و در حال حاضر پاسگاه هاى سیار و گشت 
هاى ســیار در مناطق جنگلى و حفاظت شــده کشور در 
حال فعالیت هســتند تا از هرگونه آتش سوزى جلوگیرى

 شود.
تیمورى گفت: ما اعتقاد داریم در نقاط مستعد آتش سوزى در 
کشور جوامع محلى، افراد بومى و گردشگران مى توانند بزرگ 
ترین کمک را به محیط زیست کنند چرا که بیشترین عامل 

آتش سوزى در مناطق کشور ریشه انسانى دارد.

گفتگو با محمود فرشچیان، هنرمند شهیر اصفهانى:

دوست دارم قبرم در اصفهان کنار قبر صائب باشد

سرگردانى 2 ایرانى در تایلند با حمله یک فیل!
جنگل ها به سنسور ضدحریق مجهز مى شوند

مسئول پیگیرى تصادفات جاده اى کشور و عضو هیئت 
رئیسه کمیسیون اصل 90 در مجلس با بیان اینکه ایران 
دومین کشــور پر تصادف جهان اســت از قرائت یک 
گزارش مهم در مجلس شوراى اســالمى خبر داد که 
به مجموعه عوامل حادثه ســاز در رانندگى مى پردازد 
و ارگان ها و کارخانــه هاى مختلفى بایــد درباره آن 

پاسخگو باشند.
بهرام پارسایى در گفتگو با جام جم آنالین درباره ورود 
کمیسیون متبوع خود به بحران دامنه دار افزایش تلفات 
و تصادفات جــاده اى، ضمن ابراز تأســف از میانگین 
باالى کشــته ها در جاده هــا اظهار داشــت: در میان 
190 کشــور دنیا ما رتبه دوم را داریم و این یک جایگاه 

منفى در جهان اســت. طبیعتًا دالیل مختلفى دست به 
دســت هم داده تا در چهار دهه اخیر ایمنى مســافران 
جاده اى بــه یکى از بــزرگ ترین معضــالت تبدیل 

شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس دهم خاطر نشان کرد: با 
بررسى هایى که تا این لحظه انجام داده ایم. عمده دلیل 
میزان باالى تصادفات، عــدم رعایت قوانین راهنمایى 
و رانندگى توســط رانندگان است. اما دلیل اصلى دیگر 
افزایش آمار کشــته هاى جاده اى، ناامن بودن و غیر 

استاندارد بودن خودروهاى داخلى است.
پارسایى با تأکید براینکه بحث کیفى خودروها، سیستم 
معیوب ریلى و جاده اى کشور همگى دست به دست داده 

تا سرنشینان و مسافران در مخاطره جدى قرار گیرند، 
گفت: تمام این موضوعات در پرونده اى که بنده مسئول 
آن هستم بررسى شده و گزارش آن در صحن مجلس 

قرائت خواهد شد. 
پارســایى با انتقاد از کیفیت پایین خــودرو تولیدى در 
کشور یادآور شــد: کشــورهایى مانند کره که از سابقه 
کمترى در خودروســازى برخوردار بودند از ما پیشــى 
گرفته اند ولى متأسفانه ما عالوه بر اینکه در تأمین امنیت 
خودروهاى خود ضعف داریم، پس از مرحله فروش هم 
خدمات مناسبى به مشــتریان ارائه نمى کنیم. مضاف 
براینکه در قیمت خودرو هم به شهروندان اجحاف روا 

مى شود.

ایران، دومین کشور پرتصادف جهان است

به دنبال آتش سوزى هاى پى در پى اعالم شد

ژاپن و چین 
در کارشان نوآورى 
دارند و هنر نوى 
آنها بسیار زیاد و 
متجلى است، اما 
وقتى اثر هنرى 
آنها را مى بینیم، 

اصالتشان را 
درمى یابیم و 

مى دانیم که هنر 
چین است، هر چقدر 
هم که جدید باشد!  

اما ما در کارهاى 
ایرانى کمتر چنین 
چیزى را داریم
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تولید انبوه ریل ملى در اصفهان آغاز شد

خبر

حل اختالف2 طایفه بختیارى 
در فریدونشهر

به همت جمعى از فعاالن فرهنگـى فریدن، اختالف 
دو طایفـه بختیارى مسـتقر در روسـتاى پشـندگان 

فریدونشهر حل شد.
چندى پیـش نـزاع و درگیرى ایـن دو طایفـه منجر 
به تیرانـدازى و مجروحیـت عضوى از  یـک  طایفه 
بختیارى شد که پس از بررسى حادثه و اعالم نتیجه، 
فرد ضارب ملزم به پرداخت دیه 340 میلیون تومانى 

مى شود.
استمرار اختالفات و درگیرى ها موجب شد تا جمعى 
از فعاالن فرهنگى فریدن با همراهى امام جمعه شهر 
داران با حضور در میان بزرگان این دو طایفه، فضاى 
متشنج به وجود آمده را آرام  کنند و مبلغ دیه را به 140 

میلیون تومان کاهش دهند.

آموزش دانش آموزان به 
روش توسعه ذهن با چرتکه

نخسـتین گـروه دانـش آمـوزان اصفهانى زیـر نظر 
آموزش هاى یو سى مس(توسعه ذهن با چرتکه) فارغ 

التحصیل شدند.
نماینده انحصارى یو سى مس در ایران در این مراسم 
گفت: با راه اندازى شـعب یو سـى مس (توسعه ذهن 
با چرتکه)، دانش آمـوزان اصفهانى با روش توسـعه 

جهانى ذهن تربیت مى شوند.
سـى  آموزش«یـو  بـا  افـزود:  قریشـى  داوود 
مس»یادگیـرى در کودکان بدون وابسـتگى به ابزار 

مهارت یادگیرى ارتقا پیدا مى کند.
وى با اشاره به اینکه با وجودى که علم مفهوم جهانى 
توسعه ذهن با چرتکه از کشـور مالزى به سراسر دنیا 
رسیده اسـت، گفت: ایران از شش سال پیش مجرى 
این طرح آموزشى شده و هم اکنون 75کشور مجرى 

این سیستم آموزشى هستند. 

امروز؛ نکوداشت پنجاهمین سال 
تأسیس دانشکده پرستارى

آیین نکوداشـت پنجاهمین سال تأسـیس دانشکده 
پرسـتارى و مامایى دانشـگاه علوم پزشکى اصفهان 
روزهـاى 23 و 24 شـهریور سـال جارى(امـروز 
و فـردا) در تـاالر فیـروزه ایـن دانشـگاه برگـزار 

مى شود.
معاون مالـى- ادارى دانشـکده پرسـتارى و مامایى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: آیین نکوداشت 
پنجاهمین سـالگرد تأ سـیس این دانشـکده با هدف 
ایجـاد فرصتـى بـراى بازیابـى پیوندهـاى دیریـن، 
پاسداشت هویت دانشکده و زحمت هاى پیشینیان و 
بزرگان این حرفه و ترسیم افقى روشن براى آیندگان 

برگزار مى شود.
محسـن شـهریارى افـزود: دانـش آموختـگان، 
دانشـجویان و اسـتادان همه رشـته هاى دانشـکده 
پرسـتارى و مامایـى در همـه مقاطـع و ادوار و 
نیـز کارکنـان دانشـکده در ایـن آییـن شـرکت 

مى کنند.

اجراى طرح غربالگرى 
تنبلى چشم کودکان 

طرح غربالگرى تنبلى چشم ویژه کودکان سه تا شش 
سال در اصفهان اجرا شد.

کارشـناس پیشـگیرى از معلولیـت هاى بهزیسـتى 
شهرسـتان اصفهان گفت:   در این طرح شـش پایگاه 
دایـم که در شـهر اصفهـان اقدام بـه معاینـه بینایى 

کودکان مى کنند.
تبسـم احتشـام زاده اظهـار داشـت : بهتریـن زمـان 
تشخیص و درمان تنبلى چشم سه تا شش سال است. 
وى هدف از اجراى این طرح را پیشگیرى از معلولیت 
بینایى بیان کرد و گفت: طرح غربالگرى تنبلى چشم  
براى 115 هزار کـودك در شهرسـتان اصفهان اجرا 

مى شود.
احتشام زاده افزود: شیوع بیمارى تنبلى چشم در کشور 
1/4 درصد است و خانواده ها باید چشم کودکان خود 
را تا قبل از سـن دبسـتان حداقل سـه مرتبـه معاینه

 کنند.

مدیر اجتماعى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان از آغاز اجراى طرح سرشمارى زنان ایرانى داراى 

همسر غیر ایرانى در اصفهان خبر داد.
احمدرضا پرنده گفت: براســاس قانــون مدنى ایران، 
فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانى با همســر غیرایرانى 
نمى توانند شناســنامه ایرانى بگیرنــد و و فاقد هویت 

رسمى هستند.
وى افزود: در سال هاى اخیر تعداد قابل توجهى از زنان 
ایرانى با مردان غیرایرانى ازدواج کرده اند و فرزندان این 
مادران نمى توانند شناسنامه بگیرند و فاقد هویت رسمى 

مى باشند.

وى همچنین گفت: وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعى با 
ارائه الیحه اى از دولت درخواست کرده است که براى 

این فرزندان کارت هویت صادر شود.
این مقام مسئول ادامه داد: به این فرزندان کارت هویت 
داده مى شود که براساس آن مى توانند در مدرسه ثبت نام 
کرده و بعد از آن نیز بتوانند دفترچه بیمه هم بگیرند اما در 

این مرحله تنها سرشمارى انجام مى شود.
وى از مادران ایرانى داراى همسر غیر ایرانى درخواست 
کرد: شماره کد ملى خود را به شماره  2000195پیامک 
کنندتا از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى با این 

مادران تماس گرفته شود و اطالعات آنها کامل شود .

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: ما ســاالنه ســه تا چهــار میلیارد تومــان براى 
کمک به دانــش آموزان جمع آورى مــى کنیم و از این 
مبلغ ســهم هر دانش آمــوز 140 تا 150 هــزار تومان 

مى شود.
حمیدرضا شیران اظهار داشت: ما در استان اصفهان 25 
هزار فرزند تحت پوشش کمیته امداد  داریم و این ظرفیت 

خوبى براى ارائه خدمات  آموزشى به این افراد است.
وى با اشــاره به اینکه با توجه به تجارب هشــت سال 
فعالیت در عرصه حمایت از خانواده هاى کم بضاعت، به 
این نتیجه رسیدم که نیاز اقتصادى براى این خانواده ها 

در اولویت نیســت، اضافه کرد: به جرأت مى توان گفت 
امروز اقدامــات فرهنگــى و آموزشــى مهمترین نیاز 
خانواده هاى تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى(ره) 

است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
با تأکید بر اینکه در کشورهاى پیشرفته دنیا همه دانش 
آمــوزان در طول ســال تحصیلى به صــورت اجبارى 
فعالیت هاى اجتماعى را انجام مى دهند، بیان داشــت: 
امیدواریم که این طرح نیز در کشور اجبارى شود تا نسل 
آینده نســبت به فعالیت هاى اجتماعى حساسیت داشته 

باشد.

آغاز سرشمارى زنان ایرانى 
داراى همسر غیر ایرانى

کمک 150 هزار تومانى 
کمیته امداد به هر دانش آموز 

اصفهان از جمله استان هایى است که باید منتظر تغییر 
استاندار باشد. شایعات در مورد تغییر «رسول زرگرپور» 
از سال گذشته آغاز شــده بود. از همان وقتى که محمد 
نهاوندیان به اصفهان آمد و با آیت ا... مظاهرى از مراجع 
عظام تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان دیدار کرد. این 
مالقات که در غیاب اســتاندار انجام شد، با شایعاتى در 
مورد استعفاى زرگرپور همراه بود اما وزیر کشور در سال 
آخر دولت یازدهم تصمیمى براى تغییر استاندار نگرفت. 
همین موضوع باعث مى شود که گمانه تغییر استاندار در 
ابتداى دولت دوازدهم جدى باشد. نمایندگان استان نیز 

همین را مى گویند. 
حمیدرضا فوالدگر، نماینده اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى در این باره گفت: صحبت هایى در مورد تغییر 
استاندار اســت اما نمایندگان استان با توجه به عملکرد 
قابل قبول استاندار فعلى، معتقد هستند که او مى تواند 

به کار خود ادامه دهد.
وى با اشاره اینکه هنوز وزارت کشــور هیچ تماسى با 
نمایندگان استان نداشــته و خبر قطعى در مورد تغییر 
استاندار ندارند، گفت: شایعاتى وجود دارد که از یکسال 
قبل آغاز شده و در زمان رأى اعتماد به وزیر نیز زمزمه 

هایى بود، اما هنوز قطعى نشده است.
فوالدگر ادامه داد: با توجه به صحبت هایى که در مورد 
تغییر اســتاندار مى شــود، حتمًا در مجمع نمایندگان 
همفکرى مى کنیم و گزینه هاى پیشنهادى خود را به 

وزارت کشور معرفى خواهیم کرد.
■■■  

حیدرعلى عابدى دیگــر نماینده اصفهــان نیز با بیان 
اینکه به نظر مى رسد اســتاندار اصفهان تغییر مى کند، 

از طوالنى بودن پروسه انتصاب استانداران گالیه کرد.
وى گفت: متأسفانه اکثر شــهردارى ها و استاندارى ها 
بالتکلیف هستند و این مسئله در انجام وظیفه مسئوالن 

اســتانى تأثیر منفى دارد؛ زیرا نمى دانند که باید به کار 
خود ادامه دهند یا جایگزین خواهند داشت.

عابدى با تأکید بــر اینکه این فرآیند بایــد ظرف دو یا 
سه هفته انجام شــود، گفت: به وزارت کشور نقد داریم 
که این فرآیند را بعد از دو ســه ماه هنــوز تمام نکرده 

است. 

این نماینده اصفهان نیز با بیان اینکه فعًال همه چیز در 
حد گمانه زنى اســت، گفت: وزارت کشور گزینه هایى 
دارد و نمایندگان اســتان نیز پیشــنهادات خود را ارائه

 مى کنند، اما هنوز تماســى با ما گرفته نشده و به جمع 
بندى نرسیده ایم.

■■■  

شــایعات در مــورد تغییر زرگرپــور در حالــى هر روز
 قوى تر مى شود که حجت االســالم والمسلمین سید 
ناصر موسوى الرگانى، رئیس مجمع نمایندگان استان 
مى گوید با وزارت کشــور تماس داشــته و هنوز هیچ 
تصمیمى مبنى بر تغییر اســتاندار اصفهان اتخاذ نشده 

است.

■■■  
با وجود شــواهد و قرائن در اســتان اصفهان، تالش ها 
حکایت از ابقاى زرگرپور به عنوان استاندار اصفهان داردکه 
تاکنون این سعى نیز جواب داده است و هیچیک از گزینه 
هاى مطرح براى جایگزین احتمالى زرگرپور نتوانسته اند، 
اجماع نظر براى ورود به اســتاندارى اصفهان را به دست 
آورند و هنوز وزارت کشــور تصمیم جدى بــراى تغییر 

استاندار در اصفهان ندارد.
در حالى که روند تغییر و تحوالت در استان هاى مختلف 
کشور آغاز شده است و به نظر مى رسد بیش از 70 درصد 
اســتانداران در این دور تغییر کنند یا جابه جا شــوند اما 
وضعیت سیاسى ترین استان کشــور، همچنان در پس 

ابهام ها و گمانه زنى ها نامعلوم است.
تغییــر مدیریــت ارشــد اســتان اصفهــان یکــى از 
خواسته هاى مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهورى بود 
که البته انتقادات جریان اعتدال و اصالحات در استان به 
روند امور اجرایى اســتان را هم نمى توان در مطالبه این 
خواسته نادیده گرفت به طورى که به نظر مى رسید بعد از 
پیروزى دوم حسن روحانى یکى از گزینه هاى اصلى براى 

تغییر، استاندار اصفهان باشد.
زرگرپور نتوانسته خواســته هاى اصالح طلبان در امور 
سیاســى و اجرایى اســتان را اجرایى کند و بسیارى او را 
استاندار همسو با سیاست هاى مرکزى نمى دانند. از سوى 
دیگر مسئله مهم اســتان اصفهان یعنى محیط زیست و 
زاینده رود نیز در این دوره با یک مصوبه نه چندان کارآمد، 
به حال خود رها شده است.موضوع زاینده رود و عدم تحقق 
حقا به کشاورزان اصفهانى، موجى از نارضایتى از مدیریت 
اجرایى استان را رقم زده است که به همین دلیل هم که 
شــده، فعاالن حوزه کشــاورزى و محیط زیست یکى از
 گروه هاى خواستار تغییر اســتاندار اصفهان هستند که 

این امر در دوره گذشته محقق نشد.

معاون مطالعات منابع آب شــرکت سهامى آب منطقه اى 
اصفهان با اشاره به اینکه با افزایش جمعیت حوضه زاینده 
رود، در تنش آبى قرار گرفته ایــم، گفت: به دلیل مصارف 
متعددى که از زاینده رود مى شود، مدیریت بخشى نگرى 
نمى تواند جوابگوى این حوضه باشــد و باید به ســمت 

مدیریت به هم پیوسته منابع آب برویم.
غالمحســین حیدرپور اظهار داشــت: در سال هاى اخیر 
بحران آب باعث ایجاد پیامدهاى خشــکى، فرونشست 
دشــت ها، کاهش کیفیــت منابع آب و خشــکى تاالب 
گاوخونى شده است،  به همین دلیل نیازمند یک مدیریت 
یکپارچه و بدون نگاه بخشــى نگرى به این موضوع مهم 

هستیم.
وى با بیان اینکه در چهار دهه اخیر جمعیت حوضه زاینده 
رود سه برابر شده است، افزود: عواقب این افزایش جمعیت 
سبب شده تا آب تجدیدپذیر به شدت در استان کاهش یابد 
و سرانه آب در حوضه کمتر از هزار متر مکعب به ازاى هر 

نفر شود ودر تنش آبى قرار گرفته ایم.
به گفته معاون مطالعات منابع آب شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان، عوامل مختلفى در این تنش آبى دخیل هستند که 
از جمله آنها مى توان به رشد و توزیع نامتناسب جمعیت در 

دهه هاى اخیر، کشاورزى ناکارآمد، سوءمدیریت اقتصادى 
و اجتماعى، خشکسالى در حوضه زاینده رود و تفکر بخشى 

نگرى و ازهم گسیخته حوضه آب اشاره کرد.
وى با اشاره به اینکه مدیریت بخشى دیگر پاسخگو نیست، 
تأکید کرد: زاینده رود در منبع آب شرب، کشاورزى، صنعت، 
محیط زیست و... دو استان است و از سه استان مى گذرد و 
به همین دالیل مهم است که باید همه ارگان ها و ذینفعان 

دست به دست هم بدهند تا مدیریت یکپارچه فراهم شود.
حیدرپور با اشاره به لزوم مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده 
رود ادامه داد: یک شــرکت آلمانى با هزینه  وزارت علوم و 
تحقیقات آلمان، کشور ایران را به عنوان پایلوت انتخاب 
کرده که حوضه زاینده رود بــا توجه به تنوع مصرف براى 
اجراى این پایلوت انتخاب شد؛ فاز اول این پروژه از سال 
1389 شروع شد و تا ســال 1394طول کشید و فاز دوم از 

سال 1394 تا 1397 برنامه ریزى شده است.
 معاون مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه اى اصفهان 
بیان داشت: ابتدا باید مشکالت حوضه زاینده رود را بشناسیم 
و ابزارهاى مدیریتى را تهیه کنیم و اکنون در مرحله تدوین 
دستورالعمل ها هســتیم و امیدوارم بتوانیم زاینده رود را به 

پایدارى برسانیم.

 معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: فعالیت متروى اصفهان از اول مهر ماه از ساعت 7 صبح تا 
20 خواهد بود.

علیرضا صلواتى با اشاره به آخرین وضعیت متروى اصفهان و همچنین روند فعالیت این نوع سیستم حمل و نقل عمومى 
با توجه به نزدیک شدن به زمان بازگشایى 
مدارس اظهار داشت: بر اساس تصمیمات 
اتخــاذ شــده از اول مهــر ماه ســاعات 
فعالیت متــرو اصفهان افزایــش خواهد 

یافت.
وى با اشاره به اینکه سرفاصله قطارهاى 
مترو اصفهان از اول مهر ماه بین ده تا 15 
دقیقه کاهش مى یابد، تصریح کرد: زمان 
فعالیت متــرو نیز به 13 ســاعت افزایش 
مى یابد و از ســاعت 7 صبح تا20 فعالیت 

خواهد داشت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در نظر داریم تا پایان سال جارى هر دو ماه 
یک بار دو ایستگاه به ایستگاه هاى مترو اصفهان اضافه کنیم، افزود: از این رو تا پایان امسال ایستگاه هاى مرکزى و 

چهار ایستگاه تا پایانه صفه بهره بردارى مى شود. 

تولید انبوه ریل ملى در ذوب آهن اصفهان که نقش مهمى 
در خودکفایى صنعت ریلى کشور دارد، با حضور جمعى از 

فعاالن بازار سرمایه آغاز شد.
بر اســاس قرارداد فروش ریل بین ذوب آهن اصفهان و 
راه آهن جمهورى اسالمى، 40 هزار ُتن ریل U۳۳ تولید 
مى شود تا در خط آهن کشور مورد اســتفاده قرار گیرد. 
ضمن اینکه قرارداد جدید براى تحویل 25 تا 30 هزارتن 
ریل UIC۶۰ (جهت خطوط بســیار پرســرعت) نیز به 
زودى بین ذوب آهن اصفهان و شرکت ساخت و توسعه 

زیربناهاى حمل و نقل کشور منعقد مى شود.
مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان گفت: 
ذوب  آهن اصفهان با مشکالتى مواجه است که ناشى از 
بدهى ها و بهره هاى بانکى است اما اقدامات مختلفى براى 
حل این مشکالت انجام شده که خوشبختانه به تدریج در 
حال به ثمر نشستن است و آینده بسیار خوبى براى این 

مادر صنعت فوالد کشور رقم مى زند.
احمد صادقى با اشاره به تدابیر صورت گرفته جهت کاهش 
بدهى ها طى دو سال گذشته، گفت: اقدامات خوبى جهت 
پرداخت بدهى هاى غیر بانکى صورت گرفته، هر چند این 

بدهى ها صفر نشده اما به حد معقولى رسیده است.
وى افزود: بدهى به برخى معادن کاهش چشمگیرى یافته 
و بدهى به راه آهن جمهورى اسالمى نیز با تحویل ریل 
U33 به این سازمان که البته تنها شامل 50 درصد قرارداد 

مى شود، کاهش بسیارى مى یابد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه هزینه مالى 
ساالنه  ذوب آهن اصفهان 820 میلیارد تومان بود، گفت: 
از سال گذشته با پرداخت برخى بدهى هاى بانکى و توافق 
با بانک ها، هزینه مالى این شرکت به 650 میلیارد تومان 
کاهش یافت و خوشبختانه با تداوم پرداخت بدهى ها،  این 

هزینه همچنان روند کاهشى دارد.
وى، کل زیان دو سال گذشته این شرکت را 400 میلیارد 
تومان عنوان کرد و افزود: بــا وجود هزینه هاى مالى که 
پس از اقدامات مختلف به 650 میلیارد تومان در ســال 
کاهش یافت، تورم و سایر مشکالت، این کاهش زیان، 

روند بسیار خوبى را نشان مى دهد.
صادقى بیان داشت: براى حل مشکالت ذوب آهن هم 
اقدامات بیرونى مانند جلب همــکارى وزارتخانه هاى 
مرتبط و کمک دولت مؤثر است و هم اقدامات داخلى که 

اهمیت زیادى دارد.
وى با اشاره به اصالح ساختار مالى ذوب آهن گفت: بیش 
از 300 اقدام مدیریتى براى حل مشکالت ذوب آهن انجام 

شده است که یکى از آنها کاهش هزینه هاى زاید است. 
وى ادامه داد: در این راستا مى توان به کاهش قراردادهاى 
پیمانکارى و تکیه بر توان داخلى براى انجام پروژه هاى 
مختلف اشــاره کرد که هزینه هــزار و 900 میلیاردى 
قراردادهاى پیمانکارى در ســال 95 را به 800 میلیارد 
تومان کاهش داد؛ ضمن اینکه ایــن رقم نیز با اقدامات 

مختلف، به 200 میلیارد تومان کاهش مى یابد.
مدیرعامل ذوب آهن یکى از موارد حذف پیمانکار و اتکا 
به توان داخلى را، اجراى پروژه اصالح سیســتم غبارگیر 
براى سه کنورتور این شرکت عنوان کرد و گفت:  غبارگیر 
یک کنورتور با پیمانکار خارجى انجام شد که بازده خوبى 
نداشت در حالى که سیستم غبارگیر دوکنورتور دیگر، با 
توان داخلى اصالح شد که با هزینه بســیار کمتر، بازده 

بهترى دارد.
صادقى با اشاره به اینکه تاکنون ذوب آهن قادر به تولید 
تیرآهن بال پهن تا ســایز 200 بوده اســت، گفت: هیچ 

شــرکتى در ایران به غیر از ذوب آهن قادر به تولید این 
محصوالت نیســت و مادر صنعت فوالد کشــور با این 

اقدامات، روزهاى بسیار بهترى پیش رو دارد.
وى، تولید محصوالت خاص و با ارزش افزوده بیشتر را 
از جمله سیاست هاى اصلى این شرکت دانست و گفت: 
براى تولید شمش مخصوص ریل، تجهیزات جدیدى در 
 VD این شرکت نصب شده و پروژه هاى سولفورزدایى و
نیز اجرا شده است که همگى توان تولید فوالدهاى آلیاژى 

از جمله گرده را به ذوب آهن مى دهد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان  توان کنونى تولید ساالنه 
ذوب آهن را بین دو میلیون و 800 هزار تا سه میلیون تن 
دانست و بیان داشت: این تولید به دلیل عدم تأمین سنگ 
آهن محقق نمى شود و این معضل، یکى از گلوگاه هاى 
تولید در ذوب آهن اســت، در حالى که سنگ آهن ایران 
توسط چینى ها خریدارى مى شود و این خام فروشى به 

سود تولید داخلى نیست. 

گالیه اصفهانى ها از بالتکلیفى صندلى استاندارى

 آیا زرگرپور دولت دوازدهم را هم همراهى مى کند؟!

زمزمه تغییر «استاندار اصفهان» جدى تر شد

 معاون بازاریابى و فروش شــرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان گفت: تولید انبوه 25تا30 هزار ُتن ریل در قالب 
انعقاد قراردادى با شرکت توسعه زیرساخت وزارت راه آغاز 
شد. احسان دشتیانه افزود: این شرکت عالوه بر تحویل 
40هزار تن ریل به راه آهن ایران، به زودى قرارداد جدید 
تحویل ریل ملى به شرکت توســعه زیرساخت وزارت 
راه نهایى مى شود. وى گفت: انعقاد قرارداد جدید براى 

توسعه زیرساخت هاى کشور از جمله تجهیز ناوگان ریلى 
راه آهن، بندرها، فرودگاه ها و آزادراه ها، همچنین ساخت 
12هزار کیلومتر ریل تا ســال2014 براى ناوگان ملى 
کشور است. معاون بازاریابى و فروش شرکت سهامى 
ذوب آهن اصفهان افزود:  10درصد از توســعه ناوگان 
ملى شامل بازسازى خطوط قبلى و 90درصد ریل مصرف 

برعهده شرکت توسعه زیر ساخت است.

تولید انبوه 30 هزار ُتن ریل، عالوه بر تحویل 40هزار ُتن ریل راه آهن

تنش آبى در حوضه زاینده رود

فعالیت متروى اصفهان 13 ساعته مى شود
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آسمان امروز 
صاف تا قسمتى ابرى 

مدیر اداره پیـش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفت: بررسى نقشـه هاى هواشناسى بیانگر 
افزایش ابر و وزش باد همراه با کاهش دما در مناطق 

غربى و سردسیرى است.
حسـن خدابخش اظهارداشـت: بررسـى نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر استقرار جو نسبتاً پایدار طى روز پنج 

شنبه(امروز) بر روى استان است.
وى افـزود: از روز پنـج شـنبه  در اکثر مناطق اسـتان 
آسمان به  صورت صاف تا قسمتى ابرى گاهى وزش 

باد پیش بینى مى شود.

اختصاص خانه فرهنگ و هنر 
به هنرمندان دهاقان

سـعید طبیبیان،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شهرستان دهاقان مکان مناسب را دغدغه هنرمندان 
دهاقانـى دانسـت و گفـت: در شهرسـتان دهاقـان 
هنرمندان فاقد مکان مناسبى براى برپایى کالس ها 
و برنامه هاى خود هسـتند و این موضوع دغدغه آنان 
شـده و باید خانه فرهنگ و هنر را بـه هنرمندان این 

شهرستان اختصاص دهند.

دستگیرى سارق دوچرخه ها 
در اصفهان

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از دستگیرى یک 
سارق حرفه اى دوچرخه و کشف 14 دوچرخه سرقتى 

به ارزش 140 میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوسـتى اظهارداشت: در پى وقوع 
چندیـن مـورد سـرقت دوچرخـه در شـهر اصفهان، 
شناسایى و دسـتگیرى عامل یا عوامل این سرقت ها 
به  صورت ویژه در دسـتور کار مأمـوران انتظامى این 

شهرستان قرار گرفت.
وى افـزود: مأمـوران با انجـام کارهـاى تخصصى و 
راه اندازى گشت هاى آشکار و پنهان، سرانجام یکى از 
گروه هاى گشتى سارق را حین سرقت یک دوچرخه 

مشاهده و دستگیر کردند.
این مقـام انتظامى بیان داشـت: فرد دسـتگیر شـده 
هنگامى که با مسـتندات پلیس روبه رو شد به سرقت 

14 دوچرخه در شهر اصفهان اعتراف کرد.
سرهنگ یاردوسـتى با اشـاره به اینکه دوچرخه هاى 
سـرقتى از مخفیگاه سارق کشف شـد، افزود: ارزش 
آن ها توسـط کارشناسـان مربوطه 140  میلیون ریال 

اعالم  شده است.

شروع به کار ستاد هدایت و 
توزیع بیمار از اول مهر 

جلسـه شـوراى ذینفعان سـازمان تأمین اجتماعى با 
حضور مدیر درمان، معاونین، رؤساى بیمارستان هاو 
نمایندگان کارگرى و کارفرمایـى در مرکز آموزش و 

پژوهش فردوسى اصفهان برگزار شد.
در ابتدا نماینـدگان کارگـران از اقدامـات مثبت و رو 
به جلوى مدیریـت درمـان در ارائه خدمـات درمانى 
در اسـتان به خصوص افتتاح درمانگاه دکتر غرضى، 
افتتاح هتلینگ بیمارسـتان دکتر غرضـى و حضرت 
فاطمه الزهرا(س) نجف آباد در هفته تأمین اجتماعى 
و همچنیـن افتتاح درمانـگاه گز برخوار و سـاختمان 

کمیسیون هاى پزشکى تشکر کردند.
در ادامه مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 
گفت: ما چاره اى به جز تعامل و گفتگو نداریم و آنچه 
امروزه باعث عقب ماندگى جوامع بشـرى شده است 

دورى جستن از تعامالت و گفتگو مى باشد.
على اعتصام پور گفـت: تا زمانى که مثلث سـازمان، 
کارفرما و کارگر در کنار هم باشد، سریع تر و راحت تر 
از مشکالت گذر کرده و در طول یکسال گذشته این 
جلسات دستاوردهاى مهمى براى استان داشته است.

وى از شروع به کار سـتاد هدایت و توزیع بیمار از اول 
مهر ماه خبر داد و گفت: این ستاد با هدف بهبود و ارائه 
خدمات درمانى بـه مراجعین ایجاد شـده و در تالش 
است تا بتواند با ایجاد تعامل مناسب بین مراکز ملکى 
سـازمان و سـایر مراکز طرف قرارداد، از سـرگردانى 

بیماران جلوگیرى کند.

خبر

معاون قضائى دادگســترى اســتان اصفهان گفت: 50 
درصد از پرونده هاى قضائى شهرستان هاى اصفهان با 
همکارى مردم و اعضاى شوراهاى حل اختالف، به صلح 

و سازش منجر مى شود.
مهدى رستگارى افزود: مردم در برقرارى صلح و سازش با 
دستگاه قضائى همکارى دارند اما در برخى از نقاط استان 
میزان همکارى کمتر اســت و به همین دلیل میانگین 
صلح و سازش در پرونده هاى قضائى استان به 26 درصد 
مى رسد. وى میانگین صلح و ســازش در پرونده هاى 

قضائى کل کشور را 32 درصد اعالم کرد.
رئیس شوراهاى حل اختالف دادگسترى استان اصفهان 

با تأکید بر ضرورت رفتارهاى کدخدا منشــى و تالش 
براى صلح و سازش گفت: بخش عمده اختالف ها که 
به تشــکیل پرونده هاى قضائى منجر مى شود با ورود 
افراد معتمد و بزرگ تر قابل رفع اســت اما نبود صبر و 
حوصله براى میانجیگرى ســبب افزایش پرونده هاى 

قضائى شده است.
معاون قضائى دادگسترى استان با اشاره به منش مردم 
تیران و کرون گفت: 50 درصد از پرونده هاى قضائى این 
شهرستان با همکارى مردم و قضات به صلح و سازش 
منجر مى شود و تیران و کرون از جمله شهرستان هاى 

پیشتاز در صلح و سازش در استان اصفهان است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: ســاالنه دو هزار تن مرغ بدون آنتى بیوتیک در 

استان اصفهان تولید مى شود.
زهرا فیضى در ارتباط بــا تولید مرغ بدون آنتى بیوتیک 
در استان اصفهان اظهارداشت: ساالنه هزار تا دو هزار 
تن مرغ بدون آنتى بیوتیک توسط ده تا 20 مرغدارى در 

استان تولید مى شود.  
وى ادامه داد: مرغدارانى که شــرایط تولید مرغ بدون 
آنتى بیوتیک داشــته باشــند درخواســت خود در این 
خصوص را ارائه مى دهند تا کارشناسان دامپزشکى چند 
آزمایش تخصصى آب، تغذیه، خون و در نهایت گوشت 

مرغ تولید شــده را انجام دهند و در صورتى که شرایط 
تأیید و مطابق با اســتانداردها ارزیابى شد، مجوز صادر 

مى شود.
مدیر امور طیور ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان اضافه کــرد: مناطق با آب و هواى مناســب 
و تراکم کم در اســتان، همچون ســمیرم، چادگان و 
فریدون شــهر از شهرســتان هایى هســتند که براى 
پرورش مرغ بدون آنتى بیوتیک، ظرفیت هاى بســیار 
زیادى دارند، به گونــه اى که امروز بیشــتر محصول 
مرغ تولیدى این شهرســتان ها بــدون آنتى بیوتیک 

هستند.

تولید ساالنه 2000 ُتن مرغ 
بدون آنتى بیوتیک در استان

50درصد از پرونده هاى قضائى 
به سازش منجر مى شود

هفدهمین همایش کشــورى بیمارى هاى مغز و اعصاب 
کودکان به میزبانى و همت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
در تاالر همایش هاى این دانشگاه با حضور اساتید برجسته 
و متخصصان مغز و اعصاب کودکان از سراســر کشــور و 

دانشجویان و... برگزار شد.
دبیر علمى این همایش سه روزه در گفتگو با نصف جهان 
اظهار داشت: متخصصان مغز و اعصاب کودکان هر ساله 
در یکى از استان هاى کشور این همایش را برگزار مى کنند و 
امسال میزبان این همایش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

است.
دکتر محمدرضا قضاوى افزود: در این همایش متخصصان 
مغز و اعصاب کودکان دور هم جمع مى شوند و درخصوص 
مسائل و مشــکالت و بیمارى هاى مغز و اعصاب کودکان 
بحث و تبــادل نظر مى کنند که این امر باعث مى شــود تا 
همکاران از توانمندى هاى یکدیگر بــراى بهبود بیماران، 

بهره مند شوند. 
وى ادامه داد: طى سه روز برپایى این همایش که تا بیست 
و چهارم شهریور ماه (فردا) ادامه دارد 50 مقاله ارائه مى شود 
و به موضوعاتى چون تشنج، صرع، اختالالت رفتارى و... 

پرداخته خواهد شد.
دکتر قضاوى همچنیــن گفت: در جریــان برگزارى این 
همایش، برنامه هــاى جنبى و کارگاه هاى آموزشــى برپا 

مى شود.
■■■

دبیر اجرایى هفدهمین همایش کشورى بیمارى هاى مغز 
و اعصاب کودکان نیز به نصف جهــان گفت: زنده ماندن 
کودکان از اهداف اصلى سازمان بهداشت جهانى است که 
تاکنون تا حدودى به آن رسیده اند. اما کودکان باید بتوانند 
از حداکثر توانایى خود اســتفاده کنند و در این راستا تعامل 
کودکان مدنظر است.  دکتر امید یقینى اظهار داشت: اگر به 
کودکان زیر سه سال توجه شود و آنها بتوانند در سنین زیر سه 
سال به توانایى برسند تا مشکالت رفتارى و صرع پیدا نکنند 
و در این زمینه اگر براى آنها یک دالر هزینه شود، سود آن 

در آینده براى هر کشور هفت دالر به همراه خواهد داشت. 
وى با بیان اینکه امروز 3 تا 4 درصد کودکان زیر ســه سال 
مشکالت تکاملى دارند، تأکید کرد: اگر والدین قبل از سه 
سالگى فرزندانشان به پزشک مراجعه کنند و بیمارى آنها 
تشخیص داده شود این امر به آنها براى بهبود فرزندانشان 

کمک اثربخشى خواهد کرد.
■■■

یک فوق تخصص بیمارى هاى مغز و اعصاب کودکان هم 
کودکان را آینده سازان جامعه دانست و گفت: در این همایش 
آخرین دســتاوردهاى پزشــکى مغز و اعصاب کودکان، 
ارائه شــده و راه هاى درمان بیمارى هاى کودکان بررسى 
خواهد شد. دکتر جعفر نصیرى افزود: تشنجات فلج مغزى، 
شایع ترین بیمارى هاى کودکان بوده و این در حالى است که 
عمده این تشنجات کودکان بدون درمان و یا در کوتاه مدت، 

برطرف مى شود. 
وى بهترین راه را پیشگیرى اعالم کرد و گفت: فلج مغزى از 
آسیب هایى است که ممکن است اشکاالت حرکتى ایجاد 

کند و بهترین کار، پیشگیرى قبل از درمان به شمار مى رود.
■■■

رئیس انجمن مغز و اعصاب کودکان کشور نیز درخصوص 
اخــالق در بیمارى هاى مغز و اعصاب کــودکان نکاتى را 
یادآور شد و گفت: در اخالق حرفه اى در طب مغز و اعصاب 
کودکان، باید به نحوى ارادى خویشتن را به اخالق و صفاتى 
آراسته کنیم که در مسیر رضاى پروردگار باشد و سعادت دنیا 

و آخرتمان را تأمین کند.
دکتر محمد غفرانى با بیان اینکه در کار طبابت روزانه، کیفیت 
نباید فداى کمّیت شــود، اظهار داشت: باید همواره با بیمار 
سخن گفت و به سخنان او گوش داد چرا که درمان منوط به 
تشخیص درست است و درمان شتابزده از مقام علمى، مورد 

پذیرش نیست.
وى افزود: با بیمار صادق باشید و اگر نتوانسته اید بیمارى او را 
به درستى تشخیص دهید به طور صریح به او بگویید، هرگز 
در تکذیب مداواى همکاران سخن نگویید  و به بیمار براى 

درمان، آموزش دهید. 

ساسان اکبرزاده

گردهمایى پزشکان مغز و اعصاب کودکان در اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر در محدوده چهارباغ، باستان 
شناسان ناظر میراث فرهنگى مستقر هستند و از هرگونه 
اقدام مغایر با مصوبات میراثى در این محدوده جلوگیرى 

مى کنند.
فریدون اللهیارى اظهار داشت: طرح اصالح خیابان چهارباغ 
مصوب است و بر اساس آن آسفالت رویى این خیابان باید 
براي پیاده راه ســازى برداشته شــود، اما عملیات باید با 

استفاده از دستگاه هاى سبک انجام شود.
وى با اشاره به استفاده از بیل مکانیکى در نزدیکى مدرسه 
چهارباغ براي برداشت آســفالت، افزود: پس از ورود بیل 

مکانیکى به محدوده چهارباغ و شــروع عملیات، سریعًا 
نیروهاى یگان حفاظت وارد شــده از ادامــه فعالیت آن 
جلوگیرى کردند و دســتگاه هاى سبک برداشت آسفالت 

وارد محدوده شده است.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان ادامه داد: در حال حاضــر در محدوده چهارباغ، 
باستان شناسان ناظر میراث فرهنگى مستقر هستند و از 
هرگونه اقدام مغایر با مصوبات میــراث در این محدوده 

جلوگیرى مى کنند.
اللهیارى در خصوص حرکت مترو از زیر چهارباغ و سى و 
سه پل و ارتعاشات ایجاد شده گفت: ارتعاشات حرکت مترو 

از زیرچهارباغ و سى و سه پل در حد قابل قبول و استانداردها 
بوده اســت اما سیســتم مانیتورنیگ و پایش دائم در این 
محدوده باید مدام فعال باشــد. وى ادامه داد: مانیتورینگ 
انجام مى  شود و سیســتم پایش نیز خریدارى شده و باید 

کارشناسان میراث نسبت به نصب آن اقدام کنند.
وى خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع مترو در محدوده 
چهارباغ و سى و ســه پل ســه بحث مهم باید پیگیرى 
شود، ابتدا روســازى مترو، سپس کف ســازى و بررسى 
بالشتک ها(PO) و نکته سوم مانیتورینگ هاست که همه 
این سه مورد مدام و با حضور کارشناسان میراث پیگیرى 

مى شود.

مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان مطرح کرد:

سیستم هاي پایش مترو 
هنوز نصب نشده است

دانشگاه تربیت معلم شــهید آیت نجف آباد، از سال 
تحصیلى جارى دانشجویى پذیرش نخواهد کرد.

دانشگاه تربیت معلم شــهید آیت نجف آباد با وجود 
فارغ التحصیلى بیش از 9 هزار معلم از این مجموعه 
طى 42 ســال فعالیــت، از ســال تحصیلى جارى 
دانشجویى پذیرش نخواهد کرد و سال آینده نیز به 

صورت کامل تعطیل خواهد شد.
یکى از اساتید این دانشگاه با اشاره به سیاست دولت 
یازدهم و دوازدهم در خصوص فعال نگهداشتن یک 
یا دو مرکز تربیت معلم در مراکز استان ها بیان داشت: 
در حال حاضر این دانشگاه کمتر از 300 دانشجو دارد 
که با فارغ التحصیلى یک سوم آنها در سال جارى، 
بقیه نیز قرار است طى سال آینده به پردیس شهید 
باهنر اصفهان که در حال حاضر بیش از هزار و 200 

دانشجو دارد، منتقل شوند.
این استاد دانشــگاه از تکرار چنین سرنوشتى براى 
دانشــگاه فرهنگیان کاشــان خبر داد و افزود: در
 دولت هــاى نهم و دهم، سیاســت مســئوالن بر 
گســترش و تقویت دانشــگاه هاى فرهنگیان قرار 
گرفته بود به طورى که پردیس پسرانه اصفهان بیش 
از دو هزار دانشجو داشت ولى در حال حاضر تالش 

مى شود از فارغ التحصیالن دانشگاه هاى آزاد و پیام 
نور به عنوان معلم استفاده شود.

بدون استفاده ماندن 7 هکتار امکانات 
آموزشى

دیگــر اســتاد دانشــگاه فرهنگیان شــهید آیت
 نجف آباد با هشــدار نسبت به بالاســتفاده ماندن 
مجموعه زیرســاخت هاى موجود در این دانشگاه، 
بیان داشت: طبق اعالم ســازمان مرکزى دانشگاه 
فرهنگیان کشور و بر اســاس بررسى 80 شاخص 
آموزشى، فرهنگى، پژوهشــى و رفاهى، این مرکز 
رتبه اول استان را در بین پنج مرکز و رتبه 15 کشور 

را در بین 98 دانشگاه به خود اختصاص داده است.
یکى از اساتید دانشــگاه خاطرنشان کرد: آنطور که 
مســئوالن اعالم کرده اند، با حذف این دانشــگاه 
قرار اســت از امکانات موجود براى برگزارى دوره 
هاى ضمن خدمت معلمــان بهره بگیرند که به نظر

 نمى رسد چنین کارى امکان پذیر باشد و در عین حال 
نمى توان توجیه اقتصادى نیز در مقایســه با حجم 
امکانات موجود در این دانشــگاه بــراى آن متصور

 شد.

 رئیس اتحادیه خوار و بار اصفهــان گفت: به دلیل 
فراوانى خوار و بار در اصفهان، قیمت خوار و بار امسال 

به مناسبت محرم و صفر افزایش نخواهد یافت.
مصطفى بحق با اشاره به قیمت حبوبات و خوار و بار با 
توجه به برگزارى مراسم هیئت هاى مذهبى در آستانه 
محرم، اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر با 
هیچ کمبودى در محصوالت خوار و بار مواجه نیستیم 
به همین دلیل شاهد افزایش قیمتى هم نخواهیم بود. 
وى بیان داشت: با ورود محصوالت جدید خوار و بار از 
اوایل مردادماه به سطح بازار که تا پایان شهریورماه 
نیز ادامه دارد، شاهد کاهش قیمت 10 تا 20 درصدى 

خوار و بار نسبت به دو ماه قبل بودیم.
رئیس اتحادیه خــوار و بار اصفهــان تصریح کرد: 
اصفهان وارد کننده خوار و بار است و به دلیل مسئله 

بحران آب و خشکسالى هیچ خوار و بارى در اصفهان 
به بار نمى آید.

 وى با اعالم اینکه قیمت خوار و بار،  بســته به تقاضا 
افزایش و کاهــش مى یابد، اضافه کرد: هر ســاله 
با نزدیک شــدن به محرم و صفر قیمــت خوار و بار 
افزایش مى یابد اما امسال به دلیل فراوانى کاال تغییر 
قیمتى در ایام قبل محــرم و صفر تا پایان این دو ماه 

نخواهیم داشت.
بحق با اشاره به اینکه میزان مصرف خوار و بار در بین 
مردم اصفهان نســبت به قدیم ها کمتر شده است و 
غذاهاى فانتزى و فست فودها جاى خود را به خوار و 
بار داده است، گفت: لپه و عدس بیشترین فروش را 
در بین خوار و بار دارد و ماش و نخود و لوبیا پلو (لوبیا 

چشم بلبلى) کمترین فروش را دارد.

اجالس جهانى پیر غالمان حســینى با حضور 60 
میهمان خارجى از بیش از 30 کشور جهان ازجمله 
کشورهاى عربســتان، بحرین، هند، لبنان، عراق، 
تانزانیا، انگلیس، آلمان، ســوریه، بنگالدش و یمن 

آغاز به کار کرد.
پیر غالم حسینى به افرادى اطالق مى شود که سن 
بیشتر از 70 سال دارند و بیش از 40 سال در مدح و 
رثاى اهل بیت(ع) فعالیت کرده اند و حافظ حداقل دو 

هزار بیت شعر در مدح اهل بیت(ع) هستند.
اســتاندار اصفهان در این مراســم گفت: دانشگاه 
حســینى، دانشــگاه معارف الهى اســت که در آن 

مى توان منطق عشق را آموخت.

رسول زرگرپور اظهار داشــت: اصفهان چهار مرتبه 
پایتخــت ایران بزرگ بــوده و امروز نیــز پایتخت 

فرهنگ و تمدن ایران اسالمى است.  
وى افزود: اســتان اصفهــان داراى 718 امامزاده 
الزم التعظیم، پنــج هزار و 400 مســجد، پنج هزار 
هیئت مذهبى و بیش از شش هزار مداح اهل بیت(ع) 
است و پیرغالمان و خادمان حسینى باالترین مدال 
افتخار یعنى افتخار خدمت به آستان قدس حسینى را

 دارند.
زرگرپور در پایان تصریح کرد: در عصر حاضر نداى 
توحید و شــعائر الهى نســخه نجات بخش و امید 

آزادگان جهان است.

مســئول آموزش مرکز بارورى و نابارورى اصفهان 
گفت: خرید و فروش اســپرم در مرکــز بارورى و 

نابارورى اصفهان صورت نمى گیرد.
مهرانگیز جعفــرزاده اظهار داشــت: متولیان مرکز 
بارورى و نابارورى اصفهان بخاطر اعتقادات شرعى 
به هیچ وجه تزریق اســپرم را در ایــن مرکز انجام 

نمى دهند.
وى بیان داشت: روش هایى که در این مرکز انجام 
مى شود از جمله اهداى جنین، اهداى تخمک و رحم 
اجاره اى بر پایه قوانین شــرعى و وزارت بهداشت و 

معرفینامه از دادگسترى صورت مى گیرد.
مســئول آموزش مرکز بارورى و نابارورى اصفهان 

افزود: بسیارى از خانواده ها به دلیل نابارورى یکى 
از زوجین در معرض طالق هستند و این یک مسئله 

تأسفبار ا ست.
وى اعالم کرد: این در حالى است که امروز نابارورى 
درمان پذیر است و بســیارى از زوج هاى نابارور با 
اســتفاده از روش هاى مختلف بارورى که در مرکز 
جامع بــارورى و نابارورى ارائه مى شــود، بچه دار 

مى شوند.
جعفرزاده گفت: مرکز بــارورى و نابارورى اصفهان 
یک مرکز تخصصى و آموزشــى و پژوهشى است 
که توانسته با روش هاى درمانى مختلف، نابارورى 

را کاهش دهد.

فرابورس ایران از تعویق عرضه یکجاى ســهام مدیریتى 
غیر کنترلى شرکت پتروشــیمى اصفهان به دستور مقام 

قضائى خبر داد.
شرکت فرابورس ایران در اطالعیه اى با قید «بسیار مهم» 
از تعویق عرضه یکجاى سهام مدیریتى غیر کنترلى شرکت 
پتروشیمى اصفهان به تعداد 71 میلیون و 279 هزار و 854 
سهم معادل 23/75 درصد از کل سهام این شرکت به دلیل 
آنچه اجراى دستور مقام قضائى عنوان شده خبر داده است. 
گفتنى است؛شــرکت کارگزارى بانک آینده بنا داشت بر 
اساس دســتور مراجع قضائى مبنى بر فروش اوراق بهادار 
توقیفى در وضعیت قابل فروش شرکت پتروشیمى اصفهان 
معادل 23/75 درصد از کل ســهام این شرکت متعلق به 
شرکت صنایع خودرو سازى ماهور اسپادانا را دیروز در تابلو 
بازار پایه« ج» فرابورس به قیمت هر ســهم هشت هزار و 

65ریال به مزایده بگذارد.
صنایع خودرو سازى ماهور اسپادانا از مجموعه شرکت هاى 
وابسته به بهروز ریخته گران اصفهانى، سرمایه دار بزرگ 
ایرانى است که در اوایل آذر ماه 89 با پرداخت نقد 30 درصد 
از وجه 64 میلیارد تومانى معاملــه بلوك 34/34 درصدى 
پتروشیمى اصفهان به شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین 
توانست کرسى مدیریتى متعلق به تأمین اجتماعى در هیئت 

مدیره «شصفها» را تصاحب کند.

تعطیلى تنها دانشگاه دولتى نجف آباد 
پس از 42 سال

قیمت خوار و بار در محرم و صفر 
افزایش نخواهد یافت

فعالیت 6000 مداح اهل بیت(ع) 
در اصفهان

خرید و فروش اسپرم در مرکز نابارورى اصفهان 
صورت نمى گیرد

تعویق معامله بلوك 
مدیریتى پتروشیمى اصفهان
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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 هــاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا 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 انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023000392 مورخ 1396/03/28 آقاى على سهیلى اصفهانى 
به شماره شناسنامه 41969 کدملى 1281516651 صادره از اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 71/66 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3674- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 

که در ازاى مالکیت مشاع اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى است درصورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/6/23 م الف: 11839  صفائى رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/194
اجراییه

شماره 951262 ش14 به موجب رأى شماره 682- 960 تاریخ 96/3/31 حوزه 14 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمید علیخانى فرزند منوچهر شغل: آزاد نشانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته وجه چک 
به شــماره 051964 عهده بانک رفاه کارگران و مبلغ یک میلیون و نهصد و چهل هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه ازتاریخ سررسید چک 95/4/29 
لغایت اجراى حکم در حق محکوم له ثمین ناظم زاده فرزند على شغل: حسابدار نشانى: اصفهان- شهرك 
صنعتى جى- خ سوم پالك 4- کیمیا چدن و نیم عشر حق االجرا. 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 تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 18561 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /477/ 6
اجراییه

شماره 951133، 951132 به موجب رأى شــماره 440046- 960997 تاریخ 96/1/20 حوزه چهارده 
شوراى حل اختالف اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- مرتضى مدنیان  2- حسن مدنیان 
3- مهدى مدنیان فرزند مجتبى نشــانى: هر سه مجهول المکان محکوم اســت به: حکم به محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 215/000/000 ریــال بابت مطالبه یکصد و هفت میلیون 
و پانصد هزار ریال بابت یک فقره چک به شماره 639580 مورخ 96/2/3 عهده بانک صادرات در پرونده 
کالســه 951132 و مطالبه مبلغ یکصد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت یک فقره چک به شماره 
639581 مورخ 95/2/14 عهده بانک صادرات و 5/635/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله 
وکیل محمد حسینلو نشانى: اصفهان خیابان شــریعتى غربى مجتمع رامین طبقه دوم دفتر وکالت آقاى 
حسین حمزه طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها که در باال ذکر شد تا تاریخ 
اجراى حکم در حق محکوم له رمضانعلى کوچکى ورنوسفادرانى فرزند رضا نشانى: اصفهان ابتداى خیابان 
صارمیه- جنب کوچه شادان خوار و بار فروشى سپاهان و نیم عشر حق االجرا. 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: 18564 شعبه 

14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /478 /6
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426793800023 شــماره پرونده: 9509986793801100 شــماره بایگانى 
شــعبه: 951100 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609976793800198 محکــوم علیه علیرضا قاســمى راد فرزنــد احمدرضا به نشــانى اصفهان خ 
جابرانصارى شهبازى فروردین نبش بنفشه 74- ط 2 (تضامنى) محکوم است به پرداخت مبلغ 22000000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 1490000 ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشر آگهى به مبلغ 
120000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 551898- 95/8/27 تا 
تاریخ اجراى حکم درحق محکوم له مهدى خردپیشه فرزند محمد به نشانى اصفهان خ مشتاق دوم خ مهر 
کوچه فرزاد پالك 47 و پرداخت نیم عشــر 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 استیفا 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 موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضایى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهــد بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 18565  شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /6/479
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960392 شماره دادنامه: 9609976796301510-96/5/31 مرجع رسیدگى: شعبه 33 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: معصومه نوروزى به نشانى اصفهان سه راه سیمین نبش کوى 117 
مجتمع دى طبقه 6 واحد 44 غربى کدپستى 98574-81777 وکیل: 1- على مومنى 2- مهشید داوران 
پور فرد هر دو به نشانى اصفهان سه راه سیمین نبش کوى 117 مجتمع دى طبقه 6 واحد 44 غربى خوانده: 
لطفعلى آقابابائى به نشانى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا 
شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: 
در خصوص دعوى خانم معصومه نوروزى با وکالت آقاى على مومنى و خانم مهشــید داوران پور فرد به 
طرفیت آقاى لطفعلى آقابابائى به خواسته مطالبه مبلغ 49/000/000 ریال وجه 7 فقره چک به شماره هاى 
644821- 84/2/20 و 644820-84/1/20 و 644822-84/3/20 و 644823-84/4/22 و 644824- 
84/5/20 و 644825- 84/6/20 و 568760-84/7/20 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 ارائه ننموده است 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 دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 49/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 847/500 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک هاى  موصوف (84/2/20 و 
84/6/20 و 84/3/20 و 84/1/20 و 84/5/20 و 84/7/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 

م الف: 18575 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/480
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960161 شماره دادنامه: 9609976796901959- 96/4/26 مرجع رسیدگى: شعبه 39 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى سلیمى به نشــانى خ مدرس کوچه سهیل صحر بن بست 
سلیمى پ 17 طبقه دوم وکیل: عاطفه رحیمى به نشانى شیخ صدوق شمالى جنب پل میر ساختمان 157 
طبقه اول واحد 13 خوانده: على صابونیان به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات 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 دادخواست مهدى سلیمى به وکالت عاطفه رحیمى به طرفیت على صابونیان به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره 95/9/15- 164312 و 95/10/15- 164314 عهده 
بانک صادرات شعبه اصفهان به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
و گواهینامه عدم پرداخت وجــه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه 
رسیدگى مورخه 96/4/26 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه اصل سند تجارى 
در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه 
خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاى 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/4/26 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستنداً به ماده 
11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم براساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 
2/705/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
غیابى و به مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از 
آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 18577 شعبه 39 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفه ان (مجتمع شماره دو)/6/482
ابالغ راى

کالسه پرونده: 95- 1589 شــماره دادنامه: 9609976793600212- 96/2/11 مرجع رسیدگى: شعبه 
6 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمود نقدى فروشــانى با وکالت قدرت ا... خسروى- اص- خ 
شیخ صدوق شمالى خ شیخ مفید کوچه سعدى جنوبى جنب ساختمان پاسارگاد دفتر آقاى احمدپور خوانده: 
مجید یوسفى اص- بعد از پل شهرستان- جنب بیمارستان چمران- مجتمع اطباء واحد 7 (مجهول المکان)  
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضا شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: دعوى محمود نقدى فروشانى با وکالت قدرت ا... خسروى به 
طرفیت مجید یوسفى بخواســته مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال وجه دو فقره حواله شماره 38753 و 
38755 عهده موسسه پس انداز و قرض الحسنه آل یاســین به انضمام مطلق خسارات قانونى، باتوجه به 
بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى موسسه آل یاسین که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر 
دلیلى حضور نیافته و دلیلى که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشــته، بر شورا ثابت است لذا 
به استناد مواد 198، 519 و 522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
180/000/000 ریال  بابت اصل خواســته و5/360/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/9/15 تا تاریخ وصول در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى به این مرجع خواهد بود و بیست روز پس از 
آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 18579 شعبه 6 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/6/483
ابالغ راى

کالسه پرونده: 95- 1583 شماره دادنامه: 9609976794300015- 96/1/9 مرجع رسیدگى: شعبه 13 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمود نقدى فروشانى – خمینى شهر بلوار شهید بهشتى فاز اول 
دانش 3 پالك 108 با وکالت قدرت اله خسروى- اصفهان خ شیخ صدوق شمالى خ شیخ مفید کوچه سعدى 
جنوبى جنب ساختمان پاسارگاد دفتر آقاى احمدپور خوانده: مجید یوســفى مجهول المکان با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. رأى قاضى شــورا: دعوى آقاى محمود نقدى فروشانى با وکالت قدرت اله خسروى به طرفیت 
آقاى مجید یوسفى بخواســته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال (یکصد میلیون ریال) وجه حواله شماره 
38751 مورخ 90/3/24 عهده موسسه قرض الحسنه آل یاسین به انضمام مطلق خسارات قانونى، باتوجه 
به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى موسسه قرض الحسنه آل 

یاسین که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
در جلســه به هر دلیلى حضور نیافته و دلیلى که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته، بر شورا 
ثابت است لذا به استناد مواد 198، 519 و 522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال (یکصد میلیون ریال) بابت اصل خواسته  و3/370/000 ریال و هزینه 
هاى نشر آگهى با احتساب اجراى احکام بابت هزینه دادرســى و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/9/14 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى 
بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى به این مرجع خواهد بود. م الف: 18580 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/6/484
ابالغ راى

کالســه پرونده: 1588 شــماره دادنامه: 9609976793600211- 96/2/11 مرجع رسیدگى: شعبه 6 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمود نقدى فروشانى با وکالت قدرت ا... خسروى- اص- شیخ 
صدوق شمالى- خ شیخ مفید- کوچه سعدى جنوبى جنب ساختمان پاسارگاد دفتر آقاى احمدپور خوانده: 
مجید یوســفى- اص- بعد از پل شهرستان- جنب بیمارســتان چمران- مجتمع اطباء واحد 7  (مجهول 
المکان) با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشــورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: دعوى محمود نقدى فروشــانى با وکالت قدرت ا... 
خسروى به طرفیت مجید یوسفى بخواسته مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال وجه دو فقره حواله شماره 
هاى 38754- 90/5/14 و 38752- 90/4/10 عهده موسســه پس انداز و قرض الحسنه آل یاسین به 
انضمام مطلق خســارات قانونى، باتوجه به بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت 
صادره از سوى موسســه آل یاسین که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلى حضور نیافته و دلیلى که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء 
نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 198، 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواسته و5/360/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 95/9/15 تا تاریخ وصول (تقدیم دادخواست) که 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى به 
این مرجع خواهد بود  و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشد. م الف: 18581 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/6/485

ابالغ راى
کالسه پرونده: 276/96  شماره دادنامه: 9609976805200590 مرجع رسیدگى: شعبه 52 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: محمود نقدى فروشانى نشانى خمینى شهر بلوار بهشتى خ عمران خ دانش پ 
3 خوانده: على مهرپور تختمشلو نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بابت 
سه فقره چک بانضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى محمود نقدى فروشانى به طرفیت على مهرپور تختمشلو به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 
ریال وجه چک به شماره ى 226155- 95/9/20، 226156- 95/10/30، 226158- 95/12/25 بانک 
صادرات مطلق خسارات قانونى، باتوجه 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 این که خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه 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 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
و3/640/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک 95/9/20- 95/10/30- 95/12/25 تا تاریخ اجراى حکم در حق 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: 18582 شعبه 52 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/6/486
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد کالسه پرونده:686/96 شــماره دادنامه:96/06/07-1119 
مرجع رســیدگى کننده: شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: رســول نوروزى وکیل 
خواهان: امیــر ژیانپور به نشــانى اصفهان خ طیب ســاختمان آرمان بلوك مرکزى واحــد 205 خوانده 
حســین میرزایى به نشــانى مجهول المکان بخواســته: مطالبه چک گردشــکار: پس از ارجاع به این 
شــعبه و ثبت به کالســه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صــدور راى مى نمایــد. راى قاضى شــورا درخصوص 
دعوى رســول نوروزى بوکالت امیر ژیانپور بطرفیت حســین میرزایى به خواســته مطالبه مبلغ ســى 
و شــش میلیون و پانصد هزار ریال وجــه یک فقره چک بشــماره 9410/214614 بعهــده بانک ملى

  بانضمام هزینه هاى دادرســى و خســارت تاخیر درتادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفــه. نظربه بقاء 
اصول مســتندات در ید خواهان که حکایت از اشــتغال ذمه خوانده داشــته و نظربه عدم حضور خوانده 
على رغم ابــالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطــالن دعوا لذا دعوى 
مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مســتنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى 
دادگاههــاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســى و شــش 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ دویســت و بیست و یک هزار تومان بابت 
هزینه دادرســى و خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 95/08/15 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعــالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى دراین شــورا و ســپس ظرف همین مــدت قابل تجدیدنظــر درمحاکم عمومى
 دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. 5823/م الف-مسیبى قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/6/487 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 329/96 مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل 
اختالف نجف آباد.خواهان: مرتضى معینى نشانى: نجف آباد-خ پانزده خردادشمالى ك ش صفرى فرعى 
اول پ10 خوانده: زهرا شــریفى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
353611-94/12/04 جمعا به مبلغ بیست و هشت میلیون ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مرتضى 
معینى به طرفیت زهرا شریفى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را 
دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هشت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 141/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از 
باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 1394/12/04 لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 5821/م الف-قاضى 

شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/ 6/488
مزایده

 در پرونده کالســه 657/96 اجرایى و به موجب دادنامه 799-95 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى غالمرضا شفیعى فرزند قاسم محکوم است به پرداخت مبلغ 72/000/000 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ ... ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى مهندس على جابرى هارونى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: خودرو سوارى 
پراید بشــماره انتظامى 421ص41 ایران 43 با درنظرگرفتن 40آیتم فوق الذکر و ســایر مشخصات فنى 
قابل کنترل و بررسى معاینه فنى در وضعیت نامعلوم قیمت پایه جهت نظریه کارشناسى مبلغ پنج میلیون 
و پانصد هزارتومان ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناســى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/07/17 ساعت 
10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده

 از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 5818/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگســترى 
نجف آباد/6/489 

اجراییه
- شــماره 73/96 ش ح11 به موجب راى شــماره 343 تاریخ 96/03/18 حوزه 11 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه رضا جلیلى به نشانى مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ دوازده میلیون تومان بابت اصل خواســته و مبلغ 1/535/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از زمان دادخواســت 95/11/20 لغایت اجراى حکم و همچنین پرداخت 
مبلغ ششصد هزار تومان بعنوان نیم عشــر دولتى مى باشد. محکوم له: فرید امامى به نشانى: نجف آباد خ 
رضایى جنوبى کوچه صادقى پالك 33 کدپستى 8518676436. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 5810/م الف-شعبه 11 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/6/490 
حصر وراثت

محمدباقر ملکى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 435 به شرح دادخواست به کالسه 605/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه عباسى ملک آبادى 
بشناســنامه 5 در تاریخ 96/01/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-ابراهیم ملکى نجف آبادى ش ش 851، 2-محمدرضا ملکى نجف آبادى ش ش 124، 
3-مصطفى ملکى نجف آبادى ش ش 23448، 4-محمدباقر ملکى نجف آبادى ش ش 435، 5-مهرى 
ملکى نجف آبادى ش ش 3244، 6-طاهره ملکى ش ش 306، 7-زهرا ملکى نجف آبادى ش ش 345، 
8-صغرا ملکى نجف آبادى ش ش 863، 9-مریم ملکى نجف آبادى ش ش 31264، (فرزندان متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 5820/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/491 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به على اصغرحبشى دادخواستى به خواسته استرداد به طرفیت شما به 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 363/96ش8 ح ثبت و براى مورخ96/8/20 
ســاعت6عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 
نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1209 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/6/508 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به اقاى کورش قیاسى خواهان آقاى علیرضا نصر اصفهانى دادخواستى 
با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 386/96 
ش 10 ح ثبت و براى روز شــنبه مورخ 96/7/29 ســاعت 9/30 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف:1217  شعبه دهم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/6/511 

ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان فریبرزخسروى باوکالت رضاخســروى   دادخواستى مبنى بر الزام به حضور در دفتر 
خانه جهت تنظیم سندرسمى به طرفیت خوانده آقاى اسماعیل محمدى  در این مرجع  به کالسه 300/96 
ش2 ح مطرح نموده اند و وقت رســیدگى نامبرده براى حضور طرفین به تاریخ 96/7/30 ساعت 5 بعد از 
ظهرتعیین گردیده اســت، على هذا با توجه اینکه خوانده مجهول المکان میباشد وفق  ماده 73ق.آ.د.م از 
تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشــر تا چناچه خوانده مطلع گردید جهت دربافت دادخواست 
جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى به این واحد مراجعه نمایند. م الف: 1200دفتر شعبه دوم شوراى 

حل اختالف حقوقى شاهین شهر/ 6/512 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به مهدى براتى دادخواستى به خواسته به طرفیت شما به شوراى حل 
اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالســه 96/217 ش 5ح ثبت و براى مورخ 96/7/24 ساعت 6 
عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شوید، و 
اال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف:1213  شــعبه پنجم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه/ 6/513 
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610103759304758 شــماره پرونده: 9609983759300996  شماره بایگانی 
شعبه: 961203 خواهان محبوبه رستمى فرزندحبیب اهللا  دادخواستى به طرفیت خوانده على کردبچه یبر 
فرزند عبداهللا مقدم به خواسته طالق به در خواســت زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین 
شهر نموده است که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرســتان شاهین شهر واقع در استان 
اصفهان- شاهین شهر – ارجاع و به کالســه961203 ثبت  گردیده که وقت رسیدگى آن1396/8/14و 
ساعت 10:30صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 37 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار آگهى مى شــود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف : 1215دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان 

شاهین شهر (3حقوقى سابق)/6/514  
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759502509 شماره پرونده: 9609983759500287 شماره بایگانی شعبه: 
960296 خواهان/شاکى بانک مهراقتصادبه نمایندگى علیرضازمانى دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم 
اکبروشاهرخ همگى شــجاعى ومحمدعلى خادم القرانى وعلى کریمى علویجه ویداله ترنیان  به خواسته 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه4 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9609983759500287 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/07/25 و ساعت 10:00 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده متهم اکبروشاهرخ همگى شجاعى ومحمدعلى خادم القرانى 
وعلى کریمى علویجه ویداله ترنیان درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف : 1026 

شعبه  4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/ 6/515 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست : 9610463759200054 شماره پرونده: 9509983759200143 شماره بایگانی شعبه: 
950146 خواهان امیرحسین خلیفه محمودى دادخواستى  به طرفیت خوانده سهیال طاهرى وبانک قوامین  
به خواسته اعتراض ثالث اصلى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به 
کالسه 950998359200143 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/10/12 ساعت 12:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف 

1190دفترشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/ 6/516 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت : 9610463759200055 شــماره پرونده:9309983759201164 شماره بایگانی 
شــعبه: 931204 خواهان اصغرحاتمیان جزى دادخواســتى به طرفیت خوانده حسن غفارى وحیدرعلى 
عارفیان ورضاشاه رجبیان وحسن حکیمیان واحمد صادقى سینى و رمضان محمدى وامیر قربانى واداره 
ثبت اسنادوامالك شــاهین شــهرواکبریزدانى واحمدرضا حکیمیان واصغر باقرى و ابراهیم اسفندیارى 
وناصرگرسیوزوفرامرزمختارى و روح اله ریاحى وسجادسجادى جزى ومحمدمولویان واصغرگرسیوزوبانک 
کشاورزى گز به خواسته ابطال سند(موضوع ســند مالى اســت)وابطال نظریه هیات حل اختالف اداره 
ثبت اســناد  تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان شاهین شــهر نموده که جهت رســیدگی به شعبه 
2دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9309983759201164 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/10/05 و ساعت 09/30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف1221 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/ 6/517 
حصر وراثت

لیالیراقى بشناسنامه شماره 71  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشــماره 96/ 335 تقدیم این شــورا نموده چنین اشــعار داشته اســت که شــادروان مهدى یراقى  به 
شناسنامه شــماره 37886 در تاریخ1395/10/6 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- احمدرضایراقى  فرزند مهدى شــماره شناسنامه 2555  نســبت با متوفى فرزند 2- لیالیراقى فرزند 
مهدى شماره شناسنامه 71   نسبت با متوفى فرزند 3- منیژه شــیرزاد  فرزند حبیب اهللا شماره شناسنامه 
551   نسبت با متوفى همســر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف:1231شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر- (آزاد)/6/518 
حصر وراثت

على محمودى کوهى بشناسنامه شماره 17373  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 96/ 342 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان بهرامى زاده  
به شناسنامه شماره 160 در تاریخ 96/5/13 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- على 
محمودى کوهى  فرزند داریوش شماره شناسنامه 17373  نسبت با متوفى فرزند 2- محمدعلى بهرامى 
زاده فرزند اسداله شماره شناسنامه 18   نســبت با متوفى پدر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1227  شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر- (آزاد)/6/519 
حصر وراثت

خانم نرگس عابدى بوکالت ازخواهان پرونده (ســمیراطباطبائى) باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 96/ 339 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان ابوالقاسم طباطبائى  به شناسنامه شــماره 44 در تاریخ 96/5/22درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- گوهرتاج برکتیان  فرزند عباس شماره شناسنامه 90860  نسبت با متوفى همسر 
2- ساراطباطبائى فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 1565   نســبت با متوفى فرزند 3- سمیراطباطبائى  
فرزند ابوالقاسم شــماره شناسنامه 17651   نسبت با متوفى فرزند 4- ســهیل طباطبائى فرزند ابوالقاسم 
شماره شناسنامه 9042  نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1225 شعبه اول حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر- (آزاد)/6/520 
ابالغ 

کالســه پرونده: 96/364 ش8ح  شــماره قــرار: 278-96/6/11 تاریخ: 96/6/11 مرجع رســیدگى: 
حوزه 8 شوراى حل اختالف: شــاهین شــهر.خواهان :رضامختارى ف محمدعلى به نشانى اصفهان-خ 
میرزاطاهرکوچه57پ67.خوانده:على اســحاقیان به نشــانى مجهول المکان.خواسته:صدورقرارتامین 
خواسته.گردشکار:خواهان بشرح باال بطرفیت خوانده دادخواستى بخواسته فوق اقامه ودرخواست رسیدگى 
وصدور قرار تامین خواسته به اســتناد(مدارك موجوددرپرونده)رانموده است که پس از قبول دادخواست 
وثبت به کالسه فوق شورا حوزه دروقت فوق العاده بتصدى امضاءکنندگان زیرودرحضور/غیاب /خواهان/

خوانده تشکیل بابررسى اوراق پرونده بشــرح زیر مبادرت به صدور راى میشود.قرارتامین خواسته:نظربه 
اینکه خواهان با تقدیم درخواســت تقاضاى صدورقرارتامین به اســتنادنظریه کارشناسى وقبض سپرده 
225014نموده اســت چون ارکان وشرایط درخواست فراهم میباشد لذا شــورا به استناد ماده 292قانون 
تجارت وماده108وماده117قانون آیین دادرســى مدنى قرار تامین خواسته معادل مبلغ 154/500/000 
ریال از اموال خوانده /خواندگان متضامنا/ بالمناصفه  على اسحاقیان تا پایان رسیدگى صادر اعالم میدارد 
این قرار پس قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این شورا میباشد. م الف: 1211- اسالمیان، شعبه 

هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/6/521
ابالغ راي

شماره دادنامه: 249 شماره پرونده: 120-96/5/2خواهان:فرح ناززنده زبان فرزندیداله به نشانى: شاهین 
شهر-بلوارطالقانى-فرعى11-نیم فرعى6جنوبى پالك 47خوانده : حمیدرضااسکندرى فرزندمحمدعلى 
به نشانى : شــاهین شــهر-منازل چوبى -فرعى 19 شرقى پالك 223، خواســته : مطالبه چک به مبلغ 
140/000/000 ریال به شماره569259 .گردشکار: باعنایت به اوراق ومحتویات پرونده اظهارات طرفین 
ونیزنظریه اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور 
راي می نماید. راي شورا: در خصوص دعوى فرح ناززنده زبان فرزندیداله  به طرفیت حمیدرضااسکندرى 
فرزندمحمدعلى به خواســته مطالبه مبلغ یکصدوچهل میلیون ریال به اســتناد یک فقره چک به شماره 
569259عهده بانک مســکن مورخ 94/7/25  به انضمام هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه نظر به اینکه 
مستندات مذکور براشتغال ذمه به میزان خواســته داللت دارد ونامبرده باوجود ابالغ اخطاریه وضمائم آن 
واستحضار ازجریان دادرسى درجلسه مقررحضور نیافته و نسبت به دعوى و مستندات آن هیچگونه ایراد 
واعتراضى به عمل نیاورده ودلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است. شورا با استصحاب 
بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستند به ماده 198 و 515 و 519 
و502و503و522قانون آیین دادرســى مدنى وو مواد 310 و 313 قانون تجارت ناظر به ماده 249 قانون 
آیین تجارت ومستندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور 
مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام راى بر به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوچهل 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ1/880/000بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رســید چک لغایت اجراى حکم که محاســبه آن با دایره اجراى احکام است در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م 

الف: 1198 سیدسیروس فتحى فر قاضى شعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/6/522 
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9609973759200200 شــماره پرونده: 9509983759200939 شماره بایگانی شعبه: 
950955 خواهان: آقاى علیرضا کیان پور فرزند عبدالرضا  به نشــانى–اصفهان – خمینى شــهر خ امام 
شمالى ك شهیددباغى بن بست گلبهار ، خواندگان:1.آقاى اسماعیل اسدى فرزند برجعلى 2.آقاى حجت 
درخشنده 3.آقاى داودعلى نصرالهى ســرناوه فرزندبرجعلى همگى به نشانى مجهول المکان  ، خواسته : 
مطالبه وجه بابت...  ، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى علیرضا کیان پور فرزندعبدالرضا به طرفیت 
آقایان 1-داودنصرالهى سرناوه فرزند برجعلى2-اسماعیل اسدى3-حجت درخشنده به خواسته تقاضاى 
صدور حکم  مبنى بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلــغ 270/000/000 ریال بابت دو فقره چک به 
شماره036/884319 مورخ 95/6/25 به مبلغ 100/000/000ریال و 036/884320 مورخ95/7/25به 
مبلغ 170/000/000ریال هردوعهده بانک انصار به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید لغایت اجراى حکم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه وجود اصل چک در ید دارنده 
دلیل بر اشتغال ذمه صادر کننده و صدور گواهى عدم پرداخت آن از ســوى بانک محال علیه موحد عدم 

پرداخت چک از سوى خوانده میباشد و ازطرفى خواندگان  على رغم استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه 
حضور پیدا ننموده و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده است لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق 
دعوى خواهان را ثابت و وارد تشخیص ومســتندا به مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 ، 
515 ، 519و 522 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امــور مدنى و تبصره الحاقى به 
مورخ 76/3/10 مصوب مجمع تشخیص مصلحت به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره 
مذکور مصوب 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان به تضامنى به پرداخت مبلغ دویست 
وهفتادمیلیون ریال بابت اصل خواسته وازباب تســبیب به پرداخت مبلغ هشت میلیون وچهارصدوبیست 
وپنج هزارریال  بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم 
قابل محاســبه در واحد اجراى احکام مدنى بر اساس شــاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران در حــق خواهان محکوم و اعــالم میگردد .رأى صــادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه وپس ازآن ظــرف همین مدت  قابل تجدیدنظرخواهــى در دادگاه محترم

 استان اصفهان مى باشد. م الف:1207 _اسالمیان رئیس شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان 
شاهین شهر/ 6/523

ابالغ راى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده:574/96 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان: زهرارمضانى به نشانى کهریزســنگ خ ولیعصر کوى دوازدهم بن بست 
خجسته پ73، خواندگان 1.بابک داودى به نشانى فیروزآباد سرنبش خ شیخ بهایى نمایشگاه بابک 2.طیبه 
خوراسگانى به نشانى مجهول المکان بخواسته: انتقال سند گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى زهرا رمضانى بطرفیت 
1.بابک داودى2.طیبه خوراسگانى بخواسته الزام خواندگان به انتقال سندرسمى یکدستگاه اتومبیل بشماره 
انتظامى پژو405 بشــماره پالك انتظامى 53-162ن35 مدل 83 بانضمام هزینه هاى دادرســى، شورا 
باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و مدارك تقدیمى ایشان ضمیمه قولنامه مورخ 95/08/05 
و اســتعالم واصله از اداره راهور مورخ 96/04/07 و رونوشت سندرســمى و قطعى اتومبیل که جملگى 
داللت بر مالکیت خوانده ردیف دوم مى نماید، و نظربه این که خوانده ردیف اول درجلســه حاضر گردیده 
و دفاع موجهى بعمل نیاورده اســت و باتوجه به اینکه خوانده ردیف دوم على رغم ابالغ قانونى درجلسه 
حاضرنگردیده و الیحه اى نیز ارائه ننموده است، لذا شورا دعوى خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 
220،221،222 قانون مدنى و ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به 
حضور در دفترخانه اسنادرسمى و انتقال رسمى و قطعى سند اتومبیل فوق الذکر بنام خواهان و محکومیت 
خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه هاى نقل و انتقال سنداتومبیل موصوف درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید و درخصوص هزینه هاى دادرسى با عنایت به مسترد نمودن این از خواسته شورا مستندا به بند 
ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به رد دعوى خواهان صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت 
به خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقى دادگسترى شهرســتان نجف آباد  مى باشد. و راى صادره نسبت 
به خوانده ردیف اول حضورى و ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم حقوقى دادگسترى 

نجف آباد مى باشد. 5843/م الف-مسیبى  قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/6/524
ابالغ نظریه کارشناسى

احتراما عطف به ابالغ کارشناسى در پرونده کالسه 950153 موضوع دعوى آقاى آنژل بروشالمى فرزند 
یوســف با وکالت آقاى کاظمى بطرفیت آقاى حاج جعفر کریم زاده نجف آبادى به خواســته محکومیت 
خوانده دائر به انجام تعهد به قرارداد عادى مورخ 1351/3/16 (تحویل و انتقال تمامیت شش دانگ یک 
قطعه زمین) که را طبق نقشه و متراژ ترسیمى توســط آقاى غالمعلى جمشیدیان که ضمیمه مبایعه نامه 
بوده، به مساحت 879 مترمربع با حدود معین شــماال بطول 9 متر به خیابان اصفهان نجف آباد و قسمتى 
به دیوار 2 باب مغازه جدید االحداث تحت پالکهاى فاقد ذکر شــماره بطول 8/50 متر کال شــرقا در دو 
قسمت؛ قسمت اول به دیوار یکى از مغازه بطول 6/30 متر و قسمت دوم به دیوار باغ 468 بطول 44/70 
متر؛ جنوبا به باقیمانده قطعه 470 بطول 19/30 متر متعلق به خود فروشــنده؛ غربا به کوچه ى 4/70 متر 
بطول 50/70 متر با کلیه ملحقات و ملزمات و دیوار و زمین و حق زارعانه و مالکانه که خود فروشنده طبق 
قولنامه توافقى با مالک تحت شماره 195 مورخ 50/6/24 که در سهم زارعانه زارع بوده با قید به اینکه خود 
ایشان (فروشنده) ملتزم هرگونه فسادى خواهد بود به مورث خواهان یوسف بروشالمى فروخته است. حال 
پس از سالها مراجعه، فروشنده از تحویل و انتقال ملک خوددارى کرده است. به استحضار مى رساند پس 
از مطالعه پرونده در معیت خواهان و نیز وکیل محترم وى از محل معرفى شــده خواهان که مدعى است 
توسط مورث وى خریدارى شده است بازدید، معاینه و مساحى بعمل آورده با حدود مندرج در مبایعه نامه 
مطابقت داده، نتیجه به شرح ذیل گزارش مى گردد: 1. محل معرفى شده زمین محصولى است که در حال 
حاضر در ید و تصرف شخصى بنام آقاى حســن مومنى دهقى است، به عنوان یک گاراژ تعمیرات وسایل 
نقلیه از آن استفاده مى شود و نامبرده با ارائه تصاویر اسناد و مدارك مربوط به محل مدعى است ملک را از 
مجتمع اقتصادى کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان خریدارى کرده است. 2. با برداشت مختصات 
محل (UTM) و مطابقت با نقشه هاى ثبتى و مطابقت با اســناد و مدارك ابرازى متصرف ملک معلوم 
گردید متنازع فیه بخشى از ملک 391/374 بخش 9 ثبت اصفهان متعلق به فرزندان مرحوم محمد جعفر 
کازرونى و اقارب درجه اول وى بوده اســت که به موجب حکم شماره 11/22/222 مورخ 61/6/6 حاکم 
شرع نجف آباد و به موجب نامه شماره 59- 479/ش مورخ 67/8/21 اجراى احکام و بموجب حکم قطعى 
شماره 100/6/61/ت مورخ 66/4/22 دادسراى انقالب اســالمى اصفهان مصادره، سپس به موجب بند 
«د» تبصره 11 قانون بودجه سال 1365 به کمیته امداد امام خمینى (ره) واگذار کردیده است و کمیته نیز 
به موجب قرارداد فروش بصورت ترك مزایده شماره 329/ف/6 مورخ 1392/5/17 موازى 818/4 سهم 
معادل همین مقدار مترمربع شامل محل معرفى شده توسط خواهان را به متصرف فعلى آقاى حسین مومنى 
دهقى فرزند حسنعلى با شــماره تلفن همراه 09133317006 واگذار کرده است و به موجب سند انتقال 
شماره 135995 مورخ 93/1/20 دفترخانه 21 اصفهان مورد ابتیاعى بصورت سهم مشاع نسبت به 674/4 
سهم از 2116000 سهم ششدانگ پالك 391/374 بخش 9 ثبت اصفهان به نامبرده انتقال گردیده است؛ 
همچنین متصرف آقاى حسن مومنى دهقى نسبت به بخشــى از مورد ابتیاعى شامل جبهه اول ملک در 
مجاورت خیابان (جاده اصفهان- نجف آباد) اقدام به اخذ سند مفروز به میزان 40/30 مترمربع تحت پالك 
391/2045 مجزى شده از 374 نموده که ذیل ثبت 21093 صفحه 578 دفتر 10 امالك، بنامش ثبت و 
سند تک برگى صادر و تسلیم شده است. 3. خوانده که مجهول المکان اعالم شده است در محل شناسایى 
نشد و امکان برقرارى ارتباط با وى میسر نگردید تا اظهارات مشارالیه استماع و نسبت به ادعاى خواهان 
از طریق ایشان تحقیق شود لذا با توجه به ســوابق ثبتى موجود در پرونده ثبتى پالك 374 ملکى کمیته 
امداد هیچگونه سابقه مالکیت رسمى بنام خوانده آقاى حاج جعفر کریم زاده نجف آبادى مشاهده نگردید. 
لیکن وکیل محترم خواهان مدعى است خوانده به عنوان کشاورز ملک مزبور محل را از مالک بابت حقوق 
زارعانه خود دریافت داشته و به موکل وى فروخته است. «نتیجه و نظر کارشناسى» الف. میزان و مساحت 
ملک ابتیاعى مورث خواهان با محل معرفى شده تحت تصرف آقاى حسن مومنى دهقى که محل را بدوا 
به موجب قرارداد عادى شماره 329 مورخ 92/5/17 از طرف کیمته امداد امام (ره) ابتیاع نموده سپس به 
موجب سند رسمى شــماره 135995 مورخ 93/1/20 دفترخانه 21 اصفهان انتقال گرفته است. مطابقت 
مى نماید لکن شــماره پالکهاى مندرج در قولنامه عادى ابرازى خواهان نسبت به حدین شرق و جنوب 
ملک ابتیاعى مذکور در سطر ششم و هفتم (به پالکهاى 468 و 470) محدود نبوده و مطابق نیست؛ بلکه 
به باقیمانده پالك 374 و مفروزات آن محدود است نه قطعات 468 و 470. ب. بنظر مى رسد صرف نظر 
از مطابقت یا عدم مطابقت قطعى محل معرفى شده با مبایعه نامه عادى مورخ 51/3/16 ابرازى خواهان 
براى اطمینان از محل وقوع ملک ابتیاعى الزم است از هر طریق ممکن فروشنده (خوانده) ملک به مورث 
خواهان شناسایى شود تا از وى نسبت به موضوع تحقیق گردد واال با توجه به مراتب معنونه و با عنایت به 
اینکه محل معرفى شده در ید و تصرف شخص دیگرى غیر از خوانده است که داراى سند مالکیت مشاع 
و مفروز مى باشــد هرگونه اظهارنظر قطعى دیگر خالى از اشکال نیست. م الف: 5846 شعبه پنجم دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد /6/526 

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان محمودفاضل دادخواستى به خواســته الزام خوانده ... به طرفیت خوانده امیر،اسماعیل،شکراله 
همگى زمانى به شوراى حل اختالف شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 592/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/07/25 ســاعت 4 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 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. 5848/ م 

الف شعبه هفتم شوراى حل اختالف نجف آباد/6/531 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103764803180 شماره پرونده: 9509983764800683 شماره بایگانى شعبه: 
950709 درخصوص شــکایت آقاى غالمرضا عبدالهى فرزند کرمعلى علیه آقــاى صادق مرادى فرزند 
سعید دائر بر سرقت گوشى تلفن همراه که پرونده تحت شماره ى 9509983764800683 و کالسه ى 
950709 در این دادگاه ثبت گردیده وقت رسیدگى براى روز یکشنبه مورخ 1396/07/11 ساعت 10 صبح 
تعیین شده است؛ لذا به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى مى شود تا متهم در وقت رسیدگى فوق در این شعبه واقع در بخش جلگه- شهر هرند- میدان سردار 
آقابابا ئى- دادگاه عمومى بخش جلگه حاضر گردد؛ در غیــر اینصورت دادگاه در این خصوص غیابًا اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود. شعبه اول دادگاه عمومى بخش جلگه ا /6/557
ابالغ رأى

شماره دادنامه :9609973654200883  شماره پرونده : 9609983654900164   شماره بایگانى شعبه 
: 960514   پرونده کالسه 9609983654900164 شــعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان 
تصمیم نهایى شماره شاکى :  آقاى سید مجتبى موسوى اشترجانى فرزند سیدکمال به نشانى اصفهان – 
اشترجان بلوار شهدا ك بوستان ، متهم:آقاى مهدى امامى فرزند عوضعلى به نشانى اصفهان – فالورجان ، 
اتهام : ایراد صدمه بدنى غیر عمد بر اثر تصادف رانندگى دادگاه با مالحظه محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و بشــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید . رأى دادگاه درخصــوص اتهام آقاى مهدى امامى 
فرزند عوضعلى دایر بر تخریب عمدى خودرو پژو 405 متعلق به شــاکى آقاى سید مجتبى موسوى فرزند 
سید کمال 32 ساله با وکالت آقاى حامد سردارى بدین شرح که شاکى مدعى شده است متهم با خودروى 
پژو پارس خود با شماره 93 ى 732 ایران 23 با سرعت بسیار زیاد و بصورت عمدى با خودروى اینجانب 
برخورد کرده و متوارى مى گردد و بعداً در جمعى ادعا کرده که من عمداً این کار را کردم و ... دادگاه با توجه 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده ازجمله شکایت شــاکى ، شهادت شهود و مفاد اظهارات متهم و عکس 
هاى گرفته شده و پیوست پرونده بزه انتســابى به وى را محرز و مسلم دانسته مستنداً به ماده 677 قانون 
مجازات اسالمى کتاب پنجم تعزیرات متهم را به تحمل ده ماه حبس تعزیرى محکوم مى نماید رأى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف: 574 مهدى عسکرى ارانى – رئیس 

شعبه 104 دادگاه کیفرى دو فالورجان /6/561 

باقیمانــده پــالك ثبتــى 
391/374 بخــش 9 ثبت 

اصفهان 
S=680 m2 حدود تقریبى

391/3306
پالك ثبتى 
391/2045

S=40/03 m2

کروکى محل وقوع ملک معرفى شده توسط خواهان و تحت تصرف آقاى حسین مؤمنى دهقى

 بهطرفنجفآباد
به طرف اصفهان

پیاده رو خیابان و بلوار امام خمینى (ره)

شت
دیبه

ه ار
کوچ
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بنز رسماً  به ایران آمد
گروه صنعتى ایران خودرو و شرکت مرسدس بنز آلمان 
قرارداد ایجاد شرکت مشترك در حوزه فروش و خدمات 
پس از فروش خودروهاى تجارى را امضا کردند. همچنین 
قرارداد دو شـرکت مشـترك دیگر نیز در ماه هاى آینده 

نهایى خواهد شد.
مدیرعامل گـروه صنعتى ایران خودرو در این مراسـم با 
اشاره به امضاى قرارداد و تفاهمنامه با شرکت بنز در تولید 
و فروش محصول سوارى، ابراز امیدوارى کرد که با توجه 
به همکارى هاى دو شرکت در حوزه خودروهاى تجارى، 
همکارى طرفین در خصوص تفاهمنامه و قرارداد سال 

گذشته نیز به همین منوال پیگیرى شود.

زمان واریز یارانه نقدى 
شهریور مشخص شد

هفتاد و نهمین مرحله یارانه نقدى بامداد یک  شـنبه 26 
شـهریورماه به حسـاب سرپرسـتان خانوار واریز و قابل 

برداشت خواهد شد.

پرداخت تسهیالت 4 میلیونى 
به بازنشستگان از مهرماه

محمـود اسـالمیان، مدیرعامل صندوق بازنشسـتگى 
کشورى از پرداخت هزار و 200 میلیارد تومان تسهیالت 
وام قرض الحسنه4 میلیون تومانی به 300 هزار بازنشسته 

کشورى خبر داد.

پرداخت سود سهام عدالت با 
اولویت بندى دهک ها 

مشـاور رئیس  سـازمان خصوصى سـازى در مورد واریز 
سود سهام عدالت به حساب مشمولین تا پایان شهریور 
ماه امسـال اظهار داشـت: بـا توجه بـه  اینکه سـازمان 
خصوصى سازى از سى ام فروردین ماه از کلیه مشمولین 
درخواست اعالم شـماره شـبا کرد، تاکنون 31 میلیون 
و 500 هزار نفر شـماره شـباى خود را به سـامانه ما وارد 
کرده انـد و 37 میلیـون و 500 هـزار نفـر نیـز صـورت 

حساب هاى خود را در سامانه مشاهده کرده اند.
جعفر سـبحانى،  با بیان  اینکه براى پرداخت سود سهام 
عدالت اولویت بندى خواهیم داشت افزود:  براى پرداخت 
سود سـهام عدالت به مشمولینى که شـماره شباى خود 
را وارد سـامانه کرده اند با اولویت بندى دهک ها سـودها 
را پرداخت خواهیم کرد کـه براى این منظـور در انتظار 

مصوبه شورا هستیم.

کدام استان ها 
بیشترین آزادراه را دارند؟

براسـاس آمارى که وزارت راه و شهرسـازى اعالم کرده 
بدون احتساب راه هاى روستایى، در حال حاضر 87 هزار و 
166 کیلومتر راه فعال در تمام استان هاى ایران وجود دارد، 
راه هایى که به آزادراه، بزرگراه، راه اصلى و راه فرعى تقسیم 
مى شود. استان فارس با داشتن 9 هزار کیلومتر بیش از 10 
درصد از جاده هاى ایران را در خود جاى داده است که از این 
نظر رکوردار به حساب مى آید. پس از فارس، استان هاى 
خراسان رضوى، کرمان، سیستان و بلوچستان  و دو استان 

اصفهان و خراسان جنوبى قرار گرفته اند.

سالى 21 کیلوشیرینى و 
شکالت مى خوریم

دبیر انجمن صنفى صنایع بیسکویت، شیرینى و شکالت 
گفت: سال گذشته این صنعت یک میلیون و 600 هزارُتن 
ظرفیت تولید داشـت که 900 هزارتـن کمتر از ظرفیت 
واقعى آن است.جمشید مغازه اى گفت: رکود تولید و قاچاق 
شیرینى و شکالت علت اصلى پایین بودن ظرفیت اصلى 
این صنعت است. وى سرانه مصرف شیرینى و شکالت 
صنعتى ایران را 40 درصد کمتر از سـرانه مصرف دیگر 
کشورها دانسـت و اظهار داشـت: اکنون سرانه مصرف 
داخلى انواع شیرینى، شکالت، تافى و کارامل بین 20 تا 
21 کیلوگرم است.وى میزان شیرینى و شکالت وارداتى 
به کشـور را 131 هزار تـن عنوان کـرد و افـزود: میزان 
واردات ایـن محصوالت به طور تقریبـى نیمى از میزان 

صادرات است. 

ویترین

مجرى فاز 11 میدان گازى پارس جنوبى گفت: بر اساس 
قرارداد، اگر پیمانکار خارجــى نتواند به تعهدات خود در 
خصوص خرید کاالى داخلى و خدمات فنى مهندســى 

شرکت هاى ایرانى عمل کند، مشمول جریمه مى شود.
رســول فالح نژاد اظهــار داشــت: در این قــرارداد، 
فرصت هایــى طالیى براى بومى ســازى فناورى و به 
کارگیرى تجهیزات ساخت داخل و همچنین مشارکت 
شرکت هاى ایرانى در اجراى طرح ها از طریق مشارکت 
و ایجاد کنسرسیوم با طرف هاى خارجى پیش بینى شده 
اســت. وى افزود: با توجه به امتیازاتى که طبق قرارداد 
اجراى فاز11، براى شرکت هاى خارجى که با طرف هاى 

ایرانى مشارکت کنند یا متعهد به خرید تجهیزات تولید 
داخل شوند پیش بینى شده، طرف هاى خارجى نیز قطعًا 
تمایل دارند در اجراى طرح هاى خود با طرف هاى ایرانى 

همکارى کنند.
فالح نژاد گفت: شرکت هاى بزرگ ایرانى که در زمینه 
طراحى و ساخت انواع تجهیزات صنایع باالدستى میدان 
گازى پارس جنوبى وارد عرصه مناقصه مى شــوند باید 
خود را ملزم به انتقال و بومى سازى فناورى هاى پیشرفته 
صنعت گاز بدانند و همچنین نســبت بــه اجراى دقیق 
زمانبندى شرکت و اجراى مناقصه ها دقت کافى داشته 

باشند تا از چرخه مناقصه ها حذف نشوند. 

بر اساس آمارهاى تجارت خارجى کشــور، در پنج ماه 
نخست ســال جارى واردات خودرو همچنان در صدر 
فهرســت اقالم وارداتى به ایران قرار دارد. در این مدت 
در حالى بیش از 19 هزار خودرو با حجم سیلندر 1500تا 
2000 سى سى وارد شده که منجر به خروج 515 میلیون 
دالر ارز از کشــور شده است. بر این اســاس در پنج ماه 
نخست سال 27هزار ُتن خودرو با حجم مورد اشاره وارد 
شده در حالى که در مدت مشابه سال قبل تنها 16 هزار 
تن و به ارزش ارزى 271 میلیــون دالر واردات این نوع 

کاال انجام شده بود.
در این مدت درحالى در کالس زیر 2000 سى سى رشد 

ده هزار دستگاهى خودرو دیده مى شود که رشد واردات 
به لحاظ وزنى 68درصد و به لحاظ ارزى 90 درصد بوده 

است. 
همچنین واردات خودرو در کالس خودروهاى 2000 تا 
2500 سى سى از ثبات بیشترى برخوردار بوده و تقریبًا 
مانند مدت مشابه سال قبل واردات صورت گرفته است. به 
گونه اى که واردات به لحاظ وزنى با کاهش 10 درصدى 
و به لحاظ ارزى با رشــد 5 درصدى مواجه بوده اســت.
بر این اســاس، افزایــش تمایل بــه واردات خودرو در 
کالس هاى زیر 2000 سى ســى نشان مى دهد، ذائقه 
مصرفى طى ماه  هاى اخیر با تغییراتى مواجه شده است.

تب واردات خودروى خارجى 
تند شد 

پیمانکاران خارجى با نخریدن 
کاالى ایرانى جریمه مى شوند

برخالف برآورد سایپا در فروش ســاینا اتوماتیک، این 
خودرو در فروش یک روزه فقط توانســت 800 خریدار 

قطعى داشته باشد.
براساس اعالم شرکت سایپا پیش فروش خودرو ساینا 

اتوماتیک به عنوان اولین خودروى اتوماتیک مجهز به 
گیربکس  CVT آغاز شده  اما عمر این فروش فقط یک 

روز بود و سایت به دلیل عدم استقبال مردم بسته شد.
برآورد سایپا در فروش ساینا اتوماتیک 17 هزار دستگاه 
خودرو بود اما در همان یک روز درحدود  دو هزار نفر در 
این ثبت نام شرکت کردند که از میان آنها فقط 800 نفر 

ثبت نام قطعى را انجام داده بودند.
فعاالن بازار دلیل عدم اســتقبال مردم از این خودرو را، 
قیمت غیر منطقى آن مى دانند زیرا مشترى در محدوده 
قیمتى 38 میلیون و 450 هزار تومان با اضافه کردن مبلغ 
کمى امکان خرید خودروهاى با کیفیت ترى را در بازار 
دارد به همین دلیل ترجیح مى دهد به جاى خرید سایناى 
اتوماتیک که سایپاآن را بدون آپشن مى فروشد به سایر 

خودروها فکر کند.

هندوانه باز هم مانند ماه ها و سال هاى گذشته در صدر 
سنگین ترین صادرات محصوالت کشاورزى قرار گرفت 
و با بیش از 503 هزار ُتن در پنج ماهه امســال، حدود 
18 درصد بیشتر از پارسال شــد اما با وجود افزایش دو 

سنتى قیمت این محصول نسبت 
به سال گذشــته، همچنان جزو 
ارزان ترین و آب دارترین صادرات 

ایران محسوب مى شود.
در پنج ماهه امسال 503 هزار و 
798 تن و 635 کیلوگرم هندوانه 
به ارزش 97 میلیون و 798 هزار 
و 33 دالر به 29 کشور مختلف 
صادر شــد. بالروس، اتریش، 
آذربایجان، آرژانتین، ارمنستان، 
اســتونى، افغانســتان، آلمان، 

امارات متحده عربى، انگلســتان، بحرین، بلغارستان، 
پاکستان، تاجیکســتان، ترکیه، ترکمنستان، رومانى، 
سوئد، عراق، عمان، فدراسیون روسیه، قبرس، قزاقستان، 
قطر، کویت، گرجستان، لهســتان، مجارستان و هلند 

مشتریان هندوانه ایرانى در پنج ماه نخست امسال بودند.
اما این افزایش صادرات نمى تواند اتفاق خوشــایندى 
براى کشــور در زمینه تجارت محصوالت کشاورزى و 
کاالهاى غیرنفتى باشد، چراکه هندوانه جزو آب برترین 
محصوالت کشاورزى است که 
در ردیــف پایین ترین قیمت نیز 
قرار دارد و در این زمینه باید تولید 

و تجارت آن را کنترل کرد.
قیمت این محصــول آب بر نیز 
گرچه با افزایش دو سنتى نسبت 
به پنج ماهه نخست سال گذشته 
مواجه شــده و به کیلویى حدود 
19 سنت رسیده اســت، از نظر 
کارشناســان اقتصادى حداقل 
قیمت یک محصــول صادراتى 
کشــاورزى از نظر اقتصادى و از حیث مسائل مرتبط با 
اقتصاد آب و توسعه پایدار باید یک دالر باشد و اگر یک 
محصول کمتر از کیلویى یک دالر صادر شود خیانت به 

آب بحرانى ایران و منابع معدود آن است.

شاخص هاى اقتصاد نشان از آن دارند که کاهش نرخ سود 
بانکى به نفع رقباى بازار پول تمام مى شود و نقدینگى به 

سمت بازارهاى سرمایه، مسکن و ارز هدایت مى شود.
با اعمال سیاست هاى اشتباه و غیرعلمى پولى و بانکى در 
دولت هاى نهم و دهم، سود بانکى چه در بخش سپرده و 
چه تسهیالت به اعداد نجومى نزدیک به 30 درصد رسید. 
در پى اتخاذ این سیاست ها و رشد قارچ گونه مؤسسات 
مالى و با هجوم نقدینگى ها به محل امن سپرده بانک ها، 
مانع بلندى بر سر راه تولید و رونق صنایع مولد و در نهایت 

اشتغالزایى به وجود آمد. 
وسوسه سپرده گذارى در بانک ها و دریافت سود مشخص 
در زمان مقرر، انگیزه ســرمایه گذاران را براى سرمایه 
گذارى در بازارهاى مولد کور کرد. از این رو یکى از اقدامات 
دولت یازدهم براى حذف موانع رونق تولید و رشد ضریب 
اشتغال کاهش نرخ ســود بانکى بود. در نهایت در طول 
چهار سال گذشته نرخ ســود بانکى در دو نوبت کاهش 
یافت و نرخ بهره در بخش سپرده به 15 درصد رسید. اما 
بانک ها که هراس فرار نقدینگى ها را داشتند با راه اندازى 
صندوق هایى درصدد دور زدن قانون برآمدند که مى توان 

گفت موفق هم بودند. 
با افزایش نابسامانى هاى سیستم بانکى در پى افزایش 
نرخ سود بانکى، یکى از اولین اقدامات دولت دوازدهم در 
حوزه اقتصاد، الزم االجرا کردن کاهش نرخ سود بانکى 
و برچیدن صندوق هاى ویژه براى افزایش بهره ها بود. 
دولت مى گوید مى خواهد بازهم نرخ سود بانکى را کاهش 
دهد، فارغ از اینکه این سیاست پولى دولت شدنى است 
یا خیر، باید دید کاهش واقعى نرخ بهره بانکى چه تأثیرى 
بر رقباى بازار پول خواهد گذاشت. کارشناسان مى گویند 
اجراى این سیاســت به نفع بازارهاى مسکن، ارز، طال و 

سرمایه تمام مى شود. 

رونق بازار طال، ارز، مسکن، بورس پس از 
کاهش نرخ سود بانکى 

هادى حق شناس،کارشــناس اقتصــادى درباره تأثیر 
الزم االجرا شدن کاهش نرخ ســود بانکى تا سقف 15 
درصد در بخش سپرده گذارى در بازارهاى نوین و سنتى 
کشورمان، گفت: منطق اقتصاد مى گوید هر بازارى که 
بیشترین بازدهى را داشته باشد سرمایه و پول به سمت 

آن بازار حرکت خواهد کرد بنابراین اجراى کاهش نرخ 
سود بانکى و ادامه این روند در بازارهاى رقیب مالى تأثیر 

گذار خواهد بود. 
وى ادامه داد: در اقتصاد ایران برخــى بازارها معروف و 
مشهور به سوددهى هستند و میزان بازدهى این بازارها 
قابل پیش بینى تر از ســایر بازارها و ســایر بخش هاى 
اقتصادى است، از این رو مى توان انتظار داشت کاهش 

نرخ سود بانکى به نفع کدام بازارها خواهد بود. 
حق شناس با اشــاره به تأثیر این سیاست پولى دولت در 
بازار سرمایه، اظهار داشــت: میزان بازدهى بازار سرمایه 
در پنج ماه اول امسال 6/9درصد بوده است و این میزان 
سوددهى نسبت به سنوات گذشته نشان از رونق در این 
بازار است و اگر این نرخ سوددهى تا پایان سال استمرار 

داشته باشد، بازدهى بازار سرمایه بیشتر از بازار پول خواهد 
بود بنابراین بخشى از سپرده هاى بانکى متوجه بورس و 

بازار نوین مالى مى شود. 
این کارشــناس اقتصادى درباره تأثیر پذیرى بازار ارز از 
کاهش نرخ سود بانکى، گفت: نرخ دالر در حال نوسان 
است و با توجه به حذف ارز مسافرتى و سیاست دولت براى 
یکسان سازى نرخ ارز، مى توان انتظار داشت که سرمایه 
گذارى در این بازار، سوددهى بیشترى نسبت به سپرده 

گذارى در بانک ها خواهد داشت. 
وى ادامه داد: یکى از رقباى بازار پــول و بانک ها، بازار 
مسکن است. تمام شــاخص هاى اقتصادى رونق بازار 
مسکن را تأیید مى کنند و معامالت مسکن در پنج ماه اول 
سال هم روند رو به رشد داشته که پیش بینى کارشناسان 

و صاحب نظران این است که رونق ادامه خواهد داشت. 
بنابر این به نظر مى رسد میزان بازدهى بازار مسکن از بازار 

پول هم بیشتر باشد. 
این کارشناس اقتصادى با اشــاره به تأثیر پذیرى بازار 
طال از سیاســت هاى پولى ومالى، اظهار داشــت: طال 
قیمت جهانــى دارد و بیشــتر از عوامــل و متغیرهایى 
مانند سیاســت هاى پولى به نوســانات نرخ ارز وابسته 
اســت. اگر بازار ارز از کاهــش نرخ ســود بانکى تأثیر 
بپذیرد، قطعــًا بازار طــال را هم تحت تأثیــر خود قرار 

مى دهد. 

بانکى ها نگران فرار سپرده ها نباشند 
پس از کاهش نرخ ســود بانکى، خروج نقدینگى از بازار 

پول دور از ذهن نیست و روشن است که سرمایه به سمتى 
سوق پیدا مى کند که سوددهى بیشترى داشته باشد. این 
جریان حرکت نقدینگى مى تواند باعث نگرانى بانک ها 
شود که با کســرى منابع مواجه شوند کما اینکه در حال 
حاضر هم این موضوع یکى از دغدغه هاى نظام و سیستم 

بانکى کشورمان است. 
اما کارشناســان اقتصادى بر این باور هستند که کاهش 
نرخ سود بانکى نمى تواند منجر به کسرى منابع بانک ها 
شود و این نگرانى بجا نیست چر اکه هر گونه جابه جایى 
پول از بازار سرمایه به بازار مســکن یا از بازار ارز به سایر 
بازارها از طریق سیستم بانکى انجام مى شود و همچنان 
گردش پول در بانک ها جریان خواهد داشت. اگر بانک ها

 سیاست هاى بانک مرکزى را بپذیرند و تابع آن باشند، 
کاهش نرخ ســود بانکى در بلند مدت به سود بانک ها 

تمام مى شود.

احوال رقباى بازار پول پس از کاهش نرخ سود بانکى

وسوسه 
سپرده گذارى در 

بانک ها و دریافت سود 
مشخص در زمان مقرر، 
انگیزه سرمایه گذاران 
را براى سرمایه گذارى 
در بازارهاى مولد کور 
کرد. از این رو یکى از 
اقدامات دولت یازدهم 
براى حذف موانع رونق 
تولید و رشد ضریب 
اشتغال کاهش نرخ 
سود بانکى بود

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتى اعالم کرد: 
تولید گوشت مرغ در ماه محرم به دلیل افزایش جوجه 
ریزى و پر شدن ســالن هاى پرورشى بیشتر از ماه هاى 

گذشته شده و پاسخگوى نیاز مردم در ماه محرم است.
محمدعلى کمالى سروســتانى اظهارداشت: با توجه به 
افزایش جوجه ریزى و پرشــدن ســالن هاى پرورشى 
گوشــت مرغ هیچ نگرانى براى تأمین نیاز مردم در ماه 
محرم نداریم و نگرانى ما بیشتر بابت کاهش قیمت این 
محصول ناشى از افزایش تولید و باال رفتن وزن کشتار 

مرغ است.
وى افزود: قیمت گوشت مرغ طى هفته هاى گذشته با 
کاهش نسبى مواجه شده و به صورت میانگین کیلویى 
هفت هــزار و 600 تومان به دســت مصرف کنندگان 
مى رســد، چراکه قیمت مرغ زنده و کشتار شده کاهش 
یافته و به کیلویى چهــار هزار و 700 تــا چهار هزار و 
900 تومان در مرغدارى و شش هزار و 750 تومان در 

کشتارگاه رسیده است.
 مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشــتى ادامه داد: 

ممکن است قیمت گوشت مرغ در آســتانه ماه محرم 
افزایش یابد اما هیچ ربطى به کاهــش تولید و کمبود 
ندارد، چراکه بــاال رفتن تقاضا مى توانــد دلیلى براى 
ســودجویى و افزایش حبابى و غیرواقعــى قیمت این 

محصول باشد.

افزایش تولید مرغ و کاهش نسبى قیمت 
در آستانه محرم

مدیرکل دفتر برنامه ریــزى کالن آب و آبفاى 
وزارت نیرو عنوان کرد: ما بیش از 92 درصد از آب 
تجدیدپذیر کشور را مصرف کرده ایم و این پیام 

نامیمونى براى کشور است.
محمد ابراهیم نیا خاطرنشان کرد: متوسط بارش 
در کشور 243 میلیمتر اســت و در حال حاضر 
حجم آب هاى تجدیدپذیر کشور به 116 میلیارد 
متر مکعب رسیده است. وى ادامه داد: ما درحدود 
80 میلیون نفر جمعیت داریم که در سال 1420 
این تعداد به 106 میلیون نفر مى رسد و اگر 116 
میلیارد مترمکعب منابــع آب تجدیدپذیر، روند 
کاهشــى خود را ادامه دهد، این آب تجدیدپذیر 
براى هر فرد 100 متر مکعب خواهد بود که این 

شرایط مدیریت آب را دشوار مى کند.
ابراهیم نیا یادآور شــد: اکنون 11/5 میلیارد متر 
مکعب در آب شــرب و 5/6 میلیارد مترمکعب 
در صنعت و 92 میلیارد متــر مکعب در بخش 

کشاورزى مصرف داریم.
وى ادامه داد: بایــد میزان مصرف آب در بخش 
کشاورزى را به زیر 70 میلیارد مترمکعب تقلیل 
دهیم و منابع آب تجدیدپذیر کشور از 86 به 69 

درصد برسانیم. 

مصرف 92 درصد 
آب هاى تجدیدپذیر 

کشور

رئیس شــوراى تأمین کننــدگان دام زنده گفت: تا 
زمانى که بازار داخل به تعادل نرسد، واردات گوشت 

قرمز ادامه دارد.
منصور پوریان با اشــاره به آخرین وضعیت واردات 
گوشت قرمز اظهار داشــت: روزانه 100 تا 120 ُتن 
گوشت گرم وارداتى با نرخ مصوب در فروشگاه هاى 
زنجیره اى عرضه مى شود.وى با اشاره به اینکه  تا 
رسیدن بازار داخل به تعادل، واردات گوشت قرمز ادامه 
دارد،افزود: با توجه به افزایش عرضه گوشت وارداتى، 

کمبودى در بازار نداریم.

به گفته پوریان، هر کیلو ران و سردست وارداتى بسته 
بندى شــده با نرخ 42 هزار تومان در فروشگاه هاى 

زنجیره اى عرضه مى شود.
وى گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، ایجاد 

تنوع در سبد گوشت مصرفى امرى ضرورى است.
رئیس شــوراى تأ مین کنندگان دام زنده با انتقاد از 
وضع بازار گوشــت داخل بیان کرد: بــه رغم آنکه 
با توزیع مناسب گوشــت هاى وارداتى بازار اشباع 
شده، اما هم اکنون گوشــت داخلى به نرخ سابق در 

خرده فروشى ها عرضه مى شود.

ادامه روند واردات گوشت قرمز
عرضه گوشت داخلى به نرخ سابق در قصابى ها

خودروى ساینا اتوماتیک بى مشترى ماند؟

صادرات هندوانه رکورد شکست
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همه موجودات سنگین و سبک، بزرگ و کوچک، نیرومند و ضعیف، 
در اصول حیات و هستى یکســانند و خلقت آسمان و هوا و بادها و آب 
یکى است. پس اندیشه کن در آفتاب و ماه و درخت و گیاه و آب و سنگ 
و اختالف شب و روز و جوشش دریاها و فراوانى کوه ها، و بلنداى 
قله ها و گوناگونى لغت ها و تفاوت زبان ها، که نشــانه هاى روشــن 

موال على (ع)پروردگارند. 

شــهردار شــاهین شــهر گفت: عالقه مندیم با همفکرى و همیــارى اعضاى 
شوراى اسالمى شهرو با تالش همه مسئوالن و شهروندان،شاهین شهر را شهرى 

متمدن و مترقى معرفى نماییم .
عیسى بهمنى با اشــاره به ســخن مقام معظم رهبرى در مورد اینکه قانون فصل 
الخطاب همه اموراست گفت: سعى خواهیم نمود در امور مالى با شفافیت کامل به 

پیش رفته و لحظه اى فراتر از قانون حرکت ننماییم.
وى از حسن اعتماد اعضاى شوراى اسالمى شــاهین شهر در انتخاب خود بعنوان 
شهردار شاهین شهر تشکر و قدردانى نمودو گفت: بنده در مساجد، تکایا، ورزشگاه ها 

و پارك هاى شهر حاضر شده تا جوابگوى مسائل و مشکالت شهروندان 
عزیزمان باشم.

 رئیس شوراى اسالمى شاهین شهردر آیین تودیع و معارفه شهردار شاهین 
شهر گفت:جادارد از اعضاى دوره اول تا چهارم شوراى اسالمى شاهین 
شهر که سنگ بناى شهرمان از دوره اول شوراها ایجاد و در دوره چهارم 

به منصه ظهور رسید تشکر نماییم.
مهرداد مختاري از شهردار سابق شاهین شهر به عنوان یکى از مدیران 
خوش فکر و الیق در استان نام برد و افزود: در مدت 26 ماه خدمت وى 

کارنامه قابل قبولى را براى شاهین شهر ارائه نمود .
مختارى تصریح کرد: بنده و اعضاى شوراى اسالمى شاهین شهر از همان 
ابتدا و در زمانى که فعالیت هاى رسمى شورا شروع نگردیده بود با تمام 
توان و صرف انرژى و وقت گذارى با تشکیل جلسات متعدد و متناوب 
براى انتخاب شهردار جدید شاهین شــهر همت گماشته و در نهایت با 
گزینش افراد متعدد فردى والیت مدار و ارزشى،ســخت کوش و وقت 
گذارو متخصص را براى سکاندارى شهردارى و شهر انتخاب نموده ایم.

رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر اظهار داشت: یقیناً جناب بهمنى با 
تمام توان و کوشش خود خدمتى صادقانه و بى منت براى شهروندان عزیز 

شاهین شهر ارائه خواهد نمود.
مختارى خاطر نشان ساخت: یکى از خواســته هاى بحق شهروندان 
شاهین شهر سکونت شهردار در شهر بود که خوشبختانه این خواسته 
اجابت گردیده و شهردار جدید شاهین شهر هم اکنون به اتفاق خانواده 

در شهر سکونت دارد.
وى اظهار داشت: اعضاى شــوراى اسالمى شاهین شهر بیش از پیش 
دست یارى را بطرف شهروندان فهیم شهر دراز نموده و خواستار جلب 

مشارکت مردم در برنامه هاى توسعه شهرى هستند.
رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر گفت: هدف ما تعامل با شهردار و تمام 
دستگاه ها بر محور قانون است چراکه ما معتقد به کارکرد جمعى بوده و 
معتقدیم در ارائه خدمات مى توانیم خدمات شایسته ترى به شهروندان 

ارائه نماییم.
■■■

حسین امیرى شهردار سابق شاهین شهر نیز در این مراسم از تالش هاى
 صادقانه و شــبانه روزى مجموعه شــهردارى و اعضاى دوره چهارم 
شوراى اسالمى و نیز مسئوالن ارشد شــهر که براى ساختن شهرى 
آباد و توســعه یافته ازهیچ کوششــى دریغ ننموده اند تشکر و قدردانى

 نمود.
وى با بیان اینکه در مــدت خدمت بنده چیزى جز تعامل، دوســتى و 
همکارى فى مابین مجموعه شهردارى و شوراى اسالمى نبوده است 
گفت: خوشبختانه 99 درصد از پروژه هاى عمرانى،فرهنگى، خدماتى، 
رفاهى وورزشى که در دوره چهارم شوراى اسالمى شهر طراحى گردیده 

بود به بهره بردارى رسید که در این راستا بیش از یازده افتتاحیه در قالب 
200 پروژه بزرگ و کوچک با اعتبارى بالغ بر 370 میلیارد تومان با حضور 
معاون رئیس جمهور، وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح،استاندار و 

معاونین استاندار و مسئوالن ارشد شاهین شهر داشته ایم.
امیرى خاطرنشان ساخت: یکى از اقدامات مهم و اثر گذار شوراى اسالمى 
دوره چهارم مشارکت پروژه هاى شهردارى با بخش خصوصى بود که 
توانستیم 1200 میلیارد تومان طرح سرمایه گذارى در نقاط مختلف شهر 
تعریف نماییم که خوشبختانه تاکنون بیش از 450 میلیارد تومان آن عقد 

قرار داد گردیده و بخشى نیز به بهره بردارى رسیده است.
شهردار سابق شاهین شهر گفت: ان شاءا... شهردار ساعى و کوشاى جدید 
شاهین شــهر و نیز اعضاى دوره پنجم شوراى اسالمى شاهین شهر با 
برنامه ریزى هاى دقیق تر در راستاى خدمت رسانى به شهروندان فهیم 

شهر گام هاى استوارى را بردارند.
■■■

شهردار جدید شاهین شهر نیز در این آیین ضمن تشکر از اعضاى حاضر در 
مراسم گفت: بنده در این مکان سوگند یاد مى نمایم که در خدمت گذارى 
به مردم ثانیه اى و آنى دریغ نورزیده و ان شاءا... بتوانم با عمل ثابت نمایم 
که خدمت گزار خوب و صدیقى به نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران 

بوده و خدمتگزار امینى براى شهروندان فرهیخته شاهین شهر باشم.
عیسی بهمنی در ادامه با بیان اینکه همواره باید راه، مرام و نام امام على (ع) 
سرلوحه خدمت ما مسئولین باشد گفت: همواره درمدت خدمت خود سعى 
خواهم نمود رضاى خداوند متعال درهمه کارها و اقداماتم سارى و جارى 

بوده و هرکارى که رضاى خدا در آن نباشد را به هیچ عنوان انجام ندهم.
بهمنى با اشــاره به اینکه انجام امور براى استحکام بخشیدن به نظام 
مقدس جمهورى اسالمى ایران در سرلوحه کار و فعالیت بنده خواهد بود 
گفت: همه ما باید قدردان و حافظ خون پاك شهدا و جانبازان عزیزمان 

بوده چراکه وجود ما مدیون جانفشانى هاى ایشان است.
وى خاطرنشان نمود: خدمت به مردم رعایت عدالت است نه مساوات 
بنابراین تالش خواهم نمود در خدمت رســانى به شهروندان عدالت را 

رعایت نمایم.
شهردار جدید شاهین شهر انجام پروژه هاى عمرانى را مشروط بر اجراى 
برنامه هاى فرهنگى در شــهر عنوان نمود و گفت: اگر ریل فرهنگ را 
درست جاگذارى نماییم قطار توسعه و پیشرفت خود به خود به حرکت 

درخواهد آمد.

شهردار جدید شاهین شهر چهره اي تالشگر در حوزه  عمران و فرهنگ می باشد
 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در آئین معارفه شهردار شاهین شهر:

آیین تودیع و معارفه شهردار شاهین شهر با حضورمعاون 
هماهنگى امورعمرانى استاندارى اصفهان، مدیر کل دفتر 
امور شهرى و شوراهاى اســتاندارى، امام جمعه شاهین 
شهر، نماینده مردم شهرستان هاى شاهین شهرومیمه 
و برخوار در مجلس شوراى اسالمى، فرماندار شهرستان 
شاهین شهرومیمه، اعضاى شوراى اسالمى شاهین شهر، 
مسئوالن ادارات و نهادها و شهروندان شاهین شهري در 

تاالر شیخ  بهایى برگزار گردید.
معاون هماهنگى امورعمرانى استاندارى اصفهان در این 
آیین گفت: در انتخابات امســال شوراهاى اسالمى 571 
نفرعضو شوراهاى اســالمى براى 107 شهر در استان 

اصفهان انتخاب، که پس از آغاز کارآنان حدود 70 درصد 
شهرداران انتخابى شوراهاى استان به استاندارى جهت 

انجام مراحل ادارى و صدورحکم معرفى گردیدند.
محمد علی طرفه ضمن اشــاره به اینکه سرانه درآمدى 
براى هرشهروند شــاهین شهرى در ســال حدود یک 
میلیون تومان است افزود: منابع مالى که در شاهین شهر 
وجود دارد 25 درصد از سرانه شهروندى میانگین در استان 
باالتر بوده و این مهم نشــان دهنده قدرت مالى شــهر 
مى باشد که امکان توسعه و ایجاد شرایط بهتر براى مردم 

این شهر را فراهم نمود.
طرفه در پایان سخنانش گفت:شــهردار جدید شاهین 
شهر، چهره اى تالشگر و خدوم در حوزه عمران و فرهنگ 
می باشــد که امیدواریم با تالش هاي شبانه روزى و بى 
وفقه خود همچون گذشته درراســتاى خدمتگزارى به 
شهروندان فهیم شاهین شهر از هیچ کوششى فروگذار 

نمایند.
■■■

حجت االسالم و المسلمین مرتضى ملکیان امام جمعه 
شــاهین شــهر نیز در این آیین ضمن تبریــک اعیاد و 
مناســبتهاى ماه ذى الحجه گفت: جناب امیرى شهردار 
سابق شاهین شهر یکى از شهرداران موفق در شهر بوده و 
کارنامه قابل قبولى را در خدمت رسانى به شهروندان عزیز 

شاهین شهر کسب نموده است.
وى در ادامه افتتاح و کلنــگ زنى هاى مکرر پروژه هاى 
شهردارى شاهین شــهر را حاصل سختکوشى و تالش 
مضاعف شهردار، مجموعه شــهردارى و اعضاى دوره 

چهارم شوراى اسالمى شهر عنوان نمود.
ملکیان تصریح نمود: در شاهین شهربه موازات خدمات 
عمرانى مسائل فرهنگى نیز باید به پیش رفته و حل و فصل 
گردد چراکه اگر این مهم مرتفع نگردد ضایعات و خسارات 

جبران ناپذیرى را در شهر خواهیم داشت.
وى در ادامه خاطر نشان ساخت: بحمدا... شهردار و اعضاى 
دوره چهارم شوراى اسالمى شــهر در توجه به مسائل و 
موضوعات فرهنگى در شهر پیشتاز بوده اند که از زحمات 

ایشان تشکر و قدردانى مى گردد.
امام جمعه شاهین شهر شــهردار جدید شاهین شهر را 
با توجه به ســوابق خدمتى درخشان، فردى بسیارساعى 
و کوشا در مســائل شــهرى اعم ازعمرانى و فرهنگى 

عنــوان نمــود و از وى و اعضاى شــوراى اســالمى 
شاهین شهرخواست با تفکر و درایت جهادى در عمران و 

آبادانى شهر گام هاى استوار بردارد .
■■■

نماینده مردم شهرستان هاى شاهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شــوراى اسالمى در مراســم تودیع و معارفه 
شهردار شاهین شــهر گفت: بحمدا... همه شرایط براى 
خدمت رسانى به مردم عزیز فراهم بوده و همه مسئوالن 

باید صادقانه به مردم و شهروندان خدمت نمایند.
حســینعلی حاجی مسئوالن و شهردار شــاهین شهر را 
به توجه و اطاعــت از قانون،برتر شــمردن منافع مردم 
شــاهین شــهر نســبت به مناطــق دیگر،شایســته 
ساالرى،جلوگیرى از اســراف،عدالت در ارائه خدمات در 
محله هاى مختلف شهر،توجه به رفاهیات شهروندان و 
سرمایه گذارى در جهت تأمین منافع شهروندان توصیه 

نمود.
حاجى در ادامه به مســائل و مشکالت شهر و شهرستان 
پرداخت و از مسئوالن باالدستى خواســتار رفع موانع و 

مشکالت گردید.

نماینده مردم شهرستان هاى شاهین شهرومیمه و برخوار 
در مجلس شوراى اسالمى تصریح نمود: همچون گذشته 
از شــهردارجدید و اعضاى دوره پنجم شوراى اسالمى 

شاهین شهر حمایت قاطع را خواهم داشت.
■■■

فرماندار شهرستان شاهین شــهرومیمه نیز در این آیین 
گفت: خوشبختانه در مدت دوره چهارم شوراى اسالمى 
شاهین شهر هیچ گونه مسائل حاشیه اى با شهردار وقت 
وجود نداشــت و اقدامات عمرانى و زیــر بنایى خوبى در 
این شهرصورت گرفت که از این عزیزان کمال تشکر و 

قدردانى را دارم.
علیرضا بصیري در ادامه گفت: ان شــاءا... شهردار جدید 
شاهین شهر با سابقه درخشان و ارزنده خود با همکارى و 
همفکرى اعضاى شوراى اسالمى شهر بتواند نقاط  قوت و 
ضعف شهر را در نظر گرفته و منشأ خیر در سطح شهر گردد.
بصیرى با بیان اینکه قطعاً همه دستگاهها و ادارات شهر 
با شهردار و اعضاى شــوراى اسالمى همگام و همسو 
خواهند بود گفت: امیدواریم با تعامل و همدلى و انسجامى 
که وجود دارد بتوانیم خدمتگزاران خوب و صدیقى براى 

شهروندان باشیم.

زینب زمانی

بنده در مساجد، تکایا، ورزشگاه ها و پارك هاي 
شهرحاضر شده تا جوابگوي شهروندان باشم

شهردار شاهین شهر:

جناب بهمنی با تمام توان ، خدمتی 
صادقانه و بی منت  براي شهروندان 
عزیزشاهین شهر ارائه خواهد نمود

رئیس شوراي اسالمی شاهین شهر: 
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معرفى کرد
توصیه  خواندنى یک «دزد نابغه» 

به «ایران خودرو»
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منصور لشــکرى قوچانى تهیه کننده «قاتل اهلــى» بعد از 
مدت ها اختالف با مسعود کیمیایى در نهایت نسخه سومى از 
«قاتل اهلى» را که نه نســخه جشــنواره اســت و نه نسخه

 اکران هاى خصوصى با تعامل کارگردان آماده کرده و بناست 
همین نسخه را از ابتداى آبان ماه روى پرده بفرستند.

 قاتل اهلى یک فیلم پر بازیگر اســت و در آن پرویز پرستویى، 
امیر جدیدى، پگاه آهنگرانى، پرویز پورحســینى، حمیدرضا 
آذرنگ، حمیدرضا افشار، سعید پیردوست، شراره دولت آبادى، 
رضا رشــیدپور، پوالد کیمیایى و لعیا زنگنــه به ایفاى نقش 

پرداخته اند.
لشکرى قوچانى در مورد اصالحیه هاى فیلم «قاتل اهلى» 
به آنا گفت: من و آقــاى کیمیایى در نهایت به نقطه نظراتى 
رسیدیم و یک نسخه از فیلم که هر دو قبولش داشتیم را به 
شوراى پروانه نمایش فرستادیم. با چند اصالحیه این شورا، 

فیلم، پروانه گرفت و آماده نمایش شد.
وى در خصوص فصل بد اکران این فیلم عنوان کرد: 
به نظر من فیلم خوب در هر شــرایطى دیده مى شود 
و مى فروشــد اما به هر حال فصل اکــران هم مهم 
است. «قاتل اهلى» یک فیلم بسیار سیاسى است که 
حرف هاى روز سیاست را بیان مى کند اما چون 
در حال حاضر به دالیل گوناگون استقبال 
مردم بیشتر به فیلم هاى کمدى است، 
ترجیح من این بود که این فیلم در ماه 
محرم و صفر اکران شود آن هم به این 
دلیل که همزمان بــا آن هیچ فیلمى 

کمدى روى پرده نباشد.
قوچانــى افزود: بــه نظر من تنهــا عاملى که 
فیلم هاى اجتماعى امســال فــروش خوبى را 
نداشته اند این است که در کنار آنها فیلم هاى کمدى روى پرده 
بوده اند، اما از این لحاظ که همزمان با «قاتل اهلى» هیچ فیلم 

کمدى اکران نمى شود به نفع فیلم ما خواهد بود. به اضافه اینکه 
این فیلم به دلیل جذابیت هاى بصرى که دارد جاى خود را میان 

مردم باز خواهد کرد.
این تهیه کننده با اشاره به اینکه تالش مى کند تا ذائقه مردم را 
تغییر دهد، گفت: تمام تالشم این است که به مردم بگویم سینما 
تنها ژانر کمدى نیست. «قاتل اهلى» هم در عین سیاسى بودن 
بسیار جذاب و دیدنى اســت و امیدوارم پیام سیاسى این فیلم 
بتواند کمى به تغییر ذائقه مخاطب کمک کند چرا که معتقدم 

سطح ذائقه مخاطب را باید ترمیم کرد.
وى با اشاره به حاشیه هاى این فیلم که قبل از جشنواره و حین 
آن امتداد داشت توضیح داد: حاشیه هایى که خیلى ها در جشنواره 
براى این فیلم به وجود آوردند، ماجرا را از بحثى که قرار بود خود 
فیلم مطرح کند، دور کرد و به آن دامن زد. حاشیه ها براى این 
فیلم در جشنواره تا جایى زیاد شــد که اصل آن نادیده گرفته 
شد. در واقع یک عده به این حاشــیه ها دامن زدند که فیلم ما 

دیده نشود.
قوچانى افزود: متأسفانه خیلى ها دوست ندارند فیلم سیاسى اى 
را تماشا کنند که پیام هاى تند سیاسى دارد. خیلى ها هم دوست 
ندارند پیام هاى سیاسى به صورت شفاف از سوى یک فیلم گفته 
شود و یا اینکه فیلم هاى سیاســى که از زبان کارگردان حرف 
مى زند را ببینند. از طرفى بخش دیگرى از این حاشیه ها به خود 

ما برمى گشت که به دنبال منم زدن هاى خودمان بودیم.
این تهیه کننده با اشــاره به موضوع فیلم «قاتل اهلى» گفت: 
بحث این فیلم پولشویى و در مورد افرادى است که در مزایده و 
مناقصه با رشوه برنده مى شوند. این فیلم درباره کارگرى است 
که اگر در خانه باشد مرده است در حالى که کارگر زنده کارگرى 
است که در کارخانه باشــد؛ اما خیلى ها دوست ندارند که این 
بحث ها، بحث هاى روز شــود و ترجیح مى دهند که در حاشیه 
باقى بماند. در نهایت خیلى ها ترجیح مى دهند که این فیلم به هر 

دلیلى دیده نشود و پیام آن هم شنیده نشود.

 فیلم تــازه رســول صدرعاملى با تغییر نام از «چشــم 
عروســک» به «سال 

دوم دانشکده من»  
به تهیه کنندگى 
مســعود ردایى 
که نوروز امسال 
کمدى جنجالى 

«سه بیگانه» را روى پرده داشت کلید خورد. 
رسول صدرعاملى پس از هشت ســال دورى از سینما 
پیش تولید این فیلــم را از نیمه تیرماه آغــاز کرده بود. 
آخرین ساخته ســینمایى صدرعاملى فیلم «در انتظار 

معجزه» است که در سال 88 روى پرده سینماها رفت.
براى انتخاب بازیگران «ســال دوم دانشــکده من» 
فراخوانى تدارك دیده شــد که در نتیجه آن 22 چهره 
جدید براى حضور در این فیلم برگزیده شدند؛ 22 نفرى 
که مشخص نیست چند درصدشــان پسر و چند درصد 
دختر هستند. آنچه مشخص شده اینکه فقط 
سه نفر از این 22 نفر جزو بازیگران اصلى 
هستند و مابقى در نقش هاى فرعى 
مقابل دوربین خواهند رفت. این 

22 نفر از میان 900 نفر و پس از پشــت ســر گذاشتن 
مراحل تســت و تمرینات بازیگرى براى حضور در این 

فیلم انتخاب شده اند.
«سال دوم دانشکده من» در دانشگاه علم و صنعت مقابل 
دوربین رفته است و براساس برنامه ریزى هاى انجام شده 
فیلمبردارى فیلم جدید صدرعاملى تا اوایل آبان ماه در 
تهران و اصفهان زادگاه این کارگردان به طول مى انجامد 

تا شانس حضور خود را براى جشنواره فجر بیازماید.
على مصفا، بابــک حمیدیان، شــقایق فراهانى، پدرام 
شــریفى، پانته آ پناهى ها، نیلوفر خوش خلق، شــیوا 
خســرومهر، مریم بوبانى و علیرضا اســتادى بازیگران 
حرفه اى هستند که حضورشــان در این فیلم سینمایى 

قطعى شده است. 

مسعود ده نمکى در گفتگو با سروش صحت مجرى برنامه «کتاب باز» با اشاره به 
اینکه فیلم هایش را براساس تخیل نمى ســازد درباره «اخراجى ها» عنوان کرد:

فیلم هایى که من ساخته ام براساس تخیل نبوده است، «اخراجى ها1» یک فصل از 
کتاب «آدم باش» است یعنى افرادى است که در دسته اخراجى ها در گردان سلمان 
بودند و بعد تبدیل به سینما شدند و یا بردن هواپیما و دزدیدن آن به اردوگاه اتفاقى 
است که در سال 64 رخ داده است. درباره شوخى ها نیز باید گفت بخش زیادى 
از آنها به شخصیت ما در آن دوران بازمى گردد که شور و شیطنتى داشتیم. 

ده نمکى در پاسخ به این سئوال سروش صحت که چگونه به سینما عالقه مند 
شد، اظهار داشت : مجبور شدم و شاید بخشى به این دلیل است که من 

نگار بودم و به فیلم ها نقد داشــتم اما به زمانى روزنامه 
این نتیجه رسیدم که دیگران قرار 
نیســت فیلم من را بسازند و 
خودم باید فیلم 

بسازم. 
وى آموزش 
فیلمسازى 
خــود را نیز به 
کتاب ها ارجاع 
داد و بیان کرد: 
اگرچه همه کسانى که 
کالس شــعر مى رونــد و آموزش

 مى بینند شــاعر نمى شــوند و 
بخشــى از این قضیه درونى و 
غریزى است و من هم کتاب هایى 

در این زمینه خواندم.

زهره فکورصبور، بازیگر تئاتر و تلویزیون درخصوص تأثیر زیبایى در انتخاب بازیگران توسط کارگردان ها 
گفت: از نظر من زیبایى اهمیت چندانى در بازیگرى ندارد و بازى خوب در اکثر مواقع مالك اصلى براى انتخاب 

بازیگران خواهد بود.
وى در همین راستا ادامه داد: در سال هاى قبل زیبایى بخشى از مالك برخى فیلمسازان براى انتخاب بازیگر 
بود اما در سینماى امروز بیشتر بازى خوب مى تواند معیار صحیح انتخاب یک بازیگر باشد و به چهره ربط چندانى 
ندارد. بازیگر سریال «پنچرى»، انتخاب بازیگر بر حسب زیبایى را محکوم به شکست دانست و تأکید کرد: 
برخى ممکن است به علت زیبایى انتخاب شوند و طى مدتى تعداد زیادى فیلم هم بازى کنند اما بعد از گذشت 

زمان و با مشخص شدن کیفیت بازى شان از صحنه محو مى شوند.
وى با نقد به نظرات کاربران در فضاى مجازى درباره زیبایى بازیگران تصریح کرد: متأسفانه امروزه در بین 
برخى باب شده که به سرعت به کوچک ترین تغییرات ظاهرى بازیگران واکنش نشان مى دهند. به عنوان 
مثال اگر کمى چاق یا الغر شوید مى گویند بدون شک عمل خاصى را انجام داده است. حال اگر ظاهرت عوض 

شده باشد سریعاً انگ عمل زیبایى و اینطور چیزها را به شما مى بندند و این اتفاق به هیچ عنوان خوب نیست.
بازیگر سریال «دردسرهاى عظیم» با اشاره به عدم انجام عمل بینى افزود: شخص من در صفحه مجازى بارها 
پیام هایى مبنى بر اینکه چرا بینى ات را عمل کرده اى دریافت کردم اما در واقع من هیچ عملى را روى بینى ام 
انجام نداده ام. البته من همواره با صبر به این پیام ها جواب مى دهم و سعى مى کنم در حد توان مخاطب را متقاعد 

کنم. این اتفاقى است که در میان برخى افراد باب شده که در مورد هرچیزى و هر جا نظر بدهند.
وى تغییر در ظاهر افراد را طبیعى خواند و ادامه داد: متأسفانه بعضى نمى خواهند بپذیرند که اگر چهره یک نفر 
عوض مى شود صرفاً در نتیجه عمل نیست و ممکن است به علت رسیدگى به پوست اتفاق افتاده باشد. البته 

این را هم بگویم عمل زیبایى از نظر من اگر صدمه اى ایجاد نکند بد نیست.
فکورصبور با اشاره به انجام عمل پروتز خود خاطرنشان کرد: تنها عمل زیبایى که در زندگى کرده ام مربوط به 
تزریق پروتز لب بوده است که آن را هم به دلیل عدم رضایت برداشتم. من این  کار را نه براى حرف هایى که 

مى شنیدم بلکه براى راحتى و رضایت خودم انجام دادم.

بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون گفت: خدا را شکر 
این روزها حالم به قدرى خوب شــده که بــه کارم در رادیو 

بازگشته ام.
صدیقه کیانفر ادامه داد: در حال حاضر در یک مجموعه هفت 
قسمتى رادیویى به کارگردانى آشا محرابى مشغول کار هستم 

و درواقع روزهایم را در رادیو مى گذرانم.
کیانفر در خصوص حضور دوبــاره اش در عرصه تلویزیون 
خاطرنشان کرد:  براى بازى در یک مجموعه اپیزودیک ده 
قسمتى تلویزیونى به کارگردانى حســین قنائت قرار است 
حضور داشته باشم اما همه چیز فعًال در حد حرف است و هنوز 

قطعى نشده است.
گفتنى است، صدیقه کیانفر چندى پیش دچار خونریزى معده 
شد و به دلیل این اتفاق چند روزى در بیمارستان بسترى بود تا 
اینکه با توقف خونریزى معده و بهبود شرایط جسمانى ، بنا بر 

تشخیص پزشکان مرخص شد.

مهرانه مهین ترابى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در خصوص آخرین فعالیت خود 
در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر براى حضور در سریال «پاهاى بى قرار» به 

کارگردانى منوچهر هادى خود را آماده مى کنم که از رسانه ملى پخش خواهد شد.
وى افزود: قرار است از اواسط مهرماه به این مجموعه تلویزیونى بپیوندم و در خصوص 
نقشم در این مجموعه مى توانم بگویم با کارهاى قبلى ام متفاوت است اما به دلیل 
اینکه قصه پیچیده اى دارد فعًال نمى توانم نظر قطعى در مورد ایفاى نقشى که دارم 

بدهم.
مهین ترابى در خصوص دیگر فعالیت هاى خود گفت: در این مدت کارهاى زیادى به 
من پیشنهاد شده اما به دلیل اینکه قرار است در سریال «پاهاى بى قرار» بازى کنم و 

حدوداً چهار پنج ماه درگیر این کار خواهم بود، دیگر کارها را رد کرده ام.
بازیگر سریال «خانه سبز» در خصوص وضعیت این روزهاى رسانه ملى افزود: به اعتقاد 

من تلویزیون در حال حاضر جان 
گرفته است و تعداد کارها به نسبت 
گذشته بیشتر شده و البته کیفیت 

کارها باال رفته است.
بازیگر ســریال «همســران»  در 
خصوص حضــورش در ســینما 
خاطرنشــان کرد: من در کارهاى 
سینمایى زیادى بازى کردم اما به طور 
کلى هیچ وقت برایم فرقى نکرده که 
در کدام حوزه کار کنم مهم برایم این 
بوده که کارم را درست انجام بدهم 
حاال یا در تئاتر و یا در ســینما فرق 

چندانى برایم نمى کند.

21 شهریور سالروز تولد «پل واکر» بازیگر فقید و مطرح 
سینماى هالیوود بود که با مجموعه فیلم هاى «سریع و 

خشن»  به شهرتى جهانى رسیده بود.
دوران بازیگرى واکر در ســینما از سال 1986 با فیلم 
کمدى ترسناك «هیوال در قفســه» آغاز شد. حضور 
واکر در سال هاى بعد در سینما موفقیت چندانى براى او 
به همراه نداشت تا اینکه در سال 1998 با بازى در فیلم 

«مالقات با دیدلز» توانست تا حدودى نام خود را بر سر 
زبان ها بیاندازد.

واکر در فاصله کوتاهى پس از اکران «مالقات با دیلز» 
در چندین فیلم در نقش مکمل ظاهر شــد تا اینکه در 
ســال 2001 موفق به حضور در فیلم اکشن «سریع و 
خشــمگین» در مقابل «ون دیزل» شد. فیلمى که با 
فروش خیره کننده در گیشه باعث شهرت روز افزون 
واکر شد و ســاخت دنباله هاى متعدد براى این فیلم، 
جاى پاى وى را به عنوان یک بازیگر مستعد مطرح کرد.

در ســال هاى بعد واکر فارغ از حضــور در مجموعه 
فیلم هاى دنباله دار «ســریع و خشن»، در چندین اثر 
ارزشــمند از جمله «پرچم پدران ما» بــه کارگردانى 
«کلینت ایستوود» و «هشت درجه زیر صفر» حضور 

پیدا کرد که به اعتبار جایگاه بازیگرى وى افزود.
اما در 30 نوامبر سال 2013 در ســاعت 3و30 دقیقه 
بعد از ظهر، ُپل واکــر زمانى که به همراه دوســتش 

«راجر روداس» از یک مراســم 
خیریه خارج مى شدند، اتومبیل 
پورشــه آنها در مسیر کنترل 
خود را از دست داده و با یک 
تیر چراغ برق برخورد کرده و 
منفجر مى شود. پس از اعزام 

نیروهاى پلیس بــه منطقه، 
دو جســد از این ماشین خارج 

مى شــود که یکى از آنها ُپل واکر 
بود. پلیس علت این حادثه را سرعت 

غیرمجاز اعالم کرد.
«پروژه الزاروس»، «سارقان»، «وسیله 

نقلیه 19»، «ماجراهاى دکه سمســارى»، 
«ساعت ها»، «عمارت هاى آجرى» و «سریع 
و خشن» از جمله مهمترین آثارى بود که واکر 

در آنها به ایفاى نقش پرداخته بود.

نسخه سوم «قاتل اهلى» با اصالحیه، پروانه نمایش گرفت

آبــــان؛ 
ماه «کیمیایى» شد

منصور لشــکرى قو
م مدت ها اختالف با
«قاتل اهلى» را که ن

 اکران هاى خصوصى
همین نسخه را از ابتد
 قاتل اهلى یک فیلم
امیر جدیدى، پگاه آ
آذرنگ، حمیدرضا اف
رشــیدپور، پو رضا

پرداخته اند.
د لشکرى قوچانى
به آنا گفت: من و آ
رسیدیم ویک نس
شوراى پروانه نما
فیلم، پروانه گ
وى در خصو
به نظر منف
مى فروشـ و
است. «قاتل
حرف

کم
قوچان
فیلم ه
نداشته اند این است ک
اااااا لحا بوده اند، اما از این

اصفهان، لوکیشن اصلى فیلم جدید خالق «دخترى با کفش هاى کتانى»

صدرعاملى وارد «سال دوم دانشکده من» شد
 فیلم تــازه رســول صدرعاملى با تغییر نام از «چشــم 

عروســک» به «سال 
دوم دانشکده من»  

به تهیه کنندگى 
مســعود ردایى
نوروز امسال  که
کمدى جنجالى

بیگانه» را روى پرده داشت کلید خورد. «سه
رسول صدرعاملى پس از هشت ســال دور
پیشتولید این فیلــم را از نیمه تیرماه آغــا
آخرین ساخته ســینمایى صدرعاملى فیلم
سینم 8معجزه» است که در سال88 روى پرده
براى انتخاب بازیگران «ســال دوم دانشـ
فراخوانى تدارك دیده شــد که در نتیجه آن
جدید براى حضور در این فیلم برگزیده شدند
که مشخص نیست چند درصدشــان پسر و
دختر هستند. آنچه مشخص شده
2سه نفر ازاین22 نفر جزو بازیگ
هستند و مابقى در نقش
مقابل دوربین خواهند

بازیگر سریال «پنچرى»:

 بینى ام را عمل نکرده ام!

صدیقه کیانفر 
به رادیو بازگشت

تصویربردارى سریال جدید سعید آقاخانى در مشهد آغاز 
شده است.

 حمید لوالیى، مرجانه گلچین، حســین محب اهرى، 
نصــرا... رادش، افســانه ناصرى، على هدایتــى و... از 
بازیگران اصلى این ســریال هســتند.  این ســریال 
ده  قســمتى که طنزى اجتماعى اســت، توسط گروه 
نویسندگانى که سرپرســتى آن به عهده آقاخانى است، 

نوشته مى شود.
قصه این ســریال که از حــال و هواى طنــز برخوردار 
است، پیرامون زندگى پسرى است که در تهران زندگى 
مى کند و بعد از مدتى پدرش از شهرستان براى دیدنش 
مى آید که بــا حقایقى متضاد از زندگى پســرش مواجه 

مى شود.

سریال جدید «آقاخــــانى» کلید خورد

مهرانه مهین ترابى: مدتى است تلویزیون ده نمکى: مجبور شدم به سینما عالقه مند شوم
جان گرفته است مسعود ده نمکى در گفتگو با سروش صحت مجرى برنامه «کتاب باز» با اشا

اینکه فیلم هایش را براساس تخیل نمى ســازد درباره «اخراجى ها» عنوان
فیلم هایى که من ساخته ام براساس تخیل نبوده است، «اخراجى ها1» یک فص
کتاب «آدم باش» است یعنى افرادى است که در دسته اخراجى ها در گردان س
بودند و بعد تبدیل به سینما شدند و یا بردن هواپیما و دزدیدن آن به اردوگاه ات
4است که درسال64 رخ داده است. درباره شوخى ها نیز باید گفت بخش ز
از آنها به شخصیت ما در آن دوران بازمى گردد که شور و شیطنتى داشت
ده نمکىدر پاسخبه این سئوال سروش صحت که چگونه به سینما عالق
شد، اظهار داشت : مجبور شدم و شاید بخشى به این دلیل است ک

نگار بودم و به فیلم ها نقد داشــتمزمانى روزنامه 
این نتیجه رسیدم که دیگران
نیســت فیلم من را بسا
خودم باید
بسازم.
ووى آمو
فیلمس
خــود را ن
کتاب ها ار
داد و بیان

اگرچه همه کسانى
کالس شــعر مى رونــد و آمو
 مى بینند شــاعر نمى شــ
بخشــى از این قضیه درو
غریزى است و من هم کتاب
در این زمینه خواندم.

ــم 
 

ج 
اکر 

سرعت 

»، «وسیله 
سمســارى»، 
رى» و «سریع 
ى بود که واکر 

ود.

به سینما عالقه مند شو ده نمکى: مجبور شدم

جزئیات دلیل مرگ بازیگر مطرح سینماى هالیوود

«سریع و خشن»، همچنان دلتنگ پل واکر
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روغن کنجد منبع غنى چربى اشباع نشده، ویتامین ها، آنتى اکسیدان ها 
و مواد معدنى است. در ادامه به خواص و فواید این روغن براى حفظ 

سالمت بدن و پیشگیرى از بروز برخى بیمارى ها مى پردازیم.
سالمت سیستم عصبى

مصرف مرتب روغن کنجد اضطراب را کاهش مى دهد، گردش خون 
را تقویت مى کند، مانع اختالالت عصبى مى شود و سیستم دفاعى 
بدن را تقویت مى کند. مصرف روغن کنجد نشاط آور است. هوشیارى 
ایجاد مى کند، به رفع عصبانیت کمک مى کنــد، دردهاى مزمن و 
گرفتگى عضالت را کاهش مى دهد و براى افرادى که از کم خونى و 

سرگیجه رنج مى برند مفید است.
سالمت پوست و مو

روغن کنجد یک محافظ طبیعى در برابر اشعه فرابنفش به حساب 
مى آید و پوست را در برابر کلر موجود در آب استخر محافظت مى کند. 
ترك هاى پوستى، اگزما، بریدگى ها و جراحت هاى سطحى را درمان 
مى کند و پوست صورت به ویژه اطراف بینى را سفت مى کند و مانع 
بزرگ شدن منفذهاى پوستى صورت مى شود. در واقع روغن کنجد 
موجب شفافیت پوست مى شود. روغن کنجد از بروز آکنه جلوگیرى 
مى کند و مانع شوره سر و سفید شدن موها مى شود. ویتامین E موجود 

در این روغن به رشد مو سرعت مى بخشد. مصرف موضعى این روغن 
نیز پوست را نرم و لطیف مى کند. این روغن در درمان لک سوختگى 

بدن نیز کاربرد دارد.
افزایش طول عمر و تعویق روند پیرى

روغن کنجد داراى مقدار زیادى گاما توکوفرول اســت که فعالیت 
آنتى اکســیدانى اش زیاد اســت و داراى مقدار کمتــرى دلتا و آلفا 
توکوفرول اســت. این خاصیت آنتى اکسیدانى مقاومت روغن را در 
برابر حرارت افزایش مى دهد. آنتى اکسیدان روند پیرى را به تعویق 

مى اندازد و سبب افزایش طول عمر مى شود. 
مزایاى و فواید دیگر

روغن کنجد، فشار خون را پایین مى آورد، کلسترول مفید را افزایش و 
کلسترول مضر را کاهش مى دهد و به حفظ فشار طبیعى خون کمک 
مى کند. بســیارى از متخصصان تغذیه بر این باورند که روغن دانه 
کنجد اثر کاهنده کلسترول خون، کاهنده قند خون و خاصیت آنتى 

اکسیدانى دارد. 
زیاده روى در مصرف؛ 

ممنوع
خواص ذکر شده درباره 

نیســت کــه روغن کنجد بدین معنا 
که مى خواهید شما آزادید هر چقدر 
روز از روغن کنجد طى  یــک 

باشید اســتفاده کنید. به خاطر  داشته 
یکسان است و هر که کالرى همه روغن ها 
آن در حــدود 45 یک قاشــق چایخورى 
پس مراقب باشید تا کیلو کالرى انرژى دارد 
دچار اضافه وزن و با مصرف بى رویه آن 
و بیمارى هاى در پى آن مشکالت 

مختلف نشوید.

تحقیقــات نشــان مى دهد باال رفتن اســترس 
به دالیل روانشــناختى مى تواند باعث تشــدید 
مشکالت پوستى شود، اما باعث جوش  نمى شود.

مطالعه اى بر روى دانشجویان نشان داده است که 
دانشگاه مى تواند باعث افزایش استرس 

به لحاظ روانشناختى به خصوص 
در شــرایط دشــوار 

اجتماعى، دانشگاهى و فشارهاى اقتصادى باشد 
که دانشجویان این روزها با آن رو به رو هستند.

تحقیقات قبلى نشــان داده که بین اســترس و 
مشکالت پوســتى ارتباط هایى وجود دارد.اخیراً 
محققــان مرکز پزشــکى دانشــکده لیوایز کتز 
دانشگاه تمپل کوشیدند تا ارتباط بین استرس هاى 
روانشناختى و شیوع عالئم پوستى مختلف را به 
طور گسترده و به طور تصادفى در دانشجویان 

دوره  لیسانس بررسى کنند.

خارش  شــدید و ریزش مو با 
استرس بدتر مى شود

در این تحقیق محققــان پنج هزار نفر از 
دانشــجویان دوره  لیســانس را دعوت 
کردند تا پرسشــنامه اى را پــر کنند که 
در آن میزان اســترس آنهــا به لحاظ 

روانشناختى و نیز مشــکالت پوستیشان 
بررسى مى شد.

حجم نمونه  این تحقیق 422 دانشــجو 
بود که بعد به ســه گروه تقســیم شدند: 
استرس کم، اســترس متوسط و استرس 

باال. دانشــجویانى که میزان اســترس آنها 
باال بود، به طــور چشــمگیرى از خارش هاى 
پوستى شدید، ریزش مو، لکه هاى چربى و پوسته 
پوسته شدن پوست سر، تعرق مشکل ساز، پوسته

  پوســته شــدن پوســت، ناخــن جویــدن، 
کهیرهاى توأم با خارش روى دســت و کندن مو 

رنج مى بردند.
هیچ ارتباط شاخصى بین میزان استرس به لحاظ 
روانشــناختى با وجود کهیر، زخم هاى خشــک، 
زگیل و ســایر جوش هاى روى صورت مشاهده 

نشد. 

آووکادو میوه اى سرشار از چربى هاى مفید، آنتى 
اکســیدان ها، ویتامین و موادمعدنى است که باید 

حتماً آن را در رژیم غذایى تان قرار دهید.
به شما پیشنهاد مى کنیم  از میوه آووکادو به شش 
دلیل  در صبحانه، ناهار، شــام یا میــان وعده ها 

استفاده کنید.

 سالمت قلب شما را تضمین مى کند
این میوه زیبا قادر است لیپیدها یا چربى هاى مفید 
خــون را تنظیم کند. تحقیقات ثابت کرده اســت 
رژیم هاى سرشــار از چربى هاى سالم ازگرفتگى 

رگ ها جلوگیرى مى کند.

پوست و موى سالم و چشم هاى قوى 
را به شما هدیه مى دهد.

ویتامین ها و اسیدهاى چرب مفید آووکادو باعث 
طراوت بیشتر پوست شده، دید چشم ها را تقویت 
کرده و موها را درخشــان مى کند. آووکادو یکى 
از بهترین مرطــوب کننده هاى طبیعى اســت. 
لوتئین  موجود در آووکادو باعث مى شود تا پوست 

جوان تر، موهایى ســالم تر و چشمانى با دید بهتر 
داشته باشید.

 با سرطان مى جنگد
تحقیقات منتشر شده نشان مى دهدکه فیتوکمیکال هاى 
موجود در آووکادو قدرتمندانه با سرطان مى جنگد و 
نیاز بیمار به شیمى درمانى را کم مى کند. تحقیقات 
بیشــتر در این زمینه نشــان داد آووکادو به رشد

سلول هاى سرطانى را پایان مى دهد. 

 به کاهش وزن کمک مى کند
رژیم غنى از اسیدهاى چرب مفید و کربوهیدرات 
کم، باعث کاهش ســریع تــر وزن مى شــود. 
آووکادو باعــث مى شــود تــا هورمــون هایى 
که احســاس ســیرى را به وجود مى آورد بیشتر
ترشح شــود. در نتیجه شــخص غذاى کمترى

مى خورد.
 اسید چرب تک اشباعى موجود در آووکادو اعتیاد 
به شــکر را کاهش مى دهد که کمک بزرگى در

 رژیم هاى کاهش وزن است.

به هضم غذا کمک مى کند
غذاهاى حاوى فیبر به هضم غذا کمک مى کند. 
یک عدد آووکادو بین 11 تــا 17 درصد فیبر دارد 
که نسبت به میوه هاى دیگر بیشــتر است. فیبر 
عاملى براى افزایش باکترى هاى مفید و کاهش 
باکترى هاى مضر است. دسته اخیر همیشه عامل 

ایجاد مشکل در هضم غذا و نفخ است.

 سطح هورمون ها را تنظیم مى کند
اســیدهاى چرب موجــود در آووکادو کلید اصلى 
تنظیم عملکرد سیســتم عصبى مرکزى اســت. 
سیســتم عصبى مرکزى، مســئول ترشح منظم 

هورمون هاست.
باعث ایجــاد روحیه بهتــر، افزایش بــارورى و 
عملکردهاى شــناختى دقیق است. به همین دلیل 
است که به بیماران مبتال به MS که از عدم تمرکز 
و شناخت دقیق رنج مى برند توصیه مى شود حتمًا 
آووکادو را در رژیــم غذایى شــان بگنجانند. این 
اسیدهاى چرب همچنین باعث کاهش افسردگى، 
اضطراب و سایر بیمارى هاى روحى روانى مى شود. 

دالیل شایـــع 
درد شانه

درد شانه از مشکالت شایع در افراد است و بررسى ها 
نشــان مى دهد که تعداد قابل توجهــى از مردم در 
دوره اى از زندگى در ناحیه شانه ها احساس ناراحتى 

دارند.
شــانه از پر حرکت ترین مفاصل در بدن به حساب 
مى آید و از استخوان هایى شــکل گرفته که توسط 
ماهیچه ها، تاندون هــا و رباط ها در جاى خود حفظ 

مى شود.
تمامى این عوامل در کنــار یکدیگر کار مى کنند تا 
شرایط را فراهم سازد که شانه ها آزادانه در جهت هاى 
مختلف حرکت کنند. هر چنــد این توانایى، حرکت 
شــانه ها را در برابر آســیب دیدگى ها آسیب پذیر 

مى سازد.
دالیل متعددى وجود دارد که باعث آسیب دیدگى 
شانه ها مى شود که آگاهى از آنها و چگونگى درمان 

آنها کمک کننده است.

تاندونیت ماهیچه هاى گرداننده شانه
 از میان تمامى دالیل بروز درد شانه، آسیب دیدگى 
عضالت گرداننده شانه شــایع تر است. نتایج یک 
مطالعه نشــان مى دهد دو ســوم مبتالیان به درد 
شانه دچار مشــکل عضالت گرداننده شانه هستند. 
عضالت گرداننده شانه مجموعه اى از ماهیچه ها و 
تاندون هایى است که به استخوان مفصل شانه متصل 
است و به باال بردن و چرخاندن بازوها کمک مى کند. 
انجام مداوم ایــن حرکت ها به مــرور زمان باعث 
مى شود تاندون هاى عضالت گرداننده شانه ملتهب 
شوند و فرد دچار عارضه تاندونیت شود که با درد شانه 
همراه است. عضالت گرداننده شانه همچون تایرى 
مى ماند که با استفاده مداوم و افزایش سن باریک تر 

مى شود و در نهایت از بین مى رود.

پارگى عضالت گرداننده شانه
همچنین این احتمال وجود دارد تاندون شانه به دلیل 
حرکت هاى پى در پى یا آســیب دیدگى همچون 
افتادن به طــور کامل یا جزئى دچار پارگى شــود. 
درد پارگى مزمن کــه ناگهانى اتفاق مى افتد طاقت 
فرساست اما درد شــانه، ضعف و ســفتى ناشى از 
پارگى مزمن که با گذشت زمان رخ مى دهد به مرور 
تشدید مى شود و اغلب افراد به زمان شروع آن توجه 

نمى کنند.

شانه یخ زده
افراد مبتال به شــانه یخ زده دچار ســفتى شدید در 
ماهیچه و ناتوانى در حرکت طبیعى شانه ها مى شوند. 
این عارضه زمانى ایجاد مى شــود که بافت پیوندى 
که مفصل شــانه را مى پوشــاند ضخیم و ملتهب 
مى شود. علت دقیق عارضه شانه یخ زده مشخص 
نیست همچنین اطالعاتى از دلیل مستعد بودن زنان 

میانسال به عارضه شانه یخ زده وجود ندارد.

بورسیت شانه
 این عارضه به دلیل التهاب بورسا (کیسه مایعى) است 
که وظیفه آن کاهش اصطکاك و ایجاد ســطحى 
نرم بین ماهیچه ها و استخوان هاست. درد ناشى از 
بورســیت به طور معمول در خارج از شانه است و با 

بردن بازوها باالى سر تشدید مى شود.
 

پارگى لبروم 
پارگى لبروم در ورزشکاران امرى طبیعى است. لبروم 
لبه باریکى از غضروف نرم است که لبه حفره مفصل 

شانه را احاطه مى کند و کمک مى کند شانه در حین 
حرکت ثبات خود را داشته باشــد. اما این پارگى ها 

آسیب دیدگى شایع در افراد معمولى هم هستند.

آرتروز
 این بیمارى پیشرونده مفصلى از پارگى و فرسودگى 
معمولى مفصل شانه ناشى مى شــود. این بیمارى 
غضروف هایــى را کــه همچون ضربــه گیر بین 
اســتخوان ها عمل مى کند از بین مى برد. با تحلیل 
رفتن غضروف ها و ساییده شدن استخوان مفصلى 
درد شانه و ورم موجب مى شود گستره حرکتى شانه 

محدود شود.

بى ثباتى مفصل شانه
طراحى شانه ها به گونه اى است که ثابت نیستند و 
مى توانند به جهت هاى مختلف حرکت داشته باشند. 
اما عارضه بى ثباتى مفصل شانه زمانى تشخیص داده 

مى شود که گوى مفصل شل مى شود.

به گفته یک متخصص فیزیولوژى، مصرف روزانه سرکه براى برخى مزاج ها مضر است و اگر این افراد 
در خوردن آن افراط کنند دچار عوارض زیادى مى شوند.

 سید مهدى میرغضنفرى اظهار داشت: از انواع میوه هاى شیرین همچون انگور (مویز)، سیب، خرما، 
عسل، شیره نیشکر و شیره انگور مى توان سرکه تهیه کرد که داراى دو پایه مزاجى مختلف است. 

وى افزود: یک پایه مزاجى گرم به دلیل ماده اولیه شیرینى که از آن تهیه شده پدید مى آید و پایه دیگرى 
سرد است که به دلیل طعم ترش و تیزى آن متفاوت از پایه دیگر به نظر مى رسد.

میرغضنفرى ادامه داد: طبع ســرد ســرکه غالب اســت و این مایــع به دلیل نفــوذ زیادى که 
دارد، بــه راحتى در اعضایــى مثل اعصاب مرکــزى و ریه نفــوذ کرده و مصرف بــى رویه آن 
مخصوصًا توســط افراد بــا مزاج ســرد و مبتالیان به افســردگى، اختالل حافظه، بى حســى
اندام ها، آسم و سرفه هاى مزمن مى تواند عارضه ایجاد کند و اگر در مصرف آن زیاده روى 

شود، مى تواند منجر به ضعف بینایى، نحیف شدن بدن و... شود.
این متخصص فیزیولوژى با اشاره به اینکه بهترین نوع سرکه در طب سنتى سرکه 
انگور قرمز اســت که به طور طبیعى و نه صنعتى تهیه شده باشد اذعان داشت: 
مصرف روزانه ســرکه براى افراد گرم مزاج در اقلیم هاى گرمسیرى مفید است 
چون تیزى و شدت گرمى صفرا و داغى خون و مواد زاید تجمع یافته در بدن را 
مخصوصًا در فصول گرم از بین مى برد و در کودکان بى اشــتها با حرارت باال و 
اشخاص گرمازده، باعث باز شدن اشتها شــده و به هضم غذاهاى سنگین کمک 

شایانى مى کند.
میرغضنفرى همچنین گفت: بخور دادن ســر و صورت با بخارات سرکه باعث 
رقیق شدن ترشحات و باز شدن انسدادهاى تشکیل شده در مجارى بینى، گوش 
و سینوس ها شده و منجر به پیشــگیرى و درمان انواعى از گوش درد، کیپى 

گوش و بینى، سینوزیت و اختالالت بویایى مى شود. 
این متخصــص فیزیولوژى در ادامه اظهار داشــت: عالوه بر این، به شــکل 
موضعى هم مى توان از مزایاى ســرکه بهره بــرد؛ قرار دادن پارچه آغشــته 
به ســرکه بر پیشــانى به رفع ســردرد هاى ناشــى از گرمى کمــک مى کند 
مخصوصًا اگــر همراه با روغن گل باشــد. همچنین دهانشــویه، مزه مزه کردن 
و غرغره کردن ســرکه به ویژه اگر با کمى نمک مخلوط شــود، باعث اســتحکام
لثه ها و منجر به رفع ترشــحات و توده هاى سفید رنگ و بدبوى موجود در حفره هاى 

لوزه ها مى شود.

این افراد نباید سرکه مصرف کنند!

تر سرد است که به دلیلطعم
میرغضنفرى ادامه داد: طبع
دارد، بــه راحتى در اعضایـ
مخصوصًا توســط افراد بـ
اندام ها، آسم و سرفه
شود، مى تواند
این متخص
انگور قرم
مصرفر
چون تیز
مخصوصًا
اشخاص گ
شایانى مىک
میرغضن
رقیقش

و سینوس
گوش و
این متخ
موضعى

به ســرکه
ا مخصوصًا
و غرغره کرد
لثه ها و منجر به
لوزه ها مىشود.

میوه اى که بیمارى ها را سر جاى خود مى نشاند!
سوپر 

 در منابع طب سنتى ایران درباره اصول صحیح 
غذا خوردن آمده تا زمانى که اشــتهاى واقعى 
براى خوردن وجود ندارد، غذا خورده نشــود؛ با 
جویدن کامل غذا به هضم نیکوى غذا کمک کنیم. 
همچنین قبل از سیر شــدن کامل دست از غذا 

کشیده شود.
بهترین زمان نوشــیدن آب دو ساعت پس از 
خوردن غذاست نباید آب را به یک نفس و سریع 
نوشید، آشــامیدن آب در بین غذا مضر است به 
جز در افراد داراى مزاج گرم و خشک و کودکان؛ 
همچنین پرهیز از آب تا زمانى که عطش واقعى 

ایجاد شود براى حفظ سالمتى کمک مى کند.
پرهیز از نوشــیدن آب در حالت ناشــتا،پس از 
فعالیت بدنى، بعد از حمام و در حمام، بین خواب و 
بعد از خواب، پرهیز از نوشیدن آب پس از مصرف 
شیرینى یا ترشى و بعد از میوه هاى تازه به حفظ 
سالمت کبد، قلب، مغز و سیستم گوارش کمک 

مى کند.
بــا خــوردن آب همــراه 
یــا بالفاصله بعــد از غذا 
شــیره هاى گوارشــى 
رقیق و ضعیف مى شود، 
معده را سرد و هضم 
غذا مختل مى شود، 
به خصوص آشامیدن 
آب بر روى گوشت یا 
چربى بسیار منع شده 

است.

بهترین زمان نوشیدن آب

شان 

ـجو 
شدند: 
رس

رس آنها
خارش هاى 
بى و پوسته 
ل ساز، پوسته

ن جویــدن، 
ت و کندن مو 

س به لحاظ 
ى خشــک، 
رت مشاهده 

سالمت کبد، قلب، مغز و سی
مى کند.

بــا خــو
یــا بالفاص
شــیره
رقیق و
معده ر
غذا مخ
به خصو
آب بر ر

چربى بس
است.

آنچه باید درباره خواص روغن کنجد بدانید
در این روغن به رشد مو سرعت مى بخشد. مصرف موضعى این روغن 
نیز پوست را نرم و لطیف مى کند. این روغن در درمان لک سوختگى 

بدن نیز کاربرد دارد.
افزایش طول عمر و تعویق روند پیرى

روغن کنجد داراى مقدار زیادى گاما توکوفرول اســت که فعالیت 
آنتى اکســیدانى اش زیاد اســت و داراى مقدار کمتــرى دلتا و آلفا 
توکوفرول اســت. این خاصیتآنتى اکسیدانى مقاومت روغن را در
برابر حرارت افزایش مى دهد. آنتى اکسیدان روند پیرىرا به تعویق

مى اندازد و سبب افزایش طول عمر مى شود.
مزایاى و فواید دیگر

روغن کنجد، فشار خون را پایین مى آورد، کلسترول مفید را افزایش و 
کلسترول مضر را کاهش مىدهد و به حفظ فشار طبیعىخونکمک 
مى کند. بســیارى از متخصصان تغذیه بر این باورند که روغن دانه 
کنجد اثر کاهنده کلسترول خون، کاهنده قند خون و خاصیت آنتى 

اکسیدانى دارد. 
زیاده روى در مصرف؛ 

ممنوع
خواص ذکر شده درباره 

نیســت کــهروغن کنجد بدین معنا
رقدر که مى خواهیدشما آزادید هر چ
روزاز روغن کنجد طى یــک 

باشیداســتفاده کنید. به خاطرر داشته 
ییییکسان است و هرکه کالرى همه روغن ها
آآآآآآنن در حــدود 45یک قاشــق چایخورى
پپس مراقب باشید تاکیلو کالرى انرژى داردد
مصرف بىرویه آن دچار اضافه وزن وبا
و بیمارى هاىدر پى آن مشکالت 

مختلف نشوید.

ید بد جد ن وصرو ر درب

افزایش مشکالت پوستى با استرس

ن ن و ررو
دانشگاه مى تواند باعث افزایش استرس 

به لحاظ روانشناختى به خصوص
در شــرایط دشــوار

محققــ
دانشگا
روانشن
طور
دور

اس
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نصف جهان   عبدا... ویسى و تیمش در حالى قرار 
است  براى مصاف با ذوب آهن به اصفهان بیاید 
که برخى از هواداران متعصب سپاهان گفته اند با 
حضور او در این شــهر مى خواهند به فوالدشهر 

بروند و از خجالت او در بیایند.
در هفته ششــم رقابت هاى لیگ برتــر فوتبال 
تیم هاى ذوب آهن اصفهان و استقالل خوزستان 
از ســاعت 19و45دقیقه جمعه(فردا) در ورزشگاه 
فوالدشهر در دیدارى حساس به مصاف یکدیگر 

مى روند. 
 سبزپوشان اصفهانى که لیگ هفدهم را با یک برد، 
سه تساوى و یک شکســت آغاز کردند در مقابل 
فجر شهید سپاسى شیراز در یک شانزدهم نهایى 
جام حذفى شکست خوردند تا وداعى زودهنگام با 
این رقابت ها داشته باشند و در ادامه راه تمام تمرکز 

خود را بر روى مسابقات لیگ برتر معطوف کنند.
ذوب آهن در هفته پنجــم رقابت هاى لیگ برتر 
میهمان نفت آبادان بود و در حالــى که با دو گل 
از حریف سختکوش پیش بود، در نهایت پیروزى 
ارزشمند خود را با دریافت دو گل با تساوى عوض 
کردند تا خط دفاعى ذوب آهن با شش گل خورده به 
یکى از نقاط ضعف این تیم در این فصل از رقابت ها 

تبدیل شود.
شاگردان قلعه نویى در حالى به مصاف 

استقالل خوزستان مى روند 

که به 3 امتیاز این دیدار نیاز مبرم دارند و باید تمام 
تمرکز خود را بر روى کارهاى هجومى و رسیدن به 

دروازه  استقالل خوزستان معطوف کنند.
آمار ذوب آهن تا به اینجاى رقابت هاى این فصل 
حاکى از آن اســت که این تیم بــا هفت گل زده 
عملکرد تقریبًا خوبى در امر گلزنى داشته اما ذکر 
این نکته ضرورى است که بسیارى از موقعیت هاى 
ذوبى ها با بى دقتى مهاجمان این تیم به گل تبدیل 
نشــده اســت تا وجود یک مهاجم تمام کننده و 

ششدانگ بیش از پیش در این تیم حس شود.
البته مســئوالن ذوب آهن با جــذب «کى روش 
ســوارز» برزیلى و ایمان موسوى سعى در تقویت 
خط هجومى را دارند. سوارز به دلیل تأکید سازمان 
لیگ مبنى بر بازى کردن این بازیکن در لیگ سرى 
A برزیل تا به این لحظه حــق بازى در ذوب آهن 
را ندارد و ایمان موســوى نیز براى هماهنگى در 

ترکیب اصلى ذوب آهن نیاز به زمان دارد.
بازیکنان ذوب آهــن امیدوارند بازى خــود را با 
تفکرات قلعه نویــى وفق دهند تــا در ادامه راه با 
کســب پیروزى هاى پى درپى جایگاه خود را در 
جدول رده بنــدى ارتقا دهند و خــود را به عنوان 
یکى از مدعیان قهرمانى ایــن فصل از رقابت ها 

معرفى کنند.
در آن سوى میدان، اســتقالل خوزستان که با از 
دست دادن بازیکنان کلیدى و مهره هاى اصلى خود 

و بازگشت دوباره عبدا... ویسى شرایط جدیدى را با 
اضافه شدن چند بازیکن جوان و جویاى نام تجربه 
مى کند، تا به اینجاى رقابت هــا نتایج ضعیفى را 
کسب کرده و امیدوار است تا با هماهنگى بازیکنان 
با کادر فنى اوضــاع خود را در جــدول رده بندى 

بهبود بخشد.
عبدا... ویسى امیدوار اســت با بازگشت دوباره به 
فوالدشهر بازى خوبى را مقابل ذوب آهن انجام دهد 
و با گردش توپ در تمام نقاط زمین و بستن راه هاى 
نفوذ ذوب آهن با کسب امتیاز اصفهان را ترك کند 
و به روزهاى آینده استقالل خوزستان امیدوار باشد.

استقالل خوزستان در مرحله یک شانزدهم نهایى 
جام حذفى به مصاف میعاد مغــان اردبیل رفت و 
با زدن پنــج گل به حریف گمنام خــود، با روحیه 

مضاعف پاى به زمین فوالدشهر مى گذارد.
مالقات استقالل خوزستان و ذوب آهن در ورزشگاه 
فوالدشهر یادآور دومین ســوپرجام برگزار شده 
فوتبال ایران است که به نفع تیم اصفهانى پایان 
یافت. دو تیم فصل پیش در کسوت قهرمان وقت 
لیگ و مدافع عنوان قهرمانى جام حذفى رو در روى 
یکدیگر قرار مى گرفتند اما در فصل جارى در حالى 
به هم مى رســند که عناوین قبلى خود را به نفع 
تیم هاى تهرانى پرسپولیس و نفت از دست داده اند.
آخرین رویارویى دو تیــم که یازدهم فروردین ماه 
سال جارى از هفته بیســت وپنجم لیگ گذشته 

در ورزشگاه غدیر برگزار شــد با تقسیم امتیاز به 
پایان رسید. ذوب آهن اما در آخرین تقابل خانگى 
خود با اســتقالل خوزســتان با گل هاى مهدى 
رجب زاده و احسان پهلوان میهمان اهوازى را برد. 
آن مســابقه که هفتم آبان 95 از هفته دهم لیگ 
شانزدهم برگزار شــد اولین دیدار از مجموع پنج 
مسابقه پشت سرهمى بود که تیم اصفهانى یکى 
پس از دیگرى برد. باید دید میزبانى از اســتقالل 
خوزستان در ورزشــگاه فوالدشــهر این بار نیز 

سرآغاز موفقیت سبزپوشان اصفهانى 
خواهد بود یا خیر. در کنار همه این 
تحلیل و آمار و ارقام ها، نکته جالب 
توجه در مورد حضور عبدا... ویسى 
در اصفهان این است که ظاهراً 
برخى از هواداران ســپاهان با 
قول و قرارهایى که در فضاى 
مجازى گذاشته اند مى خواهند 
به برخى صحبت هاى عبدا... 
ویسى  علیه سپاهان که پس 
از اخراج وى از این تیم صورت 
گرفت اعتراض کنند. باید دید 
اولین حضور رســمى ویسى 
در اصفهان پــس از عزل او از 
هدایت سپاهان چه حاشیه هایى 

را به دنبال خواهد داشت.

وقتى مرحله گروهى این فصــل از لیگ قهرمانان 
آسیا قرعه کشــى شد و پرســپولیس در گروه D با 
تیم هاى الهالل عربســتان، الریان قطر و الوحده 
امارات همگروه شد خیلى ها این گروه را گروه مرگ 
مسابقات دانستند. این ایده البته آن روزها مخالفانى 
هم داشت. اما حاال که مســابقات در منطقه غرب 
آسیا به مرحله نهایى رسیده دیگر باید پذیرفت که 
این گروه واقعًا گروه مرگ بوده است. چرا که دو تیم 
از همین گروه یعنى پرسپولیس و الهالل به مرحله 
فینال غرب آسیا رسیده اند. رقابت نزدیک این دو تیم 
با هم در مرحله مقدماتى که در هر دو بازى رفت و 
برگشت به تساوى رســیدند هم نشان مى دهد که 
در مرحله نهایى غرب آســیا هم دو بازى حساس و 

نفسگیر را خواهیم دید.

تیــم هندبــال دینامــو بخارســت بــا داشــتن 
چهــار لژیونــر ایرانــى مقابــل کاالراشــا که 
شــاهو نصرتــى را در اختیــار دارد بــه برتــرى 

رسید.
 در هفته ســوم لیگ هندبال ناســیونال رومانى، 
تیم کاالراشــا که شــاهو نصرتى را در اختیار دارد 
و تیــم دینامو بخارســت که علیرضا موســوى، 
ســعید حیــدرى راد و بــرادران اســتکى را در 
ترکیبش دارد بــه مصاف هم رفتنــد. هر چند که 
در نیمــه اول یــاران نصرتى با اختــالف دو گل 
پیشــى گرفته بودند امــا در نهایت تیــم دینامو 
بخارست رومانى با حســاب 29 بر 24 به پیروزى

 رسید.
در این بازى ســجاد اســتکى پنــج گل، ا... کرم 
اســتکى چهــار گل بــراى دیناموبخارســت به 
ثمر رســاندند. موســوى و حیدرى نیــز عملکرد 
خوبى داشــتند. دینامــو با ســه بــرد و 9 امتیاز 
در صــدر جــدول لیگ ناســیونال رومانــى قرار 

دارد.
در تیم مقابل نیز شاهو نصرتى پنج گل به ثمر رساند. 
کاالراشا با 6 امتیاز و دو برد از سه بازى در رده سوم 

جدول قرار دارد.

 دوئل ژنرال و 
فتوشاپ گــواردیـوال!

مصاف
 لژیونرهاى هندبال 

ایران

زمان برگزارى هشتاد و پنجمین دربى پایتخت اعالم شد. 
به گزارش نصف جهان و به نقل از سایت سازمان لیگ، سعید فتاحى 
مسئول مســابقات ســازمان لیگ با اشــاره به صعود  پرسپولیس به 
نیمه نهایى لیگ قهرمانان آســیا گفت: صعود  پرسپولیس را در لیگ 
قهرمانان به همه جامعه فوتبال و  هموطنــان تبریک مى گویم. این 
صعود افتخارى براى فوتبال ایران  اســت و ســازمان لیگ نیز در حد  
توان با نماینده ایران در لیگ  قهرمانان آســیا همکارى کرده و خواهد 
کرد تا پرســپولیس حضورى  قدرتمندانه مقابل تیم الهالل عربستان 

داشته باشد. 
وى افزود: با توجه به صعود پرسپولیس به نیمه نهایى لیگ  قهرمانان 
آسیا و همانطور که در روز قرعه کشى لیگ اعالم کرده بودیم،  در صورت 
صعود زمان دربى پایتخت تغییر مى کند، بر این اســاس، بازى دو تیم 
پرسپولیس و استقالل در هفته دهم لیگ برتر در روز   5 آبان 96 ساعت 
15 برگزار مى شود. مسئول مسابقات سازمان لیگ در مورد زمان بازى 
این دو تیم در  جام حذفى مقابل حریفان گفت: دیدار پرسپولیس و نفت 
تهران از  مرحله یک شانزدهم جام حذفى و بازى استقالل با حریفى که 
در  قرعه کشى مشخص خواهد شد در مرحله یک هشتم در روزهاى   29 

و 30 مهر ماه انجام مى شود. 

سرمربى پیشین نفت تهران اعالم کرد که عالقه مند است مشکلش با 
مسئوالن این باشگاه بر سر مسائل مالى در فضایى دوستانه حل شود.

حمید درخشان که چند روز قبل اعالم کرده بود هنوز قراردادش با نفت 
تهران را فسخ نکرده و با این شرایط على کریمى نمى تواند روى نیمکت 
این تیم بنشیند ، با اعالم سازمان لیگ مبنى بر اینکه ثبت قرارداد کریمى 

منعى ندارد، از مواضعش کوتاه آمده است.
درخشان در این خصوص گفت:  من مشکلى با على کریمى ندارم. براى 
کریمى آرزوى موفقیت مى کنم و اگر حرفى بیان کردم، به خاطر حق و 
حقوقم بوده است.  وى افزود:  من خیلى دوست دارم که مشکلم با مالکان 
تیم نفت به صورت دوستانه حل شود اما اگر حق و حقوقم پرداخت نشود 
مجبورم که از طریق مراجع قانونى فدراســیون فوتبال مطالباتم را از 
باشگاه نفت بگیرم. امیدوارم که کار به شکایت در کمیته انضباطى نکشد 
و پولم را از باشگاه نفت طالییه بگیرم. هر مجموعه اى اختیار تام دارد تا 
نیروهاى کارى اش را خودش مشخص کند اما نباید با نیرویى که قطع 

همکارى مى شود به نحوى برخورد شود که به حق و حقوقش نرسد. 
نفت تهران  امروز با هدایت على کریمى در هفته ششم لیگ برتر مقابل 

گسترش فوالد تبریز صف آرایى مى کند.

شایعه احتمال برکنارى «زالتکو کرانچار» از سمت سرمربیگرى 
ســپاهان بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشــد یک شیطنت 

رسانه اى به نظر مى رسد.
تردیدى نیست که وداع زودهنگام با جام حذفى براى سپاهان 
بسیار گران تمام شــد زیرا به معناى ناامیدى پیش از موعد 
از کســب یکى از جام هاى بالقوه بود. اما از آنجا که 
سرنوشت تیم ها در جام حذفى تنها به یک تک 
مســابقه گره  خورده و حتى با در نظر 
داشتن اینکه نتایج سپاهان در 
یک ششــم آغازین لیگ 
هفدهم رضایت بخش 
نبوده است مطرح 
شــایعه  شــدن 
برکنــارى زالتکــو 
کرانچــار در روزهــاى 

اخیر بسیار عجیب بود.
جالب آنکه بر سر زبان افتادن این شایعه 
به درون باشگاه نسبت داده شد اما شواهد 
و قرائن حاکى از آن اســت کــه انتقال 
جهــت دار و شــیطنت آمیز برخى نقل 
قول هاى عوامل سپاهان به خصوص 
سرمربى و سرپرســت تیم به یکدیگر 
بیش از هر چیز به حرف و حدیث ها در 

این باره دامن زده است.
به عبارت دیگر، به نظر مى رســد که 
در حالى که باشــگاه اصفهانى هیچ 
برنامه اى براى برکنارى و حتى دادن 
اولتیماتوم به سرمربى خود را نداشت 
برخى رسانه ها شایعه اى را که خود 
به آن دامن زده بودند با شیطنت به 
سرپرست سپاهان منتسب کردند 
تا موجبات دلخورى سرمربى تیم 

را فراهم آورند.

نبرد سرخابى ها، 5 آبان

درخشان کوتاه آمد 

برکنارى فعالً در کار نیست

ذوب آهن- استقالل خوزستان، فردا در ورزشگاه فوالدشهر  نیمه نهایى تکرارى   

صعود پرسپولیس 
با بــردن قاطع االهلى 
عربســتان ، کمى برنامه هاى 
این تیم در یــگ قهرمانان را عوض 
کرد. حدوداً ســه بازى این تیم 
بــراى دو بازى شــان با 
تیــم عربســتانى 
دستخوش تغییر 
مى شــود و 
بــازى این 
تیم با استقالل 
تهران در دربى 
رفت هــم به 
تعویق مى افتد.

این اما همه ماجرا نیست. مشکل 
اصلى جایى است که دوباره برنامه 
کى روش و برانکو بــا هم تالقى 
دارد. بازى رفت نیمه نهایى لیگ 

قهرمانان آسیا بین پرســپولیس و الهالل، چهارم 
مهر است و روز بازى با صنعت نفت آبادان که قطعًا 
تغییر مى کند.20 مهر پرسپولیس مهمان استقالل 
خوزستان است.بازى برگشــت با الهالل هم 25 
مهر است.تاریخ دربى 28 مهر است و قطعًا با این 
شرایط  به تعویق مى افتد. در این بین، تیم ملى از 

پنجم تا 18 مهر اردو دارد و  دو بازى تدارکاتى.
 کارلوس کى روش درست زمانى که داشت برنامه 
تا جام جهانى اش را ارائه مى داد، در جمع سردبیران 
ورزشى گفت:«در برنامه همه چیز دیده شده ، غیر 
از حالتى که پرســپولیس در مسیر قهرمانى آسیا 
باشد. اگر این اتفاق بیافتد فشار روى این تیم کمى 
بیشتر مى شود و آنها باید سختى بیشترى بکشند 
و بیش از سایر تیم ها با تیم ملى همراهى کنند.  آن 
زمان البته چون پرسپولیس هنوز تکلیفش در آسیا 
مشخص نبود، برانکو خیلى ملو انتقاداتى داشت و 
سایر پرسپولیسى ها هم چیز خاصى نگفتند اما حاال 
با این برد نوستالژیک و حماسى در ابوظبى، شرایط 

به کلى براى آنها فرق دارد. آنها دو بازى تا فینال 
لیگ قهرمانان آســیا فاصله دارند. نبردى که در 

تاریخچه باشگاه شان، بدجورى کم دارند.
 لیگ قهرمانان آسیا لیگى است که ایران اگرچه 
تا به حال دو بار با تیم هاى آســیایى به فینالش 
رسیده اما در 20 سال گذشته هنوز حسرت بردن 
کاپ قهرمانى اش را مى خورد و در این چند ماه 
گذشته ، وزیر ورزش چند بار با هیجان گفته این 
پرسپولیس توان قهرمان شدن در آسیا را دارد . در 
این شرایط و در زمانى که تیم ملى بازى دوستانه 
دارد ، اولویــت ورزش ایران مى شــود نماینده 
آسیایى مان اما در روزهایى که کى روش همین 
طورى شاکى است از نرسیدن به تیم ملى ، گرفتن 
5 ملى پوش در همان گام اول آماده ســازى تیم 
ملى براى جام جهانى ، در بازى هاى دوستانه با 
احتماال توگو و بعد هم روسیه، او را حسابى کفرى

مى کند.
 ولى پرســپولیس در جدال حیثیتــى با الهالل، 

نماینــده کل ایران اســت و مصداق 
تیم ملى ایــران. در این شــرایط باید 
از حاال خیلى صریح اهمیــت بازى ها 
براى ســرمربى تیم ملى روشــن شود. 
او خودش بارها دربــاره روزى گفته که 
در ژاپــن مربیگرى مى کــرده و رئیس 
فدراسیون فوتبال آن کشــور ، دعوتش 
کرده به دفترش و توضیــح داده اگرچه 
بازى هاى لیگ مهم اســت اما براى آنها 
،یک بازى ملــى خاص در مســیر جام 
جهانى چه اهمیتى داشــته اســت. حاال 
شاید شرایط دقیقًا برعکس است و مهدى 
تاج باید بــراى او اهمیت ایــن دو بازى 
پرسپولیس را تشــریح کند و کارى کنند 
تا این تالقى دو اردو دوباره بهانه اى براى 
جنگ و دعوا در فوتبال مان نشود که اصًال 
پتانســیل این دعواى جدید را فوتبالمان

 ندارد.

کى روش دوباره کفرى مى شود؟!

ـگاه فوالدشــهر این بار نیز 
زپوشان اصفهانى 

همه این ر کنار
 ها، نکته جالب 
 عبدا... ویسى 
ت که ظاهراً 
ســپاهان با
ه در فضاى 
مى خواهند 
اى عبدا... 
ن که پس
تتورتت یم ص

د. باید دید 
مى ویسى

ز عزل او از 
حاشیه هایى 

شت.

گسترش فوالد تبریز صف آرایى مى کند.

شایعه احتمال برکنارى «زالتکو کرانچار» از سمت
ســپاهان بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشــد

رسانه اى به نظر مى رسد.
تردیدى نیست که وداع زودهنگام با جام حذفى
تمام شــد زیرا به معناى ناامیدى بسیار گران
از کســب یکى از جام هاى بالقوه بود.
سرنوشت تیم ها در جام حذفى تن
مســابقه گره  خورده و

داشتن اینکه نتایج
یک ششــم
هفدهم
نبوده
شــد
برکنــا
کرانچــار

اخیر بسیار عجیب بود.
جالب آنکه بر سر زبان افتاد
به درون باشگاه نسبت داده
و قرائن حاکى از آن اســت
جهــت دار و شــیطنت آم
قول هاى عوامل سپاهان
سرمربى و سرپرســت تی
به حرف چیز بیش از هر
این باره دامن زده است.
به عبارت دیگر، به نظر
ا در حالى که باشــگاه
برنامه اى براى برکنارى
اولتیماتوم به سرمربى
رسانه ها شایعه برخى
به آن دامن زده بودند
سرپرست سپاهان م
تا موجبات دلخورى

را فراهم آورند.

برکنارى فعالً در کار نی

 اســت و مصداق 
 این شــرایط باید 
اهمیــت بازى ها 
ملى روشــن شود. 
ـاره روزى گفته که 
 مى کــرده و رئیس 
، دعوتش ن کشــور

وضیــح داده اگرچه 
اســت اما براى آنها 
ص در مســیر جام 
شــته اســت. حاال 
عکس است و مهدى 
همیت ایــن دو بازى 
یح کند و کارى کنند 
 دوباره بهانه اى براى 
ل مان نشود که اصًال 
ى جدید را فوتبالمان

کردند تا خط دفاعى ذوب آهن با شش گل خورده به 
یکى از نقاط ضعف این تیم در این فصل از رقابت ها 

تبدیل شود.
شاگردان قلعه نویى در حالى به مصاف 

استقالل خوزستان مى روند 

جدول
یکى

معرفى
در آن
دست

در تیم مقابل نیز شاهو نصرتى پنج گل به ثمر رساند. 
6کاالراشا با 6 امتیاز و دو برد از سه بازى در رده سوم 

جدول قرار دارد.

صعود پرسپولیس 
با بــردن قاطع االهلى 
عربســتان ، کمى برنامه هاى

این تیم در یــگ قهرمانان را عوض 
کرد. حدوداً ســه بازى این تیم 
بــراى دو بازى شــان با 
عربســتانى تیــم

دستخوش تغییر 
مى شــود و 
بــازى این 
تیم با استقالل 
تهران در دربى 
رفت هــم به 
تعویق مى افتد.
این اما همه ماجرا نیست. مشکل

اصلى جایى است که دوباره برنامه 
کى روش و برانکو بــا هم تالقى

دارد. بازى رفت نیمه نهایى لیگ 

قهرمانان آس
مهر است و ر
تغییر مى کند
خوزستان اس
مهر است.تار
شرایط  به تع
8پنجم تا 18 م
 کارلوس کى
تا جام جهانى
ورزشى گفت
از حالتى که
باشد. اگر این
بیشتر مى شو
و بیش از سای
زمان البته چو
مشخص نبو
سایرپرسپولی
با این برد نوس
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نصف جهان  این دربى کارخانه هاى فوالد ایران 
است که قرار اســت با حضور تیم هاى فوالد 
مبارکه سپاهان و فوالد خوزستان برگزار شود. 

  مســابقات لیگ برتــر فوتبال باشــگاه هاى 
کشــور که به دلیل حضور تیم ملى فوتبال در 
رقابت هاى مقدماتى جام جهانى، تعطیل شده 
بود پس از 21 روز، امشــب با انجام سه دیدار 

آغاز مى شود.
در یکى از دیدارهاى مهــم این هفته تیم هاى 
فوالد مبارکه ســپاهان و فوالد خوزســتان از 
ساعت 20 امشب در ورزشــگاه غدیر اهواز به 
مصاف هم مى روند. این دو تیم در مرحله یک 
 شــانزدهم نهایى جام حذفى در مقابل حریفان 
خود شکست خورده و وداع زودهنگامى را با این 

رقابت ها داشتند.
در هفته پنجم رقابت هاى لیگ برتر، شاگردان 
کرانچــار در ورزشــگاه نقش جهــان میزبان 
شــاگردان على نظرمحمدى در تیم سپیدرود 
رشــت بودند که مقابل حریف تازه صعود کرده 
خود به تســاوى بدون گل رضایــت دادند تا 
سپاهان با کســب یک پیروزى، سه تساوى و 
یک شکست در رده دهم جدول رده بندى قرار 
گیرد و اوضاع نابسامانى را تا پایان هفته تجربه 

کند.
وضعیت اســفبار ســپاهان در رقابت هاى جام 

حذفى نیز ادامه داشــت تا جایى کــه این تیم 
در مرحله یک شــانزدهم نهایى این رقابت ها 
در مقابــل میهمان خود، صنعــت نفت آبادان 
متحمل شکســت شــد تــا نتایــج ضعیف 
خــود را بــا حــذف از جــام حذفــى تکمیل

کند.
ســپاهانى ها که در فصل پیش رو با تغییر 100 
درصدى در خــط دفاعى خود مواجــه بوده اند 
بــا دریافت شــش گل یکــى از ضعیف ترین 
خطوط دفاعى لیــگ  هفدهم را دارا هســتند 
و خط هجومى ایــن تیم نیز با چهــار گل زده 
انتظار هواداران ســپاهان را بــرآورده نکرده

است.
«مروان حســین»، مهاجم عراقى تیم فوتبال 
سپاهان که از هفته ســوم به جمع سپاهانى ها 
اضافه شده است در دیدار مقابل نفت آبادان در 
ترکیب اولیه سپاهان حضور داشت اما عملکرد 
مورد انتظــار را از خود به جاى نگذاشــت و به 
یکى از بازیکنان ناکام ســپاهان در امر گلزنى 

لقب گرفت.
سپاهانى ها امیدوارند با بازگشت على کریمى، 
هافبک  خود که فصل گذشته در لیگ کرواسى 
حضور داشت، نخستین پیروزى خارج از اصفهان 
خود را در هــواى گرم اهواز جشــن بگیرند تا 
رده خــود را در جدول رده بنــدى ارتقا دهند و 

با روحیــه مضاعف بــه اســتقبال مهمترین 
دیدار فصل و مصــاف با پرســپولیس تهران

بروند.
در آن ســوى میدان، شــاگردان ســیروس 
پورموسوى در فوالد خوزستان لیگ هفدهم را 
با کسب دو پیروزى، یک تساوى و دو شکست 
آغاز کرده و بــا 7 امتیاز در رده ششــم جدول 
رده بندى قــرار دارند تا با توجه بــه میزبانى در 
این دیدار در اندیشــه کسب ســومین پیروزى 

فصل خود باشند.
فوالدى ها در مرحله یک شانزدهم نهایى جام 
حذفى مقابل تیم دسته اولى ایرانجوان بوشهر 
شکست خوردند تا با حذف در این رقابت ها تمام 
تمرکز خود را روى مسابقات لیگ برتر معطوف 

کنند.
فــوالد خوزســتان در این فصــل از رقابت ها 
بســیارى از بازیکنان تأثیرگذار خود را از دست 
داده است و با جذب چند بازیکن جوان و جویاى 
نام تیم متفاوتى را نسبت به فصل گذشته راهى 
مســابقات لیگ برتر کرده است. ایمان مبعلى، 
هافبک طراح فوتبال ایران بــار دیگر به جمع 
فوالدى ها بازگشــت تا میانه میدان این تیم را 
در دســت گیرد و عمق خطوط دفاعى حریفان 
را با پاس هاى زیباى خود مورد هدف قرار دهد.

شاگردان پورموسوى دیدار خود را در جام حذفى 

دو روز پس از دیدار سپاهان برگزار کردند و براى 
حضور در هفته ششم رقابت هاى لیگ برتر کمى 
خسته تر به نظر مى رسند. پورموسوى، سرمربى 
فوالد نیز به زمان برگزار ایــن دیدار اعتراض 

کرده است.
از آخرین رویارویى فوالد و ســپاهان در اهواز 
کمى بیش از پنج ماه مى گذرد. در آن مســابقه 
که هجدهم فروردین ماه ســال جارى از هفته 
بیست وششم لیگ شانزدهم برگزار شد دو تیم 
به تســاوى یک بر یک برابر یکدیگر رضایت 
دادند. با آن تســاوى بیرون از خانه ســپاهان 
همچنــان در کــورس رقابت بــا ذوب آهن 
براى تصاحــب رده چهارم باقــى ماند هرچند 
که در نهایــت فصل را با همــان رتبه پنجمى 
به پایان برد و مانند همشــهرى خود آســیایى

نشد.
در صورتى که کرانچار در این دیدار شکســت 
بخورد در بازگشــت به اصفهان شرایط سختى 
را تجربــه خواهد کــرد و معلوم نیســت که 
هواداران تیفوســى و البته عصبانى این تیم از 
وى و سایر زردپوشان چگونه استقبال خواهند 
کرد. ســپاهان به شــدت به موفقیــت در این 
دیدار نیاز دارد تا از حاشــیه ها و اعتراضات دور 
باشــد و در آرامش به مبارزه با پرسپولیس فکر

 کند.

رئیس فدراسیون فوتبال در حالى از حذف زودهنگام 
بیش از نیمى از تیم هاى لیگ برترى از جام حذفى 
شگفت زده شده است که لیگ برترى ها امسال یک 
مرحله دیرتر به مسابقات اضافه شدند و هیچیک از 

آنها به حریفان گمنام نباخته اند.
 به گزارش ایمنا،از قدیم گفته انــد که جام حذفى 
جام شگفتى هاست به این معنى که حذف تیم هاى 
بزرگ توســط حریفان کمتر شناخته شــده در آن 

اتفاقى قابل انتظار است.
حذف بیــش از نیمــى از تیم هاى لیــگ برترى 
در مرحله یک شــانزدهم نهایى امــا براى رئیس 
فدراسیون فوتبال بیش از اندازه شگفت انگیز بوده 
تا جایى که مهدى تاج را به صرافت برگزارى یک 
ســمینار جهت بررســى چرایى این اتفاق انداخته 

است.
این در حالى اســت که تیم هاى لیــگ برترى در 
ســال منتهى به جام جهانى و براى مراعات بیشتر 
تیم ملى امســال یک مرحله دیرتر وارد مسابقات 
شدند و این تصمیم باعث شــد تا شش تیم لیگ 
برترى در همان گام اول به رقباى همسطح برخورد

 کنند.
تاج در حالى از حذف تیم هــاى لیگ برترى تا این 
اندازه متعجب شده است که از هشت تیم حذف شده 
دو تیم به رقباى لیگ برترى باخته اند و شش تیم 
دیگر قافیه را به حریفان لیگ یکى واگذار کرده اند. 
به عبارت دیگر، هیچیک از لیگ برترى ها توسط 

تیم هاى گمنام از دور رقابت ها کنار نرفتند.

نصف جهان    سرخ ها به شــدت امیدوار به تکرار 
تاریخ هستند.پرسپولیس و الهالل سابقه رویارویى 
در نیمه نهایى که یک جام آســیایى را دارند. نبرد 
پرسپولیس و الهالل از دیدارهاى کالسیک آسیا 
محسوب مى شود. دیدار این دو تیم اکثراً جذاب و 
هیجان انگیز بوده است. از تقابل هاى دو تیم که 
کم هم نبوده تنها یک بازى در مرحله نیمه نهایى 
یک جام آســیایى اتفاق افتاده که اولین مصاف 
تاریخ دو تیم نیز محسوب مى شود. پرسپولیس و 
الهالل در نیمه نهایى جام در جام آسیا سال 1990 
به مصاف هم رفتند و پرسپولیس پس از تساوى در 
زمین حریف در دیدار برگشت در استادیوم آزادى 
در یک بازى به یاد ماندنى الهالل را یک بر صفر 
شکســت داد و پس از صعود به فینال موفق شد 
تنها عنوان قهرمانى آســیایى خود را کسب کند. 
حال پرســپولیس امیدوار به تکرار تاریخ است که 
در دومین بارى که در نیمه نهایى یک جام آسیایى 
به مصاف الهالل مى رود موفق به کسب دومین 

عنوان قهرمانى آسیایى خود نیز شود.

  پیروز شو و از اعتراضات دور باش!

به یاد سال 1990

نصف جهــان   خبر عجیبى که دیروز منتشر شد همه اصحاب رسانه 
را تعجب زده کرد. روزنامه گل از ممنوع التصویرى پیمان یوسفى به 
دلیل حرف زدن از «حق حضور در ورزشگاه براى زنان» روى آنتن 
زنده صدا و سیما، خبر داده بود. با توجه به روند کارى سازمان تنگ 
و تاریک جام جــم کامًال چنین خبرى قابل باور بــوده و مى توان با 
اطمینان گفت که از شایعه به دور است. پیمان یوسفى لحظاتى قبل 
از شروع بازى ایران و سوریه تصاویر حضور زنان سورى در آزادى را 
دید و آنقدر به نظرش این صحنه ها تلخ و نارحت کننده بود که به یک 
باره و کامًال غیرمنتظره حرف از حضور زنان در ورزشگاه به میان آورد 
و ابراز امیدوارى کرد تا در آینده اقداماتى انجام شود تا شرایط حضور 
بانوان ایرانى در ورزشگاه ها فراهم شود. او از حضور بانوان نگفت و 
فقط نسبت به پیشرفت امکانات زیربنایى ابراز امیدوارى کرد. اما در 
دایره تنگ صداوسیما همین ابراز امیدوارى هم مى تواند منشأ ممنوع 
التصویرى شود و به دلیل جایگاه کامًال غیرمردمى این سازمان، پیمان 
یوسفى را یک شبه از چهره اى نه چندان مهم به یکى از محبوب ترین 
چهره هاى شبکه هاى اجتماعى تبدیل کند. بعد از ممنوع التصویرى 
مهدوى کیا و مایلى کهن، این سومین تصمیم عجیب صدا و سیماى 
عصبانى در هفته هاى اخیر است که فرسنگ ها فاصله دیدگاه بین این 
رسانه و مردم را بیشتر از گذشته نمایان مى کند. سازمانى که پا روى 
پدال گاز گذاشته و تند و کورکورانه مى رود و اصًال تعجب نکنید که 
در آینده نزدیک اشخاصى با دیدگاه هاى همپوشانى شده با خودشان 
هم حکم ممنوع التصویرى را در دست داشته باشند. دایره صدا و سیما 

هر روز تنگ تر و تنگ تر مى شود.

وقتى از مسابقاتى مثل لیگ قهرمانان آسیا حرف مى زنیم در واقع از 
تورنمنتى حرف مى زنیم که پاى حیثیت و آبروى یک کشور در میان 
است. تمام تیم هایى که در این مسابقات شرکت مى کنند مورد حمایت 
ویژه فدراسیون هاى کشور خودشان قرار مى گیرند. مثًال ترکى آل 
شیخ، رئیس هیئت ورزش عربستان به دلیل صعود الهالل به نیمه 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا پاداش 30 هزار ریالى(26 میلیون تومان 

تقریباً) براى هر بازیکن درنظر گرفته است.
کارى به اینکه لیگ عربستان در این مدت تعطیل بود و باشگاه هاى 
الهالل و االهلى هیچ بازى برگزار نکردند نداریم اما عجیب است که 
مدیران ورزش کشور کوچک ترین قدمى براى کمک به نمایندگان 
خودشان برنمى دارند. احمد نوراللهى مدت هاست که با پرسپولیس 
تمرین مى کند اما از زمان خدمت سربازى او چند روز مانده است و او 
از 29 شهریور مى تواند براى پرسپولیس به زمین برود. جاى تعجب 
است که مدیران ذیربط در این باره کمک نکردند که وضعیت او زودتر 
روشن شود و بتواند ده روز زودتر در خدمت تیم باشد. کمال کامیابى 
نیا از زمین اخراج شد اگر نوراللهى اجازه بازى داشت قطعًا به زمین 
مى رفت و با کیفیتى که از او سراغ داریم به کمک پرسپولیس مى آمد. 

اما او نتوانست چون اجازه بازى نداشت!
مقایســه وضعیت و میــزان حمایــت فدراســیون ها از تیم هاى 
باشگاهى شــان چیزى جز تأســف براى ما باقى نمى گــذارد. این 
کوچک ترین کارى بود که مى شد براى حمایت از پرسپولیس کرد. 
آدم به این چیزها که برمى خورد به نیت ها شک مى کند چرا که حل 
کردن مشــکل 

للهى  واقعــًا براى نورا

ن  ال مســئو
ذیربــط واقعــًاً کار 
سختى نبود. با وجود 
این، پرسپولیســى ها 
بــا غیــرت و تالش 
خودشــان و درایــت 
برانکــو از این مرحله 
هم عبور کردند. اما ما 
همچنان حق داریم که به 
کل این داستان با دیده شک 

نگاه کنیم.

دایره اى 
که تنگ تر مى شود

کارت نوراللهى و 
پاداش 26 میلیون تومانى

سپاهان- فوالد خوزستان در دربى فوالدى هاى ایران

رسانه هاى عربى به انتقاد تند از عملکرد بازیکنان االهلى بعد 
از شکست برابر پرســپولیس پرداختند و تیغ انتقاد را به سوى 
ســرمربى اوکراینى و عمر الســوما گرفتند. شکست االهلى 
برابر پرســپولیس بازتاب زیادى در رسانه هاى عربى داشت و 
همه آنها نماینده ایران را شایسته صعود به دور بعد دانستند و 
به انتقاد از عملکرد بازیکنان االهلى و به ویژه سرمربى این تیم 

پرداختند.
■   الریاضیه: وداع تلخ االهلى

روزنامه عربســتانى «الریاضیه» نوشــت: االهلى نتوانست 
عملکرد خوبى برابر تیم فوتبال پرســپولیس از خود نشــان 
دهد و با نتیجه 3 بر یک تن به شکست داد. شاگردان ربروف 
اشتباهات بدى در این دیدار داشتند و به مهاجمان پرسپولیس 
این فرصت را دادند تا بارها دروازه شان را تهدید کنند. سرمربى 
االهلى تاکتیک خوبى براى این دیدار انتخاب نکرد و بازیکنان 
بزرگ این تیم مثل عمر السوما و لئوناردو نتوانستند شب خوبى 

را پشت سر بگذارند.
نماینده ایران با وجود یک بازیکن کمتــر در کارهاى دفاعى 
خوب ظاهر شد و بعد از گرفتن ضربه پنالتى نخست کنترل توپ 
و میدان را به دست گرفت و در نهایت توانست به دور بعد راه پیدا 

کند و حریف الهالل شود.

■   البیان: اشتباهات ربروف   
روزنامه«البیان» بعد از شکست االهلى نوشت: جدال حساس 
دو تیم فوتبال پرسپولیس و االهلى در لیگ قهرمانان آسیا با 
پیروزى 3 بر یک نماینده ایران به پایان رســید. پرسپولیس با 
وجود اینکه در همان دقایق نخست ده نفره شد، اما سرمربى 
این تیم همه راه ها را با تدابیر درست خود روى مهاجمان االهلى 
بست. تیم فوتبال پرسپولیس بعد از ده نفره شدن به ضد حمالت 
روى آورد و عملکرد ضعیف هافبک هاى االهلى باعث شد تا 

دروازه  آنها با وجود ده نفره شدن حریف تهدید شود.
 سرمربى اوکراینى االهلى نتوانست تیمش را به خوبى آماده 
این دیدار کند و این پرسپولیس بود که با عملکرد بهتر توانست 
به پیروزى برسد. عمر الســوما قبل از بازى گفته بود که کار 
پرسپولیس را در نیمه نخست تمام خواهند کرد. او نمى دانست 
که تا پایان ســوت بازى نمى توان دربــاره چیزى با قاطعیت 
صحبت کرد و این اظهارات او تأثیر منفى روى تیم گذاشت و 

خود او هم شب ناامید کننده اى را پشت سر گذاشت.
■   لوما نیوز: باى باى، االهلى

 این روزنامه عربى «لوما نیوز» نوشت: االهلى در دیدار برگشت 
برابر تیم فوتبال پرســپولیس نتوانست عملکرد خوبى از خود 
نشان دهد و با نتیجه  3 بر یک تن به شکست داد تا با توجه به 

تساوى 2 بر 2 در دیدار رفت، این نماینده ایران باشد که به دور 
بعد راه پیدا کند و االهلى وداع تلخى با این رقابت ها داشــت. 
پرسپولیس در مرحله بعد باید به مصاف دیگر نماینده عربستان 

یعنى الهالل برود.
■  الحوار: ربروف تیم را بى هویت کرده است 

روزنامه عربستانى «الحوار» بعد از شکست االهلى برابر تیم 
فوتبال پرسپولیس مانند چند روزنامه دیگر سعودى تیغ انتقاد 
را به سمت سرمربى تیم گرفت و نوشت: ربروف با تصمیمات 
عجیب خود باعث شده تا االهلى هویت خود را از دست بدهد. 
او مسئول اصلى این شکست به شمار مى آید و هواداران االهلى 
خواستار کنار گذاشته شدن او هستند. سرمربى االهلى نتوانست 
یک تساوى بدون گل به دست آورد. تیم او در ده دقیقه پایانى 
بازى به کلى از جریان بازى خارج شد و با دو گلى که دریافت 
کرد بازنده بازى شد. بازیکنان االهلى به ویژه  عمر السوما در 
شرایط خوبى به سر نمى برند و عملکرد ناامید کننده اى از خود 

نشان دادند.
■  موجز العراق: پرسپولیس با بشار رسن به نیمه 

نهایى صعود کرد
 روزنامه عراقى«موجز العراق» به ســتایش از عملکرد «بشار 
رسن»، بازیکن عراقى پرسپولیس پرداخت و نوشت: نماینده 

ایران با پیروزى برابر االهلى عربستان توانست به نیمه نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند. بشار رسن که در نیمه دوم به 
جاى محسن مسلمان به میدان رفت، توانست عملکرد خوبى از 
خود نشان دهد و یک پنالتى  هم به سود تیمش بگیرد. االهلى 
در دقایق پایانى بازى عملکرد ناامید کننده اى از خود نشان داد 

و این باعث شد تا نماینده ایران کار را تمام کند.
 الریاض: پرسپولیس شادى هواداران عربستانى 

را خراب کرد
 روزنامه عربســتانى «الریاض» هم بعد از بازى نوشت: تیم 
فوتبال پرسپولیس توانست با نتیجه 3 بر یک برابر االهلى به 
پیروزى برسد تا با توجه به تســاوى 2 بر 2 در دیدار رفت جواز 
صعود به دور بعد را به دست آورد. با وجود اینکه شانس االهلى 
براى صعود به دور بعد بیشتر بود این تیم نتوانست از فرصت هاى  
خود به خوبى استفاده کند. هواداران فوتبال در عربستان بعد از 
صعود تیم   ملى به جام جهانى و صعــود الهالل به نیم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا غرق در شادى بودند اما  شکست االهلى 
کام آنها را تلخ کرد. بازیکنان االهلى عملکرد شرم آور و ناامید 
کننده اى از خود نشان دادند و با وجود  ده نفر شدن حریف هم 
نمى توانستند که خطرى را ایجاد کنند. با این شکست، عربستان 

تنها یک نماینده در بین چهار تیم دارد و آن الهالل است.

تاج به فکر برگزارى سمینار افتاد 

 زیادى شگفتى شد!

ون و و
سپاهان با کســب یک پیروزى، سه تساوى و 
یک شکست در رده دهم جدول رده بندى قرار 
گیرد و اوضاع نابسامانى را تا پایان هفته تجربه 

کند.
وضعیت اســفبار ســپاهان در رقابت هاى جام 

س
ه
ح
خ
ر

باشگاهى شــان چیزى جز تأســف براى ما باقى نمى گــذارد. این 
کوچک ترین کارى بود که مى شد براى حمایت از پرسپولیس کرد. 
آدم به این چیزها که برمى خورد به نیت ها شک مى کند چرا که حل 
کردن مشــکل 

للهى واقعــًا براىنورا

ن  ال مســئو
ذیربــط واقعــًاً کار 
سختى نبود. با وجود 
ااا ها این، پرسپولیســى
شششششتالششششش بــا غیــرت و 
تتتتتتتــتت خودشــان و درای
ههههحلههههه برانکــو از این مر
اااااا ماماااماا هم عبور کردند. اما
همچنان حق داریم که به 
کل این داستان با دیده شک 

نگاه کنیم.

رسانه هاى عربى به انتقاد تند از عمل
از شکست برابر پرســپولیس پرداخ
ســرمربى اوکراینى و عمر الســوم
برابر پرســپولیس بازتاب زیادى در
همه آنها نماینده ایران را شایسته ص
به انتقاد از عملکرد بازیکنان االهلى

پرداختند.
الریاضیه: وداع تلخ االهلى ا■
روزنامه عربســتانى «الریاضیه» نو
عملکرد خوبى برابر تیم فوتبال پرس
3دهد و با نتیجه 3 بر یک تن به شکس
اشتباهات بدى در این دیدار داشتند
دادند تا بارها دروازه شا اینفرصت را
االهلى تاکتیک خوبى براى این دید
بزرگ این تیم مثل عمر السوما و لئو

را پشت سر بگذارند.
نماینده ایران با وجود یک بازیکن ک
خوب ظاهر شد و بعد از گرفتن ضربه
و میدان را به دست گرفت و در نهایت

کند و حریف الهالل شود.

ش رسانه هاى عربى به شکست نماینده سعودى  
واکن

ش رسانه هاى عربى به شکست نماینده سعودى  
واکن

باى باى االهلى!
باى باى االهلى!
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رئیــس کالنتــرى 113 بازار تهــران از دســتگیرى 
دزدانــى خبــر داد کــه بــدون تخریب مغــازه  هاى 
بازار، چهار هزار ثوب پوشــاك از قبیل کت، کاپشــن، 
شــلوار جین، شــلوار پارچه اى و لباس زنانه را سرقت 

کرده بودند.
ســرهنگ امیر هوشــنگ امیرى گفت: در پى شکایت 
تعدادى از کاســبان بازار تهران مبنى بر سرقت البسه و 
پوشاك داخل مغازه بدون هیچگونه تخریبى و بر جاى 
ماندن آثار جرمى، تیمى از مأموران کالنترى براى انجام 
تحقیق و شناسایى سارق یا سارقان به محل هاى سرقت 

اعزام شدند.
وى افزود: با پایش هاى صورت گرفته مشــخص شــد 
سارقان با داشــتن کلید به راحتى وارد مغازه ها مى شدند 
و پس از ســرقت مجدداً درب مغازه را قفل مى کردند و 

خارج مى شدند.
این مقام مسئول با اشاره به افزایش گشت هاى انتظامى، 
تصریح کرد: عوامل کالنترى حین گشــتزنى به فردى 

که پاسخ درستى به ســئواالت پلیس نمى داد مشکوك 
شدند که در بازرسى بدنى از وى تعداد زیادى کلید کشف 
کردند و با بررسى هاى بیشــتر، مشخص شد دِر یکى از 
مغازه ها باز و سارقان قصد سرقت از آن مغازه را داشته اند 
ولى به دلیل حضور پلیس، نتوانسته اند دست به سرقت

 بزنند.
رئیس کالنترى در ادامه گفت: متهم از جمله سارقان با 
سابقه بوده که از زندان آزاد شده و در بازجویى اولیه ضمن 
قبول بزه انتسابى به سرقت از مغازه هاى بازار و معرفى 

همدستش اعتراف کرد.
ســرهنگ امیرى عنوان داشــت: همدست سارق پس 
از هماهنگى با مقام قضائى در مخفیگاهش دســتگیر 
شــد و در بازرســى از مخفیگاه وى چهار هــزار ثوب 
انواع البســه از قبیل کت، کاپشن، شــلوار جین، شلوار 
پارچه اى و لباس زنانه کشــف شــد و متهمــان براى 
ســیر مراحل قانونى در اختیار مرجــع قضائ ى قرار داده 

شدند.

رئیس پلیس کهگیلویه و بویراحمد جزئیات به هالکت 
رساندن «کورش پورسیامک» را اعالم کرد.

ســردار مهدى انصارى اظهار داشت : در پى به شهادت 
رســیدن یکى از کارکنان پلیس آگاهى استان هنگام 
دستگیرى یک شــرور مســلح فرارى در روز هجدهم 
شهریور ماه سال جارى در یکى از روستاهاى شهرستان 
گچساران، پلیس استان عملیات شناسایى و دستگیرى 

عوامل این حادثه را آغاز کردند.
وى افزود: قاتل، شــرور و جانى به هالکت رســیده در 

سنوات گذشته در چندین اســتان کشورمان به سرقت 
مسلحانه از چندین طال فروشى در استان هاى فارس، 
بوشــهر، خوزســتان و کهگیلویه و بویراحمد مبادرت 
کرده بود که رصد و پیگیرى و دستگیرى این شرور در 
دستور کار نیروى انتظامى استان کهگیلویه و بویراحمد 
و دیگراســتان هاى همجوار بوده تا اینکه در چند روز  

گذشته محل و مخفیگاه وى مشخص شد.
ســردار انصارى گفت: بعد از تحقیقات پلیس، ساعت 6 
صبح روز 21 شهریور ماه 96، محل اختفاى این شرور 

فرارى و همدستانش در یکى از محالت شهر دهدشت 
محاصره شــد. وى بیان کرد: این افراد شرور که همه 
مســلح بودند وقتى خود را در محاصره پلیس دیدند به 
سوى مأموران شلیک و نیز مبادرت به پرتاب نارنجک 

کردند.
ســردار انصارى اضافه کرد: در این درگیرى مسلحانه 
«کورش پورســیامک» قاتل «شــهید فرزادیان» به 
هالکت رســید و دو همدســت دیگرش نیز دستگیر

 شدند.

سخنگوى آتش نشانى ورامین گفت: خودروى تریلر حامل گاز مایع در اتوبان قم-گرمسار 
واژگون شد.

بهنام کرمانى با اعالم خبر واژگونى خودروى تریلر حامل گاز مایع (LPG) در اتوبان 
قمـ  گرمســار درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: ســاعت 12 روز سه شنبه هفته 
جارى در پى واژگونى خودروى تریلر حامل گازمایع در اتوبان قم-گرمسار و درخواست 
نیروى کمکى، آتش نشانان ایستگاه شــماره 3 آتش نشــانى ورامین به محل حادثه

 اعزام شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى ورامین ادامه داد: محل حادثه در حوزه 
استحفاظى بخش جوادآباد ورامین بود اما آتش نشانان ورامینى با چهار دستگاه خودرو و 

تانکر آب در محل حادثه حاضر شدند.
وى خاطرنشان کرد: با حضور آتش نشــانان در محل حادثه مشاهده شد یک خودروى 
تریلر حامل گاز مایع به دالیل نامعلومى دچار حادثه و واژگون شده است که آتش نشانان 
به ســرعت عملیات را آغاز کرده و ابتدا با بســتن مسیر، نســبت به ایمن سازى محل 
حادثه اقدام کردند ســپس با تالش آتش نشــانان، راننده تریلر کــه دچار مصدومیت 
شــده بود از خودرو خارج و براى انتقال به مراکز درمانى تحویل عوامل اورژانس شد، 
در ادامه عملیات، آتش نشــانان تانکر را از کِشــنده جدا کردند  و عملیات انتقال گاز از 
تانکر واژگون شــده به تانکر سالم آغاز شــد و در ادامه عملیات، مســیر را بازگشایى

 کردند.

  تسنیم| مثل آب خوردن «ECU» ســمند و 405 را باز 
 «ECU» مى کند؛ در کمتر از یک دقیقه؛ آنقدر راحت که با دزدیدن
سمند و 405، روزانه حدود دو میلیون تومان درآمد دارد؛ نابغه اى که 
توصیه هاى کم هزینه اش به ایران خودرو مى تواند آمار ســرقت این 

دو خودرو را کم کند...
از دور نشانش مى دهد؛ دســت چپ و راستش را از الى دست چپ و 
راست مالخر و یک دزد دیگر رد کرده اند و ضربدرى گره شان زده اند 
به همدیگر؛ نزدیکش مى شوم؛ نمى دانم از ترس من است یا دوربین 
موبایلم که دست هایش را جلوى صورتش مى گیرد و همزمان دست 
یک ردیف دزد و مالخرى کــه به همدیگر گره خــورده، مثل موج 

مکزیکى باال مى رود و غرغر همه بلند مى شود.
تا خیالش راحت نمى شود که نه عکسى مى گیرم و نه اسمش را جایى 
منتشر نمى کنم، کف هر دو دستش را از روى صورتش بلند نمى کند 
و به قول خودش اگر خیالش راحت نمى شــد حتى اگر این جماعت 
دزد  و مالخر، تا صبح هم غر مى زدند و فحش آب کشیده و نکشیده، 
حواله خودش و جد و آبایش مى کردند، عین خیالش هم نبود و راضى 
نمى شد دست هاى یک مشــت دزد کوتاه و بلند که به همدیگر گره 
خورده پایین بیاید؛ باز هم به قول خودش، آبرومند است و آبرو برایش 

از همه چیز مهمتر!
مى گویند تخصصش پژو و سمند است؛ آن هم پژو 405؛ نه پژو پارس 
و نه 206؛ فقط 405. خودش مى گوید توى این یکى دو ماه 800 تا پژو 
 «ECU» 405 و سمند را لخت کرده؛ البته لخت لخت که نه؛ فقط
یا همان کامپیوترشان را بلند کرده؛ همین. آنقدر حرفه اى هست که 
مالخرش مى گوید امکان ندارد تیر «سعید» خطا برود؛ یعنى محال 
است سراغ یک ماشینى برود و دست خالى برگردد؛ براى همین هم او 
از وقتى با سعید آشنا شده، قید کار کردن با بقیه دزدها را زده: «سعید 
انگشت های ش سریع است و مغزش هم خوب کار مى کند؛ مهمتر از 
همه اینکه تنبل نیست؛ یعنى من اگر مى توانستم جنس هاى سعید 
را آب کنم هنر کرده بودم؛ هیچ وقت دستم را خالى نمى  گذاشت... از 
وقتى با سعید آشنا شدم آنقدر کاسبى ام خوب شده بود که حتى دیگر 
سراغ «اوراقچى ها» هم نمى رفتم؛ « اى سى یو» ها را از سعید تحویل 
مى گرفتم و عمده مى فرســتادم شهرستان. از مشــهد تا اهواز. تک 

فروشى هم نداشتم.»
سعید بچه شهر رى است؛ 30 ســاله؛ مى گوید قبل از این بار هم ده 

یازده بار دیگر هم براى سرقت «ECU» دستگیر شده ولى این دفعه 
آمارش باالتر است؛ 800 فقره سرقت کامپیوتر سمند و 405.

چطور کامپیوترها را مى دزدیدى؟
وقتى مى دیدم ماشــینى داخل کوچه بن بست یا جاى خلوتى پارك 
شده سراغش مى رفتم و از جلو پنجره ماشین، کاپوت را باال مى زدم و 

«ECU » را باز مى کردم و تمام.
 چقدر طول مى کشید؟

خیلى طول نمى کشید؛ معموًال کمتر از یک دقیقه.
 هر «ECU » را چقدر مى فروختى؟

صدهزار تومان.

 به کى مى فروختى؟
به آقا «مجید» (با دستش به مالخر موســفید بغل دستى اش اشاره 

مى کند).
درآمدت چقدر بود؟

درآمدم خیلى مشــخص نبود ولى روزى ده تــا ECU » 20 »  باز 
مى کردم و مى فروختم به آقا مجید.

یعنى روزى یکــى دو میلیون تومــان درآمد 
داشتى؟

آره.
ُخب با این همه پول چه کار مى کردى؟

خرجم زیاد بود. مواد مصرف مى کردم.
چى مصرف مى کردى؟

شیشه.
 چقدر؟

روزى چهار پنج گرم.
ُخب اینکه مى شــود حدود روزى 200 هزار 

تومان؛ بقیه اش را چه کار مى کردى؟
خرجم زیاد بود.

مالخر مو ســفید خنده اش مى گیرد و بى توجه به چشــم غره هاى 
سعید، دستش را روى چروك هاى زیر چانه اش مى کشد و مى گوید 

:«زن زیاد دارد» و قاه قاه مى خندد... ســرش را به سمتم مى چرخاند 
و مى گوید: «ببین اخوى! پول خالف جمع نمى شــود و توى خالف 

مصرف مى شود...»
مجردى؟

نه ازدواج کردم. قبًال خیاط بودم ولى کارگاهمان نچرخید و بیکار شدم؛ 
اولین سابقه ام هم مال سال 89 بود. به هر حال بى پولى فشار آورد و 

زدم توى این کار.
 تکى کار مى کردى؟

آره.
ُخب چرا فقط «ســمند و 405»؟ چرا ســراغ 

ماشین هاى مدل باالتر و خارجى نمى رفتى؟
ببین! اگه منظورت این اســت که چرا سراغ ماشــین هاى خارجى 
مثل آزرا و کیــا نمى رویم بخاطر اینکه «ECU» این ماشــین ها 
 «ECU» فقط منحصر به اون ماشــین اســت؛ یعنى نمى شــود
یــک آزرا را برداشــت و روى آزراى دیگــر گذاشــت؛ بــراى 
همین همــه دزد ها ترجیح مى دهند بروند ســمت ماشــین هایى 
مثل 405 و ســمند کــه «ECU» هر کدامشــون بــه بقیه هم 
مى خورد. براى همین هــم دزدى این قطعه براى ســارق و مالخر

 مى ارزد.
ُخب چه کارى مى شــود کرد که سرقت این 
خودروها کمتر بشــود؟ مثًال قفــل کاپوت یا 

تجهیزات اینچنینى تأثیر دارد؟
نه! با قفل زدن چیزى درست نمى شود و نمى شود جلوى دزد را گرفت؛ 
ابتدایى ترین کار و کم هزینه ترین کارى که مى شود کرد تا امنیت این 
ماشین ها بیشتر شود این است که ایران خودرو سیمکشى ماشین ها را 
جمع کند و «ECU» را از داخل کاپوت به داخل اتاق منتقل کند؛ شما 
پراید رو نگاه کن؛ «ECU» را گذاشته پشت کیلومتر؛ خیلى ایمن تر 
است؛ آنقدر امن است که هیچ دزدى سراغ دزدیدن «ECU»پراید 
نمى رود؛ یعنى کافى اســت ایران خودرو نیم متر سیمکشى هایش را 

اضافه کند و «ECU»  را داخل اتاق نصب کند.
همین؟!

آره؛ بعدش هم الزم است پیچ هاى پشت کیلومتر و «ECU» را از 
چند نوع پیچ مختلف انتخاب کنند که باز کردن این قطعات زمانبرتر 

شود و کار باز کردنش براى دزد سخت تر؛ به همین راحتى.

جزئیات جدیدى از اقدام هولناك پــدر جنایتکارى که 
دوشنبه شب دو دخترش را کشت و خودش هم با قرص 

برنج خودکشى کرد منتشر شد. 
بررســى صحنه جنایت حکایت از آن داشت که عامل 
جنایت به نام «شهرام» 48ساله با ضربات متعدد چاقو دو 
دختر 19 و 22 ساله اش به نام هاى «سوگند» و «سولماز» 
را از ناحیه گردن و ســینه مورد ضرب وجرح قرار داده و 
آنها را به قتل رسانده و ســپس با مصرف قرص اقدام به 
خودکشى کرده است؛ اما علت و انگیزه این قتل سئوالى 
بود که از همان ابتدا براى تیم تحقیقات جنایى مطرح بود 
که در بررسى هاى بیشتر صحنه جنایت مأموران با دست 
نوشته اى از عامل این جنایت مواجه شــدند که ظاهراً 

لحظاتى پس از قتل دختران جوان نوشته شده بود.
«با زنم اختالف داشــتم؛ البته برادرهایش مسبب این 
اختالف بودند، کلى هم بدهکار شــدم حدود 20 میلیون 
تومان، براى همیــن تصمیم گرفتم بــه زندگى خودم 
و دخترانم خاتمه دهم.» این بخشــى از دست نوشــته 
عامــل این جنایت اســت که بــه گفته بازپــرس این 
پرونــده روى صفحه تلویزیون چســبانده شــده بود. 
دست نوشته اى که به گفته ایلخانى مى تواند بیان کننده 

انگیزه این جنایت باشــد. او در این بــاره مى گوید: «به 
احتمال زیاد دقایقى پس از جنایــت و در حالى که قاتل 
با قرص اقدام به خودکشــى کرده بود، نگارش شــده 

است.» 
او همچنین درباره جزئیات دیگر این پرونده هم توضیح 
داد: «قاتل همین دو فرزند را داشــته که بررسى صحنه 
جرم نشــان مى دهد، هر دو آنها در آشپزخانه با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رســیده اند. آلت قتاله در صحنه جرم 
وجود داشت، یک چاقوى بلند و دو لبه که بیشتر به قداره 

شبیه بود تا چاقو.»
او چند سالى است که در ســاختمان صبا ساکن است و 
همه ساکنان او را مى شناســند. یکى از همسایه هایش

 مى گوید: «مــا وقتى پلیس ها رســیدند، متوجه حادثه 
شدیم؛ البته چند ســاعت قبل از آن صداى داد و فریاد 
دخترهایش را شــنیدیم، با چنــد تا از همســایه ها تا 
پشــت در خانه  رفتیم اما خیلى زود صدا ها قطع شــد. 
من هم به تصور اینکــه همه چیز تمام شــده به خانه 
بازگشتم تا اینکه ساعت حدود 10 شــب آژیر پلیس را 

شنیدم.» 
یکى دیگر از ساکنان این ساختمان هم درباره اختالفات 
قاتل با همســرش مى گوید: «اختالف آنها قدیمى بود. 
شــهرام خیلى تندخو و بداخالق بود. پولى هم نداشت. 
معتاد هم بود. اگر ارث مادرى شــهرام نبود، آنها همین 
سرپناه را هم نداشتند. او ابتدا تأسیساتى بود، کارش هم 
بد نبود، اما اعتیاد او را زمینگیر کرد، همسرش هم بخاطر 
همین  موضوعات با او اختالف داشت. نزدیک دو ماه بود 
که به خانه پدرش رفته بود.» یکى دیگر از همســایه ها 
هم  در اظهاراتش به بازپرس گفت: «حدود ســاعت 8 
و30دقیقه شــب با صداى "بابا،  بابا"  یکى از دخترها تا 
مقابل در خانه آنها آمدم اما صدا قطع شــد و به منزلمان 

برگشتم.»

صاحب یک لبنیاتى که مشــترى اش را کشته بود روز 
سه شــنبه پاى میز محاکمه ایستاد و به تشریح جزییات 

جنایت پرداخت.
ســاعت 9 شــامگاه هفدهم فروردین 95 به کالنترى 
مسعودیه در تهران خبر رسید جدال خونین بین صاحب 
یک لبنیاتى و مشــترى اش رخ داده اســت. پلیس به 
محل درگیرى رفت و با صاحــب لبنیاتى به نام «امین» 
و مشترى 30 ســاله اش به نام «حمید» روبه رو شد که 
هر دو چاقو خورده و زخمى شــده بودند. دو مجروح این 
درگیرى به بیمارستان منتقل شــدند اما حمید به علت 
شدت خونریزى جان ســپرد. امین پس از درمان تحت 

بازجویى قرار گرفت و به درگیرى خونین اعتراف کرد.
روز سه شنبه در جلسه رســیدگى به این پرونده، اولیاى 
دم براى امین حکم قصاص خواســتند. سپس امین به 
دفاع پرداخت. وى گفت: «من به همراه برادر و شــاگرد 
مغازه ام در لبنیاتى کار مى کردیم. آن شب مغازه ام شلوغ 
بود که حمید بــراى خرید وارد مغازه ام شــد. او در حال 
صحبت کردن با گوشــى موبایل بود که یک باره شروع 
به فحاشى کرد. حمید با کسى که پشت خط موبایل بود 
فحش هاى ناموسى مى داد. من از او خواستم تا مغازه را 
ترك کند یا به گفتگوى تلفنى اش پایان دهد که با من 
درگیر شد. اما دعوا با میانجیگرى سایر مشتریان تمام شد 

و حمید مغازه را ترك کرد.»
وى ادامه داد: «چند دقیقه اى از این ماجرا نگذشــته بود 
که این بارحمید و چند نفر از دوستانش وارد مغازه شدند. 
حمید با چاقو به سمت من حمله کرد و به دست و صورتم 
زد. صورتم خونى شــده و چشــمانم جایى را نمى دید. 
همان موقع از پشت دخل مغازه چاقوى تیزى را که با آن 
حلبى هاى پنیر را مى بریدم به دست گرفتم و آن را در هوا 
چرخاندم.من نمى دانم چاقو به حمید برخورد کرد یا نه. 
در آن درگیرى برادرم و شاگرد مغازه و چند نفر از دوستان 
حمید هم حضور داشتند. من جایى را نمى دیدم به همین 

دلیل قتل حمید را قبول ندارم.»
سپس برادر امین به نام «امیر» که با قرار وثیقه آزاد است 
در جایگاه ویژه ایستاد و منکر شرکت در نزاع منجر به قتل 
شــد. وى گفت: «وقتى در مغازه دعوا رخ داد من براى 
میانجیگرى وارد دعوا شدم اما چاقویى در دست نداشتم 

و فقط مى خواستم به دعوا پایان دهم.»
سایر شرکت کننده هاى در دعوا نیز یک به یک به دفاع 
پرداختند. در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد 

تا رأى صادر کند.

 مرد جوان که بر سر خوردن یک استکان چاى داغ دوستش 
را کشته بود و با پرداخت 50 میلیون تومان رضایت اولیاى 

دم را گرفته بود از جنبه عمومى جرم محاکمه شد.
«حجت» 30 ساله که کارگر ساختمانى بود دهم دى ماه 
سال 83 همکار 29 ساله اش به نام «احمد» را با ضربه هاى 
چاقو کشت و سپس جنازه وى را در حاشیه قیامدشت رها 
کرد. حجت که پس از کشف جنازه در حاشیه بیابان هاى 
قیامدشت به عنوان نخستین مظنون بازداشت شده بود به 

قتل عتراف کرد.
وى گفت: «مــن و احمد با هم دوســت بودیم و در یک 
ســاختمان نیمه کاره کار مــى کردیم. صبــح از خواب 
بیدار شــده بودم تا صبحانه بخوریم. مــن براى خودم 
چاى ریختم اما احمد اســتکان چاى را به دســت گرفت 
و فوراً آن را ســر کشــید. من به او اعتراض کردم اما بى 
اعتنا به من اســتکان بعدى چاى را هم خــورد. من که 

عصبانى شــده بودم با او درگیر شــدم و به رویش چاقو
 کشــیدم.» به دنبال بازســازى صحنه جرم حجت پاى 
میز محاکمه ایستاد و به درخواست اولیاى دم به قصاص 
محکوم شد. حکم صادره در دیوان عالى کشور مهر تأیید 
خورده بود که این محکوم توانست با پرداخت 50میلیون 

تومان رضایت اولیاى دم را جلب کنــد. به این ترتیب از 
قصاص رهایى یافت و روز دوشــنبه هفته جارى از جنبه 
عمومى جرم در شعبه دوم دادگاه کیفرى یک استان تهران 

پاى میز محاکمه ایستاد. 
در این جلســه حجت گفت: «دعوا بر ســر یک استکان 
چــاى داغ رخ داد و مــن بــى دلیــل عصبانى شــدم. 
وقتى بازداشت شــدم 30 ســاله بودم اما حاال 43سال
 دارم. پشــیمانم ولى مى دانم این پشــیمانى بى فایده
 است. نزدیک به 13سال است که در زندانم و در این مدت 
به اندازه کافى تنبیه شــده ام.حاال از قضات دادگاه تقاضا 
دارم با توجه به گذشــت اولیــاى دم در مجازاتم تخفیف 

قائل شوند.
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى صادر 
کند. حجت با توجه به ماده 612 قانون مجازات اسالمى به 

زودى آزاد خواهد شد.

قاتل سمند و 405،از تجربه 800 دزدى اش مى گوید

توصیه  خواندنى یک «دزد نابغه» به «ایران خودرو»

آخرین دست نوشته پدر بى رحم چه بود؟

واژگونى تریلر حامل گاز مایع 
سرقت 4000 دست لباس!

هزینه سنگین یک استکان چاى داغ

مرگ قاتل خطرناك فرارى با گلوله پلیس

 قتل در لبنیاتى
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شــرکت Canon با معرفــى EOS M100 موفقیت خــود را در دنیاى 
دوربین هاى دیجیتــال کامل کرد. ایــن دوربین از یک سنســور 24,2 
مگاپیکسلى با سیستم فوکوس خودکار Dual Pixel برخوردار است و براى 
 Dual اولین بار در سطح دوربین هاى بدون آینه از سیستم فوکوس خودکار

Pixel استفاده مى کند.

Canon EOS M100 از یــک پردازنده DIGIC 7 برخوردار اســت که 

پیشرفت هاى زیادى از جمله ضبط ویدئو ازp 1080/30 به p 1080/60  و 
عکسبردارى پشت سر هم چهار فریم در ثانیه را ممکن ساخته است. این 
دوربین امکانات واى فاى به همراهNFC، صفحه نمایش لمسى متحرك 
3 اینچ 1,03 مگاپیکسلى و فالش باز شونده نسل قبل از خود را حفظ کرده 
است. امکان اتصال از طریق بلوتوث نیز فراهم است که امکان اتصال فورى 
بین دوربین و دستگاه موبایل را فراهم مى کند. Canon مى گوید این دوربین 
باریک ترین و سبک ترین نمونه از سرى M است که تاکنون ارائه شده است.
EOS M100 قابلیت هاى مفید زیادى براى کاربران در هر ســطحى از 

تخصص عکاسى به همراه دارد. برخى از این امکانات شامل موارد زیر است:
:Video Mode  ضبط ویدئو Full HD 1080/60p و فیلم هاى زمان گریز 
خیره کننده تنها با فشردن یک دکمه یا استفاده از گزینه Hybrid Auto براى 

جدا کردن فریم ها از ویدئوى ضبط شده.
عکاسى مداوم: با عکسبردارى پشت سرهم با سرعت چهار فریم در ثانیه 

لحظه هاى به یاد ماندنى را از دست نخواهید داد.
:ISO Range  طیف ISO 25,600-100 به شما کمک مى کند تا تصاویر 

شفاف را حتى در نور کم خلق کنید.
:In-Camera RAW  بــه کاربران اجازه مى دهد تا یک عکاســى کامل 

RAW را تجربه کنند.

 :Self-Portrait Mode   با استفاده از یک صفحه LCD قابل چرخش 180 
درجه سلفى هاى زیبا بگیرید و روشنایى، فوکوس و سایر گزینه هاى افزایش 

کیفیت را به راحتى تنظیم کنید.
Canon M100 در دو رنگ سفید و سیاه عرضه خواهد شد و انتظار مى رود 

تا ماه اکتبر به همراه لنزIS STM 6.3-F3,5 45-mm 15 به قیمت 600 
دالر، یا با لنــزIS STM 6.3-200mm F4,5-mm 15-45 and 55 به 

قیمت 950 دالر روانه بازار شود.

CanonCanon سبک سبک  ترین ترین 
  MM دوربین سرى دوربین سرى
خود خود را معرفى کردرا معرفى کرد

امروزه اوقات فراغت ما با وجود مشغله  هاى روزانه بسیار گرانبها تر شده 
اســت. همه ما براى این اوقات برنامه ریزى فشرده  ترى داریم. دیگر 
صرف زمان هایى نســبتًا طوالنى در فعالیت  هاى نه چندان با اهمیت 
مانند خرید و سفرهاى شــهرى براى بسیارى از انسان ها اولویت خود 
را از دست داده است. هوشمندى انسان ها، آنها را مجاب مى  کند که با 
تغییر در الگوهاى قدیمى و نا کارآمد زندگى، هوشمندانه  تر و امروزى  تر 
زندگى کنند. صرف اوقات فراغت  براى تفریح، آموزش، ورزش، لذت 

بردن از عالیق شخصى و رفع خســتگى   هاى روزانه اولویت بیشترى 
نسبت به فعالیت    هاى وقت گیر و در عین حال کم اهمیت    تر مانند خرید 

کردن دارند.
امروز دیگر براى بیشتر نیازهاى روزمره راه  حل    هاى جدیدترى وجود 
دارد، از جمله براى انتخاب و خرید کاال. دیگر کمتر کسى براى خرید 

کاال، بدون تحقیق و بررسى دقیق اقدام مى  کند.
وبســایت «منو آزاد» یک ســرویس ســفارش آنالین غذاست که 

به شــما این امکان را مى دهد تــا وارد دنیاى خوشــمزه خوراکى ها 
شــده و در بین آلبومى از بهترین رستوران هاى شــهرتان با خواندن 
نظرات مــردم و اطالعات موجود هر رســتوران، بهتریــن گزینه را 
انتخاب کــرده و غذاى مــورد عالقه تان را از طریــق موبایل، تبلت، 
لپ تاپ و یا کامپیوتر شــخصى خــود به صورت اینترنتى ســفارش 

دهید.
http://menuazad.com :وب آدرس

غذایتان را آنالین سفارش دهید!

دوربینى که داخل بدن را مى بیند
دانشمندان دوربین جدیدى ساخته اند که 
با آن مى توان داخل بدن را دید. این دوربین 
به پزشکان کمک خواهد کرد حین بررسى 
اعضاى داخلى بدن، ابزارهاى پزشــکى 
مثل آندوسکوپ را از بیرون ببینند و آنها را 

ردیابى کنند.
این دوربیــن، منبع نــور در داخل بدن را 
تشخیص مى دهد، مثل نور چراغى که در 

انتهاى لوله منعطف آندوسکوپ قرار دارد.
تا به حــال پزشــکان مجبــور بودند از 
روش هاى تصویربردارى مثل رادیوگرافى 
(اشعه ایکس) براى ردیابى این ابزارها در 

داخل بدن استفاده کنند.
پروفسور «کو دالیوال» اســتاد دانشگاه 
«ادینبرو» مى گوید این وسیله قابلیت هاى 
بســیار وســیعى را در اختیار پزشــکان 

مى گذارد.
وى مى گوید: امکان دیدن جاى ابزارهاى 
پزشــکى در داخل بدن براى بسیارى از 
کاربردهاى درمانى حیاتى اســت، چون 
مى توانیم با حداقل تهاجم به بدن، بیمارى 

را درمان کنیم.
آزمایش نمونه اولیه این دوربین نشــان 
داده که دوربین مى تواند در شرایط عادى 
منبع نور را از 20 ســانتیمترى بافت بدن 

ردیابى کند.
نور آندوسکوپ مى تواند از بدن بگذرد اما 
معموالً این پرتوها پراکنده شــده یا پس 
از برخورد به بافت هاى بــدن برمى گردد 
و مســتقیماً از داخل به بیرون بدن حرکت 
نمى کند  .از این رو دنبال کــردن این نور 
پراکنده براى فهمیدن اینکه وسیله طبى 
دقیقاً در کجاى بدن وجود دارد مفید نیست، 
چون تصویر واضحــى در اختیــار قرار 

نمى دهد.
ایــن دوربین مى تواند مدتــى را که طول 
کشیده پرتو نور از بافت هاى بدن بگذرد، 
اندازه بگیرد و به ایــن ترتیب جاى دقیق 
ابزار پزشکى را در داخل بدن مشخص کند.
تولید این دوربین مشترکاً توسط دانشگاه 
«ادینبــرو» و دانشــگاه «هریوت-وات» 
صورت گرفته که متخصصان علوم دیگر 
از جمله فیزیک با همکارى پزشکان، این 
مشکل طبى را بررسى کرده و فناورى هاى 
پیشرفته موجود را براى غلبه بر آن طراحى 

و تولید کردند.

شرکت سامسونگ الکترونیکس به تازگى اعالم کرد 
سرى تلویزیون هاى QLED 2017 این شرکت که 
اولین بار در نمایشگاه CES 2017 رونمایى شدند، 
توانسته اند تأییدیه اتحادیه معتبر بین المللى ورباند 
دوچر الکترونیکر (VDE) را براى توانایى تولید 100 

درصد حجم رنگ دریافت کنند.
 اتحادیــه VDE بــا اتکا بــه تخصص خــود در 
حوزه آزمایش حجــم رنگ، این گواهــى را براى 
تلویزیون هاى QLED سامسونگ صادر کرده است. 
این گواهى نشــان دهنده توانایــى تلویزیون هاى 
QLED در ارائه تصویرى بــا کیفیت باال و پایدار به 

بینندگان است.
 تولید رنگ در تلویزیون هاى QLED سامسونگ با 
استفاده از یک ماده جامد کوانتوم دات جدید انجام 
مى شود که به این ترتیب تلویزیون مى تواند بازه اى 
بسیار گســترده تر از رنگ ها و حداکثر روشنایى را با 
جزئیاتى  بیشتر در مقایسه با تلویزیون هاى معمولى 

نمایش دهد. این کوانتوم دات هاى جدید همچنین به 
تلویزیون هاى QLED سامسونگ امکان مى دهند تا 
فارغ از تاریکى صحنه یا تاریک و روشن بودن محل 
نمایش تصویر، رنگ سیاه را کامًال غنى نمایش دهد. 
از همه بهتر آنکه QLED این ســطح از عملکرد را 
براى تمامــى زوایاى دید فراهم کــرده و در نتیجه 
زاویه دید بیننده تأثیــرى در کیفیت تصویر و رنگ 

ندارد.
معاون مدیر بخش نمایشگرهاى تجارى سامسونگ 
الکترونیکس مى گوید «گواهى رنگ 100 درصدى 
اعطا شده به تلویزیون هاى QLED سامسونگ نشان 
دهنده تکامل این محصول و انقالبى بودن کیفیت 
تصویر آن است. سامسونگ در مقام رهبر بازار جهانى 
تلویزیون در 11 سال گذشته، بسیار مشتاق است که 
صنعت تلویزیون را به دنیاى نمایشگر هاى کوانتوم 
داتى هدایت کند که بهترین کیفیت تصویر موجود 

در بازار را ارائه مى دهند.» 

به روزرســانى جدید ویندوز 10 در تاریخ 17 اکتبر 
یعنى کمتر از 40 روز دیگر انجام خواهد شد.

پــس از آنکه به روزرســانى بهارى وینــدوز یعنى 
Spring Creators Update چنــدان کاربــران 

را راضــى نکرد، مایکروســافت قــول داده این بار 
روش هایــى خالقانه و جذاب بــراى جلب رضایت 

کاربران ارائه دهد.
مایکروســافت وعده داده که به روزرسانى جدید به 
ابداع روش هایى مناســب بــراى نمایش خالقیت 
افراد و سازمان ها از طریق ویندوز 10 منجر مى شود.
از جمله به روزرسانى هاى ویندوز 10 در این نسخه 
مى توان بــه Windows Inking بــراى ویرایش 
مطالــب در فایل هاى پــى دى اف، یــک برنامه 

 OneDrive Files جدید عکس و ویدئو، خدمــات
OnDemand براى تسهیل ذخیره سازى فایل ها 

در OneDrive، بهینه سازى حالت بازى ویندوز 
 Windows 10، ارتقــاى امکانات برنامــه امنیتى
Defender و ردگیرى حرکات چشــم کاربران به 

منظور کنترل ویندوز توسط افراد معلول حرکتى از 
جمله قابلیت هاى جدید این سیســتم عامل خواهد 

بود.
مهم ترین تحول ویندوز 10 ســازگارى بیشتر آن با 
خدمات واقعیت مجازى و واقعیت افزوده است و قرار 
است هدست هایى نیز به همین منظور طراحى شود. 
مایکروسافت براى ارائه بهینه این خدمات در حال 

مذاکره با لنووو، ایسوس، ایسر، دل و اچ پى است.

برنامه گپ واتس آپ متعلق به فیسبوك از راه اندازى 
آزمایشى برنامه گفتگوى ویژه صاحبان مشاغل خبر 
داده که با آن مى توان ارتباط مؤثرتر و مناسب ترى با 

مشتریان برقرار کرد.
از این پس در کنار شناســه هاى متعلق به کسب و 
کارها در محیط برنامه واتس آپ یک نشــان ســبز 
رنگ قرار داده مى شــود که حاوى اطالعات تماس 
آنها نیز هســت. از این طریق صاحبان مشــاغل به 
سادگى مى توانند هویت تأیید شده خود را به اطالع 
مشتریان برسانند و از این طریق با آنها ارتباطى کارى 
و حرفه اى برقرار کنند تا رضایت و اعتماد مشتریان 

نیز جلب شود.
خدمات یاد شــده WhatsApp Business نام دارد 
و به شــرکت هاى تجارى امکان مى دهد تا فعالیت 

هاى جهانى خود را برنامه ریزى کنند. این خدمات به 
خصوص براى مسافران خطوط هواپیمایى مختلف، 
مشتریان سایت هاى تجارت الکترونیک و بانک ها 

بسیار مفید خواهد بود.
واتس آپ هنوز رسمًا اعالم نکرده که چه زمانى این 
خدمات تازه را به صاحبان مشــاغل ارائه مى دهد، 
اما تردیدى وجود ندارد که خدمات یادشــده به ازاى 
دریافت پول به کسب و کارها ارائه مى شود و مجانى 

نخواهد بود.
فیس بوك واتس آپ را در سال 2014 با پرداخت 16 
میلیارد دالر خریدارى کرد و تعداد کاربران روزانه این 
برنامه گپ موبایلى هم اکنون از مرز یک میلیارد نفر در 
روز گذشته است. تعداد پیام هاى ارسالى توسط این 

تعداد کاربر به 55 میلیارد مورد در روز مى رسد.

QLED سامسونگ 
نخستین تلویزیون با حجم رنگ 100درصد

پس از سال ها انتظار و مشکالت فراوان کاربران به روزرسانى ویندوز10 تا کمتر از 40 روز دیگر
ایرانى به همراه کاربران ســاکن در کشــورهاى 
چین، کوبا، ماکائو، میانمار و سودان موفق شدند به 

فروشگاه گوگل پلى دسترسى پیدا کنند. 
همچنیــن گوگل نــام مناطقى که گــوگل پلى 
در اختیــار کاربــران آن مناطق قــرار دارد را در 
بخش پشــتیبانى گوگل وارد کرده است. اسامى 
کشــورهایى که به آنها اشــاره شــد در بخش 
Google Play Developer Console وارد شده

 است. 
مکانى که توسعه دهندگان قادر هستند برنامه هایى 
که ســاخته اند را از طریق این بخــش در اختیار 

کاربران قرار دهند. البته در این بین کاربران ساکن 
در کشــور چین و ایران نمى تواننــد برنامه هایى 
که براى فروش در این فروشــگاه قــرار گرفته 
اســت را خریدارى کنند، در مورد کاربران چینى 
محدودیت هایى به واسطه خرید از فروشگاه پلى 
استور از طریق این کشــور وجود دارد. با توجه به 
اینکه در طول این ســال ها فروشگاه گوگل پلى 
از بازار کشــورهاى یاد شــده از جمله چین خارج 
شــده بود، زمینه را براى ظهور فروشــگاه هاى 
ثالث همــوار کرده بــود. رویکردى کــه به طور 
فزاینده مشکالتى را براى گوگل به همراه آورده 

بود. 

امنیت دســتگاه هاى هوشــمند امروزه یکى از 
مهمترین بحث هاى موجــود در دنیاى فناورى 
اســت؛ به گونه اى که این دســتگاه ها عالوه بر 
قیمت بــاالى خــود اطالعــات مهمــى را در 
حافظه هایشان نگهدارى مى کنند که در برخى از 
موارد با انتشار آنها بسیارى از زندگى ها از بین رفته 

و یا جان افرادى به خطر مى افتد. 
تاکنون نیز اپلیکیشــن هاى مختلفــى در زمینه 
ایجاد امنیت دستگاه هاى اندرویدى توسط توسعه 
دهندگان مختلف منتشــر شده است که هر کدام 

داراى قابلیت هاى خاص خود هستند. 
 Don’t Touch My Phone Unlocked عنوان 
یک آالرم ساده ضد سرقت است که توسط گروه 
برنامه ســازى smart Apps بــراى اندروید در 

گوگل پلى منتشر شــده اســت. این نرم افزار با 
پشــتیبانى از مکانیزمى بسیار ســاده یک حلقه 
امنیتى را به دور گوشــى اندرویدى شــما ایجاد 
کــرده و هیچگونه اجازه جابه جایى و ســرقت را 
نمى دهد! تنها کافى اســت برنامه را فعال کنید و 
با خیالى راحت به فعالیت هــاى روزمره بپردازید 
زیرا به محض لمس صفحه نمایش آالرم دستگاه 
به صــدا در آمده و شــما را از جابــه جایى مطلع 

مى کند. 
از دیگر ساز و کارهاى گنجانده شده در دونت تاچ 
ماى فون مى توان به حســگر جابه جایى اشاره 
کرد زیرا با تشــخیص هر گونه جابه  جایى آالرم 
ضد سرقت فعال و به شما و اطرافیان اطالع داده 

مى شود.

پلى استور گوگل سرانجام 
در اختیار کاربران ایرانى قرار گرفت

اپلیکیشن آالرم ساده 
ضد سرقت اندروید

ش انتظا ا ال از

راه اندازى برنامه 
گپ واتس آپ 
براى صاحبان 

مشاغل
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منبع: ایسنا 

منبع: فارس 

منبع: میزان 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

منبع: خبرگزارى صدا و سیما 

منبع: آنا 

منبع:  ایرنا

مشکالت سیل در روستاى تالش محله و دیوشل

این روزها نمایشگاه 
«گزیده اى از ُمهرهاى 
حکومتى عهد قاجار» 
با نمایش 76 ُمهر از 

مجموعه حدود 100 مهر 
نفیس تاریخى در کاخ 

گلستان برپاست.

پرورش گل رز - قزوین

نوزدهمین جشن بزرگ خانه سینما

آخرین جلسه محاکمه عامالن قتل «بنیتا» دیروز برگزار شد.

کارخانه تولید لوازم التحریر

انفجار توأم با آتش سوزى در یک واحد مسکونى 
در بلوار طوس مشهد به ده ها واحد مسکونى دیگر 

خسارت زد.

نخستین جشنواره 

کهن آواهاى تنبور
 در کرمانشاه

منبع: تسنیم 


