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قاتل آتنا اعدام شد 

متقاضیان وام ازدواج
 عجله کنند

ایمیل هاى بومى؛
مــوفق یا نــــاموفق؟

احتمال کاهش عرضه لبنیات 
از ابتداى مهرماه

همکارى  فرانسه 
در ساخت راه آهن 

سریع السیر تهران-اصفهان
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آمار فوتى  حجاج ایرانى
 به 32 نفر رسید

79 هزار کالس اولى وارد مدرسه شدند

جهنم  جهنم  زردزرد میزبان ارتش  میزبان ارتش سرخسرخ
راند دوم مبارزه اصفهان- تهرانراند دوم مبارزه اصفهان- تهران

12

جهان نما

درك ترامپ 
از توافقات 
بین المللى 
ضعیف است
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دبیر شورایعالى امنیت ملى اظهارات اخیر رئیس جمهورى 
آمریکا در سازمان ملل درباره ایران را ناشى 
از درك ضعیف وى از توافقات بین المللى و 

مبانى حقوقى آن دانست.
على شمخانى گفت: این اظهارات نمایانگر 

روحیه جنگ طلبانه، خصمانه و 
ضد صلح است. وى با اشاره به 

ادعاى «دونالد ترامپ» ...

رئیس سازمان زندان ها با اشاره به اینکه 
نزدیک به 70 درصد زندانیان را افراد کم 

سواد تشکیل مى دهند، گفت: یکى از 
فعالیت هاى آموزشى ما در زندان ها 

فراهم کردن امکان تحصیل 
زندانیان از نهضت تا تحصیالت 

تکمیلى است.
اصغر جهانگیر اظهارداشت:...
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زندان هاى ایران 
از بهترین ها 
در دنیاست

استاندار: سال گذشته بیش از2000 چاه در استان مسدود شده است 

سایه روشن هاى 
زندگى

 نگـــــار و رامبد
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آگهى مناقصهنوبت اول
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 4/193 مورخ 96/01/25 جهت اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب 

پیمانکار نماید. 

جواد نصرى- سرپرست شهردارى فالورجانجواد نصرى- سرپرست شهردارى فالورجان

پروژه ممیزى امالك و اصناف شهر فالورجان

محل پروژه: شهر فالورجانمبلغ اعتبار پیش بینى شده تا سقف: 3/000/000/000ریالمدت پروژه: شش ماه
محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: ندارد

کلیات عملیات اجرایى شامل: 
1- ممیزى کلیه امالك و مستحدثات واقع در محدوده قانونى شهر براساس آخرین دستورالعمل ها و بخش نامه هاى موجود به صورت میدانى شامل تکمیل فرم هاى ممیزى (عرصه، اطالعات 
ساختمان، اطالعات آپارتمان، کسب و پیشه، بلوك بندى کل شهر، فهرست امالك و زمین هاى موات سطح شهر) که مورد تأیید شهردارى به تعداد 12000 ملک دایر و بایر با کاربرى مسکونى 

تجارى ادارى  کارگاهى و صنعتى و فضاى سبز، خدماتى، آموزشى و غیره. 
2- تهیه الیه GIS براى پارسل امالك و درج کد نوسازى براى هر پارسل بر روى نقشه.

3- ورود اطالعات برداشت شده (پانچ ممیزى) در سیستم رایانه اى موجود (نرم افزار نوسازى شرکت ایران سیستم)
4- تطبیق پرونده هاى ممیزى با پرونده هاى موجود در شهردارى.

5- تکمیل پرسشنامه ممیزى امالك براساس اقالم اطالعاتى استاندارد ممیزى مورد تایید شهردارى. 
6- ممیزى کسب و پیشه و واحدهاى تجارى به صورت جداگانه و بارگذارى در سیستم کسب و پیشه فعلى شهردارى.

7- تأمین کلیه ابزار و سخت افزار الزم جهت اجراى پروژه و چاپ و توزیع فیش هاى نوسازى توسط آن پیمانکار.
8- تأخیر در راه اندازى و عدم تحویل به موقع هر مرحله از کار، جریمه معادل 3 درصد پیمان را خواهد داشت.

9- قیمت پیشنهادى براساس کد نوسازى مى باشد.
10- ثبت قیمت منطقه اى در سیستم اختصاص قیمت منطقه اى براى هر کد پارسل/ نوسازى براى محاسبه عوارض.

11- هماهنگى الزم با پیمانکار پشتیبان نرم افزارهاى نوسازى و اصناف براى ثبت اطالعات، با برنده مناقصه خواهد بود.
- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/07/12 مى باشد.

- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده عمومىچاپ دوم
 (نوبت اول)

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 بیشــتر 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.
عیسى بهمنى- شهردار شاهین شهرعیسى بهمنى- شهردار شاهین شهر

رامب نگــــــــــــــــــــــــــار و رامب و ار بنگ ر و ر
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در مراسمى با حضور معاون استاندار و مقامات محلى؛

شهردار جدید تیران
 معرفى شد

زنگ شکوفه ها دیروز در اصفهان به صدا درآمد
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رئیس سازمان زندان ها با اشاره به اینکه نزدیک به 70 درصد 
زندانیان را افراد کم سواد تشکیل مى دهند، گفت: یکى از 
فعالیت هاى آموزشــى ما در زندان ها فراهم کردن امکان 

تحصیل زندانیان از نهضت تا تحصیالت تکمیلى است.
اصغر جهانگیر اظهارداشــت: در بخش اشــتغال و حرفه 
آموزى، یادگیرى حداقــل یک مهارت بــراى زندانیان 
اجبارى است. وى تصریح کرد: امروز در زندان ها قریب به 
130 رشته و مهارت با همکارى سازمان فنى و حرفه اى و 

سازمان صنایع دستى آموزش داده مى شود. 
جهانگیر در بخش دیگرى از سخنان خود گفت: به جرأت 
ادعا داریم که زندان هاى جمهورى اسالمى ایران به لحاظ 

انسانى در دنیا از بهترین هاست. وى افزود: در زندان هاى 
ایران به هیچ عنوان بد رفتارى و رفتارهاى غیر انســانى 

سازمان یافته وجود ندارد. 
رئیس دفتر بازرسى ویژه قضائیه در بخش دیگرى از سخنان 
خود گفت: یکى دیگر از فعالیت هاى اساســى ســازمان 
زندان ها، حمایت از خانواده هاى زندانیان است چرا که اعتقاد 
داریم آسیب هاى زندان بیشتر متوجه خانواده هاى زندانیان 
است و باید در این بخش فعالیت هاى خود را توسعه دهیم. 
این مقام ارشد قضائى گفت: براى پیشگیرى از وقوع جرم و 
جلوگیرى از آسیب هاى اجتماعى باید به فکر خانواده هاى 

زندانیان باشیم.

دبیر شورایعالى امنیت ملى اظهارات اخیر رئیس جمهورى 
آمریکا در سازمان ملل درباره ایران را ناشى از درك ضعیف 

وى از توافقات بین المللى و مبانى حقوقى آن دانست.
على شمخانى گفت: این اظهارات نمایانگر روحیه جنگ 
طلبانه، خصمانه و ضد صلح است. وى با اشاره به ادعاى 
«دونالد ترامــپ» مبنى بر اینکه برجام قــراردادى براى 
سرپوش گذاشتن در ساخت سالح هسته اى ایران است و 
یکى از بدترین قراردادهاى آمریکا بوده است، اظهار داشت: 
این اظهارات ناشى از درك ضعیف رئیس جمهور آمریکا از 
توافقات بین المللى و مبانى حقوقى آن بوده و از نگاه جامعه 

جهانى بى اهمیت تلقى مى شود.

دبیر شورایعالى امنیت ملى خاطر نشان کرد: رئیس جمهور 
آمریکا هنوز از فضاى انتخاباتى این کشور خارج نشده و 
الزم است مشاوران وى  به او یادآورى کنند که رفتارهاى 
تبلیغاتى و نمایشى تأثیرى در تغییر اراده و رفتار کشورها 

ندارد.
شمخانى با تأکید بر عزم و اراده جدى جمهورى اسالمى 
براى استیفاى کامل حقوق مشروع و قانونى خود و عدم 
تأثیرپذیرى از هیاهوهاى هالیــوودى افزود: هیچیک از 
طرف هاى امضاکننده برجام حق ندارند از سازوکارهاى 
پذیرفته شده در این توافقنامه بین المللى با طرح بهانه هاى 

واهى و غیر حقوقى سرباز زنند.

زندان هاى ایران 
از بهترین ها در دنیاست

درك ترامپ از توافقات 
بین المللى ضعیف است

دستور استخدام یک ژن خوب
یکى از نمایندگان مجلس که پیش    تسنیم|
از این نسبت به اسـتخدام یکى از بستگان درجه یک 
خود در یکى از شرکت هاى زیرمجموعه وزارت نفت با 
وزیر نفت مکاتبه کرده بود، موفق به کسب نظر مساعد 
زنگنه جهت استخدام وى شد. از اینرو دستور مستقیم 
وزیر نفت با ارسال نامه اى از سوى معاونت امور حقوقى 
و مجلس وزارت نفت به معاونت وزیر در توسعه مدیریت 
و سرمایه انسـانى ابالغ شـد و این «ژن خوب» براى 
مأموریت یکساله و سـپس انتقال دائم به این شرکت 

زیرمجموعه وزارت نفت معرفى شد.

ذائقه مردم تغییر نکرده 
والمسـلمین  االسـالم  حجـت    فارس|
علم الهدى، نماینده مردم اسـتان خراسـان رضوى در 
مجلس خبرگان رهبـرى  گفت: «این مـردم در دوره 
ستمشـاهى با آن همه مظاهر فسـاد و بى بنـد و بارى 
ذائقه دینى شان تغییر نکرد و با تکیه بر دین و پشتیبانى 
مرجعیت دینى و سیاسـى حضـرت امام راحـل(ره) و 
علماى بیدار،  انقالب را به پیروزى رساندند؛ حاال چگونه 
ممکن است با وجود مقام والیت و رهنمودهاى مقام 
معظم رهبرى گفته شـود ذائقـه مردم در بسـتر نظام 
انقالبى عوض شده و ذائقه آنان دیگر تمایلى به دین و 

ارزش هاى دینى ندارد؟»

فاجعه حجاب
آیـت ا... سـیداحمد خاتمـى در   آفتاب نیوز|
حاشیه ضیافت شام مجلس خبرگان رهبرى در جمع 
خبرنگاران اظهار داشـت:  در مسـئله حجاب دغدغه 
آقایان [نمایندگان خبرگان] بسیار جدى بود و پیشنهاد 
کردند در زمینه این مسئله که در حال حاضر دارد تبدیل 
به فاجعه مى شـود، دولـت از کارکنان خودش شـروع 
کند از جمله در بیمارسـتان ها، مهمانداران هواپیماها 
و کارکنان سـایر دسـتگاه ها. ما تـا مى گوییم حجاب، 
آقایان مى گویند به داد اقتصاد، معیشت مردم و بیکارى 
جوانان برسید اما ما مى گوییم، هم به معیشت مردم و 
بیکارى جوانان برسید و هم سایر مسائل و ابعاد را مورد 

توجه قرار دهید.

نگفتم گزینه نهایى هستم
  تسنیم| الهام امین زاده، مشاور رئیس جمهور 
در حقوق شـهروندى گفت: من نگفتـم گزینه نهایى 
وزارت علوم هسـتم، چرا که گزینه نهایى فعًال قطعى 
نشده است. وى در پاسخ به سئوالى درباره اینکه گفته  
شـده گزینه نهایى براى وزارت علوم است، گفت: من 
از اینکه گزینـه نهایى وزارت علوم چه کسـى اسـت، 
اطالعى ندارم. امین زاده افزود: بنده برنامه هاى خود را 
براى وزارت علوم ارائه کرده ام و تصمیم نهایى با آقاى 

رئیس جمهور است. 

گفتگو با ترامپ معنا ندارد
رئیـس جمهـور در گفتگـو بـا شـبکه   انتخاب|
تلویزیونىNBC آمریکا در جواب این پرسـش که آیا 
حاضر به دیـدار و گفتگو بـا «دونالد ترامپ» هسـتید 
گفت: هیچ وقـت تاکنون بعد از انقـالب بین دو رئیس 
جمهور ایران و آمریکا مذاکرات دوجانبه و مسـتقیمى 
نبوده است.  در دولت قبل شاید شرایط به گونه اى پیش 
مى رفت که این شرایط را آماده مى کرد براى یک گفتگو 
و مذاکره، اما لحـن آقاى ترامـپ و موضعگیرى هاى 
ایشان، فعًال این زمینه را از بین برده است، مگر اینکه 
بعدها شـاهد یک تغییر رویه نسـبت به دولت آمریکا 
باشیم. وقتى دولت آمریکا بحث تغییر رژیم را در ایران 
مطرح مى کند معنا ندارد که مقامات ایرانى بخواهند با 

آمریکا حرف بزنند.

بقایى باز هم دادگاهى مى شود
رئیس کل دادگاه هاى عمومى و انقالب   تابناك|
تهران گفت: جلسه رسیدگى به پرونده حمید بقایى، 25 
مهرماه برگزار مى شـود. عباس پوریانى اظهار داشت: 
براى پرونـده معاون اجرایـى رئیس دولـت دهم قبًال 

کیفرخواست صادر شده بود.

توئیتر

مستند «عشق به سبک دیکتاتور» از شبکه مستند سیما 
پخش شد. در این مستند معشوقه صدام راوى اصلى همه 
اتفاقات سیاسى، مذهبى و اجتماعى است. بخش هایى 
از آنچه در این برنامه درباره «صدام حسین» مطرح شد 

حاوى نکات جدیدى از شخصیت اوست که مى خوانید:

ماجراى کشتن دایِى صدام 
صدام ناپدرى اى به نام «ابراهیم» داشت. خود او در کتابى 
که دو محقق آمریکایى منتشر کردند، صحبت مى کند و 
مى گوید که ابراهیم با مــن بدرفتارى مى کرد و مرا وادار 
مى کرد که از همسایه دزدى کنم و البته به پدر من فحش 
مى داد. صدام آنها را رها مى کنــد و به منزل دایى اش در 
بغداد مى رود و از ده سالگى در آنجا ساکن مى شود. دایى 
او، «خیر ا...» او را بزرگ مى کنــد و دخترش را هم به او 
مى دهد. اینطور که در کتاب ها نوشته اند، دایى صدام او 
را در شانزده هفده سالگى تحریک مى کند که یکى دیگر 
از دایى هایش را بر سر اختالفات ارث و میراث بکشد و او 

این کار را مى کند.

 شیعه را محو مى کنم
بدل صدام در کتاب «شــبیه صدام» حرفــى مى زند. او 
مى گوید که صدام روزى من را صدا زد و گفت که منشور 
حکومتى براى بعد از خودم نوشــته ام. مى خواهم آن را 
بخوانى و نظر بدهى. آنها را دیــدم و گفتم قربان، خیلى 
خوب است اما آیا فکر نمى کنید این سختگیرى هایى که 
براى شیعیان دارید، غیر ممکن است؟ او گفت من آدمى 
هستم که غیر ممکن ها را ممکن مى کنم. من شیعه را از 

روى زمین محو خواهم کرد. 
این بدل، جاى دیگرى مى گوید: «یک زمان ایرانى ها در 
جنگ به ما حمله کرده بودند و ما تلفات بسیار زیادى داده 
بودیم. پیش صدام رفتم و گفتم که من ناراحت هســتم. 
چراکه خیلى تلفات دادیم. صدام گفت که خیلى فکرت را 
مشغول این موضوع نکن چرا که همه لشکر ایران شیعه 
است، نصف ارتش من هم شیعه هستند و هر دو دشمن 

من هستند. هر دو همدیگر را مى کشند.»

ماجراى اهانــت داماد صــدام به امام 
حسین(ع)

در ســال 1991 انتفاضه اى در عراق صــورت مى گیرد 

که سرکوب مى شود. مسئول سرکوب قیام مردم کربال 
«حسین کامل»،یکى از دامادهاى صدام بوده است. بر 
روى تانک هایى که او در خیابان هاى کربال آورده بوده 
اســت این جمله نوشته شده بود «الشــیعه بعد الیوم». 
ســه داماد او به اردن فرار کردند و بعد از چندماه به عراق 
برگشتند و صدام هر سه نفر را کشت. یک سرباز عراقى 
در همان ایام درباره اینکه چرا حســین کامل برگشــت 
گفت که او باید برمى گشت تا جواب سئوالى را که از امام 
حسین (علیه السالم) کرده بود بگیرد. حرم امام حسین(ع) 
را حسین کامل به گلوله بســت و همه زائران را قتل عام 
کرد. بعد از این قتل عام و پایــان کار، رو به حرم امام(ع) 
مى کنــد و با ادبیات زشــتى به ایشــان مى گوید که تو 
حسین(ع) هســتى و من هم حسین هســتم. بجنگ تا 

ببینیم کدامیک از ما پیروز هستیم.

وحشت عراقى ها از صدام 
اینجور شخصیت ها در دنیا محبوب نیستند بلکه ترسناك 
هســتند. به این دلیل که ســازمان امنیت قوى دارند. 
البته یک بخش از آن هم مســائل روانى است. صدام به 
کمک اهرم ها و پایه هایى که در حکومت خود داشــت 
شــرایطى را براى مردم کشــورش فراهم کرده بود که 
حتى نمى توانســتند نفس بکشــند. این ترس در وجود 
مردم عراق نهادینه شــد و شــاید هنوز هــم این ترس 
نهادینه شــده در بعضى از مــردم عراق وجود داشــته 
باشــد. خانمى عراقى اکنون در تهران اســت که حتى 
مى ترســد حرفى را راجع به خانواده اش بزند. مى گوید 
اجازه ندارم. ممکن اســت حزب بعث دنبالــم بیاید. این 
موضوع در حالى بود که او از ســال 1360 در ایران بوده

 است.

چرا نوزاد را نکشتى؟
خاطرات افسران عراقى زیادى وجود دارد که صدام به اینها 
گفته بود که چرا ایرانى ها را اسیر مى گیرید؟ ایرانى ها کسانى 
هستند که زندگى را دوست ندارند، پس اینها را بکشید. یا در 
خاطره دیگرى در بصره روایت شده است که صدام در پاسخ 
به سربازانش در مورد اینکه رفتار ما در مورد دختران و زنان 
ایرانى چه باید باشد مى گوید هر کارى دلتان خواست انجام 
بدهید. در زمان جنگ یک سرباز عراقى اسیر تعریف مى کرد 
که در خرمشهر با یک نوزاد رو به رو شدیم که گریه مى کرد. 
یکى از دوستانم نوزاد را برداشت و با خود برد. بعداً  خبر به گوش 
فرمانده مى رسد که فالنى یک بچه ایرانى را برده است. در 
نهایت مشخص مى شود که فرمانده آن سرباز را به دلیل انجام 
این کار مورد بازجویى قرار مى دهد، کودك را مى کشد و البته 

در نهایت آن فرمانده ناخودآگاه کشته مى شود. 

در برنامه «به اضافه مستند» مطرح شد

5 پرده از  حکومت وحشت صدام 

آیت ا... احمد جنتى، رئیس مجلس خبرگان در ضیافت 
شام این مجلس به ســخنرانى پرداخت. بخش هایى 
از اظهــارات او را در این ضیافت به نقــل از انتخاب 

بخوانید:

■ باید با معلمین ارتباط داشته باشــیم و  آنها را مورد 
توجه قرار دهیم و از لحاظ دینى و سیاسى آگاه سازیم 
تا بدانند که وضعیت سیاســى ما چگونه است، دشمن 
در چه وضعى است، ما در چه وضعى هستیم و نیز باید 
بدانند که رهبرى چگونه در برابر دشمنان ایستاده است 
و متوجه باشند که اگر ایشان در برابر دشمن نمى ایستاد 
چه وضعیتى داشتیم و اگر این ایستادگى ادامه پیدا نکند 

چه آینده اى در انتظار ماست.
■ نوجوانان باید بدانند که نظام جمهورى اسالمى چه 
کرده اســت و انقالب چه قدرتى دارد که همه به جان 
ما افتاده اند اما ما با هدایت رهبرى و پشــتیبانى مردم 
انقالبى این نظام را برقرار نگاه داشــته ایم به صورتى 
که دشمنان کالفه هستند که این انقالب چگونه با این 

قدرت ادامه یافته است.

■ افکار نوجوانان ما آمادگــى این را دارد که اگر مورد 
هدایت ما قرار نگیرد توسط دیگران هدایت شود پس 
ما باید افــکار آنان را هدایت کنیم و در برابر کســانى 
که ســخنانى غیــر از آن مى گوینــد و در مدارس به 
دانش آموزان تعلیم مى دهند، بایستیم و برخورد کنیم. 
اگر معلمى، سخنان ضداسالم، ضدانقالب و ضدوالیت 
فقیه مى گوید باید به مقامات باالتــر اطالع دهیم یا 

خودمان با او برخورد بکنیم.
■ عده اى پیدا شده اند که با والیت فقیه مشکل دارند و 
براى این مسئ له به سپاه حمله مى کنند. شما دیدید که 
در انتخابات اخیر چه حرف هایى علیه سپاه زده شد و 
به سپاهى ها لقب تفنگدار دادند در حالى که من همان 
زمان نامه اى نوشتم و گفتم مگر تفنگدار بودن بد است؟ 
امام على (ع) و شــهداى کربال نیز به نوعى تفنگدار 
بوده اند. آنها نیز همیشه شمشــیر به دست داشتند و 
آماده جهاد بودند. پس ما باید کارى کنیم که افرادى که 
چنین حرف هایى مى زنند بدانند افراد متدین جامعه اگر 
طرفدار ولى فقیه هستند طرفدار چشم ها و بازوان ولى 

فقیه هم خواهند بود.

آیت ا...جنتى:

به سپاهى ها لقب تفنگدار دادند؛ مگر تفنگدار بودن بد است؟

جنگ رهبران جهان در سازمان ملل بر سر ایران

کسى که در دانشگاه، صهیونیسم را تئوریزه کند 
مزدور است

خبرگــزارى «رویترز» در گزارشــى دربــاره تحوالت 
سیاســى جارى در مجمع عمومى سازمان ملل نوشت: 
رهبران غربى روز ســه شــنبه درباره چگونگى رفتار با 
اقدامات ایران بــا یکدیگر وارد تقابل شــدند جایى که 
«دونالد ترامپ» و «بنیامیــن نتانیاهو» رهبران آمریکا 
و رژیم صهیونیســتى توافق هسته اى را محکوم کردند 
درحالى که رهبرانى مثل «امانوئل ماکرون» از آن دفاع 

کردند.
رویترز با اشاره به ســخنرانى جنجالى ترامپ در نشست 

ســاالنه مجمع عمومى گزارش داد، ترامپ ایران را به 
صدور خشونت و هرج و مرج و تالش براى نفوذ به سوریه، 
یمن و دیگر کشورهاى منطقه متهم کرد. وى به توافق 
هسته اى میان ایران و 1+5 در سال 2015 تاخت و آن را 
بدترین توافق براى ایاالت متحده خواند و گفت که این 

توافق به ضرر منافع آمریکاست.  
در مقابل رئیس جمهور فرانسه در ســخنرانى خود بعد 
از ترامپ از این توافق تمجید کــرد و گفت که فکر کنار 
گذاشتن آن باورنکردنى است. ماکرون و دیگر حامیان 

توافق معتقدند که تضعیف یا کنار گذاشتن برجام باعث 
تشدید خشونت ها در منطقه مى شود و کره شمالى را هم 

از میز مذاکره دورتر خواهد کرد.
رویترز در ادامه با اشاره به سخنرانى نتانیاهو نیز نوشت؛ 
اگرچه بعضى از مقامات رژیم صهیونیســتى در جلسات 
خصوصى مى گویند که اعمال بعضى محدودیت ها علیه 
برنامه هسته اى ایران بهتر از هیچى است اما نتانیاهو در 
مجمع عمومى تأ کید کرد که یا این توافق را اصالح کنید 

یا از آن خارج شوید.

خبرگزارى تســنیم درباره صحبت هاى اخیر على اکبر 
والیتى که گفته بود نمى پذیرد اســاتید در دانشگاه آزاد 
حرف هاى ضد انقالبى بزنند توضیحاتى داده است. آنچه 
در ادامه مى آید توضیحات تکمیلى رئیس هیئت مؤسس و 
هیئت امناى دانشگاه آزاد در گفتگو با این خبرگزارى است:
 اوًال به شما عرض کنم که بنده به عنوان یک مسئول در 
دانشگاه آزاد در این مسئله جدى هستم و اینکه کسى بیاید 
تئورى صهیونیسم را در جمهورى اسالمى تئوریزه کند 
حتى اگر از رژیم صهیونیســتى هم حقوق نگیرد، مزدور 
بى مواجب است و شعورش همینقدر است که براى مثال 
فکر مى کند ما، رژیم صهیونیستى و ترکیه باید یک مثلثى 
تشکیل دهیم. این شخص یا خبر ندارد و یا تجاهل مى  کند 
که حتى در خود سرزمین هاى اشغالى، یهودى هایى که از 
آمریکا و اروپا آمده اند درجه یک هستند و یهودى هایى که 
از کشورهاى آسیایى و آفریقایى رفته اند درجه 2 هستند. 
یک نفر در ایران بزازى داشــت و وضعش خوب بود ولى 
وقتى به سرزمین هاى اشــغالى رفت، آنجا رفتگر شده 
بود.  آنجا(سرزمین هاى اشــغالى) یک طبقه ممتاز دارند 
که به یهودى هاى خودشان هم رحم نمى کنند و تبعیض 
نژادى حاکم است. آنجا قانون یک نفر یک رأى نیست که 

یک مسلمان یا مســیحى عرب معادل یک یهودى حق 
رأى داشته باشــد. یک تبعیض نژادى آشکار هست که 
خجالت هم نمى کشــند که بگویند این تبعیض را داریم 
و مالك را خون بنى اسرائیل مى دانند. این اساتیدى که 
این تفکر را دارند جایى در دانشگاه آزاد ندارند. این اساتید 
جرأت ندارند در بین افــرادى که از او نگرانى نمره ندارند 
این حرف ها را بزنند. اینها با ارتباطاتى که دارند، مى آیند از 
بیت المال مسلمین ارتزاق مى کنند و ضد منافع مسلمین 

حرف مى زنند.

تعداد و ســطح دیدارهاى رئیس جمهور یک کشور در 
حاشیه مجمع عمومى سازمان ملل به لحاظ دیپلماتیک 
حائز اهمیت اســت چراکه میزان موفقیت آن دولت در 
تعمیق و گســترش روابط دیپلماتیک را نشان مى دهد. 
مقایسه این دیدارها در دو دولت دهم و یازدهم تفاوتى 

معنادار در این زمینه را نشان مى دهد.
به گــزارش خبرآنالین، مجمع عمومى ســازمان ملل 
متحد هر سال در ماه سپتامبر برگزار مى شود و مسئوالن 
عالیرتبه کشورها در این اجالس حضور پیدا مى کنند تا 
ضمن طرح دیدگاه هاى خود و شرکت در نشست هاى 
جانبى، دیدارهاى دوجانبه اى را با مقامات ارشــد دیگر 

کشورها داشته باشند.
محمود احمدى نژاد در دولت دهم هر سال به نیویورك 
سفر کرد و در حاشیه مجمع عمومى سازمان ملل متحد 
21 مالقات رسمى انجام داد اما تعداد و سطح دیدارهاى 
دیپلماتیک او سال به سال تنزل یافت. مالقات هاى او در 
دو سفر آخر با رئیس جمهور بولیوى، رئیس جمهور کومر، 
نخست وزیر سنت وینســنت و گردنادین ها و پادشاهى 

سوازیلند محدود شد!
حســن روحانى نیز در دولت یازدهم با هدف شرکت در 
مجمع عمومى ســازمان ملل چهار مرتبه به نیویورك 
سفر کرد اما 64 دیدار دیپلماتیک و یک گفتگوى تلفنى 
تاریخى با رئیس جمهور وقت آمریکا انجام داد و دیگر از 
دیدار با رئیس جمهور کومور، پادشاه سوازیلند و نخست 
وزیر ســنت وینســنت خبرى نبود؛ دیدارهاى رئیس 
جمهور جدید ایــران با مقامات کشــورهاى قاره هاى 
اروپا، آســیا، آمریکاى جنوبى و آفریقا توازن بیشترى

داشت.

مقایسه دیدارهاى 
احمدى نژاد و روحانى 

در سازمان ملل

 شــهربانو امانى، عضو شوراى شــهر تهران در پاسخ به 
سئواالتى درخصوص واگذارى خودروى صفر و تبلت هاى 
بیش از چهار میلیون تومانى به اعضاى جدید شــوراى 
شهر واکنشى تند در قبال ســئوال خبرنگار خبرگزارى 

تسنیم داشت.
امانى در گفتگو با تسنیم با انتقاد از عملکرد رسانه ها نسبت 
به حساس شدن در خصوص موضوع واگذارى خودروها 
و تبلت ها به اعضاى شوراى شهر گفت: متأسفانه در این 

مملکت زمانى جوى رخ مى دهد و جوگرفته مى شویم.
وى در پاسخ به سئوال تســنیم درباره اینکه چه لزومى 
داشت تبلتى با قیمت باالتر از چهار میلیون تومان براى 
هر یک از اعضاى شوراى شــهر خریدارى شود، گفت: 
آقاى تسنیم! من قیمت تبلت ها را نمى دانم ولى چرا وقتى 
برخى اعضاى شــورا به جاى یک ماشین چند خودرو در 
اختیار داشتند و آن را در اختیار خانواده هایشان گذاشتند، 
شماهایى که والیى هستید حساس نشدید؟! وى با اشاره 
به چاپ ســه جلد کتاب گزارش عملکرد شهردار سابق 
تهران مدعى شــد هزینه این کار 28 میلیارد تومان شده 
است و خطاب به خبرنگار تسنیم اضافه کرد: شما چرا در 
مورد این هزینه و گزارش عملکرد 12 ساله آقاى شهردار 

نظارت نکردید؟

بگو مگوى عضو شوراى شهر 
با یک خبرنگار
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معاون عمرانى وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان 
نوسازى، توســعه و تجهیز مدارس کشور گفت: تا پایان 
برنامه توسعه به بیش از دوهزار مدرســه در کشور نیاز 

است.
محمدتقى نظرپور اظهار داشت: براى توسعه کشور باید 
فضاى آموزشى فراهم شود و این نخستین و مؤثرترین 
گام است. وى افزود: فضاى آموزشى و معلمان پا به پاى 
هم موضوع خاصى را به دانش آمــوزان انتقال مى دهند 
و تأثیر فضاى آموزشــى بر تحصیل دانش آموزان محرز 

است.
نظرپور خاطرنشان کرد: 20 درصد فضاها توسط خّیرین 

احداث مى شود و پنج هزار کالس درس براى مهر آماده 
مى شود که 50 درصد آن با مشــارکت خّیرین یا توسط 
خود افراد تهیه شده اســت و اگر بتوانیم تعامل سازنده 
و خوب را با خّیرین داشته باشیم مشکل ساخت مدارس 

حل مى شود.
معاون عمرانى وزیر آموزش و پرورش یادآور شــد: در 
سال تحصیلى جدید 12 میلیون و 700 هزار دانش آموز 
در مدارس مشغول به تحصیل مى شوند که این آمار در 
پایان برنامه توسعه به 14 میلیون مى رسد. وى ادامه داد: 
براى تأمین فضاى آموزشى براى این تعداد دانش آموز در 

سال هاى آینده دوهزار و600 کالس درس نیاز است.

رئیس ســازمان حج و زیارت درباره آخرین آمار حجاج 
فوت شده کشورمان در موسم حج تمتع 96 اظهار داشت: 
از ابتداى موسم حج تمتع 96 تا روز سه شنبه هفته جارى 
32 نفر از میان 86 هزار و 300 نفــر حجاج ایرانى فوت 

کرده اند.
حمید محمدى ادامه داد: حجاج ما به دلیل میانگین سنى 
باال در معرض خطر هستند و همه ساله بر اثر بیمارى هاى 
قلبى، ریوى، سکته و  کهولت سن جان خود را از دست 

مى دهند که تعداد این افراد هم امسال مشخص است.
رئیس سازمان حج و زیارت درباره پیکرهاى حجاج فوت 
شــده توضیح داد: مجوز الزم بــراى آن پیکرهایى که 

خانواده هاشان تمایل داشتند در مکه و مدینه دفن شوند، 
صادر شده است.

به گفته محمدى، پیکرهاى دیگر حجاج فوت شده نیز 
بنابر درخواســت خانواده هاى آنان در حال بازگشت به 

کشور است و این مهم نیز عملیاتى مى شود.
 رئیس ســازمان حج و زیارت درباره اینکه آیا سال آینده 
هم به همین تعداد 86 هزار نفر ایرانى در حج تمتع شرکت 
خواهند کرد یا خیر، گفت: امیدواریم این تعداد 86 هزار 

نفر، حداقل عدد براى اعزام باشد. 
گفتنى است؛  عملیات بازگشت ســایر حجاج تا چهارم 

مهرماه ادامه دارد.

آمار فوتى  حجاج ایرانى
 به 32 نفر رسید

نیاز کشور 
به بیش از 2000 مدرسه

ساعت ها را عقب بکشید
براساس «قانون تغییر ســاعت رسمى کشور» مصوب 
1386 مجلس شوراى اســالمى، ساعت رسمى کشور 
در ساعت 24 اول فروردین ماه هر سال یک ساعت به 
جلو کشیده مى شود و در ساعت 24 روز سى ام شهریور به 
وضعیت سابق برگردانده مى شود. طبق قانون، هر سال در 
نیمه شب اول فروردین ساعت رسمى کشور یک ساعت 
به جلو کشیده مى شود و در نیمه شب آخر تابستان دوباره 

به وضعیت قبل برمى گردد.

انتشار کارنامه کنکور سال 96
کارنامه علمى تمام داوطلبان داراى شرایط انتخاب رشته 
در کنکور سراســرى از طریق سایت سازمان سنجش 
منتشر شد. داوطلبان پس از مشــاهده این کارنامه در 
صورت اعتراض تا 20 مهرماه مهلت دارند اعتراض خود 

را به نشانى اینترنتى سازمان سنجش ارسال کنند.

مهاجرت نیم میلیونى به تهران
مرکز آمار ایران اعالم کرد: طبق نتایج سرشمارى سال 
95، در فاصله زمانى سال هاى 90 تا 95 تعداد 516 هزار 
و 922 نفر از استان هاى دیگر وارد استان تهران شدند. 
این آمارها نشان مى  دهد حدود 10 درصد از مهاجرین به 
تهران از استان البرز بوده  اند و 30 درصد از کل مهاجران 
به استان تهران را مهاجرین استان  هاى البرز، لرستان، 
همدان و خراسان رضوى تشکیل مى  دهند. همچنین 
طى پنج ســال مذکور، 350 هزار و 632 نفر از اســتان 
تهران به سایر استان  هاى کشور مهاجرت کرده  اند که 
اســتان البرز با 89 هزار و 197 نفر بیشترین مهاجر را از 
استان تهران داشته است. استان  هاى گیالن، مازندران و 
خراسان رضوى از این نظر در رتبه  هاى بعدى قرار دارند.

تکذیب ورود سرماى شدید هوا 
به کشور

کارشناس سازمان هواشناســى گفت: هیچ موج شدید 
سرما به کشور و به ویژه شرق کشور وارد نمى شود. 

فریبا گودرزى اظهار داشــت: برخى شایعات در فضاى 
مجازى مبنى بر ورود سرماى بى سابقه در شرق کشور 
منتشر شده اســت که چنین موضوعى صحت ندارد. 
کشاورزان به کار خود بپردازند و بدانند سرماى بى سابقه 

در استان هاى خراسان نداریم. 

فرونشست زمین در «شریف»
دانشگاه صنعتى شریف از فرونشست زمین در خیابان 
دانشجو، گوشه جنوب غربى ساختمان سلف این دانشگاه 
خبر داد و از دانشجویان خواست در این منطقه تردد نکنند. 
بنا بر این گزارش، بهسازى و ترمیم این فرونشست توسط 

مدیریت امور ساختمان و تأسیسات در حال انجام است.

اثر جدید فرشچیان 
آیین نکوداشــت به همراه رونمایــى از جدیدترین اثر 
مکتوب «استاد محمود فرشچیان» شامگاه امروز پنج 
شنبه، 30 شهریورماه در تاالر وحدت برگزار مى شود. اثر 
جدید استاد محمود فرشچیان شامل گنجینه شاهکارهاى 
فرهنگ و هنر ایران به نویســندگى و کارگردانى «امیر 
صبورى» همراه با لوح فشــرده، دیــوان حافظ به خط 
«استاد رسول مرادى» و نگارگرى «استاد فرشچیان» و 
کتاب «سلطان سریر صبح خیزان» اثر «استاد اسرافیل 

شیرچى» است.  

در انتظار یک گزارش
 رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى 
اســالمى گفت: با آغاز بــه کار مجلس، کمیســیون 
آموزش هفته آینده جلســه اى برگزار خواهد کرد که بر 
این اســاس به جمع بندى نهایى بــراى تهیه گزارش

 مى رسیم. 
محمدمهدى زاهدى اظهار داشــت: پس از بررسى ها و 
توضیحات دستگاه هاى ذیربط در کمیسیون آموزش اقدام 
به تهیه گزارشى خواهیم کرد که بر این اساس در صحن 

علنى مجلس شوراى اسالمى نیز قرائت خواهد شد.

چرك نویس

حیاط خانه تاریخى خاندان هدایت در تهــران، پر از ادوات 
ساختمانى شده است. کارگران ســیمان و ماسه ها را پاى 
کاشــى هــاى هفــت رنــگ قاجــارى ایــن بنــا 
ریخته انــد و ابــزار ســاخت و ســاز خــود را بــه آنها 
تکیــه داده انــد. کاشــى هایــى کــه ایــن روزهــا 
نمونه هاى مشابه آن در تهران کمیاب است اما مسئوالن 
بیمارستان امیر اعلم به عمد ارزش آنها و خانه تاریخى هدایت 

را نادیده مى گیرند.
وضعیت حیاط خانه هدایت آشفته است. هرچند بیمارستان 
امیر اعلم از اقدام عجیب خود مبنى بر تبدیل آن به مهدکودك 
کارکنان کوتاه آمده است، اما این بنا نیازمند مرمت و رسیدگى 
است. مرمتى که شواهد نشــان مى دهد در دستور کار قرار 
گرفته اســت. اما به نظر مى رسد مسئوالن این بیمارستان 
این بار نیز بدون اطالع میراث فرهنگــى قصد دخالت در 

این بنا را دارند.
وجیهه قاسمى، مدیر روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى 
استان تهران در این باره به میزان مى گوید:  «هیچ استعالمى 
براى خانه تاریخى هدایت گرفته نشده و هیچ طرح مرمتى 

نیز براى آن ارائه نشده است.»
این اتفاقات در حالى رخ مى دهد که بر اساس قانون براى 
مرمت بناهاى ثبت ملى باید طرح هاى مربوطه به اداره کل 

میراث فرهنگى استان ها ارسال شود. مسئوالن بیمارستان 
امیر اعلم پیش از این اثبات کرده اند که عالقه اى به نگهدارى 
این بناى تاریخى ندارند و وضعیت این بنــا که فارغ از نام 
خاندان هدایت، داراى ارزش هاى معمارى است براى آنها 
فاقد اهمیت است.این بناى تاریخى پیش از این توسط این 
بیمارستان تبدیل به مهدکودك شده بود و اکنون نیز در حالى 
مسئوالن اجازه بازدید از آن را به هیچ فردى نمى دهند که 
برخى تورهاى خاص توانسته اند با مذاکره با این بیمارستان 
راهى به این خانه تاریخى باز کنند. تورهایى که قیمت هاى 
باالیى دارند و مشخص نیست مسئوالن بیمارستان امیر اعلم 
تحت چه شرایط چنین حقى را براى برگزارى این تورها در 

با وجود اینکه مردم از بیکارى گالیه هایى دارند و شاید 
بازار کار براى زنــان محدودتر هم باشــد، زمینه هاى 
کارى وجود دارند کــه درصد زیادى از آنها در اشــغال 
زنان است، کارهایى که دســتمزد و درآمد بسیار باالیى 
براى آنها به ارمغان مى آورد. حدود 33 درصد از نیروى 
کارى زنــان در ایــران، متمرکز در صنایع آموزشــى، 
مراقبت هاى بهداشتى و خدمات اجتماعى هستند و در 
واقع مى شــود گفت که حدود نیمى از معلمین در ایران 
زن هستند. اما سهم همین زنان در آموزش دانشگاهى 
20 درصد اســت. حدود 3/5 میلیون نفر از زنان ایرانى 
هم به عنوان یک کارمند رســمى ادارى داراى حقوق و 
دستمزد هســتند و البته گروه زیادى هم در زمینه هاى 
مختلف دیگــر و بخش خصوصى و دیگــر بنگاه هاى 
خدماتى و اقتصادى مشغول کار هســتند. بررسى بازار 
شــغلى ایران، شــغل هاى زیر را به عنوان شغل هایى 
پردرآمد و داراى شرایط کارى مناسب براى زنان به دست 

داده است.

سالن هاى زیبایى
سالن هاى زیبایى یکى از پرطرفدارترین و سودآورترین 
شغل ها براى زنان ایرانى با تحصیالت دانشگاهى یا بدون 
تحصیالت دانشگاهى است و زیرمجموعه هاى زیادى از 
میکاپ آرتیست و ناخنکار گرفته تا طراح حرفه اى عروس 
و... را در بر مى گیرد. در این خصوص مى توان گفت که 
درآمد نسبى یک آرایشــگر ماهیانه حدود چهار میلیون 
تومان بوده، درحالى که کــف حقوق مصوب وزارت کار 
بسیار کمتر از مقدار فوق اســت، البته این میزان درآمد 
براى آرایشگرى که سالن براى خودش باشد و کارمندان 
و متخصصان دیگرى را در زمینه هاى مختلف آرایشى 
استخدام کند مى تواند به ماهیانه 12 میلیون تومان نیز 

برسد.

پزشکى
پزشــکى یکى دیگر از شــغل هاى پردرآمد زنان است. 
پزشکى تنها شغل در حوزه سالمت است که درآمد باالیى 
براى زنان دارد. طبق آمار، 90 درصد پرستاران و حدود 

نیمى از پزشکان زن هســتند که درواقع مى شود گفت 
بیش از 140 هزار پزشک عمومى و متخصص خانم در 
کشور وجود دارد. میانگین درآمد ماهیانه  یک متخصص 
بین 12 تا 15 میلیون تومان اســت که گاه چندین برابر 

هم مى شود.

وکالت
وکالت هم یکى دیگر از شــغل هاى پردرآمد براى زنان 
اســت. یکى از بهترین جنبه هاى شغلى وکالت رضایت 
کارى اســت. وکال در مــواردى مانند طــالق که یک 
مسئله رو به رشد اســت، ارثیه و اختالفات ملکى مورد 
نیاز هستند و درآمد سالیانه آنها از 80 میلیون تومان آغاز 

مى شود.

عکاسى و فیلمبردارى
عکاســى هم درحال تبدیل شــدن به یکى از مشاغل 
پردرآمد است، مخصوصًا عکاسى از مجالس؛ چراکه به 
نظر مى رسد زوج ها با خرج کردن در این زمینه مشکلى 
ندارند. بســیارى از مؤسسات آموزشــى هم هستند که 
نحوه عکاسى و کار با برنامه هاى ادیت عکس را آموزش 
مى دهند که این صنعت از این حیث هم مى تواند درآمدزا 
باشد. پکیجى که توســط آتلیه هاى عکاسى براى یک 
مراسم عروسى عادى ارائه مى شود از ده میلیون تومان 
آغاز مى شود و تا 20 میلیون تومان و بیشتر هم مى رسد. 

عکاســى به دنیا آمدن فرزند اولتان هم مى تواند چیزى 
حدود پنج میلیون تومان برایتان خرج بردارد.

بانکدارى و آموزش
با اینکه فقط 24 درصدکارمندان در تمام بانک هاى کشور 
را زنان تشکیل مى دهند اما این شغل به دلیل امنیت کارى، 
ثبات حقوقى و دسترسى به مزایایى مانند وام ها، یکى از 
مشاغل پرطرفدار در میان زنان ایرانى محسوب مى شود 
و گفتنى است ســاالنه تعداد زیادى از زنان در امتحانات 
استخدامى بانک هاى سراسر کشــور ثبت نام مى کنند. 
میانگین درآمد یک کارمند خانــم در بانک از دو میلیون 

تومان شروع شده و تا ده  میلیون تومان هم مى رسد.

جام کهن برنزي که با شعر حافظ شیرازي آراسته شده است در کاوش هاي باستان 
شناسان در مسکو کشف شد.

 شهرداري پایتخت روسیه اعالم کرد: قطعات یک جام برنزي مزین به شعر حافظ 
شاعر مشهور ایرانی در کاوش هاي میدان «بیرژاوي پلوشاد» و در نزدیکی میدان 

سرخ کشف شد.
قدمت این جام که هنگام کاوش در چارچوب برنامه «خیابان من» کشف شده است 
به قرن 16 میالدي باز می گردد که باستان شناسان و ایران شناسان شهیر روسی 
براي تعیین قدمت و ترجمه شــعر روي جام از زبان فارسی به روسی دو ماه مطالعه 

کرده اند.
در جام کهن این ابیات حک شده است:

«ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
اي بی خبر ز لذت شرب مدام ما

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما
چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان
کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما»

مدیرعامــل اتحادیــه شــرکت هاى تولیدکننــدگان 
فرآورده هاى گوشتى انتشار شــایعاتى درباره استفاده از 
گوشــت گربه در تولید فرآورده هاى گوشتى و تعطیلى 
18 واحد تولیدکننده در این صنعت را تکذیب کرد و گفت: 
چنین شایعاتى هر چند وقت یک بار منتشر مى شود که 
هیچ پایه و اساسى ندارد، چرا که حتى در صورت امکانپذیر 
بودن، استفاده از گوشــت گربه براى این صنعت صرفه 

اقتصادى ندارد.
سید محمد موسوى گفت : اســتفاده از گوشت گربه در 
تولید فرآورده هاى گوشــتى به کلى تکذیب مى شود و 
همه این مسائل مطرح شده شایعه است، چرا که به غیر 
از ناظر اداره کل نظارت بر مواد غذایى، سازمان استاندارد 
و سازمان دامپزشکى، بازرسان اتحادیه نیز دائمًا از بازار 

نمونه بردارى و آزمایش مى کنند.
وى افزود: تاکنون حتــى یک مورد هم از این دســت 
تخلفات نداشــته ایم و امســال نیز هیچ واحد صنعتى 
تولیدکننده فرآورده هاى گوشتى به دلیل تخلف تعطیل 

نشده  است.

مدیرعامــل اتحادیــه شــرکت هاى تولیدکننــدگان 
فرآورده هاى گوشــتى با تأکید بر اینکه اگر تولیدکننده 
فرآورده هاى گوشتى چنین تخلفى مرتکب شود، ضمن 
تعطیلى واحد صنعتى، مســئوالنش را به دادگاه معرفى 
مى کنیم تا به اشد مجازات برســند، تصریح کرد: چنین 
حقه بازى هایى که در فضاى مجازى صورت مى گیرد با 
هدف تشویش اذهان عمومى است و باید گفت که حتى 
در صورت امکانپذیر بودن انجام چنین تخلفى، استفاده 
از گوشت گربه از نظر اقتصادى صرفه ندارد و امکانپذیر 
نیست، چراکه حتى براى گرفتن آن باید یک واحد صنعتى 

هزینه هاى زیادى متحمل شود.
وى اظهار داشــت: هیچ تخلفى در سال جارى از سوى 
واحدهــاى تولیدکننده فرآورده هاى گوشــتى صورت 
نگرفته و اگر چنیــن تخلفاتى صورت گیرد ســازمان 
استاندارد نه تنها آن واحد را تعطیل خواهد کرد بلکه در 
رسانه ها به صورت به عمومى و علنى اعالم خواهد کرد.

اخیراً شایعاتى مبنى بر اســتفاده واحدهاى تولیدکننده 
فرآورده هاى گوشتى از گوشت گربه و یافتن الشه هاى 

این حیوان در ماشــین حمل فرآورده هاى گوشــتى در 
استان  تهران منتشر و اعالم شــد که سازمان استاندارد 
در بررسى هاى خود 18 واحد تولیدکننده فرآورده هاى 

گوشتى را به همین دلیل تعطیل کرده است.

پردرآمدترین شغل ها براى زنان ایران کدام است؟

میلیونر شدن زنانه!

از گوشت گربه در فرآورده هاى گوشتى استفاده مى شود؟! مرمت و دخالت غیرقانونى در خانه صادق هدایت

کشف جام منقوش به شعر حافظ در مسکو

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان کشته شدن 210 
هزار ایرانى در تصادفات یک دهه اخیر، شمار تصادفات 

جاده اى را یک فاجعه ملى خواند.
سید اسدا... جوالیى  با بیان اینکه حتى یک تصادف 
منجر به فوت در عصر کنونى زیاد است، گفت: طبق 
آمار منتشر شده در طول هفت ســال و 11 ماه دفاع 
مقدس رزمندگان ایرانــى در برابر بعثى ها 188 هزار 
و 15 رزمنده در عرصه نبرد با باطل به فیض شهادت 
رسیدند، این در حالى است که تنها در دهه اخیر 210 
هزار و 600 ایرانى نه در میدان جنگ، بلکه در مسیر 
جاده ها جان خود را از دست داده و ده ها برابر همین آمار 
هموطن ایرانى با ایراد جراحت هاى سطحى و عمیق 

روانه بیمارستان ها شده اند.
وى در این باره افزود: چنیــن امرى یک فاجعه ملى 
است که حتى اگر شــهداى پیش از پیروزى انقالب 
اسالمى را به آمار 17 هزار شهید ترور و دیگر شهداى 
هســته اى و مدافع حرم هم اضافه کنیم باز به شمار 

تصادفات جاده اى یک دهه اخیر نمى رسد.
جوالیى وجود 12 میلیون موتورســیکلت در سطح 
خیابان ها را عامل اصلى بسیارى از تصادفات مطرح 
کرد و گفت: طبق آخرین آمار از ســال 77 تا ابتداى 
سال جارى ســه میلیون و 157هزار گواهینامه براى 
موتورسواران صادر شده است که این آمار با عنایت 
به وجود هفت میلیون موتورســیکلت پالك ملى و 
تعداد چهار میلیون و 500 موتور پالك قدیمى از یک 
واقعیت تلخ پرده برمى دارند که بسیارى از راکبان سوار 
بر روى دو چرخ گواهینامه الزم براى هدایت این وسیله 
نقلیه پرخطر را ندارند. حال اینکه جالب است تعداد پنج 
میلیون موتورســیکلت بیش از ده سال عمر داشته و 
طبق استاندارهاى جهانى فرسوده به حساب مى آیند.

جوالیى با بیان آمار ده ســاله موتورسوارانى که جان 
خود را به واسطه رانندگى با این وسیله از دست داده اند، 
افزود: از سال 85 تا 95 بسیار دردناك است که تعداد 
55هــزار ایرانى در تصادف با موتورســیکلت از دنیا 
رفته اند که این آمار یک چهارم مجموع تلفات رانندگى 

را در همین بازه زمانى شامل مى شود.

رئیــس بیســت و نهمیــن همایــش بیمــارى هاى 
کودکان، با اشــاره بــه افزایش وزن کــودکان ایرانى 
گفــت: نباید اصــرار کنیــم بچه هــا غذاى بیشــتر

 بخورند.
على ربانى در آستانه برگزارى این همایش افزود: یکى از 
معضالتى که در طب کودکان و افراد زیر بلوغ با آن روبه 
رو هســتیم افزایش وزن کودکان است که باعث آسیب 

سالمت آنها مى شود.
استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران، ادامه داد: متأسفانه 
فرهنگ آپارتمان نشــینى، فرهنگ بد غذایى و استفاده 
بیش از حد از فســت فودها و غذاهاى پرکالرى، باعث 
افزایش بافت چربى در بدن مى شود که منجر به چاقى 

مى شود.
ربانى اظهار داشت: به طور متوسط در دوران کودکى بعد 
از دوسالگى، هر سال حدود 2 کیلوگرم باید وزن اضافه 
شــود و هرچه بیشتر از این باشــد یعنى به سمت چاقى 
ســوق پیدا مى کنیم و در دوران بلوغ این افزایش وزن 

بیشتر مى شود.
وى به خانواده ها هشدار داد از اصرار در خوراندن غذاى 
مازاد بــه بچه ها خــوددارى کنند و از بابــت پرخورى

 بچه ها لذت نبرند و بدانند بچه ها در حد نیاز فیزیولوژى 
بدنشــان غذا خواهند خورد و ما باید غذاهاى مناسب و 
بهداشتى تأمین کنیم نه اینکه اصرار کنیم غذاى بیشترى 

بخورند.

چاقى کودکان ایرانى نگران کننده است

مرگ 55 هزار ایرانى
 با موتورسیکلت
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خبر

بهسازى سالن سینماى مجتمع 
فرشچیان تا یک ماه آینده

بهمنى،  مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و 
هنر از بهسازى سالن سینماى مجتمع فرشچیان تا یک 

ماه آینده خبر داد.

دادستان عمومى و انقالب 
نطنز معرفى شد

مرتضى باصریان به عنوان دادسـتان عمومى و انقالب 
شهرستان نطنز معرفى شد.

انفجار در شهرك رازى شهرضا 
2 نفر را به کام مرگ کشاند

انفجار ایجاد شـده در اثـر عملیات جوشـکارى بر روى 
تانکرهاى گاز در شهرك رازى شهرضا دونفر را کشت و 

دو نفر را هم روانه بیمارستان کرد.
حبیب صادقى، رئیس اورژانس پیش بیمارستانى شهرضا 
عنوان کـرد: متأسـفانه در اثر ایـن حادثه کـه ظهر روز 
سـه شـنبه و به دلیل عدم رعایت نکات ایمنـى رخ داد، 
جسـد افراد فوت شـده بر اثر موج انفجار ایجاد شده، به 
فاصله 150 متر پرتاب و در نتیجه آن، متالشى شدند. وى 
اضافه کرد:  این حادثه در رو به روى شـرکت «آلکان»
 شـهرك شـیمى شـهرك رازى رخ داد و در اثـر آن، دو 
مرد 30 سـاله و 54 سـاله فوت کردند و دو مرد 32 ساله 
و 40 ساله نیز دچار سوختگى شدید شدند که بالفاصله 
به بیمارستان سـوانح سوختگى امام موسـى کاظم (ع) 

اصفهان منتقل شدند.
 

پیش بینى کشت کلزا 
در 3000 هکتار از مزارع استان

کارشـناس مسـئول دانه هاى روغنى جهاد کشاورزى 
استان اصفهان از آغاز کشت کلزا در مزارع استان خبر داد 
و گفت: پیش بینى مى شـود این محصول در سطح سه 

هزار هکتار از مزارع استان اصفهان کشت شود.
کیوان بنى اسـدى اظهار داشت: در سـال زراعى جارى 
500 هکتار از مزارع شهرستان هاى شاهین شهر و میمه،  
برخوار، چادگان، فریدن، فریدونشهر، بویین میاندشت، 
خوانسـار، گلپایگان و سمیرم  زیرکشـت این محصول 

رفته است. 

ثبت ملى
 9 میراث ناملموس استان

رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
گردشـگرى کشـور از ثبت ملى 9 اثر میراث ناملموس 

استان اصفهان خبر داد. 
على اصغر مونسان به ثبت«نمد مالى سمیرم»، «مهارت 
ارغوان بافى نجف آباد»، «خاتم اصفهان» ، «سفالگرى 
شهرضا»، «کوفى گرى» و «گوژکارى» (ُجنده کارى)، 
«ملیله سازى»، «دانش بومى برنجکارى در لنجان» و 
«دانش بومى کاشت هندوانه دیمى در کویر چاله سنبک 
شهرستان آران وبیدگل» در فهرست ملى میراث فرهنگى 
ناملموس کشـور و «فن و مهارت سـاخت اسـطرالب 

مسطح» اشاره کرد.

آمادگى پایانه هاى شهر براى 
استقبال از سال تحصیلى جدید

مدیرعامل سـازمان پایانه هاى مسـافربرى شهردارى 
اصفهان گفت: پایانه هاى پنج گانه شهر براى استقبال از 

سال تحصیلى جدید آمادگى الزم را دارند.
محمدرضا آقاباباگلیان اظهارداشـت: با توجه به نزدیک 
شـدن آغاز سـال تحصیلى جدید، پایانه هاى پنج گانه 
شـهر اصفهان آمـاده خدمت رسـانى بـه مسـافران به 
خصوص دانشـجویان اسـت. وى افـزود: از آنجایى که

 اصفهان به عنوان شهر خالق و هوشمند شناخته شده 
است، با برنامه هاى که در این زمینه انجام دادیم مسافران 
با وارد شدن به پرتال سازمان پایانه هاى مسافربرى به 
آدرس Isfahan.ir/payanehha مى توانند به صورت 
اینترنتى از شـرکت هـاى مسـافربرى بلیت خـود را به 

صورت غیر حضورى دریافت کنند.

مدیر خانه ادبیات پایدارى حوزه هنرى اســتان اصفهان 
گفت: به همــت بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 
مقدس اصفهان، نمایشگاه عکس دفاع مقدس از روز پنج 
شنبه(امروز) به مدت یک ماه در گالرى سوره برپا مى شود.

منصور قربانى پیرامون فعالیت هاى صورت گرفته در مورد 
هفته دفاع مقدس دربخش ادبیات پایدارى حوزه هنرى 
اظهار داشــت: از فعالیت هاى صورت گرفته مى توان به 
برگزارى نمایشــگاه عکس دفاع مقــدس در تاریخ 30 
شهریورماه تا 30 مهرماه که با همت بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس اصفهان در گالرى ســوره اشاره 
کرد. وى افزود: برگزارى نشست تخصصى شب شعر دفاع 

مقدس را از اول مهرماه در خانه هنرمندان پیش رو داریم. 
قربانى تصریح کرد: نمایشــگاه عکس هاى هوایى دفاع 
مقدس که برگرفته از عکس هایى اســت که هواپیماها 
براى شناســایى اطالعاتى مى گرفتند تــا 6 مهرماه در 
مرکز فرهنگى مطالعات پایدارى برپاســت. وى پیرامون 
برگزارى مراسم هاى دیگرى همچون شب هاى خاطره 
دفاع مقدس گفت: نخستین مراسم شب هاى خاطره در 
5 مهرماه در مرکز مطالعات پایدارى برگزار مى شــود و 
همچنین این مراســم اول مهرماه در سمیرم وسپس در 
کاشان برگزار خواهد شــد که هنوز هماهنگى هاى الزم 

براى برگزارى در کاشان صورت نگرفته است.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
گفت: 50 گروه دو نفره به مناسبت ایام محرم و صفر،کار 
نظارت و بازرســى بر هیئت هاى مذهبــى را بر عهده

دارند.
مهدى رفیعى اظهار داشت: بازرسى و نظارت بهداشتى 
به مناسبت ایام محرم و صفر از اول محرم آغاز مى شود 
و تاپایان ماه صفر ادامه دارد. وى با اشــاره به اینکه قبل 
از محرم دوره هاى آموزشى براى هیئت هاى مذهبى و 
متولیان مساجد گذاشته شد، ادامه داد: در این ایام نظارت 
و بازرسى روى مساجد، ایستگاه هاى صلواتى و بهداشت 

مواد غذایى صورت مى گیرد.

مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با 
بیان اینکه در کنترل مواد غذایى به ویژه برنج، حبوبات و 
خرما نظارت ویژه صورت مى گیرد، اعالم کرد: نظارت بر 
بهداشت محیط و محل هاى طبخ غذا و استفاده از ظروف 
یک بار مصرف و همچنین نظارت بر انواع نوشــیدنى 

صورت مى گیرد.
رفیعى با اشاره به اینکه توزیع مواد غذایى از طریق خودرو 
تخلف است و هرجا ناظران بهداشتى ما چنین مواردى 
را مشــاهده کنند به یقین برخورد مى کنند، افزود: تهیه 
کارت هاى بهداشــتى براى دســت اندرکاران پخت در 

هیئت هاى مذهبى از دیگر اقدامات است.

امروز؛ برپایى نمایشگاه عکس 
دفاع مقدس در گالرى سوره 

نظارت 50 گروه بهداشتى در 
محرم و صفر بر هیئت ها 

ســال تحصیلــى جدیــد در دانشــگاه هــا و 
مؤسسه هاى آموزش عالى اســتان اصفهان از 
هفته جارى آغاز شده است و درحدود 310 هزار 

دانشجو به کالس هاى درس رفتند.
سال تحصیلى 97 - 96 در بیشــتر دانشگاه ها 
و مؤسسه هاى آموزش عالى اســتان اصفهان 
از روز 25 شهریور ســال جارى آغاز شده است 
هرچند برخى دانشگاه ها مانند دانشگاه صنعتى 
اصفهان زودتر به پیشواز ســال تحصیلى جدید 

رفتند.
دانشــگاه صنعتــى اصفهــان زودتر از ســایر
 دانشــگاه هاى استان و کشــور به پیشواز سال 
تحصیلى جدید رفته و کالس هاى درس در این 
دانشگاه برتر کشور از 19 شــهریور و یک هفته 

زودتر از سایر دانشگاه ها، آغاز شده است.
این دانشگاه حدود ده هزار دانشجو و 500 عضو 
هیئت علمى دارد که حدود نیمى از دانشجویان 

آن در مقطع تحصیالت تکمیلى هستند.
ســال تحصیلى جدید در دانشــگاه اصفهان که 
دانشــگاه جامع و مادر استان به شــمار مى آید 
نیز مانند بیشتر دانشــگاه ها از 25 شهریور آغاز 

شده است.
این دانشــگاه درحدود 15 هزار دانشجو و 650 
عضو هیئت علمــى دارد که درحــدود نیمى از 
دانشــجویان آن در مقطع تحصیالت تکمیلى 

هستند.
شــروع ســال تحصیلى جدیــد در دانشــگاه 
پیام نــور اســتان اصفهــان نیز کــه یکى از 
بزرگ ترین دانشــگاه هــاى پیام نور اســتانى 
کشــور اســت از 25 شــهریور آغــاز شــده

 است.
این دانشــگاه حدود 45 مرکز و واحد پیام نور با

 53 هزار دانشــجو در مقاطع مختلف تحصیلى، 
350 عضــو هیئت علمــى و دو هــزار مدرس 

دانشگاهى دارد.
دانشگاه علمى- کاربردى استان اصفهان نیز به 
عنوان یکى از مجموعه هاى بزرگ دانشگاهى 
استان، سال تحصیلى خود را از ابتداى این هفته 

آغاز کرده است.
این دانشگاه 50 مرکز با حدود 30 هزار دانشجوى 
شاغل و غیر شاغل و سه هزار مدرس دانشگاهى 

دارد.
ســال تحصیلى جدید در دانشــگاه آزاد استان 
اصفهــان با بیشــترین مجموعه دانشــجویان 
در این اســتان نیز از 25 شــهریور آغاز شــده

 است.
این دانشگاه داراى حدود 27 واحد دانشگاهى با 

حدود صد هزار دانشجو است.
سال تحصیلى جدید در سایر دانشگاه هاى استان 
از جمله دولتى، پزشــکى، غیــر انتفاعى، هنر و 
مؤسسه هاى آموزش عالى آزاد به طور رسمى از 
25 شهریور آغاز شده هرچند ممکن است برخى 
کالس هاى درس به دلیل عدم حضور حداکثرى 
دانشجویان تشکیل نشده باشــد که زمان آغاز 
این کالس هــا به هفته اول مهر موکول شــده

 است.
اســکندر قلى پور، دبیر هیئت نظارت و ارزیابى 
آمــوزش عالى اســتان اصفهــان با اشــاره به 
اینکــه درحــدود 30/5 درصــد دانشــجویان 
اســتان در مقطع تحصیالت تکمیلى تحصیل 
مى کنند، اظهارداشت: 53/8 درصد دانشجویان 
اســتان اصفهــان در مقطــع کارشناســى و 
15/7درصــد در مقطــع کاردانــى تحصیــل

 مى کنند.

تنها یک روز مانده به آغاز محرم شهر سیاه پوش شده و بنرهاى روضه بر در و دیوار 
شهر خودنمایى مى کند، در این تدارك معنوى سعى داریم تا برنامه دهه اول محرم 

هیئت ها و مراکز فرهنگى شهر اصفهان را معرفى کنیم.
هیئت رزمندگان اسالم امسال با شعار «آماده باش مقصد ما در سفر یکى است» با 
دعوت از آیت ا... مهدوى و آیت ا... رئیسى و حجت االسالم  والمسلمین محسنى 
و حجت االســالم  والمســلمین ماندگارى 11 شب ســوگوارى براى اباعبدا... 
الحسین(ع)را تدارك دیده است؛ در این مراسم که هر شب از ساعت 19و 30 دقیقه 
آغاز مى شــود به جهت تقارن دهه اول محرم با هفته دفاع مقدس، از روایتگرى 
راویان هشت سال جنگ تحمیلى هم اســتفاده خواهد شد و سرلشکر صفوى و 
دیگر فرماندهان دفاع مقدس هم در این مراسم به ایراد سخنرانى خواهند پرداخت.

■■■
مجموعه فرهنگى شهید بهشتى و هیئت انصار الحسین(ع) هم امسال با دعوت از 
حجت االسالم والمسلمین کشورى در پنج شب اول و حجت االسالم والمسلمین 
هادى پور با شعار «چقدر کربال پشت ســر، چقدر کربال پیش رو» به پیشواز ایام 
محرم رفته است و از امروز پنج شنبه همزمان با نماز مغرب و عشاء میزبان عزاداران 
اباعبدا...الحســین(ع) خواهد بود. این هیئت براى پنج شــب پایانى خود، مجله 

تصویرى «راه رفتنى» را نیز با حضور رجبى دوانى برنامه ریزى کرده است.
■■■

مجموعه فرهنگى عاشوراییان امسال با شعار «امام حسین(ع) براى حفظ چه دینى 
قیام کرد؟» از حجت االسالم والمسلمین زائرى براى سخنرانى در مراسم خود 
دعوت به عمل آورده و قرار است با اجراى سرود و نمایش هاى عاشورایى در دهه 

اول محرم از ساعت 19 میزبان عزاداران حسینى باشد.
■■■

مجموعه فرهنگى باران امسال با شعار «چقدر کربال پیش روست» براى 11 شب 
مراسم سوگوارى اباعبدا... الحسین(ع) در انگورستان ملک آماده شده است و به رسم 
هر ساله حجت االسالم والمسلمین داستان پور سخنران این مراسم است که هر شب 

از ساعت 19و30دقیقه ویژه دانش آموزان برپا خواهد  شد.
■■■

مجموعه فرهنگى شهید مفتح و هیئت دانش آموزى دانشجوى ام الحسنین(ع) 

با شعار «چشم به راه دولتتان هستیم» به پیشــواز محرم رفته است و با دعوت از 
حجت االسالم والمسلمین کشــورى موضوع معرفت امام و اداره جامعه را پى 
خواهد گرفت و هر شب ساعت 19 پاتوق گفتگوى نوجوانان با یکدیگر را هم خواهد 

داشت.
■■■

هیئت فداییان حسین(ع) هم با شعار «همچو عباس(ع) هوادار حریمت هستیم» 
براى پنج شب اول از آیت ا... مهدوى و پنج شب دوم از حجت االسالم والمسلمین 
شریف دعوت به عمل آورده است و از نماز مغرب و عشاء در مسجد محمدیه خیابان 

همدانیان میزبان عزاداران حسینى خواهد بود.
■■■

مجموعه فرهنگى عرشیان با شعار «تشنه ام آب کجاست؟» از حجت االسالم 
والمسلمین قلمدانى براى ده شب عزادارى اباعبدا...(ع) دعوت به عمل آورده و قرار 
است از نماز مغرب و عشاء در خیابان ابوالحسن اصفهانى مراسم خود را همراه با 

مسابقه و قافله عزادارى ویژه دانش آموزان برپا کند.

■■■
هیئت فرهنگى محبان امام رضا(ع) و پایگاه بســیج عمار هم امســال با شعار 
«اصحاب آخرالزمانى سیدالشهدا(ع)» 11 شب گردهمایى نوجوانان و جوانان را در 
خیمه امام حسین(ع) تدارك دیده است و با دعوت از حجت االسالم والمسلمین 
طاهرى هر شب از نماز مغرب و عشاء در خیابان بالل میزبان عزاداران حسینى 

خواهد بود.
■■■

مرکز فرهنگى آیه 12 شب گردهمایى نوجوانان و جوانان غرب اصفهان را با شعار « 
نسیمى جان فزا مى آید، بوى کرب و بال مى آید» تدارك دیده است و هر شب از نماز 
مغرب و عشاء با سخنرانى حجت االسالم والمسلمین داستان پور میزبان عزاداران 

اباعبدا...(ع) در خیابان امام خمینى(ره) خواهد بود.
■■■

مجموعه فرهنگى دارالسالم 11 شب عزادارى اباعبدا...الحسین(ع) را با دعوت 
از حجت االسالم والمسلمین کشاورز و استاد براتى تدارك دیده است و از ساعت 

20 در مدرسه شهید آوینى واقع در خیابان احمدآباد به پیشواز محرم خواهد رفت.
■■■

هیئت محبان الحسین (ع) با شعار «ز کودکى خادم این تبار محترمم» 10 شب 
مراسم سوگوارى خود را با دعوت از حجت االسالم والمسلمین غالمى از ساعت 

20 در خیابان زینبیه برگزار مى کند.
■■■

هیئت «حسین جان(ع)» هم امسال ازحجت االسالم والمسلمین روحبخش و 
حجت االسالم والمسلمین حسینى براى مراسم خود دعوت به عمل آورده است و 
در دهه اول محرم از ساعت 20 در مهدیه صاحب الزمان(عج) واقع در خیابان امام 

خمینى(ره) میزبان عزاداران حسینى خواهد بود.
■■■

گروه فرهنگى فانوس هم ویژه دختران از چهارم تا هشــتم محرم امســال در 
حسینیه شهداى بسیج هر روز از ساعت 15و30دقیقه مراسم عزادارى خود را با 
دعوت از حجت االسالم والمسلمین داســتان پور تدارك دیده  و شعارش را هم 

« آماده سفر شو...» قرار داده است.

جزئیات مراسم دهه اول محرم 
در اصفهان

310 هزار دانشجو  
به کالس هاى درس رفتند

معاون فرهنگى سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان 
گفت: بیش از ســه هزار برنامه مختلف تبلیغى، تبیینى 
و ترویجى به مناســبت هفته دفاع مقدس در اصفهان 

برنامه ریزى شده است.
میثم رضوان پور اظهار داشــت: یکــى از اصلى ترین 
مأموریت هاى بسیج پرداختن به زوایاى مختلف دفاع 
مقدس اســت چون اعتقاد ما بر این است اگر فرهنگ 
حاکم بر آن زمان اکنون در جامعه تسرى پیدا کند رشد 
و اعتالى جامعه را به همراه دارد. وى با بیان اینکه بیش 
از سه هزار برنامه مختلف تبلیغى، تبیینى و ترویجى به 
مناســبت هفته دفاع مقدس برنامه ریزى شده، افزود: 
مراسم رژه نیروهاى مسلح در نخستین روز هفته دفاع 
مقدس در اصفهان، کاشان، نجف آباد، شهرضا و شاهین 
شهر برگزار خواهد شد که بازدید و حضور در این مراسم 

براى عموم مردم آزاد است.
معاون فرهنگى سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان 
گفت: به دلیل تالقى نخستین روز هفته دفاع مقدس با 
روز اول محرم، سعى شده فرهنگ عاشورا در این هفته 
نمایش داده شود و براى این کار، کاروان نمادین عاشورا 

با شعار «بسیج در امتداد عاشورا» همراه با اهتزاز پرچم 
امام حسین(ع) در گلستان شهدا حضور خواهد یافت.

وى تصریح کرد: عطر افشانى مزار شهدا در کل استان 
و حضور سازمان یافته بسیجیان در مصالى نماز جمعه 
و ســخنرانى فرماندهان دفاع مقدس در روز نخست 
هفته دفاع مقــدس از جمله برنامه هــاى هفته دفاع 

مقدس است.
رضوان پــور خاطر نشــان کــرد: شــرکت در پیاده 
روى هاى عمومــى، نهضــت روشــنگرى با هدف 
تبییــن فرهنگ تمدن ســاز دفــاع مقــدس در همه 
پایگاه هــاى بســیج اســتان و حضور بســیجیان در 
دیدار بــا خانــواده شــهدا و ایثارگــران و برگزارى 
شــب شــعر و خاطره گویى در سطح اســتان از دیگر

 برنامه هاست.
■■■

معاون فرهنگى سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان  
با اشاره به برگزارى نمایشــگاه «خاکیان افالك» در 
مبارکه نیز گفت: نمایشگاه «خاکیان افالك» به عنوان 
اصلى ترین نمایشگاه از ده روز قبل در مبارکه افتتاح شد 

و تا 10 مهرماه برگزار است.
وى افزود: برگزارى بیش از 150 یادواره شــهدا، اعزام 
راویان دفــاع مقدس براى روایتگرى در بیش از ســه 
هزار مسجد، دانشــگاه و مدرسه، برگزارى گردهمایى 
بزرگ پیشکســوتان دفاع مقدس در سراسر استان و 
اعزام اردوهاى جهادى به خصوص تیم هاى پزشکى به 

مناطق محروم در دستور کار است.
رضوانپور ادامه داد: همچنین برگزارى نمایشگاه هاى 
محصوالت فرهنگى و عفاف و حجاب، نواختن زنگ 
دفاع مقدس در مدارس استان، رونمایى از 30 جلد کتاب 
دفاع مقدس و معرفى روزانه یک کتاب از طریق فضاى 
مجازى، بازدید از کارگاه هاى تولیدى و اقتصاد مقاومتى 

هم اجرا خواهد شد.
وى با اشــاره به راه اندازى کمپین «هر بسیجى؛ یک 
شــهید» در فضاى مجازى گفت: اکــران فیلم هاى 
جشــنواره عمار، برگزارى جشنواره سرود دفاع مقدس 
در مبارکه، برگزارى یادواره شــهداى طلبه و روحانى 
در سراسر استان اصفهان نیز از دیگر برنامه هاى دفاع 

مقدس در استان اصفهان است.

برگزارى3000 برنامه 
در هفته دفاع مقدس 

ضرب تیشه ســودجویان بر پیکره محوطه جهانى 
ســنگ نگاره هاى روســتاى غرقاب گلپایگان، دل 

دوستداران میراث کهن را به درد آورده است.
در شــمال غرب این شهرســتان، محوطه باستانى 
سنگ نگاره هاى رمزگشــاى ماقبل تاریخ روستاى 
غرقاب (معروف بــه تنگه غرقاب)، بــزرگ ترین و 
کامل ترین مجموعه سنگ نگاره ها و نقوش صخره اى 

ایران از دوران کهن زندگى انسان ها وجود دارد. 
اما خبر ســاخت قلعه حیوانات براى پرورش دام در 
اطراف سنگ نگاره ها دل دوستداران میراث کهن را 

به درد آورده است.
در این خصوص، سرپرست میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى گلپایگان اظهار داشت: در جوار 
سنگ نگاره ها زمینى به متراژ  دو هزار متر مربع مشرف 

به اراضى کشاورزى با مالکیت شخصى وجود دارد.
 عباس اعظمى افزود: مالک زمین زراعى براى احداث 
انبار پرورش دام ( قوچ و میش) بــا مجوز اداره جهاد 

کشاورزى گلپایگان اقدام کرده است.
وى با بیان اینکه از ســوى مدیران قبلى هیچگونه 
محدودیتــى در احــداث انبــار پــرورش دام نبوده 
اســت، تصریح کرد: دوســتداران میراث فرهنگى 

(سنگ نگاره ها) به این موضوع اعتراض دارند.

تیشه سودجویان
 بر پیکره سنگ نگاره ها
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وجود 110 روستاى فاقد مسجد 
در استان

مدیر عامل مؤسسـه خیریـه مسجدسـازان الزهرا(س) 
اصفهان گفت: در اسـتان اصفهان 110 روسـتاى فاقد 
مسـجد وجـود دارد و آمـار جالب تـر آنکه شـهر تهران 
فقیرترین شهر کشور از لحاظ مسـجد است و این شهر 

نیازمند 900 مسجد مى باشد.
محسـن داورى افـزود: در 80 نقطـه از شـهر اصفهـان 
ضرورت احداث مسجد وجود دارد اما در برخى از مناطق 
مثل منطقه 3 شهر اصفهان مساجد زیادى وجود دارد به 
طورى که در یک خیابان سه مسجد احداث شده است؛ 
شهرك شهید کشورى اصفهان تنها یک مسجد دارد که 
آن هم قبًال محل استراحت کارگران بوده و این در حالى 
است که این شهرك داراى پنج محفل بهایى فعال است.

ساخت فیلم  در مورد 
زندگى فرماندهان دفاع مقدس

 رئیس شـوراى هماهنگـى تبلیغات اسـالمى اصفهان 
گفت: ساخت فیلم یا سریال فاخر که نمایانگر ویژگى ها و 
فداکارى هاى فرماندهان اصفهانى در طول دوران دفاع 

مقدس باشد، باید مورد توجه جدى قرار گیرد.
جعفر عسـگرى اظهار داشـت: دفاع مقدس باید با زبان 
شـیواى هنرى براى نسـل جـوان بازگو شـود تا ضمن 

جذابیت در ذهن جامعه، ماندگار و نهادینه شود.

اعزام 1000ُمبّلغ 
به مناطق مختلف استان

در آسـتانه فرارسـیدن ایام محرم، بیـش از هزارمبلّغ به 
مساجد و حسینیه هاى استان اصفهان اعزام شدند.

رئیس اداره امور مبلغـان دفتر تبلیغات اسـتان اصفهان 
گفت: به منظور تبلیغ و تبیین فرهنگ عاشورایى 250مبلّغ 
زن و بیش از 750مبلّغ مرد به مساجد استان و استان هاى 
چهار محال و بختیارى،فـارس و کهگلیویه و بویر احمد 

اعزام شدند .
محمد جواد شفیعیان افزود: این مبلغان  پس از گذراندن 
دوره هاى آموزشى و انتقال معارف تا پایان دهه اول محرم 

در مساجد و حسینیه ها مستقر هستند.

افزایش امنیت 
خطوط لوله و مخابرات

با تـالش کارکنان مخابرات منطقه اصفهان نخسـتین 
خطوط اضطرارى ایستگاه هاى مخابراتى و مراکز انتقال 
نفت مارون - اصفهان با بهره گیرى از فناورى VOIP به 

بهره بردارى رسید.
رئیس تعمیرات و نگهدارى انتقال و دیتا شرکت خطوط 
لوله ومخابرات منطقه اصفهان گفت: این طرح با هدف 
باال بردن ضریب امنیت، ارتباط مستقیم با ایستگاه هاى 
مخابراتى، پوشش گسترده و کیفیت باالتر خطوط که از 

آنالوگ به دیجیتال تغییر پیدا کرده، اجرا شده است.
ابوالفضل نادیان، هزینه اجراى ایـن طرح را در چهار ماه 
بیـش از 500میلیـون ریال اعـالم کرد و افزود: هشـت 
ایسـتگاه مخابراتـى منطقه اصفهـان پس از 40سـال 
نخستین بار به ارتباط تلفنى مجهز شـده اند و این طرح 

قابلیت تعمیم هم دارد.
وى، طراحى و زیرسـاخت این طرح با این وسـعت را در 
خطوط لوله و مخابرات ایران بدون مشابه دانست و گفت: 
این خطوط اضطرارى در تمام ایسـتگاه هاى مخابراتى 

منطقه اصفهان نصب و راه اندازى شد.

کشف
 2 ُتن شوینده غیربهداشتى

2 ُتن شـوینده غیربهداشـتى در منطقه مـرغ و مهیار در 
شهرستان اصفهان کشف و امحا شد.

مدیر مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان گفت: کارشناسان 
بهداشـت محیط این مرکز در بازرسـى از انبـارى بدون 
تابلو مشـخصات دراین منطقه، این مقدار مواد شوینده 
غیربهداشتى دست و ظروف را کشف و جمع آورى کردند.

آیت سـهرابى افزود: شـوینده هاى کشف شـده عالوه 
بر تاریخ مصرف گذشـته، مشخصات بهداشـتى الزم را 
نداشتند. وى گفت: پرونده متخلفان هم به مراجع قضائى 

تحویل شد.

خبر

معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفــت: تعــداد 15گشــت بازرســى بر حــوزه هاى 
مختلف حمــل و نقلى در شــهر نظارت و رســیدگى 
خواهنــد کــرد تــا تخلفــات کمتــرى را داشــته

 باشیم.
علیرضا صلواتــى ادامه داد: 15 گشــت بازرســى بر 
حوزه هاى مختلف حمــل و نقلى در شــهر نظارت و 
رســیدگى خواهند کرد تا تخلفات کمترى را داشــته 
باشــیم به عنوان نمونــه بخشــى از آنها بــر  حدود 
هشــت هزار و 500 ســرویس مدرســه که امر جا به 
جایى 75 هزار دانش آمــوز را برعهــده دارند نظارت

 مى کنند.
وى بــا بیان اینکه قرار اســت اول مهــر روان و بدون 
دغدغــه اى را پشــت ســر بگذاریــم، عنــوان کرد: 
صــد دســتگاه از اتوبــوس هــاى یــورو4 و یورو5 
در حــال حاضــر در شــهر در حــال تردد هســتند

 کــه امیدواریم بــا حمایت هاى شــوراى اســالمى 
شــهر 400 دســتگاه دیگر از این اتوبوس ها که براى 
اولین بــار در ســطح کشــور وارد مى شــود و کامًال 
زیســت محیطــى هســتند و آالیندگى آنهــا در حد 
اســتاندارد هاى یورو6 اســت و خروجى آنها بخار آب

 است،مورد استفاده قرارگیرد.

معاون قضائى دادگسترى استان اصفهان گفت: مأموریت 
و معذوریت هیچگاه در دســتگاه قضائى جایى ندارد و 

نخواهد داشت.
حجت االسالم والمســلمین ســید على موسوى نژاد 
اظهارداشت: مأموریت و معذوریت هیچگاه در دستگاه 
قضائى جایى ندارد و نخواهد داشت و قاضى تنها باید بر 
اساس قانون عمل کند و استقالل خود را نمایان سازد.
وى افزود: حفظ عدالت از اجراى عدالت بســیار مهمتر 
است و حفاظت از عدالت به تنهایى از عهده دادگسترى ها 
بر نمى آید و سایر مسئوالن باید این نهاد را در راه حراست 

از عدالت در جامعه یارى کنند. 

معاون قضائى دادگسترى استان اصفهان گفت: مسئوالن 
دادگسترى مى توانند در شهرستان از نظرهاى فرماندار، 
اعضاى شــوراى تأمین و دیگر مسئوالن استفاده کنند، 
ولى در آخر این قاضى است که بدون اینکه تحت فشار 
قرار گیرد حکم خود را صادر مى کند. وى پیرامون ضرورت 
پیروى و تبعیت از والیت فقیه در یک جامعه اســالمى 
تصریح کرد: اگر اذن والیت فقیه در انجام امور برداشته 
شــود، دیگر هیچکس اجازه دخل و تصرف در کارها را 
نخواهد داشــت و بهترین مصداق براى اثبات این مدعا 
آراء مردم در انتخابات ریاست جمهورى است که با تنفیذ 

رهبر انقالب کامل مى شود.

مأموریت و معذوریت در 
دستگاه قضا جایى ندارد

نظارت 15 گشت 
بازرسى بر ترافیک شهر

معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان گفت: صرفه جویــى در مصرف آب مختص 
به فصول گرم نیســت و مصرف بهینه ما در تمام طول 
سال و در فصل هاى پاییز و زمســتان نیز باید استمرار 

داشته باشد.
حسن غالمى اظهارداشت: اگر به طور استاندارد براى هر 
نفر در شبانه روز 150 لیتر مصرف آب در نظر بگیریم و 
هر نفر 1/5 لیتر یعنى معادل یک بطرى نوشابه خانواده از 
مصرف خود بکاهد، در طول شبانه روز شش میلیون لیتر 

آب در استان اصفهان صرفه جویى مى شود. 
به گفته وى، کاهش مصرف آب به انــدازه روزانه 1/5 
لیتر براى هر نفر به راحتى امکانپذیر است و هر شخصى 
مى تواند در زمان استحمام، شستشوى ظرف و لباس، 
آبیارى باغچه و هر نوع فعالیت روزمره از پس آن و حتى 

بیشتر از آن برآید.
وى اضافه کرد: این میزان آب مقدار کمى نیســت و به 

ازاى آن مى توان براى 40 هزار نفر آب تأمین کرد. 
غالمى ادامه داد: اســتفاده از تجهیزات کاهنده مصرف 
آب ماننــد پرالتورها( درفشــان) ســردوش ها، فالش 
تانک هاى کم مصرف دوحالته، محدودکننده هاى جریان 
آب (رگوالتورها) شیرآالت اهرمى، شیرآالت الکترونیکى 

و خودکارمى تواند براى کاهش مصرف آب مفید باشد. 
معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان در منطقه خشک 

قرار دارد و با توجه با کاهش شدید منابع آبى همواره باید 
این موضوع را ند نظر قرار داد که صرفه جویى مختص به 
فصول گرم نیست و مصرف بهینه ما باید در طول سال 

و در فصلهاى پاییز و زمستان نیز استمرار داشته باشد. 
غالمى با اشــاره به کاهش 30 درصــدى بارش ها در 
استان اصفهان نسبت به میانگین بلند مدت(44 ساله) 

خاطرنشان کرد: استان اصفهان در اقلیم خشک و نیمه 
خشک قرار دارد و مردم در بخش هاى مناطق مختلف، 
تنش آبى را حس مى کنند، اما با این حال از ابتداى امسال 
تاکنون هیچ جیره بندى و یا قطعى آب ناشى از تنش آبى 
در اســتان رخ نداده و تنها در برخى از آپارتمان ها افت 

فشار گزارش مى شد. 

وى با اشاره به اینکه با فرهنگسازى مناسب و مشارکت 
مردم، میزان ســرانه مصرف آب کاهش یافته اســت، 
تصریح کرد: ســرانه مصرف آب در بخش مسکونى به 
ازاى هر نفر در شــبانه  روز از 189 لیتر در ســال 95 به 
151 لیتردر سال 96 رســید و این آمار بیانگر این است 
که شهروندان نیز در راســتاى کاهش مصرف خود را 

مسئول مى دانند. 
معاون آبفاى اســتان اصفهــان با رد شــائبه هرگونه 
آلودگى در آب شرب تولیدى در استان اصفهان، گفت: 
فرآیند تصفیه و پایش بهداشت و سالمت آب شرب در 
استان اصفهان بنا بر استانداردهاى الزم و با همکارى 
ارگان هاى مرتبط با سالمت و بهداشت نظیر دانشگاه 

علوم پزشکى انجام مى شود. 
غالمى خاطرنشان کرد: آب آشامیدنى که همه ما استفاده 
مى کنیم در محل تولید، منابع نگهدارى، شبکه توزیع و 
حتى در خانه ها و سازمان ها به عنوان مصرف کنندگان 
از حیث سالمت و بهداشت مورد پایش و آزمایش هاى 

گوناگون قرار مى گیرد. 
وى به شــاخص «افت کلر» به عنوان شیوه اى براى 
ارزیابى میزان آلودگى و سالمت آب اشاره کرد و گفت: 
هنگامى که کلر آب در منازل به عنوان مصرف کنندگان 
به نسبت ابتداى چرخه تولید، با افت روبه رو نشود، نشان 
مى دهد که آب داراى کلر کافى است، بنابراین سالمت 

و بهداشت آن ثابت مى شود. 

مردم، مصرف بهینه آب در پاییز و زمستان را جدى بگیرند

رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان با تأکید بر اینکه براى 
توسعه صنعت گردشــگرى و هتلدارى نیازمند جذب 
ســرمایه به خصوص از طریق بورس هستیم، گفت: 
عمده هتل هاى ما مربوط به بخش خصوصى هستند و 
ممکن است تمایلى براى ورود به بازار سرمایه نداشته

 باشند.
مهدى نریمانى اظهار داشــت: ورود بــه فرابورس و 
مباحث کالن اقتصادى بســیار خوب اســت چرا که 

بخش خصوصى ریشــه قــوى ترى در اقتصــاد پیدا 
مى کند و موجب ارتقاى سرمایه و به روز شدن صنعت 

گردشگرى خواهد شد.
وى بــا بیان اینکــه عمده هتــل هاى مــا مربوط به 
بخش خصوصى هســتند و ممکن است تمایلى براى 
ورود به بازار ســرمایه نداشته باشــند، تأکید کرد: به 
طور قطع بخــش خصوصى پیــش از ورود بــه بازار 
ســرمایه باید توجیه شــده و از منافع ایــن کار مطلع

 شود.
وى با اشــاره به اینکه در اصفهان تنهــا چند هتل از 
جمله هتل عباســى، عالــى قاپو و ســوئیت مدیریت 
دولتى دارند، بیان داشــت: اگر ســایر هتل ها خواهان 
ورود به فرابورس باشــند باید از ســوى اداره دارایى و 
هم بانک مرکزى بــه این بخش ورود پیــدا کنند و از 
ســوى این بخش ها امتیازات ورود به بازار ســرمایه 
براى ســرمایه گــذاران بخش خصوصى مشــخص 

شود.
نریمانى افزود: براى تشویق ســرمایه گذاران بخش 
خصوصى صنعت گردشگرى نیازمند توجیهات الزم از 
سوى بورس از طریق برگزارى جلسات مختلف و ارائه 
مشاوره هاى الزم هستیم تا این نگاه به صورت فراگیر 

در تمام هتل هاى کشور پیاده شود.

توسعه صنعت گردشگرى 
در گروى جذب سرمایه هاى بورس

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: 
حکم شهردار اصفهان هنوز صادر نشده است و ما 

نیز علت تأخیر در صدور حکم را نمى دانیم.
علیرضــا نصــر اصفهانى در خصــوص آخرین 
وضعیت صــدور حکم شــهردار اصفهان اظهار 
داشت: هنوز حکم شهردار اصفهان صادر نشده 

است و ما علت این امر را نمى دانیم.
وى با بیان اینکــه بنا بر اخبار غیر رســمى قرار 
است حکم شــهردار اصفهان تا پنج شنبه هفته 
جارى(امروز) صادر شود، افزود: مى دانیم که مانعى 
براى صدور حکم وجود ندارد و اذعان مى کنند که 

این حکم در نوبت صدور قرار دارد.
نایب رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان در 
خصوص وضعیت سرپرستى شهردارى اصفهان 
با توجه به صدور حکم مهدى جمالى نژاد به عنوان 
شهردار یزد نیز ابراز داشت: منافاتى در خصوص 
اینکه وى سرپرست اصفهان باشد وجود ندارد و 
بنابراین تا زمان صدور حکم شــهردار اصفهان، 
وى همچنان سرپرســت شــهردارى اصفهان 

خواهد ماند.
وى با اشــاره به اخبار شنیده شــده در خصوص 
اســتعفاى برخــى از کارکنــان شــهردارى و 
سازمان هاى شــهردارى اصفهان با توجه به راه 
اندازى کمیته تحقیق و تفحص در شــهردارى 
اصفهان گفــت: راه اندازى ایــن کمیته صحت 
ندارد امــا کارمندان و کارکنان شــهردارى باید 
بدانند که اســتعفا دردى از آنها درمان نمى کند و 
چنانچه خطایى کرده باشند قانون با آنها برخورد 

خواهد کرد.
نصر اصفهانى در خصوص اســتخدام بلند مدت 
برخــى از افــراد در اواخر دوره چهارم شــوراى 
شــهر اصفهان نیز گفــت: در ایــن خصوص 
گزارش هایى به شوراى شهر ارائه شده که هنوز 
در دست بررسى قرار نگرفته است و چنانچه این 
موضوعات صحت داشته باشد، به زودى آشکار 

خواهد شد.

علت تأخیر در 
صدور حکم شهردار 
اصفهان را نمى دانیم

معاون فنى و امور زیربنایى شرکت راه آهن از همکارى 
با شــرکت SNCF فرانســه براى پــروژه راه آهن 
سریع الســیر تهران-قم-اصفهان خبــر داد و گفت: 
تمهیدات الزم براى افزایش سرعت ساخت این پروژه 
در نظر گرفته شده تا طى مدت زمان کوتاه ترى به نتیجه 

مطلوب دست یابیم.
مازیار یزدانى با اشاره به همکارى هاى ریلى میان ایران 
و فرانسه، اظهار داشــت: عالوه بر مذاکرات فى مابین  
براى اجراى پروژه هاى آینده، قراردادهایى منعقدشده 
که هم اکنون از پیشــرفت 10 درصدى برخوردار است 
و امیدواریم خروجى این پروژه ها منتج به پروژه بعدى 

شود.
وى افزود: شرکت راه آهن با شــرکت «ارپ» فرانسه 
در حال طراحى ســه ایســتگاه راه آهن تهران، قم و 
مشهد هســتند و در صورت تکمیل این سه ایستگاه، 
در نظــر داریم حجــم همــکارى را در مجموع براى 
30 ایســتگاه تشــکیالتى کشــور افزایــش دهیم 
تا ایــن ایســتگاه ها بــه پایگاه هاى تجــارى تبدیل 

شوند.
معاون امور فنى و زیربنایى در ادامه به قرارداد همکارى 
با شرکت تالس فرانسه اشــاره کرد و گفت: با توجه به 
نصب محصوالت این شــرکت در سیستم هاى ریلى 
ایران، در حال مذاکره با این شرکت براى امضا قرارداد 
تأمین تجهیزات، لوازم یدکى هســتیم و امیدواریم این 

همکارى ها افزایش یابد.
یزدانى با اشــاره بــه همکارى شــرکت هاى راه آهن 
ایران و شــرکت هاى فرانســوى بیان داشــت: چند 
قرارداد همکارى با راه آهن فرانســه و شــرکت هاى 
فرانسوى در زمینه مشــاوره در دســت اجراست که 
یکى از  آنها همکارى با شرکت SNCF براى پروژه 
راه آهن سریع الســیر تهران-قم-اصفهان محسوب

 مى شود.
وى از ارسال اسناد مربوط به پروژه راه آهن سریع السیر 
تهران-قم-اصفهان از شــرکت ســاخت و توســعه 
زیربناهاى حمل ونقل به شــرکت راه آهــن خبر داد و 
گفت: طى دو ماه گذشته اسناد و مدارك از این شرکت 
تحویل گرفته شــد و هم اکنون مستقیم با طرف چینى 

وارد مذاکره شده ایم.
معاون فنــى و امــور زیربنایــى شــرکت راه آهن با 
توجه به اینکه پــروژه راه آهن سریع الســیر تهران-

قم-اصفهــان در حیــن اقــدام به شــرکت راه آهن 

منتقل شــده اســت، اعالم کرد: تمهیدات الزم براى 
افزایش سرعت ســاخت این پروژه در نظر گرفته شده 
تا طــى مدت زمــان کوتاه تــرى به نتیجــه مطلوب 

دست یابیم.

یزدانى خاطرنشان کرد: راه آهن هاى کرمان-زاهدان، 
اصفهان-شیراز، میانه-تبریز و اینچه برون پیش تر به 
شرکت راه آهن منتقل شده و هم اکنون در دست اقدامات 

تکمیلى قرار دارد.

همکارى  فرانسه در ساخت راه آهن 
سریع السیر تهران- اصفهان
معاون شرکت راه آهن: سرعت پروژه افزایش مى یابد

اسـتاندار اصفهان گفت: در حال حاضر بیش از 12 هزار 
چاه غیر مجاز در اسـتان اصفهان وجود دارد که به دنبال 

مسدود کردن این چاه ها هستیم.
رسول زرگرپور اظهار داشـت: با جدیت به دنبال مسدود 

کردن این چاه ها هستیم.
وى در ادامـه با اشـاره بـه اینکه در سـال گذشـته بیش 
از دو هـزار چـاه در اسـتان اصفهـان مسـدود شـده 
اسـت، تصریـح کـرد: اولویـت اول مـا، آن دسـته از 
چاه هایـى اسـت کـه در بسـتر رودخانـه زاینـده رود 

است.
وى تصریـح کـرد: پـس از شناسـایى و مسـدود کردن 
چاه هاى بستر رودخانه دیگر چاه هاى غیر مجاز در دستور 
کار قرار مى گیرد البته بهتر است که مالکان قبل از ورود 
مسـئوالن نسـبت به مسـدود کردن چاه هاى غیرمجاز 

اقدام کنند.

کـردن  طرفـه  دو  خصـوص  در  همچنیـن  وى 
جاده هـاى روسـتایى نیز اضافـه کـرد: میزان تـردد در 
روسـتاها مـالك دو طرفـه کـردن جاده هاسـت و این 
اتفـاق بـا نظـر کارشناسـان اداره راه و شهرسـازى 

امکانپذیر است.

معـاون فرهنگـى و اجتماعـى اداره کل اوقـاف و امـور 
خیریـه اسـتان اصفهـان گفت: امسـال طـرح بصیرت 
عاشـورایى همزمان بـا آغاز ماه محـرم الحرام با شـعار 
ِکراَمُتنا الشهادت(کرامت ما شهادت است) در جوار حرم 
مطهر 340 بقعه متبرکه استان اصفهان برگزار مى شود.

حجت االسالم و المسلمین حسن امیرى بیان داشت: در 
همین راسـتا و با برنامه ریزى هایى که در ستاد مرکزى 

بصیرت عاشورایى استان انجام شده است برنامه هایى 
شـامل تجمع بزرگ «لبیک یـا حسـین (ع)»، همایش 
نوجوانان حسـینى(ع)، شیرخوارگان حسـینى(ع) ، ویژه  
برنامه هاى تاسوعا و عاشوراى حسینى (ع) و شام غریبان، 
برگـزارى همایش رهـروان زینبـى(س) ویـژه بانوان، 
برپایى مراسـم عزادارى امام سجاد(ع)، اجراى همایش 
نهضت بیـدارى بـا خطبه هاى علـوى و منشـور عزت، 
برگزارى مراسـم اربعین حسـینى (ع) در طـول ایام ماه 
محرم در جوار بقاع متبرکه و امامزادگان استان اصفهان 

برگزار مى شود.

وجود12 هزار چاه غیر مجاز در استان اصفهان برگزارى مراسم 
ماه محرم در

 340 بقعه متبرکه 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند ، مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى 
تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139660302015000662 مورخ 95/03/25  پیمان خوبازکرد فرزند یوسف على 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 150,90 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شماره 139660302015001028 مورخ 95/04/30  پیمان خوبازکرد فرزند یوسف على 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 148,62 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
3 - راى شــماره 139660302015001984 مورخ 95/09/30  غالمحســین صادقیان خشوئى 
فرزند عیدى محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 196,71 مترمربع مفروزى از پالك 
262 - اصلى واقع در قریه خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عیدى محمد صادقیان خشوئى .
4 - راى شــماره 139560302015000328 مورخ 96/02/26 جعفر باقرى چرمهینى فرزند فرج 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 304,48 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى 
واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على 

اکبر امینى .
5 - راى شماره 139660302015000332 مورخ 96/02/26  مریم کریمى بهجت آبادى فرزند 
خسرو نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 251,19 مترمربع  پالك30 
فرعى از 373 - اصلى واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى عبدالغفار مومنى .
6 - راى شــماره 139660302015000347 مورخ 96/02/27  اکبر سلیمیان ریزى فرزند احمد 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 121,96 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 
ابوالفتح قهرمان . راى شماره 139660302015000348 مورخ 96/02/27  اعظم سلیمیان ریزى 
فرزند على نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121,96 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
7 - راى شــماره 139660302015000351 مورخ 96/02/27  امراله مهدى فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 448,40 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع 

در قریه خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على مهدى .
8 - راى شــماره 139660302015000484 مورخ 96/03/28  حسن مختارى ریزى فرزند على 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 160,30 مترمربع مفروزى از پالك 
105 - اصلى واقع در جعفرآباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى شکراله اسماعیلى.
9 - راى شماره 139660302015000485 مورخ 96/03/28  جواهر حصیرى ریزى فرزند بهمن 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 160,30 مترمربع مفروزى از پالك 
105 - اصلى واقع در جعفرآباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى شکراله اسماعیلى.
10 - راى شــماره 139660302015000457 مورخ 96/03/24  محمد حســن هژبریان فرزند 
حیدر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 167,29 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى 
واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله 

جعفرى ریزى .
11 - راى شــماره 139660302015000463 مورخ 96/03/24  مهدى رضائى فرزند ماشــااله 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 189,72 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
12 - راى شــماره 139660302015000464 مورخ 96/03/24  اکرم بیگى ریزى فرزند حسین 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 189,72 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
13 - راى شماره 139660302015000490 مورخ 96/03/28  محمد حسین روحانى فرزند رحیم 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2183,52 مترمربع پالك 124 فرعى 
و قســمتى مفروز از پالك 131 فرعى از 121 اصلى واقع در قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى کریم روحانى و غیره .
14 - راى شــماره 139660302015000491 مورخ 96/03/28  محمد رضا روحانى فرزند رحیم 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2183,52 مترمربع پالك 124 فرعى 
و قســمتى مفروز از پالك 131 فرعى از 121 اصلى واقع در قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى کریم روحانى و غیره .
15 - راى شــماره 139660302015000492 مورخ 96/03/28  محمد روحانى فر فرزند رحیم 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2183,52 مترمربع پالك 124 فرعى 
و قســمتى مفروز از پالك 131 فرعى از 121 اصلى واقع در قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى کریم روحانى و غیره .
16 - راى شماره 139660302015000493 مورخ 96/03/28  محمد حسن روحانى فرزند رحیم 
آقا نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 2183,52 مترمربع پالك 124 
فرعى و قسمتى مفروز از پالك 131 فرعى از 121 اصلى واقع در قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى کریم روحانى و غیره .
17 - راى شماره 139660302015000569 مورخ 96/03/31  سید مجید موسوى فر فرزند سید 
حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 223,40 مترمربع پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
18 - راى شماره 139660302015000570 مورخ 96/04/01  خدامراد سلیمیان ریزى فرزند رضا 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 574,42 مترمربع پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى ابوالفتح 

قهرمان .
19 - راى شــماره 139660302015000571 مورخ 96/04/01  معصومه رمضانى ریزى فرزند 
ابراهیم نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 574,42 مترمربع پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
20 - راى شماره 139560302015000577 مورخ 96/04/10 اردشیر امینى چرمهینى فرزند هاشم 
نسبت به ششدانگ یکباب مرغدارى به مســاحت 10000 مترمربع مفروز از پالك 353 - اصلى 
واقع در قریه هاردنگ بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى رمضان 

یزدانى کچوئى .
21 - راى شماره 139660302015000618 مورخ 96/04/18  بهجت بخشنده امینه فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان و باغ متصله به مساحت 774,20 مترمربع پالك 325 - اصلى 
واقع در قریه چم آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خداداد 

محمدى چم آسمانى .
22 - راى شــماره 139660302015000623 مــورخ 96/04/18  محمــد چوپانى ریزى فرزند 
رجبعلى نســبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 141,17 مترمربع پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
23 - راى شــماره 139660302015000624 مورخ 96/04/18  مریم ســبکتکین ریزى فرزند 
خدامراد نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 141,17 مترمربع پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
24 - راى شــماره 139660302015000627 مورخ 96/04/19  ابراهیم ترکى باغبادرانى فرزند 
سیف اله نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 481,55 مترمربع مفروز از پالك 
321 - اصلى واقع در دورباط بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

خانعلى اسکندرى دورباطى و غیره .
25 - راى شــماره 139660302015000628 مورخ 96/04/19  آذر دخت کاوه باغبادرانى فرزند 
نعمت اله نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 481,55 مترمربع مفروز از 
پالك 321 - اصلى واقع در دورباط بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

خانعلى اسکندرى دورباطى و غیره .
26 - راى شــماره 139660302015000642 مورخ 96/04/19  موقوفه مسجد و حسینیه امام 
حسین (ع) زرین شهر در ششدانگ یکباب مسجد و حســینیه به مساحت 758,31 مترمربع پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
27 - راى شماره 139660302015000648 مورخ 96/04/20  ابراهیم عزیزى ملک آبادى فرزند 
رجبعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 176,51 مترمربع پالك 320 - اصلى واقع در 
ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسنعلى جعفرى ملک 

آبادى .
28 - راى شــماره 139660302015000671 مورخ 96/04/25  زهرا هاشمى ریزى فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166,32 مترمربع پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
29 - راى شماره 139660302015000681 مورخ 96/04/27  حسن سعیدى ریزى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 177,66 مترمربع پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
30 - راى شماره 139660302015000682 مورخ 96/04/27  سلیمان مومنى قلعه قاسمى فرزند 
محمد رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 281,82 مترمربع پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
31 - راى شــماره 139660302015000683 مورخ 96/04/27  ابوالقاســم مختارى هاشم آباد 
فرزند معصومعلى نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 214,31 مترمربع 

پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 
رسمى ابوالفتح قهرمان .

32 - راى شــماره 139660302015000684 مورخ 96/04/27  نرجس حســن زاده هاشــمى 
فرزند یداله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 214,31 مترمربع پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ابوالفتح قهرمان .
33 - راى شماره 139660302015000696 مورخ 96/04/28 ابراهیم جعفرى چرمهینى فرزند 
خداداد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 430,32 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى 
واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

عیدى محمدى .
34 - راى شماره 139660302015000697 مورخ 96/04/28 بهروز رستمى خداوردى لو فرزند 
محمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 138 مترمربع مفروز از پالك 106 - اصلى 
واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله 

جعفرى ریزى .
35 - راى شــماره 139660302015000698 مــورخ 96/04/28 معصومه جعفرى ریزى فرزند 
اسفندیار نســبت به ششــدانگ یکباب دامدارى به مســاحت 308,44 مترمربع مفروز از پالك 

105 - اصلى واقع در 
جعفر آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله اسحاقیان 

ریزى .
36 - راى شــماره 139660302015000699 مورخ 96/04/28 ولى اله قاسمى چرمهینى فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 271,46 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى 
واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس 

ابراهیمى .
37 - راى شــماره 139660302015000700 مورخ 96/04/28 محمد کاظم زارعى چمگردانى 
فرزند کرمعلى نسبت به 5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 219,52 مترمربع 
مفروزى از پالك 145 فرعى از 103 - اصلى واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى شعبان زارعى .
38 - راى شــماره 139660302015000701 مورخ 96/04/28 اعظم زارعى چمگردانى فرزند 
محمد نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219,52 مترمربع مفروزى از 
پالك 145 فرعى از 103 - اصلى واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى شعبان زارعى .
39 - راى شماره 139660302015000702 مورخ 96/04/28 مهدى فدائى فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156,15 مترمربع مفروزى از پالك 105 - اصلى واقع در جعفرآباد 

لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خیراله مهدیان ریزى .
40 - راى شماره 139660302015000751 مورخ 96/05/10 عباسعلى اسدى فرزند رستمعلى 
نسبت به 5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 178,59 مترمربع مفروز از پالك 
106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى یداله جعفرى ریزى .
41 - راى شماره 139660302015000752 مورخ 96/05/10 اعظم پور باغبان فرزند حسنقلى 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 178,59 مترمربع مفروز از پالك 
106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى یداله جعفرى ریزى .
42 - راى شماره 139660302015000753 مورخ 96/05/10  محمد ملکى ریزى فرزند ابراهیم 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 215,21 مترمربع پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
43 - راى شماره 139560302015000833 مورخ 96/05/26 محسن على محمدى چرمهینى 
فرزند عیدى محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 530,53 مترمربع مفروزى از پالك 
379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى قاسم على محمدى .
44 - راى شماره 139660302015000834 مورخ 96/05/26 خانم ژینا تدین فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 2026 مترمربع مفروز از پالك 292 - اصلى واقع

 در قریه چم نور (چم گاو سربند) بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 
اسکندر قربانى .

45 - راى شماره 139660302015000835 مورخ 96/05/26  حجت اله خلیلى نوگورانى فرزند 
صفرعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 310,51 مترمربع پالك 329 - اصلى واقع در 

نوگوران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد محبى نوگورانى .
46 - راى شــماره 139660302015000838 مورخ 96/05/26  بى بى عروس سبکتکین ریزى 
فرزند چراغعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 156,34 مترمربع پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
47 - راى شــماره 139660302015000839 مورخ 96/05/26  اکبر کامران مهر فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 211 مترمربع پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.تاریخ انتشار نوبت اول :  
روز چهارشنبه  مورخ   1396/06/15 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ   1396/06/30 م 

الف: 775 رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/6/355
مزایده

مزایده اموال منقول اجراى احــکام حقوقى شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى 
درخصوص پرونده اجرایى کالســه 960438 ج/اول له محمود شیرعلى کلیشادى و علیه محبوبه 
شیرعلى کلیشادى مبنى بر فروش ملک در روز چهارشنبه مورخه 96/7/26 ساعت 10 صبح در محل 
اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش سه دانگ از شش دانگ 
ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است و اکنون در تصرف مالکانه 
مالکین مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با سپردن 10٪ قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى به 
شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاددهن ده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل موردنظر به آدرس 
اصفهان، خیابان خواجو، خیابان شهداى خواجو، روبروى هتل خواجو، بعد از کوچه یاس (8) پالك 
76 بازدید و معاینه محلى به عمل آورده که گزارش آن به شــرح ذیل اعالم مى گردد. مشخصات 
محل: مورد بازدید به آدرس باال شامل یک باب منزل مسکونى قدیمى با موقعیت عرصه بصورت 
شــمالى (درب به حیاط) بوده که در زمان بازدید در حد یک طبقه در همکف مى باشد. مستحدثات 
موجود در این پالك قدیمى ساز و کلنگى بوده و داراى دیوارهاى خشت و گلى با سقف تیرچوبى مى 
باشد. داراى دیوار حیاط به سمت خیابان آجرى با درب فلزى فرسوده مى باشد. پالك موردنظر بر 
اساس استعالم شهردارى منطقه سه و بازدید انجام شده داراى حدود اربعه شماًال به طول 10 متر به 
پالك و شرقاً به طول 17/15 متر به پالك مجاور و جنوباً بطول 9/7 متر به خیابان محله نو خواجو به 
عرض 24 متر و غربًا بطول 17/35 متر به پالك مجاور بوده که بر این اساس داراى مساحت عرصه 
حدود 170 مترمربع مى باشــد. اعیانى موجود در این پالك شامل سه اتاق در سمت شمالى بوده و 
داراى درب و پنجره هاى چوبى فرســوده و داراى پنجره هاى چوبى فرسوده و بخشى آلومینیومى 
مى باشد. داراى پوشش کف موزاییک و نماى بدنه داخل حیاط پالستر ماسه سیمان سفید مى باشد. 
اعیانى موجود در این پالك به کلى فرسوده بوده و بخش هایى از سقف در داخل اتاق آن دچار ریزش 
شده که با شرایط کنونى قابل سکونت نمى باشــد.  ارزش ششدانگ پالك فوق در زمان مباشرت 
جهت پایه مزایده به مبلغ 9/700/000/000 ریال (نه میلیارد و هفتصد میلیون ریال) م الف: 18596 

منصورى- دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/433
مزایده

مزایده اموال منقول اجراى احکام حقوقى شــعبه 12 خانواده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده 
اى درخصوص پرونده اجرایى کالســه 960371 ج12 له الهه آبدار و علیــه کمال باطنى فر مبنى 
بر مطالبه مهریه در روز دوشــنبه مورخه 96/7/24 ســاعت 10/30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهــت فروش 4/5 دانگ از شــش دانگ ملکى با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است و اکنون در تصرف مالکانه مالکین 
مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظ ریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و با ســپردن 10٪ قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
2171290210008 در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: به نشانى اصفهان، میدان قدس، 
خیابان مصلى، خیابان اوحدى، بن بست (28) شهید نوراله احســانى، پالك 43 مشخصات ثبتى 
ملک: ملک مذکور فاقد سند رسمى ثبتى مى باشــد. میزان 1/5 دانگ مشاع از 6 دانگ بنام خانم 
الهه آبدار و میزان 4/5 دانگ مشــاع از 6 دانگ به نام آقاى کمال باطنى فر درخواست صدور سند 
مالکیت به سازمان ثبت اسناد و امالك اصفهان داده اند. مشخصات فنى ملک: نوع کاربرى: منزل 
مسکونى، قدمت، حدود 25 سال، مســاحت عرصه: حدود 112/83 مترمربع، تعداد طبقه: 2 طبقه، 
نوع اسکلت: دیوار باربر مســاحت اعیانى: حدود 130 مترمربع، نماى خارجى: سیمانى، نوع سقف: 
تیرآهن و طاق ضربى، مساحت انبارى: حدود 20 مترمربع. ملک مذکور از ضلع غربى سمت گذر در 
طرح تعریض گذر واقع شده و داراى عقب نشینى مى باشد. 4/5 دانگ سهم آقاى کمال باطنى فر 
1/252/500/000 ریال ارزیابى و اعالم مى گردد. م الف: 18594 منصورى- دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان /6/435
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023000508 مورخ 1396/04/31 آقاى سیدحسن روح 
القدس پیکانى به شماره شناســنامه 1094 کدملى 1286296595 صادره از اصفهان فرزند سید 
عبداله بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 14/72 مترمربع مفروزى از پالك شماره6190- 
اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که مقدار 1/98 مترمربــع آن در طرح اصالحى آتى قرار مى 
گیرد که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

96/6/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/6/30 م الف: 18448 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 
مرکزى اصفهان/6/454

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه:9610103731503358 شــماره پرونده: 9609983731500374 شــماره 
بایگانى شعبه: 960375 خواهان: مرضیه کاظمى فرزند جعفرعلى منصورى دادخواستى به طرفیت 
خواندگان محترم-منصور-بهروز-على-غالمرضا-مینا-مژگان-ناهید-هما-قربانعلى-کوروش-

محمدرضا-محمدحسن-جعفر-اعظم-اطهر-زهره-زهرا-سکینه همگى مهدیه و سلطنت صفى 
خانى به خواسته محکومیت خواندگان تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 
960375 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/08/24 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى میشود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد.م الف: 5912 منشى شعبه 5 حقوقى دادگاه عمومى نجف آباد /6/698 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 100/96 دادنامه 409-96/05/09 مرجع 
رسیدگى شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: شرکت تعاونى اعتبار حسنات نشانى: 
اصفهان خ 22بهمن مجتمع ادارى تعاونى اعتبار حسنات وکیل خواهان: سلمان رحیمى به نشانى 
اصفهان خ شیخ صدوق شمالى خ شیخ مفید ساختمان شماره 14 خوانده: وحید ضیایى نجف آبادى 
نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 9502/892234-12 جمعا 
به مبلغ هفتاد میلیون ریال. گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى شرکت تعاونى 
اعتبارحسنات با وکالت آقاى رحیمى به طرفیت وحیدضیایى نجف آبادى به خواسته مطالبه تقدیمى 
از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 1/695/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 1395/10/19 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 دادگســترى نجف آباد مى باشد. م الف: 

5913 قاضى شعبه8  شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد   /6/699
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 334/96 دادنامه 584-96/06/14 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: بانک مهراقتصاد نشانى: اصفهان-
ابتداى خ توحید وکیل خواهان: خانم مرضیه امیرنیرومند به نشانى: نجف آباد خ 15خردادمرکزى-بن 
بست گلریز پ52 خواندگان: 1.داود2.حســین3.مصطفى همگى باقرى نشانى: همگى مجهول 
المکان (حسین آباد مهردشت) موضوع: مطالبه وجه بخشى از یک فقره چک به شماره 490593-

95/02/18 جمعا به مبلغ سیصد میلیون ریال. گردشــکار: 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 شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
خانم امیرنیرومند بوکالت ازبانک مهراقتصاد به طرفیت 1.داود2.حسین3.مصطفى همگى باقرى 
به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق 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 خواندگان بصورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ یکصد و ســى و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/812/500 
ریال به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ 
سررسید 1395/02/18 لغایت اجراى حکم که توســط 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 شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 5914 قاضى شعبه2شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/ 6/700 
اجراییه

شــماره: 96/196 به موجب راى شــماره 432 تاریخ 96/04/31 حوزه 11 شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیها 1.اصغرباقرى حسین آبادى2.زمان رضایى 
حسین آبادى به نشانى هردو مجهول المکان محکوم اند به پرداخت تضامنى مبلغ 110/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/555/000 ریال بابت هزینه دادرسى وابطال تمبر و پرداخت حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 1395/10/20 لغایت اجراى حکم همچنین 
پرداخت مبلغ 550/000 هزارتومان بابت نیم عشر دولتى. محکوم له: بانک مهراقتصاد به مدیریت 
علیرضا زمانى باوکالت مرضیه امیرنیرومند به نشانى: اصفهان ابتداى خیابان توحید. ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. م الف:5915 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/701 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره نامه: 9610113641001162 شــماره پرونده: 9509983642500284 شماره بایگانى 
شعبه: 951001 آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: آقاى محمد پرویزى حسب محتویات پرونده کالسه 
951001 ك 102 آقاى محمد پرویزى فرزند یوسف متهم به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، 
با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با اســتناد ماده 115 قانون آیین دادرســى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شــود در جلســه 
مورخ 1396/09/14 ساعت 11:00 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از 
خود و رسیدگى حاضر شــوند در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. م الف: 692 عابدى لنجى- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى 

سابق) /6/751 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641001144 شماره پرونده: 9609983641900385 شماره بایگانى شعبه: 
960733 آگهى ابالغ وقت رســیدگى به: آق اى داوود على قدسى حسب محتویات پرونده کالسه 
960733 ك 102 آقاى داوود على قدسى متهم به بزه ترك انفاق و ضرب و جرح عمدى، با توجه به 
مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
درامور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 96/09/11 ساعت 
11:00 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شــهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند 
در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور راى مى نماید. م الف: 693 عابدى 

لنجى- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق) /6/752
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره نامه: 9610113641001081 شــماره پرونده: 9309983641701673 شماره بایگانى 
شعبه: 960496 آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: خانم الناز حاج مرادى حسب محتویات پرونده کالسه 
960496 ك 102 خانم الناز حــاج مرادى متهم به بزه ضرب و جرح عمــدى، با توجه به مجهول 
المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/08/24 ساعت 
12:00 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در 
صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. مى الف: 694  عابدى 

لنجى- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق) /6/753
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113641000591 شمار پرونده: 9509983642501656 شماره بایگانى شعبه: 
960388 آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: جواد ذبیحى حسب محتویات پرونده کالسه 960388 ك 
102 آقاى جواد ذبیحى مته م به بزه تصرف عدوانى، بــا توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با 
استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت 
آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/08/01 ساعت 11:00 صبح در شعبه 102 
دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه 
غیاباً رسیدگى و مبادرت به صدور راى مى نماید. م الف: 691 عابدى لنجى- رئیس شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق) /6/754
ابالغ معرفى داور

ابالغ معرفى داور به آقاى ســعید صالحى فرزند حسن کالســه پرونده: 950732 خواهان: زهرا 
شهریارى فرزند محمد خوانده: ســعید صالحى فرزند حسن خواســته: صدور گواهى عدم امکان 
سازش (طالق) به استناد بندهاى سند ازدواج خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه عمومى باغبهادران 
نموده و حسب ماده 27 قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داورى صادر گردیده است و به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه 
هاى کثیراالنتشار ایران آگهى مى شــود تا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهى ظرف مدت 7 روز
 به دفتر دادگا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسبت به معرفى داور واجد شرایط خود اقدام 
نماید. در صورت عــدم حضور تصمیم مقتضى اتخاذ مى گردد. م الــف: 823  دادگا عمومى بخش 

باغبهادران /6/755
حصر وراثت

سید مصطفى موسوى داراى شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسه 99/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نمود و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم سید محمود موسوى 
هاردنگى بشناسنامه 494 در تاریخ 96/6/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- سید رضا موسوى هاردنگى فرزند مرحوم محمود نسبت فرزند متوفى 
2- فاطمه سادات موسوى فرزند مرحوم محمود نسبت فرزند متوفى 3- محبوبه صادقى هاردنگى 
فرزند على نسبت همسر متوفى 4- سید مصطفى موسوى هاردنگى فرزند وهاب نسبت پدر متوفى 

5- جان جان صادقى هاردنگى فرزند حسینقلى نسبت مادر متوفى اینک با انجام مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 824 شعبه 

دوم حقوقى  شوراى حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک) /6/756
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640705844 شماره پرونده: 9509983640700167 شماره بایگانى 
شــعبه: 950174 آگهى ابالغ وقت رســیدگى به: آقاى احمدرضا جمالى خواهان ناصر شیخ زاده 
دادخواستى به طرفیت خوانده احمدرضا جمالى به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان زرین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان 
(زرین شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 9509983640700167 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/08/03 و ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماد 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخ دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 820 شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /6/757
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640303393 شماره پرونده: 9609983640300679 شماره بایگانى 
شعبه: 960703 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: سید فرشید رمضانى پیانى فرزند سید مجید کدملى: 
1841698946 نشانى: اصفهان- لنجان- مرکزى- زرین شهر تاریخ حضور: 1396/08/02 سه 
شنبه ساعت: 10:00 محل حضور: زرین شــهر درخصوص دعوى سحر سعدى بندانى به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 838  شعبه 3 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/ 6/758
حصر وراثت

علیرضا جاللى بشناسنامه شماره 913 به شرح دادخواست به کالسه 286/96 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نمود و چنین توضیح داده که شادروان قاسم جاللى ورنامخواستى بشناسنامه 
37 در تاریخ 1396/05/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفت ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- معصومه ملکى ورنامخواستى فرزند ابراهیم ش.ش 80 ت..ت 1329 صادره 
از لنجان (همسر متوفى) 2- علیرضا جاللى فرزند قاسم ش.ش 913 ت.ت 1365 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 3- محمد جاللى ورنامخواستى فرزند قاسم ش.ش 186 ت.ت 1356 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 4- ابوالفضل جاللى ورنامخواستى فرزند قاســم ش.ش 41 ت.ت 1358 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 5- غالمرضا جاللى ورنامخواستى فرزند قاسم ش.ش 15 ت.ت 1355 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 6- فرشته جاللى ورنامخواستى فرزند قاسم ش.ش 101 ت.ت 1361 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 7- سمیه جاللى ورنامخواستى فرزند قاسم ش.ش 180 ت.ت 1363 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 841 شعبه پنجم حقوقى  شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان /6/759

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609973731200944 شماره پرونده: 9409983733000662 
شــماره بایگانى شــعبه: 950356 متهمین: 1.میثم صالحــى فرزند علیرضا 
2.ســعیدابراهیمى فرزند مهدى همگى مجهول المکان 3.محمدرضا صالحى 
کهریزسنگى فرزند عبدالعظیم با وکالت خانم زهره امینى کهریزسنگى به نشانى: 
اصفهان- نجف آباد خ امام جنب بانک ملى مرکــزى مجتمع نخل ط3. اتهام: 
سرقت مقرون به آزار. دادگاه نظربه جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى 
رااعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص 
اتهام آقایان 1.محمدرضاصالحى با وکالت خانم زهــره امینى 2.میثم صالحى 
فرزند علیرضا 3.سعیدابراهیمى فرزند مهدى هرسه دایر بر مشارکت درسرقت 
مقرون به آزار به مبلغ ششــصدهزارتومان وجه نقد و گوشى همراه و همچنین 
تهدید و قدرت نمایى با سالح سرد قداره موضوع شکایت آقاى علیرضا رضایى 
دادگاه درخصوص اتهام متهم ردیف دوم دایر بــر تهدید و قدرت نمایى با قداره 
باتوجه به اینکه متهم ردیف اول درمراحل تحقیقات مقدماتى اظهارداشــته که 
متهم میثم صالحى قمه و قداره نداشته است لذا جهت فقد دلیل دال بر وقوع بزه 
انتسابى و با تمسک به اصاله البرائه و مســتندا به ماده 4 از قانون آیین دادرسى 
کیفرى و ماده 120 از قانون مجازات اســالمى راى بر برائت وى صادر و اعالم 
مى نماید و اما درخصوص اتهام دیگر متهم ردیف دوم و اتهامات متهمین ردیف 
اول و سوم دادگاه صرف نظر از رضایت شاکى باتوجه به گزارش مرجع انتظامى 
و اینکه شــاکى در مواجهه حضورى با متهم ردیف اول وى را شناسایى نموده 
است و باتوجه به اقرار متهم درمراحل تحقیقات مقدماتى در مورخه 94/11/15 
در مواجهه حضورى با شــاکى در مرجع انتظامى و در مورخه 94/11/16 در نزد 
قاضى کشــیک در مورخه 94/11/17 در نزد بازپرس محکوم و همچنین اقرار 
وى درجلسه مورخه 94/11/21 در نزد بازپرس محترم و اینکه به نظر مى رسد 
اقرارهاى وى مقرون به صحت مى باشــد و اینکه متهم ردیف اول بعد از صدور 
قرار قبولى وثیقه و آزاد شدن از زندان در مورخه 95/05/18 در نزد بازپرس محترم 
که حاضر شده هیچ انکارى ننموده است و با توجه به عدم حضور متهمین ردیف 
دوم و ســوم در مراحل تحقیقات مقدماتى و متوارى بودن آنها و باتوجه به کیفر 
خواست صادره از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهمین ردیف دوم و سوم درجلسه 
دادگاه علیرغم ابالغ قانونى و عدم ارسال الیحه دفاعیه و با توجه به اینکه انکار 
متهم ردیف اول درجلسه دادگاه و دفاعیات وى مبنى بر اینکه درمراحل تحقیقات 
مقدماتى با اجبار اقرار نمودم نیز موجه نمى باشد زیرا درمراحل مختلفى در دادسرا 
و نزد بازپرس محترم اقرار نموده که تحت شکنجه و اجبار هم نبوده است و انکار 
بعد از اقرار وى پذیرفته نمیشود لذا بزههاى انتسابى به آنان را محرز و ثابت دانسته 
و مستندا به مواد 652 و 617 از قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات و رعایت 
ماده 134 از قانون مجازات اســالمى درخصوص تعدد جرم و رعایت تبصره 3 
ماده 134 از قانون اخیرالذکر به جهت گذشت شاکى خصوصى متهم ردیف اول 
درخصوص بزه سرقت مقرون به آزار به تحمل پنج سال حبس تعزیرى و چهل 
ضربه شالق تعزیرى و درخصوص بزه تهدید و قدرت نمایى باقداره به یک سال 
حبس تعزیرى و بیست ضربه شــالق تعزیرى محکوم مى نماید و متهم ردیف 
سوم درخصوص بزه مشارکت در سرقت مقرون به آزار به تحمل هفت سال حبس 
تعزیرى و شصت ضربه شالق تعزیرى و درخصوص بزه قدرت نمایى و تهدید با 
قداره به تحمل دوسال حبس تعزیرى و شصت ضربه شالق تعزیرى محکوم مى 
نماید که مجازات اشــد درخصوص این دو متهم قابل اعمال خواهد بود و متهم 
ردیف دوم به تحمل شــش ماه حبس تعزیرى و بیســت ضربه شالقه تعزیرى 
محکوم مى نماید و درخصوص رد اموال باتوجه به گذشت شاکى خصوصى دادگاه 
مواجهه با تکلیف نمى باشد. راى صادره درخصوص متهم ردیف اول حضورى و 
ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم تجدیدنظر 
استان مى باشــد و راى محکومیت صادره درخصوص متهم ردیف دوم و راى 
صادره درخصوص متهم ردیف سوم غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و پس از آن  بهمراه راى برائت صادره ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر مرکز اســتان است. 5921/م الف 

شعبه 103 دادگاه کیفرى دو نجف آباد (103جزایى سابق) 6/748 

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره نامه:9610113733100141 شماره پرونده:9109983733100242 
شماره بایگانى شعبه: 910252 حسب شکایت آقایان محمدرضاصالحى و فرزانه 
صالحى بطرفیت یوسف سلجوقى پبدنى فرزند فریبرز دائر بر سرقت احشام که 
وقت رسیدگى پرونده روز چهارشنبه 96/09/01 ساعت 10 صبح تعیین گردیده 
است باتوجه به اینکه متهم فوق الذکر مجهول المکان مى باشد دراجراى ماده 
115. ق.آ.د.ك ازطریق نشر این آگهى وقت رســیدگى به وى ابالغ مى گردد 
تا در وقت مقرر درشعبه حاضر گردد. بدیهى اســت عدم حضور نامبرده مانع از 
تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نیست. ضمنًا این آگهى فقط یکبار منتشر مى شود 
و تاریخ نشرآگهى تاریخ ابالغ محسوب مى شود. 5920/م الف-مدیردفتر شعبه 

2بازپرسى نجف آباد 6/747 



اقتصاداقتصاد 07073043 سال چهاردهمپنج شنبه  30 شهریور  ماه   1396

ویترین

با نزدیک شــدن به روزهاى پایانى تعطیالت تابستانى 
و اوج گیرى سفرهاى برون شــهرى، مصرف بنزین در 
کشور رو به افزایش گذاشته به طورى که در شهریور ماه 
امسال، 9/2 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال بنزین 

بیشترى سوزانده شده است.
 سخنگوى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى درباره 
مصرف بنزین گفت: در 181 روز ابتدایى سال 96 به طور 
میانگین روزانه 81/5میلیون لیتر بنزین به مصرف رسیده 
اما در مدت مشابه سال گذشته روزانه 75/2میلیون لیتر 

بوده که نشان دهنده رشد 8/4 درصدى است.
فاطمه کاهى، درباره علل افزایش مصرف بنزین اظهار 

داشــت: مصرف بنزین کل کشور به ســبب اوج گیرى 
ســفرهاى تابســتانى و افزایش تولید خودرو رشد قابل 

توجهى یافته است.
وى درادامــه افــزود: فصــل تعطیالت و آغــاز موج 
مســافرت هاى تابســتانى مردم، به طور موقت سبب 
صعودى شدن آمار مصرف بنزین مى شود که این موضوع 
در دیگر کشــورهایى که فصل تعطیالت دارند نیز دیده 
مى شود ومعموًال پس از پایان تعطیالت میزان مصرف 
بنزین رو به کاهش مى گذارد، به طورى که آمار مصرف 
بنزین در نیمه دوم ســال نســبت به نیمه اول، کاهش 

خواهد داشت.

دســت اندرکاران بازار مســکن معتقدند کاهش سود 
سپرده هاى بانکى، خود را در قالب افزایش اجاره بها و نرخ 
ارز در کوتاه مدت و سپس ورود سفته بازان به بازار خرید و 

فروش مسکن، در بلندمدت نشان داده است.
در روزهاى اخیر در پى کاهش نرخ سود سپرده و افزایش 
قیمت ارز، خودرو و اجاره بها، بسیارى از کارشناسان بر این 
نظرند که نقدینگى سرگردان که زمانى سپرده هاى بانکى 
جذاب ترین محل براى حبس آنها محسوب مى شد، اخیراً 
به بازارهاى موازى بخش مسکن ورود کرده اند. با این 
حال این ســرمایه ها هنوز نتوانسته اند بخش مسکن را 
همانند دوره هاى رونق گذشته دچار تغییرات جدى کنند. 

هرچند که بازار مسکن فعًال در بخش اجاره بها از کاهش 
سود سپرده ها تأثیر گرفته است.

با این حال کارشناســان بر این نظرند که سرمایه هاى 
ســرگردان مى تواند در ســه تا پنج ماه آینده تقاضاى 
سوداگرانه بازار مسکن را تقویت کند که این تقاضا با توجه 
به انباشت مســکن خالى و مازاِد عرضه واحد مسکونى، 
بعید است شوك قیمتى به بخش مسکن بدهد اما به هر 
حال تأثیرات کاهش سود سپرده بانکى بیشتر از میانگین 
تورم خواهد بود؛ به معناى دیگر به احتمال زیاد نرخ تورِم 
مسکن طى ماه هاى آتى از نرخ کلى تورم کشور پیشى 

خواهد گرفت.

کوچ سپرده هاى بانکى به 
بازار مسکن تا چندماه آینده

اوج گیرى مصرف بنزین  در 
روزهاى پایانى تابستان

ابالغ راى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 329/96 دادنامه 608-96/06/21 مرجع 
رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: محسن امیدى فرزند محمد نشانى: 
نجف آباد-خ قدس شرقى خ رسالت جنوبى کوى مهتاب پالك دوم شمالى کدپستى 8517697571، 
وکیل خواهان: مجتبى حقیقى فرزند محمدعلى به نشــانى: نجف آباد خ امام مجتمع ارشــاد پ5 
کدپستى 8513654341 خوانده: امیدحاجى على عسگرى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه 
وجه 3 فقره چک به شماره هاى 12/9501/370796 و 9501/370798-12 و 12-9501/370799 
جمعا به مبلغ شصت میلیون و هشتصد و چهل هزار 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 شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى محســن امیدى با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت امیدحاجى على عســگرى به خواسته 
مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مــواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/840/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/105/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر 
از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 95/08/23(بیست و دو میلیون و 
چهارصدهزارریال)-95/09/18(بیست و دومیلیون و شصت هزارریال)-95/09/29(شانزده میلیون 
و سیصدوهشتادهزارریال) 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.م الف: 5956 قاضى شعبه یازدهم شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/ 6/763 
مزایده

شماره نامه9610113757500720 شماره پرونده 9009980361701076 شماره بایگانى شعبه 
920084 اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت درنظر دارد درخصوص پرونده کالســه 
920084 اجرایى جلسه مزایده اى علیه آقاى احمدکریمى وله خانم رضوان باغى و حسین عربیان 
برگزار نماید. مشخصات مال مورد مزایده حسب نظریه کارشناسى بشرح ذیل مى باشد: دوقطعه زمین 
با کاربرى کشاورزى که اسنادرسمى مالکیت به پالك هاى 887/1 و 889 روستاى هسنیجه دو اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که قطعه زمین اول زمینى نیمه محصور درجنوب جاده آسفالته به مساحت 
1955 مترمربع فاقد کشت و کار و درشمال و شرق و بعضى از اضالع جنوبى و غربى داراى دیوارگلى 
قدیمى و یک ساختمان نیمه کار بدون سقف در آن وجود دارد که حدود اربعه آن شماال به پى دیوار 
اشتراکى با ملک 888/1 شرقا به پى دیوار با ملک 887 جنوبا به پى دیوار اشتراکى با ملک 886 و غربا 
به دیوار اشتراکى با ملک 889/1 مى باشد قطعه زمین دوم به مساحت 2303 مترمربع کشت و کار در 
جنوب و غرب بخشى از اضالع شمالى و شرقى داراى دیوارگلى داراى سندمالکیت شش دانگ پالك 
889 با حق المجرى از ملک 890 و حق العبور از ملک 889/1 با حدود اربعه شماره به دیوار اشتراکى 
به ملک 888 شرقا به سنگچین اشتراکى با ملک 889/1 جنوبا به سنگچین اشتراکى با ملک 889/2 
و غربا به دیوار اشتراکى با ملک 890 مى باشد باتوجه به موارد باال و عدم تطابق اسناد و با اراضى مورد 
معرفى شده و با درنظرگرفتن کلیه عوامل موثر ارزش پنج دانگ پالك 887/1 ازقرار هرمتر 65000 
ریال و براى مساحت 1662/5 پنج دانگ جمعا به مبلغ 108062500 ریال و ارزش شش دانگ پالك 
889 ازقرار هر متر 55000 ریال و براى مساحت 2303 مترمربع جمعا به مبلغ 126665000 ریال و 
درمجموع به مبلغ 234727500 ریال برآورد مى گردد و جلسه مزایده در تاریخ 96/07/25 از ساعت 
9الى11 صبح دردفتراجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت 
درمزایده مى توانند 5روز قبل از تاریخ مزایده به دفتراجراى احکام مراجعه تا دستوربازدید صادرگردد. 
ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا بهمراه 
داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. توضیحاً کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده بعهده 

برنده مزایده مى باشد. م الف:5931 اجراى احکام مدنى بخش مهردشت/ 6/761 
اجراییه

 شــماره 1290/95 ش ح2 به موجب راى شــماره 367 تاریخ 96/04/21 حوزه 2 حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها: 1.حمزه رحیمى 2.هاشم 
حاجیان 3.محمدصادق رحیمى به نشانى مجهول المکان محکوم اند به پرداخت تضامنى مبلغ هفتاد 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/525/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/10/29 لغایت اجراى حکم و محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت نیم عشر دولتى. محکوم له: تعاونى اعتبارى ثامن 
االئمه با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: اصفهان- خ جى مقابل تاالر. ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 

الف: 5957 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/762 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 327/96 دادنامه 607-96/06/21 مرجع 
رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: علیرضاعادل نیا فرزند رضا نشانى: 
نجف آباد-خ قدس شرقى خ رسالت جنوبى کوى مهتاب پالك دوم شمالى کدپستى 8517697571، 

وکیل خواهان: مجتبى حقیقى فرزند محمدعلى به نشــانى: نجف آباد خ امام مجتمع ارشــاد پ5 
کدپستى 8513654341 خوانده: ناصرمجیرى فرزند محمدعلى نشانى: مجهول المکان موضوع: 
مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 0476/291715 جمعا به مبلغ دویست و ده 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 شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى علیرضاعادل نیا با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت ناصرمجیرى 
به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشتغال 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 160/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/095/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از 
باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 96/03/21 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 دادگســترى نجف آباد مى باشد. م 

الف: 5955 قاضى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/ 6/760 
حصر وراثت

 على زمانى علویجه داراى شناســنامه شماره 292 به شرح دادخواســت به کالسه 175/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبرزمانى علویجه 
بشناسنامه 306 در تاریخ 95/08/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-حسین زمانى علویجه ش ش 105، 2-حسن زمانى علویجه ش ش 52، 
3-مجیدزمانى علویجه ش ش 40، 4-محمد زمانى علویجه ش ش 129، 5-محسن زمانى علویجه 
ش ش 204، 6-على زمانى علویجه ش ش 292، (فرزنــدان متوفى) 7-فاطمه قندهارى علویجه 
ش ش 110، (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.م 

الف: 5932 رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت/  6/764 
ابالغ راى

کالســه پرونده:409/96/ش ح1 تاریخ رسیدگى: 96/05/10 مرجع رســیدگى کننده: شعبه اول 
شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: فهیمه ملک پور به نشــانى امیر آبــاد خ مفتح کوى انوار 
پالك18 کدپســتى 8513964646 خوانده: رامین پاپى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 
نفقه. گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا درخصوص دادخواست خانم فهیمه ملک پور فرزند یداله بطرفیت رامین پاپى فرزند 
امیر به خواسته مطالبه نفقه معوقه ازتاریخ 95/07/01 لغایت صدور حکم و مطالبه نفقه فرزند مشترك 
اززمان تقدیم دادخواست لغایت صدورحکم بدوى به انضمام هزینه هاى دادرسى، با عنایت به احراز 
رابطه زوجیت دائم بین طرفین حسب رونوشت سندنکاحیه ضمیمه دادخواست و احراز رابطه نبوت و 
ابوت فى مابین محمدرضا پاپى و خوانده حسب رونوشت شناسنامه و باعنایت به اظهارات خواهان و 
عدم حضور خوانده باتوجه به نشرآگهى و همچنین تماس تلفنى با خوانده، شورا مستنداً به مواد 1111 
و 1115 و 1106 و 1107 و 1199 قانون مدنى و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به 
پرداخت ماهیانه مبلغ سیصدوسى هزارتومان درسال 95 ازتاریخ 95/07/01 تا 95/12/30 و ماهیانه 
مبلغ سیصد و چهل هزارتومان درسال 96 تا تاریخ 96/05/10 بابت نفقه خواهان و همچنین ماهیانه 
مبلغ یکصد و هشتاد هزارتومان بابت نفقه فرزند مشترك ازتاریخ 96/03/22 به انضمام هزینه هاى 
دادرسى درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد مى 

باشد. م الف: 5949 قاضى شوراى حل اختالف اول حوزه قضائى نجف آباد/ 6/765 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9409973640201868 شــماره پرونده: 9209983640201337 شماره بایگانى 
شــعبه: 921400 خواهان: حجت اله بســاط زاد کرندى فرزند فرج اله به نشــانى فوالدشهر- ب 
4- کسرى 1- طبقه 4 خوانده: میالد احمدى فرزند عباس به نشانى همدان- خ پاستور کوچه دیبا 
پالك 103 خواسته: الزام به انتقال سند خودرو گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دادخواست 
آقاى حجت ا... بساط زادکرندى فرزند فرج اله به طرفیت آقاى میالد احمدى فرزند عباس به خواسته 
الزام خوانده به انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو سمند (xال ایکس مدل 89 به شماره انتظامى 
446 د 52 ایران 18 و مطالبه خسارات دادرسى بدین توضیح که خواهان مدعى است به استناد بیع 
نامه عادى مورخ 13/12/90 یک دســتگاه خودرو سمند با مشــخصات فوق الذکر و شماره موتور 
12489137415 از خوانــده خریدارى نمود و ثمن معامله نیز پرداخت گردیده و خوانده نســبت به 
انتقال سند رسمى اقدامى نمى نماید و جهت اثبات ادعاى خود به کپى مصدق بیع نامه عادى مورخ 
13/12/90 و نیز کپى مصدق کارت خود و اســتعالم از راهور استناد نموده است. دادگاه با عنایت به 
جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مســتندات خواهان حکایت از صحت وقوع عقد بیع و 
تحقق ارکان آن دارد و از آنجا که عقود نه فقط متبابعیین را به مندرجات مصرح در مبایع نامه ملزم مى 
نماید بلکه به کلیه آثار و نتائجى که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل مى شود 
ملزم مى نماید و انتقال سند مالکیت نیز از لوازم عقد بیع مى باشد و از آنجا که خوانده على رغم ابالغ 
وقت دادرســى در دادگاه حاضر نگردیده و الیحه اى نیز تقدیم نداشته و در نتیجه نسبت به مستند 

خواهان خدشه و ایرادى مطرح ننموده است لذا خواسته خواهان را موجه و قابل اجابت تشخیص و 
به استناد مواد 10 و 220 و 221 و 331 و 1257 و 1286 قانون مدنى و مواد 515 و 516 قانون آیین 
دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقالب خوانده را به حضور در یکى از دفاتر رسمى انتقال سند و 
انتقال مالکیت خودرو فوق الذکر را از باب تسبیب به پرداخت یک میلیون و هفتاد هزار ریال تمام بابت 
خسارت دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید راى صادره غیابى است و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس  ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر 
مرکز اســتان اصفهان خواهد بود. م الف: 832 محرابى- رئیس شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /6/766
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره نامه :9610113654100561 شــماره پرونده : 9409983655701107شماره بایگانى: 
960817درخصوص شــکایت یونس عیدى وندى دایر بر ســرقت مســلحانه مقرون به آزار مبلغ 
17400000 تومان وجه نقد موضوع شکایت اقدس عشــورى وقت رسیدگى مورخ 1396/10/12 
ساعت حضور 8 صبح تعیین گردیده است.لذا با توجه به مجهول المکان متهم در راستاى ماده 344 
قانون آیین دادرســى کیفرى الزم است مقرر فرمائید نســبت به درج آگهى و ارسال یک نسخه از 
آگهى چاپ شده به این دادگاه اقدام گردد. م الف 592 ســادات – رئیس شعبه 103 دادگاه کیفرى 

دو فالورجان/ 6/767     
اجرائیه

شماره 96/152 بموجب رأى شماره  403  تاریخ 96/04/24 حوزه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان فالورجان محکوم علیه : کریم عسگرى سیچانى فرزند حسین مجهول المکان محکوم 
است به : انتقال سند رسمى خودرو سوارى پیکان به شــماره انتظامى ایران 13 -  919 م 42 بابت 
اصل خواسته و هزینه دادرسى در حق محکوم له فرشید سماعى باغبهادرانى فرزند پرویز به نشانى 
کرسگان – جنب کوچه مفتح – تراشکارى مشعل بهادران و نیم عشــر از محکوم به بابت هزینه 
عملیات اجرایى در حق صندوق دولت .ماده 34 قانــون 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 استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحاً اعالم نماید.م الف: 588 مدیر دفتر شوراى حل اختالف شعبه 

سوم حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان/ 6/772 
حصر وراثت

 حســین کریمى داراى شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالســه 644/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على رضا کریمى بشناسنامه 
23 در تاریخ 95/08/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1-حســین کریمى ش ش 12، 2-حمیدرضا کریمى ش ش 19، 3- على کریمى ش ش 
17، 4-عباسعلى کریمى ش ش 6، (فرزندان متوفى)، 5-نرگس خاتون کلبعلى ش ش 34 (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 5873 رئیس 

شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/  6/787 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730102618 شماره پرونده: 9609983730100781 شماره بایگانى 
شــعبه: 960787 خواهان: على، محمد، وجیهه، نســیمه و زهره همگى پیرمرادیان دادخواســتى 
به طرفیت خواندگان على و حســین هردو ایران نــژاد و احمدچترایى و مهرى حــاج نصرالهى و 
محمدجوادکاظمى به خواسته الزام به تنظیم سندرســمى مطرح که به این شعبه ارجاع و به کالسه 
9609983730100781 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1396/08/06 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى بعلت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یکبار در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى میگردد تا خواندگان ظرف یکماه پس از نشر آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف: 5959 شــعبه 1 دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 

نجف آباد/ 6/788 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمدیزدانى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده علیرضاافشار 
فرزند مجید به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1073/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/21 ساعت 3 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود. م الف: 5962 شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/6/789 
حصر وراثت

مهدى جمشیدیان قلعه سفیدى داراى شناسنامه شــماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 666/96 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین 
جمشیدیان قلعه سفیدى بشناسنامه 13 در تاریخ 96/06/04 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-مهدى جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 9، 2-کریم 
جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 3، 3- جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 22، 4-فاطمه جمشیدیان 
قلعه سفیدى ش ش 15، 5-زهرا جمشــیدیان ش ش 9 (فرزندان متوفى)، 6-عصمت جمشیدیان 

قلعه سفیدى ش ش 8 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. م الف:5961 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/790 
 مزایده

 در پرونده کالسه 960024 اجرایى و به موجب دادنامه 266-96 صادره از شعبه اول حقوقى عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى سعیدعبدالهى محکوم است به پرداخت مبلغ 299/003/902 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 12/250/000 ریال نیم 
عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى مجیدکیان ارثى به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است: سوارى زانتیا بشماره انتظامى 15د676 ایران 85 مدل 1387 رنگ نقره اى بدنه خودرو 
دارى خط و خش نیاز به بازســازى بدنه دارد با درنظر گرفتن نوع و مدل و وضعیت فنى و ظاهرى 
موجود قیمت پایه فروش خودرو به مبلغ 335/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب 
فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/07/12 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. 
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 نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار 
مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به 

عمل آورد.م الف: 5976 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 6/792
مزایده

 در پرونده کالســه 950246 اجرایى و به موجب نیابت شعبه 13 اجراى احکام شهرستان اصفهان 
محکوم علیه اجرایى آقاى حمیدصادقى فرزند رضا محکوم است به پرداخت 150 عدد سکه تمام 
بهارآزادى و 100 مثقال طالى ساخته شده و مبلغ 1/416/694/059 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 176/706/514 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 محمودجمشیدیان و مهندس رامین فاضل به شرح ذیل 
ارزیابى گردیده است: یک قطعه زمین کشاورزى واقع در نهضت آباد غیرمحصور-بایر به مساحت 
1612مترمربع که این زمین اراضى معروف به دشــت آباد درروســتاى نهضــت آباد با مختصات 
3965203123614080  به مبلغ 290/160/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق 
و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 1396/07/10 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار 
مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به 

عمل آورد. م الف: 5968 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد /6/793 
ابالغ رأى

شماره پرونده: 199/96 شماره دادنامه: 343 مرجع رسیدگى: شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان خواهان: کاظم جعفرى فرزند تقى- نشانى: زرین شهر- خ بهشتى- ك شهید مجتبى توانگر- 
بن بســت خادمیان- پ 27 خوانده: جواد عزیزى فرزند بختیار- نشانى: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن 
ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: 
درخصوص دادخواست آقاى کاظم جعفرى فرزند تقى به طرفیت آقاى جواد عزیزى فرزند بختیار 
به خواسته مطالبه مبلغ ســى میلیون ریال به عنوان وجه یک فقره چک به شماره 412314 مورخ 
88/09/16 و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسى شورا نظریه شرح دادخواست تقدیمى 
خواهان و تصویر مصدق چک مستند ادعا و اینکه صدور چک از ناحیه خوانده و بقاء آن در ید خواهان 
داللت بر مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده در قبال دعوى خواهان دفاع به عمل نیاورده است و با 
توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا با استصحاب بقاى دین خواسته خواهان را ثابت تشخیص و با 
استناد به ماده 307 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک (88/09/16) تا زمان پرداخت بدهى که 
براساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه 
مى شود و پرداخت مبلغ 375/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر مى نماید. رأى 
صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 814 بهمن پور- قاضى شعبه اول 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /6/595
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960817 خواهان بشــیر مولوى با وکالت مع الواسطه هاشم مولوى 
با وکالت فریبا قادرى دادخواســتى  مبنى بــر مطالبه به طرفیــت صفورا مولــوى تقدیم نموده
 است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/8/9 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان چهارراه 
وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیــم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 19592 شعبه 7 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /6/670 

رئیس کمیســیون کشــاورزى اتاق تهران، از احتمال 
کاهش عرضه لبنیــات از ابتــداى مهرمــاه به دلیل 
محدودیت در تردد صبحگاهــى کامیونت ها خبر داد و 
گفت: کاهش تولیــد در دســتور کار کارخانجات لبنى 

قرار مى گیرد.
کاوه زرگران با اشاره به ابالغ دســتورالعمل عدم تردد 
کامیونت ها در ساعات ابتدایى صبح را به دلیل همزمانى 
با بازگشایى مدارس، گفت: این امر باعث کاهش توزیع 
و عرضه لبنیات شده و تولیدکنندگان، کاهش تولید را در 

دستور کار قرار خواهند داد.
رئیس کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى تهران افزود: 
به دلیل اینکه لبنیات کاالیى فســادپذیر است و تاریخ 
انقضاى سه چهار روزه دارد که بخشى از آن باید در منزل 
مصرف کننده سپرى شود، ابالغ این دستورالعمل عمًال 
زمینه ساز اختالل شدید در کاالرســانى به مردم شده 
است؛ چراکه مصرف کنندگان ایرانى لبنیات به خصوص 
شیر را به تاریخ روز یا یک روز بعد از تاریخ تولید خریدارى 
مى کنند، ضمن اینکه به طور ســنتى، خرید لبنیات در 
ساعات ابتدایى روز از سوى بسیارى از خانوارها صورت 
مى گیرد، بنابراین ممنوعیت تردد کامیونت هاى عرضه 
این کاال سبب مى شود که بخشــى از کاالى تولیدى 
به کارخانجات برگشت داده شــود و همین امر، انگیزه 

کاهش تولید را افزایش مى دهد.
وى تصریح کــرد: ممنوعیت و عدم تــردد کامیون ها 
اختالل شدیدى در کاالرســانى به مردم ایجاد خواهد 
کرده و باعث مى شود که شــیر زمانى در قفسه مغازه ها 
قرار گیرد که دو روز از تاریخ آن گذشــته اســت و این 

امر، باعث عدم استقبال مردم شده و عمر شلف الیف را 
کوتاه و منجر به کاهش فروش و برگشت محصوالت 
خواهد شد و این اقدامى است که کاهش تولید و عرضه 

را در پى دارد.
وى افزود: پیشنهاد اتاق این است که این بخشنامه براى 

محصوالتى که تاریخ انقضاى کوتاهى دارند، اســتثنا 
شود، ضمن اینکه در سطح شهرها سوپرهاى کوچکى 
وجود دارد که ســوپر نبوده و بقالى مدرنى هستند که به 
دلیل تعدد و پراکندگى، منجر به این شــده اند که تعداد 
کامیون زیادى براى باررسانى به آنها، در سطح شهرها 

تردد کنند و در محله هایى که جاى پارك مناسبى نباشد 
براى تخلیه، بایســتند و مشکل ساز شوند، بنابراین باید 
به سمتى حرکت کرد که مراکز فروش خدماتى بزرگ 
با اســتانداردهاى جهانى و پارکینگ مناسب در سطح 

شهر ها احداث شود.

احتمال کاهش عرضه لبنیات از ابتداى مهرماه
متقاضیان وام ازدواج

 عجله کنند
گر چه قـرار بود طرح ضربتـى اعطـاى وام ازدواج در 
فرصتى دو ماهه و تا پایان شهریورماه اجرایى شود اما 
تعلل برخى از زوجین موجب شد تا بانک مرکزى این 

طرح را 15 روز دیگر تمدید کند.
این در حالى اسـت که با توجه به طوالنى شدن صف 
وام ازدواج و حـدود 500 هـزار نفـرى کـه در انتظار 
دریافت این تسـهیالت بودند، بانک مرکزى تصمیم 
گرفت تا با مشـارکت 11 بانـک رونـد پرداختى ها را 
تسریع کند. بنابراین با تفاهمى با بانک هاى مورد نظر 
قرار بر این شده تا 15 مهرماه زمان تمدید و متقاضیان 

بتوانند از این طرح استفاده کنند.
 

قیمت تخم مرغ روند کاهشى گرفت
رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار گفت: قیمت تخم مرغ 
با توجه به عرضه فراوان به چهار هزار تومان در هر 
کیلو درب مرغدارى رسید و قیمت آن براى صادرات 

رقابتى شده است.
رضا ترکاشوند درباره آخرین وضعیت عرضه، تولید 
و قیمت تخم مرغ اظهار داشت: به دلیل تولید خوب 
و عرضه فراوان تخم مرغ، قیمت این محصول روند 
نزولى پیدا کرده و به کیلویى چهار هزار تومان درب 
مرغدارى رسیده که پایین تر از قیمت مدنظر ماست.

وى تصریح کرد:  در این شرایط مردم باید تخم مرغ را 
شانه اى 9 هزارتومان تهیه کنند. 

مشاور رئیس کل ســازمان خصوصى سازى از 
واریز نخستین مرحله سود سهام عدالت تا هفته 

آینده در سراسر کشور خبر داد.
جعفر سبحانى با اشــاره به ثبت افزون بر 32 
میلیون شماره شباى حساب بانکى در سامانه 
سهام عدالت، از مشــموالن سهام عدالت که 
تاکنون موفق به ثبت کد شباى خود در سامانه 
مزبور نشده اند، خواست هرچه سریع تر اقدام 

کنند.
وى تعداد جمعیت مشمول ســهام عدالت را 
49 میلیون و 200 هزار نفر اعالم کرد و افزود: 

نزدیک به دو میلیون نفر افراد متوفى هستند.
ســبحانى با بیان اینکه در حال حاضر با کسر 
افراد متوفى 47 میلیون و 200 هزار نفر مشمول 
سهام عدالت هستند، اظهار داشت: از هفدهم 
اسفند ماه سال گذشته تاکنون جمعیتى باالى 
37 میلیــون و 500 نفر از مشــموالن براى 
دریافت صورت حســاب خود به سامانه سهام 

عدالت مراجعه کرده اند.

واریز سود سهام عدالت 
تا هفته آینده
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اگــر اندیشــه ات را بــه کار گیــرى تــا بــه راز آفرینــش 
پى ببــرى، دالیل روشــن بــه تــو خواهند گفــت کــه آفریننده 
مورچه کوچک همان آفریدگار درخت بزرگ خرماســت، به 
علت دقتــى که جدا جــدا در آفرینش هر چیزى بــه کار رفته، 
و اختالفات و تفــاوت هاى پیچیــده اى که در خلقــت هر پدیده 

موال على (ع)حیاتى نهفته است. 

آگهى مزایده (مرحله چهارم)نوبت اول
پیرو آگهى مزایده شماره 11363 مورخ 96/5/30 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 504 مورخ 96/3/13 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 3 قطعه زمین با کاربرى تجارى واقع در خیابان سردار شهید ملکیان، خیابان 
شهید غالمرضازاده طبق کارشناسى پیوست به شرح ذیل اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع 
از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل 

مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

- قطعات زمین 2 الى 4 به پالك ثبتى 707 فرعى از 2643 اصلى هر کدام به مساحت 50 م.م به مبلغ هر قطعه 400/000/000 ریال. 

فهیمه فرزانگان- سرپرست شهردارى آران و بیدگلفهیمه فرزانگان- سرپرست شهردارى آران و بیدگل

ُمحّرم، خیمه اى است که محبان خاندان نور در آن دعوت ُمحّرم، خیمه اى است که محبان خاندان نور در آن دعوت 
شده اند براى اشــک و عزا. براىشده اند براى اشــک و عزا. براى  مویه بر سر مظلومیت.مویه بر سر مظلومیت.
فرا رســیدن ماه محرم الحرام، ماه خــون و قیام و ایام فرا رســیدن ماه محرم الحرام، ماه خــون و قیام و ایام 
سوگوارى سرور وساالر شــهیدان امام حسین (ع) را به سوگوارى سرور وساالر شــهیدان امام حسین (ع) را به 

عزاداران حسینى تسلیت مى گویم.عزاداران حسینى تسلیت مى گویم.
رضا مقیمى رئیس  شوراى اسالمى شهرطرقرودرضا مقیمى رئیس  شوراى اسالمى شهرطرقرود

دلم دریاچه غم شد دوباره / قد آیینه ها خم شد دوبارهدلم دریاچه غم شد دوباره / قد آیینه ها خم شد دوباره
صداى سنج و دمام آمد از دور/ بخوان اى دل محرم شد صداى سنج و دمام آمد از دور/ بخوان اى دل محرم شد 

دوباره دوباره 
فرارسیدن ماه محرم، ماه اشک هاى بى اختیار، ماه غمبار فرارسیدن ماه محرم، ماه اشک هاى بى اختیار، ماه غمبار 
اسیران، ماه فریادهاى خونین و ماه طنین مؤید صحراى اسیران، ماه فریادهاى خونین و ماه طنین مؤید صحراى 

عشق را به عاشوراییان تسلیت مى گوییم.عشق را به عاشوراییان تسلیت مى گوییم.
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرتودشکروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرتودشک

دوباره شب هاى شهر رنگ کربال به خود گرفته و همه جا عطر دوباره شب هاى شهر رنگ کربال به خود گرفته و همه جا عطر 
سیب حضرت عشق آکنده شده است.سیب حضرت عشق آکنده شده است.

 شمیم عاطفه در کوچه ها رها شده است.  شمیم عاطفه در کوچه ها رها شده است. 
فانوس اشــک هایتان را روشــن کنید، ماه غریبى شهید فانوس اشــک هایتان را روشــن کنید، ماه غریبى شهید 

نینواست .نینواست .
فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگوارى اباعبدا... الحسین(ع) را فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگوارى اباعبدا... الحسین(ع) را 

به همه دلدادگان آن حضرت تسلیت عرض مى کنیم.به همه دلدادگان آن حضرت تسلیت عرض مى کنیم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگردروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگرد

آگهى فراخوان عمومى مزایده واگذارى
 مراکز و کارگاهها ى آموزشى 

اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان در نظر دارد با استناد به مواد 88 و 43 قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت و آیین نامه اجرایى آن و مواد 13 
و22و24 قانون مدیریت خدمات کشورى وآیین نامه اجرایى آنها و ماده 86 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معّین و جهت استفاده 
از ظرفیت هاى بخش غیر دولتى و اجراى آموزشهاى فنى و حرفه اى مبتنى بر الگوى آموزش بازار محور ، تعدادى از فضاهاى مازاد در اختیار را ، از طریق مزایده 
به اشخاص واجد شرایط به اجاره واگذار نماید. متقاضیان مى توانند از تاریخ 96/7/1 لغایت پایان وقت ادارى تاریخ 96/7/10 جهت دریافت فرم تقاضا و جهت 

کسب اطالعات بیشتر به دفتر حقوقى این اداره کل واقع در خیابان کارگر مراجعه نمایند.
فهرست و مشخصات کارگاهها و فضاهاى مورد نظرجهت اجاره براى اجراى دوره هاى آموزشى
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در مراسمى با حضور معاون استاندار و مقامات محلى؛

شهردار جدید تیران معرفى شد

ساسان اکبرزاده

«از اول شهریور ماه ســال جارى شهرداران 85 شهر 
از 107 شهر اســتان اصفهان در شــوراهاى اسالمى 
شــهرها تعیین تکلیف شــده اند و از ایــن میان، 45 
شــهردار معرفى و بقیه نیز طى مراحل قانونى معرفى

 خواهند شد.»
معاون امــور عمرانى اســتاندار اصفهان در مراســم 
تکریم و معارفه شــهرداران قبلى و جدید شهر تیران 
در ســالن اجتماعات فرماندارى تیــران که جمعى از 
روحانیون، مســئوالن استان و شهرســتان، فرماندار 
تیران، ائمه جمعه، تنى چند از شــهرداران و... حضور 
داشــتند با بیان این مطلب، از خدمات شــهردار قبلى 
تیران تقدیر و براى شهردار جدید تیران آرزوى توفیق

 کرد.
محمدعلى طرفه با بیان اینکه شــوراها، شــهرداران 
را به اســتاندارى معرفى مى کنندو شهرداران با حکم 
وزیر کشور و یا استاندار براساس جمعیت شهرى، ابقا، 
جابه جا و یا به عنوان شهردار جدید منصوب مى شوند، 
افزود: امیدواریم در اولین فرصت و طى مراحل قانونى، 
شهرداران بقیه شــهرهاى استان تعیین تکلیف شده و 

مشغول فعالیت شوند.
وى گفت: مــا امروز در بدنه شــهردارى ها و مدیریت 
شــهرى، تعداد قابل توجهى مدیر و منتخبین شهردار 
داریم که در زمره ذخایر مدیریت شــهرى به شــمار 
مى روند و تالش مى کنیم آنان را در مدیریت شــهرى 

حفظ کنیم و از خدمات آنها بهره گیریم.
معاون امور عمرانى استاندار اصفهان، اصلى ترین وظیفه 
شهردارى ها را انجام کار و یا پاسخگویى به مسئوالن 
و مردم در انجام کارهاى محوله دانست و اظهار داشت: 
قطعًا انجام کار صحیح در چارچوب برنامه هاى مصوب 
و به موقع و انجام پروژه هاى عمرانى در قالب مصوبات، 

از انتظارات است تا بتوان مشکالت را برطرف ساخت.
طرفه بر رعایت قوانین و مقررات و جلوگیرى از صرف 
هزینه هاى اضافى در شهردارى ها تأکید کرد و افزود: 
حق نداریم در کارهایى که براى معرفى اشــخاص و 
تبلیغات است از اعتبارات شــهردارى که مردم در آن 

نقش دارند استفاده کنیم.
وى در ادامه اذعان داشــت: تعامل بین شورا و شهردار 
بسیار مهم است و با همسویى تجربه ها، مى توان راهکار 

قانونى براى حل مسائل پیدا کرد.
معاون امور عمرانى اســتاندار اصفهان توجه به اتمام 
پروژه هاى نیمه تمام در شهرها را از دیگر نکات برشمرد 
و گفت: پروژه هاى نیمه تمام مربوط به هر دوره اى باشد 

باید عملیاتى شود.
طرفه که در آستانه بازگشــایى مدارس و فرا رسیدن 
محرم در جمع مسئوالن ســخن مى گفت، یادآور شد: 
تدابیر و تسهیالت الزم از ســوى شهرداران باید براى 
بازگشایى مدارس و فعالیت هاى مردم در ماه محرم آغاز 
شود. وى شهردار جدید تیران را فردى مسلط به قوانین 
و مقررات شهرى، متعهد، مؤمن و جوانى باانگیزه خواند 

و براى او آرزوى توفیق کرد.
معاون امور عمرانى استاندار اصفهان، شهرستان تیران 
و کرون را داراى قدمت و وجود فرهیختگان و روحانیون 
برجسته دانست و افزود: با توجه به این ویژگى ها، باید 
در این منطقه به شــکلى خدمت کنیم که براى همه 

افتخار باشد.
■■■

فرماندار شهرستان تیران و کرون نیز با معرفى پیمان 
شــکرزاده به عنوان شــهردار جدید تیران، از خدمات 

محمدرضا احتشام زاده شهردار قبلى قدردانى کرد.
علــى رحمانــى گفــت: مى دانید کــه فرمانــدار در 
انتخاب شــهردار نقشى نداشــته و شــورا، شهردار 
را پیشــنهاد و اســتاندار براى او حکم صادر مى کند. 
اما فرماندار بر عملکرد شــورا و شــهردار نظارت دارد 
و بایــد مصوبه ها را تأییــد کند، بنابراین الزم اســت 
شــهرداران درخصوص بودجه و ســاختار شهردارى 
اطالعات داشته باشــند و ســپس الیحه بنویسند و 
الیحه اى که تنظیم و به شورا داده مى شود را شهردار 
مدیریت کند تا خالقیت در عمران شــهرى را شاهد

 باشیم.
وى بودجه را برگ برنده هر شهردار در پایان دوره چهار 
ساله کارى او دانست و افزود: یکى از مشکالت، عدم 
موفقیت شهرداران در ایجاد درآمد پایدار است و اصوًال 
شــهرداران به درآمد جارى توجه دارند که امید است 
با تشکیل اتاق فکر در شــهردارى و برنامه ریزى براى 

آینده شهر و خالقیت اعضاى شورا، شاهد درآمد پایدار 
در شهردارى تیران باشیم و در این راستا با بهره گیرى 
از فکر و اندیشه نخبگان و مشارکت مردم در تصمیمات 
شهردارى، همه در پیشــرفت و توسعه شهر نقش ایفا 
کنند ودر حقیقت شــهردار، امانتــدار و خزانه دار مردم 

است.
■■■

ابوالفضل ابوترابى، نماینده مــردم نجف آباد و تیران و 
کرون در مجلس شوراى اســالمى هم براى شهردار 
جدید تیران آرزوى توفیق و از خدمات شــهردار قبلى 
قدردانى کرد و گفت: همه مسئوالن و دست اندرکاران 
باید مسیر فعالیت خود را طورى طى کنند که در مدت 
چهار سال، به اندازه صد سال این خدمات ماندگار باشد.

■■■
رئیس شوراى شهر تیران هم از همراهى همه مسئوالن 
استان و شهرستان براى پشتیبانى و حمایت از شوراى 
اسالمى شهر تیران در دوره هاى چهارم و پنجم تشکر 
کرد و گفت: مردم تیران مردمى بــا فرهنگ، نجیب، 
شایسته، باوقار و شهیدپرور هستند و امید است در دوره 
جدید بتوانیم آنچه در شأن این مردم است را به انجام 

برسانیم.
حمید هاشــمى اظهار داشــت: شــهر تیران داراى 
مشکالتى اســت که ما در حال پیگیرى براى حل آنها 
هســتیم و از معاون امور عمرانى نیز مى خواهیم براى 
تســریع در حل این مشــکالت همچون محور جاده 

تیران به سامان، حذف پل ورودى شهر، احداث پروژه و 
بیمارستان امام رضا (ع) و تسریع در اجراى پروژه ملى 
فاضالب تیران تا به نتیجه رسیدن و... ما را یارى دهند.

■■■
شــهردار قبلى تیــران نیز بــا ارائه گــزارش از روند 
فعالیت هاى انجام شده در چهار سال گذشته گفت: ما در 
چهار سال گذشته عالوه بر مسائل روبنایى و زیربنایى، 
در سه مرحله آســفالت و اجراى معابر، افزایش سرانه 
فضاى سبز و سرمایه گذارى بخش خصوصى اقدامات 
بســیار خوبى را به انجام رســاندیم که البته همه این 
اقدامات با همکارى مســئوالن و کارکنان شهردارى 

تیران میسر شده است.
محمدرضا احتشام زاده افزود: بودجه شهردارى تیران 
در ابتداى ورودم در سال 92، سه میلیارد و 490 میلیون 
تومان بود که با بودجه هفت میلیــارد و 400 میلیون 
تومانى پیش بینى شده براى سال جارى، میزان بودجه 

تقریبًا دو برابر شده است. 
وى تملک پروژه میدان تره  بار، تکمیل تاالر شهردارى، 
تملک دو حلقه چاه، اجراى پروژه مشارکتى فروشگاه 
بزرگ فدك، اتمام و بهره بردارى پروژه مجتمع نگین، 
احداث دوربرگردان روبه روى فروشــگاه بزرگ فدك، 
شروع احداث میدان ورودى منطقه تعمیرگاهى، تقاطع 
غیرهمسطح کمربندى از جاده بهزیستى، اصالح آبراه 
به منظــور هدایت آب هاى ســطحى خیابان طالقانى 
شمال شهرك بهارســتان، جدولگذارى و قطعه بندى 

گلستان شــهدا، لکه گیرى معابر شهر، اجراى آالچیق 
در پارك کوهستانى، احداث زمین ورزشى چندمنظوره، 
اقدامات فرهنگى و تبلیغى، ابالغ طرح تفصیلى، طرح 
باغ بانوان و... را بخشــى از فعالیت هاى انجام شده در 
دوره چهارم شورا خواند و گفت: اصالح ورودى شرقى 
تیران از سمت نجف آباد از آرزوهاى مردم است که امروز 
تمام مجوزات حذف پل ورودى اخذ شده است و طرح 
تهیه و مصوب شده و براى اجرا شدن نیازمند حمایت 

است. 
شهردار قبلى تیران اظهار داشت: تجربیات خود را در دو 
کتاب با عناوین «قوانین و مقررات توسعه شهرى» و 
«دانستنى هاى مدیران مالى شهردارى ها» چاپ کرده 
و تقدیم رئیس شورا و شــهردار تیران مى کنم تا مورد 

استفاده باشد. 
■■■

شــهردار جدید تیران هم، فعالیت در تیــران را براى 
خود افتخار مى دانــد و مى گوید: با تمــام وجود براى 
انجام کار آمــده ام تا همه با هم و دســت در دســت 
هم براى توســعه شــهر گام برداریم و کارکنانى که 
همراه مــا باشــند در خدمــت آنها هســتیم و قول 
مى دهم با کمک اعضاى شــوراى شــهر و پرســنل 
خدوم شــهردارى تیران، براى پیشرفت شهر تالش 

کنیم.
پیمــان شــکر زاده از اعتمــاد شــورا نیــز قدردانى

 کرد. 
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من احسان علیخانى نیستم
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زنگ شکوفه ها دیروز در اصفهان به صدا درآمد

79 هزار کالس اولى وارد مدرسه شدند

ساسان اکبرزاده

جشن شکوفه ها همزمان با سراســر کشور در اصفهان در 
دبستان دخترانه شــهید احمد ربانى در ناحیه 4 آموزش و 
پرورش اصفهان در یکى از مناطــق کم برخوردار با حضور 
مدیرکل آموزش و پرورش و جمعى از مدیران، معلمان، اولیا و 
دانش آموزان پایه اول ابتدایى برگزار شد و با به صدا درآمدن 
زنگ مدرسه و بریدن روبان مخصوص کالس، دانش آموزان 

پایه اول ابتدایى، تحصیل را آغاز کردند. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در این جشن ابتدا 
خطاب به دانش آموزان پایه اول ابتدایى گفت: امروز بسیار 
خوشحالم که در اولین روز کالس، درس و مدرسه در بین 
شــما دانش آموزان خوبى که براى سوادآموزى و فراگیرى 
اخالق نیکو به مدرسه آمده اید تا فرداى بهترى را براى خود 

بسازید، هستم. 
محمدحسن قائدیها با بیان اینکه هیچ مکانى بهتر از کالس 
و درس و محیط مدرسه نیست، اظهار داشت: اگر مدرسه را 
به یک باغ، بوستان و گلستان پرگل تشبیه کنیم، همچنان 

که در باغ، گل، ســبزه، درخــت، زیبایى و باغبــان داریم، 
گل هاى این باغ شــما دانش آموزان، ســبزه هاى این باغ 

اخالق و رفتار شما و باغبان آن معلمان هستند. 
وى ادامه داد: امروز بهار دیگرى از بهار تعلیم و تربیت، بهار 
شکوفایى اندیشــه ها، فکر و عقل و دانایى آغاز شده است. 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان اظهار داشت: 
معلمان مشتاق هم منتظر شروع ســال تحصیلى بودند و 

بازگشایى مدارس به معلمان آرامش مى دهد. 
قائدیهــا بــا قدردانــى از تــالش و زحمــات رئیــس 
آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان، او را مدیرى داراى برنامه 
دانست و گفت: با آغاز سال تحصیلى، 860 هزار دانش آموز 
در بیش از شش هزار مدرسه با همکارى 50 هزار فرهنگى در 

استان اصفهان، به فراگیرى علم مى پردازند. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: از 
860 هزار دانش آموز در استان اصفهان، 444 هزار نفر یعنى 
بیش از 50 درصد دانش آموزان در مقطع ابتدایى هســتند 
که از این تعداد 79 هزار نفر در پایــه اول ابتدایى تحصیل

 مى کنند که سهم کالنشهر اصفهان از این تعداد، 30 هزار 

دانش آموز است که با به صدا درآمدن زنگ شکوفه ها، در 
کالس ها حاضر شدند. 

قائدیها مدرسه ها را باغ هاى شکوفایى استعدادها خواند و 
گفت: امروز هر جا بحث از انسانیت باشد روز شکوفایى است. 
وى با گرامیداشت هفته دفاع مقدس یادآور شد: در کشورى 
با نعمت هاى خدادادى فراوان همچون نعمت امید و امنیت 
زندگى مى کنیم که آن را مرهون خون شهداى هشت سال 

دفاع مقدس هستیم. 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان خاطرنشــان 
کرد: مدرسه، بوستان معرفت، گلستان دانایى و باغى پر از 
شکوفه هاى توانایى است و معلمان به عنوان باغبان این باغ، 
با تمام وجود در جهت تعلیم و تربیت این نونهاالن تالش مى 
کنند و در حقیقت روز معلم براى معلمان روز نظاره شکوفایى 

دانش آموزان است. 
وى با قدردانى از مدیر و معلمان دبســتان دخترانه شــهید 
ربانى گفت: روز اول ســال تحصیلى، روز زیبایى اســت و 
کالس هاى این دبســتان که به نام شــهید ربانى مزین 
شــده به قدرى زیبا آراسته شــده که محیطى شاد و مفرح

 فراهم شده و امید است بچه هاى این سرزمین، مردان و زنان
 آینده ساز کشور باشند. 

■■■
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان نیز با تبریک آغاز ســال تحصیلى به همه دانش 
آموزان و همکاران فرهنگى گفت: بهار تعلیم و تربیت مقارن 
با ایام محرم بوده و از همکاران مى خواهم از این فرصت و 
ایام استفاده کرده و به دانش آموزان درس جهاد و شهادت 

ارائه کنند. 
شــهین جوانى افزود: آموزش ابتدایى، محور توسعه بوده و 
شعار ما «آموزش پایه، مبناى توسعه پایدار است»، مى باشد 
که براى دستیابى به آن، نیازمند افراد توانمند در گفتگوى 
عقالنى، مؤثر و اخالقى هستیم و محیط مدرسه مى تواند 

محلى براى این تمرین باشد. 
وى با بیان اینکه مدارس باید به کانون تربیت و تجربه تبدیل 
شوند تا مدیران بزرگى براى آینده کشور تربیت شوند، گفت: 
از همکاران مقطع ابتدایى مى خواهم تا یادگیرى را به دانش 

آموزان بیاموزند و کالس ها را به شوقستان مبدل سازند. 

معــاون آمــوزش ابتدایــى اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان در خصوص بهره گیــرى از تجهیزات و

 فناورى هاى نوین در مدارس ابتدایى هم اظهار داشــت: 
خوشبختانه تجهیزات و سیستم هاى فناورى در مدارس از 
44 درصد در گذشته، امروز به بیش از 65 درصد رسیده و از 
همکاران خواسته ایم تا نسبت به تجهیز کالس هاى ششم، 

بیشتر همت کنند. 
وى از همه مســئوالن، خیرین، مردم و والدین خواســت 
تا با مشــارکت خــود در تجهیز مــدارس بکوشــند که 

آموزش و پرورش به تنهایى قادر به این کار نخواهد بود. 
■■■

رئیس آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان هم با بیان اینکه در 
جشن امروز، لحظه شکوفایى دانش آموزان پایه اول ابتدایى 
را نظاره گر بوده و به تماشا نشســته ایم گفت: طلوع مهر و 
معرفت دانایى را به همه همکاران و دانش آموزان تبریک 
مى گویم و اذعان مى دارم که این لحظه ها در اذهان براى 
همیشه ماندگار خواهد بود و اولین روز مدرسه، در حقیقت 

خاطره انگیزترین روز دوران عمر به شمار مى رود. 

کریم کمال اظهار داشت: همزمان با این جشن، 156 واحد 
آموزش ابتدایى دولتــى و غیردولتــى در ناحیه 4 آموزش 
و پرورش اصفهــان، تحصیل پایه اول ابتدایى را شــروع 

مى کنند. 
وى ادامه داد: در سال تحصیلى 97- 96، چهل و سه هزار و 
چهارصد و سى و هفت دانش آموز ثبت نام شده در ناحیه 4 در 
مقطع ابتدایى تحصیل مى کنند و در این راستا از 82 مدرسه 
دولتى ناحیه 4 آموزش و پرورش، متأسفانه به دلیل کمبود 

فضا، 40 مدرسه دو نوبته هستند. 
رئیس آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان از مدیرکل آموزش 
و پرورش بابت حســن انتخاب مدرسه اى در ناحیه 4 براى 
برگزارى جشن شــکوفه ها و به صدا درآمدن زنگ مدرسه 

قدردانى کرد. 
در پایان مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان عالوه 
بر به صدا درآوردن زنگ دبســتان دخترانه شــهید ربانى، 
روبان کالس هاى اول این مدرســه را قیچى کرد تا دانش 
آموزان با ورود به کالس درس، سال تحصیلى خود را آغاز 

کنند.  

14قاتل آتنا اعـدام شد 
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قرار بود دیشب نگار جواهریان، همســر رامبد جوان مهمان 
آخرین برنامه از فصل چهارم «خندوانه» باشد. به همین 
مناسبت بد ندیدیم گوشه هایى از زندگى نگار جواهریان 

و رابطه اش با رامبد جوان را برایتان مرور کنیم.

داستان دعوت از نگار
رامبد جوان افراد سرشــناس و 
ناشناس زیادى را در چهار فصل 
«خندوانه» دعوت کرده اســت. 
بعضى از مهمان ها حتى بیشتر از یک 
بار به «خندوانه» آمده اند، معاشــرت 
کرده اند، لبخند زده اند و هدیه  اسپانسر 
و نشان «خندوانه» را به خانه برده اند. اما 
رامبد جوان تا به حال هیچیک از همســران 
خود را به «خندوانه» دعوت نکرده بود. رامبد در 
برنامه اى اینطور پاسخ مى داد که علت دعوت نکردن 
ســحر دولتشــاهى به «خندوانه» از این قرار است که هنوز 
ظرفیت فرهنگى این کار در جامعه به وجود نیامده است. دعوت از 
نگار جواهریان هم خیلى اتفاقى و توسط یکى از مهمان ها، مسعود 
فروتن، کارگردان و مجرى تلویزیون که دایى امیرعلى نبویان هم 

هست، صورت گرفت. 

جوان و جواهریان
نگار جواهریان و رامبد جوان که اولین بار، سال 86 در فیلم «جعبه  
موسیقى» با هم همبازى شدند، هرگز نمى دانستند که هشت سال 
بعد دســت تقدیر براى آنها یک زندگى مشترك را در نظر گرفته 
است. رامبد جوان 45 ساله که تجربه  دو زندگى مشترك ناموفق 

را دارد، این بار با نگار جواهریان 34 ساله ازدواج کرده است. نگار 
و رامبد که هر دو دى ماهى هستند، جشن ازدواجشان را در یونان 
برگزار کردند. نگار جواهریان تشابهات زیادى با رامبد جوان دارد 
که در یک نگاه مى توان به راحتى این موضوع را دریافت کرد. نگار 
درست مثل رامبد فعال، موفق، با تجربه، پر انرژى، ساده و خودمانى، 

راحت و بى غل و غش است.

تلفن روى آنتن زنده
ماجراى زنگ خــوردن موبایــل رامبد جوان و صحبــت با نگار 
جواهریان را حتمًا به خاطــر دارید، چرا که ویدئــو این بخش از 
«خندوانه» آنقدر پخش و دســت به دست شــده که بعید است 
کسى باشد این ویدئو را ندیده باشد. رامبد جوان که فراموش کرده 
بود، گوشــى را خاموش کند یا همراه خودش داخل سالن اصلى 
«خندوانه» نیاورد، پس از زنگ خوردن موبایل، با دیدن شــماره  
نگار جواهریان تلفنش را جواب مى دهد. این برنامه که سر و صداى 
زیادى به پا کرده بود، بیش از هر چیز رفتار متشــخصانه و خوش 

برخورد رامبد را با همسرش نمایان کرد.

برترین آثار نگار جواهریان
نگار جواهریان یکى از آن بازیگرانى اســت که وجودش در یک 
فیلم به مثابه  مهر اســتاندارد و تأیید آن فیلم است. نگار اولین بار 
در سال 80 در فیلم «من ترانه 15 سال دارم» یک نقش کوچک را 
ایفا کرد و سپس با سریال «زیر تیغ» مورد توجه قرار گرفت. نگار 
پس از فیلم «خوابگاه دختران» و «کتاب قانون» وارد دوره  موفقیت  
و گود ستاره شدن شــد. «طال و مس»، «یه حبه قند»، «حوض 
نقاشى» و «قندون جهیزیه» از آن فیلم هایى هستند که مى شود هر 
کدامشان را بارها نگاه کرد و بارها به نگار جواهریان آفرین گفت. 

نگار براى بازى در فیلم «طال و مس» موفق به دریافت ســیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن در سال 88 شد و پس از آن به 
تندیس بهترین بازیگر زن درجشن خانه سینما و تندیس انجمن 
جشن انجمن منتقدان و نویسندگان ســینماى ایران در سال 89 

دست یافت.

 «نگار» در صدر 
هنوز دو هفته از اکران فیلم «نگار» نگذشــته که به صدر جدول 
فروش هفته آمده اســت. رامبد جوان، کارگــردان و تهیه کننده ، 
فیلمبردارى نگار را در اســفند 94 به پایان رسانده است. «نگار» 
در سى و پنجمین جشنواره  فیلم فجر نامزد کسب 9 سیمرغ بود که 
تنها موفق به کسب یک سیمرغ براى موسیقى متن شد. ژانر فیلم 
«نگار» ماجراجویى، جنایى و اکشــن است و به گفته  رامبد جوان 
هدف از ساخت این فیلم به نمایش درآوردن شکل گیرى خشونت 
در آدم هاست. آدم هایى که شاید به دلیل شکل و شمایل ساده  وقد 

و قواره  شان دیده نشده یا جدى گرفته نشوند.

چیزهایى که از «نگار» نمى دانستید
نقش بازیگر مرد فیلم «نگار»، قبل از محمدرضا فروتن به پیمان 
معادى سپرده شده بود. اما پیمان معادى درست در روز فیلمبردارى 

با رامبد جوان تماس مى گیرد و قرارشان را برهم مى زند.
-وقتى از رامبد جوان در مورد دستمزد همسرش سئوال مى شود، 
رامبد در کمال متانت و خونسردى اینطور پاسخ مى دهد: «من به 
عنوان تهیه کننده مشکلى با گفتن دستمزدها ندارم، اما پاسخ به 

این سئوال حق نگار جواهریان است.»
- فیلم «نگار» یکسال قبل از ازدواج جوان و جواهریان فیلمبردارى 

و ساخته شد.

به بهانه پایان فصل دیگرى از «خندوانه»

سایه روشن هاى زندگى نگار و رامبد
قرار بود دیشب نگار جواهریان
آخرین برنامه از فصل چها
مناسبت بد ندیدیم گوشه
و رابطه اش با رامبد جوان

رام
ناش
«خن
بعضى
بار به «
کرده اند،
نشان «خ و
ب رامبد جوان تا
خود را به «خندوانه
برنامه اى اینطور پاسخم
ســحر دولتشــاهى به «خندو
ظرفیت فرهنگى این کار در جامعه
نگار جواهریان هم خیلى اتفاقى و تو
فروتن، کارگردان و مجرى تلویزیون

هست، صورت گرفت. 

جوان و جواهریان
نگار جواهریان و رامبد جوان که اولی
موسیقى» با هم همبازى شدند، هرگ
بعد دســت تقدیر براىآنها یک زن
5است. رامبد جوان 45 ساله که تجر

سای

براى نخستین بار در سینماى ایران اثرى از یک کارگردان 
زن به مراسم اسکار معرفى شد تا براى همیشه در تاریخ 
سینماى ایران نام نرگس آبیار به عنوان اولین کارگردان 

زن که اثرش به اسکار معرفى شده، ثبت شود.
40 سال از نخستین بارى که اثرى از سینماى ایران براى 
حضور در مراســم اسکار معرفى شــد مى گذرد. در سال 
1977 فیلم سینمایى «دایره مینا» به کارگردانى داریوش 
مهرجویى، سینماى ایران را در بخش غیرانگلیسى زبان 
مراســم اســکار داراى نماینده کرد تا به این ترتیب راه 
براى روزهاى درخشان ایرانیان در این رقابت پراهمیت 

سینمایى باز شود.
17 سال پس از اولین حضور همچنان سینماگران پیشرو 
ایرانى بودند که اثرى از آنان به اســکار معرفى مى شــد: 
عباس کیارســتمى با «زیر درختان زیتون» ســینماى 
ایران را در شصت و هفتمین دوره اسکار نمایندگى کرد و 
ادامه دهنده مســیر «بادکنک سفید» به کارگردانى جعفر 
پناهى با فیلمنامه اى از کیارستمى بود. یکسال در این میان 

فاصله افتاد و نوبت به «گبه» محسن مخملباف رسید. 
هفتادویکمین دوره مراسم اســکار را مى توان مقطعى 
محســوب کرد که براى نخستین بار ســینماى ایران 
توانســت در این مراســم خودنمایى کند. اثرى از مجید 

مجیدى با عنوان «بچه هاى آسمان» راهى اسکار شد و به 
این ترتیب این کارگردان گام اول را در مسیر رکورددارى 
برداشــت. فیلم مجیدى در جمع پنج نامزد نهایى اسکار 
جاى گرفت اما هنوز در نیمه دهه 70 زمان آن نرسیده بود 

دست سینماى ایران به مجسمه طالیى برسد.
بعد از آن، هر ســال غیر از یــک دوره که «بیدمجنون» 
در رقابت با «خیلى دور، خیلى نزدیک» بازنده شــد، هر 
وقت فیلمى از مجیدى امکان معرفى از ســوى سینماى 
ایران به اسکار را داشت، هیچ کارگردان دیگرى نتوانست 
از مجیدى پیشــى بگیرد و اثرى از این فیلمســاز راهى 
مراسم آمریکایى شد. از «رنگ خدا» و «باران» تا «آواز 
گنجشک ها» و «محمدرسول ا...(ص)». بعد از «بچه هاى 
آســمان» هیچیک از فیلم هاى مجیدى نتوانســتند به 
موفقیتى در اســکار دســت پیدا کنند و با این حال این 
کارگردان در میان ســینماگران ایرانى رکورددار معرفى 

اثرش به آکادمى علوم و هنرهاى سینماست.
رکورددار بعدى که البته پرافتخارترین کارگردان ایرانى در 
اسکار محسوب مى شود، اصغر فرهادى است. فیلم هاى، 
«درباره الى»، «جدایى نادر از ســیمین»، «گذشــته» و 
«فروشنده» ساخته این کارگردان به عنوان نماینده ایران 
در اسکار حضور یافتند و از این چهار فیلم «فروشنده» و 

«جدایى نادر از سیمین» اسکار طالیى را براى سینماى 
ایران به ارمغان آوردند.

رضا میرکریمى رتبه بعدى را در جمع رکور دداران به خود 
اختصاص داده اســت. «خیلى دور، خیلى نزدیک»، «یه 
حبه قند» و «امروز» آثار میرکریمى بودند که براى معرفى 
به اسکار انتخاب شدند، اما «یه حبه قند» بنا به صالحدید 
مدیریت وقت سینما (جواد شمقدرى) به آکادمى معرفى 

نشد.
بهمن قبادى با دو فیلم «زمانى براى مستى اسب ها» و  
«الك پشــت ها هم پرواز مى کنند» فرصت آن را داشت 

که در دو دوره سینماى ایران را در اسکار نمایندگى کند.
رسول صدرعاملى با «من ترانه 15 ســال دارم»، پرویز 
شــهبازى با «نفس عمیق»، کامبوزیا پرتوى با «کافه 
ترانزیت»، رسول مالقلى پور با «میم مثل مادر» و مهدى 
نادرى با «بدرود بغداد» هر کدام یک بار شانس نمایندگى 

سینماى ایران را در اسکار داشتند.
حاال نرگس آبیار با «نفس» به عنوان نماینده ســینماى 
ایران در اسکار 2018 معرفى شده است تا به این ترتیب 
براى نخســتین بار یــک کارگــردان زن ایرانى امکان 
نمایندگى سینماى ایران را در این مراسم جهانى داشته 

باشد.

تمام افتخارات ایران در مهمترین جایزه سینمایى جهان

و اسکار تعلق گرفته به...
 فیلمبردارى فیلم سینمایى «به وقت شام» ساخته جدید ابراهیم حاتمى کیا در تهران به پایان رسید. این فیلم در تهران 
و شیراز در دکورهاى ساخته شده  و در شــهرك دفاع مقدس و باند فرودگاه  فیلمبردارى شد. «به وقت شام» یکى از 
آثار مهم با موضوع داعش اســت  که با آغاز ماه مبارك رمضان  در یکى از فرودگاه هاى نظامى  آغاز شــد.  با توجه به 
حساسیت هاى خاص ابراهیم حاتمى کیا  انجام مراحل پست پروداکشن فیلم طوالنى خواهد بود و فیلم براى حضور در 
جشنواره سى و ششم فیلم فجر آماده مى شود.  
بنابراین گزارش، هــادى حجازى فر و بابک 
حمیدیان تنها بازیگران مرد ایرانى فیلم هستند 
که در این اثر حضور دارند. جمعى از بازیگران 
مطرح ســورى و لبنانى در این فیلم به ایفاى 

نقش مى پردازند.
هادى حجازى فر حدود ســاعت یک بامداد 
دیروز چهارشنبه با انتشــار تصاویرى زنده از 
پشت صحنه این فیلم سینمایى در اینستاگرام 
خود از پایان فیلمبــردارى فیلم جدید ابراهیم 
حاتمى کیا خبر داد. در پشت صحنه اختتامیه 
فیلمبردارى «به وقت شام» محمد خزاعى از 
این فیلم سینمایى به عنوان یک کار بزرگ یاد کرد و بابک حمیدیان هم در صحبت هاى کوتاهى گفت که در این فیلم 

بار بسیار سنگینى بر دوش او و هادى حجازى فر بوده است.
همچنین عوامل پشت صحنه «به وقت شام» جشن کوچکى را به مناسبت پایان فیلمبردارى این فیلم سینمایى برگزار 
کردند و عوامل گروه این فیلم سینمایى به یادگار عکس هایى را با ابراهیم حاتمى کیا انداختند. بعد از بریدن کیک اختتامیه 
فیلمبردارى «به وقت شام» توسط ابراهیم حاتمى کیا، بابک حمیدیان با قرار گرفتن در کنار هادى حجازى فر که مشغول 
فیلمبردارى از این مراسم بود، گفت: «در این مدت بار سنگینى بر دوش من و هادى حجازى فر بود و امیدوارم که توانسته 

باشیم این بار را سالم بر روى زمین گذاشته باشیم.»

سرى جدید «دوربین مخفى» در راه است

حاشــیه هاى ممانعــت از حضــور «جناب خــان» در 
«خندوانــه» بخاطر رقم باالیــى که مالــک کاراکتر از 
گردانندگان درخواســت کرده بود همچنــان ادامه دارد و 
در این بین اظهارنظر عادل بزدوده طراح عروســک هاى 
مجموعه هایى همچون «شهر موش ها» و «قصه هاى 
تا به تا» که درخواست مالى باالى مالک را زیر سئوال برده 

جالب به نظر مى رسد.
عادل بــزدوده که ســاخت عروســک هاى بســیارى 
در مجموعه هایى چــون «قصه هاى تابه تا»، «شــهر 
موش ها»، «خونه مادر بزرگــه»، «الو الو من جوجوام» و 
«گلنار» را در کارنامه اش دارد با حضور در برنامه «فرمول 
یک» درباره روال ســاخت عروسک ها از جمله «زى زى 

گولو» توضیح داد: «زى زى گولو» با دیگران فرق داشت 
و خانم برومند موجودى مى خواست که شکل همه باشد 
و شکل هیچکس نباشد! این چالش بزرگى بود و من 300 
طرح مختلف زدم و آخر سر به مرضیه که خواهرزن عزیز 
من است گفتم بیا با خمیر شروع به طرح زدن کنیم. خانم 
برومند یک خمیر را گرد کرد و ســپس سر و گردن را چند 
ســانت باال برد و به یک دایره بزرگ تبدیل شد و آخر سر 

گفت موجودمان همین است.
وى در پاسخ به سئوال على ضیاء، مجرى برنامه «فرمول 
یک» مبنى بر نحوه مالکیت عروســک ها و اظهارنظر او 
درباره «جناب خان» تصریح کــرد: اگر برنامه رامبد نبود، 
«جناب خان» ، «جناب خان» نمى شــد و اگر من نوعى 

بخواهم بگویم عروسکى که با کل متریال و طراحى اش 
دو میلیون بیشــتر قیمت ندارد، ایکس میلیــارد مى ارزد، 
خیلى بد است، تلویزیون کارش در مقابل این زیاده خواهى 

خوب بوده است.
بزدوده اذعان کرد: متأسف مى شوم که عروسک را به ِکِرم 
مى فروشند و عکسش را روى اتوبوس ها مى زنند. اینگونه 
آن عروسک مى میرد. البته تبلیغ عیبى ندارد اما نه اینگونه. 
این هنرمند در پاسخ به طرح این مسئله از جانب ضیاء که 
شنیده مى شود «جناب خان» در فصل 5 برمى گردد، گفت: 
اگر «جناب خان» در ســرى پنجم برگردد هم فایده اى 
ندارد. دیگر ماجرا رسانه اى شده است و حتى من که ربطى 

به ماجرا ندارم، اظهارنظر کرده ام.

دیدگاه خالق «زى زى گولو» درباره «جناب خان»: 

عروسک «جناب خان»، 2 میلیون بیشتر نمى ارزد

فیلم حاتمى کیا در جشنواره فجر رونمایى مى شود

«به وقت شام» به «کیک برى» رسید 

آرش ظلى پور شــاید براى مخاطبان پیگیر تلویزیون 
چهره جدیدى باشــد و ســابقه تصویرى مردم از او به 
برنامه «سه ســتاره» و چند حضور کوتاه مدت در دیگر 
برنامه ها برگردد، اما او یک روزنامه نگار قدیمى اســت 
و اهالى رسانه به خوبى با نامش آشنا هستند. حاال این 
روزنامه نگار سابق چند سالى مى شود که رداى مجریان 
را بر تن کــرده و بعد از چند برنامه که در کنار احســان 

علیخانى حضور داشت، حاال 
برنامه گفتگو محور «من 
و شما» را به تنهایى اجرا 

مى کند. خبرگزارى فارس با او گفتگویى انجام داده که 
بخش هایى از آن را مى خوانید:

تو سال ها در کنار احسان علیخانى 
بودى، چقدر از او تأثیر گرفتى؟

آدم ها نمى توانند بگویند که از هم تأثیر نمى گیرند. من 
و احسان سال هاســت با هم زندگى کردیم و خیلى از 
رفتارهاى من ناخودآگاه شبیه رفتارهاى این آدم است، 
ضمن اینکه من در خیلى از برنامه هاى او حضور داشتم 
و روى من تأثیرگذاشته است. اما من این را همیشه در 
ذهنم پرورش دادم که شــبیه به احسان علیخانى اجرا 

نکنم.
در بُعد برنامه سازى چطور؟

ُخب احســان علیخانى قبل از اینکه یک مجرى درجه 
یک باشــد، یک برنامه ساز درجه یک 
اســت و در این زمینه از هوش باالیى 
برخوردار اســت. من خیلى وقت ها در 
برنامه سازى با خودم فکر مى کنم اگر 
احسان در چنین شرایطى بود چه کار مى 
کرد و چه رى اکشنى از خودش نشان مى 
داد؟ به طور کلى او تأثیر زیادى بر روى من 

داشته و امیدوارم تأثیر مثبتى گذاشته باشد.
پس در زمینه اجــرا نمى خواهى به 

سمت، سبک و سیاق او بروى؟
قطعاً نه. هیچکس دوست ندارد کپى کند. محبوب 
ترین بازیگران و مجریان دنیا هم دوست ندارند 
شبیه به بزرگان حوزه هاى خود هنرنمایى کنند. 
من قطعاً دوســت دارم به جایگاهى که احسان 
داشته برسم  ولى نه با همان روش اجرایى که او در 

طول این سال ها به نام خودش ثبت کرده است. 

نام و چهره امیرحسین قهرایى با «دوربین مخفى» 
گره خورده است و بســیارى از مردم شوخى هاى 
او با گروه هاى مختلف جامعــه از مردم کوچه و 
خیابان بگیریم تا بازیگر و هنرمند و... را به خاطر 
سپرده اند و با آن صحنه ها، لبخند به لب هایشان 
نشســته اســت. البته قهرایى پیــش از اینکه با 
کارگردانى و تولید مجموعه هاى متنوع «دوربین 
مخفى» شناخته شود در دهه 60 و 70 کارگردانى 
آثار خاطره انگیزى مانند «على کوچولو» و «چاق 

و الغر» را کارنامه داشته است. 
قهرایى درباره کارهاى این روزهایش مى گوید: 
درگیر ســرى جدید «دوربین مخفى» هستم و 
تا االن ده اپیزود از ســرى جدید را فیلمبردارى
 کرده ایم. او درباره ســوژه ها و مخاطبان دوربین 
مخفى جدید هم توضیح داد: مخاطبان ما مردم 
عادى هستند اما این ســرى یک تفاوت مهمى 
دارد اینکه ما دوربین مخفى مان همراه با تحلیل 
خواهد بود و با حضور دکتر سارا منصفى و همینطور 
شرکت کنندگان در اســتودیو رفتارها و کنش ها 
مورد تحلیــل جامعه شناســانه و روانکاوى قرار 
مى گیرد. پرســش دیگرى که با قهرایى در میان 
گذاشته شــد دلیل کمتر مورد توجه قرار گرفتن 
«دوربین مخفى» در ایران بــود،  او در این رابطه 
توضیح داد: اولین دلیل این اســت که «دوربین 
مخفى» بر خالف آنچه به نظر مى  رســد و مردم 
فکر مى کنند تولیدش خیلــى هزینه بر مى دارد، 
شما در روز خیلى کم مى توانید برداشت قابل قبول 
داشته باشید، مثل یک فیلم نیست که سناریو آماده 
باشــد،  بازیگران حرفه اى بیایند و همه چیز روى 
برنامه پیش برود و نهایتًا برداشت صورت گیرد، 
ما در «دوربیــن مخفى» حداکثر دو ســه دقیقه 

مى توانیم در روز فیلمبردارى مفید داشته باشیم.
این کارگردان ادامه داد: دلیل بعدى این اســت 
که به هر حال ســوژه هاى ما به دالیل فرهنگى 
محدودتر و خاص تر اســت و از طرفى مردم ما 
مشکل زیاد دارند، سطح تحملشــان کم است، 
نمى توان شوخى هاى خیلى سنگین انجام داد. در 

واقع نقطه جوش مردم ایران پایین است.
قهرایى در پایان تأکید کرد: باید بین مردم آزارى با 
دوربین مخفى تمایز قائل شد، من باور دارم برخى 
کارهاى خارجى که به اسم  دوربین مخفى انجام 
مى شود در واقع مردم آزارى است و در شأن ما و 

متناسب با فرهنگمان نیست.

مجرى برنامه «من و شما»:
من احسان علیخانى نیستم

 نمى توان با مردم ایران 
شوخى سنگین کرد!
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عده اي از غذاها در بدن بعضی از افراد تبدیل به انرژي و 
در عده اي دیگر تبدیل به ماده و در بعضی تشکیل رسوب 

را باعث می شوند.
انواع غذاها و ترکیبات در بــدن افراد پرانرژي و فعال به 
راحتی به انرژي و ماده تبدیل می شود و در این اشخاص 
انرژي و نو سازي بدن مرتباً با انواع غذاها قابل انجام است 
و در افراد کم انرژي، بعضی از غذاهاى سبک و انرژي ساز 
به خوبی تبدیل به نیرو می شــود و در عده اي دیگر 
که داراي حداقل نیرو و انرژي می باشند، اغلب 
غذاها تبدیل به ته نشین و مواد زاید می شود. 
 هر چه این افراد بیشــتر از انــواع غذاها 
بهره می گیرند رسوب بیشتر در مجاري 
آنان تشــکیل می شــود و عوارض 
خطرناك به وجود مــی آید. این افراد 
باید از حداقــل غذاها بهــره گیرند 
و کمبود نیروي خــود را از فعالیت و 
حرکات و ورزش به دست آورند که هر 
چه آنها غذا بیشتر مصرف کنند، دچار 

مشکالت جدیدتري می شوند.

آب نارگیل نوشیدنى است که این روزها زیاد از خواص 
و توصیه به مصرف آن صحبت مى شود.

اگر فصل نارگیل باشد چه بهتر که از تازه آن استفاده 
کنیم و در مواقعى که دسترسى به تازه اش نداریم کمى 
به ســراغ محصوالت موجود در بازار برویم. به شما 
پیشنهاد مى کنیم حتماً آب نارگیل را به دلیل فواید زیر 

صبح ناشتا میل کنید.

آبرسانى بدن
بدن براى انجام فعالیت هاى حیاتى به الکترولیت نیاز 
دارد تا ضربان قلب منظم شود و تبادل مواد بین سلول 
ها و محیط اطراف به بهترین شکل انجام شود. تبادلى 
که باعث خروج مواد سمى و مضر از سلول ها شده و 
مواد غذایى را به آنها مى رساند. آب نارگیل به عنوان 
تنظیم کننده الکترولیت ها و PHخون عمل مى کند.

پتاسیم
بدن به طور متوسط روزانه به 3000 میلى گرم پتاسیم 
نیاز دارد. با خوردن یک فنجان آب نارگیل به راحتى 
600 میلى گرم از این نیاز به بدن مى رســد. درست 
مثل اینکه یک موز بزرگ میل کرده باشید. یک موز 

متوسط در حدود 500 میلى گرم پتاسیم دارد.

نشاط
یکى دیگر از خواص آب نارگیل رفع خســتگى بعد 
از یک شــب زنده دارى و بى خوابى است. اگر خیلى 
سرحال نیســتید یا شــب قبل را میهمانى بوده اید، 
مى توانید صبح ناشــتا با نوشــیدن یک فنجان آب 

نارگیل سرحال شوید.

انرژى
این آب درست مثل یک نوشابه انرژى زا عمل مى کند. 
نوشابه هاى انرژى زا به دلیل وجود شکر بهتر است از 
رژیم غذایى حذف شود. به جاى آن مى توانید از آب 
نارگیل استفاده کنید. همچنین باعث مى شود تمرکز 

مغز هم بیشتر شود.

کافئین
کافئین موجود در قهوه باعث رفع خستگى و افزایش 
ســطح انرژى بدن مى شــود. ولى مشکل کافئین 
آنجاســت که بدن را دهیدراته مى کند. بنابراین اگر 
کمى آب نارگیل را همراه با قهوه خود بنوشــید، هم 
طعم جدیدى به آن داده اید و هم اثرات منفى دهیدراته 

کردن کافئین را از بین برده اید.
از آنجا که آب نارگیل حالت اســیدى بســیار کمى 
دارد به راحتــى مى توانید آن را صبح ناشــتا با معده 
خالى میل کنیــد. با این کار شــما از فواید آن یکجا 

استفاده مى کنید.

تصور اکثر مردم در سراســر جهان این 
اســت که اتخاذ یک رژیم غذایى فقیر 
و ســبک زندگى بى حرکــت، منجر به 
افزایش وزن در آنها شــده است. این در 
حالى است که بین ابتال به چاقى و عادات 
غلط خــواب، ارتباط بســیار تنگاتنگى 

وجود دارد.
در اینجا رایج تریــن خطاهایى که قبل 
از خواب، باعث چاقى مى شــوند، یشتر 

معرفى شده اند.

مصرف مــواد غذایى چند 
دقیقه قبل از خــواب و در اواخر 

شب 
مصرف موادغذایى چنــد دقیقه قبل از 
خواب اشتباهى است که منجر به افزایش 
سطح انسولین مى شــود. این روند خود 
کاهش تولید هورمــون مالتونین را به 
دنبال دارد و منجر بــه کاهش کیفیت 

خواب شبانه مى شود.
 بــراى جلوگیرى از بروز این مشــکل، 
توصیه این اســت که مواد غذایى ســه 
ســاعت قبل از زمان خــواب مصرف 

شوند.

مواجهه مســتقیم با نور در 
شب 

مواجهه مستقیم با نور در شب عالوه بر 

اینکه با انتشار و تولید مالتونین تداخل 
دارد، باعــث افزایش تولیــد هورمون 

کورتیزول نیز مى شود.
 هورمون کورتیزول که مرتبط با استرس 
اســت، خود عاملى براى افزایش وزن 
شناخته شده و بیشــتر منجر به افزایش 

چاقى شکمى مى شود. 
خاموش کردن دســتگاه هاى دیجیتال 
در هنگام شب و تاریک نگهداشتن اتاق 
خواب براى بهبود کیفیت خواب شبانه 

توصیه مى شود.

ورزش هاى سنگین در شب 
درست است که سبک زندگى بى حرکت 
خود عاملى براى ابتال به چاقى محسوب 
مى شــود، ورزش بیش از حد در هنگام 
شــب نیز خود عاملى بــراى افزایش 
دماى بدن و ســرکوب آزادى مالتونین 

است. 
ورزش شبانه همچنین مى تواند منجر به 
انتشار بیش از حد دوپامین و کورتیزول 
شود و مشکالت خواب را ایجاد کند. از 
انجام ورزش هاى ســنگین سه ساعت 

قبل از خواب باید اجتناب کرد.

وبگردى
وبگــردى در شــب قبل از خــواب نیز 
مى توانــد بــا تحریک کورتیــزول و 

دوپامین منجر به تداخل با خواب شبانه
 شود.

محققان به همه افــراد توصیه مى کنند 
پیش از خواب مانیتورهایشان را خاموش 

کنند. 
نور آبى مانیتورها مغز شــما را که براى 
خواب آماده مى شود دچار اختالل کرده 
و خوابیدن را ســخت مى کند. دقیقًا به 
همین دلیل است که خواندن کتاب هاى 
کاغذى قبل از خواب توصیه مى شــود. 

فعالیتى کــه باید جایگزین اســتفاده از 
تکنولوژى حین خواب کنید.

عدم تنظیم ساعات خواب 
تحقیقــات متعــدد ارتباط قــوى بین 
مشــکالت ســالمت و فقر خواب پیدا 

کرده اند. 
طبق گزارش هاى منتشر شده، مردانى 
که به مقدار کافى نمى خوابند بیشتر در 
معرض ابتال به دیابت و چاقى قرار دارند.

ویتامین B12 یکى از ضرورى ترین ویتامین ها براى 
سالمت کلى بدن است و در تولید سلول هاى سالم و 

حفظ عملکرد مناسب اعصاب نقش دارد.
کمبود ویتامین B12 در کسانى که دچار مشکالت 
گوارشى هستند و یا داروهاى اســید معده دریافت 
مى کنند و همچنین در کسانى که رژیم هاى گیاهى را 

انتخاب کرده اند، شایع است.
با این حال از هشت حقیقت مهم در مورد فقر ویتامین 

B12 نباید چشم پوشى کرد:

فقر ویتامین B12 با خســتگى مدام در 
ارتباط است 

اگرچه ویتامین B12 در تولید ســلول هاى خونى و 
حمایت از عملکرد اعصاب مؤثر است اما نقش مهمى 
نیز در تبدیل مواد مغذى به انرژى دارد. اگر شما مدام 
احساس خستگى و ضعف مى کنید، وقت آن رسیده 
که ویتامین B12 بیشترى را از راه رژیم غذایى دریافت 

کنید. فراموش نکنید کــه محصوالت حیوانى مانند 
گوشت قرمز و تخم مرغ، بوقلمون، مرغ، ماهى و شیر 

بیشترین میزان ویتامین  B12  را دارند.

گیاه  خواران آسیب پذیرتر هستند
 بیشترین میزان ویتامین B12  در محصوالت حیوانى 
یافت مى شود و کســانى که تابع رژیم هاى غذایى 
گیاهى هستند، براى جلوگیرى از ابتال به فقر ویتامین 
B12  باید مکمل هاى این ویتامین را دریافت کنند. 

خستگى و سرگیجه هاى مداوم از عالیم اصلى فقر 
ویتامین B12  در گیاه خواران است.

سالمندان در معرض خطر هستند 
هر کســى در هر ســنى مى تواند دچار فقر ویتامین 
B12 شود اما مشــکالت جدى سالمتى در صورت 

فقر این ویتامین زمانى بیشتر مى شود که شما بیش 

از 50 سال سن داشــته باشــید. در صورت تشدید 
مشــکل و عدم جبــران فقــر ویتامیــن B12 از 
طریق غذا در بزرگســاالن، بنا به توصیه پزشــک 
شــاید نیاز به تزریق ایــن ویتامین و یا اســتفاده از 

مکمل ها باشد.

داروهاى سوزش ســر دل مقصر فقر 
ویتامین B12 هستند

 این داروها از آنجا که تولید اســید معده را سرکوب 
مى کنند، جذب ویتامین B12 را سخت تر مى کنند. 
اگر داروهاى تجویزى براى سوزش سر دل مصرف 
مى کنید و عالیمــى از قبیل ضعف، ســرگیجه یا 
خستگى دارید، با پزشــکتان درباره احتمال کمبود 

ویتامین B12 مشورت کنید. 

عوارض کمبـــود 
B12 ویتامین

2که ویتامینB12 بیشترىرا از راه رژیم غذایى دریافت 

عوارض کم
ویتامین

ممکن است فقر ویتامین B12 با دمانس 
اشتباه گرفته شود

نشانه هاى کمبود این ویتامین اغلب مشابه زوال عقل 
است، از قبیل از دست دادن حافظه، گیجى، مشکالت 
تفکر و استدالل و همین مســئله تشخیص کمبود 
ویتامین از زوال عقل را مشکل مى کند به خصوص 
افرد مسن که در معرض خطر هر دوى اینها هستند و 

غالباً شرایطشان با هم تداخل دارد. 

زنان بیشترین نیاز به ویتامین B12 را 
دارند 

هرکسى به این ویتامین نیاز دارد اما افراد خاصى مانند 
 B12 سالمندان و زنان باید بیشترین میزان ویتامین

را دریافت کنند. 

6 میوه اى که آبرسانى 
به بدن را 
افزایش مى دهد
 اضافه کردن برخى میوه ها و ســبزیجات به بطرى آب ورزش مفید است از جمله آنها 

مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
طالبى:  طالبى حاوى الکترولیت هایى همچون سدیم و پتاســیم است. بعد از اینکه آب 
داخل بطرى را مصرف کردید تکه هاى طالبى را با کمى نمک بخورید، این کار باعث مى شود 
که کامًال الکترولیت هاى از دست رفته دوباره تأمین شوند. مى توانید مقدارى خیار نیز در کنار 

طالبى در آب بیاندازید.
 توت ها: توت ها حاوى فیبر زیادى هستند. خوردن توت ها باعث مى شود که بدن از باکترى ها پاك 

شود و احتمال سرطان روده کمتر شود. توت ها باعث خوشطعم تر شدن آب نیز مى شوند.
 سیب: براى اینکه عضالت خوب کار کنند بدن نیــاز به آهن دارد. آهن باعث مى شود که گلبول هاى 
قرمز خون بتوانند به خوبى اکســیژن را حمل کنند. یک ســاعت ورزش 5/7 درصد میزان آهن را پایین 
مى آورد. در صورتى که مواد معدنى بدن کم شوند احتمال دارد که فرد کم خونى بگیرد و میزان انرژى او کم 

شود.  اضافه کردن سیب به آب باعث افزایش آهن بدن مى شود.
لیمو ترش: لیموترش باعث بهتر شدن سیستم ایمنى بدن مى شود. این ماده غذایى ویتامین C دارد. 

هندوانه: هندوانه حاوى آمینو اسید است و باعث کاهش سوزش در عضالت مى شود. هندوانه بدن را خنک مى کند.
 پرتقال: گلوک ز موجود در آب پرتقال باعث مى شود که انرژى بدن تأمین شود. همچنین آب پرتقال ویتامین D دارد 

که از ایجاد ضعف و درد در عضالت مى کاهد.

صبح ناشتا بدنتان را با 
یک نوشابه انرژى زا

شگفت زده کنید!

تأثیر متفاوت غذاها
 در سیستم بدن افراد

قبل از خواب چکار کنیم که چاق نشویم!
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شعارهاى اعـــتــــــــــــراضى 
بـراى شــجـــــــــــــــــاع  

«فســخ فود». این تیتر روزنامه هدف در واکنش 
به ماجراهاى باشــگاه استقالل اســت. زمانى 
که این جلد بســته شــده، هنوز خبرى از دعواى 
عوامل باشــگاه روى آنتن زنده 90 نبوده اســت 
اما حتى قبل از رقم خــوردن این درگیرى لفظى 
و افشــاگرى  مبهوت کننده هم، امیــد چندانى 
بــه سرنوشــت منصوریــان در باشــگاه وجود

 نداشت.

تیتر هدف در کنار درخواست براى پایان همکارى 
استقالل با ســرمربى اش، به رستوراندارى او نیز 
کنایه مى زند. ماجرایى که در ماه هاى اخیر همیشه 
شــرایط را براى انتقاد از این مربى فراهم آورده 
است. خیلى ها بر این باور هستند که على منصور 
سرگرم فعالیت هاى تجارى اش شده و تمرکز کافى 
را براى کار کردن در استقالل ندارد. پیش از او نیز 

به شکست انجامیده و تمرکز را از آنها گرفته است.
ســرمربى آبى ها به اشــتغالزایى براى 150 نفر 
افتخــار مى کند اما ایــن موضوع تــا زمانى که 
آرزوى میلیون ها هوادار تباه شود، هیچ فایده اى 
نخواهــد داشــت. شکســت ها جبران شــدنى 
هســتند. امتیازهــاى از دســت رفته، شــاید با 
چند نتیجه خوب به فراموشــى ســپرده شــوند 

بــه ایــن ســادگى از یادهــا نخواهــد رفت. 
منصوریان بایــد انتخاب بــزرگ زندگى اش را 
انجام بدهد. او یــا باید با همه وجــود خودش را 
وقف فوتبال کند و یا در دوران بعد از اســتقالل، 
با فراغ بــال به رســتوران هایش بپــردازد. بین 
گســترش  و  فوتبالــى  اعتبــار  گســترش 
شعب رستوران منصوریان، فقط یک گزینه اتفاق 

AFC شکایت  ها را 
عودت داد 

برخــى از شــکایت هاى بازیکنــان داخلى از 
باشگاه هاى پیشین خود به AFC به فدراسیون 

فوتبال ایران عودت داده شده است. 
  برخى بازیکنان داخلــى ایرانى که با 
وجود صدور آراى کمیته انضباطى 
موفق به دریافت مطالبات خود 
از باشگاه هاى پیشین خود 
نمى شدند، شکایتشان را به 
AFC بردند. کنفدراسیون 
فوتبال آسیا نیز در پى این 
مســئله از این باشگاه ها 
خواســتار توضیح شد که 
همین مسئله شکایت هاى 
دیگرى را هم از سوى برخى 

بازیکنان در پى داشت.
بــا ایــن حــال برخــى 
شــکایت هاى بازیکنان به 
AFC به داخــل ایران عودت 
داده شــده اســت تــا پیش از 
رسیدگى کنفدراســیون فوتبال 
آسیا، پرونده این بازیکنان در کمیته تعیین 
وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال رسیدگى 
شود. AFC پرونده شــکایت بازیکنانى را به 
داخل ایران عودت داده است که مستقیم به این 
کنفدراســیون شــکایت کرده اند، در حالى که 
پیش از هر چیز مراجع ذیصــالح داخل ایران 
باید در خصوص این پرونده ها رأى صادر کرده 
و اگر منجر به نتیجه نشد، AFC به شکایت ها 
رسیدگى مى کند و از باشگاه هاى خاطى 

توضیح مى خواهد.

نصــف جهــان دیدارهــاى سپاهان-پرســپولیس 
سال هاست که از سوى کارشناسان، رسانه  ها و هواداران 
به الکالسیکوى ایرانى مشهور شده و همیشه این دیدارها 

حواشى خاص خود را داشته است.
 به گــزارش نصف جهان،هواداران دو تیم همیشــه در 
آستانه دیدار تیم هاى متبوعشان کرى هاى وحشتناك 
و ویران کننده اى را با یکدیگر ســر مــى دهند. پس از 
اعالم سخنگوى باشگاه ســپاهان مبنى بر اینکه طبق 
قانون 10درصد ورزشــگاه نقش جهان  و کمتر از پنج 
هزار ســکو را به هواداران پرســپولیس اختصاص مى 
دهند، ســرخ ها در حمله این موضع اعــالم کردند که 
تعداد آنها خیلى باالســت و باید نصف ورزشگاه نقش 
جهان در اختیار آنها باشد. هواداران سپاهان هم در پاسخ 
به آنها گفتند که سهم تخصیص داده شده به هواداران 
سرخ درست مطابق تعداد آنها در اصفهان است!  تعداد

پرسپولیسى ها در اصفهان بیشتر از چهارهزار و 500نفر 
نیست و همین سکوها براى آنها کافى است.  همچنین با 
توجه به نتایج خوب پرسپولیس در یکى دو فصل گذشته 
هواداران پرســپولیس و برخى پیشکسوتان این تیم در 
مطالبى گفته اند که ســپاهان مانند قبل قوى نیست و 
حسابى از سرخ ها هراس دارد. پاسخ هواداران سپاهان و 
اصفهانى هاى حاضــر جواب به این کــرى خوانى ها 
جالب بود. آنها در وهله اول ســه بار چهار تایى شــدن 
پرسپولیس توسط ســپاهان را یادآورى کرده اند. یکى 
از هواداران  ســپاهان در این باره نوشته: «نمى خواهیم 
مانند پرسپولیس  و اســتقالل از آمار و ارقام زمان هیتلر 
سخن بگوییم! منظور ما همین لیگ برتر و ده سال اخیر 
است که سپاهان در جام حذفى و رقابت هاى لیگ سه 
بار پرسپولیس را چهار تایى کرده است. البته پرسپولیس 
توســط تیم هاى دیگر هم بارها چهار تایى شده و شاید 
اگر بخواهد لقب یک تیــم اروپایى را براى خود انتخاب 
کند شالکه 04 آلمان گزینه خوبى خواهد بود. پنج شنبه 
روز دیدار سپاهان بورسیا دورتموند و پرسپولیس شالکه 

04 است!»
اما فراى همه این کرى خوانى ها نگاه دیگر داشته باشیم 

به بازى امشب: تیم سپاهان اصفهان ساعت 20 امشب در 
ورزشگاه نقش جهان میزبان شاگردان برانکو ایوانکوویچ 
در پرسپولیس تهران اســت و امیدوار است با شکست 
قرمزپوشــان پایتخت، حذف از جام حذفى و شکست 
مقابل فوالد خوزستان در لیگ برتر را به فراموشى بسپارد 
تا از بحران این روزهاى خود خارج شود و تا حدى فشار 

هواداران را از روى دوش خود بردارد.
زردپوشــان اصفهانى در دیدارهاى گذشته خود نشان 
دادند که با در اختیار داشتن توپ و میدان بازى مالکانه اى 
را از خود به نمایش مى گذارند اما در گل کردن ضربات 
نهایى دچار مشکل هســتند و مهاجمان این تیم با بى 
دقتى فراوان بســیارى از فرصت هاى مناسب گلزنى را 

به هدر مى دهند.
على کریمى، بازیکن فصل گذشــته تیم دیناموزاگرب 
کرواسى بار دیگر به جمع طالیى پوشان اصفهان اضافه 
شد تا در کمربند خط میانى سپاهان قرار گیرد تا ارتباط 
خوبى را بین خطوط دفاعى و مهاجمین سپاهان برقرار 
کند و از لحاظ انگیزشى نیز تأثیر بسزایى در بین بازیکنان 

سپاهان ایجاد کند.
سپاهان که با کسب 6 امتیاز از شش دیدار خود در لیگ 
برتر در رده سیزدهم جدول رده بندى قرار دارد، امیدوار 
است با پیروزى در این دیدار و کسب نخستین برد خود در 
ورزشگاه نقش جهان از رده هاى انتهایى جدول رهایى 
یابد و شرایط خود را قبل از مصاف با نفت تهران بهبود 

بخشد.
این دیــدار از آن جهــت اهمیت دارد که تیــم فوتبال 
پرســپولیس در هر دو دیدار فصل گذشــته خود مقابل 
ســپاهان اصفهان به برترى رسیده و شاگردان کرانچار 
به دنبال پیروزى در این دیدار براى جبران دو شکســت 

فصل گذشته هستند.
در آن ســوى میدان شــاگردان برانکو که با صعود به 
مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا از روحیه باالیى 
برخوردارند با آمادگى بســیار باالیى پاى به این میدان 
مى گذارند و از انگیزه هــاى فراوانى بــراى این دیدار 

برخوردارند.

این در حالى اســت که قرمزپوشان پایتخت دیدار هفته 
گذشته خود را مقابل پیکان واگذار کرده و براى جبران 
شکست در آن دیدار پاى به زمین نقش جهان مى گذارند 

تا فاصله خود را تا صدر جدول حفظ کنند.
قهرمان فصل گذشته لیگ در تمام خطوط خود از بازیکنان 
آماده و سرشناســى بهره مى برد و این عامل کار را براى 
تمام حریفان سخت مى کند، البته خستگى ناشى از حضور 
همزمان پرسپولیس در مسابقات لیگ برتر و رقابت هاى 
آسیایى مى تواند به یکى از نقاط ضعف این تیم تبدیل شود 
تا حریفان با انجام یک بازى مالکانه توپ و میدان را از این 
تیم گرفته و با هدف قراردادن عمق خط دفاعى ضربات 

نهایى را به دروازه پرسپولیس وارد کنند.
تقابل سپاهان و پرسپولیس از جذابیت هاى بسیار فراوانى 
برخوردار است و هواداران دو تیم بدون توجه به جایگاه تیم 
محبوبشان در جدول رده بندى با انگیزه خاصى به حمایت 
از تیم خود مى پردازند، در ادوار گذشــته لیگ سپاهان و 
پرسپولیس تقابل هاى جذابى را با یکدیگر داشته اند و این 
بازى به عنوان دربى فوتبال ایران شــناخته مى شود. در 
صورتى که برانکو بازنده این دیدار باشد با توجه به باخت 
هفته گذشته، تیمش با شــرایط بدى گام به رقابت نیمه 
نهایى آسیا مى گذارد و اگر هم کرانچار مغلوب دربى ایران 
شود باید منتظر تحمل یک شرایط فوق العاده سخت باشد. 

شرایطى که در نهایت باعث وداع او از اردوگاه زرد شود.

ه هم، امیــد چندانى 
در باشــگاه وجود ن

سرگرم فعالیت هاى تجارى اش شده و تمرکز کافى 
را براى کار کردن در استقالل ندارد. پیش از او نیز 

هســتند. امتیازهــاى از دســت رفته، شــاید با 
چند نتیجه خوب به فراموشــى ســپرده شــوند 

گســترش  و  فوتبالــى  اعتبــار  گســترش 
شعب رستوران منصوریان، فقط یک گزینه اتفاق 

11 سال گذشت!
11 ســال پس از آخرین جدال ســپاهان و 
پرســپولیس در ورزشــگاه نقش جهان، این 
ورزشــگاه دوبــاره میزبان «دربــى ایران»

 است.
آخرین جــدال ســپاهان و پرســپولیس در 
ورزشگاه نقش جهان به روز 31 شهریور سال 
85 باز مى گردد، دیدارى که بازى برگشــت 
فینال جام حذفى بود و پس از تساوى یک بر 
یک در 120 دقیقه، سپاهان در ضربات پنالتى 
پیروز شد و دومین قهرمانى خود در جام حذفى 

را جشن گرفت.
حاال دقیقًا 11 ســال پس از آخرین جدال دو 
تیم در ورزشگاه نقش جهان، دوباره ورزشگاه 
خانگى ســپاهانى ها میزبان این دیدار خواهد 

بود.
دو تیم فصل گذشته نیز در تاریخ 31 شهریور 
95 به مصاف هم رفتند که آن دیدار با پیروزى 
3 بر یک پرسپولیس در ورزشگاه فوالدشهر 

همراه بود.
 

بـــه 
رستورانت 
برگرد! 

نصف جهان یکى از نقاط ضعف  مشهود پرسپولیس در برابر رقبا، ضربه خوردن از ناحیه 
ضربات ایستگاهى بوده و سپاهان باید در دیدار امشــب بهترین استفاده را از این ضعف 

شاگردان برانکو ببرد.
شاگردان برانکو ایوانکوویچ هفته ششم لیگ برتر را با باخت پشت سر گذاشتند تاکنون 

براى دستیابى به صدر جدول امیدوار به توقف پارس جنوبى باشند.
پرسپولیس که با برترى مقابل االهلى عربستان در جمع چهار تیم برتر آسیا قرار گرفته 
بود، امیدوار بود با پیروزى مقابل پیکان صدر جدول لیگ برتر را نیز از آن خود کند تا شرایط 
براى آنها به بهترین شکل ممکن پیش برود. با این حال آنها در همان دقایق ابتدایى روى 
ضربه ایستگاهى مرتضى آقاخان تسلیم شدند و تا پایان بازى نیز نتوانستند آن را جبران 
کنند تا اولین شکست فصل در کارنامه شان رقم بخورد. آخرین شکست پرسپولیس در 
لیگ برتر مربوط به فصل گذشــته و در هفته سى ام برابر ســیاه جامگان بود. جایى که 
روح ا... سیف اللهى با ضربه ایستگاهى خود ضمن رقم زدن شکست تیم سابق خود، زمینه 

ساز بقاى سیاه جامگان نیز شد. 
دو شکستى که با ضربات ایستگاهى رقم خورده نشان داده جدى ترین راه رسیدن به دروازه 
این تیم ضربات ایستگاهى است و باید دید برانکو ایوانکوویچ براى رفع این نقص که در 

دیدار برابر االهلى عربستان نیز براى آنها دردسرساز شده بود، چه تفکرى خواهد داشت.
شنیده هاى نصف جهان حاکى از آن است که طبق توصیه آنالیزورهاى سپاهان به مربیان 
این تیم، سپاهانى ها در روزهاى گذشته بر روى ضربات ایستگاهى تمرینات ویژه اى را 

برگزار کرده اند.

 نصف جهــان مدافع موفق پرســپولیس اکنون در 
شرایطى به اصفهان باز گشته که این بار پیراهن قرمز و 

شماره 3 حریف سپاهان را بر تن کرده است.
شجاع خلیل زاده خیلى زودتر از آنچه تصور مى شد توانست 

خود را با شرایط پرسپولیس تطبیق دهد و در هفته هاى گذشته 
کمترین نوســان را در جمع سرخپوشــان داشته است. او 

اکنون خــود را مهیاى جدالى دوبــاره در فصل جدید 
مى کند و البته این بار باید براى تقابل با تیم سابقش 
مهیا شود. شــجاع خلیل زاده که حدود پنج فصل 
را با پیراهن ســپاهان به میدان رفته بود، در نهایت 
در لیگ هفدهم به خواســته قلبى اش رسید و به 
پرسپولیس آمد. او این بار با شماره 3 سرخپوشان باید 
مقابل خط حمله سپاهان قرار گیرد و امیدوار است با 
شناختى که از جو آن تیم دارد، بتواند نقش مؤثرى در 
موفقیت و بازگشــت به کورس پرسپولیس ایفا کند.  

شجاع خلیل زاده در تاریخچه دیدار هاى دو تیم نقشى 
جنجالى و  حاشیه  اى هم دارد.حتماً یادتان هست روزى 
راکه فن کشتى شجاع خلیل زاده روى میثم حسینى، بزرگ 
ترین جنجال داورى تاریخ لیگ برتر را رقم زد. شجاع خلیل 
زاده آن روز نقش اول ماجرایى بود که یکى از جنجالى ترین 
مسابقات تاریخ لیگ برتر را رقم زد. پرسپولیس با دایى از 
همان شروع مسابقه ده نفره شد و باخت تا کنفرانس سرمربى 

پرسپولیس تاریخى شود. همین شجاع بعدتر براى پرسپولیس و 
دایى تالفى کرد. روزى که در ورزشگاه آزادى توپ را به حمید على 

عسگرى سپرد تا یکى از راحت ترین بردهاى پرسپولیس مقابل مهمترین 
رقیب شهرستانى اش رقم بخورد.

شجاع در نخستین باخت ســپاهان در خانه به پرسپولیس هم کم تقصیر کار 
نبود. بازى رفت فصل قبل در اصفهان را به خاطر بیاورید. روزى که پرسپولیس 
3 – یک برد و رکورد نباختن سپاهان در اصفهان که 12 سال و هشت ماه پابرجا 
مانده بود، شکسته شــد. آن روز و در باخت بد تیم ویسى به پرسپولیس برخى 
هواداران متعصب سپاهان انگشت اتهام را به سوى شجاع خلیل زاده بردند که 
هواى پرسپولیس هوایى اش کرده. از آن بازى درست یکسال مى گذرد اما در تمام 
این یکسال همان هوادارانى که شجاع را متهم به پرسپولیسى بودن مى کردند 
و مى دانستند او دیر یا زود شــاگرد برانکو مى شود آماده اند تا امشب تالفى کنند. 
همین مى شود که بازگشت شجاع به اصفهان این بار کارى مى کند تا همه نگاه ها 

به شماره 3 قرمزها باشد. یقین بدانید خلیل زاده خوش پرش امشب در کانون توجه 
خواهد بود و البته نقش بنگر ثانى را براى هواداران سپاهان بازى مى کند هر چند شاید 

این بازى کارکرد تازه اى برایش داشته باشد. اینکه براى ورود به قلب هواداران پرسپولیس 
میانبر بزند و با گرفتن لقب«باتعصب» که اتفاقاً به نوع فوتبال بازى کردنش خیلى مى آید 
جایگاه ویژه اى نزد آنها پیدا کند. او قبًال هم ســعى کرده و با  رفتارهاى مختلف خود براى

 پرسپولیسى ها در نقش یک متعصب  ظاهر شود و براى او شعارهاى ویژه در ورزشگاه آزادى 
سر دهند. اتفاقى که هنوز آنچنان موفق به نتیجه گرفتن از آن نشده است.

 وى پارسال در چند مقطع و در هنگام عضویت در تیم سپاهان در چند عکس یادگارى نماد 6 پرسپولیس را با 
دستان خود نشان داد و مورد غضب هواداران سپاهان قرار گرفت. برخى گروه هاى هوادارى سپاهان شعارهایى 

را براى خلیل زاده آماده کرده اند تا علیه او سر دهند. 

مهدى طارمى که در فصل گذشته با 18 گل توانست عنوان آقاى گلى را به 
خود اختصاص دهد، سه گل از این تعداد را برابر سپاهان ثبت کرده است.
طارمى در فصل گذشته و در بازى رفت مقابل این تیم در اصفهان دبل کرد 
و در بازى برگشت نیز روى پنالتى عجیب و غریب رامین رضاییان یکى از 
گل هاى تیمش را رقم زد تا با گلى که در لیگ پانزدهم مقابل این تیم به ثمر 
رسانده بود، اکنون با چهار گل زده برترین گلزن قرمزها برابر طالیى پوشان 
اصفهانى باشد.او امشب نیز یکى از مهره هاى خطرناك پرسپولیس برابر 
سپاهان محسوب مى شود که در سوداى گل چهارم فصل هفدهم خود است.

گربه سیاه !

 لزوم بهره گیرى سپاهان از ضربات ایستگاهى

راند دوم مبارزه اصفهان-تهران

عـــتتتتتتتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراضى 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  

AFC شکایت  ها را
عودت داد 

برخــى از شــکایت هاى بازیکنــان داخلى
Cباشگاه هاى پیشین خود به AFC به فدراسی

فوتبال ایران عودت داده شده است.
  برخى بازیکنان داخلــى ایرانى ک
وجود صدور آراى کمیته انضباط
موفق به دریافت مطالبات خ

از باشگاه هاى پیشین خود 
نمى شدند، شکایتشان را به 
AFC بردند. کنفدراسیون 
فوتبال آسیا نیز در پى این 
مســئله از این باشگاه ها 
خواســتار توضیح شد که 
همین مسئله شکایت هاى 
دیگرى را هماز سوى برخى

بازیکنان درپى داشت.
بــا ایــن حــال برخــى

شــکایت هاى بازیکنان به 
AFC به داخــل ایران عودت 
داده شــده اســت تــا پیش از 
رسیدگى کنفدراســیون فوتبال 
آسیا، پرونده این بازیکنان در کمیته تعیین 
وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال رسیدگى 
AFC پرونده شــکایت بازیکنانى را به  Cشود.

داخل ایران عودت داده است که مستقیم به این 
حالى که  کنفدراســیون شــکایت کرده اند، در
پیش از هر چیز مراجع ذیصــالح داخل ایران 
باید در خصوص این پرونده ها رأى صادر کرده 
Cو اگر منجر به نتیجه نشد، AFC به شکایت ها 

رسیدگى مى کند و از باشگاه هاى خاطى 
توضیح مى خواهد.

ى از
یون

که با 
طى
خود
خود

پولیس اکنون در 
ن بار پیراهن قرمز و 

دهاست.
ه تصور مى شد توانست 

دهدو در هفته هاى گذشته 
وشــان داشته است. او 

در فصل جدید  ــاره
ل با تیم سابقش
حدود پنج فصل 
ته بود، در نهایت 
ى اش رسید و به 
 سرخپوشان باید 
 و امیدوار است با

د نقش مؤثرى در 
رسپولیس ایفا کند.  

رهاى دو تیم نقشى 
یادتان هست روزى  ًا
ى میثم حسینى، بزرگ 
 را رقم زد. شجاع خلیل 
ه یکى از جنجالى ترین 
پرسپولیس با دایى از  د.
خت تا کنفرانس سرمربى 

جاع بعدتر براى پرسپولیس و 
گاه آزادى توپ را به حمید على 

 بردهاى پرسپولیس مقابل مهمترین 

ندر خانه به پرسپولیس هم کم تقصیر کار 
ان را به خاطر بیاورید. روزى که پرسپولیس 
2ن در اصفهان که 12 سال و هشت ماه پابرجا

 در باخت بد تیم ویسى به پرسپولیس برخى 
اتهام را بهسوىشجاع خلیل زاده بردند که 
ز آنبازى درست یکسالمى گذرداما در تمام

جاع را متهم به پرسپولیسى بودن مى کردند 
 برانکو مى شود آماده اند تا امشب تالفى کنند. 
 به اصفهان این بار کارى مى کند تا همه نگاه ها 

ید خلیل زاده خوش پرش امشب در کانون توجه 
 براىهواداران سپاهان بازى مى کند هر چند شاید 

ته باشد. اینکه براى ورود به قلب هواداران پرسپولیس 
ب»که اتفاقاً به نوع فوتبال بازى کردنشخیلى مى آید 
براى قبًال همســعى کرده و با  رفتارهاى مختلف خود

صب  ظاهر شود و براى او شعارهاى ویژه در ورزشگاه آزادى 
وفق به نتیجه گرفتن ازآن نشده است.

6امعضویت در تیم سپاهان در چند عکس یادگارى نماد 6 پرسپولیس را با 
 هواداران سپاهان قرار گرفت. برخى گروه هاى هوادارى سپاهان شعارهایى 

علیهاو سر دهند. 

جهنم زرد میزبان ارتش سرخ

تقابل سپاهان 
و پرسپولیس از جذابیت هاى 

بسیار فراوانى برخوردار است و 
هواداران دو تیم بدون توجه به 
جایگاه تیم محبوبشان در جدول 

رده بندى با انگیزه خاصى 
به حمایت از تیم خود 

مى پردازند
به

اى
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مدیر ورزش بانوان باشگاه ذوب آهن گفت: خالى شدن تیم 
هندبال و بسکتبال بانوان با خداحافظى بازیکنان از صحنه 
رقابت ها و مشکالت مالى باشگاه، منجر به عدم تیمدارى 

در این رشته ها در فصل جدید شد.
پروانه شریف زاده در گفتگو با ایمنا در مورد عدم تیمدارى 
باشگاه ذوب آهن در لیگ برتر هندبال بانوان، اظهار کرد: 
طى جلســاتى که با کادر جدید تیم هندبال که قرار بود 
امسال با باشگاه همکارى کنند و کارشناسان باشگاه برگزار 
شد و پس از بررسى هاى انجام گرفته در این مورد به این 

نتیجه رسیدیم تیم هندبال بانوان امسال براى حضور در 
لیگ برتر آماده نیست.

وى ادامه داد: ســعید آذرى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
معتقد به بومى گرایى است و به جذب بازیکن از استان هاى 
دیگر اعتقادى ندارد مگر اینکه در یک پســت بازیکن 
نداشته باشیم و مجبور شویم نیرو جذب کنیم؛ آن هم تنها 

تا سقف 2 بازیکن.
شریف زاده بیان کرد: تعداد زیادى از بازیکنان تیم هندبال 
بانوان ذوب آهن امســال از صحنه رقابت ها خداحافظى 

کــرده بودند و با جــذب یکى، دو بازیکن مشــکل تیم 
برطرف نمى شد و براى تقویت آن باید نفرات بیشترى از 
استان هاى دیگر به خدمت مى گرفتیم که در حال حاضر 

این امکان براى باشگاه میسر نبود.
مدیر ورزش بانوان باشگاه ذوب آهن تصریح کرد: باشگاه 
ذوب آهن مشــکالت مالى و خاص خود را داشــت اما 
خداحافظى برخى بازیکنان هم مزید بر علت شد تا امسال 

تصمیم به عدم تیمدارى گرفته شود.
وى اشاره کرد: اگر قرار اســت هزینه و بودجه اى براى 

تیمدارى در لیگ بانوان خرج شود با توجه به مشکالت 
باشگاه، منطقى تر بود که این تصمیم گرفته شود و به نظر 

من تصمیم آذرى منطقى بود.
شریف زاده گفت: عدم تیمدارى باشــگاه ذوب آهن در 
رشته هندبال بانوان ربطى به نتایج این تیم در فصل هاى 
گذشته ندارد. سال گذشــته هم احتمال قهرمان شدن 
تیم را مى دادیم اما امثال اکثــر مهره هاى تیم از هندبال 
خداحافظى کردند و تیم خالى از بازیکن بود و حضور در 

لیگ امسال  بدون این مهره ها ریسک بود.

استارت لیگ برتر 
هندبال

ســى امین دوره لیگ برتر هندبال باشگاه هاى 
کشور در بخش آقایان از امروز(پنجشنبه) آغاز 

مى شود. 
لیگ هندبال آقایان در فصل جدید با حضور 8 تیم 
برگزار خواهد شد و برابر برنامه ریزى هاى انجام 

شده پیش از پایان سال به اتمام خواهد رسید.
برنامه هفته اول

30 شهریور
نفت و گاز گچساران - پتروشیمى مارون

هپکو - صنعت مس
سنگ آهن بافق - کبیر موتور

نیروى زمینى - سپاهان

در دل برنامــه عجیب و غریب 90 دوشــنبه شــب و 
حرف هایى که طرح شد، پندار توفیقى در دفاع از خود 
پیامکى به عادل فردوســى پور زد. او متنى نوشته بود 
درباره اینکــه چرا این همه عکس بــا بازیکنان جدید 
اســتقالل گرفته اســت. خود را یک تحصیلکرده در 
مقطع دکترى معرفى کرده بود. اشاره داشت به سوابق 
کارى خود در شرکت هاى نفتى و کسب و کار موفقش. 
توفیقى که حاال معاون باشــگاه استقالل است، همه 

این ها را نوشته بود که نشان دهد چقدر توانمند است.
اما پندار توفیقى! او سه سال قبل حدودا براى اولین بار 
در مسیر استقالل قرار گرفت. نسبت خانوادگى دورى با 
امیررضا خادم دارد و در این باره هم خودش و هم معاون 
حقوقى وزارت ورزش در گذشته سخن گفته اند. اینکه 
در ابتدا او به عنوان یکى از اسپانسرهاى کنسرسیومى 
که قرار بود هزینه هاى تیم را تأمین کنند آمد و خودش 
مى گفت قرار است ســالى 2میلیارد به تیم از تجارت 

نفتى اش بیاورد.
او آمد و مشخص نشد آیا این پول را در سال اول داده 

شد بخشى از بدنه یا نه اما بعد از مدتى 
هیئــت مدیره ، باشــگاه. دبیر 

انتقاالت و حاال مسئول نقل و 
هم یکى از 
ن  ا یــر مد

یــى  ا جر ا
تیــم. فقــط در دو 
فصل اخیر او براى 

خریدهاى تیم چیزى حدود 60 میلیارد تومان تعهد مالى 
ایجاد کرده است. به خواست کادرفنى و ماموریتى که 
مدیران تیم به توفیقى داده اند ، او مذاکرات را انجام داده 
و قراردادها را بسته است. در همین مدت پرونده هایى 
مثل پروپئیچ ایجاد شده اســت. بازیکنى با قرارداد دو 
ساله که سال دومش اصًال اجرایى نشد. یا مسئله خارج 

کردن نام روزبه چشــمى از فهرست 
بازیکنان ســال قبل و یک نیم 

فصل بازى نکردن این یار 
جوان.

توفیقى که در آخرین 
اقدامــش ، نقشــى 
کلیدى در دلخورى 
و  رضایــى  کاوه 
مدیــر برنامه هایش 
از آبى هــا داشــته 
اســت. او در ابتداى 
فصــل و درحالــى 
کــه کاوه ، ایــن یار 

کلیــدى از عــدم دریافــت بخشــى از 
مطالباتــش دلخــور بود، رفتــارى با 
مدیــر برنامه هاى این بازیکن داشــت 
که پرونــده حضــور کاوه در تیــم را به کلى

 بست.
زمانى که محســن ابراهیمى ، وکیل ایــن بازیکن به 
باشگاه استقالل رفته بود ، توفیقى در دل حرف هایش با 
این مدیر برنامه ها ، سبک حرف زدنش را سوژه مى کند 

و دســت روى ضعفى مى گذارد که ادامه مذاکرات با 
تنها کانال موجود براى نگه داشــتن کاوه در استقالل 
را مى بندد. کاوه همان زمان به بلژیک رفت و حاال در 
شارلواى این کشور مى درخشد و گل هاى اروپایى هم 
مى زند و البته معوقاتش از فصل قبل را هم با شکایت 
به اى اف سى ، گرفته و اســتقالل قبل از توافق کامل 
با این بازیکن نمى تواند به مسابقات لیگ 
قهرمانان امسال برود.

توفیقى که امســال با 
بازیکنان پا به ســن 
مثــل  گذاشــته اى 
حیــدرى ، رحمتــى ، 
جبــارى و منتظــرى 
قرارداهاى دو سه ساله 
بسته اســت . حاال این 
قراردادهاى رقم درشت 
مى توانند براى تیم ، کابوسى 
در آینده باشند. آنچه افتخارى 
درباره جبارى گفتــه :«جبارى گفته 
آمدم استقالل تا پولم را بگیرم.» به تعهدهایى 
درباره باقى این بازیکنان در صورت جاى نداشــتن در 
برنامه هاى آینده باشگاه قرار مى گیرد. توفیقى که بى 
شک نقشى کلیدى در کنار علیرضا منصوریان در بسته 
شــدن تیم فصل جدید دارد ، بعد از اتفاقات 90 عکس 
پروفایل اینستاگرامش را سیاه کرده بود و در حیقیت به 
سوگ تیم نشســته بود، بى آنکه صریح به هواداران از 

نقشش در این اتفاقات بگوید.

تکلیف نامعلوم 
ورزشگاه امام رضا (ع) 

سعید فتاحى مسئول کمیته مسابقات سازمان 
لیگ در مورد اینکه پس از افتتاح ورزشگاه امام 
رضا (ع) باالخره تیم هاى مشهدى حاضر در لیگ 
برتر از هفته چندم مى توانند میزبان حریفان خود 
در این ورزشگاه باشند، اظهار داشت: این موضوع 
هنوز دقیقا مشخص نیست اما حجت االسالم 
رئیسى تولیت محترم آستان قدس  دستور استفاده 
از این ورزشــگاه را داده و در هفته هاى آتى این 

اتفاق رخ خواهد داد.

حذف 
تیم هایمان 
منطقى بود!

نصف جهان  وقتى روزنامه 
رسمى باشگاه سپاهان 
جلد خود را به ساسان 
انصارى و درخواست 
از او بــراى گلزنــى 
پرســپولیس  بــه 
ص  ختصــا ا
مى دهد،کامًال 

است که  مشخص 
بیش انتظارات از  او 

بــاال رفته از هر زمانى 
شدت محکوم به و  انصارى به 

گلزنى به  سرخ هاى تهران است.
ساسان انصارى با اعداد و ارقامى جالب 
توجه در ابتداى لیگ شــانزدهم پیراهن 
شماره 17 سرخپوشان را از آن خود کرد و 
در صحبت هایش با اعالم اینکه به آرزوى 
دوران کودکى خود دست یافته از انگیزه 
باالیش براى موفقیت در این تیم خبر داد. 

اما شرایط در نهایت به سود او پیش نرفت 
و نتوانســت در چارچوب تاکتیکى برانکو 
و پرســپولیس خودش را تطبیق دهد و با 
توجه به برخى بى مهرى ها ترجیح داد به 

تیم سابق خود بازگردد.
او در بازگشــت به فوالد این بار در نقش 
فرمانده ظاهر شــد تا ضمن اینکه روحیه 
و انگیزه باالى خود را به نمایش بگذارد، 
یک عملکرد فوق العاده و تأثیرگذار نیز از 
خود برجاى بگذارد تا در هفته هاى پایانى 
فصل هم کاندیداى بهترین مهاجم باشد. 
هر چند او در نهایت در تصمیمى جنجالى 
در هفته ماقبل پایانى با کارت قرمز داور 
از ادامه مسابقات محروم و شانس آقاى 
گلى اش را از دست داد اما اکنون بار دیگر 
براى دســتیابى به موفقیت، بــا پیراهن 
شماره 3 در انتظار پرسپولیس است. تیمى 
که در فصل گذشته علیرغم تالش فراوان 
نتوانســت از خط دفاعى اش عبور کند و 

شکست تلخى را پذیرا شد.
سپاهان این روزها حال و روز خوشى ندارد 
و این مسئله باعث شده تا ساسان انصارى 
نیز نتوانــد برخالف فصل گذشــته آمار 
خوبى در موفقیت تیمش ثبت کند. با این 
حال ساسان انصارى اکنون با انگیزه فوق 
العاده و بدون توجه به شرایط کلى تیمش 
در انتظار پرســپولیس است و مى خواهد 
کار نیمه تمام فصل گذشــته را این بار به 
پایان برســاند. کارى که البته با توجه به 
قدرت دوباره خط دفاعى این تیم شرایط 
را ســخت تر کرده و باید دید این مهاجم 
شماره 3 و جنوبى قادر به عبور از این دژ 
دفاعى هست یا خیر. هواداران سپاهان در 
فضاى مجازى و در تمرینات از ساســان 
خواســته اند تا هر طورى شده از خجالت 
پرسپولیس در بیاید. آنها به انصارى گفته 
اند گل بزن تا شــعار ساسان آقاى گل در 

ورزشگاه نقش جهان طنین افکن شود.

کرانچار هم مانند برانکو در روزهاى اول حضورش در پرسپولیس یک مشکل بزرگ به نام دروازه بان دارد.
برانکو در اولین فصل حضورش در پرسپولیس به واسطه اشتباهات سوشا و عملکرد بد این دروازه بان نتایج زیادى را از 
دست داد. اگرچه او در نهایت توانست به نایب قهرمانى لیگ دست پیدا کند اما اگر خوش شانس نبود به خاطر اشتباهات 
دروازه بان با همکارى مدافعانش مى توانست خیلى زود از پرسپولیس رفتنى شود. سوشا در حالى فصل پانزدهم را درون 
دروازه پرسپولیس قرار گرفت که برانکو در یکى، دو هفته پایانى فصل گذشته عملکرد این دروازه بان را دیده بود و در فصل 
نقل و انتقاالت هم فرصت داشت دروازه بان جذب کند. برانکو اما به تمام گزینه هایى که مطرح شدند از جمله حامد لک، 
پاشنکو و طهماسبى اعالم کرد که به عنوان دروازه بان دوم مى توانند به پرسپولیس بیایند و آنها را از این تیم فرارى داد. 
کرانچار هم حاال در اصفهان شرایط مشابهى دارد. او که فصل گذشته با لى اولیویرا کار کرده و شرایط فنى او را دیده بود 
در فصل نقل وانتقاالت هیچ دروازه بانى را جذب نکرد تا بخش زیادى از بحران این روزهایش را مدیون دروازه بان هایش 
باشد.مصدومیت اولیویرا باعث شد تا کرانچار لیگ را با صدقیانى درون دروازه آغاز کند. دروازه بانى که در دو بازى اول، 
5 گل دریافت کرد. در بازى مقابل پارس جنوبى هم با یک خطاى منجر به پنالتى و اخراج حسابى کرانچار را ناامید کرد. 
امید کرانچار به بازگشت اولیویرا و بازگشت آرامش به درون دروازه بود. اتفاقى که رقم نخورد. اولیویرا آمد اما آرامشى 
همراه خود نیاورد . سپاهان با این دروازه بان توانست اولین برد را در دربى کسب کند اما همه چیز موقتى بود. اولیویرا دو 
کلین شیت مقابل ذوب آهن و سپیدرود رشت را با دو اشتباه عجیب و غریب مقابل فوالد خوزستان جبران کرد تا کرانچار 
بداند که تا اطالع ثانوى از آرامش درون دروازه خبرى نیست. این اشتباهات، به جام حذفى هم رسید تا کرانچار، شانسى 

براى کسب این جام هم نداشته باشد. 

امان 
از گلرها!

سرمربى تیم فوتبال ســپاهان گفت: دربى سپاهان 
پرسپولیس یک بازى ســنتى و قدیمى است و اکنون 

بیش از پیش حائز اهمیت است. 
زالتکو کرانچار  در گفت وگویى دربــاره دیدار امروز 
سپاهان برابر پرسپولیس اظهار داشت: دربى سپاهان 
و پرسپولیس یک بازى سنتى و قدیمى است و اکنون 
بیش از پیش حائز اهمیت است چرا که رقابتى بین 
من و برانکو ایوانکوویچ به عنوان سرمربى 
تیم فوتبال پرسپولیس نیز وجود دارد.
وى با اشاره به این که بابت این 
بازى تعجب زده نیســتم و 
واقع بینانه بــه آن نگاه 
مى کنم، تصریح کرد: در 
این بازى میزبان هســتیم و در 
ورزشگاه اختصاصى خود از حمایت 
هــواداران پرشــورمان برخورداریم و  

امیدوار به پیروزى در این دیدار هستیم.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان درباره کرى خوانى  که 
بین او و برانکو وجود دارد، بیان کرد: چنین چیزى بین ما 

است که من و وجود ندارد و این در حالى 
برانکو در تیم  
ملــى جوانان 
با  یوگسالوى 
یکدیگر هم  بازى بودیم.

وى ادامــه داد: رفاقت من با 
برانکو در تیم دیناموزاگرب هم 
ادامه داشت و اکنون نیز ادامه 
دارد. ممکن اســت مواقعى با 
یکدیگر کــرى بخوانیم اما بر 
رفاقتمان بیــن یکدیگر واقف 

هستیم.

ستیم
ق ه

 رفی
نکو
و برا

چار: من 
کران

ساسان محکوم به گلزنى

  پراندن کاوه 
بخاطر یک شوخى!

یننینینین این این پول را در سال اول داده  او آمد و مشخص نشد آیا
تىىتىتىتىتىدتى ششد بخشى از بدنه یا نه اما بعد از م

یریرببییریریر ههیئــت مدیره ، باشــگاه. د
حاال مسئول نقل و اانتقاالت و
هم یکى از 
ن  ا یــر مد

یــى  ا جر ا
تیــم. فقــط در دو 
فصل اخیر او براى 

فصــل و درحالــى 
کــه کاوه ، ایــن یار 

عز عز عاز عاز عاز عاز عــــدم دریافــت بخشــى ززازاز عاز عاز عاز عاز عاز عاز عاز عاز عاز عاز عز ىىىىىىىىىـدى کلیـ
ب مممطالباتــش دلخــور
ب مدیــر برنامه هاى این
که پرونــده حضــور کاوه در

 بست.
ا زمانى که محســن ابراهیمى ، وکیل
باشگاه استقالل رفته بود ، توفیقى در دل
این مدیر برنامه ها ، سبک حرف زدنش

(م رضا (ع)

ه مسابقات سازمان 
فتتاح ورزشگاه امام 
هدى حاضر در لیگ 
 میزبان حریفان خود 
ر داشت: این موضوع 
 اما حجت االسالم 
 قدس  دستور استفاده 
ر هفته هاى آتى این 

نصف جهان وقتى روزنامه 
ررررسمى باشگاه سپاهان 
خود را به ساسان  جججلد
اانصارى و درخواست 
از او بــراى گلزنــى 
پرســپولیس  بــه 
ص  ختصــا ا
مى دهد،کامًال 

است که  مشخص 
بیش انتظارات از  او 

بــاال رفته از هر زمانى 
شدت محکوم به و  انصارى به 

گلزنى به  سرخ هاى تهران است.
ساسان انصارى با اعداد و ارقامى جالب 
توجه در ابتداى لیگ شــانزدهم پیراهن 
7شماره 17 سرخپوشان را از آن خود کرد و 
در صحبت هایش با اعالم اینکه به آرزوى 
دوران کودکى خود دست یافته از انگیزه 
باالیش براى موفقیت در این تیم خبر داد. 

اما شرایط در نهای
چ و نتوانســت در
و پرســپولیس خ
توجه به برخى بى
تیم سابق خود باز
او در بازگشــت
فرمانده ظاهر شـ
و انگیزه باالى خ
یک عملکرد فوق
خود برجاى بگذا
فصل هم کاندید
هر چند او در نهای
در هفته ماقبل پ
از ادامه مسابقات
گلى اش را از دست
براى دســتیابى
3شماره 3 در انتظا
که در فصل گذش
نتوانســت از خط

ساسان مح

تکلیف نام
امام ورزشگاه

ون و ى ىو زى س پو پر
بیش از پیش حائز اهمیت است. 

زالتکو کرانچار  در گفت وگویى دربــاره دیدار امروز
سپاهان برابر پرسپولیس اظهار داشت: دربى سپاهان 
و پرسپولیس یک بازى سنتى و قدیمى است و اکنون 
بیش از پیش حائز اهمیت است چرا که رقابتى بین 
من و برانکو ایوانکوویچ به عنوان سرمربى 
تیم فوتبال پرسپولیس نیز وجود دارد.

وى با اشاره به این که بابت این 
بازى تعجب زده نیســتم و 
واقع بینانه بــه آن نگاه 
مى کنم، تصریح کرد: در 
این بازى میزبان هســتیم و در 
ورزشگاه اختصاصى خود از حمایت 
هــواداران پرشــورمان برخورداریم و

امیدوار به پیروزى در این دیدار هستیم.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان درباره کرى خوانى  که 
بین او و برانکو وجود دارد، بیان کرد: چنین چیزى بین ما 

است که من و وجود ندارد و این در حالى
برانکو در تیم  

ملــى جو
یوگسالوى
یکدیگر هم  بازى بود
وى ادامــه داد: رفاقت م
برانکو در تیم دیناموزاگرب
ا اکنون نیز ادامه داشت و
دارد. ممکناســت مواقع
یکدیگر کــرى بخوانیما
رفاقتمان بیــن یکدیگر و

هستیم.

ستیم
ق ه

 رفی
نکو
و برا

ر: من 

ورزشگاه امام
سعید فتاحى مسئول کمیته
لیگ در مورد اینکه پس از اف
رضا (ع) باالخره تیم هاى مشه
برتر از هفته چندممى توانندم
در این ورزشگاه باشند، اظهار
هنوز دقیقا مشخص نیست
رئیسى تولیت محترم آستانق
از این ورزشــگاه را داده و در

اتفاق رخ خواهد داد.

یم ر
وانان 
با  ى 
دیم.

من با 
ب هم 
 دامه 
عى با 
 ما بر

اقف 

 او در ابتداى فصل و 
درحالى که کاوه ، این یار 

بخشى  دریافت  عدم  از  کلیدى 
رفتارى  بود،  دلخور  مطالباتش  از 
بازیکن  این  هاى  برنامه  مدیر  با 

در  کاوه  حضور  پرونده  که  داشت 
کلى به  را  تیم 

بست  

نصف جهان در حالــى که با توجــه به مصاف 
پرســپولیس – الهــالل در چنــد روز آینــده 
رسانه ها گمانه هاى مختلفى را در مورد ترکیب 
سرخپوشان براى دیدار امشب مطرح کرده اند، 
شــنیده هاى نصف جهان حاکى از آن است که 
برانکو با همه قدرت و با ترکیب اصلى به مصاف 
سپاهان مى رود. سرمربى کروات سرخپوشان 
نمى خواهد براى دومین هفته پیاپى از کســب 
نتیجه محروم بماند و مســلماً بر روى مســائل 
روحى- روانى دیدار برابر سپاهان پیش از جدال 

سرنوشت ساز مقابل الهالل تمرکز خواهد کرد.

پرسپولیس بعد از جدال هفتم خود در لیگ برتر 
باید به مصاف الهالل عربســتان در نیمه نهایى 
لیگ قهرمانان برود. جایــى که آنها مى توانند با 
یک تاریخ ســازى بزرگ مجوز حضور در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنند و بعد از مدت ها 
فوتبال ایران را به یک عنوان بین المللى نزدیک 
کنند. برانکو در هفته گذشته و در شرایطى که تیم 
ده نفره اش عملکردى فــوق العاده برابر االهلى 
عربستان به نمایش گذاشته بود تا جواز صعود را 
به دست بیاورد، ترجیح داد برابر پیکان در هفته 
ششم لیگ برتر به برخى بازیکنانش که فرصت 

کمترى به دست آورده اند میدان دهد و از این حیث 
بتواند انرژى را در بین آنها تقسیم کند. اتفاقى که 
البته با توجه به تغییرات زیاد نتیجه بخش نبود و 

ناهماهنگى و ناهمگونى بزرگى را شکل دهد. 
اکنون برانکو بار دیگر در موقعیتى مشــابه قرار 
گرفته است. او باید در هفته هفتم لیگ برتر، تیمش 
را به رقابتى که خودش  هم عالقه مند است نام 
الکالسیکو را روى آن بگذارد، به مصاف سپاهان 
بفرستد و در صدد کسب روحیه و تثبیت و ارتقاى 
جایگاه برآید. او البته پنج روز بعد از این جدال در 
دیدارى حساس به مصاف الهالل عربستان خواهد 
رفت. سرمربى کروات سرخپوشان طبق خواسته 
هواداران تیمش باید اکنون ضمن در نظر گرفتن 
شرایط بازى با سپاهان که مى تواند مصدومیت و 
خستگى را براى شاگردانش در پى داشته باشد، 
از هدف کســب موفقیت بازنماند. حفظ انرژى و 
مهره هاى شاخص اتفاقى است که برانکو براى 
دیدار مقابل الهالل عربستان به آن نگاه ویژه دارد 
و البته نمى خواهد اتفاق دیدار برابر پیکان بار دیگر 
براى تیمش رقم بخورد و مقابل زالتکو کرانچار و 
شاگردانش شکست بخورد. او بنا دارد امشب با 

ترکیب اصلى به مصاف سپاهان برود.

ه زنى ها روى ترکیب پرسپولیس
گمان
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حکم اعدام قاتل «آتنا اصالنى» در پارس آباد مغان بامداد دیروز در 
برابر چشمان مردم اجرا شد. 

از ســاعت4 و 30 دقیقه ســحرگاه دیروز محله باکــرى پارس آباد 
مغان پذیراى جمع گســترده اى بود که براى مراسم اعدام قاتل آتنا 
آمده بودند. سرتاســر محله باکرى داربست کشــى شده بود و جمع

 گســترده اى از مردم در خیابان حضور داشــتند که خیلى از آنها از 
شــب پیش از آن راهى محل اعدام شــده بودند. مأمــوران امنیتى 
محدوده اعدام را تحت نظر داشــتند و مراسم را مدیریت مى کردند.

 ساعت 4 و 47 دقیقه خانواده آتنا اصالنى براى مشاهده لحظه مرگ 
«اسماعیل رنگرز»، شیطان پارس آباد به محل اجراى حکم آمدند. 
هنوز دقایقى از حضور خانواده آتنا در محل اجراى حکم نگذشته بود 
که شعار «بى شرف، بى شرف، اعدام، اعدام» سکوت سحرگاه مغان 
را شکست. خشم عمومى به حدى جریحه دار شد که مردم براى ورود 
به محوطه اعدام چند داربست را شکســتند اما مأموران امنیتى مانع 
ورود آنها به محوطه شدند. در همین هنگام صداى اذان در فضا طنین 
انداز شد و «بهنام» پدر آتنا از همشهریان خود خواست تا نظم را براى 

اجراى حکم رعایت کنند.
اکنون همه چیز آماده اجراى حکم بود، طناب دار به جرثقیلى که قرار 
بود جان شیطان پارس آباد را بگیرد آویخته شد و نفس ها براى اجراى 
حکم در سینه حبس شد. ناگهان قسمتى از محوطه مراسم اعدام دچار 
آتش سوزى شد که احتماًال به دلیل شکســته شدن لوله گاز بود و با 
اقدام به موقع مأموران آتش نشــانى برطرف شد. عقربه ها ساعت 6 
صبح را نشان مى داد که شیطان پارس آباد هم به محل آمد. با هویدا 
شــدن اســماعیل رنگرز بار دیگر فریادهاى «بى شرف، بى شرف، 

اعدام، اعدام» طنین انداز شد. مأمور امنیتى سیاه پوش که صورتش 
نیز پوشیده بود اسماعیل را به سمت چوبه دار هدایت کرد و در همین 

هنگام اسماعیل براى آخرین بار در جمع خبرنگاران قرار گرفت.
خانواده اصالنى در حالى که در گوشــه اى از محوطه ایســتاده اند

 نظاره گر آخرین قدم هایى بودند که توسط قاتل دخترشان برداشته 
مى شد. حکم با بلندگو در محوطه اعدام قرائت شد و طناب دور گردن 
رنگرز قرار گرفت. ترس از چشمانش جارى بود، ترس از خفه شدن به 
وسیله طناب اعدام، مرگ را برایش دشوار کرده بود. شاید فقط در آن 

لحظه توانست بفهمد زمانى که دستان خود را بر گلوى آتناى معصوم 
مى فشرد دختر ایران چه دردى مى کشیده است.

جرثقیل به سمت باال حرکت کرد و فریادهاى «بى شرف، بى شرف» 
بار دیگر طنین انداز شد با این تفاوت که این بار با کف و سوت همراه 
شد. صداى کف و سوت و شــادمانى از مرگ وى آخرین صدایى بود 
که اسماعیل رنگرز شنید، شیطان پارس آباد پیش از طلوع خورشید 
29 شهریورماه در پارس آباد مغان به جرم قتل و تجاوز به دختربچه 

هفت  ساله اعدام شد.

قاتل آتنا اعـدام شد 

دخترى چهار ســاله به همراه مادرش در محله پاسگاه 
نعمت آباد به قتل رسیدند و اجساد آنها در کنار یکدیگر 
در حالى که از ناحیه گلو مورد جراحت شدید قرار گرفته 

بودند، کشف شد.
سه شنبه شب از طریق مرکز فوریت هاى پلیسى 110 
وقوع یک جنایت در طبقه دوم یک منزل مســکونى در 
نعمت آباد، خیابان طالقانــى در تهران به کالنترى 152 

خانى آباد اعالم شد .
با حضور مأموران کالنترى 152 خانى آباد، عوامل آتش 
نشــانى و اورژانس در محل و بازگشایى در خانه توسط 
عوامل آتش نشانى، جســد یک دختر چهار ساله به نام 
«آیلین» در کنار جسد مادرش به نام «شب بو» (35 ساله) 
در حالى که توسط جسم تیز  از ناحیه گلو دچار جراحت 

شدید شده بودند، کشف شد.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» و به 
دستور بازپرس شعبه ششم دادسراى ناحیه 27 تهران، 
پرونده به منظور رسیدگى در اختیار اداره دهم ویژه قتل 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
در کنار اجساد، پیکر نیمه جان دیگر عضو خانواده به نام 
«آذین» (11 ساله) قرار داشت که از ناحیه سینه و دست 
مورد اصابت ضربات متعدد جسم تیز قرار گرفته بود، آذین 
در شرایطى نامناسب و در حال انتقال به بیمارستان عنوان 
داشت: « "عمو احمد" به خانه ما آمد و ما را با شمشیر زد.»
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى در تحقیقات میدانى 
از محل جنایت اطالع پیدا کردند که درگیرى شدیدى در 
محل جنایت رخ داده و طى آن همسایگان مردى حدوداً 
50 ساله را مشاهده کردند که به سرعت از محل جنایت 

خارج شده است .
یکى از همســایگان که با 110 تماس گرفته و موضوع 
را به پلیس اطالع داده بود، در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت : «من همسایه طبقه پایین هستم؛ دخترم به من 
گفت که بچه هاى همسایه مان بیرون نمى آیند؛ با توجه 
به اینکه شب گذشــته، در منزل همسایه مان درگیرى 
شدیدى رخ داده بود، مشکوك شده و بالفاصله موضوع 
را به 110 اطالع دادم.»  همسایه اى دیگر در اظهاراتى 
مشابه عنوان داشت: «دیشــب صداى جیغ زدن هاى 
دختران همسایه مان را مى شــنیدم که ناگهان صداى 
آنها قطع شــد؛ همزمان، از داخل پنجــره فردى حدوداً 
50 ساله را مشاهده کردم که به سرعت از محل جنایت 

خارج و دور شد.»
با توجه به شواهد به دست آمده از محل جنایت و اظهارات 
آذین 11 ساله مبنى بر ارتکاب جنایت توسط عمویش، 
کارآگاهان اداره دهم با شناسایى  احمد 55 ساله وى را در 

نزدیکى محل جنایت دستگیر کردند.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 

جنایى پلیــس آگاهى تهران بزرگ  بــا اعالم این خبر 
گفت : «مظنون پرونده در اظهارات اولیه منکر هرگونه 
ارتکاب جنایت شــده و این در حالى اســت که بررسى 
شواهد، دالیل و مستندات به دست آمده از محل جنایت 
در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ قرار گرفته و مظنون پرونده نیز با دستور بازپرس 
محترم پرونده و براى انجام تحقیقات در اختیار اداره دهم 
ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.» 

اعترافات وحشتناك قاتل
عامل جنایت وحشتناك سه شنبه شب در محله پاسگاه 
نعمت آباد که اقدام به قتل یک زن و یک دختربچه کرده 
بود، در تحقیقات اولیه منکر هرگونه ارتکاب جنایت بود، 
اما پیش از ظهر دیروز در جریــان بازجویى هاى فنى و 
پلیسى کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى لب به اعتراف 

گشود و جزئیات این حادثه وحشتناك را تشریح کرد.
وى گفت: «از چندى پیش به دلیل اختالفات شدیدى که 
بین من و همسر برادرم ایجاد شده بود، از همسر برادرم 
کینه به دل داشــتم. چندین بار این مورد را با برادرم در 
میان گذاشــتم اما او توجهى به حرف هایم نمى کرد، تا 
اینکه خودم تصمیم به قتل همسر برادرم گرفتم و نقشه 

قتل او را اجرایى کردم.»

عامل این جنایت در ادامه اعترافاتش به کارآگاهان گفت: 
«پس از تهیه کلید منزل برادرم، چند شب محل سکونت 
آنها را تحت نظر داشتم تا اینکه در شب حادثه وارد خانه 
برادرم شدم. در آن هنگام همسر برادرم داخل اتاق خواب 
در حال اســتراحت بود که چاقو را زیر گردنش گذاشتم. 
قصد داشــتم تا او را از اتاق خواب بیرون آورم که شروع 

به جیغ زدن کرد.»
وى افزود: «در همین حین آذین دختر 11 ساله برادرم از 
خواب بیدار شــد و براى حمایت از مادرش، با من درگیر 
شد. هر دو نفر آنها را با چاقو زدم و زمانى که در حال زدن 
چاقو به همسر برادرم بودم، یک ضربه چاقو نیز به گردن 
آیلین دختر چهار ساله که خواب بود، اصابت کرد. دیگر 
مطمئن شده بودم که هر سه نفر به قتل رسیده اند. پس از 
اطمینان از مرگ هر سه نفرشان به سرعت از خانه خارج 
شدم و به محل کار رفتم و لباس هایم را عوض کرده و در 

یک سطل زباله انداختم.»
متهم در جریان اعترافاتش گفت: «اصًال باورم نمى شد 
آذین زنده مانده و در اعترافاتش مــن را به عنوان قاتل 

معرفى کند.»
با ثبــت اعترافات وحشــتناك عمــوى بى رحم، وى 
هم اکنون در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى 

قرار دارد.

قتل فجیع یک زن و دختر 4 ساله اش در تهران

عمو احمد ما را با شمشیر زد...
دختر دو ساله اى که بر اثر انفجار هنگام پخت رب دچار سوختگى شده بود، جان خودش را از دست داد.

دختر دوساله اى که به علت سوختگى در بیمارستان شهید مطهرى تهران بسترى شده بود، روز دوشنبه جان خود را از دست 
داد و مأموران کالنترى 145 ونک در جریان مرگ این دختربچه قرار گرفتند.

با حضور مأموران در بیمارستان و تحقیقات اولیه 
مشخص شــد این دختربچه ده روز قبل در یکى 
از روستاهاى همدان بر اثر حادثه دچار سوختگى 
شــده و براى مداوا به بیمارستان شهید مطهرى 

منتقل شده است.
پدربزرگ این دختربچه در اظهاراتش به مأموران 
گفت: «17 شهریور ماه سال جارى دخترم در حیاط 
منزلشان مشغول تهیه رب بود که ناگهان به دلیل 
شعله ور شدن شعله گاز، انفجارى رخ داده و منجر 
به مصدومیت دخترم، نوه ام، داماد و مادر دامادمان 
شده بود، پس از حادثه مصدومان به بیمارستانى در شهر همدان منتقل شدند اما نوه ام به دلیل وخامت حالش به بیمارستان 

شهید مطهرى تهران منتقل شد اما به علت شدت جراحات وارده از دنیا رفت.»
پس از اظهارات پدربزرگ دختربچه، مراتب به بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعالم شد که در نهایت محسن مدیرروستا،  

بازپرس امور جنایى تهران دستور انتقال جسد متوفى به پزشکى قانونى و تحقیقات درباره این پرونده را صادر کرد.

مدیر روابط عمومى اورژانس کشور از برخورد یک دستگاه آمبوالنس با یک نیوجرسى بُتنى در تهران خبر داد.
محسن ربیع زاده گفت: در ساعت 17و42 دقیقه روز سه شنبه هفته جارى یک دستگاه آمبوالنس اورژانس تهران با یک دستگاه 
نیوجرسى در خیابان ولیعصر باالتر از میدان منیریه 

تصادف کرده است.
 او با بیان اینکه یک دستگاه آمبوالنس به محل 
حادثه اعزام شــد، گفت: این حادثه دو مصدوم به 
نام هاى «امین بابایى» 25 ساله و «سجاد رستمى» 
30 ساله داشته که به بیمارستان فیروزگر منتقل

 شدند.
مدیر روابط عمومى اورژانس کشور  درباره علت این 
حادثه گفت: آمبوالنس در حال رفتن به مأموریت 
بوده که براى جلوگیرى از برخورد با موتورسیکلت 
منحرف مى شود و به نیوجرسى بُتنى برخورد مى کند. در این حادثه یک نفر از تکنسین هاى اورژانس دچار ضربه به سر شد 

و یک نفر هم از ناحیه پا آسیب دید.

پختن «ُرب»، جان دختر 2 ساله را گرفت

برخورد آمبوالنس با نیوجرسى بُتنى 

واژگونى خودروى ام وى ام در محور بیرجند - سربیشه، 
دو کشته و دو زخمى برجاى گذاشت.

رئیس پلیس راه استان خراســان جنوبى اظهار داشت: 
ساعت 7 صبح روزچهارشنبه(دیروز) خودروى ام وى ام 
حامل چهار نفر از معلمان شهرستان سربیشه در کیلومتر 
12 جاده بیرجند- سربیشه واژگون شــد که بر اثر این 
حادثه دو معلم جان باختند و دو سرنشین دیگر زخمى و 

به بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند منتقل شدند.
 سرهنگ حسین رضایى ادامه داد: یکى از مجروحان از 
ناحیه سر به شدت مجروح شده است و دیگرى وضعیت 
خوبى دارد.  وى علت این حادثه را بى احتیاطى راننده به 

علت خستگى و خواب آلودگى اعالم کرد.

گمرك ایران از جدیدترین مورد کشــف قاچاق انسان از 
داخل بار کشمش به کمک تیم بازرسى و کنترل سگ هاى 
گمرك خبر داد. مأموران گمرك در ســاعت 3و30 دقیقه 
بامداد دیروز محتویــات یک کامیون خروجــى در مرز 
بازرگان که قصد داشت تحت رویه صادرات از کشورمان 
به مقصد ترکیه خارج شــود و حامل بار کشمش بود را به 
کمک تیم بازرسى و کنترل ســگ هاى گمرك بازرگان 
بازرسى مى کنند. براین اساس تیم کنترل وبازرسى مربیان 
سگ هاى گمرك ایران (سمگا) در این بازرسى موفق به 
کشف قاچاق انسان از البه الى کارتن هاى کشمش شدند. 
گفتنى است؛ این پنجمین محموله قاچاق انسان است که 

امسال با هوشیارى مأ موران گمرك کشف مى شود.

مرکز اطالع رسانى پلیس قزوین اعالم کرد: ساعت 22 سه 
شنبه شب هفته جارى، فردى به هویت معلوم پس از ورود 
به یکى از دفاتر وکالت در قزوین با شلیک اسلحه گرم، زن 
جوانى را که به عنوان وکیل فعال است را به همراه برادرش 

مجروح و از محل دفتر وکالت فرار کرد.
تحقیقات اولیه پلیس نشــان مى داد همسر خانم و کیل 
با ورود به دفتر او، با یک اســلحه کلت کمرى همســر و 
برادرزنش را مجروح کرده و پس از فرار از داخل دفتر اقدام 
به خوردن قرص برنج مى کند. براساس اعالم مسئوالن 
بیمارســتان، وکیل زن به علت اصابت گلوله به شکمش 
وضعیت وخیمى دارد اما حال برادر او رضایت بخش است.  

تحقیقات تخصصى پلیس در این باره ادامه دارد.

مرگ 2 معلم در روز اول 
بازگشایى مدارس

قاچاق انسان 
داخل بار کشمش!

تیراندازى شوهر به 
همسر وکیلش 

تصــادف زنجیــره اى خونیــن در محــور 
قرچک-رى ســبب ایجاد ترافیک شدید 10 
کیلومترى در این محور شــد.حوالى ســاعت 
6 صبح دیروز چهارشــنبه و در حوالى «طالب 
آبــاد» در محور قرچک-رى تصادف شــدید 
زنجیــره اى بین چندیــن دســتگاه خودرو 

رخ داد. 
بر اســاس این گزارش، ابتدا یک عابر پیاده با 
مینى بوس تصادف کرد و به شدت مجروح شد و 
بر اثر جراحات شدید فوت کرد. به گفته شاهدان، 
ســپس خودروى مینى بوس با یک دســتگاه 
خودروى پراید مشکى رنگ نیز تصادف جدى 
کرد و دو سرنشین پراید مچاله شده نیز در پراید 
محبوس شده اند. یکى از سرنشینان این خودرو 
پراید، پس از سقوط پراید در نیزارهاى حاشیه 

جاده فوت کرد و دیگرى مجروح شد.
این مینى بوس، سپس با یک دستگاه خودروى 
پژو 405 و یک خودروى پراید دیگر نیز تصادف 
کرد، که تعدادى از این خودروها در اثر شــدت 

برخورد به حاشیه جاده رانده شدند.
در مجمــوع در این تصادف، ســه پراید، یک 
مینى بوس، یک خودروى 405 و یک دستگاه 
موتورسیکلت به شدت با یکدیگر برخورد کردند 
و در مجموع، این حادثه دوکشــته و دو زخمى 

داشت.
این تصادف ســبب ایجاد ترافیک ســنگین 
حــدود 10 کیلومترى صبحگاهــى در محور

 قرچک- رى به مدت سه ساعت شده بود.

دادســتان تهران با اشــاره به حادثه تصادف 
جاجرود اعالم کــرد: در حال حاضــر راننده 

اتوبوس در بازداشت به سر مى برد. 
جعفرى دولت آبــادى گفت: پلیس در گزارش 
اولیه علت حادثه را بى مباالتى راننده اتوبوس 
در استفاده از وسیله داراى نقص فنى مستمر در 
سیستم ترمز اعالم کرده، اما هیئت کارشناسى 
تعیین شــده توســط بازپرس پرونده تا کنون 
اظهارنظر نکرده  اســت. اکثــر مصدومین از 
بیمارستان ها ترخیص شــده و شکایات آنان 
اخذ شده و تحقیقات در خصوص علت حادثه 

ادامه دارد.
ســاعت 2و30دقیقه بامــداد 21 شــهریور 
ســال جــارى، یــک دســتگاه اتوبــوس 
مسافربرى که از شــهر کرج به سمت سارى 
در حرکــت بــود از مســیر اصلــى منحرف 
و یک کیلومتــر مانده بــه پل جاجــرود در 
محور قدیــم بــه دره اى 50 مترى ســقوط 

کرد.
در این حادثه 11 نفر کشــته  و 27 نفر به دلیل 

مصدومیت راهى بیمارستان شدند.

تصادف زنجیره اى
 خونین  

آخرین وضعیت پرونده 
تصادف جاجرود

زن جوان که در قتل دو همسر سابقش توانسته بود خود را 
بیگناه معرفى کند پس از قتل شوهر سومش دستش رو شد!
رسیدگى به این پرونده ازسال قبل و به دنبال کشف جسدى 
دریک خودروى پژو206 رها شده درحوالى فلکه گلسرخ 
شیراز آغاز شد. کارآگاهان با حضور در محل پى بردند جسد 
متعلق به مرد جوانى اســت که درجریان جنایت مرموزى 
کشته شده است. به نظر مى رســید عامل جنایت، پس از 
کشتن این مرد، جسد را در خودرو گذاشــته و پس از رها 

کردن آن پا به فرار گذاشته است.
تحقیقات براى شناسایى هویت قربانى و عامل این جنایت 
شروع شده بود که کارآگاهان در ادامه بررسى ها پى بردند 
قاتل ناشناس پس از کشتن این مرد جوان از تلفن همراه او با 
یکى از آشنایان وى تماس گرفته و خبر داده که جسد مقتول 
در فلکه گلسرخ در صندوق عقب خودرو است. مأموران با 

ردیابى هایى همسر مقتول را شناسایى کردند. 
این زن وقتى در برابــر کارآگاهان قــرار گرفت جزئیات 
جنایت را شــرح داد و گفت: «از مدت ها قبل با همســرم 
اختالف داشتم و همیشــه با یکدیگر درگیر بودیم. البته 
این مرد همسر ســوم من بود و چند بار مى خواستم از او 
طالق بگیرم اما راضى نمى شــد. به همین دلیل نقشــه 
قتلش را طراحى کردم و شــبانه با تزریق آمپول هوا او را 

کشتم..»

پس ازتحقیقات تکمیلى، این جنایتکار درشعبه سوم دادگاه 
کیفرى یک استان فارس محاکمه و در دفاع از خود منکر 
قتل همسرش شــد. این درحالى بود که قضات دادگاه از 
جنایت هاى دیگر او پرده برداشتند و مشخص شد این زن 
در 17 سالگى به دلیل وضعیت نامناسب خانوادگى به عقد 
مردى که چند سال از خودش بزرگ تر بوده درآمده و چندى 
بعد وى را به قتل رسانده و مرگ او را طبیعى جلوه داده بود.

مدتى بعد از این جنایت او با مرد دیگرى ازدواج کرده و این 
بار نیز به دلیل اختالفات زیاد زناشویى، شوهر دومش را نیز 
به قتل رسانده و به دلیل مهارتى که در این کار داشته هیچ 

ردى برجا نگذاشته بود.
بدین ترتیب قتل این مرد را هم مرگ عادى جلوه داده بود 
تا اینکه با قتل همسر سومش تمام ماجراها فاش شد. در 
جریان رســیدگى به پرونده همچنین مشخص شد این 
زن زمانى که با همســر ســومش زندگى مى کرد، صیغه 
مرد دیگرى نیز بوده است. از این رو آن مرد هم در دادگاه 
حاضر شد که او هم به دادرسان دادگاه گفت: «این زن من 
را تهدید کرده بود که اگر صیغه نامه اش را تمدید نکنم مرا 

مى کشد.»
پس ازآخرین دفاعیات این زن، قضــات دادگاه وى را به 
قصاص و به اتهام زنا به اعدام محکوم کردند. قضات دیوان 

عالى کشور نیز حکم را تأیید کردند.

زن شیرازى 3 شوهرش را کشت!
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وقتى صحبت از ارائه یک خدمت بومى مطرح مى شود، 
اولین نکته که به ذهن مى آید چند و چون و کیفیت ارائه 
آن است؛ در وهله بعد به سهل الوصول بودن دسترسى 
بــه آن خدمت و هزینه آن نســبت به شــرکت هاى 
خصوصى توجه مى شود. اما اینجا با سرویسى مواجهیم 
که به گفته کاربران براى اســتفاده از آن اما و اگرهاى 

بسیارى وجود دارد.
پســت الکترونیکــى را اولیــن بــار همــه بــا 
ســرویس«YAHOO» تجربه کرده اند. خدمات 
پســت الکترونیک این شــرکت عالوه بــر اینکه در 
طول ســال هاى متمادى رایگان بوده، نامحدود هم 
بوده اســت. به این صورت که کاربران این سرویس 
هرچقدر خواسته اند فایل و پیام داده اند و شرکت یاهو 
هم هیچ موقع از مشترکانش درخواست افزایش اعتبار 

نداشته است.
همین ارائــه خدمات بى دریغ در طول ســالیان باعث 
شده تا امروزه میلیون ها کاربر اینترنت در سراسر دنیا 
نامه نگارى هاى از راه دور خود را از شاهراه این سرویس 
انجام دهند و یاهو در طول سال هاى صدرنشینى خود 
با درآمد 50 میلیارد دالرى خود موفق ترین شرکت  در 

حوزه پست الکترونیکى باشد.
شرکت هاى ایمیلى موفقى مثل یاهو یا جیمیل با ارائه 
خدمات با کیفیت و رایگان موفق به جذب مشــترکان 
زیادى شده اند که در نهایت از طریق تبلیغات گسترده 
و حرفه اى درآمدهاى میلیونى را عاید مى شــوند البته 
نقطه تاریک استفاده از خدمات این شرکت ها اما ایمن 
نبودن حفاظت اطالعات در آنهاســت. که در مقاطع 
مختلف گفته شــد این شــرکت ها گاهى به فروش 
اطالعات مخاطبان خود به شــرکت هاى تجارى و یا 
به افشاى آنها نزد سیاستمداران یا دستگاه هاى امنیتى 

مى پردازند.  
همین مســئله موجب احتیاط در اســتفاده از خدمات 

جیمیل و ایمیل یاهو مى شــود. آن هم براى کشورى 
مثل ایران؛ در نتیجه این موضوع برخى ها را در کشور 
به تکاپو انداخت تا ایمیل پســتى بومى را در کشــور 
راه اندازى کرده و شــهروندان و مســئوالن را نیز به 

استفاده از آن ترغیب کنند. 
امرى که البته نیازمند ارتقاى کیفیت و امکانات باالتر 
یا حداقل برابر با سایر سرویس هاى ایمیلى براى رقابت 

با آنها بود.
ایمیل پستى بومى در کشور با چهار سرویس مختلف 

راه اندازى شــد که هریک نیز متولیان جداگانه اى از 
فضاى مجازى تا شرکت ملى مرکز ملى 

براى خود دارد؛ بر پست 
اساس اطالعات 
موجود اکنون آدرس 

هاى پســت الکترونیک در کشــور شامل
chmail.ir،post.ir ،iran. و rayana.ir  

ir است که البته موضوع مورد بحث در این گزارش به 
پست الکترونیک شرکت پست مربوط است. 

در حالى که صرف ایجاد زیرســاخت هاى الزم براى 
راه اندازى یک سرویس پســت بومى هزینه اى بالغ بر 
20 میلیارد تومان را مى طلبد که راه اندازى چهار اپراتور 
مجزا از محل منابع ملى را بسیار غیراقتصادى مى کند. 
با صرف چنین هزینه هایى اما آمارها نشان مى دهد که 
این سرویس ها عمًال موفق به جذب مشترکان زیادى 

نشــده اند. با اینکه تالش 
براى برقرارى ارتباط 
با مسئوالن مربوطه 
در شرکت ملى پست 
بــراى گرفتن آخرین 

آمار مشــترکان ایمیل 
متعلق به شــرکت ملى پست 

و آگاهى از میزان اســتقبال کاربران 

به نتیجه نرسید اما آمارى که چند سال پیش از سوى 
مسئوالن شرکت پســت در گفتگو با برخى رسانه ها 
اعالم شد تعداد مشــترکان ســامانه صندوق پست 
الکترونیکى شرکت ملى پست را 150 هزار نفر عنوان 

کرده بود که به اعتقاد کارشناسان نسبت هزینه هایى که 
در آن زمان براى راه اندازى سرویس پست الکترونیکى 
انجام شده بود یعنى این شــرکت براى جذب هر نفر 
حدود 500 هزار تومان هزینه کرد، کم به نظر مى رسید.

برخى کارشناســان بر این عقیده اند که انتظار جذب 
مشترکان زیادى هم از ســوى این اپراتورهاى پست 
الکترونیکى وطنى نمى رود چــرا که در همین ابتداى 
کار محدودیت هایى براى اســتفاده شهروندان از این 
خدمات در نظر گرفته شده اســت. به گفته مدیرکل 
فناورى اطالعات شرکت ملى پست عموم مردم براى 

استفاده از خدمات 
الکترونیکى  پست 
باید از طریق مدارك 
هویتى احراز هویت 
شــده و ســپس 
نســبت به ثبت 
نام اقــدام کنند. 

ضمن اینکه استفاده 
از خدمات این سرویس هم فقط تا سقف 500 مگابایت 
رایگان اســت. البته نیاز به مراجعه حضورى به دفاتر 
پســتى جهت تکمیل روند ثبت نام هم مزید بر علت 

شده است.
در نتیجه بدیهى است شهروندان با این شرایط رغبتى 
به استفاده از سرویس هاى پست الکترونیکى بومى 
نخواهند داشت. آنهم در شرایطى که امکان استفاده 
رایــگان و نامحــدود از 
ى  یس ها و ســر
جایگزیــن ایمیل 
و جیمیــل وجود 
دارد و چــه بســا 
مى تواند خدمات 
حرفه اى ترى را به 

مخاطبان ارائه دهد.
اگــر قــرار اســت که  

پســت الکترونیکى بومى و ملى باشد بهتر است همه 
دســتگاه هاى دولتى به یک اجماع برسند تا هم منابع 

عمومى به هدر نرود و هم با تبلیغات جدى تر آن ایمیل 
بومى به عنوان یگانه ایمیل ملى معرفى شــود و مورد 
حمایت همگانى قرارگیــرد. در حال حاضر چند ایمیل 
بومى و ملى به شهروندان معرفى شده که هرکدام نیز 
چندان شناخته شده نیستند یا عمًال مورد استفاده قرار 
نمى گیرند؛ برخى از این ایمیل هاى بومى نیز به عنوان 
ایمیل رسمى ادارات  انتخاب شده  و از تعداد مشترکین 
تقریبًا باالیى هم به روایت آمار برخوردارند اما مسئله 
این است که بخشى از این کاربران که دانشجویان یا 
کارمندان هستند شاید باالجبار ثبت نامى انجام داده اند 
اما عمًال استفاده حرفه اى و مداومى از ایمیل هاى بومى 

در سایر امور نمى شود.
تحلیلگران مى گویند اگر ایمیل هــاى بومى به جاى 
درآمدزایى از ارائه خدمات مستقیم خود به ارائه رایگان 
و با کیفیت تر ســرویس هاى خود بپردازنــد آنگاه در 
آینده و با افزایش بیشتر مشــترکان خود مى توانند از 
فضاى تبلیغاتى به وجود آمــده در صفحات پربازدید 
خود درآمدزایى بیشتر و منطقى ترى داشته باشند. نکته 
مثبتى که این پروسه در پى خواهد داشت به وجود آمدن 
یک بستر امن و مطمئن داخلى براى نامه نگارى هاى 
الکترونیکى خواهد بود تا هم نیاز کشور به شرکت هاى 

خارجى حل شود و هم امنیت تبادالتمان حفظ شود.
اینترنــت، دنیایــى از ســرویس هاى رایــگان 
اســت کــه مــا هــر روز از آنهــا اســتفاده 
مى کنیــم. بســیارى از غول هــاى اینترنتــى نظیر
 M.S.N و google، facebook، yahoo 
ســرویس هاى بســیار زیادى نظیر ایمیل، شــبکه 
اجتماعى، جســت جو، اشــتراك عکس و فیلم، اخبار، 
نقشه، چت و امکانات دیگرى را به صورت رایگان در 
اختیار کاربران خود قرار مى دهند و در عوض از محل 
تبلیغــات آن درآمدهــاى کالن تــرى بــه جیــب 

مى زنند.

اینستاگرام قابلیت جدیدى را افزوده است که  در صورت 
فعال کردن صداى یک ویدئوى اینستاگرام، صداى سایر 

ویدئوها نیز به طور خودکار پخش خواهد شد.
ممکن است تابه حال براى شــما پیش آمده باشد که 
با بازکردن صفحه اصلى اینستاگرام به طور ناخواسته 
صداى ویدئوها پخش شــود. هم اکنون اینســتاگرام 
به منظور جلب رضایت این دســته از کاربران، اعالم 
کرده است که قابلیت جدیدى را به این شبکه اجتماعى 
محبوب و پرطرفدار اضافه کرده اســت که به کاربران 
اجازه مى دهد تا در صورتى که مى خواهند صداى یک 
ویدئو را گوش کنند، پس از آنکه به روى آن ضربه بزنند، 
صداى آن ویدئو به همراه ویدئوهاى بعدى پخش خواهد 
شد و در غیر اینصورت، صداى ویدئوها به طور ناخواسته 
پخش نخواهد شد. این قابلیت بدین منظور تعبیه شده 
اســت که اگر کاربر در محلى قرار دارد که قادر نیست 
صداهاى ویدئوهاى مذکور را گوش کند، پس آن را فعال 
نمى کند و این براى سایر ویدئوها نیز به همین ترتیب 
عمل خواهد کرد. در صورتى که کاربر خواهان پخش و 
شنیدن صداى ویدئو باشد هم که با یکبار فعالسازى آن، 

صداى بقیه ویدئوها نیز پخش مى شود.
این قابلیت با یکبار خروج از برنامه اینســتاگرام و ورود 
دوباره به آن، از ابتدا رفرش شده و تنظیمات آن به حالت 

اول بر خواهد گشت.

 این هفته ، برنامــه اى در صدر جدول برنامه هاى 
محبوب App Store قــرار گرفته که مرتبط 
با یکى از بزرگ ترین مشکالت نوجوان هاست: 

خشونت.
 to»نام دارد، مخفف عبارت «tbh» این برنامه که
be honest»  (صادق بودن) است و از شیوه اى 
متفاوت و اســتراتژیک براى پرداختن به معضل 
خشونت بین نوجوانان اســتفاده کرده و آنها را به 
دوستى و مسالحه تشویق مى کند. در این برنامه 
افراد مى توانند به نظرســنجى هاى کوتاهى در 
مورد دوستان و هم کالسى هاى خود بپردازند و 
با یکدیگر در ارتباط باشــند. این برنامه که بیشتر 
براى نوجوان هاى دوره راهنمایى و دبیرســتان 
مناسب است، با دسترسى به شــماره تلفن هاى 
داخل گوشى، دوستان کاربر را شناسایى مى کند 
و با یکدیگــر ارتبــاط مى دهد. در ایــن برنامه 
نظرســنجى هاى کوچکى برگزار مى شــود که 
ســئوال هایى در رابطه با دوستان کاربر مى پرسد 

که اکثراً سئوال هاى مثبت هستند.
هویت جواب دهندگان به سئوال ها ناشناس باقى 

مى ماند اما افراد مى توانند نام کســانى که وى را 
انتخاب کرده اند را ببیند. ایــن برنامه بازى هاى 
کوچکى نیز ارائه مى دهد که افــراد مى توانند با 
یکدیگر به صورت مشترك بازى کنند. همچنین 
فردى که در نظرسنجى هاى این برنامه انتخاب 
مى شود، برنده «جواهر» مى شود که مى تواند با 
آنها قابلیت هاى مختلف داخل برنامه را فعال کند.

 «tbh» به شدت در حال محبوب شدن در بین 
نوجوان هاســت و فعًال تنها در چند ایالت آمریکا 
عرضه مى شــود.  ایــن برنامه در ماه آگوســت 
معرفى شد و بعد از آن خیلى سریع به صدر جدول 
برنامه هاى محبوب در اپ اســتور رســید و روز 
سه شــنبه هفته  گذشــته، جایگاه اول را در این 
فروشــگاه مجازى کســب کرد و حتــى باالتر 
 Facebook از برنامه هایــى همچــون ،

Snapchat و Gmail قرار گرفت.
کارشناسان معتقدند که یکى از دالیل محبوبیت 
این برنامه، جو مثبتى اســت که بین کاربران القا 
مى کند. نظرســنجى ها همگى مثبت اســت و 

نوجوان ها را تشویق به عدم خشونت مى کند.

محققــان دانشــکده Wits مهندســى الکترونیــک 
و اطالعات در آفریقاى جنوبى روشــى بــراى متصل 
کردن مغز انســان به اینترنت یافته انــد. این روش که 
Brainternet نامیده شده امواج مغزى را به طور واقعى 
در اینترنت منتشر مى کند. به این ترتیب مغز را به یک نود 

اینترنت اشیا در فضاىWWW تبدیل مى کند.
 Emotive EEG فرآیند ارتباط مغز و اینترنت با کمک
انجام مى شود که یک دستگاه مجهز به اینترنت است و 
ســیگنال هاى EEG (یا امواج مغزى) را به طور زنده 

منتشر مى کند. 
هنگامى که کاربرى دســتگاه را روى سرش قرار دهد، 
ســیگنال ها به یک رایانه Raspberry Pi متصل 
مى شود و اطالعات جمع آورى شده پس از انتقال به یک 
برنامه تداخل روى وبســایت باز منتشر مى شود و همه 

افــراد مى توانند به 
آن دسترسى یابند.

به هرحال متصل کردن 
اینترنت و مغز انســان در 

مراحل اولیه است. محققان تصمیم دارند در آینده این 
اتصال را بهبود دهند. همچنین آنهــا معتقدند با ارتقاى 
روش Brainternetمى توان اطالعات ثبت شده را از 
طریق یک اپلیکیشن طبقه بندى کرد. این اطالعات در 
الگوریتم هاى ماشین یادگیرى به کار مى روند. در آینده 
نیز مى توان اطالعات را در دوجهت (میان مغز و رایانه) 

نیز انتقال داد.
همچنین اطالعات جمع آورى شده از فرآیند رصد فعالیت 
مغز به توسعه BCIها( تقابل مغز و رایانه) و فناورى هاى 

عصبى دیگر منجر مى شود.

 این درحالى است که شرکت Neuralink متعلق به 
«الون ماسک» نیز در پى دستیابى و توسعه  فناورى است 

که مغز انسان را به رایانه متصل مى کند.

ایمیل هاى بومى؛ موفق یا ناموفق؟

اپلیکیشن tbh محبوب نوجوان ها

همانطور که خود اطالع داریــد بولینگ از ورزش هایى 
است که به نوعى تفریح محسوب مى شود و در آن شما 
باید توپى را به سمت پین هاى پیش رو پرتاب کنید و همه 

آنها را بیاندازید!
 شــاید شــما در منطقه اى زندگى کنید که به بولینگ 
دسترسى نداشته باشــید و یا آنقدر درگیر کار باشید که 
فرصت کافى بــراى تجربه واقعى بولینگ را نداشــته 
باشید، اینجاست که ما به شــما بازى جذاب و محبوب 

PBA® Bowling Challenge را پیشــنهاد 
 PBA® Bowling Challenge مى دهیم! با نصب
برروى دســتگاه اندرویدى تان مى توانید در هر مکان 
و زمانى به Bowling دسترســى داشــته باشــید 
و این ورزش مفــرح را در هر جایى تجربــه کنید! این 
بازى، ده ها حالت مختلف را شــامل مى شــود، شــما 
مى توانید از میان آنهــا به دلخواه یکــى را برگزینید و 
ساعت ها مشغول باشــید! ورزش شــما در مکان ها و

 محیط هاى مختلف صــورت مى پذیــرد و مى توان 
گفت بهترین بازى بولینگ در دســتان شماست! اگر از 
عالقه مندان به بازى هاى بولینگ هستید همین االن
 PBA® Bowling Challenge را برروى گوشــى 
اندرویدى تان نصــب کنید، توپ دلخواه تان را در دســت 
بگیرید و پنج قدم بردارید و به ســمت پین ها شلیک کنید! 
طراحى عالى، ساخت فوق العاده، صداگذارى عالى و به طور 
کلى گیم پلى اعتیادآور این بازى نظرتان را جلب خواهد کرد. 

بازى ورزشى 
محبوب مسابقات 
بولینگ

   صدا مى تواند یک عامل هشدار باشد تا شما سریع تر نسبت به چیزى که هنوز ندیده اید واکنش نشان 
دهید. این همان ایده اى است که گروهى از محققان با اســتفاده از آن عینکى ساخته اند که قادر 

به شنیدن صداهاست.
سازندگان این عینک براى ساخت عینکى که بتواند صداها را بشنود از مدل بازى هاى 

شلیک با اسلحه الهام گرفته اند به خصوص در زمانى که تیر مى خورید یا شخصیت 
مورد نظرتان در حال از دست دادن قدرت خودش است اطراف صفحه به 
رنگ قرمز در مى آید حاال در این عینک نیز هنگام شــنیده شدن صدا 

اطراف شیشه  عینک به رنگ قرمز در مى آید.
این عینــک که نام آن  Peri اســت مجهز به چهار میکروفن اســت 

که نسبت به نویز حســاس هســتند در صورت دریافت صدا  و نویز، 
المپ هاى کوچک LED دور شیشه ها روشن مى شود.

این محصول قطعًا یکى از ابزارهاى ضرورى براى ناشــنوایان به 
شمار خواهد آمد اما در عمل براى افراد دیگر در بخش هاى مختلف 

نیز کاربرد خواهد داشت.بر اساس اعالم سازمان جهانى بهداشت هم اکنون 360 میلیون 
ناشنوا در جهان وجود دارند.

این عینک  مى شنود!

که هنوز ندیده اید واکنش نشان 
عینکى ساخته اند که قادر 

دل بازى هاى 
یا شخصیت 

حه به 
صدا 

کروفن اســت 
فت صدا  و نویز، 

ن مى شود.
ورى براى ناشــنوایان به 

 افراد دیگر در بخش هاى مختلف 
ر اساس اعالم سازمان جهانى بهداشت هم اکنون 360 میلیون 

جود دارند.

این عینک  مى شنود!

پیوند اینترنت و مغز!
ى توانند به 

ى یابند.
 متصل کردن 

 مغز انســان در 
یه است. محققان تصمیم دارند در آینده این

هبود دهند. همچنین آنهــا معتقدند با ارتقاى 
Brainternمى تواناطالعات ثبت شده را از

ک اپلیکیشن طبقه بندى کرد. این اطالعات در 
هاى ماشین یادگیرى به کار مى روند. در آینده 
ن اطالعات را در دوجهت (میان مغز و رایانه)

داد.

ویژگى جدید اینستاگرام 
در پخش ویدئوها

فیســبوك به تازگى قابلیت جدیدى را افزوده است 
که به کاربران اجازه مى دهد از مشاهده پست هاى

 آزار دهنده اشــخاص و یا وبســایت ها در صفحه 
اصلى در مدت زمان خاصى جلوگیرى کنند.

این قابلیت جدید فیســبوك به کاربــران اجازه 
مى دهد که به جاى آنفالو کردن همیشگى افراد و 
یا صفحات مجازى، پست هاى آنها را تنها به مدت 
24 ساعت، یک هفته یا یک ماه  (snooze) کرده و به 
عبارتى دیگر به تعلیق درآورند. کاربرانى که از فیسبوك استفاده 
مى کنند غالبًا از مطالب پشت سر هم و نامربوطى که برخى افراد، دوستان 
و صفحات مجازى پست مى کنند، شاکى هستند چراکه مطالب ناخواســته و نامربوط آنها موجب مى شود 

پست هاى ضرورى تر را نبینند و یا فرصت مشاهده آنها را نیابند.
بنابراین شرکت فیسبوك براى جلب رضایت آن دسته از کاربرانى که این موضوع براى آنها آزاردهنده به شمار 

مى رفت، این قابلیت و ویژگى جدید را به وبسایت خود افزوده است.
براى فعالسازى این روش که موســوم به  Snooze است، تنها کافى است بر روى دکمه سه نقطه صفحه 
شخصى فرد یا صفحه مجازى مورد نظر در فیسبوك کلیک کنید. در کنار گزینه آنفالو، گزینه snooze را نیز 
مشاهده مى کنید و اکنون مى توانید آن را فعالسازى کنید. البته الزم به ذکر است که این قابلیت در حال حاضر 
براى همه کاربران فیسبوك در جهان، قابل دسترسى و استفاده نیست و فیسبوك آن را تنها به  طور آزمایشى 

اجرایى کرده و در سطوح گسترده قابل مشاهده نیست.
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