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آگهى مزایده عمومى

اداره امور شعب استان اصفهان

تردید در احیاى  کاخ جهان نما

نرگس آبیار با آنجلینا جولى رقابت مى کندافتتاح موزه دفاع مقدس تا دهه فجرحضور 20 هزار زائر ایرانى در کربالنیمه شب سرنوشت ساز خودروهاى داخلى گران مى شوند؟ فرهنگاستاناجتماع اقتصاد
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عشایربه دلیل نبود 
معلم از تحصیل
 باز مى مانند

 جالل طالبانى 
درگذشت

حکم شهردار اصفهان 
امــروز صـادر 

مى شود

 بنزین ریختند 
آتش زدند و سلفى گرفتند!

«رادان»
 از امروز روى پرده مى رود

11

عواقب خطرناك 
نفس کشیدن از راه دهان

تشدید تخریب مدارس 
درحاشیه زاینده رود 

شهید حججى نماد شهادت مظلومانه و شجاعانه استشهید حججى نماد شهادت مظلومانه و شجاعانه است
رهبر معظم انقالب در دیدار خانواده شهید محسن حججى:رهبر معظم انقالب در دیدار خانواده شهید محسن حججى:

2

به دلیل فرونشست زمین رخ داده است

جهان نما

وزارت کشور 
حق عزل 
شهرداران را 
ندارد

2

وزیر کشور با بیان اینکه برخى از شهرداران توسط 
وزیر کشور و برخى هم توسط استانداران تأیید 

مى شوند، گفت: طى فرآیند امور، وزارت 
کشور یا استانداران، در رسیدگى به تخلفات 
شهرداران یا عزل آنان، حقى ندارند که این 

به دلیل ضعف در قوانین است.
عبدالرضا رحمانى فضلى در پاسخ به 

سئوال هشت نفر از...

محمدجواد ظریف در بخشى از گفتگو با 
مجله «پولیتیکو» از نحوه توییت کردن 

خود گفت. 
ظریف در پاسخ به «سوزان گالسر»، 

خبرنگار مجله پولیتیکو  گفت: رئیس جمهور 
آمریکا خودش توییت هاى خودش را 

تدوین مى کند. من مى توانم او 
را با خودم مقایسه کنم.

2

 قبل از 
هر توییت 
مشورت 
مى کنم

155

 «آنهایى که مى گویند گزینه سرمربیگرى سپاهان 
هستم،  به من لطف دارند اما شرایط من خاص است، 

من به مسئوالن پیشنهاد مى دهم که اگر قرار است 
تغییراتى در کادر فنى انجام بدهند محرم نویدکیا را 
بیاورند، چرا که او از نظر اخالقى شبیه به من است و 
من از نظر فنى و اخالقى او را دوست دارم، دواى درد 
سپاهان نویدکیاست و مطمئنم هرکسى جز او بیاید 

شرایط همین مى شود. سپاهان بازیکنان خوبى دارد 
و کادر فنى باتجربه اى هم باالى سر این تیم است اما 

دیدید فرکى این تیم را...

 مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان: برخى معتقدند اگر بازسازى جهان نما در ورودى چهارباغ ایجاد شود، به لحاظ منظر کالبدى، اختالالتى به وجود خواهد آمد

معرفى جدیدترین
 و و و سریع ترین لپ تاپ  

گزارش نصف جهان از
 پشت پرده سخنان على کریمى

تقویت جبهه 
حامیان نویدکیا

13

نوبت دوم

بانک مهر اقتصاد استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ى ذیل را از طریق مزایده 
به فروش برساند. متقاضیان مى توانند از تاریخ این آگهى بمدت 10 روز ( بدون احتساب 
روزهاى تعطیل ) جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از ملک ، دریافت فرم شرکت در 
مزایده ، تکمیل مدارك و ارائه ى پیشنهاد قیمت ، به نشانى اصفهان ، پل ابوذر، ابتداى خ 
توحید ، سرپرستى بانک مهر اقتصاد ، طبقه ى چهارم ، مدیریت پشتیبانى و مهندسى 
مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 38100 داخلى 133 و تلفن همراه 09131081361  آقاى 

مصدق تماس حاصل نمایند.

توضیحات :
1- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد و جهت ارائه پیشنهاد ، بازدید از 

ملک ضرورى است.
2- صرف شرکت در مزایده هیچگونه تعهدى براى مزایده گر ( متقاضى خرید )ایجاد 

نکرده و مزایده گذار ( بانک ) در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
3-هزینه آگهى بر عهده  برندگان مزایده مى باشد.

وضعیت انتقال اعیانعرصهنوع ملک نشانى ملک ردیف
قیمت پایه کارشناسىسند

خانه اصفهان ، خیابان 1
3,200,000,000ریالانتقال قطعى 161161آپارتمان نوبهار 

سه راه نظر ، خیابان نظر 2
14,000,000,000 انتقال قطعى205205آپارتمانغربى 

ریال

خیابان توحید میانى ، 3
40,003,000,000 انتقال قطعى566599ویالیىجنب بانک سامان 

ریال

آگهى مناقصه

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان

شرکت نمایشگاهاى بین المللى استان اصفهان

نوبت دوم
شرکت مخابران ایران (مدیریت منطقه اصفهان) در نظر دارد انجام خدمات ادارى، دفترى و مالى ساختمان هاى غیر ستادى (گروه 2) 
مخابرات شهر اصفهان با برآورد 14/970/000/000 ریال (چهارده میلیارد و نهصد و هفتاد میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه 

به مبلغ 529/000/000 را از طریق مناقصه یک مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط که داراى گواهى صالحیت ایمنى پیمانکارى و تأییدیه صالحیت کار معتبر از اداره 

کل تعاون کار و رفاه اجتماعى در کد فعالیت مربوطه مى باشند دعوت به عمل مى آید.
از تاریــخ 96/07/05 لغایــت 96/07/16 جهت شــرکت در مناقصه و خریــد اینترنتى اســناد فوق الذکر به آدرس ســایت

 TADAROKAT.TCE.IR مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید با شماره تلفن 36660141 و یا 36660059 تماس حاصل نمایید.

متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکت هاى تکمیل شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان 
اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.

توضیح اینکه:
1- آخرین مهلت تحویل پاکت ها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد.

2- سپرده شرکت در مناقصه مى تواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد.
3- ارجاع کار به شرکت هاى ایرانى و یا مشارکت شرکت هاى ایرانى- خارجى صرفاً به شرط داشتن حداقل 51٪ سهم ارزشى کار براى 

طرف ایرانى میسر خواهد بود. 
4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشایى مى شود که در کمیته فنى و بازرگانى امتیاز الزم را کسب نمایند. 

5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهى (جهت رفع ابهامات احتمالى شرکت کنندگان)، زمان و مکان تشکیل جلسه در اسناد 
مناقصه قید خواهد شد. 

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان در نظر دارد: 
 یک دستگاه خودرو ســمند ELX مدل 1393 را به مزایده 
بگذارد. لذا متقاضیان در صورت تمایل مى توانند روز یکشنبه 
96/07/16 جهت بازدید به دفتر مرکزى شرکت نمایشگاه ها 
به نشانى خیابان 22 بهمن خیابان عالمه امینى شرقى مقابل 

خیابان فردوس مراجعه و فرم پیشنهادى را دریافت نمایند. 

آگهى مزایده
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محمدجواد ظریف در بخشى از گفتگو با مجله «پولیتیکو» 
از نحوه توییت کردن خود گفت. 

ظریف در پاســخ به «سوزان گالســر»، خبرنگار مجله 
پولیتیکو  گفت: رئیس جمهور آمریکا خودش توییت هاى 
خودش را تدوین مى کند. من مى توانم او را با خودم مقایسه 
کنم. مجرى برنامه در واکنش پاســخ داد: «بسیار ُخب؛ 
شما توییت کننده خوبى هســتید. با این حال زیاد توییت 

نمى کنید.»
ظریف در پاسخ گفت: دلیل آن این است که توییت کردن 
زمان زیادى مى برد. همه 140 کاراکتر آن این وضعیت را 
دارد. اگر من هم 280 کاراکترى بشــوم خیلى خوشحال 

خواهم شد. ( اخیراً این شبکه اجتماعى براى برخى کاربران 
خاص خود امکان توییت با ظرفیت دو برابر ظرفیت فعلى 

را فراهم کرده است.)
گالسر از ظریف پرســید که آیا این امکان توییتر به شما 
پیشنهاد نشده است؟ که وى پاسخ داد: نه پیشنهادى نشده 
اما اگر این فرصت را به دست بیاورم بیش از یک ساعت از 
من وقت مى گیرد که یک توییت 140 کاراکترى را تدوین 
کنم. چرا که من به طور وســیعى مشورت مى کنم. قبل از 
هر توییت به تعدادى از افراد جدى در اروپا و آمریکا ایمیل 
مى زنم و از آنها نظرشان را درباره ویژگى هاى توییت سئوال 

مى کنم و از همکاران خودم در تهران سئوال مى کنم.

وزیر کشور با بیان اینکه برخى از شهرداران توسط وزیر 
کشور و برخى هم توسط استانداران تأیید مى شوند، گفت: 
طى فرآیند امور، وزارت کشور یا استانداران، در رسیدگى 
به تخلفات شهرداران یا عزل آنان، حقى ندارند که این به 

دلیل ضعف در قوانین است.
عبدالرضا رحمانى فضلى در پاسخ به سئوال هشت نفر از 
وکالى ملت درباره فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات 
و عملکرد شوراهاى اسالمى شهر و روستا و عدم کارآیى 
هیئت حل اختالف استان ها، اظهار داشت: وزارت کشور 
متولى نظارت بر شوراهاست و با توجه به میزان اختیارات 
قانونى تالش کرده این نظارت را در ابعاد مختلف انجام 

دهد.
رحمانى فضلى تصریح کرد: با توجــه به وظایف وزارت 
کشور تالش کردیم نظارت را بیشــتر کنیم، اختیارات 
وزارت کشــور در حوزه نظارت بر شــوراها و شهردارى 
مناســب نیســت، برخى از شــهرداران توســط وزیر 
کشور تأیید مى شــوند و برخى هم توســط استانداران 
تأیید مى شــوند، اما طى فرآیند امور، وزارت کشــور یا 
اســتانداران، در رســیدگى بــه تخلفات شــهرداران 
یا عزل آنان، حقــى ندارند که این بــه دلیل ضعف در 
قوانین اســت. ما به صــورت قانونى اجــازه تعلیق را 

نداریم.

 قبل از هر توییت 
مشورت مى کنم

وزارت کشور 
حق عزل شهرداران را ندارد

توکلى و اعدام بابک زنجانى 
روزنامه شـهروند با احمد توکلى     خبر آنالین |
مصاحبـه اى درباره مفاسـد اقتصـادى انجـام داده و در 
بخشـى از آن به موضوع صدور حکم اعدام براى بابک 
زنجانى پرداخته شـده اسـت. توکلى دراین بـاره گفته 
اسـت: «شـاید اگر این حکم داده نمى شـد، مى شد با او 
چانـه بیشـترى زد. اعدام موضـوع را عـوض نمى کند. 
شـاید بهتر بود که اول پول ها را مى گرفتیم و بعد حبس  
ابد به او مى دادند. در مجموع سیستم قضائى ما چابک و 

سرحال نیست...»

درباره پسران الریجانى 
علـى مطهـرى، نایـب رئیـس     خانه ملت |
مجلس دربـاره شـایعه دو تابعیتى بـودن فرزندان على 
الریجانى تصریح کرد: متأسفانه در مورد مقامات کشور 
حرف هاى زیادى زده مى شـود، اما مردم به این راحتى 
نمى پذیرند. پسـران رئیس مجلس یکى طلبه اسـت و 
دیگرى دانشجوى دانشگاه شریف بوده و اهل تحصیل و 

تاکنون پاى وى به خارج از کشور نرسیده است.

حبس یک ایرانى در امارات 
  فارس| دادگاه امنیت دولت در ابوظبى امارات، 
یک شـهروند ایرانى را بدون ذکر نام وى به اتهام آنچه 
«جاسوسى و تالش براى صادرات تجهیزات ویژه برنامه 
هسته اى ایران» خوانده، به ده سال حبس محکوم کرد. 
بنابر گزارش خبرگزارى امارات، دادگاه، اعتراض وارده 
از سـوى وکیل مدافع این متهم را وارد ندانسته و حکم 

اولیه را تأیید کرده است. 

سئوال خاص از وزیر اطالعات 
یک عضو فراکسیون امید مجلس از تهیه    ایلنا|
طرح سـئوال از وزیر اطالعـات به منظور پاسـخگویى 
درمورد نحوه تولید، توزیع، مراقبت و امحاى بولتن هاى 
محرمانه خبر داد. محمود صادقى گفت: باتوجه به آنکه 
ضوابط و معیارهـاى تولید، انتشـار، توزیـع بولتن هاى 
محرمانه و همچنین نحوه مراقبـت، حفاظت و امحاى 
ایـن بولتن هـا مشـخص نیسـت و باتوجـه بـه اخبـار 
نگران کننده اى که اخیراً منتشر شده، این سئوال ایجاد 
شده که چه ضوابطى بر تولید، توزیع و مراقبت و امحاى 
این بولتن هاى محرمانه حاکم است. باید مشخص شود 
که وقتى یک بولتن محرمانه در اختیار یک مقام مسئول 
قرار مى گیرد، وزارت اطالعات چه مراقبت و نظارتى بر 
نحوه استفاده از آن و همچنین امحاى این بولتن ها دارد.

ارتباط ماهواره اى 
در کوهستان، نه! 

وزیـر ارتباطـات در مـورد فعالیـت    مهر |
ماهواره هاى خارجى براى ارتباط رسانى تلفنى در مناطق 
کوهستانى و صعب العبور گفت: تاکنون گزارشى نداشتیم 
که مردم در مناطق کوهستانى براى برقرارى ارتباطات 
تلفنى از ارتباطات ماهـواره اى و تلفن هاى ماهواره اى 
استفاده کنند. در حال حاضر تنها برخى سازمان ها مانند 
هالل احمر و اورژانس از تلفن هاى ماهواره اى در برخى 
نقاط استفاده مى کنند. آذرى جهرمى تأکید کرد: مقرون 
به صرفه نیسـت  کـه بخواهیم براى ارتباطـات مناطق 

صعب العبور از ارتباطات ماهواره اى استفاده کنیم.

البى براى تعیین استانداران 
عبدالرضا رحمانـى فضلى، وزیر     خبر آنالین |
کشور براى پاسـخگویى به سـئواالتى در مورد فعالیت 
شوراى شهر و روستا به مجلس آمده بود که با استقبال 
پررنگ نمایندگان روبه رو شد. نمایندگانى که گرداگرد 
صندلى وزیر تجمع کرده بودند تا درباره استاندارانشان با 
او رایزنى کنند. تجمع نمایندگان در اطراف وزیر کشور تا 
جایی ادامه یافت که علی مطهري به عنوان رئیس جلسه 
مجبور شد به آنها تذکر دهد. اما تذکر مطهري تأثیري در 
خلوت شدن اطراف وزیر کشور نداشت و او مجدداً مجبور 
شـد خطاب به همکارانش بـا تحکم بیشـتري بگوید: 
آقایان اطراف آقاي وزیـر را خالی کنید،  من نگران جان 
ایشان هسـتم! نمی دانم اینگونه که شما اطراف ایشان 

خیمه زده اید هوا به ایشان می رسد یا نه! 

توئیتر

محمدنبى حبیبى، دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمى در گفتگو با 
ایسنا، به برگزارى جلسه اى حساس در مؤتلفه در چهارشنبه 
شب پیش از انتخابات ریاست جمهورى مى پردازد. شبى که 
او، بادامچیان و توکلى بینا تصمیم مى گیرند دیگر مؤتلفه 
از میرســلیم حمایت نکرده و حامى رئیســى شود. وقتى 
مذاکرات در مؤتلفه طى روزهاى شنبه تا چهارشنبه پیش 
از انتخابات براى کناره گرى میرسلیم به نتیجه نمى رسد، 
حبیبى، بادامچیان و توکلى بینا، شب پنج شنبه بدون حضور 
اعضاى شــوراى مرکزى مؤتلفه جلسه اى تشکیل داده و 
اعالم مى کنند که این حزب از رئیسى حمایت مى کند که 
البته میرسلیم این تصمیم را نمى پذیرد. اظهارت حبیبى را 

درباره آن جلسه مهم بخوانید:
تا قبل از پایان مناظره ســوم، مؤتلفه، جمنا، تشــکیالت 
روحانیت و سایر تشــکل هاى اصولگرایى به این نتیجه 
رسیدند حاال که سه نامزد اصولگرا یعنى میرسلیم، قالیباف و 
رئیسى در انتخابات حضور دارند، هر سه در صحنه بمانند تا 
سبد رأى اصولگرایان در یکجا متمرکز شده و رقیب نتواند در 
دور اول رأى کافى را بیاورد و انتخابات به مرحله دوم برود. 
اما پس از مناظره سوم براساس نظرسنجى ها، آراء روحانى 
از زیر 50 درصد به باالى 50 درصد رسید و به همین دلیل 
هم نظر ما در روز شنبه پس از مناظره سوم تغییر کرد. در 
روز شنبه بحث هاى مفصلى انجام شد و در نهایت این نظر 
غالب شد که برخالف دو روز پیش بهتر است اکنون با یک 
نامزد به میدان بیاییم که البته این حرف هم منطقى بود. 
جمعى انتخاب شدند تا با قالیباف صحبت کنند که انصراف 
دهد البته قالیباف خودش موافق کناره گیرى نبود اما گفت 
به نظر جمع احترام مى گذارم و برخالف نظر خودم و براى 
تبعیت از جمع کناره گیرى مى کنم. بــه ما هم در مؤتلفه  

گفته شد که میرسلیم کنار برود. ما این تصمیم را در مؤتلفه 
مطرح کردیم اما اکثریت شوراى مرکزى موافق کنار رفتن 
میرسیلم نبودند. خود میرسلیم هم موافق کناره گیرى نبود. 
بنابراین در شوراى مرکزى مؤتلفه نظرات به دو دسته موافق 
کناره گیرى میرسلیم و مخالف این کناره گیرى تقسیم شد 
و این دو نظر در مقابل هم قرار گرفتند. از روز یک شنبه تا 
چهارشنبه قبل از انتخابات ما چند جلسه در شوراى مرکزى 
برگزار کردیــم و مالقات هاى متعددى هم با اشــخاص 
مختلف داشتیم تا به تصمیم نهایى برسیم. روز چهارشنبه 
قبل انتخابات جلسه اى سه نفره در حزب با حضور من به 
عنوان دبیرکل، آقاى بادامچیان رئیس شوراى مرکزى و 
توکلى بینا به عنوان رئیس هیئــت نظارت مؤتلفه برگزار 
شد. بحث هاى ما هم تا نیمه شــب ادامه یافت و ما باید تا 
قبل از ساعت 8 صبح پنج شنبه نظر نهایى حزب را اعالم 
مى کردیم زیرا بعد از آن تبلیغات ممنوع بود. ما سه نفر به 
تصمیم ویژه اى رسیدیم. سابقه مؤتلفه نشان مى داد اگر ما 
سنگ زیربناى وحدت اصولگرا  نبودیم  اما اجازه هم نداده ایم 
که اختالفى در میان اصولگرایان ایجاد شود. تصمیم کلى 
اصولگرایان و همچنین جامعتین حمایت از ابراهیم رئیسى 
بود. مؤتلفه در معرض این امتحان قرار گرفته بود که یا نظر 
جمع را نادیده بگیرد یا آن را بپذیرد. در نهایت تصمیم ما این 
شد که از نامزدى رئیسى حمایت کنیم. ما در بیانیه اى همان 
شب اعالم کردیم که مؤتلفه از نامزد خود صرف نظر کرده 
و از رئیســى حمایت مى کند، اما یک ساعت بعد میرسلیم 
بیانیه اى داد که این تصمیم را قبول نــدارد. ما مذاکرات 
مفصلى روز پنج شــنبه قبل از انتخابات با میرسلیم انجام 
دادیم اما او گفت که وظیفه شرعى من این است که بمانم و 

پیشنهاد کناره گیرى ما را نپذیرفت.

محمد هاشمى، فعال سیاسى اصالح طلب معتقد است 
اگر رد صالحیت نمى شد شانس زیادى براى پیروزى در 
انتخابات داشت. اوگفتگوى مفصلى با نامه نیوز داشته که 

بخشى از آن را در ادامه مى خوانید:

از آقــاى جهانگیــرى بــه عنوان 
کاندیداى پوششى روحانى استفاده 
شد. شما قبًال گفته بودید که مرحوم 
آیت ا... هاشمى نظرشان این بود که 
جریان اصالح طلب پنج گزینه رزرو 
داشته باشد. چه شد که نهایتاً آقاى 
جهانگیرى بــراى ایفاى این نقش 

انتخاب شد؟
اتفاقاً من نیز به دلیل همان فرمایش آیت ا... هاشمى ثبت 
نام کردم. تا حدود ظهر روز آخر ثبت نام اقدام نکردم چون 
منتظر بودم از آن پنج فردى که ایشــان نام برده بودند، 

اقدام به ثبت نام کنند و من دیگر نروم.
آن پنج نفر مورد نظر آقاى هاشــمى 

دقیقاً چه کسانى بودند؟
من بودم، آقایان جهانگیرى، ناطق نورى، دکتر ظریف 

و آقاى عارف.
چرا ترجیح مــى دادید کس دیگرى 

ثبت نام کند؟
به دالیل خاص نمى خواستم بروم ولى وقتى دیدم حرف 
مرحوم آیت ا... هاشمى زمین مانده و کسى نرفته است، 

حدود ظهر روز آخر براى ثبت نــام رفتم. آنطور که من 
شنیدم آقاى دکتر روحانى قبًال منع کرده بودند که کسى 
از اعضاى کابینه ثبت نام کند و گفته بودند که اگر کسى 
مى خواهد ثبت نام کند، اول اســتعفا کند و بعد ثبت نام 
کند. البته من این را مستقیم از آقاى روحانى نشنیدم ولى 
به واسطه نقل قول هایى که مى شد، شنیدم که ایشان 

اجازه نداده بودند.
پس بعداً نظرشان تغییر کرد؟

بله، وقتى من رفتم ثبت نام کردم درحقیقت دوســتان 
اصالح طلب بــا کاندیداتــورى من موافــق نبودند و

 مى خواستند یک کسى از خودشان باشد.
منظور از دوستان اصالح طلب طیف 

کارگزاران است؟
نه، آقایان موســوى الرى، مرعشى و یک نفر دیگر نزد 
آقاى روحانى رفتند و اصــرار کردند که اجازه دهد آقاى 
جهانگیرى نیز ثبت نام کند.ایشــان دیگــر اجازه دادند 
و آقاى جهانگیرى ثبت نــام کردند. بنابرایــن، این را
 مى توان اینطور تلقى کرد که اصالح طلبان با ثبت نام 

من مخالف بودند.
 چرا این مخالفت وجود داشت؟

به علت اینکه آنطور که بعداً نیز مشخص شده بود، ضریب 
پیروزى من باال بــود. یعنى من اگــر در انتخابات باقى
 مى ماندم، نسبت به کل رقبا شانس بیشترى داشتم. تلقى 
من این است که شاید عده اى آمادگى این را نداشتند که 

با ریاست من مواجه شوند! 

رهبر معظم انقالب اسالمى ظهر دیروز سه شنبه در دیدار 
خانواده شهید محسن حججى، این شهید واالمقام را نشانه 
خدا و سخنگوى شهداى مظلوم و سر جدا، خواندند و با اشاره 
به حضور با شکوه و کم ســابقه مردم در تشییع آن شهید، 
خاطرنشــان کردند: خداوند به واسطه مجاهدت محسن 
عزیز، ملت ایران را عزیز و سربلند کرد و او را نماد نسل جوان 

انقالبى و معجزه جارى انقالب اسالمى قرار داد.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشــاره به فراگیر شــدن نام 
برجسته، ممتاز و درخشان شهید حججى در سراسر کشور 
در اثر مجاهدت و شهادت مظلومانه او، گفتند: همه شهداى 
ما مظلومند و غیر از محســن شما، شــهداى دیگرى نیز 
هستند که دشمن سر از تنشان جدا کرده و همگى در نزد 
خداوند عزیز و صاحب درجات هستند اما خداى متعال بر 
اساس حکمت خود و خصوصیات این جوان، او را نماینده و 

سخنگوى این شهیدان کرد.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: همه شهیدانى که از ایران، 
افغانستان، عراق و مناطق دیگر در مبارزه با اشرار تکفیرى 

و دست نشانده آمریکا و انگلیس به شهادت رسیدند، در این 
جوان خالصه و دیده مى شوند و خداوند او را نماد شهادت 

مظلومانه و شجاعانه کرد.
ایشــان، حضور کم نظیر مردم قدرشناس در تشییع شهید 
حججى در شهرهاى تهران، مشهد، اصفهان و نجف آباد را 
بسیار پر معنا دانستند و گفتند: خداوند دل ها را مجذوب کرد 
و افراد گوناگونى که زندگى برخى از آنان در ظاهر تناسبى 
با جهاد و شهادت ندارد، عکس شهید را در دست گرفته و 

به تشییع او آمدند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشــاره به تالش هاى فراوان 
دشــمنان براى بازگرداندن ملت و به ویــژه جوانان از راه 
جهاد و شهادت و به فراموشى سپردن امام(ره) و گم کردن 
خط روشن انقالب، افزودند: در چنین شرایطى، مجذوب 
بودن دل هاى بخش زیادى از جوانان به مفاهیم انقالبى، 
حیرت انگیز است و اگر کّمیت و کیفیت جوانان انقالبى از 

دهه 60 بیشتر نباشد، کمتر نیست.
رهبر انقالب اسالمى گفتند: خداوند این واقعیت را با شهید 

حججى به همه اثبات کرد و با بــزرگ و عزیز کردن او و 
نماد ساختن از او نشــان داد که نسل جوان امروز، اینگونه 
مخلصانه و صادقانه در پى جهاد فى سبیل ا... است و این، 

آیت الهى و نشانه خدا و معجزه جارى انقالب است.
ایشان، خانواده شهید، مسئوالن و همه ملت ایران را مرهون 
مجاهدت شهید حججى و امثال او دانستند و با تجلیل از 
نقش برجسته پدر، مادر و همسر شهید گفتند: اگرچه فقدان 
شهید براى خانواده او، مصیبت بزرگى است اما عزتى که 
خدا به واســطه او به کشور داد، مایه تســال و آرامش آنها 

خواهد بود.
حضرت آیت ا... خامنه اى همچنین بر تصویر ماندگار شهید 
حججى در لحظه اســارت، این جمالت را مرقوم کردند: 
«سالم و درود حق بر این شهید پر افتخار و سرافراز که در 
حساس ترین و خطیرترین لحظه  زندگى، نماد حق پیروز و 
آشــکار در برابر باطل رو به زوال شد. سالم خدا بر او که با 
جهاد مخلصانه و شهادت مظلومانه، خود را و همه  ملت خود 

را عزیز کرد.»

رهبر معظم انقالب در دیدار خانواده شهید محسن حججى:

شهید حججى نماد شهادت مظلومانه و شجاعانه است

چرا قرار شد مؤتلفه در انتخابات ریاست جمهورى از نامزد خودش حمایت نکند

نیمه شب سرنوشت ساز

رئیس جمهور ســابق عراق دیروز بعدازظهر در سن 84 
سالگى در یکى از بیمارستان هاى آلمان درگذشت.

منابع کرد این خبر را تایید کرده و اعالم داشــته اند که 
وى مدتى بعد از وخامت حالش بــه کما رفته و بعد از آن 

درگذشت.
جالل طالبانى متولد 1933 میالدى، رئیس جمهور عراق 
در فاصله سالهاى 2005 تا 2014 میالدى و رهبر حزب 
اتحادیه میهنى کردستان است. طبق کتاب زندگى نامه 
وى، طالبانى یکى از ُکردهاى ایران بود که خاندان وى از 
ایران به عراق مهاجرت کرده اند. طالبانى فارغ التحصیل 
رشته حقوق در سال 1959 از یکى از دانشگاه هاى بغداد 
بود.  در توصیف او گفته اند که ««مام جالل، حقوقدان و 
سیاست مدارى باهوش، داراى توانایى خاصى در اتحاد 
و همبســتگى ُکردها و تأثیرگذار روى دوست و دشمن، 
محبوبیتى فوق العاده در بین ُکردهــا، در عراق و خارج 
آن است. وى اولین بار در 18 دسامبر 2012 ، رسانه هاى 
عراقى خبر از سکته مغزى و وخیم بودن حال وى دادند. او 
در همان سال (2012) براى درمان به آلمان رفت. حدود 
یک سال بعد در دسامبر 2013 اولین تصاویر جدید از او 
منتشر شد که نشان دهنده بهبود وضعیت جسمانى اش 
بود. او بعد از مدتها در 19 ژوئیه 2014 به کشورش عراق 
بازگشــت. مام جالل تا دیروز با تبعات ســکته مغزى و 
عوارض کهولت سن دســت و پنجه نرم کرد و سرانجام 

سوم اکتبر 2017 (11 مهرماه 96) در آلمان در گذشت.

محمد  هاشمى: آمادگى نداشتند من رئیس جمهور شوم! جالل طالبانى درگذشت

جزئیات جدید از پیشنهاد مجلس براى تغییر قانون اساسى

افزایش مدت دوره ریاست جمهورى یا بازگشت پست نخست وزیرى
یک عضو کمیسیون امنیت ملى از پیشنهاد جدیدي براي 
تغییر قانون اساسی در خصوص دوره ریاست جمهوري خبر 
داد و گفت هنوز نامه به رهبري براي طرح پیشنهادات تغییر 

قانون اساسی ارسال نشده است.
محمدجواد جمالــى نوبندگانى در گفتگــو با انتخاب در 
خصوص نامه نگارى با مقام معظم رهبرى براى بازنگرى 
در قانون اساســى گفت: در مجلس شــوراى اسالمى 
صحبت هایى بین نمایندگان بــراى نامه نگارى با مقام 
معظم رهبرى در جهت بازنگرى قانون اساسى وجود دارد.

عضو کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شوراى اسالمى ادامه داد: در مجلس دو نگاه وجود دارد، 
برخى نمایندگان خواهان تغییر دوره ریاســت جمهورى 
هســتند و تعدادى نیز موضوع ایجاد نظام پارلمانى را به 

دنبال فرمایشات مقام معظم رهبرى مطرح مى کنند.

وى در خصوص تغییر دوره ریاست جمهورى توضیح داد: 
نمایندگان به دنبال این هستند تا دوره ریاست جمهورى 
را هفت سال کنند تا کشور هر چهارسال یکبار با موضوع 
حضور در انتخابات و تبلیغات ریاســت جمهورى درگیر 

نباشد.
نماینده مجلس با بیان اینکــه دیدگاه هاى مختلفى در 
خصوص تغییر قانون اساســى وجود دارد اظهار داشت: 
براى تغییر در قانون اساســى با هر نگاهــى نیاز به اذن 

رهبرى داریم.  
جمالى نوبندگانى با اشاره به فضاى پیش و پس از برگزارى 
انتخابات گفت: عدم هماهنگى بین مجلس و دولت براى 
پیگیرى موضوعات کشور در حال حاضر به پیشرفت کشور 
آسیب هاى جدى وارد کرده است، به همین دلیل به دنبال 
راه حلى هستیم تا مسائل کشــور با کمترین  انرژى بین 

مجلس و دولت اجرایى شود.
وى خاطرنشــان کرد: این نمایندگان اعتقاد دارند که با 
افزایش دوره ریاســت جمهورى، هم کشور از تنش ها و 
درگیرى هاى انتخاباتى دور مى ماند و هم هفت سال زمان 

خوبى است تا دولت ها اداره کشور را در دست بگیرند.
وى افزود: نظام پارلمانی فعلی کارکرد مناسبی ندارد، در 
شرایطی که مردم نمایندگان را وارد جزئیات امور جاده اي، 
راه، آب لوله کشی و چاله هاي آسفالت و مشکالت مادي 

افراد می کنند، نمایندگان از وظیفه اصلی دور می شوند.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اظهار داشت:  در نهایت مقام معظم رهبري پیشنهادات را 
بررسی خواهند کرد اما هنوز هیچ نامه اي از مجلس براي 
تغییر قانون اساسی با دو پیشنهاد مذکور به رهبري ارسال 

نشده است.
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سازمان پزشــکى قانونى از کشته شــدن شش هزار و 
956 نفر در حوادث رانندگى از ابتداى فروردین تا پایان 

مردادماه امسال در سراسر کشور خبر داد.
سازمان پزشــکى قانونى اعالم کرد: در پنج ماهه سال 
جارى، شش هزار و 956 تن در حوادث رانندگى جان خود 
را از دست دادند، این میزان جانباخته در حوادث رانندگى 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (1395) باشمار هفت 

هزار و 85 تن، 1/8 درصد کاهش یافته است.
در پنج ماهه ســال جــارى از کل جانباختگان حوادث 
رانندگى پنج هزار و 450 نفر مــرد و یکهزار و 506 تن 

زن بودند.

بر اساس این گزارش، در این مدت از کل کشته شدگان 
حادثه هاى رانندگى، یکهزار و916 نفر در مســیرهاى 
درون شهرى، چهار هزار و 570 نفر در محورهاى برون 
شهرى، 456 نفر در مسیرهاى روســتایى و 14 نفر در 

مسیرهایى نامعلوم جان خود را از دست داده اند.
همچنیــن در پنــج ماهــه امســال اســتان هــاى 
فارس با 654، تهران با 534 و خراســان رضوى با 516 
فوتى بیشــترین و اســتان هاى ایالم با 54، کهگیلویه 
و بویراحمد و اردبیل هر کدام بــا 73 و البرز با 85 فوتى 
کمترین آمار مرگ و میر ناشــى از حــوادث رانندگى را 

داشته اند.

سال هاست طرح تأســیس دانشگاه هنرهاى اسالمى-
ایرانى از ســوى محمود فرشــچیان، پیشکسوت هنر 
نگارگرى مطرح شده است، اما تأســیس این دانشگاه 
همچنــان در هالــه اى از ابهــام قــرار دارد و با وجود

 آنکــه متولــى آن ســازمان میــراث فرهنگــى و 
گردشگرى اســت ولى به نظر مى رســد نه در این نهاد
 دولتــى و نــه وزارت آمــوزش علوم ایــن مهم پیش

 نمى رود.
محمود فرشچیان گفت: عمًال هیچ مسئولى از تأسیس 
این دانشگاه حمایت نمى کند و من دیگر از پیگیرى آن 

خسته و ناامید شده ام.

وى با تأکید بر اینکه مــا باید بتوانیم هنــر خودمان را 
بشناسیم و به دنیا بشناسانیم، توضیح داد: با تأسیس این 
دانشگاه مى توانستیم شــاهد تحولى عمیق در عرصه 
هنرهاى ایرانى- اسالمى باشــیم و حتى این موضوع 
در چند نهاد بررسى شده اســت اما کارهاى اجرایى آن 

پیش نمى رود.
این هنرمند پیشکسوت در پایان بیان کرد: من متأسف 
هستم که در این زمینه هرچه دلســوزى کردم تیرم به 
ســنگ خورده اســت و یک امر به این مهمى به تأخیر

مى افتد. االن همه جاى دنیا در حال معرفى هنر خود به 
دنیا هستند و نمى دانم چرا ما اینقدر تعلل داریم.

از تأسیس دانشگاه هنرهاى 
اسالمى- ایرانى ناامیدم

کشتار در جاده ها 
همچنان ادامه دارد

معلم، دقیقه اى 44 هزار تومان!
در حـال حاضـر یکـى از بازارهـاى پـر مخاطـب، بـازار 
تدریـس «کنکـورى هـا» اسـت بـه طـورى کـه گفتـه

 مى شـود هزینه معلم هـاى «برند»که آمـار رتبه قبولى 
دانش آموزانشان باالست، به جلسه اى چهار میلیون تومان 
نیز مى رسد. در واقع دانش آموزان دقیقه اى حدود 44 هزار 
و 500 تومان براى یادگیرى از معلم هاى مشـهور هزینه

 مى کنند. از طرفى فارغ التحصیـالن نیز به تدریس اقدام 
مى کنند که آنها هزینه کمترى را دریافت مى کنند. به طور 
معمول یک ساعت الى یک ساعت و نیم، بسته به درس و 
دانش آموز، خصوصى بین صد هزار تومان الى 200 هزار 

تومان دریافت مى کنند.

تولد گوساله اى با 2 سر 
در اتفاقى نادر گوساله اى با دو سرچسبیده به هم در روستاى 
اشـتلق علیا از توابع بخش مرکزى شهرستان بستان آباد 
متولد شد. داود ملکى، دامپزشـک این گوساله مى گوید: 

علت این اتفاق نادر اختالالت ژنتیکى است.

بیکارترین رشته هاى دانشگاهى 
پژوهشکده آمار ایران، بیکارترین رشته هاى دانشگاهى در 
کشور را معرفى کرد. بر این اساس، رشته حفاظت محیط 
زیست با 49 درصد، رشته علوم رایانه با 40درصد، رشته هنر 
با 27درصد، معمارى و سـاختمان سـازى با 26درصد، رشـته 
فیزیک با 22درصد، رشـته علوم زیستى 22درصد، رشته 
کشاورزى 22درصد،رشـته حقوق 22درصد، حرفه هاى 
مهندسـى 21درصد، علوم اجتماعى و رفتارى 20درصد، 
بازرگانى و علوم اجتماعى 20درصد، دامپزشکى19درصد، 
خدمات پزشـکى 19درصد، ریاضیات و آمار18درصد به 

ترتیب بیکارترین رشته هاى دانشگاهى در ایران است.

ایرانى هاAmaya را خریدند
مدیـر و صاحـب شـعب رسـتوران هاى زنجیـره اى 
Amaya امتیاز این رسـتوران ها را به یک خانواده ایرانى 
فروخت. «همانـت هاگوانى» پس از یـک دهه مدیریت 
رستوران هایش مدیریت تمام آنها را به «وحید حسینى» و 
خانواده اش که ایرانى هستند واگذار کرده است. هاگوانى 
مى گوید حسینى تجربه کار در چنین زمینه اى را در ایران 
داشته است. از حاال 11 نمایندگى Amaya در تورنتو و اتاوا 

زیر نظر وحید حسینى و خانواده اش اداره مى شود.

10درصد سالمندان آلزایمر دارند
بر اسـاس تعاریف موجود، افراد باالى 60 سـال در ایران 
سـالمند تعریف مى شـوند و هم اکنون هفـت میلیون و 
414 هزار و 91 فرد سـالمند در ایران زندگى مى کنند که 
9/28درصد جمعیت کشور را تشکیل مى دهند. همچنین 
به گفته رئیس مرکز سـالمت جمعیت وزارت بهداشـت، 
حداقـل 10درصد سـالمندان باالى 60 سـال به بیمارى 

فراموشى یا آلزایمر مبتال مى شوند.

مشارکت در خرید خشت هاى طال
رئیس سـتاد بازسـازى عتبات عالیات نحوه مشارکت در 
خرید خشـت هاى طالى حرم مطهر امام حسـین (ع) را 
تشریح کرد. حسـن پالرك در رابطه با قیمت تعیین شده 
براى هر خشـت طال اذعان کـرد: رقم تعیین شـده براى 
هر خشـت یک میلیون و 300 هزار تومان است و پس از 
خریدارى آن، سـند افتخار این همکارى به عالقه مندان 

اهدا مى شود.

افزایش  متقاضیان اهداى جسد 
در پى اعالم رئیس سازمان پزشکى قانونى کشور مبنى 
بر اهداى جسـد براى اسـتفاده در مراکز آموزشـى، آمار 
متقاضیان افزایش یافته اسـت. به گفته دکتر شجاعى 
در دو هفته گذشـته 50 نفر از این افـراد آمادگى خود را 
براى اهداى جسـد اعالم و تعداد زیادى از این افراد نیز 
فرم مربوطه را امضا کرده اندکه اگر به همین شکل آمار 
اهدا، افزایش یابد نیاز دانشگاه ها تأمین خواهد شد. وى 
در ادامه بیان کرد: اهداى جسد در کشور بیشتر از سوى 
افراد تحصیلکرده و افرادى که دراین رابطه توجیه هستند 

انجام مى شود.

چرك نویس

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه خیل عظیم عاشقان حسینى در روزهاى تاسوعا و عاشورا 
در کربالى معلى حضور داشتند، گفت: بیش از 20 هزار نفر از زائران ایرانى روز تاسوعا و عاشورا در کربالى 

معلى حضور یافتند.
محســن نظافتى ادامــه داد: زائران کشــورمان امســال در کنار شــیعیان دیگر کشــورها، در مراســم 
عزادارى عتبات عالیات در بین الحرمین، تل زینبیه، حرم امام حسین(ع) و حرم ابوالفضل العباس(ع) شرکت 

کردند.
مدیرکل عتبات ســازمان حج و زیارت تصریح کرد: با توجه به ازدحام جمعیــت در کربالى معلى، تمهیدات 
الزم براى رفت و آمد و عبور و مرور زائران کشــورمان اندیشیده شد و خوشــبختانه مشکل خاصى را شاهد

 نبودیم.
 گفتنى است، امسال حدود ســه  میلیون نفر از زائران کشــورهاى مختلف و مردم عراق در مراسم عزادارى 

روزهاى تاسوعا و عاشوراى حسینى  خود را به کربالى معلى رساندند.

  فارس| چنــد روز پیش بود کــه در یک کانال 
تلگرامى با پیام دعوتى از سوى یک پانسیون مواجه شدم. 
پیامى که در آن تالش شده بود تا با انواع و اقسام تعاریف 
و معرفى آپشن هاى متنوع من را ترغیب کند که سگ و 
گربه یا هر حیوان خانگى نداشته ام را در مهد اختصاصى 

حیوانات ثبت نام کنم.
از باال شروع به خواندن جزئیات پیام  کردم: «نگهدارى 
در هفت فضاى مجزا طبق اصــول جهانى بدون ارتباط 
چشــمى زیر نظر دامپزشک و رفتارشــناس و نگهبان 
در محیطى کامًال بهداشــتى با نظافت روزانه با دتول و 
جرمى ســاید و... در آرامش کامل با استفاده از فوم هاى 
صداگیرى تخلیه انرژى، روزانه در دو نوبت صبح و عصر 
هر بار دو ساعت بازى با رفتارشناس و استفاده از تردمیل 
مخصوص ســگ ها، رفع ناهنجارى ها، شانه کشــى و 

نظافت روزانه، عکاسى، آرایشگاه و...»
موضوع برایم جالب تر شد، کانال را با دقت بیشترى رصد 
کردم و با تصاویر و فیلم هایى مواجه شدم که هم خنده دار 
بود و هم جاى تأمل داشت. کلبه هپى 120 هزار تومان، 
کیف حمل 165 هزار تومان و انواع لباس و پاپیون.  برایم 
جالب شد بدانم هزینه نگهدارى از این حیوانات به صورت 

پانسیون به چه صورت است.
با شماره اى که مربوط به این مرکز است تماس مى گیرم، 
خانمى گوشــى را بر مى دارد و بعد از چند دقیقه من را به 
مدیریت مجموعه وصــل مى کند. خودم را صاحب یک 
سگ پاپیلون یکساله معرفى مى کنم و شرایط نگهدارى 

را مى پرسم.
مدیریت مجموعه که ظاهراً مرد جوانى اســت پس از 
تشــکر از انتخاب من مى گوید: «هزینه مهد به صورت 

عــادى روزانه 25 هزار تومان اســت کــه اگر خدمات 
برس کشى و اســپرى روزانه، ماساژ و ناخن گیرى را هم 
انجام دهیم 35 هزار تومان مى شــود،  تغذیه حیوان هم 
با خودتان است که باید روزانه در کیف حمل، همراهش 
باشــد.» وى در خصوص هزینه پانسیون هم مى گوید: 
«هزینه پانسیون شبى 50 هزار تومان است، ما معموًال 
ســگ هاى همســن را در یکجا قرار مى دهیم تا از نظر 

رفتارى مشکلى برایشان پیش نیاید.»
این آقا که خود را رفتارشناس و تربیت کننده سگ معرفى 
مى کند، در ادامــه مى گوید: «من روى رفتار ســگ ها 
حساس هستم و مراقبم که سگ هاى با جثه بزرگ کنار 

کوچک ترها قرار نگیرند.»
وقتى در خصوص آموزش ســگ از او سئوال مى کنم، 
مى گویــد: «تایم طالیــى یادگیرى در ســگ ها از دو 
ماهگى تا شــش ماهگى اســت اما تا دو سالگى قدرت 
یادگیرى خوبى دارند، با توجه به اینکه سگ شما یکساله 
اســت همچنان فرصت یادگیرى دارد. براى یادگیرى 
اولیه و جلوگیرى از انحراف رفتارى ســگ، یک مربى 
کارآزموده و حرفه اى شش جلسه در منزل به سگ شما
 نکات اولیه را آموزش مى دهد که معموًال براى اینگونه 
از سگ هاى فانتزى همین شش جلسه یادگیرى کفایت 

مى کند.»

نایب رئیس مجلس با انتقاد از عدم برخورد قانونى با موتورسواران ازسوى راهنمایى و رانندگى، از پیگیرى هاى 
ســال هاى قبل خود در این رابطه خبر داد و گفت: رئیس وقت پلیس راهور در واکنش به این پیگیرى ها 
گفته طرحى براى ساماندهى موتورســواران تهیه و درحال اجرا بود اما از نهادى دستور آمد به  علت اینکه 

موتورسواران از اقشار مستضعف جامعه هستند، رهایشان کنید.
به گزارش ایلنا، على مطهرى 
با تأکید بر لــزوم حل معضل 
موتورسواران شهر تهران که 
باوجــود پیگیرى هاى متعدد 
به دلیل عدم همکارى مدیران 
سابق شهردارى به جایى نرسید 
و در واکنش به اینکه آیا باتوجه 
به تغییرات اخیر در شوراى شهر 
و شــهردارى تهران تغییرى 
ایجاد خواهد شد یا خیر، گفت: 
اساســاً موضوع موتورسواران 

شهر تهران مسئله بسیار مهمى است. وى گفت: این وضعیت نامساعد موتورسواران تهران که بدون رعایت 
قوانین در شهر تردد مى کنند، در کمتر کالنشهرى در سراسر دنیا وجود دارد و این درحالى است که متأسفانه 

راهنمایى و رانندگى هم آنچنانکه باید و شاید به این تخلفات رسیدگى نمى کند.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم اعالم کرد: این معنى ندارد که موتورســواران آزاد باشند هر کجا که 
مى خواهند بروند و در پیاده روها تردد کنند، چراغ قرمز را رد کنند و از ورود ممنوع ها عبور کنند. متأسفانه قانون 

نانوشته اى وجود دارد که موتورسواران آزادند.
نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى در پاسخ به پرسشى درمورد علت عدم برخورد با موتورسواران متخلف 
و عدم ساماندهى این وسایل نقلیه اظهار داشت: اتفاقاً چندى پیش هم این موضوع را پیگیرى کردیم و حتى 
رئ یس وقت پلیس راهور نیز در پاسخ به این پیگیرى ها گفت که طرحى را تهیه کرده و اجراى آن را نیز آغاز 
کردیم اما از یک نهادى دستور آمد که این افراد را رها کنید؛ چراکه صاحبان این وسایل نقلیه عمدتاً از اقشار 
مستضعف جامعه هستند. این رویکرد درستى نیست؛ مگر قشر مستضعف جامعه نباید قوانین را رعایت کند!

یک اســتاد ریاضیات آمریکایى در مؤسســه «ورکتر 
ماساچوست» آمریکا به بررسى اولین مقاله بین المللى 
معروف منتشر شــده از مرحوم پروفســور میرزاخانى 

پرداخته است.
«ویلیام جى.مارتین» در مقاله خــود اولین مقاله ویژه 
و معروف علمى پروفســور مریم میرزاخانــى را که در 
سال 1996 میالدى و در زمان تحصیل وى در دانشگاه 
صنعتى شریف در مقطع کارشناســى منتشر شده بود، 

بررسى کرده است.
وى در ابتــداى مقاله خــود آورده اســت: اولین مقاله 
خارق العــاده میرزاخانى کــه در واقع دومیــن مقاله 

بین المللى وى محسوب مى شــود، در زمینه گراف ها و 
روابط حاکم بر رنگ آمیزى لیستى آنها بوده است. وى در 
این مقاله به بررسى گراف هاى «3و4 -لیست رنگ پذیر» 
پرداخته است. وى در این مقاله موفق شده بود با روشى 
بسیار ساده تر از اثبات اصلى این قضیه را ثابت کند که 
گراف هاى ساده 3-لیست رنگ پذیرى وجود دارند که 

مى توانند 4-لیست رنگ پذیر نباشند.
در اثبات اصلى از گرافى با 238 یال استفاده شده بود اما 
میرزاخانى در روش خود موفق شده بود این تعداد را به 
69 یال کاهش دهد و گام بسیار مؤثرى در ساده سازى 

اثبات این قضیه بردارد.

برس کشى و ناخن گیرى و ماساژ سگ فقط 35 هزار تومان! 
دستور آمد موضوع موتورسواران را رها کنید

انتقاد نایب رئیس مجلس از عدم رسیدگى به تخلفات موتورسواران 

گردشــگر چینى که چندین بار به ایران ســفر کرده، 
حاصل این سفر را با مقایسه سفرهاى خود به کشورهاى 
اروپایى به رشته تحریر در آورده است. «برایان هوانگ» 
عالقه مند به فرهنگ ایران اســت و از سال 1388 تا 
سال 1390 شنبه ها فارسى یاد مى گرفت و تا امروز به 
16 شهر ایران مسافرت کرده است. او حسابدار و در حال 
حاضر دانشجوى کارشناسى ارشــد حقوق در دانشگاه 
هنگ کنگ است. بخشى از خاطرات او از سفر به ایران 

را مى خوانید:
طوالنى ترین تعطیالتى که داشتم در این تابستان بود 
که یک ماه و نیم طول کشید. من به13 کشور اروپایى 
ســفر کردم که براى اکثر جهانگــردان مى تواند جزو 
جاذبه هاى توریستى باشد. همه ما معمارى، فرهنگ و 
طبیعت زیباى اروپا که در طول سال میزبان میلیون هاى 

توریست از سر تاسر دنیاست را مى دانیم.
پس از پنج بار ســفر کردن بــه ایران به ایــن نتیجه 
رسیدم که این کشــور زیبا هم مى تواند با پرداختن به 
صنعت توریســم، مقصد خوبى براى مســافرت باشد. 
ایران کشــورى زیبا و چهار فصل اســت. خود من تا 
به حال 16 شــهرش را از نزدیک دیده ام، شــهرهایى
مثل بندر انزلــى، جزیــره کیش، مشــهد و همدان.

چشم انداز زیبا و بکر این کشــور کامًال انسان را تحت 
تأثیر قرار مى دهد.

به خاطر دارم دو ســال پیش وقتى به تخت جمشــید 
رفتم، بنــاى تاریخى عجیب آن باعث مبهوت شــدن
 من شــد. تخــت ســلیمان دیگــر مــکان تاریخى 
بود که هشــت مــاه پیــش آنجا رفتــم و واقعــًا مرا 

شگفت زده کرد.
من ســفرى به اردن و ایتالیا نیز داشتم؛ پس از مقایسه 
«پترا» و «کولوســئوم» که دو اثــر از عجایب جدید 
هفت گانه جهان نامیده مى شــوند، با بناهاى تاریخى و 
مجلل ایران به این نتیجه رســیدم که صنعت توریسم 
ایران چقدر مظلوم واقع شده است. شاید بسیارى از مردم 

دنیا این آگاهى را نداشته باشــند که در ایران همچنین 
مکان هایى وجود داشته باشد. از نظر من آن دو مکان 
تاریخى ایران چیزى از پترا و کولوسئوم کم ندارد، بلکه 

دلرباتر است.

من عالقه بسیار زیادى به شهر ارومیه دارم. شهر ارومیه 
مکان هاى دیدنى بسیار زیادى مثل کلیساى ننه مریم، 
مسجد جامع و بازار و روستاى بند دارد که از جاذبه هاى 

توریستى این شهر است. 

از دیگر جاذبه هاى توریستى ایران مى توانم به آرامگاه
 شیخ صفى الدین اردبیلى اشــاره کنم که براى اولین 
بار بــود که من چنیــن مجموعه بزرگى از پورســلین
(ظرف) چینى را خارج از کشــور خــودم مى دیدم. به 

جرأت مى توانــم بگویم کــه این مجموعــه در بین 
ایرانیان هم کمتر شناخته شــده است. امیدوارم بتوانم
 این مکان فوق العاده را به هموطنان کشــورم معرفى 
کنم تا آنها هم از نزدیک براى دیدن آن اقدام کنند و به 

تاریخ و تمدن ایران عالقه پیدا کنند.
مهمترین دلیلى که ایران براى من جایگاه ویژه اى دارد 
این است که روابط اجتماعى در این کشور بسیار قدرتمند 
است. مهمان نوازى و حس همنوع دوستى و روابط بین 

خانواده در ایران مرا متحیر کرد.
بعد از هر ســفر من به ایران انگار به میهن اصلى خودم 
برمى گردم زیرا احســاس آنها به یک توریست خارجى 
همچنان پر رنگ مى ماند و انسان احساس قریب بودن 
نمى کند. انــگار رفاقتى دیرینه بین مــن و مردم ایران 
برقرار اســت و شــاید در جاى دیگر دنیا این را تجربه 
نکنم.در فرهنــگ ایران مهمان نوازى نهادینه شــده 
است. به یاد دارم به دوستان ایرانیم گفته بودم مردمان 
چین کًال غذاى چرب و شــیرین را دوست دارند. جالب 
اینکه در روز بعد یکى از آنها مــرا دعوت کرد به منزل 
خود تا یک نوع خوراك ســنتى اردبیل به نام خورشت 
ماش را امتحان کنم که بســیار خوشمزه بود. البته من 
کله پاچه و شیرینى هاى محلى را هم خورده ام که بسیار

 عالى بود. 
از خاطــرات فراموش نشــدنى من در ســفر به ایران 
سئواالتى اســت که دوســتان ایرانیم از من در مورد 
فرهنگ غذایى چین از قبیل خوردن حشــرات، سگ و 
گربه مى پرسند که جالب اســت. البته من هم صادقانه 
پاســخ مى دهم که در همــه جاى کشــور من چنین 

غذاهایى نمى خورند.
در پایان این را مى گویم کــه زیبایى درونى مردم یک 
کشور از هر بناى تاریخى و ظاهرى مهمتر است. البته 
که ایران هر دو را با هم دارنــد، بنابر این از روى عقیده 
مى گویم ایران از هر کشور دیگرى که سفر کردم بهتر 

است.

خاطرات گردشگر چینى از حضور پنج باره خود در کشورمان

 صنعت توریسم ایران، مظلوم است

بررسى اولین مقاله خارق العاده پروفسور میرزاخانىحضور 20 هزار زائر ایرانى در کربال
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ثبت سفال شهرضا در 
فهرست میراث ناملموس 

فرماندار شهرضا گفت: با تالش و پیگیرى اداره میراث 
فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى شـهرضا و آماده 
سـازى پرونده هاى مربوطه، سفال شهرضا در فهرست 

ملى میراث فرهنگى ناملموس کشور به ثبت رسید.
محسن گالبى با بیان اینکه سفالگرى یکى از مهمترین 
صنایع دستى این شهرستان محسـوب مى شود، افزود: 
صنعت سفالگرى در شهرضا به زمان صفویه بازمى گردد 

و در دوران قاجار بسیار مهم و ارزشمند مى شود.
فرماندار شـهرضا با بیان اینکه سـفال شـهرضا سابقه 
700 سـاله دارد و سفال و سرامیک شـهرضا به خارج از 
کشور صادر مى شود، گفت: ویژگى هاى تمایز دهنده و 
مشخصه هاى اصلى سفال شهرضا در طرح ها و نقش ها 

و رنگ الجوردى خاص سفال شهرضاست.

ایجاد شهرك صنعتى گالب و 
فرش دستباف در کاشان 

روابط عمومى شـرکت شـهرك هاى صنعتى اسـتان 
اصفهـان از تصویب ایجاد شـهرك صنعتى تخصصى 
تولیـد گالب، عرقیجات و اسـانس و فرش دسـتباف و 

صنایع دستى در شهرك صنعتى سوم کاشان خبر داد.
بر اساس این گزارش، ایجاد شهرك صنعتى تخصصى 
تولید گالب، عرقیجات و اسـانس و فرش دسـتباف به 
مساحت 400 هکتار در شهرك صنعتى سوم کاشان در 

جلسه کمیسیون زیربنایى کاشان تصویب شد.

به زودى؛ برقرارى پرواز 
اصفهان- مسقط 

سفیر کشـورمان در عمان از برقرارى پرواز اصفهان به 
مسقط  و بالعکس در آینده اى نزدیک خبر داد.

حجت االسالم و المسلمین محمدرضا نورى شاهرودى 
بیان داشـت: قرار اسـت که پرواز اصفهان به مسقط به 

پروازهاى بین دو کشور افزوده شود. 

همایش رهروان زینبى 
برگزارشد

 مدیرکل اوقـاف و امور خیریه اسـتان اصفهـان گفت: 
همزمان با دوازدهمین روز از ماه محرم(دیروز) همایش 
رهروان زینبى در 45 امامزاده شـاخص استان اصفهان 

برگزار شد.
حجت االسـالم والمسـلمین رضا صادقى با بیان اینکه 
در سـال جارى همایش رهروان زینبـى در 45 امامزاده 
شاخص استان اصفهان برگزار شد، اضافه کرد: این برنامه 

به صورت ویژه هم در امامزاده زینبیه(س) برگزار شد.
وى با اشاره به اینکه قرائت خطبه حضرت زینب (س)، 
قرائـت میثاق نامـه رهروان زینبـى و برگزارى مراسـم 
عزادارى از برنامه هـاى در نظر گرفته شـده براى طرح 
رهروان زینبى بود، تصریح کرد:  مراسـم ویژه رهروان 
زینبى با سخنرانى حجت االسالم والمسلمین رفیعى در 

امامزاده زینبیه برگزار شد.

برپایى نمایشگاه ماشین آالت 
راهسازى خدمات شهرى

دهمین نمایشگاه بین المللى ماشـین آالت راهسازى، 
راهدارى، معدنى، سـاختمانى، خدمات شهرى، خودرو 
دیزلى، قطعات و صنایع وابسته  تا 15 مهر ماه در محل 
نمایشگاه هاى بین المللى اسـتان اصفهان واقع در پل 
شهرستان برپاسـت. در این دوره 50 شـرکت از استان 
هـاى تهـران، اصفهـان، آذربایجـان شـرقى و کرمان 
در هفت هـزار مترمربع فضـاى نمایشـگاهى گرد هم

 آمده اند.

حدادى سامانى، فرمانده پدافند 
هوایى شهید نصر شد

با حضور معاون هماهنگ کننده قـرارگاه پدافند هوایى 
شـهید نصر، على حـدادى سـامانى به عنـوان فرمانده 
جدید منطقه مرکزى قرارگاه پدافند هوایى شهید نصر

 منصوب و از زحمات ابوالفضل توکلى قدردانى شد.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابى مهارت اداره کل آموزش 
فنى و حرفه اى استان اصفهان از حضور 59 هزار و 980 
نفر در آزمون هاى الکترونیکــى، هماهنگ، قالیبافى، 
صنایع دستى، صنایع ساختمان و... در شش ماه نخست 

امسال خبر داد. 
مســعود دانشــمند اظهار داشت: در راســتاى اجراى 
آزمون هــاى کتبى به صــورت الکترونیکى از ســند 
راهبردى مهارت و فناورى در شــش ماه نخست سال 
جارى 13 سالن سنجش الکترونیک در شهرهاى نایین، 
خور، سمیرم، نطنز، زواره، داران، زرین شهر، فالورجان، 
گلپایگان، دستگرد،  فریدونشهر، آران و بیدگل و علویجه 

تجهیز و راه اندازى شده است. 
رئیس اداره ســنجش و ارزشــیابى مهــارت اداره کل 
آموزش فنى و حرفه اى اســتان اصفهان بیان داشت: 
از کل آمــار آزمونى فوق تعداد 32 هــزار و 999 نفر به 
صورت الکترونیک، 9 هــزار و 445 نفر در آزمون هاى 
کاغذى هماهنگ، شش هزار و 263 نفر در آزمون هاى 
تفاهمنامه صنایع دستى و قالیبافى، سه هزار و 547 نفر 
در آزمون هاى صنایع ســاختمان، هزار و 216 نفر در 
آزمون هاى تعیین صالحیت حرفــه اى اتحادیه ها و 
صنوف و شــش هزار و 510نفر در آزمون هاى تمدید 

گواهینامه شرکت کرده اند. 

اســتاندار اصفهــان از صــدور حکــم شــهردار 
اصفهــان طــى امــروز از ســوى وزارت کشــور 

خبرداد.
اکنون نزدیک به 30 روز است که خبرى از حکم شهردار 
منتخب شهر اصفهان نیست. این درحالى است که قانون، 
حداکثر زمان مشخص شده براى ارسال حکم شهردار را 

ده روز معین کرده است. 
در این باره نیز ســخنگوى شــوراى اســالمى شــهر 
درتذکرى گفت: با توجه به رأى شــوراى شهر اصفهان 
به قدرت ا... نــوروزى به عنوان شــهردار اصفهان، به 
وزیر کشــور تذکر مى دهــم که به خواســت اعضاى 

شــورا احترام گذارند و حکم شــهردار را امضا و صادر
 کند.

این در حالى بود که وزارت کشــور صدور حکم شهردار 
را منوط به نظر مراجع نظارتى مى دانســت. اما استاندار 
اصفهان در خبرى اعالم کرده است که ظرف امروز حکم 
قدرت ا... نوروزى به عنوان شــهردار اصفهان از سوى 

وزارت کشور صادر مى شود. 
حــاال همــه منتظرنــد تــا نتیجه حــرف اســتاندار 
مشــخص شــود. نتیجــه اى کــه شــاید مثــل 
حــرف هــاى قبلــى بــا تمدیــد و تأخیــر مجــدد

 روبه رو شود.

حضور 60 هزار نفر در 
آزمون هاى الکترونیکى استان 

حکم شهردار اصفهان 
امروز صادر مى شود

امسال در استان اصفهان 782 هزار و 745 دانش آموز 
راهى مدرسه شده و در کالس هاى درس حاضر هستند 
که 84/4درصد این دانش آمــوزان در مدارس دولتى 
و 15/6درصــد آنها در مدارس غیر انتفاعى مشــغول 
تحصیل هستند اما نکته مهم این است که همه ساله 
با فرارســیدن آغاز ســال تحصیلى این دغدغه براى 
دانش آموزان وجود دارد که آیا ساختار مدرسه وکالسى 
کــه  در آن درس مى خواننــد، اســتاندارد و عارى از 

فرسودگى است؟ 
 امســال اداره کل نوسازى مدارس اســتان اصفهان 
همزمان با بازگشــایى مدارس و آغاز سال تحصیلى 
تعداد  92 پروژه آموزشى، پرورشى و ورزشى به آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان تحویل داده که 24 درصد 

پروژه هاى تحویلى مربوط به روستاهاست.  
مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه از کل فضاهاى آموزشــى 
استان اصفهان 79 درصد در مناطق شهرى و 21 درصد 
در مناطق روستایى واقع شــده اند، گفت: 10/6درصد 
دانش آموزان این اســتان در مناطق روستایى درس 
مى خواننــد و این پدیده نامبارکى اســت که نشــان  
مى دهد حجم مهاجرت از روســتاها به ســمت شهر 
تشدید شده اســت و گرفتارى هایى را از قبیل حاشیه 

نشینى در شهرها دامن مى زند.
محمد حسین ســجاد افزود: 14/9درصد کالس هاى 
استان اصفهان تخریبى، 18/9 درصد فضاى کالس ها 
بر اساس آیین نامه هاى موجود نیازمند مقاوم سازى و 

66/2 درصد مستحکم هستند.
وى ادامه داد: در واقع هشــت هزار و 534 باب کالس 
تخریبى در اســتان اصفهان وجود دارد که تاکنون سه 
هزار و 592کالس ســاخته شــده و آمار کالس هاى 

تخریبى به 14/9 درصد رسیده است.
■■■  

مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان نیازهاى آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
را دو هزار و 57کالس دونوبته، هــزار و 200 کالس 
اجاره اى و شــش هــزار و 269کالس نیازمند مقاوم 

سازى عنوان کرده و اضافه کرد: به طورکلى براى رفع 
مشــکالت مربوط به مدارس تخریبى، نیازمند مقاوم 
سازى مدارس دونوبته هســتیم ضمن اینکه مدارس 
اجاره اى اســتان هم به 14 هــزار و 468 باب کالس 

درس نیاز دارند.
به گفته سجاد، در حال حاضر دستور تخلیه 64 مدرسه 

تخریبى در استان اصفهان صادر شده که از این تعداد 
براى 38 مدرسه دایر در استان با توجه به قدمت باالى 
ساختمان مدرسه و امکان ریزش سقف، دستور تخلیه 
فورى به اداره آموزش وپرورش منطقه صادر شده است 
و 13 مدرسه هم فقط تا یکسال آینده مجوز موقت براى 

فعالیت دریافت کرده اند.

وى تصریح مى کند: بیشــتر این مــدارس در مناطق 
روستایى واقع شــده اند و در مناطق شــهر اصفهان 

بیشترین تعداد این مدارس در ناحیه 4 وجود دارند.
سجاد اظهار داشــت: به دلیل فرسودگى ساختمان ها 
و خشکســالى هاى اخیر که خطر فرونشست زمین را 
به همراه داشــته اســت، احتمال افزایش آمار فوق در

 سال هاى آینده وجود دارد.

تخریب مدارس به دلیل فرونشست زمین
سجاد با اشاره به اینکه پدیده فرونشست زمین در اطراف 
اصفهان در حال تشدید است، گفت: تخریب مدارس به 
دلیل وجود این پدیده در شــهرهاى حاشیه زاینده رود 
زودتر اتفاق افتاده به طــورى که آمار مدارس تخریبى 
در شهرستان هاى فالورجان، دامنه وپیربکران بیشتر 

مشهود است.
وى اضافه مى کند: وقتى تخریب مدارس رو به تشدید 
مى رود، آثار آن را زودتر از زلزلــه مى توان به صورت 

ایجاد ترك بر دیوارهاى مدارس مشاهده کرد.
مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان تأکیــد کرد: تحــت هیچ شــرایطى اجازه

 نمــى دهیم کــه دانش آمــوزان در مــدارس ناامن 
تحصیل کنند و معتقدیم دانش آموز زنده کم ســواد از 
دانشمند مرده ارزشمندتر است پس مراقب حفظ جان

 دانش آموزان هستیم.
به گفته وى، تعداد هشــت پروژه بــا زیربناى 9هزار 
و 31مترمربــع و 60 کالس جایگزیــن مــدارس 
تخریبى شــده و در ســال تحصیلى 97-96 تحویل 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 

مى شود.

به دلیل فرونشست زمین رخ داده است

تشدید تخریب مدارس درحاشیه زاینده رود

قیمت میوه و تره بار از اواخر فصل تابستان تاکنون 
ثابت مانده است و ورود میوه هاى فصل پاییز آرامش 
بازار میوه و تره بــار را به هم نــزده و تغییر قیمت 

محسوسى در این بازار مشاهده نشده است.
قیمت برخى از اقالم میوه به شرح زیر است:

هر کیلو آنانــاس درجه یک 11 هــزار تومان، انبه 
یک رگ ســه هزار تومان، آلو شــابلون دو هزار و 
500 تومان، خربزه مشــهدى هــزار تومان، بالل 
بومى هــزار و 200 تومــان، بــالل مکزیکى دو 
هزار تومان، انگور ســیاه ســه هزار تومان، انگور 
بى دانه چهار هــزار تومان، انگــور بى دانه قرمز 9 
هزار تومــان، خرمــا زاهدى ســه هــزار و 600 
تومــان، خربزه گرمســارى هــزار و 700 تومان، 
گالبى 9 هزار تومان و شــلیل شــمس سه هزار و

 500 تومان.
بر همین اساس قیمت هر کیلو هلو سه هزار تومان 
و هر کیلو هلو انجیرى دو هزار و 700 تومان تعیین  

شده است.
همچنین آخرین تغییرات قیمتى نوبرانه هاى فصل 
پاییز نیز بر اساس اعالم سازمان میدان ها به شرح 

زیر است:
هر کیلو انار ســفید ســه هزار و 400 تومان، پسته 
دامغان 22 هــزار تومان، پســته مــه والیت 17 
هزار تومان، ســیب قرمز سمیرم ســه هزار و 700 
تومان، پرتقال شــمال ســه هــزار و 700 تومان، 
پرتقال تامســون جنوب ســه هزار و 800 تومان، 
کیوى ســه هزار تومان، نارنگى ســپاهان گنجى 
چهار هزار تومان، نارنگى برگى لقمانى ســه هزار 
و 700 تومــان، نارنگى کمالى چهارهــزار تومان، 
لیموشــیرین دو هزار و 700 تومان و گریپ فروت

 سه هزار تومان.

ثبات قیمت در 
بازار میوه و تره بار

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: طرح احیاى کاخ جهان نما(دولتخانه 
صفوى) احتماًال تا پایان سال جارى به اتمام مى رسد که 
این امر نیازمند تبیین چگونگى پیاده ســازى برنامه هاى 

عملیاتى این طرح است.
فریدون اللهیارى اظهارداشت: براساس تصمیمى که در 
کمیته راهبردى قطار شهرى گرفته شده بود، مقرر شد تا 

بازسازى و مرمت این پایه ها انجام شود.
وى افزود: پس از تصمیمات اخذ شــده، قرار بر این شــد 
تا ســفت کارى پایه هاى کاخ جهان نما توسط شهردارى 
اصفهان و نازك کارى این پایه ها توسط میراث فرهنگى 
انجام شود.وى با اشاره به ضرورت ساماندهى فضایى در 
طرح احیاى پایه هاى کاخ جهان نما، تصریح کرد: درصدد 
برنامه ریزى براى آن هستیم که مشخص کنیم که کاخ 
جهان نما در چه ابعاد و با چه فرم و شکلى باید در ورودى 
خیابان چهارباغ عباسى ساخته شود اما بسیارى از سازه هاى 
معمارى و کاربرى هاى موجود پیرامــون کاخ جهان نما 
در دوره تاریخى که این کاخ ســاخته شده وجود نداشته 

و طبیعى اســت که ایجاد این کاخ از نظر فضایى شرایط 
جدیدى را به وجود خواهد آورد که باید ساماندهى فضایى 

پیرامون این کاخ نیز در نظر گرفته شود.
اللهیارى عنوان کرد: در حال حاضر میراث فرهنگى درصدد 
بررسى و مطالعه این طرح است تا متوجه شود که این طرح 
چه تأثیراتى ایجاد خواهد کرد و باید چه تمهیداتى براى آن 
اندیشیده شود اما از نظر بازسازى کاخ جهان نما، این طرح 
کامًال آماده اجراست؛ شــهردارى و سازمان قطار شهرى 
نیز آمادگى کامل براى عملیاتى کردن این طرح دارند اما 
همچنان نیازمند جمع بندى بیشتر براى ساماندهى فضایى 

این طرح هستیم.
 وى خاطرنشــان کرد: در رابطه با احیــاى پایه هاى کاخ 
جهان نما اختالف دیدگاهى وجــود دارد، برخى معتقدند 
که اگر طرح بازســازى کاخ جهان نما در ورودى خیابان 
چهارباغ کنونى با شرایط فعلى ایجاد شود، اساساً به لحاظ 
ســیما و منظر کالبدى اختالالتى به وجود خواهد آمد که 
باید آن را با ســاماندهى فضایى برطرف کرد که نیازمند 

تصمیم گیرى هاى بیشتر است.

تردید در احیاى  کاخ جهان نما
مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان: برخى معتقدند اگر بازسازى جهان نما در ورودى چهارباغ ایجاد شود، به لحاظ 

منظر کالبدى اختالالتى به وجود خواهد آمد

آزاده بیگى
رئیس شوراى شهر باغشاد با اشاره به موضوعات مهم 
شهرى که ایجاد نابسامانى کرده اند، گفت: از مهمترین 
برنامه هاى ما در مدیریت شهرى، احداث پل ارتباطى 
بین دو محله پرتردد و شلوغ نوگوران و مدیسه با هدف 
کاهش بار ترافیکى و تسهیل در رفت و آمد وسایل حمل 

و نقل عمومى است.
محمــد رحیمى با بیــان اینکه پل مذکــور دو منطقه 
پرجمعیت شهر باغشــاد را به یکدیگر متصل مى کند 
تصریح کرد: احــداث این پل عالوه بــر اینکه موجب 
تسهیل ارتباط بین دو محله نوگوران و مدیسه مى شود، 
کاهش بار ترافیکى خیابان هاى اطراف شــهر و بهبود 

سیماى شهر را نیز مورد توجه قرار مى دهد.
وى در ادامــه اظهار داشــت: پل کله هم کــه یکى از 
بخش هاى زیبا و تاریخى این منطقه است و قدمت آن 
به پیش از دوران صفویه برمى گردد، متأســفانه امروزه 

بافتى فرسوده پیدا کرده است. بنابراین اولویت اول ما 
احداث پل ارتباطى و دومین اولویت، بازسازى و احیاى 
بافت هاى فرسوده شهر اســت که تبدیل به مسئله اى 

بسیار جدى شده است.
رحیمى اولویت ســوم را وجود یک سیســتم مدیریت 
ایمن و پویا در امر طراحى و بهره بردارى راه ها معرفى 
کرد و با اشــاره بــه ورودى و خروجى هاى شــهر از 
محله نوگوران که بســیار خطرناك است گفت: اگر در 
روزهاى پرترافیک و اوقات تعطیل به آنجا سفر کنید، 
متوجه شیب هاى تند با ســرعت باال مى شوید که هم 
براى عابر پیاده و هم براى ســوارى ها مشکل ســاز 

مى شود.
وى توسعه گردشگرى، رونق اقتصادى و توسعه شهرى 
را سه موضوع اساسى دانست که در مدیریت شهرى با 
توجه به اجرایى شــدن اولویت ها، همزمان با یکدیگر 

حل خواهند شد.

مهمترین اولویت مدیریت شهرى در باغشاد 
احداث پل ارتباطى است

موزه دفاع مقدس اصفهان تا دهه فجر باید افتتاح شود.
استاندار اصفهان در نشست بررسى مشکالت موزه دفاع مقدس استان با اشاره به اینکه اعتبار طرح موزه دفاع مقدس ملى 

است، گفت: از شهردارى اصفهان و فوالد مبارکه درخواست کردیم که براى اجراى این طرح مشارکت کنند.
رسول زرگرپور با اشاره به اینکه 120 میلیارد ریال براى اجراى مرحله اول این گنجینه براى شهردارى اصفهان رقمى نیست، 
افزود: موزه دفاع مقدس تهران را شهردارى ساخت و ما هم انتظار داشتیم شهردارى اصفهان با قوت بیشترى به میدان بیاید.

استاندار همچنین مصال،کنار گذر شرق،موزه اصفهان و ورزشگاه نقش جهان را از جمله طرح هاى استان دانست که بیش 
از 20 سال از آغاز اجراى این طرح ها مى گذرد. وى تأکید کرد: با برنامه ریزى عملیاتى اقدام به حل مشکالت این طرح ها از 

جمله ورزشگاه نقش جهان و مصال کرده ایم.

طى چند روز اخیر فیلمى کوتــاه در فضاى مجازى با عنوان 
«صداهاى وحشتناك و عجیب در آسمان اصفهان» منتشر 

شده که باعث نگرانى برخى شهروندان شده است.
جستجو در اینترنت نشان مى دهد این فیلم ازچندروز گذشته 
در شبکه هاى بارگذارى فیلم منتشر شده و بازدید قابل توجهى 

نیز داشته است.
در این فیلم کوتاه که روى آیتم شروع اخبار 20:30 میکس 
شده گوینده که صداى جعلى خانمى شبیه به مجریان اخبار 
تلویزیونى دارد مى گوید: «شنیده شدن صداهاى عجیب در 
آسمان اصفهان، ناسا اعالم کرده که این پدیده اى طبیعى 
اســت و در نقاط مختلف جهان هم صداهایى شبیه به این 
شنیده شده اســت». در این قطعه فیلم کوتاه، تصاویرى از 
آسمان اصفهان دیده مى شود اما واکنش شهروندان یا تصاویر 
دیگرى که نشان دهنده واکنشى نسبت به این صداها باشد 

وجود ندارد.
غیرواقعى بودن این فیلم را در کنار مورد باال، از تفاوت صداى 
گوینده با مجریان خبر، تدوین ناشیانه روى تیزر اخبار 20:30 و 
ذکر نشدن در هیچ منبع دیگرى به راحتى  مى توان اثبات کرد 
و البته هیچ مرجعى نیز صحت این موضوع را تأیید نکرده است.

مدیر اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: با 
توجه به اینکه در فصل برگریزان قرار داریم، به منظور 
نظافت و تمیزى شهر اصفهان برگ هاى پاییزى بیشتر 

از مکان هاى پرتردد شهر جمع آورى شود.
غالمرضا ساکتى اظهارداشــت: برگ هاى پاییزى در 
پارك هاى ســطح شــهر جلوه زیبایى به فضاى شهر 
مى دهند از این رو جمع آورى برگ هاى پاییزى بیشتر 
در مکان هاى پرتــردد، پیادروها و خیابان ها به صورت 
پیوسته انجام مى شود. وى ادامه داد: براى نقاط مرکزى 
و پربرگ شــهر از جمله مناطق یــک، 3، 4، 5، 6 و 9 
شهردارى اصفهان، خودرو ویژه حمل برگ پیش بینى 

شده است.
رئیس اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه مکانى در سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان به نام «چال برگ» تعبیه شــده، گفت: بخش 
عمده برگ هاى جمع آورى شده در این سازمان به کود 
برگ تبدیل شده و بخش دیگرى از آنها نیز به کارخانه 
ســازمان مدیریت پســماند براى تولید کود کمپوست 

فرستاده مى شود.

حقیقت صداهاى عجیب 
در آسمان اصفهان

جمع آورى برگ هاى 
پاییزى از مناطق پرتردد

افتتاح موزه دفاع مقدس تا دهه فجر
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باند سوداگران مرگ 
منهدم شد

رئیس پلیس مبـارزه با مـواد مخدر اسـتان اصفهان 
از انهدام یک باند چهار نفره و کشـف 150 کیلوگرم 

تریاك خبر داد.
سرهنگ تقى حسینى اظهار داشـت: در پى دریافت 
اخبـارى مبنى بر اینکـه چهار قاچاقچى مـواد مخدر 
قصد دارند محموله اى سنگین را از شرق کشور وارد 
استان اصفهان کنند بررسى موضوع به صورت وی ژه 
در دسـتور کار مأموران پلیـس مبارزه با مـواد مخدر 

استان قرار گرفت.
وى افزود: یک تیم مجـرب از مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر بـه یکى از ورودى هاى شـهر اصفهان 
اعزام شد که چهار دستگاه کامیون کشنده متعلق به 

این قاچاقچیان را شناسایى و متوقف کرد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان بیان 
کرد: در بازرسـى به عمل آمده مقدار 150 کیلو گرم 
تریاك که زیر بار قیر در یکى از تریلرها جاسـاز شده 

بود کشف شد.

رشد 15 درصدى تولید 
در فوالد مبارکه

شرکت فوالد مبارکه در شش ماهه اول امسال رشد 
تولید 13 درصدى در تولید آهن اسـفنجى و رشد 15 
درصدى در تولید فوالد خام نسـبت به مدت مشـابه 

سال قبل را در کارنامه خود ثبت کرد.
مختار بخشـیان، معاون بهره بـردارى فوالد مبارکه 
گفـت: در بخـش تولیـد آهـن اسـفنجى کارکنـان 
واحدهاى احیاى مسـتقیم فـوالد مبارکه توانسـتند 
بـا تولید سـه میلیـون و 711 هـزار و 779 تـن آهن 
اسفنجى و 13درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، 101 درصـد برنامه را محقق کننـد و در بخش 
تولید تختال نیز با تولید سه میلیون و 154 هزار و 71 
تن محصول، 106 درصد برنامه را تحقق بخشـیدند 
و رشـد 14 درصـدى را بـراى شـرکت بـه ارمغـان

 آوردند.

دستگیرى هکر یکى از 
شرکت هاى بیمه در اصفهان

رئیـس پلیس فتا اسـتان اصفهان گفـت: هکرى که 
توانسته بود به سیستم رایانه اى یکى از شرکت هاى 
بیمه نفوذ کرده و براى خودروى خود بیمه نامه صادر 

کند توسط پلیس فتا استان شناسایى و دستگیر شد.
مصطفـى مرتضـوى اظهار داشـت: در پى شـکایت 
نماینـده حقوقى یکى از شـرکت هاى بیمـه مبنى بر 
هک سیستم هاى رایانه اى آن شرکت توسط فردى 
ناشناس بررسى موضوع در دسـتور کار کارشناسان 

این پلیس قرار گرفت.
وى افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشـخص شد 
حسـابدار شـرکت پـس از مراجعه بـراى جمع بندى 
حسـاب هاى آخر ماه متوجه مغایرت تعداد بیمه هاى 

صادره با دریافتى شرکت مى شود.
رئیـس پلیـس فتـا اسـتان اصفهـان عنـوان کـرد: 
کارشناسان پلیس فتا در تحقیقات خود متوجه هک 
شدن سرور اصلى از طریق نفوذ به سیستم رایانه اى 

مدیر آن شرکت شدند.
وى بیان داشت: سـرانجام کارشناسـان پلیس فتا با 
انجام یکسـرى اقدامات تخصصى خـود متهم را در 
مخفیگاهـش دسـتگیر کردنـد و  وى در مواجهـه با 
مـدارك و ادله محکـم این پلیـس به جرم انتسـابى 
اقرار و انگیـزه خود از ایـن کار را سـودجویى عنوان 

کرد.

برگزارى «نت تلنت» 
در اصفهان

رویداد «نت تلنت» با هدف معرفى افراد مسـتعد در 
فضاى کسـب و کارهاى اینترنتى براى دومین بار 4 

آبان ماه در اصفهان برگزار مى شود.
رویداد نـت تلنت بـا هدف بررسـى عملکرد کسـب 
و کارهـاى اینترنتى و آشـنایى با صاحبـان این نوع 
کسب و کارها برنامه ریزى شده است.  در این رویداد 
قرار اسـت که تجارب این افراد بـراى دیگران بازگو 

شود.

خبر

 مدیر کل امور عشایر استان اصفهان گفت: دانش آموزان 
ایل بختیارى در اصفهان به دلیل عدم همراهى معلمان با 

آنها در دوران کوچ از ادامه تحصیل باز مى مانند.
مختار اسـفندیارى با اشـاره به اینکه در حال حاضر کوچ 
قشالقى عشـایر از اسـتان اصفهان در حال انجام است، 
اظهار داشت: عشایر بختیارى به شهرستان هاى شوشتر، 
مسجد سـلیمان، دزفول، شوش، سردشـت و اللى کوچ 
مى کنند.وى افزود: عشـایر قشـقایى نیز به اسـتان هاى 

فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد کوچ مى کنند.
مدیرکل امور عشایر اسـتان اصفهان با اشاره به اینکه در 
این ایام 53 هزار نفر از عشایر در قالب 9 هزار  و 605 خانوار 

از اسـتان اصفهان کوچ مى کنند، اضافه کرد: این عشایر 
یک میلیون رأس دام را نیز با خود جابه جا مى کنند.

اسفندیارى در ادامه با اشاره به اینکه تحصیل دانش آموزان 
به ویژه عشـایر بختیارى چالش عشایر اسـتان اصفهان 
اسـت، افزود: باید توجه داشـته باشـیم که درحدود هفت 
ماه دانش آمـوزان ایل بختیـارى در خوزسـتان تحصیل 
مى کنند و براى ادامه تحصیل در فریدونشـهر و چادگان 
معلمى ندارنـد. وى اضافه کرد: معلمان خوزسـتان براى 
ادامه تحصیل دانش آموزان ایل بختیارى از خوزستان به 
اصفهان نمى آیند و آموزش و پرورش اصفهان نیز در این 

زمینه مسئولیتى را متقبل نمى شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره به 
تشکیل 15 تیم گشت بازرسى در شهر اصفهان اعالم کرد: 

گشت هاى بازرسى ستاد مهر تا 15 مهرماه فعال هستند.
علیرضا صلواتى اظهارداشت: ستاد مهر شهردارى اصفهان 
از 29 شهریور ماه امسال فعالیت خود را آغاز کرد و به مدت 
دو هفته با هدف روان سـازى ترافیک در مجموعه معابر 
شـهرى فعال خواهد بود. وى ادامه داد: بـا توجه به اینکه 
همزمـان با آغاز سـال تحصیلى بـراى مـدارس و دانش 
آمـوزان، بیـن 20 تـا 25 درصد حجـم ترافیـک معابر در 
سـاعات پیک ترافیک اضافه و لزوم برنامـه ریزى جدى 
براى رفع مشکل ترافیک آشکارتر مى شود، از این رو تعداد 

15 گشت بازرسى در شهر اصفهان تشکیل شد.
صلواتى خاطرنشان کرد: در این گشت ها پلیس راهور نیز 
حضور دارد و نسبت به روان سازى معابر و همچنین اعمال 

قانون براى رانندگان خاطى اقدام مى کنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره 
به اینکه تخلفات پارك دوبل، توقف در حریم تقاطع ها و 
توقف در ایسـتگاه هاى ویژه وسایل حمل و نقل عمومى 
از جمله مواردى اسـت که از چشم گشـت بازرسى پنهان 
نخواهد ماند، گفت: همه این اقدامات در راسـتاى داشتن 
ترافیکـى روان تر در سـطح معابر شـهر اصفهـان انجام 

مى شود.

گشت هاى بازرسى ستاد مهر 
هنوز فعال هستند

عشایربه دلیل نبود معلم 
از تحصیل باز مى مانند

مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اســتان اصفهان از 
آغاز پیش فروش بلیــت فیلم هاى «ایتالیــا ایتالیا» و 
«زرد» در ســینماهاى حــوزه هنــرى اســتان خبر 

داد.
مصطفى حســینى دربــاره برنامه اکران ســینماهاى 
حــوزه هنــرى اصفهان اظهار داشــت: ســینماهاى 
اصفهــان از روز چهارشــنبه(امروز) اکــران فیلم ها را 
آغاز مى کنند کــه فیلم «قهرمانان کوچک» ســاخته 
حســین قناعت در پردیس ســینمایى چهارباغ اکران 

مى شود.
وى افزود: همچنین در پردیس سینمایى چهارباغ فیلم 
موزیکال و کمدى «ایتالیا ایتالیــا» به کارگردانى کاوه 

صباغ زاده و با بازى حامد کمیلى و سارا بهرامى را اکران 
مى کند.

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان گفت:  
سینما ســپاهان از روز چهارشــنبه(امروز) فیلم «زرد» 
بــه کارگردانى مصطفى تقــى زاده را اکــران مى کند 
که پیش فــروش بلیت این فیلم هم اکنون آغاز شــده

 است.
وى بیان کــرد: فیلــم «نگار» در ســینما ســاحل و 
فیلم هاى«ملــى و راه هــاى نرفتــه اش» در ســینما 
فلسطین و «تابســتان داغ»، «رگ خواب» و «ساعت 
5 عصر» در ســینما ســپاهان بــه اکران خــود ادامه 

مى دهند.

رئیس دانشــگاه پیام نور استان 
اصفهان گفــت: این دانشــگاه 
براى هیچ مؤسســه آموزشــى 
بــراى برگــزارى کالس هاى 
آمادگى و آزمــون دانش پذیرى 
براى مقطع کارشناســى ارشــد 
فراگیــر، مجــوز صــادر نکرده

 است.
مهدى یوســفى افــزود: برخى 
آموزشــگاه ها و مؤسســه هاى 
خصوصى در تبلیغات خود به گونه 

اى عمل مى کنند که متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسى ارشد فراگیر تصور کنند که فقط از طریق این مؤسسه 
ها مى توانند وارد این دوره تحصیلى شوند.

 وى خاطرنشان کرد: متقاضیان ورود به مقطع کارشناسى ارشــد فراگیر دانشگاه پیام نور باید به عنوان دانش پذیر 
براى پنج درس ثبت نام کنند و در مهلت مقرر آزمون دهند تا در صورت قبولى به عنوان دانشــجو پذیرفته شوند.
یوســفى با بیان اینکــه داوطلبــان ورود به مقطع کارشناســى ارشــد فراگیــر دانشــگاه پیام نور بــه دلخواه 
مى تواننــد در کالس هاى آمادگــى براى آزمون مذکور در آموزشــگاه هــاى خصوصى شــرکت کنند، تأکید 
کرد:هیچ اجبارى بــراى گذراندن ایــن کالس هاى آمادگــى براى ورود به مقطع کارشناســى ارشــد فراگیر 

نیست.

آغاز پیش فروش 
بلیت فیلم هاى 

«ایتالیا ایتالیا» و 
«زرد» 

دانشگاه پیام نور 
براى هیچ مؤسسه اى مجوز صادر نکرده است

آزاده بیگى
رئیس شــوراى شهر گلدشــت گفت: رویکرد ما در مدیریت شــهرى آینده، مدیریت 
واحد و یکپارچه شــهرى اســت و فقــدان مدیریت واحــد موجب بــروز مدیریتى 
چندگانه مى شــود و ایــن موضــوع اداره امور را بســیار ســنگین و طاقت فرســا 

مى کند.
رحمت ا... هاشم زاده ادامه داد: اقتدار شــهرى به لحاظ مدیریتى نیازمند اتحاد در همه 
حوزه هاى خدماتى و نظارتى است و نباید هیچگونه ناهماهنگى و سردرگمى ایجاد کند.

وى اظهار داشت: با توجه به مسئله مهم توسعه شهرى، اولین اولویت ما در تصمیمات 
اجرایى اتخاذ تدابیرى هوشــمندانه در رســیدگى به معضالت حوزه شهرى و رفاهى 

است.
هاشــم زاده تصریح کرد: یکى از امور اجرایى ما در آینده طرح برنامه ریزى شده براى 

احداث فاضالب شهرى است. 
رئیس شوراى شهر گلدشت افزود: در شهر گلدشت با تعطیل شدن بى سابقه کارخانه هاى 
کاشى اصفهان و کاشى نیلو و بیکارى بیش از دو هزار نفر کارگر مسئله بیکارى مهمترین 
مشکل مردم شهر به حساب مى آید و این معضل بزرگ تأثیر عمیقى بر روند اقتصادى 

زندگى مردم شهر داشته است.
هاشم زاده با بیان اینکه جمعیت شهر گلدشت بیش از 20 هزار نفر است، اظهار داشت: 

تعداد افراد بومى شهر کمتر از مهاجران این شهر برآورد شده و علت آن همان مسئله نبود 
شغل و درآمد کافى است.

وى تأکید کرد: ما فقط اسم شهر را یدك مى کشیم غافل از آنکه هنوز در حوزه بهداشت 
از داشــتن واحد درمانى محروم هستیم و عدم وجود بیمارســتان موجب آزار خیلى از 
شهروندان ما شده اســت که مجبور هســتند براى درمان یا عمل سرپایى ساده راهى 

شهرهاى اطراف شوند.

مدیر بازرســى و نظارت بر اصناف اســتان اصفهان گفت: براســاس آمار 
در شــش ماهه نخســت امســال 42 میلیارد و 11 میلیــون و 400 هزار 
ریال صنایع دســتى قاچاق جمع آورى شــده که عدد بســیار قابل توجهى 

است.
جواد محمدى فشــارکى درباره وضعیت نظارت بر قاچاق کاالى اشــیاى 
هنرى و صنایع دستى اظهار داشت: در اشــیاى هنرى کشفیاتى نداشته ایم 
اما در صنایع دســتى از مجموعه هایى هستیم که به شــدت با این مسئله 
برخورد کرده ایم و پیش از هر مســئله اى به فروشندگان تذکرهاى الزم را 
داده ایم. وى افزود: تاکنــون با کاالى قاچاق برخورد جدى داشــته ایم اما 
متأســفانه برخى از واحدهاى صنفى به دلیل حاشیه سود باالیى که کاالى 

قاچاق دارد اقدام به فروش این نوع کاال مى کنند. 
محمدى فشــارکى گفت: این کاالها از نظر کیفى در ســطح بسیار پایینى 

قــرار دارند و بســیارى از آنها حتى براى پوســت نیز ضرر دارنــد به ویژه  
کاالهایى که از دو کشــور چیــن و ترکیه به صــورت قاچــاق وارد بازار 

مى شوند.
مدیر بازرســى و نظارت بــر اصناف اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: 
البته برخى از کاالهــا نیز به صورت قانونى وارد کشــور مى شــوند اما بر 
اســاس دســتور فروش این کاالها در اماکن تاریخى و اطراف آن ممنوع 
اســت و در صورت مشــاهده همچــون کاالى قاچاق ضبــط و برخورد 

مى شود.
وى تصریــح کرد: براســاس آمار در شــش ماهه نخســت امســال 42 
میلیــارد و 11 میلیون و 400 هــزار ریال کاالى قاچاق جمع آورى شــده 
که عدد بســیار قابل توجهى اســت اما متأســفانه همانطور که گفته شد 
واحدهاى صنفى به دلیل حاشــیه ســود باال ایــن کاالهــا را به فروش

 مى رسانند.
محمدى فشارکى بیان کرد: یکى دیگر از مشکالتى که در فصل سرما وجود 
دارد این است که صنایع ماشینى وارد بازار شده و با عنوان صنایع دستى به 
فروش مى رســد و مردم نیز به دلیل عدم اطالع از آنها اســتفاده مى کنند، 
این مسئله سبب مى شــود تا کارگاه هاى ســنتى ما به آرامى رو به تعطیلى

بروند.
وى گفت: واحدهاى صنفى ما با خطرى کــه در آینده براى آنها وجود دارد 
آشنایى ندارند و بازار صنایع دســتى را رو به نابودى مى برند، کسانى که از 
اتحادیه صنایع دســتى مجوز دارند حق فروش کاالى ماشینى را با عنوان 
صنایع دستى ندارند، تذکرها داده شده و از ابتداى آبان با این مسئله به صورت 
جدى برخورد مى شود و فروشــندگان کاالى ماشینى باید زیر نظر اتحادیه 

استیل فعالیت کنند.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف اصفهان گفت:  بى آبى 
و خشکســالى در علویجه باعث شده که امسال ضربه 

سختى به محصوالت کشاورزى این منطقه وارد شود.
ناصر اطرج اظهار داشــت: کم آبى و خشکســالى در 
علویجه باعث شــده که هلوهاى تولید شــده در این 
شهرستان از کیفیت بسیار پایین برخوردار باشد و همین 

مسئله چندین ُتن هلو را روى دست کشاورزان گذاشت 
و در نهایت مجبور به نابود شدن میزان چند تنى هلو شد.

وى با بیان اینکه در حال حاضر اصفهــان از نظر هلو 
اشباع شده، ابراز داشت: هلو در اصفهان به میزان کافى 
تولید شده  واز سامان و شهرکرد و حتى تبریز هم هلو به 

اصفهان وارد شده است.
ایــن عضــو هیئــت رئیســه اتــاق اصنــاف 
اصفهــان در ادامــه تصریــح کــرد: تــا زمانى که 
هلوهــاى ممتــاز ســامان، شــهرکرد و اصفهــان 
در بــازار موجــود اســت هیچکــس هلوهــاى 

بى کیفیت و درجه 3 علویجه را خریدار نیست.
اطرج با بیان اینکه در صورت وجود صنایع تبدیلى، قطعًا 
شاهد از بین رفتن چندها هزارتن هلو، سیب زمینى و پیاز 
و... نبودیم، اذعان داشت: در حال حاضر به غیر از هلو 
دیگر میوه ها هم هســتند که به علت بى کیفیتى و ریز 

بودن از بین مى روند.

مهمترین مشکل در گلدشت، بیکارى است بى آبى، چندین ُتن هلو را 
 در علویجه نابـود کرد

 مدیر اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: دماى هواى استان اصفهان روز 
چهارشنبه(امروز) بین یک تا 3 درجه سانتیگراد 

کاهش مى یابد.
حسن خدابخش با اشــاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسى استان اصفهان طى دو روز آینده اظهار 
داشت: بررسى این نقشه ها بیانگر گذر موج ناپایدار 
ضعیفى طى روزهاى چهارشــنبه و پنج شنبه بر 

روى استان است.
وى با بیان اینکه طى امروز و فردا شاهد افزایش 
ابر به ویژه در مناطق غرب و شمال غرب استان 
خواهیم بود، ابراز داشــت: همچنین وزش باد به 
نسبت شدید تا شــدید براى بخش هاى غرب، 

شمال و شمال شرق استان پیش بینى مى شود.

جزئیات مراســم هفتمین روز خاکسپارى شهید 
محسن حججى اعالم شد.

مراسم هفتمین روز خاکسپارى شهید مدافع حرم 
محسن حججى روز پنج شنبه هفته جارى(فردا) 
در حسینیه حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف آباد 

از ساعت 8و30 دقیقه برگزار مى شود.
در این مراســم که با حضور مسئولین لشکرى 
و کشورى برگزار مى شــود، سرلشکر محسن 
رضایى به عنوان سخنران ویژه مراسم سخنرانى 

خواهد کرد.
همچنین قرار است در شامگاه این روز مراسمى 
در روستاى نســیم آباد که زادگاه همسر شهید 

حججى است، برگزار شود.
در این مراسم که از اذان مغرب و عشا در مسجد 
جامع نســیم آباد برگزار مى شود، خانواده شهید 

محسن حججى نیز حضور خواهند داشت.

امروز و فردا؛
وزش باد تقریباً شدید

جزئیات مراسم 
هفتمین روزخاکسپارى

 شهید حججى

فروش 
صنایع ماشینى 

با عنوان 
صنایع دستى 

جمع آورى 42 میلیارد ریال 
صنایع دستى قاچاق در اصفهان 
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ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالســه 960562 ش 6 خواهان بانک قرض الحسنه رســالت با وکالت حسین 
محمدیان و نفیســه عرب زاده دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت محمدرضا بابایى، اســداله 
منصورى، حسن هاشمیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/8/14 ساعت 11/30 
صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــاى خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- 
روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى 
حل اختالف اصفهان شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف: 21146  شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/233

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 1211/95 شــماره دادنامه: 9609976805100693 مرجع رســیدگى: شعبه 51 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک قرض الحســنه رسالت سهامى عام به مدیریت عاملى 
و حق امضاء آقاى محمدحسین حسین زاده نشانى: اصفهان- خ چهارباغ خواجو جنب خ منوچهرى 
نبش بن بست حکیم نظامى (24) ساختمان قرض الحسنه (طبقه سوم) وکیل: 1- حسین محمدیان 
2- مهرى نمازیان نشانى: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 
ســوم واحد 18 خواندگان: 1- محمدرضا سلیمانى نشــانى: تهران- میدان آرژانتین خ بخارست خ 
هفدهم پالك 8، 2- علیرضا فیروزى نشانى: مجهول المکان 3- مهرداد فیروزى نشانى: مجهول 
المکان خواسته: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: درخصوص 
دعوى بانک قرض الحسنه رسالت ســهامى عام به مدیریت عاملى و حق امضاء آقاى محمدحسین 
حســین زاده با وکالت 1- محمدحسین حســین زاده 2- مهرى نمازیان به طرفیت 1- محمدرضا 
ســلیمانى 2- علیرضا فیروزى 3- مهرداد فیروزى به خواســته مطالبه مبلغ 144/000/000 ریال 
وجه چک به شماره ى 428121/31 مورخ 95/8/25 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات 
قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت 
توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلســه رســیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر مى رســد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ صد و چهل و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و 4/485/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و هزینه نشــر آگهى تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تأدیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف (95/8/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه مى 
باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 20748 شعبه 51 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع ش ماره سه) /7/234
حصر وراثت

فرامرز الماسى ترك داراى شناسنامه شماره 198 به شرح دادخواست به کالسه 1364/96 ح 54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم فکارى افجدى 
بشناســنامه 133 در تاریخ 96/5/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو پسر، یک همسر، پدر و مادر به اسامى: 1- پارسا الماسى ترك به ش.ش 
1274921430 نسبت با متوفى فرزند 2- پرهام الماســى ترك به ش.ش 1275869211 نسبت 
با متوفى فرزند 3- فرامرز الماسى ترك به ش.ش 198 نســبت با متوفى همسر 4- فاطمه فکارى 
ترك به ش.ش 12 نسبت با متوفى مادر 5- اســمعیل فکارى به ش.ش 678 نسبت با متوفى پدر و 
الغیر 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 نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21049 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/235 
 حصر وراثت

ناهید ناظمى داراى شناسنامه شماره 1335 به شــرح دادخواست به کالسه 1356/96ح54  از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه جمال طوقچى 
به شناســنامه 25129 در تاریخ 96/3/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر به اســامى 1- غالمحسین طغیانى دولت آبادى به 
ش.ش 1188 نسبت با متوفى فرزند 2- اســماعیل طغیانى به ش.ش 859 نسبت با متوفى فرزند 
3- صدیقه طغیانى دولت آبادى به ش.ش 645 نسبت با متوفى فرزند 4- پروین ناظمى به ش.ش 
377 نسبت با متوفى فرزند 5- ناهید ناظمى به ش.ش 1335 نسبت با متوفى فرزند 6- فریبا ناظمى 
به ش.ش 944 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد 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: 21050 شعبه 54 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/7/236
 حصر وراثت

حسین قضاوى خوراسگانى داراى شناسنامه شماره 64 به شرح دادخواست به کالسه 1357/96ح54  
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس قضاوى 
خوراسگانى به شناسنامه 1795 در تاریخ 86/3/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و شش دختر به اسامى 1- حسین قضاوى خوراسگانى به 
ش.ش 64 نسبت با متوفى فرزند 2- فاطمه قضاوى خوراسگانى به ش.ش 71 نسبت با متوفى فرزند 
3- عزت قضاوى خوراسگانى به ش.ش 2 نسبت با متوفى فرزند 4- عصمت قضاوى خوراسگانى به 
ش.ش 65 نسبت با متوفى فرزند 5- نصرت قضاوى خوراسگانى به ش.ش 3 نسبت با متوفى فرزند 
6- عزت قضاوى خوراسگانى به ش.ش 8 نســبت با متوفى فرزند 7- بتول قضاوى خوراسگانى به 
ش.ش 63 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 21051 شعبه 54 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/7/237
حصر وراثت

ســید مهدى فاطمى دســتجردى داراى شناســنامه شــماره 85 به شرح دادخواســت به کالسه 
1297/96ح54  از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زهرا زارع دستجردى به شناســنامه 4584 در تاریخ 86/11/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر و یک همسر و مادر به اسامى 
1- سید محمدحسین فاطمى دستجردى به ش.ملى 1270990748 نسبت با متوفى فرزند 2- سید 
محمدرضا فاطمى دســتجردى به ش.ش 92726 نســبت با متوفى فرزند 3-  سید مهدى فاطمى 
دستجردى به ش.ش 85 نســبت با متوفى همسر 4- فخرالســادات فاطمى دستجردى به ش.ش 
2536 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 21052 شعبه 54 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/7/238
 حصر وراثت

عفت محسنى خوراسگانى با وکالت امید کرباســى باب الدشتى داراى شناسنامه شماره 89 به شرح 
دادخواست به کالســه 1358/96ح54  از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان احمد قربانى خوراسگانى به شناسنامه 6528 در تاریخ 96/2/13 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر و دو 
همسر به اسامى 1- محمد حسن قربانى به ش.ش 3306 نسبت با متوفى فرزند 2- حسین قربانى 
خوراسگانى به ش. ملى 1270340700 نســبت با متوفى فرزند 3- محسن قربانى خوراسگانى به 
ش.ملى 1271227576 نسبت با متوفى فرزند 4- وجیهه قربانى خوراسگانى به ش.ش 8088 نسبت 
با متوفى فرزند 5- عفت محسنى خوراسگانى به ش.ش 89 نسبت با متوفى همسر 6- رضوان فتحى 
خوراسگانى به ش.ش 6 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد 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: 21053 

شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/7/239
 حصر وراثت

لیال نوروزى سده داراى شناسنامه شماره 4636 به شــرح دادخواست به کالسه 1360/96ح54  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله نوروزى 
سده به شناسنامه 298 در تاریخ 96/6/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو دختر و یک همســر دائمى به اسامى 1- لیال نوروزى سده به ش.ش 
4636 نسبت با متوفى فرزند 2- روناك نوروزى سده به ش.ش 754 نسبت با متوفى فرزند 3- فروغ 
حاجى شاه محمدى به ش.ش 205 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد 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: 21054 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/7/240

 حصر وراثت
فاطمه اصالنى داراى شناسنامه شماره 14361 به شــرح دادخواست به کالسه 1359/96ح54  از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مریم صالحى 
به شناســنامه 421 در تاریخ 95/2/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به پدر و مادر به اســامى 1- فاطمه اصالنى به ش.ش 14361 نسبت با 
متوفى مادر 2- اســماعیل صالحى به ش.ش 10791 نســبت با متوفى پدر والغیر. 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 باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 21055 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه)/7/241
 حصر وراثت

بدرى آجودانیان داراى شناسنامه شــماره 33833 به شرح دادخواست به کالسه 1349/96ح54  از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمت رحیم اف 
به شناســنامه 928 در تاریخ 96/3/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو دختر و یک مادر به اسامى 1- بدرى آجودانیان به ش.ش 33833 نسبت 
با متوفى فرزند 2- بنفشه آجودانیان به ش.ش 46328 نســبت با متوفى فرزند 3- فاطمه فقهى به 
ش.ش 17880 نســبت با متوفى مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد 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: 21057 شعبه 54 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/7/242
 حصر وراثت

حسن صادقى برزانى داراى شناسنامه شماره 543 به شــرح دادخواست به کالسه 1355/96ح54  
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملوك شاکرى 
فارسانى به شناســنامه 469 در تاریخ 96/4/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و دو دختر و یک همسر به اســامى 1- محسن صادقى 
برزانى به ش.ش 880 نســبت با متوفى فرزند 2- محمد صادقى برزانى به ش.ش 2727 نسبت با 
متوفى فرزند 3- طاهره صادقى برزانى به ش.ش 404 نســبت با متوفــى فرزند 4- طیبه صادقى 
برزانى به ش.ش 1166 نســبت با متوفى فرزند 5-حســن صادقى برزانى به ش.ش 543 نسبت با 
متوفى همسر والغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21059 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره سه) /7/244

حصر وراثت
محمدجواد چرم دوز داراى شناسنامه شماره 743 به شرح دادخواست به کالسه 1350/96ح54  از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد چرم دوز به 
شناســنامه 43654 در تاریخ 96/6/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر و چهار دختر به اســامى: 1- محمدجواد چرم دوز به ش.ش 743 
نسبت با متوفى فرزند 2- شهین چرم دوز به ش.ش 57012 نسبت با متوفى فرزند 3- مرضیه چرم 
دوز به ش.ش 1407 نسبت با متوفى فرزند 4- زهره چرم دوز به ش.ش 1408 نسبت با متوفى فرزند 
5- پرى چرم دوز به ش.ش 56383 نسبت با متوفى فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنا مه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 
الف: 21060 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره سه)  /7/245

حصر وراثت
فضل اله کریمى وشاره داراى شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به کالسه 1330/96ح54  از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبرى جهانبانى 
وشــاره به شناســنامه 622 در تاریخ 95/10/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پســر و دو دختر به اسامى: 1- حســینعلى کریمى وشاره به 
ش.ش 14 نسبت با متوفى فرزند 2- فضل اله کریمى وشــاره به ش.ش 28 نسبت با متوفى فرزند 
3- رسول کریمى به ش.ش 13 نسبت با متوفى فرزند 4- شهین کریمى وشاره به ش.ش 28 نسبت 
با متوفى فرزند 5- مهین کریمى وشاره به ش.ش 1 نســبت با متوفى ف رزند و الغیر. 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 باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 21061 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه)  /7/246
 حصر وراثت

میالد منافى داراى شناسنامه شماره 1272516172 به شرح دادخواست به کالسه 1270/96ح54 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا منافى 
به شناســنامه 647 در تاریخ 82/4/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر و یک همسر و یک مادر به اســامى: 1- میالد منافى به ش.ملى 
2-251617-127 نســبت با متوفى فرزند 2- ثمیره رعنائى به ش.ش 55850 نســبت با متوفى 
همســر 3- بتول ابراهیمى پوراصفهانى به ش.ش 15724 نســبت با متوفى مادر و الغیر. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت اگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21062 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)  /7/247
حصر وراثت

فاطمه مانیان سودانى داراى شناسنامه شماره 13 به شــرح دادخواست به کالسه 1332/96ح 54 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیم مانیان 
سودانى به شناســنامه 516 در تاریخ 77/12/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و شش دختر و یک همســر دائمى به اسامى 1- حسین 
مانیان سودانى به ش.ش 31 نسبت با متوفى فرزند 2- محمد رضا مانیان سودانى به ش.ش 1046 
نســبت با متوفى فرزند 3- صدیقه مانیان سودانى به ش.ش 5 نســبت با متوفى فرزند 4- خدیجه 
مانیان سودانى به ش.ش 33 نسبت با متوفى فرزند 5- عصمت مانیان سودانى به ش.ش 17 نسبت 
با متوفى فرزند 6- فاطمه مانیان ســودانى به ش.ش 13 نســبت با متوفى فرزند 7- نصرت مانیان 
سودانى به ش.ش 776 نسبت با متوفى فرزند 8- اشــرف مانیان سودانى به ش.ش 915 نسبت با 
متوفى فرزند 9- بگم شاه ثنایى گیزانى به ش.ش 423 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21063 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/248
 حصر وراثت

فاطمه مانیان سودانى داراى شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کالسه 1333/96 ح54 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بگم شاه سنائى 
گیزانى به شناســنامه 423 در تاریخ 94/5/22 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، شش دختر به اسامى 1- حسین مانیان سودانى به ش.ش 
31 نســبت با متوفى فرزند 2- محمد رضا مانیان ســودان ى به ش.ش 1046 نسبت با متوفى فرزند 
3- صدیقه مانیان سودانى به ش.ش 5 نسبت با متوفى فرزند 4- خدیجه مانیان سودانى به ش.ش 
33 نسبت با متوفى فرزند 5- عصمت مانیان سودانى به ش.ش 17 نسبت با متوفى فرزند 6- فاطمه 
مانیان سودانى به ش.ش 13 نسبت با متوفى فرزند 7- نصرت مانیان سودانى به ش.ش 776 نسبت 
با متوفى فرزند 8- اشرف مانیان سودانى به ش.ش 915 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21064 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/249
حصر وراثت

مهدى شاهزمانى سیچانى داراى شناسنامه شماره 281 به شرح دادخواست به کالسه 1334/96ح 
54 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه 
مشــکالنى به شناســنامه 112 در تاریخ 96/4/28 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پســر و یک دختر و یک همسر به اسامى: 1- محمدرضا 
شاهزمانى سیچانى به ش.ش 1471 نســبت با متوفى فرزند 2- محمدامین شاهزمانى به ش. م لى 
1270390831 نسبت با متوفى فرزند 3- راحله شاهزمانى به ش.ش 2199 نسبت با متوفى فرزند 
4- مهدى شاهزمانى ســیچانى به ش.ش 281 نســبت با متوفى همســر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21065 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/250
حصر وراثت

عباس مؤذنى پائین دروازه داراى شناسنامه شماره 90794 به شرح دادخواست به کالسه 1336/96 
ح 54 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول 
مؤذنى پایین دروازه بشناسنامه 55831 در تاریخ 96/6/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و ســه دختر و یک همسر و مادر به اسامى: 
1- عباس مؤذنى پایین دروازه به ش.ش 90794 نسبت با متوفى فرزند 2- الهام مؤذنى پایین دروازه 
به ش.ش 78192 نســبت با متوفى فرزند 3- زهرا موذنى پایین دروازه به ش.ش 1796 نسبت با 
متوفى فرزند 4- الناز مؤذنى پایین دروازه به ش ملى 1272509419 نسبت با متوفى فرزند 5- عفت 
مؤذنى پایین دروازه به ش.ش 948 نســبت با متوفى همســر 6- محترم پهلوانى نژاد خوبجانى به 
ش.ش 20 نسبت با متوفى مادر و الغیر. 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 و ا ال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 21067 شعبه 54 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/251
حصر وراثت

جمال مهیارى داراى شناسنامه شماره 4543 به شرح دادخواست به کالسه 1337/96 ح 54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر مهیارى بشناسنامه 
28 در تاریخ 92/2/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به چهار پسر، یک دختر و یک همســر دائمى به اسامى: 1- مرتضى مهیارى به ش.ش 1214 
نسبت با متوفى فرزند 2- مجتبى مهیارى به ش.ش 1344 نسبت با متوفى فرزند 3- جمال مهیارى 
به ش.ش 4543 نســبت با متوفى فرزند 4- کمال مهیارى به ش.ش 503 نســبت با متوفى فرزند 
5- فاطمه مهیارى به ش.ش 1345 نســبت با متوفى فرزند 6- مریم بیگم مهیارى ده ســرخى به 
ش.ش 935 نسبت با متوفى همســر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد 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: 21069 شعبه 54 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/252
حصر وراثت

افشین صالبت داراى شناسنامه شماره 71 به شرح دادخواســت به کالسه 1342/96 ح 54 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاط مه توکلى فینانى 
بشناســنامه 807 در تاریخ 96/3/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو پسر، یک دختر، یک همسر به اسامى: 1- افشین صالبت به ش.ش 71 
نســبت با متوفى فرزند 2- على صالبت به ش.ش 4021 نسبت با متوفى فرزند 3- شادى صالبت 
به ش.ش 4279 نسبت با متوفى فرزند 4- مصطفى صالبت به ش.ش 34 نسبت با متوفى همسر و 
الغیر. 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 نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21071 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/253
حصر وراثت

مسیح کتیرائى داراى شناسنامه شماره 54900 به شــرح دادخواست به کالسه 1341/96 ح 54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلى کتیرائى 
بشناسنامه 538 در تاریخ 96/6/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پســر، یک دختر و یک همسر دائمى به اســامى: 1- فرهاد کتیرائى به ش.ش 
1537 نسبت با متوفى فرزند 2- مسیح کتیرائى به ش.ش 54900 نسبت با متوفى فرزند 3- شیرین 
کتیرائى به ش.ش 723  نسبت با متوفى فرزند 4- ثریا باحجب نوظهوریان به ش.ش 452 نسبت با 
متوفى همسر و الغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21072 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/254
حصر وراثت

شکوه الزمان بحرینیان داراى شناسنامه شماره 752 به شــرح دادخواست به کالسه 1343/96 ح 
54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه مفید 
بشناســنامه 1125 در تاریخ 86/7/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر به اسامى: 1- سید اصغر بحرینیان به ش.ش 39653 
نســبت با متوفى فرزند 2- على مشرف جوادى به ش.ش 515 نســبت با متوفى فرزند 3- شهین 
بحرینیان به ش.ش 446 نســبت با متوفى فرزند 4- شکوه الزمان بحرینیان به ش.ش 752 نسبت 
با متوفى فرزنــد 5- وجیهه الزمان بحرینیان به ش.ش 41862 نســبت با متوفــى فرزند 6- نیره 
الزمان بحرینیان به ش.ش 1565  نسبت با متوفى فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد 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: 21073 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/255

حصر وراثت
بهرالســادات طاهرى حســین آبادى داراى شناسنامه شماره 999 به شــرح دادخواست به کالسه 
1340/96 ح 54 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسین طاهرى حسین آبادى بشناسنامه 405 در تاریخ 96/5/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر و دو دختر و یک همســر به اسامى: 
1- محمد طاهرى حسین آبادى به ش ملى 1270828551 نسبت با متوفى فرزند 2- آزاده طاهرى 
حسین آبادى به ش.ش 24546 نســبت با متوفى فرزند 3- زهرا طاهرى حسین آبادى به ش.ش 

4954 نسبت با متوفى فرزند 4- بهرالسادات طاهرى حسین آبادى به ش.ش 999 نسبت با متوفى 
همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21075 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره س ه) /7/256
حصر وراثت

پریسا داورى دولت آبادى داراى شناسنامه شماره 336 به شرح دادخواست به کالسه 1344/96 ح 
54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن على 
داورى دولت آبادى بشناسنامه 404 در تاریخ 96/5/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- پیمان داورى 
دولت آبادى به ش.ش 21874 نسبت با متوفى فرزند 2- پرویز داورى دولت آبادى به ش.ش 872 
نسبت با متوفى فرزند 3- پریسا داورى دولت آبادى به ش.ش 336 نسبت با متوفى فرزند 4- پروانه 
داورى به ش.ش 431 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه اشــرفیان قینانى به ش.ش 124 نسبت با 
متوفى همسر  و الغیر. 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 و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21077 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/257
حصر وراثت

مسعود نصوحى داراى شناسنامه شماره 32 به شرح دادخواست به کالسه 1346/96 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فریدون نصو حى بشناسنامه 
83 در تاریخ 96/4/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پسر و سه دختر و یک همسر به اســامى: 1- عبدالغفور نصوحى به ش.ش 77 نسبت با 
متوفى فرزند 2- مسعود نصوحى به ش.ش 32 نسبت با متوفى فرزند 3- سعید نصوحى به ش.ش 
87 نسبت با متوفى فرزند 4- بهجت نصوحى به ش.ش 88 نسبت با متوفى فرزند 5- فریبا نصوحى 
به ش.ش 897 نســبت با متوفى فرزند 6- الهام نصوحى به ش.ش 444 نســبت بــا متوفى فرزند 
7- طلعت رحمانى به ش.ش 37 نســبت با متوفى همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد 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: 21078 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /7/258

حصر وراثت
زهره تراکمه داراى شناسنامه شماره 371 به شرح دادخواست به کالسه 1287/96 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد تراکمه بشناسنامه 
87 در تاریخ 76/12/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر و چهار دختر و یک همسر به اسامى: 1- غالمرضا تراکمه به ش.ش 10640 نسبت 
با متوفى فرزند 2- حسن تراکمه به ش.ش 69 نسبت با متوفى فرزند 3- صدیقه تراکمه به ش.ش 
1777 نسبت با متوفى فرزند 4- طاهره تراکمه به ش.ش 819 نســبت با متوفى فرزند 5- مرضیه 
تراکمه به ش.ش 616 نســبت با متوفى فرزند 6- زهره تراکمه به ش.ش 371 نســبت با متوفى 
فرزند 7- مولود خراســانى فروانى به ش.ش 215 نسبت با متوفى همســر و الغیر. 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 باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 21079 شعبه 54 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه)  /7/259
حصر وراثت

ژاله نجفى داراى شناســنامه شماره 648 به شــرح دادخواست به کالســه 2013/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رفعت نیازمند بشناسنامه 
9061 در تاریخ 96/2/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پســر و دو دختر به نام هاى ذیل: 1- ژاله نجفى ش.ش 648 (دختر متوفى) 2- زهره 
نجفى ش.ش 578 (دختر متوفى) 3- صادق نجفى ش.ش 1455 (پســر متوفى) و الغیر. 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 و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف: 21080 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان  اصفهان /7/260

حصر وراثت
احمد طالئى داراى شناسنامه شــماره 191 به شرح دادخواست به کالســه 2045/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد آقا بابابزرگ بشناسنامه 
6596 در تاریــخ 96/4/26 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- عذرى نورى ش.ش 6731 همسر متوفى 2- محمد طالئى ش.ش 330 فرزند 
3- محمدحسن طالئى ش.ش 1377 فرزند 4- احمد طالئى ش.ش 191 فرزند 5- احترام طالئى 
ش.ش 283 فرزند 6- زهره طالئى ش.ش 444 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

21081 شعبه  دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/261
حصر وراثت

فاطمه شاه محمدى آیدغیشــى داراى شناسنامه شــماره 1221 به شــرح دادخواست به کالسه 
2051/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
قاسمى لمجیرى بشناســنامه 1 در تاریخ 96/3/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر، 1 همسر: 1- رضا قاسمى لمجیرى ش.ش 1271156180 
نسبت با متوفى پسر2- حسن قاســمى لمجیرى ش.ش 2- 127141262 نســبت با متوفى پسر 
3- احسان قاسمى لمجیرى ش.ش 1272560538 نســبت با متوفى پسر 4- فاطمه شاه محمدى 
آیدغیشى ش.ش 1221 نسبت با متوفى همسر  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد 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: 21082 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/262
حصر وراثت

محمود ولى زاده لمراسکى داراى شناسنامه شــماره 507 به شرح دادخواست به کالسه 2052/96 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا ولى زاده 
لمراســکى بشناســنامه 1063 در تاریخ 95/4/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- همســر 2- پدر 3- مادر: 1- مسعود زهرانى ش.ش 8 نسبت 
با متوفى همسر 2- صغرى جبلى ش.ش 154 نســبت با متوفى مادر 3- محمد ولى زاده لمراسکى 
ش.ش 507 نسبت با متوفى پدر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت  آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 21083 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/263
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان صندوق قرض الحسنه ولى عصر با وکالت آقاى علیرضا پاینده دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده مجتبى ابراهیمى به شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 549/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/08/13 ســاعت 11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود.م الف: 6125 شعبه 

11 شوراى حل اختالف نجف آباد /7/312 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان صندوق قرض الحسنه ولى عصر با وکالت آقاى علیرضا پاینده دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده محبوبه رشــیدى به شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 563/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/08/13 ساعت 11/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6124 شعبه 

11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/313 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهــان صندوق قرض الحســنه ولــى عصر با وکالــت آقاى علیرضــا پاینده دادخواســتى به 
خواســته الزام خوانده به مطالبه بــه طرفیت خوانــده محمدرضا پلویان به شــوراى حل اختالف 
شعبه 11 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 551/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرســى به تاریخ 96/08/13 ســاعت 10 تعییــن گردیده علیهذا چــون خوانده مجهول 
المــکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنــى مراتب یکبــار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار

 محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر 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: 6129 شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/314 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان صندوق قرض الحسنه ولى عصر با وکالت آقاى علیرضا پاینده دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده مجیدکیهانیان به شــوراى حل اختالف شــعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 553/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/08/14 ساعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6127 شعبه 

11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/315 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان صندوق قرض الحسنه ولى عصر با وکالت آقاى علیرضا پاینده دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده بهرام جمشــیدیان به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 558/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/08/13 ساعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6128 شعبه 

11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/316 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان صندوق قرض الحســنه ولى عصر با وکالت آقاى علیرضا پاینده دادخواســتى به خواسته 
الزام خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده محسن لطفى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 552/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 

96/08/14 ســاعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود.م الف: 6126 شعبه 

11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/317 
فقدان سند مالکیت

 شماره: 1396/12/416795 فیض اله بهادر نجف آبادى فرزند على باســتناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت یک دانگ و نیم 
مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى1007/9 واقع در قطعه ســه نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
درصفحه 328 دفتر 324 امالك ذیل ثبت 52120 بنام فیض اله بهادر نجف آبادى فرزند على ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 96/07/12، م الف: 6116  حسین زمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد /7/319 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان صندوق قرض الحســنه ولى عصر با وکالت آقاى علیرضا پاینده دادخواســتى به خواسته 
الزام خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده مهدى قنبرى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 566/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/08/14 ساعت 11/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6123 شعبه 

11 شوراى حل اختالف نجف آباد /7/320 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهــان صندوق قرض الحســنه ولــى عصر با وکالــت آقاى علیرضــا پاینده دادخواســتى به 
خواســته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده مهدى قنبرى به شــوراى حل اختالف شــعبه 
11 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 564/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرســى به تاریخ 96/08/14 ســاعت 11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانــده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتــب یکبــار در یکى از روزنامــه هاى کثیراالنتشــار محلى 
آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهــى ظرف مدت یکماه بــه 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: 6122 شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/321 
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423730400247 شــماره پرونده: 9509983730401045 شماره بایگانى 
شعبه: 951060 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه غیابى 9609973730400272 
محکوم علیهم 1- غالمحســین گلچین فرزند محمد نشــانى: مجهول المکان 2- مهدى آبى پور 
نشــانى: مجهول المکان بصورت تضامنى محکوم اند به پرداخت 500000000 ریال بعنوان اصل 
خواسته- 15665000 ریال هزینه دادرسى- حق الوکاله وکیل على مؤمن فرزند عبداالمیر نشانى: 
اصفهان- اصفهان- اصفهان- بلوار کشــاورز- سه راه ســیمین- روبروى مسجد انبیا- ساختمان 
دى- ط 6- واحد 44 طبق تعرفه و خسارت تاخیر از سررسید لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له 
حسینعلى عطوفى فرزند عبداله نشانى: استان اصفهان- شهرستان نجف آباد- خیابان شیخ بهایى 
جنوبى گلبهار شــرقى جنب درمانگاه امیرالمومنین 212 و پرداخت هزینه اجرا به مبلغ 25000000 
ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و 
کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یــا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). م الف: 6089  شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد /7/324

مزایده
مزایده اموال منقــول در پرونده 960093 ح 1 اجرا و به موجب اجرائیه صادره از شــعبه اول دادگاه 
عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم علیه شرکت لوله پروفیل جهان نماى اصفهان به پرداخت مبلغ 
45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ /1/000/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده 
است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 1- تعداد 500 شاخه 
نبشى 4 (نورد سرد) به وزن تقریبى 7250 کیلوگرم به ارزش کل 17/255/000 تومان 2- تعداد 80 
شاخه چهارچوب فرانسوى به وزن تقریبى 1970 کیلوگرم به ارزش کل 5/614/500 تومان با توجه 
به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این 
اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 1396/7/25 از ســاعت 9 
الى 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال 
توقیفى: جهت بازدید از اموال به این اجرا مراجعه شود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شــد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن 
معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس 
از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده 
مى باشند مى بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى 
را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 1456 منتظرى- مدیر 

اجراى احکام شعبه اول حقوقى دادگسترى شاهین شهر /7/346 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000650 مورخ 1396/05/31 آقاى مصطفى امیرى 
اصفهانى به شماره شناسنامه 106 کدملى 1285659724 صادره از اصفهان فرزند اکبر بر ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 99/69 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2718- اصلى واقع در 
بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1396/7/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/7/27 م الف: 21604 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/347 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان على یزدانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال به طرفیت 
خوانده مصطفى یوســفى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 284/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/08/14 ساعت 8/30 
تعیین گردیده علیهــذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. 6117/ م الف شعبه دوم شوراى حل 

اختالف نجف آباد 7/348 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان رسول پوراسماعیلى دادخواستى به خواســته الزام خوانده تمکین به طرفیت خوانده شهناز 
محمودى به شوراى حل اختالف شعبه اول شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 925/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/13 ســاعت 9 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانــده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضــاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 

و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 6130/ م الف شعبه 1 شوراى حل اختالف نجف آباد 7/349 
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/418803 خانم ســوگل ناصرى پبدنى فرزند یادگار باســتناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت شش دانگ یکباب 
خانه شــماره 87/8685 واقع در بخش 12 ثبــت اصفهان که در دفتر امالك الکترونیکى شــماره 
139620302030000534 بنام ســوگل ناصرى پبدنى فرزند یادگار ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ 

انتشار 96/07/12 6141/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد 7/350 
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جدیدترین رده بندى باکیفیت و بى کیفیت ترین خودروهاى 
تولید داخل منتشر شد .طبق اعالم شرکت بازرسى کیفیت 
و اســتاندارد ایران، در گروه خودروهاى سوارى با سطح 
قیمتى کمتر از 25 میلیون تومان، دو خودروى قرار گرفته 
در این گروه، سایپا 131 و سایپا 132 همچنان در پایین ترین 
سطح کیفى قرار داشته و تنها یک ستاره از 5 ستاره کیفى 

را کسب کرده اند.
در گروه خودروهاى با ســطح قیمتى 25 تا 50 میلیون 
تومان نیز، خودروهاى ســاندرو، 207 اتوماتیک، پارس 
تندر و تندر 90 پالس اتوماتیک، 4 ســتاره از 5 ســتاره 

کیفى را کسب کرده اند. همچنین تندر 90 پارس خودرو 
و ایران خودرو، آریو، رانا، پــژو 206، دنا پالس و پژو 206 
صندوق دار 3 ستاره از 5 ســتاره کیفى را کسب کرده اند. 
خودروهاى نیو ام وى ام 315، دنا، دانگ فنگ اچ 30، سمند 
سورن و سمند تبریز نیز 2 ستاره از 5 ستاره کیفى را کسب 
کرده اند. بقیــه خودروهاى قــرار گرفتــه در این گروه 
شــامل پژو پارس، پژو 405، ســاینا، تیبا هاچ بک، تیبا 
و ام وى ام 110S در پایین تریــن ســطح کیفــى قرار 
داشــته و تنها یک ســتاره از 5 ســتاره کیفى را کسب

 کرده اند.

بازگشت 500 واحد صنعتى
 به چرخه تولید 

معاون برنامه ریــزى و اقتصادى ســازمان صنایع 
کوچک گفــت: در نتیجه حمایت هــاى دولت طى 
نیمه نخست سال جارى، 500 واحد صنعتى متوقف، 

فعالیت خود را از سر گرفته اند.
فرشــاد مقیمى در پاســخ به این پرسش که صنایع 
کوچک کشــور تا چه حد توانمند شــده اند؟ اظهار 
داشــت: 70 درصد واحدهاى صنعتى از عدم تأمین 
نقدینگى رنج مــى برند و به عبــارت دیگر توانایى 
تأمین سرمایه در گردش خود را ندارند و روند تولید 

آنها مختل شده است.
وى افزود: در این راســتا دولت پیش بینى هایى را 
براى تأمین سرمایه در گردش مطرح کرد که عمًال 

نتیجه داد.
معــاون برنامــه ریــزى و اقتصــادى ســازمان 
صنایــع کوچــک افــزود: کمترین نتیجــه این 
پیش بینــى ها بازگشــت قریب چهار هــزار واحد 
عمــًال متوقف و زمینگیــر به چرخه تولید کشــور 

است.
مقیمى خاطر نشــان کرد: همچنین در شش ماهه 
نخست سال جارى قریب 500 واحد صنعتى متوقف، 

فعالیت خود را از سر گرفته اند.

بررسى تشکیل وزارت 
برنامه و بودجه کلید خورد 

طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه 
و بودجه دیروز در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 

مطرح شد.
بر اســاس ماده واحده این طرح، ســازمان برنامه و 
بودجه با کلیه اختیــارات و وظایف به موجب قوانین 

و مقررات به وزارت برنامه و بودجه منتقل مى شود.
در تبصره این طرح آمده است: کلیه امکانات، اموال 
و نیروى انســانى به وزارت برنامــه و بودجه منتقل 

مى شود.

بازار طالفروشان 
امروز هم تعطیل است

 بازار طالفروشــان به دلیل ایام سوگوارى محرم، تا 
چهارشــنبه هفته جارى (امروز)تعطیل است. بازار 
طال که از روز ششــم مهرماه ســال جارى به دلیل 
ایام سوگوارى شهادت اباعبدا...الحسین(ع) تعطیل 
شده، تا روز چهارشــنبه 12 مهرماه(امروز)، تعطیل

 است.

احتمال شیوع آنفلوآنزاى 
پرندگان با ورود فصل سرما

معاون بهداشتى و پیشگیرى ســازمان دامپزشکى 
کشور گفت: با توجه به فراسیدن فصل سرما احتمال 
شیوع بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در کشور 
وجود دارد به همین منظور از دو ماه پیش ستادهاى 
آنفلوآنزاى ملى، استانى و شهرستانى فعالیت خود را 

آغاز کرده است.
قاســم رضاییان اظهار داشــت: با ویژگى فیزیکى 
که این بیمارى دارد و با توجه بــه اینکه بقایاى آن 
مى تواند در فصل ســرما حضور داشــته باشــد، به 
دارندگان طیور کشور هشــدار مى دهیم که با آغاز 
فصل پاییز و سرما احتمال شیوع دوباره این بیمارى

 وجود دارد.
وى در ادامه تصریح کــرد: براى مهیا کردن صنعت 
طیور کشور براى مقابله با بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان پیشگیرى مدنظر ماست که این امر به شکل 

جد دنبال مى شود.

سهم آب استان ها
 تغییر نمى کند

رحیم میدانى، معــاون وزیر نیرو در امــور آب و آبفا 
اظهار داشــت: این وزارتخانه تصمیــم جدیدى در 
مورد تغییر ســهم حقابه بران اتخاذ نکرده اســت  و 
برنامه اى هــم بــراى تجدیدنظــر در این بخش

 ندارد.

ویترین

قائم مقــام بانک مرکزى گفت: ســپرده گذارانى که قبل 
از اجراى بخشــنامه بانک مرکزى درباره کاهش ســود 
سپرده در بانک ها سپرده گذارى کرده اند، اگر سپرده هاى 
بلندمدت خود را زودتر از یکســال برداشــت کنند، دیگر 
مشمول سود 23 درصدنشده و ســود 10 در صد دریافت

 مى کنند.
اکبر کمیجانــى در مورد اقــدام بانک ها بــراى جذب 
ســپرده هاى مردم بــا نرخ ســود 23 درصــد گفت: از 
نظر بانــک مرکزى اقــدام بانک هــا قبــل از اجراى 
بخشــنامه بانک مرکزى براى دریافت ســپرده تخلف

 نبوده است.

وى اظهار داشــت: به هر حال براى انجــام هر کارى و 
تحلیــل بخشــنامه و ابــالغ آن بایــد زمــان صرف 
شــود و اینگونه نیســت که مــا بخشــنامه اى را ابالغ 
کنیم و بالفاصلــه بتــوان آن را از صبــح روز بعد اجرا 

کرد.
قائم مقام بانک مرکزى اظهار داشت: 22 هزار شعبه بانکى 
در سراسر کشور وجود دارد که بخشنامه بانک مرکزى به 
آنها ابالغ مى شود و آنها مستلزم مى شوند تا دستورالعمل 
جذب سپرده را بر اساس بخشنامه بانک مرکزى اجرا کنند 
که این کار حداقل از زمان ابالغ بخشنامه بانک مرکزى تا 

تحلیل دستورالعمل توسط بانک ها ده روز زمان مى برد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفــت: در ارتباط 
با دســتور رئیس جمهور مبنى بر رســیدگى به وضعیت 
کاالهایى که بیش از 20 درصد افزایش قیمت داشتند، 

اولویت با مواد غذایى خواهد بود.
یدا... صادقى گفت: به طور کلى مى توان گفت که دو گروه 
کاالیى افزایش قیمت را بیش از سایر گروه هاى کاالیى 
تجربه کرده اند که این دو گروه شامل برخى فلزات مانند 

فوالد و برخى مواد غذایى مى شود.
وى ادامه داد: پس از رســیدگى هاى مربوطه کاالهایى 
کــه افزایش قیمــت آنها بــا ضریبى باال بوده اســت 
و امکان اصــالح قیمت آنها وجود دارد، مــورد ارزیابى 

قرار مى گیرنــد و تصمیمات مرتبط بــراى آنها گرفته
 مى شود.

وى توضیح داد: به عنوان مثال درباره گوشــت قرمز و 
مرغ که اتفاقًا این روزها قیمت آنها روند نزولى هم دارد 
یا تخم مرغ که در دوره اى با قیمت کاذب مواجه شــده 
بود تالش هایى صورت گرفته تا قیمت ها به حالت قبل 
بازگردند. صادقى در پایان گفت: در حوزه کاالهایى مانند 
برنج نیز همانطور که اشاره شد مسئولیت بر عهده وزارت 
جهاد کشاورزى قرار دارد اما ما به عنوان دستگاهى که 
متولى بازار محسوب مى شود، پیشنهادات خود را با این 

وزارتخانه مطرح کرده ایم.

کاهش قیمت موادغذایى
 در اولویت است

کاهش سود سپرده هاى
 زیر یکسال به 10 درصد 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهى گفت: با افزایش تقاضا 
از 20 مهرماه، پیش بینى مى شود که قیمت مرغ در 

بازار افزایش یابد.
مهدى یوســف خانــى از ثبــات نرخ مــرغ طى

 هفته هاى اخیر در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر 
نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغدارى چهار هزار و 600 
تومان، مرغ آماده به طبخ در کشــتارگاه شش هزار و 
400 تومان، توزیع درب واحدهاى صنفى شش هزار 
و 550 و خرده فروشى هفت هزار و 200 تومان است.

به گفته وى، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر شش هزار 
و 200 و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ هفت 

هزار و 200 تومان است.

یوسف خانى با اشاره به نرخ ســایر مشتقات افزود: 
همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 12 هزار و 500 
تومان، سینه بدون کتف 13 هزار و 500 و فیله مرغ 14 

هزار و 500 تومان است.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهــى، ازدیاد عرضه در برابر 
کاهش شدید تقاضا را دلیل اصلى ثبات قیمت مرغ 

طى یک ماه اخیر دانست.
 وى قیمت مــرغ در روزهــاى آتــى را پیش بینى 
کــرد و گفــت: نــرخ کنونى مــرغ ، کــف قیمت 
در بازاراســت که بــا بهبــود تقاضا پیــش بینى 
مى شــود از 20 مهر ماه نرخ مرغ در بــازار افزایش

یابد.

رئیس بخش بهداشــت و بیمارى هاى زنبورعسل 
مؤسسه واکسن و سرم سازى رازى، از آغاز تحقیقات 
براى بهره گیرى از پروبیوتیک هاى مفید در تغذیه 

زنبورها خبر داد.
مجتبى محرمى گفت: در راســتاى توسعه مبارزه 
بیولوژیک بــا بیمارى ها و همچنین پیشــگیرى و 
کنترل عوارضى که مى تواند بهره ورى را در صنعت 
زنبوردارى تحت تأثیر منفى قرار دهد، شناســایى 
باکترى هاى پروبیوتیک در مؤسسه رازى در دستور 
کار قرار داشــته و امید مى رود تا سال هاى آینده به 

نتیجه قطعى برسد.

وى، با اشــاره به اینکه پروبیوتیک ها باکترى هاى 
مفیدى هســتند که مى توانند از دســتگاه گوارش 
زنبورعسل، گرده گل و ژل رویال استخراج شوند، 
افزود: پس از جداســازى، این باکترى ها مى توانند 
به عنوان مکمل غذایى براى زنبورها استفاده شوند 
و از این طریق بســیارى از عوامل بیمارى زا را مهار

 کنند.
وى تأکید کرد: پس از تحقیقات صورت گرفته در این 
راستا و مثبت بودن نتایج به دست آمده، مکمل هاى 
حاوى پروبیوتیک تجارى ســازى شده و در اختیار 

زنبوردارها قرار خواهد گرفت. 

معاون وزیر راه و شهرسازى گفت: قیمت بلیت اتوبوس براى ایام 
اربعین باید دو برابر روزهاى عادى گران شود.

داوود کشاورزیان با اشاره به اینکه 9هزار دستگاه اتوبوس آماده 
خدمات رسانى و جابه جایى زائران حسینى هستند، اظهارداشت: 
هنوز براى تصمیم گیرى و تعیین نرخ بلیت اتوبوس در ایام اربعین 
جلسه اى برگزار نشده است اما معتقدم باید قیمت بلیت اتوبوس 

در این ایام افزایش یابد.
وى ادامه داد: معتقدم قیمت بلیــت اتوبوس در ایام اربعین براى 
مقاصد شــهرهاى مرزى با عراق باید دو برابر قیمت روزهاى 

عادى افزایش یابد.

وى بــا یــادآورى اینکــه در ایــام اربعیــن حســینى
 اتوبوس ها یکسر خالى از مقاصد شــهرهاى مرزى با عراق بر 
مى گردند، افزود: در زمان برگشت زائران ناوگان اتوبوسى بدون 
مسافر عازم  شهرهاى مرزى با کشــور عراق مى شوند، ضمن 
اینکه معموًال توقف هاى طوالنى در این مســیر به اتوبوس ها 

تحمیل مى شود.
رئیس ســازمان راهدارى و حمل ونقل جــاده اى تأکید کرد:  
براى جبــران ایــن مــوارد مانند ســنوات گذشــته قیمت 
بلیــت اتوبــوس دو برابر ایــام عادى ســال بایــد افزایش

پیدا کند. 

رئیس خانه صنعــت و معدن ایران بــا بیان اینکه 
تولیدکنندگان، توانایى دریافــت و حتى بازپرداخت 
تســهیالت طرح رونق را ندارند، گفت: اوضاع تولید 

اصًال خوب نیست.
عبدالوهاب سهل آبادى با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر واحدهاى تولیدى به سختى موفق به دریافت 
تسهیالت از سیستم بانکى مى شوند، اظهار داشت: 
اوضاع تولید اصًال خوب نیست و بانک ها مدام مانع 

تراشى مى کنند.

وى با بیان اینکه سیستم بانکى ضمانت هاى سنگین 
براى پرداخت تســهیالت طلب مى کننــد، افزود: 
در حال حاضر تعــداد محــدودى از تولیدکنندگان 
امکان دریافــت وام را پیــدا کرده و بقیــه هم در 
گیرو دار تهیــه وثیقه یا پرداخــت بدهى هاى خود

هستند.
رئیس خانــه صنعت، معدن و تجــارت ایران تأکید 
کرد: بدهى هــاى مالیاتى و تغییــرات ثبت یکى از 
دغدغه هاى جدى واحدهاى تولیدى در کنار کمبود 

نقدینگى است.
سهل آبادى با اشــاره به اینکه سیستم بانکى براى 
پرداخت تسهیالت خواستار ارائه وثیقه هاى ملکى 
بوده و حتى محل اجراى طرح را هم قبول نمى کنند، 
گفت: تسهیالتى که قرار است در قالب طرح رونق 
به تولیدکنندگان بدهند هم باید ظرف یکســال و با 
سود 18 درصد پرداخت شــود. در این شرایط کدام 
تولیدکنندگان توانایى دریافت و حتى بازپرداخت این 

تسهیالت را دارد؟ 

رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو گفت: افزایش 
قیمت صورت گرفته در بازار فوالد موجب شــده مشکالت 

بسیارى در عرصه تولید قطعات خودرو ایجاد شود.
بالل امانى اظهارداشــت: به طور طبیعــى صنعت رابطه 
مســتقیمى با فوالد، ورق و آهن آالت دارد، بر همین اساس 
کوچک ترین تغییر قیمت در عرصه قیمت فلزات موجب خواهد 

شد که صنایع متعددى تحت تأثیر قرار گیرند.
وى ادامه داد: اکنون به دنبال تغییرات صورت گرفته در قیمت 
آهن و فوالد، مشکالت متعددى براى ما ایجاد شده و بر همین 
اساس پیشنهاداتى مبنى بر افزایش قیمت را مطرح کرده ایم 
اما با پیشنهاد ما موافقت نشده است، در حالى که وقتى قیمت 
آهن و فوالد افزایش پیدا مى کند قیمت تمام شده انواع خودرو 

و قطعات آن نیز دستخوش تغییر مى شود.
رئیس اتحادیــه آهنگران و صنعتگران خــودرو همچنین 
اظهارداشت: اکنون با افزایش قیمت فلزات، چالش جدى براى 
ما ایجاد شده و باور ما این است که باید مسئوالن در این زمینه 
فکرى براى بهبود شرایط داشته باشند. امانى با بیان اینکه با 
وجود این حجم افزایش قیمت ادامه فعالیت در عرصه قطعات 
خودرو با دشوارى هاى بسیار مواجه است، گفت: اکنون ما یا 
باید هزینه هاى خود را از سرمایه هایمان و پس اندازى که داریم 
تأمین کنیم یا دچار مشکالت متعدد شویم. قطعاً چنین روندى 

براى بلند مدت پاسخ نداده و موجب مى شود بعد از دوره اى 
کوتاه یا تولیدات این بخش به طور کلى متوقف شود یا شاهد 

استفاده از کاالهایى با کیفیت پایین تر از این باشیم.
وى همچنین اظهار داشت: باید فکرى کرد تا قیمت فوالد به 
حالت سابق باز گردد. اکنون ما نمى توانیم کیفیت کار را کمتر از 
آنچه است کنیم چرا که به هر حال خودرو و ایمنى آن از اهمیت 
بسیارى برخوردار است اما باید به این نکته توجه داشت که 

کیفیت اتفاقى نیست و باید براى رسیدن به آن هزینه شود.

رئیس اتحادیه آهنگــران و صنعتگران خــودرو ادامه داد: 
اکنون طــى مدت کمتــر از چند ماه قیمت فوالد رشــدى 
قابل توجه پیدا کــرده که این افزایش 60 تــا 70 درصدى 
قیمت موجب خواهد شــد تا قیمت خودروهــا نیز در حدود 
60 تــا 70 درصــد افزایش پیدا کنــد البته اکنــون با این 
افزایش قیمت مخالفت مى شــود و همانطور که اشاره شد 
این موضــوع تبدیل بــه چالش جدى براى قطعه ســازان

 شده است. 

خودروهاى داخلى 
گران مى شوند؟

رده بندى باکیفیت و بى کیفیت ترین خودروها
اوضاع تولید اصالً خوب نیست

مرغ گران مى شود

بانک ها تسهیالت نمى دهند

آخرین تحوالت بازار مرغ

 پروبیوتیک هاى مفید اضافه مى شود

آغاز تحول در تغذیه زنبورهاى عسل

معاون آخوندى:

بلیت اتوبوس 
براى اربعین باید 

100درصد گران شود

در گزارش حقوق و دستمزد استان ها اعالم شد
نبض درآمد استان ها در دست غیربومى ها

بر اســاس داده هاى گــزارش حقوق و دســتمزد ویژه 
استان ها، مدیران ارشــد غیربومى استان هاى نفت خیز 

بیشترین درآمد را در میان شاغالن کشور دارند.
با توجه به یافته هــاى این گزارش، متوســط دریافتى 

شاغالن بومى و غیربومى در استان هاى نفت خیز کشور 
در جدول زیر با هم مقایسه شده است:

رده مدیریت ارشدرده مدیریت میانى و سرپرستىرده کارشناسى  
2/12/74/1دریافتى شاغالن بومى (میلیون تومان)

2/74/05/6دریافتى شاغالن غیر بومى (میلیون تومان)

 البته استان هاى نفت خیز استان هاى خوزستان، بوشهر، 
فارس، هرمزگان، ایالم و کهگیلویه و بویراحمد را شامل 

مى شوند.

 این اختالف دریافتى بین شــاغالن بومى و غیربومى، 
در استان هاى غیرنفتى و اســتان هاى کم درآمد، کمتر

 است.

میزان دریافتى شاغالن بومى و غیربومى در استانهاى 
با درآمــد کمتــر، در جدول زیــر با یکدیگر مقایســه 

شده است:
رده مدیریت ارشدرده مدیریت میانى و سرپرستىرده کارشناسى 

1/72/23/1دریافتى شاغالن بومى (میلیون تومان)
...1/82/5دریافتى شاغالن غیر بومى (میلیون تومان)

همچنین اســتان هاى با درآمد کمتر استان هایى نظیر  
گیالن، مازندران، گلستان، خراســان رضوى، همدان، 
قم، ســمنان، آذربایجان غربــى، زنجان، یــزد و البرز 

هستند.
این گزارش بر اساس داده هاى جمع آورى شده از بیش 
از نیروى کار شاغل در سرتاسر کشور منتشر شده و متن 

کامل آن بــا جزئیات مربوط به حقوق و دســتمزدهاى 
رایج در اســتان هاى مختلف کشــور قابل دســتیابى 

است. 
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 به تقوا و پرهیزکارى روى آورید، که رشــته آن اســتوار و 
دستگیره آن محکم و قله بلند آن پناهگاهى مطمئن است. قبل از 
فرا رسیدن مرگ، خود را براى پیش آمدهاى آن آماده سازید، 
پیش از آنکــه مرگ شــما را دریابد آنچه الزمه مالقات اســت 
فراهم آورید، زیــرا مرگ پایان زندگى اســت و هــدف نهایى، 

موال على (ع)قیامت است. 

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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راه هاى باز کردن قفل گوشى ها 
از گذشته تا امروز!

کاربردهاى سرکه سیبکاربردهاى سرکه سیب
 در زیبایى در زیبایى
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آگهى مزایده نوبت اول
چاپ دوم

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 380/ش/96 مورخ 96/05/18 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر 
دارد تعداد 1 پالك با کاربرى مسکونى واقع در شهرك غرب (ایثارگران) و یک پالك با کاربرى تجارى واقع در نبش 
خیابان هاجر و خیابان توحید و 2 پالك با کاربرى تجارى واقع در بلوار امام على با مشخصات ذیل را از طریق مزایده 

عمومى به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند: 

لذا کلیه متقاضیــان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 96/07/22 مهلت دارند جهت اخذ مشــخصات 
پروژه و اسناد مزایده به ســاختمان شــهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شــهردارى به نشانى

 www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند. 

عباسعلى ابراهیمى- سرپرست شهردارى سده لنجان

شماره ردیف
قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع متراژ (مترمربع)مکاننوع کاربرىپالك

(ریال)
615/500/000بلوار امام علىتجارى11
73/755/200/000بلوار امام علىتجارى22
28/9410/000/000نبش خیابان هاجر و توحیدتجارى-3
194/756/000/000شهرك غرب (ایثارگران)مسکونى-4

آگهى مزایده (مرحله اول)

على امیرى- سرپرست شهردارى دهاقان

نوبت  دوم
شهردارى دهاقان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 263 مورخ 96/04/14 شوراى محترم 
اسالمى شهر نسبت به فروش یک قطعه پالك زمین مسکونى به متراژ 273/59 مترمربع 
واقع در بلوار گلستان را از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت 
در آگهى مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ مزایده در ساعات ادارى به واحد 
امور مالى شهردارى مراجعه و یا از طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/07/18 به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى 
در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده 

مزایده مى باشد.
شماره تلفن هاى تماس: 4- 53338201- 031 
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گرفتند!
 بنزین ریختند، آتش زدند و سلفى 

تقویت جبهه
 حامیان نویدکیا
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براى نودمین دوره از آکادمى اسکار سال 2018، تاکنون 
84 کشــور نماینده خود را به آکادمى علوم و هنرهاى 
ســینمایى معرفى کرده اند. در بین این کشــورها، 27 
کشور از قاره آســیا نماینده هاى خود را به اسکار اعالم  
کرده اند که البته در بین این تعداد کشور آسیایى تاکنون 
ده کشور، فیلم هایى معرفى کرده اند که کارگردان  آنها از 

فیلمسازان زن هستند.
در این بین، کشور ایران نیز براى نخستین بار و بعد از 21 
دوره که نماینده به اسکار مى فرستد، امسال فیلم یک 
سینماگر زن را به این مراسم معرفى کرده است. ناگفته 
نماند که از طرفى نماینده کشور ارمنستان در این مراسم 
نیز با ایران ارتباط دارد چرا که کارگردان آن ایرانى تبار و 
تهیه کنندگى آن نیز به عهده بنیاد سینمایى فارابى است 
که با این اوصاف هرکدام از این دو فیلم («نفس» و «یه 
وا») برنده اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسى زبان شوند، 

افتخارى دیگر براى کشور ایران خواهد بود.
از این رو در نودمین دوره از مراسم آکادمى اسکار، فیلم 
ده سینماگر زن از آسیا از کشورهاى ایران، ارمنستان، 
افغانستان، فلسطین، سنگاپور، تایلند، کامبوج، تایوان، 
گرجســتان و الئوس مورد قضاوت داوران قرار خواهد 
گرفت و با این حجــم از فیلمســازان زن از یک قاره 
مى توان گفت که شــانس دریافت اسکار بهترین فیلم 

غیرانگلیسى زبان از کشور آسیا باال خواهد بود.
فیلم ســینمایى «نفس» به کارگردانى نرگس آبیار که 
انتخاب آن در میان آثار دیگرى که در لیســت انتخاب 
بودند، حــرف و حدیث هاى زیادى را هــم به دنبال 
داشــت؛ اما در نهایت به عنوان نماینده کشور ایران 
در نودمین دوره از آکادمى اسکار انتخاب شد. این بار 
اولى است که نماینده ایران براى حضور در مراسم اسکار 
فیلمى به کارگردانى یک سینماگر زن است و از این نگاه 
مى توان گفت نودمین دوره اسکار یک چالش و ریسک 

براى سینماى ایران محسوب مى شود. این فیلم ماجراى 
درمانگى و سختى هاى زندگى کودکى را نشان مى دهد 
که در بطن انقالب و جنگ بوده و همه ماجرا را به چشم 

دیده و آن را به همان زبان کودکانه اش روایت مى کند.
اما یکى از مهمترین رقباى اثر نرگس آبیار در اســکار، 
فیلم «آنها اول پدرم را کشتند» به کارگردانى «آنجلینا 
جولى»، هنرمند مشــهور آمریکایى از کشور کامبوج 

است که قرار است در بخش آثار غیرانگلیسى زبان 
با سایر کشورهاى جهان رقابت کند.

کمیته انتخاب ســینماى کامبوج در بیانیه اى 
رسمى، این فیلم را نماینده شایسته اى براى 
کامبوج توصیف کرد، اثرى تکان دهنده و 
تأثیرگذار که فصــل تاریکى از تاریخ این 

کشور را به تصویر مى کشد.
این کمیته ضمن ستایش فیلم، از آنجلینا 
جولى براى پرداختن به این نسل کشى 
دهشــتناك با هدف تسکین دردهاى 
گذشــته و جلوگیرى از تکــرار چنین 

فجایعى تقدیر کرد.
«آنها اول پدرم را کشــتند» به فجایع 
کامبوج در دهه هاى 70 و 80 میالدى 
مى پردازد و کشــتار مردم بیگناه توسط 

خمرهاى سرخ را به تصویر مى کشد.
این فیلم اقتباسى است از کتابى با همین 
عنوان نوشته «النگ اونگ» که بر اساس 
داستان واقعى زندگى او نگاشته شده است.

آنجلینا جولــى این فیلم را به درخواســت 
پسرش «مداکس»  ساخته، او که در کامبوج 
متولد شده، بسیارى از اعضاى خانواده و 

اقوامش را در این حواث مرگبار از دست 
داده است.

حضور 10 زن از آسیا در اسکار 2018

نرگس آبیار با آنجلینا جولى رقابت مى کند
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ســخنگوى شــوراى صنفى نمایش از اکران فیلم 
سینمایى «زرد» خبر داد و گفت: نمایش فیلم سینمایى 

«من و شارمین» نیز ادامه خواهد داشت.
غالمرضا فرجى اظهار داشت: فیلم سینمایى «زرد» 
به کارگردانى مصطفى تقى زاده از روز چهارشنبه 12 
مهر ماه(امروز) به نمایش در مى آید. در فیلم سینمایى 
«زرد» بهرام رادان، ســاره بیات، مهرداد صدیقیان، 
شهرام حقیقت دوســت، بهاره کیان افشار و آناهیتا 

درگاهى ایفاى نقش مى کنند.
وى افزود: همچنین مصوب شــد که اکــران فیلم 
سینمایى «من و شارمین» به کارگردانى بیژن شیرمرز 

در گروه سینمایى آفریقا همچنان ادامه داشته باشد.
تعطیلى پنج روزه ســینما به مناســبت ایام عزادارى 
اباعبدا... الحسین (ع) امروز چهارشنبه به پایان خواهد 
رســید و از این روز نمایش فیلم ها در سراسر کشور 
از ســرگرفته خواهد شــد و فیلم «ایتالیا ایتالیا» به 
کارگردانى کاوه صباغ زاده در گروه سینمایى استقالل 

به جاى فیلم «ماجان» اکران خواهد شد.

همچنین دو فیلم «قهرمانان کوچک» به کارگردانى 
حسین قناعت در گروه سینمایى آزادى به جاى فیلم 
«سارا و آیدا» و «ماالریا» به کارگردانى پرویز شهبازى 
در گروه سینمایى آزاد نیز در کنار فیلم «ایتالیا ایتالیا» 
از چهارشنبه نخستین روز نمایش خود را آغاز خواهند 

کرد.
قیمت بلیت سینماها که از 21 شهریورماه و همزمان 
با روز سینما نیم بها شــده بود با شروع فعالیت مجدد 
سینماهاى پس از ایام تعطیالت به پایان خواهد رسید 
و از روز 12 مهر، بهاى بلیت سینما به روال سابق خود 

باز خواهد گشت.
بنا بر این گزارش، اکنون فیلم هاى «نگار» ســاخته 
رامبد جوان، «ملى و راه  هاى نرفته اش» به کارگردانى 
تهمینــه میالنــى، «دریاچه ماهى» ســاخته مریم 
دوســتى، «من و شارمین» ســاخته بیژن شیرمرز و 
«بیســت و یک روز بعد» بــه کارگردانى محمدرضا 
خردمندان در سینماهاى سراسر کشور در حال اکران

 است.

شیرین یزدان بخش، بازیگر ســینما و تلویزیون که به 
تازگى بازى در فیلم ســینمایى «جاده قدیم» را پشت 
سر گذاشته درباره حضور خود در عرصه بازیگرى طى 
سال جارى گفت: در حال حاضر مشغول بازى در فیلم 
ســینمایى «لس آنجلس-تهران» به کارگردانى تینا 
پاکروان هستم و شــب ها فیلمبردارى این اثر را پشت 

سر مى گذارم.
وى درباره نقش خود در این فیلم افــزود: در این فیلم 
نقشى کامًال متفاوت از سایر نقش هایى که تاکنون بازى 
کرده ام را ایفا کردم و در شخصیتى کمدى ظاهر شده ام.

وى بازى در نقش کمدى را همســان با سایر نقش ها 
دانســت و تأکید کرد: براى من بازى در نقش جدى و 
کمدى تفاوت چندانى ندارد. من آنچه متن و کارگردان 
از من بخواهند را بازى مى کنم. البته همه مى گویند باید 
فرق داشته باشــد و دلیل این عدم تفاوت براى من را 

خودم هم نمى دانم.
بازیگر فیلم «ابد و یک روز» با اشاره به کهولت سن خود 

در مورد سایر پیشنهادات ارائه شــده براى بازى اذعان 
کرد: پیشنهادات زیادى براى بازى طى این ماه ها شده 
اما من سن و سالى را پشت سر گذاشته ام و براى بازى در 
چند فیلم توأم توان کافى را ندارم و امیدوارم بعد از این 
کار فیلمى به من پیشنهاد نشود. البته به جز این کار فیلم 

«آکاردئون» را هم براى فجر امسال دارم.
وى با اشــاره به حضــور «لس آنجلس-تهــران» در 
جشنواره فیلم فجر تصریح کرد: فکر نمى کنم نقشم در 
فیلم «لس آنجلس-تهران» جایزه اى را برایم به همراه 
داشته باشــد. واقعیت امر جایزه گرفتن و نگرفتن براى 
من اصًال اهمیتى ندارد و براى این چیزها بازى نمى کنم 

و اولویتم نیست.
یزدان بخش تجربه بازى در کنار پرویز پرستویى را لذت 
بخش خواند و خاطرنشان کرد: این براى اولین بار است 
که با پرویز پرستویى همبازى شده ام. از تجربه بازى در 
کنار پرستویى فقط همین را مى توانم بگویم که از بازى 

در کنار وى  بى نهایت افتخار مى کنم.

على احمدزاده، کارگردان فیلم «مادر قلب اتمى» به اظهارات محمدرضاگلزار درباره کاراکترى که خودش در فیلم 
«مادر قلب اتمى» خلق کرده واکنش نشان داد.

این کارگردان در این باره در اینســتاگرام نوشت: 
«آقاى گلــزار آنچه شــما تا حاال خلــق کردى 
پســر بچه اى اســت که براى ماله کشى به روى 
خودشیفتگى و خشم هم نسالنش استخدام شده. 
در "بوتیک" و "اتمى" خوبى، چون بیرون این بازى 
هســتى و خلق در محدوده شما نیست، خط قرمز 

شماست.»
گلزار پیش از این در مصاحبــه اى با مجله 
«دنیاى تصویر» گفته بــود: «کاراکترى را 
که در "مادر قلب اتمى" بازى کرده ام، خودم 
ساختم و روى تمام نماهاى آن فکر کردم. هیچ نقشى در فیلم هاى ایرانى نیست که شما بتوانى به آن اشاره 

کنى و بگویى که گلزار از آن الگو گرفته است.» او همچنین  گفته در ســینماى ما قبل از شروع پروژه، همه 
صحبت از ساختن فیلمى در سطح «آواتار» مى کنند اما خروجى ها در حد «هادى و هدى»  است.

عصبانیت کارگردان «مادر قلب اتمى» از گلزار

بر خالف دوشنبه هاى هر هفته که قســمت جدید فصل دوم سریال «شهرزاد» در شبکه نمایش خانگى توزیع 
مى  شد، عوامل این ســریال ترجیح دادند به دلیل ایام عزادارى امام حسین (ع) آخرین قسمت از فصل دوم این 

مجموعه دوشنبه این هفته توزیع نشود.
فصل دوم سریال «شهرزاد» در 15 قسمت آماده 
شده است و بر اساس زمانبندى قسمت آخر باید 10 
مهر ماه عرضه مى شد اما ســازندگان این سریال 
تصمیم گرفتند با توجه به فرا رســیدن تاسوعا و 
عاشوراى حسینى و ایام عزادارى شهادت اباعبدا... 
الحسین(ع)، آخرین قسمت این مجموعه را با یک 

هفته تأخیر (17 مهر ماه) عرضه کنند.
همچنین تصویربردارى فصل ســوم سریال نیز 
همزمان با پخــش فصل دوم ادامــه دارد و زمان 

عرضه آن در شبکه نمایش خانگى به زودى اطالع رسانى خواهد شد.
ترانه  علیدوستى، شهاب حسینى، پریناز ایزدیار، رؤیا نونهالى، آزاده عباسى، امیر جعفرى و ... از جمله بازیگرانى 

هستند که در سریال «شهرزاد» به کارگردانى حسن فتحى ایفاى نقش مى کنند.

چرا «شهرزاد» دوشنبه توزیع نشد

«کژال» به کارگردانى نیما یار و تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى پس از سه سال موفق به دریافت پروانه نمایش شد.
این فیلم سینمایى که نخستین تجربه کارگردانى نیما یار محسوب مى شود، روایتگر داستان دخترى دانشجو 
به نام «کژال» است که به دلیل مشکالت خانواده، 

تهران را به مقصد روستاى شان در منطقه مرزى 
کردســتاِن ایران و عراق تــرك مى کند و 

سپس با مشکالتى مواجه مى شود که 
راه بازگشــت را بر او مى بندد و ناچار به 

کولبرى مى شود.
اکثر صحنه هاى ایــن فیلم در فضاها و 

موقعیت هاى واقعى و با حضور 
بازیگــران بومــى فیلمبردارى 
شده و از معدود آثارى است که 

مصائب کولبران را نیز به تصویر مى کشد.
این فیلم که تاکنون در سکوت خبرى بوده، سه سال پیش مراحل تولید خود را پشت سر گذاشته است و به تازگى 
با انجام برخى اصالحات فنى آماده نمایش شــده و هم اکنون متقاضى اکران در گروه هنر و تجربه است تا به 

 زودى روى پرده سینما برود.

 «کژال»، پروانه نمایش گرفت
رونمایى از واقعیت تلخ زندگى یک دختر کولبر 

در حالى که هفته گذشته محسن چاوشى با انتشار متنى تند و تیز همکارى با سریال «هاتف» را تکذیب کرده و 
گفته بود تا اطالع ثانوى با تلویزیون همکارى نمى کند، تهیه کننده این سریال اعالم کرده تصمیم گرفته شده 
تا با چاوشــى همکارى نکنند. خواننده پاپ وقتى 
واکنش نشــان داد که خبر همکارى او به عنوان 
خواننده تیتراژ در بازدید معاون سیما از پشت صحنه 

اعالم شد.
نعمت چگینى، تهیه کننده سریال «هاتف» به ایسنا 
گفته است: «به دالیل مختلفى تصمیم گرفته شد 
که با آقاى چاوشى در این پروژه همکارى نداشته 
باشیم. همچنین هنوز براى انتخاب خواننده بعدى 
که قرار اســت در این پروژه با ما همکارى داشته 

باشد به نتیجه قطعى نرسیده ایم.»
چاوشى در اینستاگرام خود ضمن تکذیب حضور به عنوان خواننده این مجموعه تلویزیونى نوشه بود: «تا اخالق و 

منش اهالى تلویزیون تغییر نکند هیچ همکارى با این رسانه و رسانه هاى مشابه نخواهم داشت.»
«هاتف» یکى از دو سریال مناسبتى تلویزیون براى ماه محرم است که براى پخش در دهه اول محرم آماده نشد. 

داریوش یارى،  کارگردان این سریال است و اعالم شده که در دهه دوم ماه محرم روى آنتن مى رود.

تصمیم گرفته شد با محسن چاوشى همکارى نکنیم
واکنش تهیه کننده «هاتف» به تکذیبیه خواننده پاپ

خبرگزارى میزان نوشــت: از گفتگوى آخــر ما با الهام 
چرخنده در تاریخ 22 تیر ماه سال 1395 تا به امروز 15 
ماه مى گذرد، بعد از ایــن مصاحبه الهام چرخنده، بازیگر 
ســینما و تلویزیون ایران در تاریخ 14 شهریور 1395 به 
دلیل حمله عصبى راهى بیمارســتان شد، موضوعى که 
با انتقاد خانواده خواهر چرخنده از بى توجهى هنرمندان 
به وضعیت وى مواجه شد. بعد از گذشت بیش از یکسال 
بى خبرى و عدم حضور چرخنده در صحنه هنر، جویاى 

احوال وى شدیم. 
الهام چرخنده که به ســختى حاضر به پاسخ سئواالت 
خبرنگاران میزان شد، در نهایت پذیرفت تنها بخشى از 

این مصاحبه منتشر شود.

بعد از اینکه از بیمارســتان مرخص 
شدید، وضعیت جسمى شما چطور 

است؟
من حالم خوب است و آخرین بارى هم که به بیمارستان 
رفتم ناشى از استرس، هیجان و حمله هاى عصبى بود و 

هیچ مشکل قلبى نداشته و ندارم.
این روزها مشــغول چه کارهایى در 

عرصه هنر هستید؟
در چهار سال گذشته بیکارم و هیچ کارى نکرده ام، شما 
اســم این را چه مى گذارید آیا این ممنوع کارى نیست؟ 
وگرنه چرا باید هنرمنــدى مثل من که حرفه اصلى اش 
سینماست بیکار باشــد. در مدتى کوتاه کار کارگردانى 

انجام مى دادم که جلوى آن هم گرفته شد.
کدام کارها را مى گویید؟

مــن دو کار با نام هــاى «با من قدم بــزن» با موضوع 
آسیب هاى اجتماعى و «از زمین تا بهشت» با موضوع 
شهداى اقلیت را در دست ساخت داشتم که ناخودآگاه از 
من گرفته شد و نگذاشتند که ســاخت آن را ادامه دهم. 
در حوزه بازیگرى نمى دانم چرا هیچ پیشنهادى به من 
نمى شود. مگر من چه کرده ام که باید چهار سال بیکار 
باشم و هیچ کارى به من پیشنهاد نشود؟ جالب است که 
هیچکس پاسخگو نیست و نمى دانم در آینده مى توانم 
کار کنم یا نه،  چون هیچکس به من چیزى نمى گوید و 

چیزى به من ابالغ نشده است.

الهام چرخنده: 
4 سال است بیکارم

«رادان»
 از امروز 
روى پرده 
مى رود

بازیگر «ابد و یک روز» براى اولین بار در نقشى کمدى

نقش اصلى تازه ترین محصول حوزه هنرى 
به بازیگر «فرح» رسید

«رادان»
 از امروز 
روى پرده
مى رود

ســاغر عزیزى، بازیگــرى که علیرغــم فعالیت بیش 
از یک دهه اى بیــش از هر چیز به دلیــل ایفاى نقش 
«فــرح دیبا» در ســریال «معماى شــاه» شــناخته 
مى شــود نقش اول فیلمى شــد از محصوالت حوزه 

هنرى.
گروه «کات» از زیرمجموعه هاى باشگاه فیلم سوره-به 
مدیریت محمدرضا شــفاه تهیه کننده «21روز بعد»- 
که وابســته به حوزه هنرى اســت، فیلمــى ویدئویى 
به نام «چاى جوشــیده» را در دســت تولیــد دارد به 
کارگردانــى محمد علیــزاده و تهیه کنندگى حســین 
دارابــى؛ نقش اصلى ایــن فیلم را ســاغر عزیزى ایفا 

مى کند.
مدیریت فیلمبردارى این فیلم را علیرضا برازنده برعهده 
دارد و علیرضا استادى، ساغر عزیزى، مریم خدارحمى، 

ســامان غنائمى، آرش ماهان و کیمیا مالیى بازیگران 
این اثر هستند.

در خالصه داستان این فیلم آمده است: «اعضاى خانواده 
آقامحمود در تدارك برگزارى جشن تولد سمانه، دختر 
کوچک خانواده هستند که حضور یک بسته چاى شرایط 

را تغییر مى دهد...»
علیزاده پیش از این فیلم هاى کوتاهى چون «حقیقت 
مجــازى»، «تراس»، «ســحرى» و «همســایه» را 

کارگردانى کرده بود.
این فیلــم محصول جدیــد گروه «کات» مى باشــد. 
«کات» دو  سال پیش توسط باشــگاه فیلم سوره براى 
حمایت از فیلمســازان جوان در عرصه تولید فیلم هاى 
کوتاه و نیمه بلند و با مدیریت حســین دارابى تشکیل

 شد.

پایان 5 روز تعطیلى سینماها
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اثرات ســرکه ســیب روى کاهش وزن و 
ســرعت بخشــیدن بــه آن و همچنین 
درمان بســیارى از بیمارى ها مشــخص 
شــده اســت اما تاکنون کســى به اثرات 
آرایشــى و زیبایى آن توجه اى نکرده

 است.
ســطح پوســت بدنمــان بــه طــور 
طبیعى اندکى اســیدى اســت اما بیشتر 
صابون هایى که استفاده مى کنیم، موجب 

قلیایى شدن آن مى شود.
این وضعیت باعث مى شود که بسیارى 
از باکترى ها و بیمارى هاى دیگر به 

پوستمان هجوم بیاورند.
اما ســرکه ســیب کمک 
مى کند که پوســت 
ویژگــى هــاى 
محافظتى خود 
را بازیابــد و 
شاداب و زیبا 

به نظر رسد.
در ادامــه بــه 

برخى از کاربردهاى سرکه ســیب در زیبایى اشاره شده 
است.

در حمام
یکى از رایج ترین استفاده از سرکه سیب، زمانى است که 

در حمام هستید.
PH از آنجایى که سرکه سیب مى تواند سطح طبیعى
پوست را تنظیم کند، بیشــتر مردم از این سرکه، هنگام 

حمام استفاده مى کنند.

مراقبت از پوست صورت
سرکه ســیب مى تواند با از بین بردن سلول هاى مرده 
پوست به بازسازى پوست بدن و به ویژه صورت بپردازد.

همچنین مى تواند از ابتال به آکنه و لکه هاى پوســتى 
پیشگیرى کند. 

مراقبت از موها
مى توانید از سرکه ســیب به عنوان یک شستشوکننده 
طبیعــى اســتفاده کنید.بدیــن ترتیــب موهایتــان

 درخشــان خواهــد شــد و موهــاى صدمــه دیده، 
بازسازى مى شــوند.در ضمن سرکه ســیب مى تواند

 باکترى هایى که موجب شوره ســر مى شوند را از بین 
ببرند.

زیبایى پاها
سرکه سیب براى تمام قسمت هاى بدن، از سر گرفته تا 
نوك پا، بسیار مفید است و مى تواند اثرات زیبایى بخش 

داشته باشد.
بنابرایــن بهتــر اســت در اســتفاده از آن بــراى 
پاهایتــان هــم غفلــت نکنیــد. از ســرکه ســیب 
مــى تــوان بــراى درمــان پینــه و میخچــه 

استفاده کرد.
همچنین با اســتفاده از این ســرکه مى توان بوى بد پا 
و خســتگى آن را نیز برطرف کرد. خاصیت اســیدیته 
ســرکه ســیب تمام باکترى هاى موجود در پاها را که
باعــث بدبویــى هســتند و همچنیــن قــارچ هاى

 ایجادکننده بیمارى قارچى پاى ورزشــکاران را از بین 
مى برد.

بهداشت دهانى
براى خوشبو شــدن و پاکســازى باکترى هاى دهان

مى توانید از محلول سرکه سیب استفاده کنید. 

آناناس داراى ویتامین C است و این ویتامین پیش ساز ماده اى به اسم کالژن است که 
در سالمت پوست و سالمت عروق خونى کاربرد فراوان دارد. 

در هنــگام کالژن ســازى قــوام پوســت وعــروق خونــى افزایــش مى یابــد. 
ویتامیــن C موجــود در آنانــاس باعــث مــى شــود کــه داراى خاصیــت 
آنتى اکســیدانى باشــد و از ویتامین هــاى محلــول در آب محســوب مى شــود 
کــه باعــث جلوگیــرى از صدمــات و بازتــر شــدن عــروق جهت گــردش خون 

بیشتر مى شود.
همچنین سه چهارم لیوان آناناس  یک واحد میوه حساب مى شــود و معادل 60 کالرى 

انرژى دارد ولى اگر به صورت کمپوت مصرف شود، 
به دلیل شــکر موجود درآن، میــزان کالرى 

افزوده مى شود.

سالمت بافت هاى بدن به اکســیژن بستگى دارد. هدف از تنفس 
نیز این اســت که اکســیژن الزم براى ادامه حیات ارگان ها وارد 
خون شود. تنفس نادرست اثرات منفى روى سالمت روح و جسم 

دارد.
با وجود اینکه تنفس یک عمل اتوماتیک و در ظاهر ساده است اما 
اکثر افراد بد نفس مى کشند. براى اینکه تنفس نادرست براى بدن 
مشکل آفرین نباشد ابتدا الزم است که تنفس آگاهانه و درست را 
یاد بگیریم تا بدن به آن عادت کند و به شیوه اى ناخودآگاه تبدیل 

شود.
گاهى مواقع تنفس نادرست از عادت شــکل مى گیرد و یا اینکه 
سبک زندگى آمیخته به استرس باعث تنفس نادرست مى شود. در 
هر صورت تنفس نادرست سالمتى ارگان ها را به خطرمى اندازد 

و باید اصالح شود.

تنفس نادرست چیست؟
3 نوع تنفس وجود دارد: تنفس شــکمى، تنفس سینه اى و تنفس 
دهانى. تنفس شکمى مناسب ترین نوع تنفس است و دو نوع دیگر 

مى تواند باعث بروز مشکالتى شود.
متخصصان معتقدند که تنفس دهانى نامناســب ترین نوع تنفس 
اســت، چون بینى هوا را فیلتر کند و در نتیجه عوامل آسیب رسان 

وارد بدن نمى شوند.
 اما در تنفــس دهانى این فیلتر صورت نمى گیرد و ممکن اســت 
عوامل بیمارى زا به راحتى وارد بدن شوند. بهتر است تا حد امکان 

عادت به تنفس شکمى داشته باشید.

عوارض تنفس نادرست کدام است؟

*اختالالت خواب
اگر در حین خواب تنفس درست نداشته باشــید مغز به درستى از 
اکسیژن برخوردار نمى شود و نمى توانید وارد خواب عمیق شوید. 
در واقع تنفس نادرســت باعث مى شــود که در طول شب بیش 

از یک بار از خواب بیدار شــوید که این امر باعث ایجاد خســتگى 
مى شود. 

عالوه براین، مســئله تنفس نادرســت در خواب همچنین باعث 
ایجاد سردردهاى صبحگاهى یا سردردهاى طوالنى تر مى شود. 
در نتیجــه در طول روز به دنبــال راه هایى براى خالص شــدن

 از ســردرد خواهید بــود و وضعیت نرمــال زندگى را از دســت
 خواهید داد.

*خستگى
بدون اکســیژن زندگى بــراى انســان غیرممکــن خواهد بود. 

اگر اکســیژن به میــزان کافى به بافت ها نرســد، بــدن مجبور 
مــى شــود بــه طــور افراطــى از بافــت هــا و عضــالت

 کار بکشد.
 در نتیجه در آخر روز احساس خستگى زیادى خواهید داشت که با 

استراحت نیز به این راحتى ها برطرف نمى شود.

*افسردگى
کامًال طبیعى است که خستگى مداوم روى تمام زمینه هاى زندگى 

تأثیر بگذارد. 
از یک طرف مشــکالتى در تمرکــز فرد در کارهــا پیش مى آید 
که در محیط کار وى مشــکالت زیادى ایجاد مى کند و از طرف 
دیگر فــرد میل به معاشــرت با دوســتان و خانواده را از دســت

 مى دهد.
 چون مدام تمایل دارد اســتراحت کند. نتایج منفى این مســئله 
روى کار و زندگــى اجتماعى باعث مى شــود که فــرد اعتماد به 
نفس خود را نیز از دســت بدهد و به مرحله افسردگى برسد. تمام

 این مسائل ممکن است که به واســطه تنفس نادرست بروز کرده 
و ادامه دار باشد.

*تخریب سیستم ایمنى بدن
عالوه بر اثرات آســیب روحى روى سیســتم دفاعى بدن، تنفس 
نادرست به طور مستقیم قدرت دفاعى را مورد هدف قرار مى دهد. 
این تأثیر مخرب نیز در نتیجه کیفیت و کّمیت نامناســب اکسیژن 

وارد شده به بدن رخ مى دهد. 
در نتیجــه بــدن در برابر ویــروس هــا، عفونت هــا و بیمارى 
ها آســیب پذیر مى شــود و نمى تواند آنطور که بایــد به وظایف 
روزانه اش بپردازد. در نتیجه خیلى زود احساس بیمارى و ناخوشى 

خواهید کرد.

*خطرات قلبى عروقى
بــا تنفــس نادرســت و کمبــود اکســیژن، قلــب تــالش 
دو چندانــى مــى کند چــون انــرژى کافــى در اختیار نــدارد. 
عــالوه برایــن، قلــب بــا خونــى ســر و کار دارد کــه حاوى 
عناصر نامناسب است و این مســئله نیز روى عضالت تأثیر منفى 

مى گذارد.
 به همین دلیل نیز دســتگاه قلب و عروق تحت تأثیر منفى تنفس 

نادرست قرار مى گیرد. 

عواقب خطرناك نفس کشیدن از راه دهان

کاربردهاى سرکه سیب در زیبایى
ااثراتســرکه ســیب روىک
سسسسسســرعت بخشــیدن بــه آن
ددرمان بســیارى از بیمارى ه
شــده اســت اما تاکنون کس
آن توج آرایشــى و زیبایى

 است.
ســطح پوســت بدنمــان
ططبیعى اندکى اســیدى اسـ
صابون هایى که استفاده مى

قلیایى شدن آن مىشود.
این وضعیت باعث مى شو
ها و بیمارى از باکترى
بیاو پوستمان هجوم
اما ســرکه س
مى کند
ویژگ
مح
ر
ش
ب
در

ر

پژوهشــگران بــه 
تازگــى دریافتــه 
اند پوســته  هسته 
داراى  آووکادو 
خــواص درمانى و 
کاربردهاى فراوانى 
در صنعت ســاخت 
لوازم آرایشى است. 
در این پژوهش، ابتدا 
پوسته خشک شده 300 هسته آووکادو پودر شد و پودر حاصل که حدود 600 گرم 
بود، به روش کروماتوگرافى گازى  ـ  طیف سنجى جرمى مورد بررسى قرار گرفت تا 

تمام ترکیبات شیمیایى موجود در پوسته و هسته آووکادو آشکار شود.
نتایج این بررسى نشان داد پوسته هســته آووکادو داراى الکل بِِهنیل است که در 
ساخت داروهاى ضدویروسى کاربرد دارد. پژوهشگران همچنین مشاهده کردند 
پوسته هسته آووکادو داراى ِهپتاکوزان است که مى تواند از رشد سلول هاى تومور 
جلوگیرى کند و نیز از مقادیرى دوِدکانوئیک اسید برخوردار است که از خطر ابتال به 

تصلب شرایین مى کاهد.
افزون بر اینها، پژوهشگران از وجود بیس فتاالت در موم هسته آووکادو خبر دادند 

که به عنوان نرم کننده در ساخت لوازم آرایشى کاربرد دارد.
همچنین100گرم از این میوه مغذى، مقادیر قابل توجهى ویتامین  و مواد معدنى دارد. 
به عالوه، با مصرف هر 100 گرم آووکادو درحدود 160 کالرى، دو گرم پروتئین و 
15 گرم چربى هاى مفید به بدن مى رسد. چربى موجود در این میوه، از نوع اسیدهاى 
چرب غیراشباعى است که به طور مثال در روغن زیتون یافت مى شود، با این حال 

مصرف روزانه یک عدد آووکادوى کامل کمى زیاده از حد است. 

کاهش رشد موها 
و کچلــى به یکى 
از پدیده هاى رایج 
روزگار ما بدل شده 
اســت. اتفاقى که 
به دالیل مختلفى 
از جمله اســترس 
و آلودگــى هــاى 
محیطى رخ مى دهد. 

حال به نظر مى رسد براى حل این مشکل یک راه حل عجیب پیدا شده است؛ آب 
پیاز. بله درست است، گیاهى که بسیارى از افراد به دلیل بوى نامطبوع حتى با اکراه 
به آن دســت مى زنند و مهمترین کاربرد آن طعم دهى به غذاســت منبعى است 

شگفت انگیز براى رشد دوباره موها.
براى سنجش نقش پیاز در رشد مو، دانشــمندان زندگى گروهى از مردان و زنانى 
که دچار کچلى بودند را مورد مطالعه قرار دادند. شــرکت کنندگان در این پژوهش 
به مدت شش هفته و هر روز دو بار ریشه موى خود را با آب پیاز شستشو مى دادند. 
نتایج به دست آمده شگفت آور بود، تنها پس از دو هفته نشانه هایى از رشد مجدد 
مو مشاهده شد. تقریباً 74 درصد شرکت کنندگان پس از چهار هفته رشد واقعى مو 
را تجربه کردند.نکته جالب توجه، تأثیر بیشتر آب پیاز بر رشد موى زنان نسبت به 

مردان بوده است.
به باور کارشناســان، مواد مغذى موجود در پیاز نه تنها موجب درخشندگى بیشتر 
موها مى شود، بلکه حجم، درخشندگى و اســتحکام موها را نیز افزایش مى دهد. 
وجود ترکیب هاى گوگردى، ضد میکروب و آنتى اکسیدان چنین قدرتى را به پیاز 

مى دهد.

خواص تازه  کشف شده
 پوسته هسته آووکادو

تأثیر عجیب آب پیاز
 بر رشد مجدد مو 

ـکر موجود درآن، میــزان کالرى
شود.

میوه اى مفید براى قلب

  شیر براى بسیارى از مردم جهان بخش جدایى ناپذیر صبحانه است اما بسیارى بر این باورند که شیر نه تنها به سالمت 
انسان کمکى نمى کند بلکه ممکن است مضر نیز باشد! بسیارند کسانى که مصرف شیر را ناسالم مى دانند. تحقیقات 
در این زمینه به این نتیجه رسیده  است که شیر در صورت حســاس نبودن فرد به الکتوز مى تواند یکى از مهمترین 
بخش هاى تغذیه افراد باشد. کسى که به شیر و دیگر لبنیات آلرژى نداشته باشد مى تواند آن را با خیال راحت مصرف 
کند. تحقیقات نشان مى دهند که مصرف شیر و لبنیات، خطر سکته مغزى، بیمارى هاى قلبى- عروقى، دیابت و سرطان 
روده را کاهش مى دهد. تنها استثنا در این زمینه در ارتباط است با مردانى که روزانه بیش از یک لیتر و نیم شیر مى نوشند 

یا بیش از 100 گرم پنیر مى خورند. آنها بیش از دیگران در خطر ابتال به سرطان پروستات خواهند بود.
بعضى مواد موجود در شیر

*پروتئین: پروتئین یکى از مهمترین مواد درون شیر است که براى بدن انسان بسیار مفید است. پروتئین شیر 
شبیه پروتئین تخم مرغ است اما در صورتى که افراد نخواهند از منابع حیوانى تغذیه کنند، باید به سراغ غالت و 

حبوبات و انواع گردوها بروند. 
*الکتوز:الکتوز همان قندى است که به طور طبیعى در شیر وجود دارد. نوشیدن شیر براى افرادى که به الکتوز 

حساسیت دارند، مى تواند موجب دل درد، نفخ معده، اسهال و گرفتگى عضالت شکم شود.
*کلسیم: کلسیم به میزان فراوان در شیر وجود دارد که موجب رشد سالم و قوى استخوان ها و دندان ها شده 
و از پوکى استخوان جلوگیرى مى کند. کلسیمى که در شیر وجود دارد به خوبى جذب بدن مى شود و به حرکت 

عضالت، راه رفتن و کارکرد قلب کمک مى کند.
*آنزیم: شیر به طور طبیعى حاوى مقادیر زیادى آنزیم است. آنزیم ها گروهى از پروتئین ها هستند که توسط 
موجودات زنده تولید مى شوند. آنها بدون آنکه مصرف شوند انجام یک واکنش شیمیایى را میسر ساخته و سرعت 

آن را افزایش مى دهند.  

در مصـرف شیـر احتیاط کنید
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سقوط پرسپولیس به رده هشتم آسیا
 در جدیدترین رده بندى باشگاه هاى آسیا، شاگردان «برانکو ایوانکوویچ» با یک پله سقوط در رده هشتم 
قاره کهن قرار گرفتند. در جدیدترین رده بندى برترین باشگاه هاى فوتبال جهان در سایت «فوتبال دیتا 
بیس» تیم فوتبال پرسپولیس که به تازگى به مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده است و 
در رده بندى ماه گذشته با یک پله صعود در آسیا به رده هفتم رسیده بود، پس از آنکه شکست سنگینى را 
مقابل الهالل با نتیجه 4 بر صفر  متحمل شد یک پله سقوط کرد و در قاره کهن در رده هشتم قرار گرفت. 

در رده بندى جدید اســتقالل با یک پله 
صعود در رده دوم ایران قــرار گرفت و 
تراکتورســازى با یک پله سقوط در رده 
ســوم باشــگاه هاى ایران قرار گرفته 
است.آبى پوشــان در رده آسیا نیز دو پله 
صعود کردند و در رده 21 قرار گرفتند و 
تراکتورسازى با دو پله سقوط در رده 24 

قرار گرفت.
تیم فوتبال الهالل عربستان که رقیب 
پرسپولیس در مرحله نیمه نهایى لیگ 
قهرمانان آسیاست در رده نخست قاره 
کهن ماند. تیم هاى چونبوك موتوز کره جنوبى، کاشیما آنتلرز ژاپن، گوانگژو چین و االهلى عربستان به 

ترتیب رده هاى دوم تا پنجم را از آن خود کردند.
در رده بندى بهترین باشگاه هاى جهان نیز به ترتیب رئال مادرید، بارسلونا، یوونتوس، پارى سن ژرمن و 

بایرن مونیخ رده هاى اول تا پنجم را از آن خود کردند.

تکذیب خداحافظى جپاروف

در شرایطى که  بعد از حضور «سرور جپاروف» در 
استقالل شایعه شد که او در پایان فصل از دنیاى 
فوتبال خداحافظى خواهد کرد اما اســتقاللى ها 
مى توانند امیدوار باشــند که هافبک تأثیرگذار 
ازبکســتانى شــان حداقل یک فصل دیگر هم 
در میادین حضور داشته باشــد. این نظر سایت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره بازیکن 35 ساله 
تیم ملى ازبکستان است. ســایت AFC درباره 

جپاروف نوشته: «جپاروف براى موفقیت در لیگ 
قهرمانان آســیا و حضور در جام ملت هاى آسیا 
راهى تیم فوتبال اســتقالل ایران شده است. او 
امیدوار است که در سال 2018 در لیگ قهرمانان 
آسیا خوش بدرخشد و همچنین خودش را آماده 
جام ملت هاى آســیاى 2019 کنــد، جایى که 
احتماًال آخرین حضــور او در تیــم   ملى خواهد

 بود.»

سعید برخوردارى: فعالً مصدومم!
دروازه بان تیم هندبال سپاهان گفت: در دیدار مقابل نیروى زمینى تهران دچار آسیب دیدگى شدم و 

تا بهبودى 100در صد نمى توانم در ترکیب تیم حاضر شوم.
سعید برخوردارى در گفتگو با ایمنا در مورد دلیل عدم حضورش در ترکیب سپاهان در بازى روز پنج 
شنبه هفته گذشــته مقابل هپکو اراك در هفته دوم لیگ برتر هندبال، اظهار داشت: در بازى مقابل 
نیروى زمینى تهران از ناحیه زانو مصدوم شدم و به دلیل آســیبى که داشتم با صالحدید سرمربى 

تیم، بــازى با هپکــو را از روى نیمکت 
تماشا کردم. 

وى در مــورد بــازى بعــدى تیمش 
مقابل پتروشــیمى مــارون، گفت: به 
گفته پزشــک تیم در حال حاضر نیاز 
به استراحت دارم. از طرفى نیز با توجه 
به جایگزین هاى شایسته اى که در تیم 
حضور دارند و در بــازى مقابل هپکو 
اراك نیز نشان دادند که هیچ بازیکنى 
از دیگرى کم ندارد، مشــخص نیست 
بتوانم در میدان حضور داشته باشم یا 

خیر.  وى هدف از حضورش در تیم سپاهان را بازگشت شرایط هندبال اصفهان به گذشته دانست و 
گفت: مى خواهم هندبال اصفهان همان چیزى شود که مردم انتظارش را دارند و همانند بازى مقابل 
هپکو ورزشــگاه زمان برگزارى بازى ها از جمعیت هواداران و تماشاگران پر شود و مردم از تماشاى 

بازى لذت ببرند. 

نصف جهان طوالنى شــدن موضوع پیوستن اشکان 
دژآگه به یکى از تیم هاى اروپایى و یا آسیایى باعث شد 
تا مرحله پایانى جنگ پنهان سپاهان و پرسپولیس براى 

جذب این بازیکن شکل بگیرد.
هر چند رسانه هاى پرسپولیسى امیدوارند که  اشکان به 
این تیم بیاید ولى سپاهان هم در این زمینه تحرکاتى 
داشته و با توجه به نمایش ضعیف بازیکنان این تیم تا 
بدینجاى رقابت ها حضور بازیکنى در اشل دژآگه بیش 
از پیش در سپاهان مورد نیاز است.  اما در پرسپولیس 
حاال عزم  باالترى نســبت به قبل بــراى این انتقال 
بزرگ شــکل گرفته است.شــاید تا پیش از بازى با 
الهالل عربستان خیلى از پرسپولیسى ها فکر مى کردند 
محرومیت مهدى طارمى چیز چندان مهمى نیســت 
و با توجه به حضور «گادوین منشــا» در ترکیب این 

ماه تیم، سرخپوشان مى توانند چهار 
پیش رو را بــدون آقاى گل 
بوشهرى شان ســر کنند. با 
وجود این، نمایش خط حمله 
پرسپولیس در این دیدار همه 

معــادالت را عوض 
کــرد. البته که 

سرخپوشــان در این بازى در فــاز تهاجمى عملکرد 
درخشانى نداشــتند و توپ خاصى هم به منشا نرسید، 
اما واقعًا غیبت طارمى هم مؤثر بود و به چشم مى آمد. 
طارمى در پِرس فردى، تملک توپ، پیشروى با آن و 
گرفتن خطا مهارت زیادى دارد و این مســائل به تیم 
کمک مى کند. به عالوه منشا چه در بازى با گسترش 
و چه مقابل پیکان هم عملکرد خوبى نداشــت و حاال 
ســرخ ها بیش از پیش نگران روزهاى بدون طارمى 
هستند. در چنین شرایطى شاید بتوان شایعه اى را که 
قبًال به صورت سرسرى مطرح مى شد، جدى تر بازبینى 
کرد؛ حضور اشکان دژآگه در لیگ ایران، شاید سپاهان 

و شاید پرسپولیس!
اگرچه فدراســیون جهانى فوتبال باشگاه پرسپولیس 
را از جذب بازیکن در دو پنجره نقل وانتقاالتى محروم 
کرده، اما با اعالم مهدى تاج، سرخپوشــان تا آذرماه و 
فرا رسیدن پنجره زمستانى قادر به جذب بازیکن آزاد 
خواهند بود. دژآگه در حال حاضر بازیکن آزاد محسوب 
مى شود و مدتهاســت که در تیم باشگاهى خاصى به 

میدان نرفته. همیشه شایعاتى در مورد حضور این 
بازیکن در لیگ باشــگاهى ایران و به خصوص 

باشگاه پرسپولیس بر سر زبان ها بوده و حتى 
برخى اخبار غیررســمى از عالقه اشکان 
به قرمزهــاى پایتخت حکایت 

داشته، با وجود این، به دالیل مختلف مذاکرات هرگز 
جنبه جدى پیدا نمى کرد. حاال اما وضع عوض شده و 
پرسپولیس فقط سه ماه فرصت دارد شرایط خودش را 
از نظر مهره و نیروى انسانى تا یکسال آینده بیمه کند. 
در این شرایط واضح است که اشکان دژآگه مى تواند 
یکى از مهمترین هدف هاى سرخپوشان باشد. انتقال 
او عالوه بر کمک فنى به پرســپولیس، مى تواند یک 
شوك روحى مناسب هم براى قرمزها باشد و ماجراى 
آن محرومیت هاى کذایى را تا حدى تحت  تأثیر قرار 
بدهد. البته اصًال باید دید دژآگه در شــرایط فعلى به 
حضور در لیگ ایران فکر مى کند یا نه؟ طبق شــنیده 
هاى نصف جهان که پیش تر هــم در این روزنامه در 
گزارش هایى حضور اشکان در ایران و احتماًال اصفهان 
را بررسى کردیم، چیزى که تاکنون مانع از این انتقال 
بزرگ به دو تیم سپاهان و پرسپولیس شده، قیمت باال 
و بسیار نجومى اشکان است، موضوعى که همچنان 
مى تواند به عنوان یک معضل بر سر راه سپاهان باشد، 
اما پرسپولیس با توجه به محرومیتش از دو 
پنجره نقل و انتقاالتى شاید با یک قرارداد 

سرسام آور اشکان را به تهران بیاورد.

جنگ پنهان اصفهان و  تهران
 بر سر اشکان

 گزارش نصف جهان از احتمال انتقال بزرگ

معاون فنى و مهندسى شرکت توسعه و تجهیز اماکن 
ورزشى گفت: باید 30 هزار متر پارچه خاص چادر که 
در خارج از ایران تولید مى شود وارد کشور شود که از 
این میزان 20 هزار متر وارد شــده و نقشه بردارى از 
روى ســازه صورت گرفته و مراحل دوخت در حال 

انجام است. 
محمد عباسى در گفتگو با تســنیم درباره مشکالت 
به وجود آمده بــراى چمن ورزشــگاه نقش جهان و 
عدم نگهدارى مناســب از چمن این ورزشگاه اظهار 
داشــت: زمانى که از یک فروشــگاه گلفروشى گل 
تهیه مى کنیم اتفاقات حاصله براى آن گل بر عهده 
گلفروشى است اما زمانى که شــش ماه از خرید گل 
بگــذرد و گل از بین برود شــخص خریــدار مقصر 

است.
 وى افزود: حدود یکســال از زمان افتتاح ورزشــگاه 
نقش جهان ســپرى شــده و در زمان افتتاح، چمن 
ورزشگاه از کیفیت بسیار خوبى برخوردار بود و به دلیل 
کیفیت باالى چمن و یکدســت بودن، آن را با چمن 

مصنوعى اشتباه مى گرفتند.
معاون فنى و مهندسى شرکت توســعه و تجهیزات 
اماکن ورزشى خاطرنشــان کرد: چمن، یک موجود 
زنده است و باید از آن نگهدارى شود، البته به این معنا 
نیست که فوالد مبارکه در این مسئله مقصر است اما 
باید رسیدگى ها بیشتر شــود و نگهدارى خوبى از آن 

صورت گیرد.
وى درباره خاموش شدن پروژکتورهاى ورزشگاه در 
جریان بازى سپاهان و صنعت نفت و عدم کیفیت الزم 
آنها تصریح کرد: لوازم الکترونیک نیز تضمینى ندارد 
و پروژکتورهاى ورزشــگاه بهترین کیفیت را داشته، 
تعمیرات در لوازم الکترونیکى الزم است و حتى المپ 
خانه هم در سال تعویض مى شود، هر سیستمى باید 

تعمیر و نگهدارى شود.
وى دربــاره زمین هاى خاکى اطراف ورزشــگاه که 
ســبب به وجود آمدن گرد و غبار فراوان در ورزشگاه 
مى شود، اظهار داشــت: تپه خاکى کنار ورزشگاه از 
طریــق اداره کل ورزش و جوانان اســتان به مزایده 
گذاشته شده و به پیمانکار فروخته شد که با پرداخت 
مبلغى آن خــاك را از آن مکان خــارج کند اما به هر 
دلیل و مشــکلى پیمانکار این خاك  را از ورزشــگاه 
خارج نکرده کــه بحث  حقوقى در ایــن مورد مطرح

 است.
عباسى درباره آماده ســازى چادر نقش جهان و طبقه 
دوم این ورزشگاه افزود: اســتادیوم به بهره بردارى 
رســیده و اگر به خوبى نگهدارى شــود، اصفهان از 
ورزشگاه با کیفیتى بهره مى برد، چادر این ورزشگاه در 
تعهد مجموعه ما قرار دارد و پیمانکار نیز انتخاب شده

 است.
وى تصریح کرد: بایــد 30 هزار متــر پارچه خاص 
چادر که در خارج از ایران تولید مى شــود وارد کشور 
شــود که از این میزان 20 هزار متر وارد شده و نقشه 
بردارى از روى سازه صورت گرفته و مراحل دوخت 

در حال انجام است.

پارچه هاى نقش جهان 
آماده شد

مدیر عامل باشگاه سپاهان درباره مبلغ باالى اجاره 
ورزشگاه نقش جهان که به باشگاه ذوب آهن پیشنهاد 
شده است، گفت: هیئت مدیره باشگاه سپاهان مبلغى 
را تعیین کرده و به مســئوالن باشگاه ذوب آهن نیز 
اعالم شده اســت اما از سوى این باشــگاه جوابى 

دریافت نکردیم. 
پس از آنکه ورزشــگاه فوالدشهر، محل دیدارهاى 
خانگى تیم فوتبــال ذوب آهن به دلیــل عملیات 
تعویض و بازســازى چمن به مدت دو ماه خارج از 
دسترس است، باشــگاه ذوب آهن طى اطالعیه اى 
محل دیدارهاى خانگى این تیم را در این مدت زمان، 

ورزشگاه یادگار امام (ره) قم اعالم کرد.
این در حالى است که ورزشگاه نقش جهان به عنوان 
ورزشگاه اختصاصى تیم فوتبال سپاهان در اصفهان 
وجود دارد و منطقى است که تیم ذوب آهن با اجاره 
این ورزشــگاه دیدارهاى خانگى خــود را در نقش 

جهان برگزار کند.
طبق اعالم سعید آذرى، مدیر عامل باشگاه ذوب آهن 

بودجه این باشگاه  نســبت به سال هاى گذشته 13 
میلیارد کاهش داشته و باشگاه ذوب آهن توان مالى 
براى پرداخت صد تا 120 میلیــون تومان براى هر 

بازى در نقش جهان را ندارد.
البته هزینه هاى کرایه اســتادیوم، عوامل برگزارى 
مسابقه، داورها، گرفتن هتل و... مبلغ هنگفتى است 

که به مبلغ فوق اضافه مى شود.
محسن طاهرى، مدیر عامل باشگاه سپاهان درباره 
ادعاى مدیر عامل باشــگاه ذوب آهن مبنى بر اجاره 
باالى ورزشگاه نقش جهان، اظهار داشت: هر تعاملى 
قواعد و قوانین خاص خــود را دارد و امیدواریم در 

تعامل با باشگاه ذوب آهن قوانین مربوطه اجرا شود.
وى درباره مبلغ باالى اجاره ورزشــگاه نقش جهان 
که به باشگاه ذوب آهن پیشــنهاد شده است، گفت: 
هیئت مدیره باشگاه ســپاهان مبلغى را تعیین کرده 
و این مبلغ به مسئوالن باشگاه ذوب آهن نیز اعالم 
شده است اما از سوى این باشــگاه جوابى دریافت

 نکردیم.

بازگشت 
فرهادى به 
لیگ برتر؟

در صورت نهایى شدن انتقال اسماعیل فرهادى به گسترش فوالد این مهاجم 
اولین بار حضور در لیگ برتر را با پیراهن اصفهانــى براى 

از  غیر  ذوب آهن تجربه خواهد کرد.تیمى 
عیل  ســما فرهادى تصورش ا
هــم  نمى کــرد کــه را 

میتش  و حکم بــه پایان مصد
برتــر دهد امــا این حضور او در لیگ 

اتفاق تلخ دو ســال پیش افتاد. مهاجم ســابق 
ذوب آهن پــس از آنکه در پایــان دوران 

نقاهت با عدم تمایل باشگاه اصفهانى 
براى ادامه همــکارى با خود مواجه 
شــد به ناچــار ســر از لیگ یک 
درآورد. فرهــادى که تــا قبل از 
پیوستن به گیتى پســند پیراهن 
بر هیچ تیم دیگرى جــز ذوب آهن  را 

تن نکرده بود فصل پیش بــراى اولین بار در 
دوران حرفه اى خود اصفهان را ترك کرد تا در 
اکسین البرز به فعالیت ادامه دهد. این مهاجم 
اصفهانى در این تیم لیگ یکى به نوبت شاگرد 
دو سرمربى سابقش در ذوب آهن یعنى فیروز 

کریمى و یحیى گل محمدى شد.
فیروز کریمى که پس از غیبت در هفته هاى 
ابتدایى لیگ هفدهم بار دیگر به لیگ برتر 
بازگشته و در پى برکنارى «لوکا بوناچیچ» 
هدایت گســترش فوالد را بر عهده گرفته 
است به محض قبول مسئولیت تیم تبریزى 
خواهان جذب شاگرد سابقش در ذوب آهن 
و اکسین شد. اگر انتقال فرهادى به گسترش 
فوالد نهایى شود این مهاجم در 35 سالگى 
براى اولین بار حضور در لیگ برتر با پیراهن 
تیمى به غیر از ذوب آهــن را تجربه خواهد 

کرد.

ی ى ه ن چ چیز ى ر ى ه ی رو
و با توجه به حضور «گادوین منشــا» در ترکیب این

ماه تیم، سرخپوشان مى توانند چهار 
پیش رو را بــدون آقاى گل 
بوشهرى شان ســر کنند. با 
وجود این، نمایش خط حمله 
پرسپولیس در این دیدار همه 

معــادالت را عوض 
کــرد. البته که 

یس پو پر ب ل ب و ى یونجه ر رچ
نقل وانتقاالتى محروم در دو پنجره را از جذب بازیکن

کرده، اما با اعالم مهدى تاج، سرخپوشــان تا آذرماه و 
فرا رسیدن پنجره زمستانى قادر به جذب بازیکن آزاد 
خواهند بود. دژآگه در حال حاضر بازیکن آزاد محسوب 
مى شود و مدتهاســت که در تیم باشگاهى خاصى به 

میدان نرفته. همیشه شایعاتى در مورد حضور این 
بازیکن در لیگ باشــگاهى ایران و به خصوص 
حتى باشگاه پرسپولیس بر سر زبان ها بوده و
برخى اخبار غیررســمى از عالقه اشکان 
به قرمزهــاى پایتخت حکایت 

ن ه نو یر ر ن ور یى رش ز
را بررسى کردیم، چیزى که تاکنون مانع از این انتقال
بزرگ به دو تیم سپاهان و پرسپولیس شده، قیمت باال
و بسیار نجومى اشکان است، موضوعى که همچنان
مى تواند به عنوان یک معضل بر سر راه سپاهان باشد،
اما پرسپولیس با توجه به محرومیتش از دو
پنجره نقل و انتقاالتى شاید با یک قرارداد

سرسام آور اشکان را به تهران بیاورد.

سپاهان به ذوب آهن قیمت داد

ایران به نحوى جالب، در فاصلــه بین دو جام جهانى، با 
میزبان جام جهانى بعدى مسابقه داده است وحاال باید 

به مصاف میزبان بعدى جام جهانى یعنى روسیه برود. 
ایران براى بار اول در جام جهانى 1978 آرژانتین شرکت 
کرد. در مــارس 1977 ایران در مصافى دوســتانه در 
مسابقات جشنواره مادرید برابر تیم ملى آرژانتین شرکت 
کرده وبا این حریف بزرگ 1-1 کــرد .گل ما را در این 
مسابقه محمد صادقى به ثمر رســاند .آرژانتین در جام 

جهانى 1978  قهرمان شد.
ایران براى بــار دوم در ســال 1998 به جــام جهانى 
رفت؛ اما این بار بــا میزبان یعنى فرانســه بازى نکرد 
وبــه جــاى آن برابر ســه باشــگاه فرانســوى بازى

 کرد.
ایران در سال 2006 براى بار سوم به جام جهانى رفت.

در این دوره کشــور آلمان میزبان جام جهانى بود. ایران 
در اکتبر 2004 برابر تیم ملى آلمــان در تهران دیدارى 
دوستانه برگزار کرد، در این بازى دوستانه، ایران که به 

دلیل حمایت آلمان از زلزله زدگان بم این بازى خوب را 
به دست آورده بود، خوب وعالى بازى کرد؛ اما 2بر صفر 

بازنده شد.
ایران در سال 2014 براى بار چهارم به جام جهانى صعود 
کرد. برزیل میزبان جام جهانى بــود. نکته جالب اینکه 

در اکتبر سال 2010  تیم ملى برزیل که در جام جهانى 
2010 خوب کار نکرده بود، بازى هایش را براى حضور 
در مسابقات آتى آغاز کرده بود در امارات با تیم ملى ایران 
بازى کرده و3 بر صفر برنده شد. سرمربى ما در این بازى 

افشین قطبى بود.

ایران و سابقه جالب بازى با میزبان ها

ت زگ ب
فرهادى به
لیگ برتر؟

اولین بار حضور در لیگ برتر را با پیراهننــى براى
از  ذوب آهنتجربه خواهد کرد.غیر 
عیل  فرهادى تصورش ما
نمى کــرد کــه هــم 
میتش حکم بــه پایانو

برتــر دهد امــا این  او در لیگ 
تلخ دو ســال پیش افتاد. مهاجم ســابق 

هن پــس از آنکه در پایــان دوران 
 با عدم تمایل باشگاه اصفهانى 

دامه همــکارى با خود مواجه 
به ناچــار ســر از لیگ یک
زززززززززز ازز . فرهــادى که تــا قبل
ن به گیتى پســند پیراهن

ذوبآهن  بریم دیگرى جــز را
رده بود فصل پیش بــراى اولین بار در 
حرفه اى خود اصفهان را ترك کرد تا در 
ن البرز به فعالیت ادامه دهد. این مهاجم 
دگرد نى در این تیم لیگ یکى به نوبت شا
مربى سابقش در ذوب آهن یعنى فیروز 

ى و یحیى گل محمدى شد.
کریمى که پس از غیبت در هفته هاى
ى لیگ هفدهم بار دیگر به لیگ برتر
ته و در پى برکنارى «لوکا بوناچیچ» 
ت گســترش فوالد را بر عهده گرفته 
ه محضقبول مسئولیت تیم تبریزى

ن جذب شاگرد سابقش در ذوب آهن 
ن شد. اگر انتقال فرهادى به گسترش 
5نهایى شود این مهاجم در 35 سالگى 
ولین بار حضور در لیگ برتر با پیراهن 
ه غیر از ذوب آهــن را تجربه خواهد 
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تکذیبى که دروغ بود

  «امیدواریم یک روزى شرایط حضور خانواده هاى 
ایرانى هم در ورزشــگاه ها فراهم بشــود».  این 
جمله اى بود که پیمان یوســفى در گزارش بازى 
ایران و ســوریه و بعد از حضور زنان ســورى در 
ورزشــگاه آزادى به زبــان آورد. گفتن این جمله 
روى آنتن زنده صدا و سیما از سوى یوسفى کمى 
عجیب و غیرمنتظره بود اما این کار او با واکنش هاى 
مثبتى روبه رو شــد. با این حال یک روز بعد خبر 
ممنوع التصویر شــدن او به دلیل به زبان آوردن 
همین جمله در رسانه ها منتشــر شد. خبرى که 
خیلى زود در صدر اخبار حاشــیه اى فوتبال قرار 
گرفت. اما چند روز بعد على ضیاء، مجرى برنامه 
«فرمول یک» با پخش ویدئویى کوتاه از پیمان 
یوسفى که به تبریک روز تولد آرش برهانى! توسط 
یوسفى اختصاص داشت در برنامه اش مدعى شد 
که این گزارشگر ممنوع التصویر نیست و به زودى 
اجرا و گزارش برنامه هاى ورزشى را از سر خواهد 
گرفت. چند روز بعد هم مرتضى میرباقرى، معاون 
رئیس سازمان صدا و ســیما هم در مصاحبه اى 
خبر ممنوع التصویر شدن یوسفى را تکذیب کرد 

و گفت: «پیمان یوســفى ممنوع التصویر نشده 
است با این حال ما به دوستان مجرى خود توصیه 
کرده ایم براســاس مصالح ملى و برنامه اى که در 
آن کار مى کنند، اظهار نظر کنند. وقتى ما به کسى 
تریبون مى دهیم آن شــخص مأموریت معینى 
دارد و اگر بدون کار کارشناســى نکته اى را بیان 
کند در نظر نمى گیرد کــه این حرف چه عواقب و 
هزینه اى را براى شــبکه، برنامه و خودش ایجاد

 مى کند.» 
با این حال پس از گذشــت حدود یک ماه از بازى 
ایران و ســوریه، هنوز خبرى از پیمان یوسفى در 
برنامه هاى ورزشى صدا و ســیما نیست. در این 
مدت اجراى تمــام برنامه هاى فوتبــال برتر بر 
عهده جواد خیابانى بــوده و در هفته ها و روزهاى 
مختلفى که ایــن برنامه پخش شــده فقط او به 
عنوان مجرى در این برنامه حضور داشــته است. 
با وجود تکذیب دوســتان مدیر، به نظر مى رسد 
یوســفى تاوان اظهارنظر غیرکارشناسى! خود را 
مى پردازد و فعًال ممنوع التصویر و ممنوع الفعالیت

 است.

شفر مثل آرى هان

سرانجام «وینفرد شفر» به عنوان سرمربى جدید 
استقالل معرفى شد. او حدود 9روز فرصت دارد تا 
شاگردانش را تمرین دهد و روى آنها شناخت پیدا 
کند و در اولین حضورش روى نیمکت استقالل به 
مصاف فوالد خوزستان برود. جالب اینکه دومین 
تجربه شفر روى نیمکت استقالل دربى تهران در 
هفته دهم لیگ برتر خواهد بود که در تاریخ 5 آبان 
برگزار خواهد شد. البته این در صورتى است که بین 
بازى هاى هفته نهم و دهم، جام حذفى برگزار نشود.

شفر اولین مربى نیست که در بدو ورود به ایران باید 
در دربى تهران حاضر شود. پیش از او «آرى هان» 
در سال 1384 هدایت پرسپولیس را بر عهده گرفت 
و در اولین بازى تیمش مقابل استقالل قرار گرفت. 
نمایش خوب پرسپولیس وتساوى بدون گل مقابل 
استقالل در آن بازى باعث اعتماد هواداران این تیم 
به آرى هان شد ولى او بعد از رساندن پرسپولیس 
به فینال جام حذفى به مرخصــى رفت و به دلیل 

بى نظمى و غیبت زیاد در تمرینات اخراج شد!

ادامه داستان آسیایى شدن اصفهانى ها

داستان احتمال آسیایى شدن تیم هاى اصفهانى با وجود ناکامى در کسب سهمیه، با تمدید 30 روزه مهلت 
AFC ادامه پیدا کرد.

اوج گرفتن اختالفات ســرمربى سابق 
و مالک نفت تهران همزمان با نزدیک 
شــدن به مهلت AFC به باشگاه هاى 
ایرانى روز دوشــنبه این تصــور را به 
وجود آورد که شمارش معکوس براى 
حذف قهرمــان جام حذفــى ایران از 
لیگ قهرمانان آســیا آغاز شده است. 
در صورتى که این حالت ناخوشایند به 
واقعیت بپیوندد سهمیه آسیایى مستقیم 
تیم تهرانى احتماالً نصیب تراکتورسازى 
مى شود که در لیگ شانزدهم سوم شد و 
ذوب آهن هم که در رقابت با ســپاهان 

جایگاه چهارم را از آن خود کرد ممکن است مجوز حضور در پلى آف لیگ قهرمانان را بگیرد.
در همیــن حین، رئیــس فدراســیون فوتبال رســماً اعــالم کرد کــه کنفدراســیون فوتبال آســیا 
30روز دیگر به باشــگاه هاى ایرانى براى ارســال مدارکشــان جهت دریافت پروانــه حرفه اى فرصت 
داده است. البته این مهلت فقط براى نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان نیست بلکه شامل کلیه باشگاه هاى 
لیگ برترى مى شود اما از آنجا که اولین پیامد ناکامى در دریافت مجوز حرفه اى عبارت است از ممانعت از 
حضور در لیگ قهرمانان سال 2018، نمایندگان آسیایى باید بیش از سایرین آن را جدى بگیرند.به این ترتیب، 

گمانه زنى درباره آسیایى شدن یا نشدن تیم هاى اصفهانى احتماًال تا یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

نصف جهان  «آنهایى که مى گویند گزینه سرمربیگرى 
سپاهان هستم،  به من لطف دارند اما شرایط من خاص 
است، من به مسئوالن پیشــنهاد مى دهم که اگر قرار 
است تغییراتى در کادر فنى انجام بدهند محرم نویدکیا 
را بیاورند، چرا که او از نظر اخالقى شبیه به من است و 
من از نظر فنى و اخالقى او را دوست دارم، دواى درد 

سپاهان نویدکیاست و مطمئنم هرکسى 
جز او بیاید شرایط همین 

مى شود. ســپاهان 
ن  یکنــا ز با

خوبى دارد و کادر فنى باتجربه اى هم باالى ســر این 
تیم اســت اما دیدید فرکى این تیم را 
قهرمان کرد فصل بعد شــرایط 
خوبش به هفته چهارم نرسید، 
شاید نویدکیا امسال جواب ندهد 
ولى براى ســال هاى بعد قطعًا 
به نتیجه مى رسد.» این سخنان 
على کریمى در جمــع خبرنگاران 
بود که  در حاشیه اختالفاتش با 
مالک نفت تهران بیان کرد. 
در کش و قوس اختالفات او 
با جهانیان واقعًا نفهمیدیم که 
بحث سپاهان و نویدکیا کجا 
بود که پیش آمد. اما به نظر شما 
و  با احترام به علــى کریمى آیا 
عاقالنه است که مثًال اگر سپاهان 
تصمیم به خداحافظــى و قطع 
همکارى با «زالتکو کرانچار» 
بگیرد، از کریمــى که رزومه
 مربیگرى اش هدایت چند 
روزه نفت تهــران بوده، 
دعوت بــه همکارى 
کنــد. کریمــى که 
اسطوره  پرسپولیس 
است سرمربى تیمى 
شود که هوادارانش 
به  آبى و قرمز آلرژى 
دارند و چند سال پیش هم قلعه 
نویى را با تبصره و به شرط اینکه 
در تعریف و تمجید اســتقالل 
صحبتى نکند در جمع خود قبول 

کردند.
کامًال مشخص است که بحث 
پیشنهاد ســپاهان و اینکه وى 
گزینه سرمربیگرى زردپوشان 
در صورت اخراج کرانچار است 
بــه هیــچ وجه 
صحت نــدارد. 
اما این بحث در 
یکى دو روز اخیر 
از کجا نشــأت گرفت؟ 
شــنیده هاى و پیگیــرى هاى

 نصف جهان حاکى از آن است که  محرم نویدکیا و على 
کریمى در کنار رابطه خوب با یکدیگر دوستان مشترکى 
هم دارند. یکى از این رفقــاى دو جانبه که از هواداران 
سپاهان است و  در تهران هم زیاد با على کریمى در رفت 
و آمد است در  دیدار و گفت و شنودهایش با جادوگر از 
شرایط این روزهاى ســپاهان گالیه مى کند و اعالم 
مى دارد که آبروى اصفهان و اصفهانى ها با نتایج این 
روزهاى زردپوشان رفته است و در ادامه هم مى گوید اى 
کاش محرم نویدکیا هدایت سپاهان را عهده دار شود 
تا تیم از این بحران خارج شود. وى از على کریمى هم 
مى خواهد تا اگر بحثى در این باره در رســانه ها پیش 
آمد از محرم نوید کیا حمایت هاى الزم را به عمل آورد. 
وى در توجیه این درخواستش به کریمى مى گوید که 
شما مدام  در معرض پردازش هاى رسانه اى هستید و 
حرف هاى شــما همه جا منتشــر مى شــود در حال 
حاضر محرم نویدکیا تریبــون خاصى ندارد و صحبت 
ها و حمایت هاى شــما مى تواند بحث بازگشــت او 
در کسوت ســرمربى به ســپاهان را داغ کند. کریمى 
این پیشــنهاد را قبول مى کند و عنوان مــى دارد که 
همانطور که در گذشته در برهه هاى خاص از نویدکیا 
حمایت کــرده این بار هــم اگر فرصتى دســت دهد 
حمایتش از نویدکیا براى بازگشت به سپاهان را علنى

 مى کند.
اینکه در کش و قوس دعواهاى کریمى با جهانیان، مالک 
نفت این پروژه عملیاتى شود را باید به پاى لطف کریمى 
به محرم نویدکیا دانســت. یکى از خبرنگاران  ســوژه 
خیالى عزم ســپاهان براى دعوت از کریمى را مطرح 
مى کند و جادوگر هم قول خود به رفیق سپاهانى اش 

را محقق مى کند.
 کامًال مشخص است که  کریمى حاالحاالها بعید است 
که گزینه تیمى مثل سپاهان باشــد اما همه اتفاقاتى 
که افتاد نشــان از آن دارد که این مصاحبه اخیر براى 
تقویت جبهه محرم نویدکیا صــورت پذیرفته تا بحث 
بازگشــت او به اردوگاه زرد  این بار در کسوت سرمربى 
داغ شود و نام او دوباره و از تریبون هایى قدرتمند بر سر

 زبان ها بیفتد. جادوگر به خوبى به وعده خود در این 
زمینه عمل کرد تا محرم و حامیانش جبهه خود 

را در اصفهان براى بازگشــت تقویت شده 
بدانند. بــه ویژه اینکه کرانچــار در بدترین 
شرایط ممکن به سر مى برد و اگر در یکى دو 

دیدار آینده نتواند نتایج الزم را کسب کند باید از 
سپاهان برود. 

گزارش نصف جهان از پشت پرده سخنان على کریمى

تقویت جبهه حامیان نویدکیا تیم ملى فوتبال ایران در هر پنج میزبانى اش در انتخابى 
جام جهانى 2018 روسیه با جریمه نقدى از سوى کمیته  
انضباطى فیفا روبه رو شد؛ جریمه اى که مجموع آن مبلغى 

در حدود یک میلیارد تومان مى شود.
هر چقدر تیم   ملى فوتبال ایــران در انتخابى جام جهانى 
2018 روســیه خوب بود و رکوردشــکنى کــرد، از نظر 
انضباطى رکورد اصًال خوبى از خود بر جاى نگذاشت چرا 
که هر پنج بازى ایران در انتخابى جام جهانى با اتفاقاتى 

توأم شد تا فدراسیون فوتبال ایران جریمه نقدى شود.

ایران– قطر
اولین بازى ایران در انتخابى جام جهانى روسیه برابر قطر 
برگزار شــد که در گزارش ناظر بازى، توهین و رفتار بد 
تماشــاگران ایرانى به تیم رقیب درج شد؛ جایى که فیفا 
فدراســیون فوتبال ایران را 40 هزار فرانک ســوئیس 

(41 هزار دالر) جریمه کرد.
همچنین به دلیل اتفاقات پیش آمده و درگیرى هاى آخر 
بازى، سردار آزمون و احسان حاج صفى، دو بازیکن تیم  
 ملى فوتبال ایران نیز هر کدام پنج هزار فرانک ســوئیس 

جریمه شدند.
جواد نکونام، دستیار کى روش نیز در پى اتفاقات این دیدار 

سه جلسه محروم و 25 هزار فرانک جریمه نقدى شد.

 ایران – کره جنوبى
در این بازى نیز اتفاقاتى رخ داد که از چشم ناظر فیفا دور 
نماند. برگزارى مراسم مذهبى در قبل از شروع بازى و در 
بین دو نیمه، اســتفاده از پهباد و رفتار بد تماشاگران علیه 
هواداران کره اى  در نهایت باعث شد فیفا هشدار جدى به 
فدراســیون فوتبال ایران بدهد و جریمه نقدى 45 هزار 
فرانک سوئیسى برابر 46 هزار دالر نیز علیه فوتبال ایران 

وضع کند.

 ایران – چین
در بازى ایران و چین نیز اتفاقات ناخوشــایندى رخ داد. 
ازدحام بیش از حد هواداران در ورزشگاه آزادى و استفاده 
از مواد آتش زا باعث شد فدراسیون فوتبال ایران 50 هزار 

فرانک سوئیس جریمه شود.
فیفا همچنین پس از این بازى اعالم کرد که حتى ممکن 

بود بازى بعدى ایران را بدون حضور تماشاگر اعالم کند.

ایران – ازبکستان
در بــازى با ازبکســتان فدراســیون فوتبال ایــران ده 
هزار فرانک جریمه شــد. در حالى که ایــن بار همه چیز 
براى میزبانــى فوتبال ایــران خوب پیش رفــت، فیفا 
فدراســیون فوتبال ایــران را به دلیل نبــود پرچم هاى 
فیفا در ابتداى مســابقه ده هزار فرانک سوئیس جریمه 

کرد.

 ایران – سوریه
آخرین میزبانى ایران در انتخابى جام جهانى 2018 روسیه 
هم با حاشیه به پایان رســید. این بار نیز فیفا، فدراسیون 
فوتبال ایران را به دلیل برگزارى مراسم جشن صعود پیش 
از شروع بازى و شعارهاى غیرفوتبالى هواداران 45 هزار 

فرانک سوئیس جریمه کرد.
همچنیــن در بــازى رفت ایــران و ســوریه در مالزى 
تماشــاگران ایرانى به دلیل پرتاپ اشیاء سه هزار فرانک 

سوئیس جریمه شدند.
مجمــوع جرایمــى کــه فیفا فقط بــراى فدراســیون 
فوتبــال ایران در نظر گرفته اســت مبلغــى حدود 228 
هزار فرانک ســوئیس (933 میلیون تومان) مى شود که 
فدراســیون فوتبال ایــران باید این جریمــه را پرداخت

کند.
انتظار مى رود که فدراسیون فوتبال ایران موارد یاد شده 
را در رأس آمــوزش نیروهاى خود بــراى میزبانى هاى 
دیگر قرار دهــد تا جلوى این جرایم گرفته شــود چراکه 
ممکن اســت در آینده فوتبــال ایران تاوان بیشــترى 
غیــر از جرایم مالــى (بازى بــدون حضور تماشــاگر) 

بپردازد. 

این همه جریمه؟!

نصف جهان  برخى رسانه ها در گزارش هاى دیروز خود به 
حمالت صفحات استقاللى در فضاى مجازى پرداختند که 
در آن مدام «برانکو ایوانکوویچ» از سوى هواداران آبى به 

دلیل دریافت 4 گل از الهالل  به سخره گرفته شد.
 آى اسپورت در این باره نوشــته:با وجود اینکه یک هفته 
از شکســت پرســپولیس در نیمه نهایى لیگ قهرمانان 
آســیا مى گذرد، اما مطابق معمول نیش و کنایه ها و زخم 
زبان زدن ها به تیــم بازنده همچنان ادامــه دارد. در این 
میان اســتقاللى ها که تا همین چند روز پیش مهمترین 
خواسته شان از وزیر ورزش استخدام یک مربى مثل برانکو 
براى تیم خودشــان بود، حاال به مربى کروات لقب هاى 
تمســخرآمیز مى دهند و او را ناتوان معرفى مى کنند. باید 
از استقاللى ها پرسید اگر مردى در اندازه هاى برانکو هم 
به درد نیمکت آنها نمى خورد، پس چه کسى باید استخدام 
شود؟ آیا فقط باید زمان را صرف مذاکره هاى بى حاصل با 
امثال «فاتح تریم» کرد؟  همشهرى آنالین هم در گزارشى 
آورده :برانکو یک فرصت استثنایى براى فوتبال ایران بود؛ 
یک مربى باتجربه و موفق که سابقه حضور در کشورمان را 

هم داشت و به همین دلیل با حداکثر تطبیق پذیرى با جامعه 
میزبان توانست به پرسپولیس کمک کند. استقاللى ها هم 
به جاى ریشخند کردن این مربى به دلیل فقط یک باخت 
سنگین که آن هم در اثر غیبت چند بازیکن کلیدى و شوك 
فیفا رقم خورد، بهتر اســت بگردند و یکى در قواره هاى 
برانکو براى نیمکت خودشــان پیدا کنند. به عالوه با این 

رویکردى که آبى ها در قبال باخت پرسپولیس به الهالل 
در پیش گرفته اند، این نگرانى به وجود مى آید که امروز اگر 
با هزار زحمت یک مربى خارجى براى آنها جذب شد که با 
حضور «شــفر» این کار عملیاتى شده و تیمشان دو بازى 
را باخت، دوب اره اعتراض ها از ســر گرفته شود و هواداران 
عجول کارى کنند که نیمکت اســتقالل براى یک دوره 
20ساله دیگر دست مربیان ایرانى بیفتد.  به گزارش نصف 
جهان هر چندحمله به برانکو و شــاگردانش البته از رقبا 
چندان عجیب و دور از انتظار نیســت، اما مسئله مهمتر 
این است که برخى هواداران پرسپولیس هم پشت تیم را 
خالى کرده اند. با این جماعت قدرنشناس هم نباید کارى 
داشت، غیر از طرح یک ســئوال؛ چطور به خودتان اجازه 
مى دهید هنگام پیروزى برابر االهلى بــا غرور کنار تیم 
بایستید، اما موقع باخت به الهالل راهتان را کج مى کنید؟ 
اگر همه درد این اســت که تیم تان از یک حریف ده نفره 
دو گل خورد، بد نیست یادتان بماند همین تیم در مرحله 
قبلى ده نفره بــه دیگر رقیب عربســتانى اش دو گل زده 

بود.

این هواداران بى معرفت 

بیش از شش ســال پس از تجربه اولین بازى لیگ 
برترى، محصول تیم هاى پایه سپاهان با درخشش 

در پیراهن پدیده به تیم ملى رسید.
اولیــن بار بیســت ویکم مــرداد ســال 90 بود که 
اکبــر ایمانــى در ترکیــب ســپاهان بــه میدان
 رفــت. در آن مســابقه کــه از هفته ســوم لیگ 
یازدهم برابر نفت آبادان در ورزشــگاه فوالدشــهر 
برگزار شــد «لوکابوناچیــچ» به ایــن بازیکن که 
از محصــوالت تیم هاى پایه باشــگاه بــود میدان

 داد.
ایمانى که در این فاصله شش ساله پیراهن تیم هاى 

ذوب آهن و فوالد را هم به تــن کرده در حال حاضر 
بازیکن پدیده اســت. این هافبک 25 ساله اردبیلى 
که نقش ُپررنگى در باالنشینى پدیده و قرار گرفتن 
نماینده مشــهد در رده دوم جدول لیگ برتر داشته 
است مزد درخشش در تیم باشگاهى اش را با دعوت 

به تیم ملى گرفت.
برخالف برخى دیگر از بازیکنان آماده لیگ برتر که 
با اضافه شدن لژیونرها خط خوردند ایمانى در لیست 
نهایى تیم ملى براى دیدار با تیم هاى توگو و روسیه 
حضور دارد تا پدیده ســابق اصفهانى ها پدیده جدید 

تیم ملى باشد.

طالب لو 
جانشین 
رحمتى 
مى شود؟

 شــایعات زیادى درباره مهدى رحمتى شنیده مى شــود. از یک طرف گفته 
مى شود اســتقالل عالقه اى به ادامه همکارى با این بازیکن ندارد و از طرف 
دیگر این بحث وجود دارد که به دلیل احتمال محروم شدن حسین حسینى از 
دربى، آبى ها به فکر بازگرداندن رحمتى به تیمشان هستند. با این همه گزارش 
اخیر خبرگزارى مهر به نظریه اول درباره رحمتى نزدیک است. به نوشته این 
سایت، در حالى شرط ادامه حضور رحمتى و جبارى در استقالل رضایت «شفر» 
اعالم شده که براساس اطالعات کسب شده اغلب اعضاى کمیته فنى استقالل 
و تصمیم سازان در این باشگاه روى بازگشــت رحمتى به این تیم نظر مثبتى 
ندارند.  البته این موضوع هنوز به تصویب نهایى نرســیده است و این تصمیم 
قطعى نیست.در همین رابطه احتمال اینکه بعد از قطع رسمى همکارى باشگاه 
با رحمتى، آبى ها باید یک دروازه بان جانشــین وى کنند. برخى شواهد نشان 
مى دهد استقاللى ها بى تمایل به آغاز دوباره همکارى با وحید طالب لو نیستند.

طالب لو فصل گذشــته محافظت از دروازه تیم فوالد را برعهده داشت اما از 
ابتداى فصل به دلیل سفر به آمریکا و تولد فرزندش در هیچ تیمى عضویت ندارد 
و بازیکن آزاد اســت و در صورتى که آبى ها 
قصدشان براى به خدمت گرفتن او جدى 
باشد، طالب لو مى تواند به عنوان بازیکن 

آزاد به این تیم بپیوندد.

 

اصفهان،مشهد و تیم ملى
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ربى مى دهد استقاللى ها بى تمایل به آغاز دوباره همکارى با وحید طالب لو نیستند.ر
داشت اما از  فصل گذشــته محافظت از دروازه تیم فوالد را برعهده
رسفربه آمریکا و تولد فرزندش در هیچ تیمى عضویت ندارد  صل به دلیل 
وو بازیکن آزاد اســت و در صورتى که آبى ها 
قصدشان براى به خدمت گرفتن او جدى 
باشد، طالب لو مى تواند به عنوان بازیکن 

آزاد به این تیم بپیوندد.

یبون هایى قدرتمند
بى به وعده خود در ای
میانش جبهه خود
ـت تقویت شده 
چــار در بدترین 
و اگر در یکى دو 

کسبکند باید از  را

 بر سر
ننننین

مى دهد اس
ف طالب لو
بابابتداى فص

و ى ى ه
سپاهانهستم،  به من لطف دارند اما شرایط منخاص

است، من به مسئوالن پیشــنهاد مىدهمکه اگر قرار 
نویدکیا  است تغییراتى در کادر فنىانجام بدهند محرم
را بیاورند، چرا که او از نظر اخالقى شبیه به من است و
من از نظر فنى و اخالقى او را دوست دارم، دواى درد 

سپاهان نویدکیاست و مطمئنم هرکسى 
جز او بیاید شرایط همین 

مى شود. ســپاهان 
ن  یکنــا ز با

ن م ى و ى و
ر فرکى این تیم اســت اما دیدید تیم
قهرمان کرد فصل بعد شــرایط
خوبش به هفته چهارم نرسید
شاید نویدکیا امسال جواب نده
ولى براى ســال هاى بعد قطع
به نتیجه مى رسد.» این سخنان
على کریمى در جمــع خبرنگاران
ببوود که  در حاشیه اختالفاتش
ممالک نفت تهران بیان کرد
ا کش و قوس اختالفات ددر
با جهانیان واقعًا نفهمیدیم ک
بحث سپاهان و نویدکیا کج
بود که پیش آمد. اما به نظر شم
و  با احترام به علــى کریمى آ

عاقالنه است که مثًال اگر سپاهان
تصمیم به خداحافظــى و قطع
همکارى با «زالتکو کرانچار
بگیرد، از کریمــى که رزوم
 مربیگرى اش هدایت چن
روزه نفت تهــران بوده
دعوت بــه همکارى
ککنــد. کریمــى ک
اااااسسطوره  پرسپولیس
است سرمربى تیمى
شود که هوادارانش
به  آبى و قرمز آلرژى
دارند و چند سال پیش هم قلع
نویى را با تبصره و به شرط اینک
در تعریف و تمجید اســتقالل
صحبتى نکند در جمع خود قبول

ککردند.
ککککامًال مشخص است که بحث
پپپپپپپپپپپیپپپپپپیپییشنهاد ســپاهان و اینکه وى
گگگزینه سرمربیگرى زردپوشان
در صورت اخراج کرانچار است
بــه هیــچ وج
صحت نــدارد
اما این بحث د
دو روز اخی یکى
از کجا نشــأت گرفت
شــنیده هاى و پیگیــرى هاى
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معاون دادستان مشــهد از رســیدگى ویژه و خارج از 
نوبت به پرونده تجاوز گروهى بــه یک زن، معروف به 

«شیاطین جلگه وحشت» خبر داد.
 قاضى سیدجواد حســینى اظهار داشت: طبق تأکیدات 
دادســتان مرکز خراســان رضوى، پرونده هاى جرائم 
خاص و به ویژه جرائمى کــه در آن نوامیس مردم مورد 
تعرض قرار مى گیرند، در زمره پرونده هایى هستند که 
به طور ویژه و خارج از نوبت در دستور کار قرار مى گیرد و 
قضات با تجربه به اینگونه پرونده ها رسیدگى مى کنند.

سرپرست ناحیه 4 قضائى مشــهد اضافه کرد: دستگاه 
قضائى در برخورد با جرائمى که موجب بروز خدشه اى در 
امنیت مردم شود، اغماض نخواهد کرد و اینگونه جرائم 
از لحظه گزارش به دستگاه قضائى شبانه روز پیگیرى

مى شــود تا همه عوامل و افراد مرتبط با جرم دستگیر 
شوند. قاضى حسینى با اشاره به متوارى بودن چند نفر 
دیگر در پرونده معروف به «شیاطین جلگه وحشت» به 
فراریان هشدار داد قبل از آنکه با فرارشان جرائم دیگرى 

مرتکب شوند خود را تسلیم کنند.
بازپرس ویژه جرائم خاص مشــهد ادامه داد: دو تن از 
متهمان که در چند روز گذشــته دستگیر شدند با صدور 
قرار بازداشــت موقت از ســوى بازپرس پرونده، روانه 
زندان شده اند تا به اتهامات مختلف آنان پس از تکمیل 

مستندات و مدارك رسیدگى شود.

قاضى حســینى همچنین به آزادى یکــى از متهمان 
این پرونده با وثیقه ســنگین اشــاره کرد و گفت: طبق 
تحقیقات صورت گرفته این فــرد در ماجراى تجاوز به 
عنف یا آدم ربایى نقشى نداشــت و تنها براى متهمان 
اصلى پرونده، مشــروبات الکلى تهیه کرده اســت که
 این جرم وى نیز مورد رسیدگى قرار مى گیرد به همین 
علت و با نظر بازپرس شعبه 409 مجتمع قضائ ى شهید 
بهشتى این متهم با ســپردن وثیقه به دادسرا آزاد شده 

است.
سى و یکم تیر گذشــته چند زن و مرد که مدعى بودند 
از چنگ اعضــاى یک باند گریخته اند، هراســان خود 
را بــه مأموران انتظامى رســاندند و پــرده از ماجرایى 
وحشتناك برداشــتند. آنها گفتند حدود ده نفر که سوار 
بر یک دســتگاه پراید و چند موتورسیکلت بودند با قمه

 و چوب و چماق اطرافمان را محاصره کردند و با تهدید 
به مرگ از ما خواستند به ســوى «خانه باغ جلگه اى» 
حرکت کنیم. یکى از آنها به زن 35 ساله اى که همراه 
ما بود، گفت: «تــو باید قربانى دیگران شــوى! اگر به 
خواسته هاى ما تن بدهى با زنان و دختران دیگر کارى 
نداریم!» دو نفر از آن شیاطین، زن 35 ساله را به پشت 
خانه بردند و راننده پراید را نیز نزد خودشان نگه داشتند. 
ما هم از این فرصت اســتفاده کردیم و در تاریکى شب 

از آنجا گریختیم.

قاضى خوش ذوق گنبد کاووسى، احکام خالقانه اى 
براى برخى مجرمان صادر مى کنــد که از آن جمله 
مى توان به تحت تکفل قراردادن کودکان یتیم، مطالعه 
کتب، شــرکت در دوره آموزش مقررات راهنمایى و 

رانندگى و... اشاره کرد.
 قاضى نقى زاده، رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى 
2 گنبــدکاووس همچنین بــه محکومیت متهمان 
به صد ها ســاعت خدمات عمومى رایگان شــامل 
پاکســازى جنگل ها، مراتع، رودخانه ها، تفرجگاه ها 
و حتى حاشــیه جاده ها از زباله هاى ر ها شده یا حتى 
استفاده از تخصص آنها در آموزش افراد گروه هدف 

اقدام کرده است.
قاضى نقــى زاده که 17 ســال ســابقه قضاوت در 
کارنامــه کارى خــود دارد در برخــى از آراء صادره 
مجازات جایگزین حبس به مطالعه پنج جلد کتاب در 
موضوعات دینى، اخالقى اجتماعى و فرهنگى اشاره 
مى کند و مى گوید: متهم به اتهام سرقت باترى خودرو 
متعاقب شــکایت شــاکى تحت تعقیب قرار گرفت. 
دادسرا مجرمیت وى را با توجه به دالیل ذکر شده در 
پرونده محرز دانسته و دادستان با صدور کیفرخواست 

تقاضاى مجازات متهم را از دادگاه کرده است. متهم 
که نوجوان است و 16 سال سن دارد دانش آموز است. 
وى با پرداخت خسارت شــاکى رضایتش را به دست 
آورده است. نامبرده فاقد سابقه کیفرى است و به جرم 
خود اقرار کرده و از این رو به محکمه در کشف واقعیت 
کمک کرده است و باعث تسریع در دادرسى شده و نیز 
اظهار ندامت و پشیمانى کرده است. دادگاه وى را بابت 
اتهام سرقت به یکسال نگهدارى از کانون اصالح و 
تربیت محکوم کرد اما از آنجایى که خسارت شاکى 
را جبران کرده است و رضایت وى را اخذ کرده و فاقد 
سابقه کیفرى و نوجوان است، دادگاه وى را مستحق 
مدارا دانست و حبس وى را به مدت دو سال تعلیق کرد 
تا چنانچه وى در مدت تعلیق مرتکب جرائم عمدى 

شود، مجازات معلق اجرا مى شود. 
این نوجوان موظف است ضمن عضویت در کتابخانه 
عمومى شهر ماهانه و به مدت یکسال پنج جلد کتاب 
در موضوعات دینى، اخالقــى اجتماعى و فرهنگى 
مطالعه و خالصه آن را به اجراى احکام تحویل کند 
و همچنین کتابدار نســبت به تأیید صحت مطالعه 
کتاب ها با بررسى دقیق اقدام خواهد کرد. در صورت 

استنکاف متهم از این امر براى بار اول یکسال به مدت 
تعلیق قبل اضافه مى شود و در صورت تخلف براى بار 

دوم مجازات حبس وى اجرا مى شود.
از دیگر رأى هاى صادره از ســوى قاضى نقى زاده، 
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى گنبدکاووس مى توان 
به تحت تکفل قرار دادن چهار کــودك یتیم از ایتام 

تحت پوشش کمیته امداد اشاره کرد.
وى در توضیح صدور این رأى مى گوید: در اثر تصادف 
بین یک دستگاه کامیون با یکدستگاه خودروسوارى 
در جاده گنبد مینودشــت تعدادى کشــته و مجروح 
شدند. مأموران در محل حاضر شــدند و کارشناس 
تصادفات علت حادثه را بى احتیاطى از سوى راننده 
کامیون اعالم کرد. شکایت شکات و نظریه پزشکى 
قانونى اخذ شــد. متهم اتهام را پذیرفت و دادستان با 
صدور کیفرخواســت تقاضاى مجازات متهم به جرم
بى احتیاطى در رانندگى منجــر به قتل غیرعمدى و 
صدمه بدنى کرد. دادگاه متهم را از جنبه خصوصى جرم 
به پرداخت دیه در حق شکات و از جنبه عمومى جرم به 
دو سال حبس محکوم کرد. نظر به اینکه متهم با بیمه 
نمودن خودرو خود در برابر حوادث، ترتیبات پرداخت 
خسارت شکات را فراهم کرده است و از طرفى متأهل 
و فاقد سابقه کیفرى بوده اســت لذا دادگاه مجازات 
حبس وى را به مدت دو ســال تعلیق کرد تا چنانچه 
وى در مدت دو ســال مرتکب جرائم عمدى شود از 
مجازات معلق مذکور رفع تعلیق شــده محکومیت 

حبس اجرا مى شود.
قاضى نقى زاده خاطرنشان مى کند: دادگاه وى  را به 
شرکت در دوره آموزش مقررات راهنمایى و رانندگى 
به مدت صد ساعت و به عنوان مجازات تکمیلى نیز 
وى را به پذیرش و تحت تکفل قرار دادن تعداد چهار 
کودك یتیم محتاج از ایتام تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینى (ره) محکوم کرده اســت که در صورت 
تخلف از دســتورات مذکور متهم با مجازات حبس 

مواجه خواهد شد.

رئیس دادگســترى مراوه تپه گــرگان گفــت: رؤیاى کوزه هــاى پر از 
سکه هاى طال، دو نفر را در مراوه تپه به کشتن داد و دو نفر را روانه بیمارستان

 کرد.
مرتضى اسعدى درباره حادثه در نیروگاه برق این شهرستان اظهار داشت: در 
پى عملیات ساخت نیروگاه برق شهرستان مراوه تپه، مهندسان به تکه هایى 
از کوزه هاى قدیمى برخورد کردند و به طمع پیدا کردن عتیقه و سکه هاى 
قدیمى، دو نفر از این مهندسان به همراه سه نفر دیگر اقدام به حفر غیرمجاز 

کانال مى کنند.
وى افــزود: دو نفــر از ایــن افراد حیــن حفارى بــر اثر ریــزش خاك 
فوت کردند و دو نفر هم راهى بیمارستان شدند همچنین یک نفر دیگر هم 

دستگیر شد. 

جزئیات جدید از آتش زدن پسر 19 ساله مهابادى

 بنزین ریختند، آتش زدند و سلفى گرفتند!
جزئیات جدیدى از پرونده زنده سوزانده شدن جوان 
19 ساله مهابادى منتشر شد. بر اساس این گزارش،  
چهار پسر جوان پس از قتل دوست صمیمى شان با 
ضربه هاى ساطور و چاقو، او را به آتش کشیدند و از 
تمام این اقدامات خود فیلــم گرفتند. پلیس مهاباد، 
متهمان را دســتگیر و بازجویى از آنها را آغاز کرده 

است.
سوم مهر امسال، یکى از چوپان هاى مهاباد با جسدى 
سوخته کنار جاده روبه رو شــد و به پلیس خبر داد. با 
حضور مأموران در محل، جســد به پزشکى قانونى 

منتقل و شناسایى هویت او آغاز شد.
همزمان خانواده اى نیز با مراجعه به کالنترى از مفقود 
شدن پسر 19 ساله شان به نام «صادق» خبر دادند و 
گفتند: «صادق دیشب همراه چهار نفر از دوستانش 
سوار خودروى پراید شد و از خانه بیرون رفت. آنها هم 

دانشگاهى و از دوستان چندین ساله هم هستند.»
پس از تشخیص هویت مشخص شد، جسد سوخته 
متعلق به صادق است. با کشف این سرنخ، بازداشت 

متهمان به جریان افتاد و آنها در عرض 24 
ساعت از سوى پلیس دستگیر شدند و در 

بازجویى ها به قتل صادق به دلیل اختالفات شخصى 
اعتراف کردند.

همزمان با دستگیرى متهمان، فیلمى از صحنه قتل 
پسر جوان به دســت آمد که در آن متهمان از صحنه 

قتل و آتش زدن مقتول فیلم گرفته بودند.
صادق، دانشــجوى حســابدارى بود و یک خواهر 
کوچک تر از خود دارد. یکى از بســتگانش که فیلم 
لحظه قتل و آتش زدن او را دیــده، درباره جزئیات 
حادثه گفت: «هر چهار پسرى که دستگیر شده اند بین 
18 تا 20 سال دارند و همیشه در دانشگاه و بیرون با 
صادق بودند. آنها شب حادثه، صادق را به بهانه تفریح 
ســوار پراید کردند و با هم به چند کیلومترى مهاباد 
رفتند اما در یک لحظه با ساطور و چاقو او را مجروح 
کردند و صبح روز بعد نیز او را در حالى که هنوز نفس 

مى کشید با بنزین آتش زدند.»
او دربــاره محتــواى فیلمى که 

متهمــان از صحنه قتل و ســوزاندن تهیه کرده اند، 
گفت: «فیلم حدود 15 دقیقه اســت و چندبار قطع و 
وصل مى شــود. اولین ثانیه هاى آن نیز صادق را در 
حالى که سرش زخمى است و به حالت تقریباً بیهوش 
در صندلى عقب ماشین نشسته و سرش روى بالشتک 
خودرو افتاده، نشان مى دهد. متهمان خیلى خونسرد 
و آرام هستند، صداى ضبط خودرو را بلند کرده اند و 
ماشین هم در حال حرکت است. آنها دستکش سفید 

دارند و به صورتشان نیز ماسک زده اند.»
وى افزود: «فیلم لحظه اى قطع مى شود اما در شروع 

دوبــاره مى بینیــم متهمان 
ماشین را به بیرون از شهر 

برده اند و در حال 
پیاده شدن از آن 

هستند. سپس با ســاطور و چاقو ضرباتى به صادق 
مى زنند. در این لحظه، صداى یکى از متهمان مى آید 
که به دیگرى مى گوید برو تو هم بــزن... داره بلند 

مى شه...»
آشناى صادق، لحظه آتش زدن مقتول را نیز اینگونه 
توضیح مى دهد: «فیلم خیلى فجیع است و نمى توان 
به راحتى به آن نگاه کرد. ثانیه هاى آخرش، صادق را 
در حالى که در آتش است، نشان مى دهد. آنها بنزین 
ریختند و او را آتش زدند. در بخشى از فیلم دو نفر از 
متهمان را دیدم که دوربین را بــاال مى آورند وـ  به 

حالت سلفىـ  ژست مى گیرند.»
به گفته وى، مراسم تشییع صادق روز جمعه در مهاباد 
برگزار شــد و پدر و مادر او نیز با حضور در دادســرا، 

درخواست قصاص کردند.

رئیس کل دادگسترى آذربایجان غربى درباره حادثه 
گفت: «سوم مهر امسال، جسد سوخته مجهول الهویه 
در جاده اى روستایى کشف شد و بالفاصله مأموران 
و بازپرس شعبه اول دادسراى مهاباد در محل حاضر 

شدند.»
توکل حیدرى با بیان اینکه جســد متعلق به صادق، 
متولد 77 است، افزود: «در این زمینه چهار نفر دستگیر 
شده اند که ســه نفر از آنها به اتهام مشارکت در قتل 
عمد با قرار بازداشــت موقت و یک نفر دیگر هم به 
اتهام معاونــت در قتل عمد با قــرار وثیقه به زندان 
معرفى شدند.» وى با بیان اینکه تحقیقات تکمیلى 
درباره انگیــزه متهمان ادامه دارد، افزود: «هر ســه 
متهم به قتل، به انجام اعمالى که منجر به قتل شده 

اعتراف کرده اند.» 

اعدام در انتظار متهمان پرونده 
«شیاطین جلگه وحشت»

قاضى پیشرو در صدور احکام جایگزین حبس از نمونه این احکام مى گوید

مجازات: مطالعه ماهانه 5 جلد کتاب
در پى یک نزاع خانوادگى، پدر خانواده 
ناخواسته باعث کشته شدن پسرش 

شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان نهاوند 
گفت: جــوان 35 ســاله متأهلى که 
ساکن یکى از روستاهاى بخش خزل 
نهاوند است دوشنبه شب هفته جارى 
با خانواده خود مشــاجره لفظى پیدا 
مى کند. در این شرایط پدر این جوان 
براى واســطه گرى و پایان مشاجره 
ســعى مى کند جوان خود را آرام کند 
اما چاقوى در دست پسر در این میان 
ناخواســته به پهلوى خودش اصابت 
مى کنــد. بر اثــر این حادثــه جوان 
به بیمارســتان منتقل مى شــود اما

 متأســفانه جــان خود را از دســت 
مى دهد. پرونده ایــن حادثه در اختیار 
مراجع قضائ ــى قرارگرفته و پدر این 
جوان هم دستگیر و روانه زندان شده 

است.

13 نفــر از اعضاى یک خانــواده در 
واژگونى خودروى نیسان وانت در روز 
تاسوعاى حسینى به بیمارستان منتقل 

شدند.
صبح شنبه 8 مهرماه امسال مأموران 
پلیس آبــادان در جریــان واژگونى 
خودروى نیسان وانت در بلوار ساحلى 
آبادان قرار گرفتند و خیلى زود تیمى از 
مأموران و امدادگران اورژانس در محل 

حاضر شدند.
مأموران بــا حضور در محــل حادثه 
مشــاهده کردند که 20 نفر از اعضاى 
یک خانواده براى شــرکت در مراسم 
عزادارى روز تاســوعا به سمت هیئت 
در حال حرکت بودند که راننده خودرو 
به دلیل  ناتوانى درکنترل خودرو باعث 

واژگونى نیسان وانت شده است.
تیم هاى امدادى در محــل 13 تن از 
مصدومان این حادثه را به بیمارستان 
شهید بهشــتى منتقل کردند که همه 
مصدومان به صورت ســرپایى درمان 
شــده و تنها یک کودك در بیمارستان 
بسترى شد که پس از اقدامات پزشکى 

وى نیز از بیمارستان ترخیص شد.

پدر باعث کشته شدن 
پسرش شد

نیسان وانت با 20 مسافر 
چپ شد

جستجوى گنج
 2 مهندس 
نیروگاه برق را 
کشت

مدیر روابط عمومى مرکز فوریت هاى پزشکى اســتان زنجان گفت: در پى حادثه اى در شرکت کاغذسازى راشا 
کاسپین زنجان، سرِ کارگر و قهرمان ووشوى جهان قطع شد.

به گزارش جام جم آنالین و به نقل از فارس، جواد مرادى اظهار داشت: طى ساعت 14 و 30 دقیقه روز سه شنبه  با 
مرکز اورژانس استان زنجان تماس گرفته شد.

وى با اشــاره به اینکه بالفاصله پس از دریافت گزارش تماس، یک دستگاه آمبوالنس از پایگاه اورژانس شهرك 
الهیه به شرکت راشا کاسپین زنجان اعزام شــد، تصریح کرد: این شخص قبل از رسیدن نیروهاى اورژانس در دم 

فوت شده بود.
مدیر روابط عمومى مرکز فوریت هاى پزشکى استان زنجان با بیان اینکه به احتمال زیاد دست کارگر، در دستگاه گیر 

کرده بود، افزود: در حین تالش براى درآوردن دست خود از زیر دستگاه، سر این کارگر هم گیر مى کند.
مرادى با بیان اینکه تقریبًا ســر این کارگر قطع شده اســت، یادآور شد: طى ســال جارى حوادثى از این قبیل در 

شرکت هاى مختلف استان زنجان رخ داده است.
 شایان ذکر است، اسم این کارگر «محمد جعفرى»، حدود 28 ساله و قهرمان ووشوى جهان بوده است که در حین 

کار در کارخانه کاغذسازى راشا کاسپین فوت شده است.

درگذشت دلخراش و تکان دهنده قهرمان سابق ووشوى جهان
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حتمًا مى دانید که iOS 11 به صورت رسمى براى آیفون 
و آیپدهاى مجهز به پردازنده هاى 64 بیتى اپل منتشــر 
شــد. این آپدیت ویژگى هاى جالب و جدیدى را براى 

کاربران آیفون و آیپدهاى اپل به ارمغان مى آورد.
یکى از جالب ترین ویژگى هایى که در iOS 11 ارائه شده 
است مربوط به امکان جابه جایى همزمان چند آیکون یا 
پوشه در هوم اسکرین دستگاه مى شود. حتماً مى دانید که 
تا پیش از این مى توانستیم به صورت تک تک آیکون و 
 iOS 11 پوشه هاى هوم اسکرین را جابه جا کنیم، اما در

دیگر محدود به یک آیکون یا پوشه نخواهید بود! 
به منظور جابه جایى همزمان چند آیکون یا پوشه در هوم 
 Drag» از قابلیت iOS 11 اسکرین آیفون هاى مجهز به
Drop &» یا اصطالحًا «کشیدن و رها کردن» استفاده 
مى کنیم. بدین منظور دقیقًا مراحل زیر را به ترتیبى که 

نام مى بریم طى کنید:
به هوم اسکرین آیفونتان مراجعه کنید.

انگشت خود را روى یکى از آیکون ها یا پوشه هایى که 

تمایل دارید جابه جا شود قرار دهید و کمى نگه دارید تا 
حالت «ویرایش» آیکون ها پدیدار شود. انگشت خود را 

از روى نمایشگر و آیکون آن برنامه بر ندارید.
حاال با انگشت دست دیگرتان سایر آیکون و پوشه هایى 
که تمایل دارید به همراه آن آیکون اول جابه جا شوند را 
انتخاب کنید. براى انجام این کار کافى اســت به آرامى 
بر روى آیکون و پوشــه هاى مورد نظرتان ضربه لمسى 

بزنید.
بعد از انتخاب تمام آیکون ها و پوشــه ها، انگشتى که از 
ابتدا روى نمایشگر دستگاه بود را روى آن ُسر دهید و به 
صفحه اى بروید که تمایل دارید آیکون هاى انتخاب شده 

به آن قسمت منتقل شوند.
حاال انگشت خود را از روى نمایشگر بردارید تا جابه جایى 

آیکون ها انجام شود.
به همیــن ســادگى در iOS 11 مى توانیــد به صورت 
همزمان چند آیکون یا حتى پوشــه را در هوم اسکرین 

دستگاه جابه جا کنید.

بر اساس پوستر منتشرشــده در اکانت هواوى، برند 
آنر که یکى از زیرمجموعه هاى این شرکت چینى 
است، در نظر دارد جانشــینى براى گوشى  میان رده  

آنر 6X ارائه کند.
روى این پوستر شعارى با این مضمون به زبان چینى 
نوشته شده است: «مى خواهید بیشتر از مردم عادى 
ببینید؟ باالتر؟ گسترده تر؟ همه جا دنیاى شماست». 
این جمله احتماًال به استفاده از نسبت تصویر 18 به 
9 در نمایشگر محصول جدید آنر اشاره دارد؛ نسبت 
تصویرى که در محصوالت جدید بــازار رواج پیدا 
 7X کرده  است.بر اساس گزارش هاى غیر رسمى، آنر
با نمایشگر 5.5 اینچى و پردازنده  کرین 670 عرضه 
خواهد شد. حافظه  رم این دستگاه 4 گیگابایتى است 
و حافظه  ذخیره ســازى آن ظرفیت 64 گیگابایتى 
خواهد داشت. با توجه به این مسئله که نسخه  جدید 
رابط کاربرى Emotion UI هواوى هنوز ارائه نشده 
است، آنر 7X احتماًال از نسخه  5.1 این رابط کاربرى 

با اندروید 7.1 نوقا استفاده خواهد کرد.
قیمت احتمالى این گوشى بین 1500 تا 1800 یوان، 

معادل 220 تا 270 دالر خواهد بود.

اپل با انتشار iOS 11 ، پشتیبانى 
خود را از نرم افزارهاى 32 بیتى به 
طور کامل قطع کرد. به این ترتیب 

در iOS 11 فقط نرم افزار هاى 
64 بیتى اجرا مى شود.

با این تغییر اپل، توسعه دهندگان 
و صاحبان نرم افزارها براى بقا 

در سیستم عامل iOS مجبورند 
تا برنامه هاى خود را از 32 به 64 

بیتى تغییر دهند. ممکن است شما 
از کاربرانiOS 10 باشید که با 

به روز سانى به iOS 11 برخى از 
نرم افزار هاى تان به دلیل 32 بیتى 

بودن از کار بیفتد.
اگر آخرین نسخه iOS 10 را 

روى آیفون خود نصب کرده باشید 
مى توانید با طى کردن مراحل زیر 
فهرستى از نرم افزارهایى را که 

در iOS 11  کار نمى کند و 
نیاز به به روز رسانى دارد، 

مشاهده کنید:
 Settings -> General ->

 About -> Applications
on your iPhone

کدام نرم افزارها 
در iOS 11 اجرا 

مى شود؟

اپلیکیشــن هــاى هنــگ کــرده 
گوشــى هــاى اندرویــدى یکى از 
خســته کننده ترین بخش هــاى این 
اسمارتفون ها هســتند؛ زمانى که در 

حال اجراى برنامه یا بازى هســتید و 
ناگهان همه چیز قفل شــده و زدن دکمه 

بازگشت نیز حالل مشکل نیست. شاید تنها 
راه  حل این دردســر بزرگ، بستن اپلیکیشن هاى 

هنگ کرده گوشى باشد. از این پس با اجراى مراحل زیر، 
به راحتى برنامه هاى قفل شده گوشى خود را ببندید. این 
روش، مخصوص کاربرانى ا ســت که به تازگى تجربه 
اســتفاده از سیســتم عامل محبوب اندروید را کسب 

کرده اند. بنابراین، شاید بیش از حد ساده به نظر بیاید!
دکمــه Recent Apps را در گوشــى اندرویدى خود 
لمس کنید تا منوى Multitasking ظاهر شود. در بیشتر 
موبایل ها، این دکمه به شــکل مربع در سمت راست 
نوار ناوبرى مجازى در صفحــه نمایش قرار دارد. البته 
کاربران گوشى هاى سامســونگ مى توانند این دکمه 
را در ســمت چپ اسمارتفون خود مشــاهده کنند. اگر 
موبایل شما فاقد این گزینه است، دکمه هوم را گرفته 

و نگه دارید.
اپلیکیشن هاى هنگ کرده گوشى را گرفته و آنها را به 
سمت چپ یا راست بکشید تا بسته شوند. شما همچنین 
مى توانید با زدن دکمه X در گوشه باالیى آنها، این نرم 
افزارهاى دردسرســاز را ببندید. با این کار، برنامه مورد 
نظر از لیست حذف شده و بدین ترتیب، بسته مى شوند.

در برخى گوشــى هاى هوشــمند اندرویدى، ممکن 
اســت با زدن دکمه Recent Apps، گزینه اى تحت 
عنوان Close All، یا به فارســى، «بســتن همه» را 
مشــاهده کنید. با لمس این گزینه، همه اپلیکیشــن 

بهتر هاى در حال اجرا بسته خواهند شد.  اما 
است بدانید که همیشه بســتن همه اپلیکیشن هاى در 
حال اجرا، کارى منطقى و به صرفه نیســت. بســیارى 
از کاربران اندرویــد و iOS مرتبًا اقدام بــه باز کردن 
منوى Multitasking و بســتن برنامــه هاى در حال 
اجراى گوشــى خود مى کنند. این کار باعث مى شــود 
تا ســرعت گوشــى پایین آمده و راندمان نیز کم شود. 
دلیل آن این اســت که اسمارتفون شــما براى اجراى 
مجدد این برنامه ها به وقت زیاد و صــرف انرژى نیاز 
دارد، در حالى که مى توانست به راحتى و بدون زحمت، 
اپلیکیشن هاى در حال اجرا را فراخوان کند. بنابراین، 
تنها در صورتى از روش گفته شده در باال استفاده کنید 
که با اپلیکیشــن هاى هنگ کرده گوشى مواجه شده 
باشید. امروزه سیستم عامل اندروید به قدرى هوشمند 
است که بتواند تشخیص دهد کدامیک از اپلیکیشن هاى 
گوشى به مدت طوالنى بدون اســتفاده باقى مانده اند. 
بنابراین، شــما نیاز به انجام هیچ عملیاتى نداشــته و 
سیستم عامل این کار را براى شــما انجام خواهد داد. 
اما اگر گوشى شــما به طور مرتب هنگ مى کند، قطعًا 
نرم افزارهایى بر روى آن نصب اســت که باید حذف

 شوند.

چگونه اپلیکیشن هاى هنگ کرده 

بر اساس گزارش هاى منتشر شده، بانک کشاورزى 
چین در تعداد محدودى از دســتگاه هاى خودپرداز خود، 
براى انجام و ارائه خدمات بانکى، به جاى دریافت کارت 
هاى بانکى از فناورى تشخیص چهره استفاده کرده است. 
با به کارگیرى این روش دیگر نیازى به همراه داشتن کارت 
بانکى نخواهد بود و مشتریان مى توانند با فناورى تشخیص 
چهره وارد حساب بانکى خود شــده و از تمام امکانات و 

خدمات دستگاه هاى خودپرداز استفاده کنند.
مشتریان و کاربران براى استفاده از این خودپردازها تنها 
کارى که باید انجام دهند، فشــار دادن کلید دریافت پول 
با استفاده از تشــخیص چهره است. پس از فشردن کلید 
مورد نظر، دوربین دستگاه خودپرداز اقدام به اسکن چهره 
مشترى مى کند و در صورت مثبت بودن شناسایى، کاربر 
باید شماره تلفن و شماره شناسایى خود را وارد کند. سپس 
در مرحله  بعدى، مشترى باید عدد و میزان پول مورد نیاز 
خود را براى برداشــت در کنار رمز عبور وارد کند. پس از 
موفقیت تراکنش و اتمام این مراحل، مشتریان مى توانند 

پول خود را دریافت کنند.
دالیل جایگزین سازى اســتفاده از کارت هاى بانکى با 
فناورى تشخیص چهره بســیار منطقى به نظر مى رسد. 
این بانک چینى اعالم کرده است که با استفاده از سیستم 
تشخیص چهره مى توان مانعى براى کپى کردن کارت هاى 
بانکى به منظور ســوء اســتفاده ایجاد کرد. همچنین در 
صورت استفاده از فناورى تشخیص چهره در دستگاه هاى 
خودپرداز، شانس گیر کردن کارت در دستگاه و مشکالت 

بعدى آن به مراتب کاهش پیدا مى کند.
یکى از کارکنان بانک کشــاورزى چین بر این باور است 
که استفاده از سیستم تشخیص چهره همزمان با دریافت 
شماره شناسایى، شماره تلفن و رمز عبور از امنیت بیشترى 

در مقایسه با کارت هاى بانکى برخوردار است. همچنین با 
توجه به در اختیار داشتن تصاویر مشتریان، دوربین هاى 

امنیتى تعبیه شده در بانک مى توانند به سرعت مشتریان 
خود را شناسایى کنند و بدین ترتیب احتمال انجام 
فعالیت هاى بانکى غیرقانونى بســیار کاهش 

پیدا مى کند.
بانک کشاورزى چین در نظر دارد فناورى تشخیص چهره 
را در تمام  دستگاه هاى خودپرداز خود قابل دسترس عموم 
قرار دهد. البته الزم به ذکر اســت که ســقف برداشت از 
دستگاه خودپرداز به این روش به 457 دالر محدود شده 
است. در اینجا باید گفت که بانک کشاورزى چین اولین 
بانکى نیست که از فناورى تشخیص چهره در دستگاه هاى 
خودپرداز خود استفاده کرده اســت و پیش از این، بانک 

بازرگانى چین این فناورى را به کار گرفته بود.
هرچند این سیستم مزایاى بســیارى دارد، اما چالش ها و 
مشــکالت زیادى را نیز پیش روى بانک ها و دولت این 
کشور قرار مى دهد. به عنوان مثال هزینه  باالى نگهدارى 
از دستگاه هاى مجهز به فناورى تشخیص چهره و اعتماد 
مشتریان از جمله مهمترین چالش هاى استفاده از این روش 
هستند که البته بانک هاى چینى، مشکل اعتماد مردم را 

قابل حل مى دانند.

جابه جایى همزمان چند آیکون در هوم اسکرین

ایســوس به تازگى جدیدترین مــدل از لپ تاپ هاى 
ســرى زن بوك پرو را تحت عنوان UX550 معرفى 
کرده است. بنا به ادعاى شرکت تایوانى، این لپ تاپ 
سریع ترین، باریک ترین و ســبک ترین مدل از سرى 

زن بوك پرو مى باشد.
با اینکــه UX550 به عنــوان ســریع ترین مدل از 
لپ تاپ هاى ســرى زن بوك پرو معرفى شــده، اما از 
لحاظ مشخصات ســخت افزارى چندان هم رده باال 
نبوده و سنت شــکنى خاصى انجام نداده است. این 
 Core i7 لپ تاپ جدید مجهز به پردازنده نسل هفتم
مى باشد و این در حالى است که اینتل اخیراً نسل هشتم 
از پردازنده هاى این سرى را نیز معرفى کرده است. در 
 GTX زمینه قدرت گرافیکى نیز با اینکه کارت گرافیک
Ti 1050 قدرت مناسبى دارد اما مدل هاى پیشرفته ترى 

نیز از جانب انویدیا معرفى شده اند که کارآیى به مراتب 
باالترى دارند. صفحه نمایش UX550 اندازه اى 15.6 
اینچى داشــته و وضوح تصویرى آن نیز حداکثر برابر 
1080p مى باشــد که تاحدودى ناامید کننده به نظر 

مى رسد.
شاید بتوان گفت مهمترین نقاط قوت UX550 از لحاظ 
سخت افزارى، حافظه ذخیره سازى 512 گیگابایتى از 
نوع SSD، حافظه رم 16 گیگابایتى و همچنین یک 
جفت پورت تاندربولت 3 و USB-C (در کنار دو پورت 
USB 3.1 نوع A) است. البته یک سنسور تشخیص اثر 

انگشت نیز براى این لپ تاپ در نظر گرفته شده که از 
Windows Hello هم پشتیبانى مى کند.

یکى از نکات جالــب توجه در UX550، پشــتیبانى 
از فناورى شارژ ســریع اســت؛ قابلیتى که کمتر در 
لپ تاپ هایى در این ســطح مشــاهده مى شود. بنا به 
ادعاى ایســوس، تنها با اتصال 49 دقیقه اى شــارژ، 
مى توان باترى زن بوك پــرو UX550 را تا حدود 60 

درصد شارژ کرد که عملکرد بسیار قابل توجهى است.
در مجموع بایــد گفت زن بوك پــرو UX550 اصًال 
لپ تاپ بدى نیست (به خصوص با در نظر گرفتن قیمت 
1/699 دالرى آن)، اما با این حــال اگر به دنبال یک 
رایانه قابل حمل قدرتمند با به روزترین سخت افزارهاى 
موجود در بازار هســتید، این محصول جدید ایسوس 

نمى تواند آنطور که باید و شاید شما را راضى کند.

چند 
قبل  ماه 
بود که آتارى رسمًا 
اعالم کرد در حال کار بر روى 
کنسول جدید خود به نام آتارى باکس است. 
هنوز جزئیات نامعلومى باقى مانــده بود که نیاز به 
تأیید شرکت داشــت. امروز در گزارشى تازه، قیمت 
و جزئیاتى از زمان عرضه این کنســول منتشر شده 

است.
 کنســول جدید آتارى از پردازنده AMD به عنوان 
قلب تپنده خــود بهره خواهد گرفــت. خالق آتارى 
باکس و مدیر شرکت، Feargal Mac، تأیید کرده 
که پاییز امسال پویشى براى سرمایه گذارى جمعى 
پروژه تشکیل خواهد شد و بهار ســال آینده نیز از 
کنسول رونمایى مى شود. این کنســول به همراه 
برخى عنوان هاى خاطره انگیز کنسول آتارى عرضه 
خواهد شــد. هدف شــرکت از تولید این محصول، 
برگرداندن خاطرات خوش کاربران اســت. در هر 
صورت، کنسول توانایى اجراى بازى هاى نه چندان 

قدیمى چون Minecraft را نیز دارد.
آتارى باکس داراى پردازنــده مخصوص AMD و 
گرافیــک Radeon خواهد بود. این کنســول بر 
مبناى لینوکس بوده و رابط کاربــرى تلویزیون را 
نیز خواهد داشــت. کنســول جدید آتارى قابلیت 
اجراى بازى هاى کامپیوترى، شبکه استریم، اجراى 
نرم افزارها، گردش در اینترنت، پخش موســیقى و 
برخى امــور دیگر را دارد. البته قابل ذکر اســت که 
بازى هاى کامپیوترى میان رده توسط این کنسول 
پشتیبانى خواهند شد و نمى توان توقع زیادى از آن 

داشت.
آتارى بازخورد کاربــران و طرفدارها را در خصوص 
مسائلى چون رنگ، محتوا، نسخه هاى مخصوص و 
طراحى آن، در نظر خواهد گرفت. طراحى اولیه اداى 
دینى به کنسول هاى کالســیک آتارى، همچون 
آتارى 2600، خواهد بود. آتارى باکس ســال آینده 
عرضه مى شــود و قیمتى حدود 250 تا 300 دالر 

خواهد داشت.

بازى «قلمــرو قلب ها 3» پس از 13 ســال انتظار 
مخاطبانش مى آید.

کینگدم هارتــس 3 (قلمرو قلب هــا) یک بازى 
ویدئویى در سبک اکشن است که به زودى توسط 

شرکت اســکوئر انیکس در سال 2018 
منتشر خواهد شد. این نســخه جدید در سرى 
بازى هاى کینگدم هارتس و دنباله بازى کینگدم 
هارتس 2002 و 2005 اســت کــه با همکارى 
شــرکت هاى والت دیزنى و اســکوئر، عناصر 
مختلفى را به یک بازى اکشن تبدیل کرده است.

«ســورا» شــخصیت اصلى و قابل کنترل در 
نسخه هاى پیشــین همراه با دوســتان خود با 
نام هاى «دونالد، گوفى، وودى، و باز» یک گروه 
تشکیل مى دهند. صحنه هاى جنگى عجیب و 
غریب و کیفیت تصویر فــوق العاده این بازى را 
بسیار جذاب مى کند. حتمًا خبر ساخت این بازى 
طرفدارانش را بعد از 13 سال انتظار از انتشار سرى 

دوم بسیار خوشحال مى کند.

«کینگدم هارتس 3 » 
فناورى تشخیص چهره جایگزین کارت هاى بانکىفناورى تشخیص چهره جایگزین کارت هاى بانکىپس از 13 سال مى آید

راه هاى باز کردن قفل گوشى هاراه هاى باز کردن قفل گوش

در گذشته، بازکردن قفل گوشــى ها به سادگى انجام
 مى  شد و کاربر با فشار دادن دو کلید، مثًال در گوشى هاى 
قدیمى نوکیا، به ســادگى مى توانست گوشى را باز کند. 
اما اکنون گوشى ها و قفل هایشــان پیچیده تر شده اند. 
اثر انگشت و حتى فناورى تشخیص چهره حاال دیگر 

عادى شده است.
اپل ابتدا روش لغزشى را براى باز کردن قفل گوشى ها 
محبوب کرد. روشــى که «استیو جابز»، مدیر عامل 
اسبق شــرکت اپل، معرفى آن را به منظور جلوگیرى از 
باز شدن آیفون به طور تصادفى در هنگام جابه جایى در 

داخل جیب عنوان کرد.
سپس، اندروید با روش خاص خود آمد، که در آن کاربران 
آزاد بودند که به دلخواه، یک الگوى 3 × 3 را به عنوان رمز 

عبور خود ایجاد کنند. این روش، الگو نامیده شد.
اما راه حل اندروید آنچنان امن نیســت. مطالعه جدیدى 
نشــان داده اســت که چگونه یک الگوى قفل اندروید 
به راحتى قابل لو رفتن اســت، آن هم نه توسط کارهاى 
پیچیده و هک کردن، بلکه توسط کسى که دست کاربر را 

نگاه مى کند و به سادگى این الگو را حفظ کند.
محققان امنیتى در «آکادمى نیــروى دریایى آمریکا»، 
همراه با دانشگاه «مریلند بالتیمور»، یک مطالعه را منتشر 
کردند که نشان مى دهد چگونه یک بیننده عادى مى تواند 
از لحاظ بصرى یک الگو را حفظ کند و آن را به راحتى به 
خاطر بسپارد. آنها در آزمایشات دریافتند که دو نفر از هر 
سه نفر توانســتند صرفًا با نگاه کردن از فاصله 1/5تا 2 
مترى، الگوهاى شش نقطه اى را بازسازى کنند. سپس 
شرایط مشابه با یک کد شش رقمى سنتى تکرار شد که 
حدس زدن و به خاطر سپردنش بسیار دشوار بود و تنها 

یکى از ده ناظر قادر به باز کردن گوشى بود.
اما چرا اینطور اســت؟ این مطالعه ادعا مى کند باز کردن 
گوشى هاى اندرویدى به روش الگو بیشتر براى مغز انسان 
به یاد ماندنى است، زیرا مغز عاشق الگوها و اشکال است.

«آدام آویو»، استاد آکادمى نیروى دریایى آمریکا گفت: 
الگوها واقعاً خوب در حافظه مى مانند و الگوها قطعاً کمتر 

ز  ا
رمزهاى عبور شماره اى امن هستند.

این مطالعه هزار و173شرکت کننده 
را مورد بررسى قرار داد تا بازکردن 
قفل گوشى را از زوایا و فاصله هاى 
مختلف، از هر دو روش پین و الگو 
از طریق فیلم و در اینترنت تماشا 
کرده و ســعى کنند آنها را حدس 

بزنند.
آنها این مطالعــه را تقریبًا با صد 
نفر به صورت حضــورى انجام 
دادند تا ببینند آیا با آزمایش هاى 
اینترنتى تفاوت وجود دارد یا نه.
در آزمایشــات آنالیــن، 64 
درصد توانستند الگوى اندروید 
را پس از تنها یک مشــاهده 
بازسازى کنند، اما پس از دو 
بار مشــاهده، به 80 درصد 

افزایش یافت.
در حالــى که پیــن کدها 
میزان بــه مراتب کمترى 
از آســیب پذیرى را نشان 
مى دهند: تنها 11 درصد 
قــادر به شناســایى یک 
پین شــش رقمى پس از 

یک بار مشــاهده و 27 درصد پس از دومین مشاهده
 بودند.

اما راه حل چیست؟ کاربرانى که حساسیت بیشترى راجع 
به امنیت گوشى خود دارند باید به ناچار از پین کد شش 
رقمى استفاده کنند. هر چند که روش الگویى ساده تر و 
روش پین کد کمى آزاردهنده و وقتگیر اســت اما براى 
اطمینان از امنیت اطالعات خود، طبق نتایج و پیشنهاد 
مطالعه اخیر، استفاده از روش پین کد شش رقمى براى 

باز کردن قفل گوشى هاى اندرویدى بسیار امن تر است.

ما  ا
ســمت جهان در ایــن زمینه در حــال گذار به 

روش هاى غیرالگویى همچون فناورى تشخیص چهره 
است که تعبیه این فناورى روى آیفون X یکى از بزرگ 

ترین نشانه هاى آن است.
روش هاى باز کردن قفل بیومتریک در حال تبدیل به یک 
ضرورت هســتند و روش هاى جارى و سنتى تنها براى 
زمانى به کار گرفته خواهند شــد که فناورى هاى جدید 

دچار اخالل شوند.

 از گذشته تا امروز! از گذشته تا امروز!
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3کینگدم هارتــس 3 (قلمرو قلب هــا) یک بازى 
ویدئویى در سبک اکشن است که به زودى توسط 
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سرعت مشتریان
مال انجام
ر کاهش 

ى تشخیص چهره 
بل دسترس عموم 
ســقف برداشت از 

چند
قبل ماه 
بود که آتارى رسمًا
اعالم کرد در حال کار بر روى
کنسول جدید خود به نام آتارى باکس است.
به از ن که بود ده مان باق لوم نام ات جزئ هنوز

تازه ترین خبرها از تازه ترین خبرها از 
کنسول جدید آتارىکنسول جدید آتارى

ببندیم؟گوشى اندرویدى خود را 
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تمرین تیم ملى فوتبال

نشست خبرى 
سخنگوى دولت

عزادارى حسینى در بازار تبریز

مراسم آیینى 
«مهرگان» 

شامگاه دوشنبه 
با حضور جمعى 

از زرتشتیان در 
تهران برگزارشد.

گو با مقامات نظامى و امنیتى 
ش ترکیه که براى دیدار و گفت

ژنرال «خلوصى آکار»، رئیس ستاد مشترك ارت

شنبه دهم مهر با دریابان على شمخانى
سفر کرده است بعد از ظهردو

کشورمان به تهران 

شورمان دیدار و گفتگو  کرد.
ده مقام معظم رهبرى و دبیر شوراى عالى امنیت ملى  ک

 نماین

در شب دوازدهم ماه محرم، از بعضى محالت قدیم گرگان، دسته چوبى عازم محالت 
دیگر مى شوند در دسته چوبى افراد یک چوب به طول یک متر را به طور عمودى به 

دست مى گرفتند و بر باالى سر مى بردند و آن را به باال و پایین حرکت مى دادند و با 
دست دیگر سینه مى زدند و اشعار خاصى را در مسیر راه مى خواندند تشکیل دسته 

چوبى با روشن کردن چند مشعل و به دست گرفتن چوب انجام مى شود.

جلسه هیئت مدیره و مسئولین مجمع خیّرین 
سالمت به ریاست اسحاق جهانگیرى، معاون 

اول رئیس جمهورى برگزار شد.

هیئت «سقا» با قدمتى 
بیش از 50 سال در 
محدوده بازار تهران 
عزادارى مى کنند و 

دسته عزاداران این 
هیئت در روزهاى 
تاسوعا و عاشورا با 

لباسى متحدالشکل به 
بازار تهران مى روند و 
سیب نذرى بین مردم 

توزیع مى کنند.

تعزیه در 
نوش آباد کاشان
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