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اتوبوس گردشگران اصفهانى چپ کرد

خواص شگفت انگیز لیمو ترش مقررات صدور چک عوض نشده است80 درصد تنباکوهاى معطر حاوى «بنزن» استقول یک مقام انگلیسى به روحانى ماجراى «جناب خان» نتیجه یک لجبازى بود سالمتاقتصاداجتماع فرهنگ
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پستانک طال، اپل گران
 و زندگى هاى

گازخورده!

تشییع پیکر شهید حججى؛ 
چهارشنبه در تهران  

86 درصد 
کـــودك آزار ها 

والدین هستند 

«همشاگردى سالم» را 
حسن روحانى سفارش داد

ضربه «ذوالفقار»
 به اشرار
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عامل قتل خانواده سمیرمى 
دستگیر شد

کسى صنـایع دستى نمى خرد

ضربه «ذوالفقار» به اشرارضربه «ذوالفقار» به اشرار
بى سابقه ترین کشفیات کاالهاى قاچاق و مواد مخدر در اصفهانبى سابقه ترین کشفیات کاالهاى قاچاق و مواد مخدر در اصفهان

جهان نما

ترامپ 
پیرو مکتب 
«گوبلــز»
 است
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على الریجانى در نطق قبل از دستور جلسه علنى دیروز 
مجلس شوراى اسالمى گفت: ظاهراً ترامپ 
پیرو مکتب «گوبلز» است که دروغ را آنقدر 

محکم بگوید که خودش هم باور کند؛ از 
بحران یمن سخن مى گویند، اما به 

عمد طفره مى روند مگر با 
سالح شما عربستان ملت 
مظلوم یمن را زیر آتش ...

مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام کشور 
خبر داد: از آغاز ماه محرم ده هزارُتن 

گوشت مرغ و دو هزارتن گوشت 
قرمز منجمد مورد نیاز

 هیئت هاى مذهبى کل 
کشور عرضه مى شود و 
در این زمینه کمبودى 

نداریم.
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توزیع 12هزارُتن 
گوشت قرمز
 و مــرغ

 از اول محرم 

در گردنه ح یران در جاده اردبیل – آستارا بر اثر بارش باران؛

آمازون، تبلت جدید 
Fire HD10 را

 معرفى کرد 
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برگرد به
 تیمــت!
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ررگردبههبهب به رر درگردر رگردگ
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همه چیز درباره همه چیز درباره 
تازه ترین فیلم تازه ترین فیلم 
شهاب حسینىشهاب حسینى

آگهى مناقصه
نوبت
دوم

شهردارى گلدشت به موجب مصوبه شماره 96/432/ش مورخ 96/5/22 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به تامین نیروى انسانى مجرب و کارآزموده 
براى انجام امور خدماتى و پشــتیبانى به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومى 
اقدام نماید. لذا شرکتهاى واجد شرایط مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ 96/7/15 به شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود 
را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 96/7/16 به دبیرخانه حراست 

شهردارى تحویل نمایند. 
تلفن تماس: 7- 03142232006

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

فراخوان دعوت به مشارکت
نوبت 
اول

شــهردارى گلدشــت به اســتناد مصوبه مورخ 96/06/14 هیئت عالى 
سرمایه گذارى در نظر دارد پروژه ساخت و نصب پل هوایى عابر پیاده واقع در 
بلوار امام (ره) را از طریق مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى اجرا 
نماید. لذا متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم (مؤید توانایى 
فنى و مالى) جهت دریافت اســناد و مدارك تا تاریخ 96/07/23 به آدرس 
گلدشت، بلوار امام (ره)، شهردارى گلدشــت، دفتر امور سرمایه گذارى و 

مشارکت مراجعه نمایند. 

مهدى غالمى- شهردار گلدشت
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على الریجانى در نطق قبل از دســتور جلســه علنى 
دیروز مجلس شوراى اسالمى گفت: ظاهراً ترامپ پیرو 
مکتب «گوبلز» است که دروغ را آنقدر محکم بگوید که 
خودش هم باور کند؛ از بحران یمن ســخن مى گویند، 
اما به عمد طفره مى روند مگر با ســالح شما عربستان 
ملت مظلوم یمــن را زیر آتش هوایى خــود قرار نداده 

است.
رئیس مجلس شوراى اســالمى در ادامه با بیان اینکه 
ایشان (ترامپ) سخن همیشــگى خود را تکرار کرد که 
توافق هســته اى با ایران براى ایــاالت متحده آمریکا 
خجالت آور است، عنوان کرد: اینکه براى شما خجالت 

آور است یا نیست به ما ربطى ندارد، این یک معاهده بین 
المللى است که شوراى امنیت آن را تأیید کرده و آمریکا 
به انحاى مختلف نســبت به آن بدعهدى کرده است، 
اما مى دانید ملت ایران بــا حوصله و تدبیر عمل مى کند 
و البته ما نیز تصور نمى کنیم شما حرف آخر ما را شنیده 
باشید که ممکن است با شرایط غیرقابل باور و غیرقابل 
بازگشت مواجه شوید. جداى از این ها ادبیات موهن وى 
که در تراز شغل کاباره دارى اوست -آن هم در سازمان 
ملل که براى ایجاد صلح در جهان تأســیس شده- که 
همراه با اطالعات غلط و سرهم بندى شده افول جایگاه 

آمریکا را نشان مى دهد.

فرمانده نیروى زمینى ارتش گفت: نزاجا آماده حفاظت از 
کیان کشور و جغرافیاى جهان اسالم است.

امیر حیدرى اظهار داشــت: در این روزها اســالم ناب 
محمدى چهره نورانى خود را به جهانیان نشان داد؛ امروز 
با گذشــت زمان هرقدر پیش تر مى رویم ابعاد وجودى 
نیروهاى مسلح ضرورت تجهیز بیشتر براى ملت و دنیاى 

اسالم مشخص مى شود.
وى افزود: دشمنى دشمنان اســالم و بشریت مربوط به 
دیروز و امروز نیست و کشــورهایى آزاده براى حفاظت 
از مرزهاى خود باید تجهیز شــوند، جمهورى اسالمى 
ایران هم به عنوان یک کشور مستقل  ومنحصر به فرد 

که داعیه دار بزرگ منشــى دارد و در رکاب ولى امرش 
حرکت  کرده، نمى تواند در مسیر افزایش توانمندى دفاعى 

قدم بر ندارد.
فرمانده نیروى زمینى ارتش گفت: امــروز در نیروهاى 
مسلح آمادگى 100درصدى داریم تا امنیت منطقه و کشور 
خود را برقرار کنیم. قدرت ما این تفاوت را دارد که مرهون 
رهبرى امام و رهبرى است و از اندیشه ها جوانان کشور 
بهره مى برد؛ این توانمندى ریشه در اتکا به خود دارد که 
رهبر انقالب تکلیف کرده اند. امروز این توانمندى ریشه دار 
در عالمان کشور خود ماست. توانمندى کشورهاى دیگر 

وابسته است اما توانمندى ما نهادینه شده است.

ترامپ 
پیرو مکتب «گوبلز» است

آماده حفاظت از 
جغرافیاى جهان اسالم هستیم

سلفى جنجالى در سازمان ملل 
حرکت ناشیانه دختر رئیس جمهور    نامه نیوز |
آذربایجان در هنگام سخنرانى پدرش در سازمان ملل 
مورد انتقاد کاربران قرار گرفت. «الهام على اف» براى 
ایراد سـخنرانى درباره نسل کشـى 600 نفر در جنگ 
خونین قره باغ در سال 1992 در جایگاه مخصوص قرار 
گرفت اما «لیال» 33 ساله، بدون آنکه توجهى به پخش 
زنده این سـخنرانى داشته باشـد، دوربین سلفى تلفن 
همراهش را روشـن کرد و عکس هایى با ژسـت هاى 
عجیـب و غریـب گرفـت. این حرکـت دختـر رئیس 
جمهور از نگاه تیز دوربین ها پنهـان نماند و بالفاصله 

صحنه هایى از آن در فضاى مجازى منتشر شد.

ما را نابود کنید!
  ایسنا| «مسـعود بارزانـى»، رئیـس اقلیـم 
کردستان عراق درباره روابط میان اربیل و کشورهاى 
همسـایه به ویژه ترکیه گفت: دوسـت دارم برگزارى 
همه پرسى تأثیرى بر روابط ما با ترکیه نگذارد اما تهدید 
از سـوى هیچ کشـورى را نخواهم پذیرفـت، مردم ما 
مى گویند مى خواهیم اسـتقالل یابیم، بفرمایید و از ما 
سـئوال کنید چرا ایـن را مى گویید؟ چـه چیزى باعث 
شده چنین چیزى بخواهید؟ به جاى تهدید بپرسید چه 
مى خواهید؟ ما همه پرسى را برگزار خواهیم کرد، بیایید 

ما را نابود کنید.

سئوال زیبا کالم
  روز نو| صادق زیباکالم با بیـان اینکه چرا تنها 
صداى اصولگرایان براى بدحجابى بلند مى شود ولى 
در برابر صدها فساد دیگرى که در جامعه مانند موریانه 
در حـال خـوردن جامعه اسـت صدایتان قطع اسـت؟ 
مى افزاید: مگر آنها دغدغه ارزش هاى انقالب را ندارند، 
ارزش ها در این سرزمین با بیرون بودن تار موى زنان و 
برگزارى چهار کنسرت از بین نمى رود، بلکه ارزش ها 
با دروغ، با فسـاد ادارى و مالى، با رانت و با باند بازى، با 

اجرا نشدن قانون دچار مشکل مى شود.

توئیت پرحاشیه 
  تابناك| محمود صادقى در حساب توئیترش و در 
واکنش به احتمال حضور الهام امین زاده در وزارت علوم 
نوشـت: «وقتى روحانى براى "مردان" داناى آموزش 
عالى مایه نمى گذارد، عرصه براى عرض اندام زنانى باز 
مى شود که دراین عرصه نه تجربه دارند نه مقبولیت.»

این توییت با انتقادات شـدید در میـان کاربران توییتر 
همراه بود.

دوباره موگرینى
دوباره مجلس

على مطهرى در پاسخ به تذکر     خبر آنالین |
نماینـده اصولگراى مجلس کـه به نقـل از «فدریکا 
موگرینى» گفت ایران در کمیسیون مشترك نسبت 
به نقض برجام اعتراضى نکرده است،  گفت: از وزارت 
خارجـه مى خواهیـم که توضیـح دهند ایـن صحبت 
خانـم موگرینى صحت دارد یا خیر؟ علیرضا سـلیمی 
نماینده مردم محالت در تذکري برجامی، گفت: خانم 
موگرینی اشـاره کرده اند که در کمیسـیون مشترك، 
هیچیک از طرفیـن هیچ اعتراضی نسـبت به اجراي 
برجام نداشته اسـت. یعنی به گفته ایشان، ایران هم 

اعتراضی نکرده است.

نابودى داعش تا 3 ماه دیگر
  خبرگزارى صدا و سیما | بى گمان یکى 
از خبرهایى که ایرانیان و همه مردم سـتمدیده منطقه 
به ویژه مردم مظلوم عراق و سوریه بى صبرانه منتظر 
شـنیدن آن هسـتند، خبر نابودى کامل داعش است.  
اتفاقى که سردار سلیمانى از قریب الوقوع بودنش خبر 
داد. این خبر که در صفحه اینستاگرام منتسب به سردار 
سلیمانى به سـه زبان فارسـى، عربى و انگلیسى آمده 
است به شرح زیر است: «پیامى که براى شهادت شهید 
حججى دادم، گفتم ما انتقام خواهیم گرفت.ما باید به 
وعده خودمان صادق باشیم. آن انتقام کمتر از سه ماه 
دیگر اعالم پایان داعش در این کره  خاکى خواهد بود.» 

توئیتر

نایب رئیس فراکسیون مســتقلین به نقل از رئیس دفتر 
رئیس جمهور گفت: یک مقام انگلیسى در دیدار با رئیس 
جمهور اعالم کرده که آمریکا را متقاعد خواهد کرد تا از 

بازگشایى پرونده برجام خوددارى کند.
غالمعلى جعفرزاده در تشریح جلســه دیروز (یک شنبه 
2 مهرماه) فراکسیون مســتقلین والیى مجلس شوراى 
اسالمى، به صحبت هاى واعظى اشاره کرد و گفت: سفر 
به سازمان ملل به منظور استفاده حداکثرى از ظرفیت این 
سازمان براى رساندن پیام مردم ایران به جهان، فرصت 

مناسبى بود.
نایب رئیس فراکسیون مســتقالن والیى صحبت هاى 

واعظى را به شرح زیر نقل کرد:
■  دو موضوع برجام و همه پرســى اقلیم کردســتان از 
موضوعات مهم مطرح شده در ســازمان ملل بود، آقاى 
روحانى به دلیل اصرار براى حضور در رژه روز جمعه برنامه 
ســفر خود را کوتاه کرد و در این مدت کوتاه 20 مالقات 

مهم را برگزار کرد.
■  آنچه نمود داشــت دو ســخنرانى «دونالد ترامپ» 
و نخســت وزیر رژیم صهیونیســتى بود که وجوهات 
مشترکى در مورد برجام داشــتند، به این اعتقاد رسیدیم 
که متن دو سخنرانى رئیس جمهور آمریکا و نماینده رژیم 
صهیونیستى توســط یک گروه نوشته شده است که بعد 
از سخنرانى ترامپ، جمهورى اسالمى ایران استراتژى 

جدیدى را براى سخنرانى اتخاذ کرد.
■  سابقه نداشته اســت که این تعداد مقامات بلند پایه 
نسبت به ســخنرانى آمریکا اعتراض، گله و نقد داشته 

باشــند. خانم «ســوزان رایس» رئیس جمهور فرانسه، 
«الوروف» وزیر خارجه روســیه و رئیس جمهور اتریش 
نسب به سخنرانى ترامپ علیه ایران ابراز نارضایتى کردند.

■  به دلیل فشــارهاى ایــن گونه، نماینــده آمریکا در 
سازمان ملل مجبور به واکنش شــد و اعالم کرد آمریکا 
قصد خروج از برجام را ندارد ولى از اجراى آن ناخرســند 
اســت،با کشــورهاى مختلف حول محورهاى برجام، 
سوریه، همکارى کشورها براى مبارزه با تروریسمى که 
مرز نمى شناسد و همه پرسى اقلیم کردستان مذاکراتى 

انجام شد.
■  یکى از اهداف ســند برجام حل مشــکالت بانکى و 
سرعت بخشیدن به آن بود، همچنین در ادامه دیدارهاى 
رئیس جمهور با یک مقام انگلیســى نیز که بنابر سنتى 
جدید برگزار شد، این مقام انگلیسى اعالم کرد که آمریکا 
را متقاعد خواهد کرد که از بازگشایى برجام خوددارى کند.
■  در جلسه ایران با نمایندگان 1+5 ابتدا خانم «فدریکا 
موگرینى» گزارش مفصلى را ارائه مى دهد سپس، تمام 
وزارى 1+5 با نــگاه مثبتى در خصــوص اجراى برجام 
صحبت مى کنند و نماینده آمریکا در انتها صحبت مى کند 
و اظهار مى دارد، حال که همگى اعتقــاد دارید ایران به 
برجام متعهد بوده است، من باید مواضع مثبت 1+5 را به 
رئیس دولت آمریکا انتقال دهم. با این شرایط مشخص 

مى شود که آمریکا در شرایط منفعلى قرار دارد.
■   از دقایقى مانده بــه صحبت هاى آقاى روحانى موج 
جمعیت به داخل سالن به منظور استماع سخنرانى ایشان 

جالب توجه بود.

جزئیات حضور روحانى در سازمان ملل به نقل از رئیس دفتر رئیس جمهور 

قول یک مقام انگلیسى به روحانى

   وال استریت ژورنال /  مترجم رضا رضایى 
قطر که در اثر تحریم هاى شدید همسایگان عرب خود در 
تنگنا به سر مى برد، تالش خود را براى تقویت اقتصاد و 

امنیتش تشدید مى کند.
خبر گزارى رسمى قطر اعالم کرده که این کشور قانونى 
را تصویب خواهد کرد که به بعضى از خارجى ها از جمله 
کارگران با مهارت اقامت دائم قطر داده شود.  این اقدام که 
در میان کشورهاى حاشیه خلیج فارس بى سابقه خواهد 

بود به منظور توسعه قطر عملى مى شود. 
خبرگزارى ملى قطر نوشت: حاکم قطر از مقامات رسمى 
تقاضا کرده فوراً معیارهاى جدیدى اتخاذ کنند که سرمایه 

گذاران را جذب کرده و اقتصاد را تنوع ببخشد.
در پیش نویس این قانون آمده است اتباعى که با قطرى 
ها ازدواج کنند، کسانى که خدمت بزرگى به کشور نمایند 
و افرادى با مهارت هاى خاص، سه دسته اى هستند که 

صالحیت کسب اقامت دائم را دارا مى باشند.
البته بعید است که صدها هزار کارگر خارجى داراى رتبه 
هاى پایین که اکثراً از کشورهاى جنوب آسیا مثل هند، 
نپال و پاکستان در قطر به کار مشغولند  شامل این قانون 
شوند. بسیارى از این کارگران در استخدام شرکت هاى 

ساختمانى هستند و حقوق چند صد دالرى در ماه دارند.

قطر اتباع جدید مى پذیرد

همه پرسى اقلیم کردستان موضوعى بود که پایش 
به مجلس هم کشیده شــد. نمایندگان ُکرد و غیر 

ُکرد در تذکر و نطق خود به این موضوع پرداختند.
به گزارش خبرآنالین، مصطفی کواکبیان، نماینده 
اصالح طلب مجلس در تذکرى در جلســه علنى 
دیروز مجلس گفت: به عنوان رئیس فراکســیون 
دیپلماسی حرف من این است که آقاي بارزانی به 
صحبت هاي حکومت و پارلمان عراق که به ایشان 
نصیحت می کنند توجه کنند و از این همه پرسی 
که فقط امثال رژیم صهیونیستى از آن حمایت می 

کنند، دست بردارند.
محمد قسیم عثمانی، نماینده کرد مجلس دهم نیز 
در تذکرى با اشاره به همه پرسى اقلیم کردستان 
تأکید کرد: مواضع مردم ُکرد، همان موضع رسمی 
و شفاف جمهوري اسالمی در مورد قضایاي اخیر 
عراق است و آن را نقشه شوم رژیم صهیونیستى و 

آمریکا می دانیم.
اصغر مسعودي، نماینده ترك زبان مجلس نیز در 
صحبت هاي خود به موضوع کردنشین هاي عراق 
اشاره داشــت: توطئه تجزیه عراق بعد از شکست 
تکفیري ها در حال شکل گیري است، همه پرسی 
اقلیم کردستان عراق مایه بی ثباتی است. بارزانی 
ها متزلزل خواهند شد و دنیا بدانند اقوام کرد ایران 

هیچگاه خود را از ایران بزرگ جدا ندانسته اند.

نمایندگان ُکرد ایران 
خط خود را از بارزانى   

جدا کردند
در میان همه شرکت ها و نهادهاى دولتى و خصوصى که 
با هدف یافتن یک کار مناسب تالش مى کنند حلقه اتصال 
میان جویندگان کار و بازار کار باشــند، اقدام یک شرکت 
خصوصى تازه کار عجیب و قابل تأمل است؛ شرکتى که به 
تازگى و با جلب حمایت بسیارى از نهادهاى دولتى تالش 
دارد در 226 عنوان شغلى آزمون استخدامى برگزار کند و 
ابهام هاى فراوانى در فرآیند برگــزارى این آزمون و نتایج 

آن وجود دارد.
این آزمون اســتخدامى که از حمایت بسیارى از نهادهاى 
دولتى بهره مى برد، در هفته هاى گذشته با انجام تبلیغات 
فراوان توانسته است، از جمعیتى بالغ بر 30 هزار نفر را براى 

شرکت در آزمون هاى خود، ثبت نام بگیرد.
اعالم نتایج نهایى و آغاز فرآیند جذب جویندگان کارى که در 
سامانه این شرکت ثبت نام کرده اند، تا پایان اسفندماه سال 

جارى به طول خواهد انجامید.
از نقاط قابل تأملى که در این آزمون استخدامى وجود دارد، 
اجبارى بودن پاسخ جویندگان کار در شغل هاى مختلف به 
درس و مهارت هایى مثل ریاضیات، فناورى اطالعات، زبان 

انگلیسى و روابط اجتماعى است.
براى مثال داوطلبى که بنا دارد در رشــته نگهبانى آزمون 
بدهد، باید در آزمون این شرکت، در دروسى مثل فهم فناورى 

اطالعات، زبان انگلیســى و روابط اجتماعى نمره قبولى 
بگیرد و کسى که متقاضى دریافت گواهى شغل آبدارچى و 
نظافتچى هست نیز، در دروسى مثل هوش ریاضى و روابط 
اجتماعى نمره قبولى بگیرد. در این آزمون استخدامى تمامى 
30 هزار داوطلبى که ثبت نام کرده اند براى حضور در فرآیند 
استخدامى مبلغ 57هزار تومان پرداخت کرده اند و کسانى 
که عالوه بر یک شغل متقاضى شرکت در آزمون هاى بیشتر 
بودند براى هر شغل اضافى 37هزار تومان پرداخت کرده اند.
این آزمون اســتخدامى که با حمایت هاى دولتى توانسته 
است، اعتماد جمع زیادى از متقاضیان کار را به خود جلب 
کند در معرفى منابع آزمونى خود به صورتى بسیار عجیب 
منابع کمک درسى یک مرکز تولید کمک درسى را گنجانده 
است و همه داوطلبان را وادار به خرید این منابع کرده است.

نکته عجیب تر اینکه در هیچ اطالعیه و یا بخشــنامه اى 
که از سوى پایگاه اینترنتى این شرکت منتشر شده است، 
تعهدى مبنى بر جذب و یا استخدام پذیرفته شدگان تعیین 

نشده است!
ابهام در مورد فرآیند کار این آزمون استخدامى و رشته هایى 
که در آزمون هاى خود گنجانده است به قدرى زیاد است که 
پاسخگویى به آنها از سوى مراجع صدور مجوز این اقدام را 

به یک الزام تبدیل کرده است.

 یک آزمون استخدامى خیلى خاص!

دیدن و شنیدن ترانه «همشاگردى سالم» از تلویزیون و 
رادیو در دهه 60 و70 نشــان از شروع ماه مهر و بازگشایى 
مدارس پس از تعطیالت شیرین تابستان بود و حاال خیلى 
از مردم با گذشت این همه ســال هنوز با آن خاطره بازى
 مى کنند. رمز ماندگارى این ترانه چه بود؟ اصًال با چه هدفى 
تولید شــد؟ در این باره جام جم آنالین گفتگویى داشته با 
احمدعلى راغب، آهنگساز این ترانه که بخش هایى از آن 

را مى خوانید:
لطفاً در مورد تولید و ســاخت ترانه 
«همشاگردى سالم» براى ما صحبت 

کنید؟
کار «همشاگردى سالم» در مهر ماه سال 59 در شورایعالى 
تولید موسیقى که آن زمان در رادیو تشکیل شده بود، آماده 
شد ولى پخش آن در سال 60 بود و کار دشوارى بود. چون 
صداى گروه کر آن آقایان و خانم هاى بزرگسال بودند و آقاى 
محمد هاشمى که ریاست صدا و سیما را در آن زمان داشتند 
و نیز آقاى روحانى که در حال حاضر رئیس جمهور هستند 
دستور دادند که این ترانه را بچه ها بخوانند که البته درست 
هم بود. با همکارى خانم علوى تعدادى از بچه ها که بعضى 
از آنها پدرانشان جزو شهدا بودند، از مدارس جمع  آورى شدند 

و سرود با آنها تمرین و در رادیو اجرا شد. 
پیام این ترانه چه بــود و با چه هدفى 

تولید شد؟
ما نظرمــان این بود که حتــى پدر و مادرها هــم دارند با 
بچه هایشــان همصدا مى شــوند. «رســیدید مدرسه و 
هم کالسى پارسال خودتان را دیدید، همدیگر را بغل کنید و 
ببوسید» متأسفانه در حال حاضر همه کمرنگ شده و از بین 
رفته است. پیام کلى این شعر این است که دو تا دانش آموز 
همدیگر را در حیاط مدرســه مى بینند که سال قبل باهم 
هم کالس بودند و خیلى خوشحال مى شوند، با هم خاطره اى 
دارند و پدر هر دوشان جزو شهداى منطقه جنگى هستند ولى 
اینها خیلى شاد با هم صحبت مى کنند «مسئولیت و وظیفه  
پدرهایمان را ما به دوش مى گیریم و ما هدف آنها را ادامه 
مى دهیم» خیلى شاد و خوشحال کننده با هم دیالوگ دارند. 
این شعر خیلى زیبا و خوب ســروده شده و آقاى مهندس 

کاشانى، اینجا سنگ  تمام گذاشتند.
پیشنهاد ساخت این آهنگ از چه کسى 

بود؟
آقاى روحانى که االن رئیس جمهور هســتند خیلى تأکید 
داشتند که باید بچه هایى که محصل هستند را وارد عرصه 
موســیقى کنیم و خانواده ها هم باید حرف هاى بچه ها را 
بشــنوند و بدانند نیاز بچه هاى محصل چه چیزى است و 

از پدر و مادر چه توقعاتى دارند و نیز باید آموزنده باشد. قبل 
از کار «همشاگردى ســالم»، چند تا کار غیرسرود هم در 
اثبات همین موضوع آماده کرده بودم که مرتبط با کودك، 
درس و کتاب بود. دیدن دو تــا دانش آموز که همدیگر را 
بغل مى کردند و ذکر خاطرات و... «بابــا  خون داد» را هم 
قبًال ســاخته بودم و در حال پخش بــود. «بابا  خون داد» 
زودتر از اینها تولید شده بود و همین گروه در ساخت و تولید 

«همشاگردى سالم» نیز حضور داشتند.
شاعر این ترانه چه کسى بود و آیا شعر 

قبل از آهنگسازى آن آماده بود ؟
شعر از مرحوم مجتبى کاشانى است. شعر خیلى اهمیت دارد و 
پیام را مى رساند. خواستم که شعر آماده باشد و بعد روى شعر 
موسیقى بگذارم و از آقاى مهندس کاشانى خواهش کردم 
که از ابتدا با هم شروع کنیم. بعضى جاهاى شعر جور دیگرى 

بود که اواسط کار بعضى جاها را تغییر دادیم. چون جامعه با 
پیام شعر ارتباط برقرار مى کند. درست هم فکر مى کردم بعداً  
نتیجه گرفتیم که نظر درستى بود. اول باید شعر سروده بشود 
و بچه هاى آهنگساز سعى کردند که روى کالم ضرب آهنگ 
بگذارند. سعى  کردیم که برخالف زمان قبل از انقالب که 
روى آهنگ شعر مى گفتند، اول شعر سروده شود و بعد روى 

شعر آهنگ بگذاریم.

رمزگشایى از تولد یک سرود ماندگار 

«همشاگردى سالم» را 
حسن روحانى سفارش داد

رور و، با شادی و  آغاز سال 
ور وی                                                                                                              ھمدوش و ھم زبان،   

ت ن ا ل ش  ، در آغاز 
ت ن ا ری  یدا  ، در  زنگ 

ید،   دارم ایپم  دل دارم ا
دی سالم دی سالم، ھم شا ھم شا

ید ی د ر ص ید،  ق د  از ا
وید د  س، ما را د ل کالس و 

ل تالش و کار ب علم،  ل  د 
بار شد ا ی  سل ما،  ش   دا

ید،   دارم ایپم  دل دارم ا
دی سالم دی سالم، ھم شا ھم شا

وزگار ما نار ما، آ ی،  روزگار ماای   ع رو ون 
ت، کاشا دلم و ور  ن ز  رو

کلم ش ی، حالل  و ن   کار 
ید،   دارم ایپم  دل دارم ا

دی سالم دی سالم، ھم شا ھم شا
سل چاره ساز ت، ای  و دا از آن 

ساز نده را  ، آ دا با یاری 
دت کالم ت، با و ن ا دای رو

و را سالم ود، از ما  و را  ید،   دارم ایپماز ما   دل دارم ا
دی سالم دی سالم، ھم شا ھم شا

دی سالم» شا دی سالم»« ھ شا « ھ
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رئیس مرکز فوریت هاى اجتماعى سازمان بهزیستى با 
اشاره به اینکه در سال گذشته 86 درصد کودك آزارى ها 
توسط والدین صورت گرفته است، گفت: در مراکز مداخله 
در بحران، 1642 مورد کودك آزارى ها یعنى 60 درصد 
آن توســط پدر اتفاق افتاده است.حســین اسدبیگى در 
ادامه گفت: از این آمار 739 مورد یعنى 26 درصد توسط 
مادر، 8 مورد توســط خواهر و 20 مورد نیز توسط برادر 
صورت گرفته است. بر اســاس گفته هاى رئیس مرکز 
فوریت هاى اجتماعى سازمان بهزیستى تنها 1.5 درصد 
کودك آزارى ها توسط غریبه ها صورت گرفته است. او با 
اشاره به الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیان داشت: 

تصویب این الیحه نقش مهمــى در حمایت از کودکان 
ایفا مى کند. در این الیحه سوء رفتار، بهره کشى، فحشا، 
معامله و خرید و فروش کودك مدنظر قرار گرفته است. 

رئیس اورژانس اجتماعى کشور افزود: همچنین در این 
الیحه به غفلت والدین نیز اشــاره شده است که شامل 
عدم مراقبت والدین و سهل انگارى آنها نسبت به کودك 
مى شــود.وى با اشــاره به اینکه خانواده ها کمتر اجازه 
مى دهند کسى از کودك آزارى جنسى فرزندشان مطلع 
شود، بیان داشــت: بعضى از خانواده ها تصور مى کنند 
مى توانند به تنهایى این مسئله را حل کنند که این راه حل 

مناسبى نیست.

با بازگشــت بیش از 80 هزار زائر ایرانى به کشور، تعداد 
حجاج کشورمان در عربستان سعودى به حدود سه هزار 
و200 نفر رسید. ستاد مدینه منوره سازمان حج و زیارت 
اعالم کرد: عملیات بازگشت زائران ایرانى از عربستان 

بامداد روز سه شنبه چهارم مهرماه پایان مى یابد.
دراین اطالعیه آمده است از 40 هزار و289 زائر مدینه 
بعد که درقالب 287 کاروان وارد مدینه منوره شــده اند 
تا پایان دیروز(یک شــنبه37هزار و590 نفر از حجاج 
در قالب 272 کاروان با 142 پرواز به میهن اســالمى 

بازمى گردند.
در این اطالعیه تعداد حجاجى که دیروز یک شــنبه از 

طریق فرودگاه مدینه منوره به کشــور منتقل شــدند، 
دوهــزار و563 نفر در قالب 25 کاروان بــا 9 پرواز ذکر 
شده است. این اطالعیه مى افزاید: سه هزار و239 زائر 
مدینه بعد نیز تا بامداد روز سه شــنبه به کشــورمان باز 

خواهند گشت.
شــهر مکه مکرمه نیز از روز جمعه (31 شهریور ماه) از 
زائران ایرانى خالى شد. زائران مدینه بعد پس از اقامت 
پنج روزه دراین شهر و زیارت بارگاه خاتم النبیین حضرت 
محمد مصطفى (ص) و صدیقه طاهره (س) و جنه  البقیع 
به کشــور باز مى گردند. گفتنى است امسال 86 هزار و 

300 زائر ایرانى به سرزمین وحى سفر کردند.

بازگشت بیش از
 80 هزار زائر ایرانى به کشور

86 درصد کودك آزارها 
والدین هستند 

توقیف لنج صیادى خارجى 
سرهنگ رحیم جهانبخش، فرمانده پایگاه دریابانى 
کیش به تشـریح چگونگـى توقیف یـک فروند لنج 
صیادى غیرمجاز متعلق به یکى از کشورهاى حاشیه 
جنوبى خلیج فارس که به آب هاى مرزى کشورمان 
تجاوز کرده، پرداخت و اظهار داشت: خدمه این لنج 
توقیف شـده اقدام به صید گونه هاى نادر و در حال 
انقراض کوسه ماهیان بال سیاه و سفید و گونه هاى 
دیگر ماهى کرده بودند که در ایـن ارتباط هفت نفر 
دسـتگیر و یک تن ماهى نیز کشـف شـد. 45 قطعه 
کوسـه ماهى از این لنج به دسـت آمده که صید هر 

قطعه آن 300 میلیون ریال جریمه دارد.

کشور براى مقابله با سرما 
به خط شد

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ابالغیه اى 
به اسـتانداران و مدیران کل بحران سراسـر کشـور 
بر ضرورت ارتقـاى آمادگى بـراى مقابله بـا هرنوع 
حادثه احتمالـى در آسـتانه فصل سـرما و نیمه دوم 

سال تأکید کرد. 
اسـماعیل نجار گفت: در آسـتانه فرا رسـیدن فصل 
پاییـز و زمسـتان، ارتقـاى آمادگـى در اسـتان ها 
بـه  منظـور مقابله بـا هر نـوع حادثـه احتمالـى باید 
در اولویت کارى اعضاى شوراى هماهنگى مدیریت 
بحران استان و شهرسـتان هاى تابعه آن استان قرار 

بگیرد.

سردرگمى 
در زمان وقوع حوادث 

سید امیر محسن ضیایى، رئیس جمعیت هالل احمر 
با اشـاره به اینکه در بسـیارى از حوادث و مشکالت 
اضطرارى که پیش مى آید کسـى به طور قانونى در 
کشور مسئول نیسـت، گفت: هر کسـى در هر جاى 
ایران نیاز به کمک اضطرارى داشـت باید بتواند نیاز 
خود را فقط به یـک مرجع اعالم کند.  اساسـًا ما باید 
یک واحد پاسخگویى براى موقعیت هاى اضطرارى 

در همه کشور داشته باشیم.

آغاز ماه مهر با...
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 40 تا 42 درصد 
کالس هاى درس وسایل گرمایشى استاندارد ندارند، 
گفت: بخارى هاى غیر اسـتاندارد هنوز در کالس ها 

استفاده مى شود. 
محمـد بطحایـى بـا بیـان اینکـه 40 تـا 42 درصد 
کالس هـاى کشـور وسـایل گرمایشـى اسـتاندارد 
ندارنـد، اظهار داشـت: بخارى هـاى غیر اسـتاندارد 
هنوز در کالس ها اسـتفاده مى شـود که با اعتبارات 
پیش بینى شده امیدواریم در برنامه ششم به وسایل 

گرمایشى استاندارد تبدیل شود.

حادثه پالسکو عمدى نبوده؟ 
ناهیـد خداکرمـى، عضـو شـوراى شـهر تهـران در 
هشـتمین جلسـه این شـورا تصریح کرد: دوسـتان 
عنوان کرده اند فرضیه عمدى بودن حادثه پالسـکو 
رد شده است، کاش به تفصیل پاسخ داده شود که با 
چه تحقیقات و روندى به نتیجه رسیده شده که این 

حادثه عمدى نبوده است؟  

شروع مدارس 
بدون 4 دانش آموز 

4 مصـدوم حادثه واژگونـى اتوبـوس داراب در حال 
حاضر در بیمارسـتان به سـر مى برند که بـه همراه 
تعـدادى از دانش آموزان آسـیب دیده این سـانحه، 
فعًال امکان حضور در مدرسه را ندارند. دو دانش آموز 
قطع عضو از ناحیه دسـت و پا، دو آسیب دیده شدید 
از ناحیه صورت و یک نفر مشـکوك بـه قطع نخاع، 
از مصدومان بدحال این سانحه بودند که مورد عمل 
حراجى قرار گرفتند. در حـال حاضر یک دانش آموز 
قطع عضوى مرخص و چهار نفر باقیمانده تا اطمینان 

از روند بهبود کامل، در بیمارستان به سر مى برند.

چرك نویس

ناامنى و عدم نظارت ســازمان حفاظت محیط زیست بر 
منطقه دشت آزادگان و بستان تا جایى است که متخلفان 
در روز روشن و به کرات اقدام به سم ریزى در آب ها کرده 
و ماهیان مسموم را به بازارهاى بستان، سوسنگرد و اهواز 

برده و با قیمت ماهى سالم به متقاضیان عرضه مى کنند.
انتهاى رودخانه ها و نهرهایى که به هورالعظیم مى ریزند 
این روزها به دست سودجویان با سموم شیمیایى دفع آفات 
سم ریزى مى شوند. هرچند آب این نهرها مملو از فاضالب 
و پساب هاى کشاورزى اســت به نام احیا وارد تاالب یا به 
اصطالح، گنداب هورالعظیم مى شوند اما هنوز آبزیانى در 
آنها زندگى مى کنند که هر ساله در فصل تابستان به دنبال 
این سم ریزى ها نابود مى شــوند.هیچیک از آبزیان از این 
سم ریزى ها جان سالم به در نبرده و کوچک و بزرگ قربانى 

مى شوند. ماهى بینى که گونه اى آسیب پذیر معرفى شده 
یکى از ارزشمند ترین آبزیان این منطقه است که این روزها 
به سادگى و در سایه سکوت و بى تفاوتى مسئوالن محیط 

زیست خوزستان قربانى سم ریزى سودجویان مى شود.
ناامنى و عدم نظارت ســازمان حفاظت محیط زیست بر 
منطقه دشت آزادگان و بستان تا جایى است که متخلفان 
در روز روشن و به کرات اقدام به سمریزى در آب ها کرده و 
ماهیان مسموم را به بازارهاى بستان، سوسنگرد و اهواز برده 
و با قیمت ماهى سالم به متقاضیان عرضه مى کنند. صید 
ماهى با استفاده از سم که سال هاست در استان خوزستان به 
ویژه دشت آزادگان رواج دارد عالوه بر تبعات خطرناکى که 
در آینده براى مصرف کنندگان به همراه مى آورد در بسیارى  

موارد به مسمومیتشان منجر شده است.

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
با بیان اینکه 70 تا 80 درصــد تنباکوهاى معطر 
مواد صنعتى شامل اسانس ها و حالل هاى بسیار 
خطرناك از جمله بنزن است، گفت: جریمه هایى 
که براى مکان هاى عرضه قلیان صادر مى شود، 

قدرت بازدارندگى الزم را ندارد.
خســرو صادق نیــت دربــاره اســتفاده از

 تنباکوهاى معطــر گفت: در آزمایشــاتى که از 
این نوع تنباکو ها صــورت گرفته، هر چند که این 
تنباکوها به اسم میوه جات و ســبزیجات عرضه 
مى شوند، اما متأســفانه هیچ آثارى از میوه جات 
و سبزیجات در آنها وجود ندارد و 70 تا 80 درصد 
مواد این تنباکوها مواد صنعتى شــامل اسانس ها 
و حالل هــاى بســیار خطرناك از جملــه بنزن 

بوده است.
او با اشاره به اینکه بنزن یکى از خطرناك ترین مواد 
سرطان زاست، ادامه داد: تنباکوى استفاده شده در 
این نوع تنباکوها نیز از نوع نامرغوب و درجه3 است 
و در واقع تنباکوهایــى را که قارچ و کپک زده اند، 
براى اینکه دوباره به چرخــه مصرف بازگردانند، 
جمع آورى مى کنند و با اضافه کردن اســانس ها 
و حالل ها آن را به صورت تنباکــوى معطر وارد 

بازار مى کنند.
رئیس مرکز ســالمت محیط و کار همچنین 

خاطرنشــان کرد: در بازرسى هایى که از 
مراکز عرضه قلیان داشتیم، متوجه 

شــدیم در تنباکوهاى 

آماده شــده مواد روان گردان نیز استفاده مى شود 
و در برخى از این مراکز مــواد روان گردان نیز پیدا 

کردیم.
صادق نیت تأکید کرد: تنباکوهاى معطر به مراتب 
آسیبش از تنباکوهاى معمولى بیشتر و خطرناك تر 
اســت و از آنجا که اغوا کننده است، ممکن است 
مردم آن را مفید و بى خطر بدانند و بسیار استقبال 
شود. متأســفانه مصرف قلیان هاى معطر در بین 
جوانان و نوجوانان به ویژه دختران بیشــتر شده 

است.
وى با بیان اینکه قســمت اعظم ایــن تنباکوها، 
وارداتى اســت و از کشــور مصر وارد مى شــود، 
تصریح کرد: ما در این زمینه سعى کردیم با کمک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به ممانعت از 
واردات و همچنین تولید آن کنیم که این ابالغیه 
با شکوایه اى از سوى تولید کنندگان و واردکنندگان 
مواجه شــد و این موضوع در دیوان عدالت ادارى 
مطرح و این ابالغیه توســط حکم دیوان متوقف 
شده است و امیدواریم با بررسى هایى که در دیوان 

عدالت ادارى انجام مى شود، بتوانیم با این عامل 
سرطان زا مقابله کنیم.

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
در بخش دیگــرى از صحبت هایش با بیان اینکه 
از سه سال پیش با همکارى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مجــوز عرضه قلیان صادر نمى شــود، 
گفت: از همه کســانى که مى خواهند قهوه خانه
  یا ســفره خانه را ه انــدازى کنند، تعهــد گرفته
 مى شود که عرضه قلیان در این مکان ها صورت 

نگیرد. 
صادق نیت به بازرســى هاى وزارت بهداشــت از 
این اماکن اشــاره کرد و گفت: بازرســان وزارت 
بهداشت به صورت برنامه ریزى شده با این مراکز 
مقابله و برخورد مى کنند و پرونده هاى تخلف آنها 
را به مراجع قضائى ارجاع مى دهند، اما متأســفانه 
میزان جرایمى که بــراى این مکان هاى متخلف 
صادر مى شود، جریمه بازدارنده اى نیست و سودى 
که این افــراد از عرضه قلیان مى برند بیشــتر از 
جریمه اى اســت که پرداخت مى کننــد و باعث 
مى شــود که بازرســان بیــش از چندیــن بار 
صنــوف متخلف را بــه مراجع قضائــى معرفى
   کنند اما آنها با پرداخت جریمه دوباره به کار خود 

ادامه مى دهند.

دامپزشــک حیات وحش در کلینیک پردیســان درباره
سگ هاى ولگرد و ســگ هاى گله گفت: به طور کلى 
حیواناتى داریم که توسط انســان ها اهلى شده اند، این 
حیوانات توسط انسان ها تکثیر گزینشــى شده اند و طى 
سالیان دراز این تکثیر اتفاق افتاده و به عنوان حیوانات همراه 

انسان یا حیوانات ساخته دست بشر شناخته مى شوند.
امید معماریان، ادامه داد: این حیوانات جایى در طبیعت 
و چرخه طبیعى ندارند. وقتى ایــن گونه ها وارد طبیعت
مى شــوند به عنــوان گونه هــاى مهاجم یا آســیب 
رسان شــناخته مى شــوند و به حیات وحش طبیعى در 
زیستگاه هاى طبیعى آسیب مى رسانند. معماریان گفت: 
گونه سگ اهلى که نژادهاى مختلفى از آن تکثیر شده، 

نمونه اى از این گونه هاست که جایى در طبیعت ندارد. 
وى درباره تبعات حضور این گونه سگ در طبیعت گفت: 
آسیب مســتقیم آن این اســت که مى تواند گونه هاى

حیات وحش را از بین ببرد. در ســه ســال گذشته پنج 
یوزپلنگ توسط سگ ها کشته شده اند. 

معماریان ادامــه داد: به طــور غیر مســتقیم بیمارى 
هاى مختلفى را مانند هارى به گوشــت خوارها انتقال 
مى دهد یا ســیکل انگلى برخى انگل ها را نگه مى دارد 

و به نشخوار کننده ها یا گوشتخوارها منتقل مى کند. 
وى ادامه داد: سگ هاى گله و خود گله همچنین زیستگاه 
را نا امن مى کنند و حیات وحش را از منطقه حضور خود 

دور مى کنند. همچنین وقتى یک گله در زیستگاه به طور 
مثال یوز وارد شود، تقابل هم ایجاد مى شود. 

وى با مثــال زدن منطقه توران گفــت: در توران تعداد
سگ هاى گله گاهى به 9 سگ مى رسد که اصًال مورد 

نیاز آنها نیست و این تعداد آسیب رسان است.
معماریان گفت: چوپان ها نمى توانند غذاى این سگ ها 
را تأمین کنند. به هیچ عنوان پروتئین حیوانى به آنها داده 
نمى شود و آنها پروتئین خود را از طبیعت تأ مین مى کنند 

و به گونه هاى حیات وحش آسیب مى زنند.

نیــدش  بخوا   باشگاه خبرنگاران جوان | 
تجمل، یا همان چشم و هم چشمى معروف همانى که 
مدتى است وارد زندگى اکثر ایرانى ها شده و به سرعت 

در حال انتشار است. 
با «محمد» 38 ساله که چندسالى در بازار کار مى کند و 
به قول خودش حسابى با چم و خم کار آشناست گفتگو 
مى کنم درباره اینکه مردم معموًال چه چیزهایى مى خرند 
آیا وسایلى که در مغازه مى فروشید همه مورد نیاز است یا 
اکثراً حالت تزیینى و لوکس هستند. او مى گوید: «هرروز 
شاهد چیزهایى در مغازه هستم که برایم عجیب است 
گاهى وسایلى را ما وارد مغازه مى کنیم که صرفاً استفاده 
ضرورى ندارند ولى به دلیل لوکس بودنشان با تقاضاى 
مردم و استقبال بى نظیرشان مجبور به وارد کردن این 

اجناس در مغازه هستیم.»
محمد ادامه داد: «چندى پیش یکى از دوستانم به یکى 
از مناطق مــرزى رفته بود و تعداد زیادى عروســک با 
قیمت تقریبًا پایینى خریدارى کــرده و از من خواهش 
کرد آنها را در مغازه بفروشم به محض گذاشتن تعدادى 
از آن عروسک ها در جلو مغازه و خرید کردن اولین خانم 
از این عروسک ها با صحنه هایى مواجه شدم که باورش 
سخت است حتى به درگیرى لفظى بین چند خانم هم 

منجر شد که حاضر بودند با قیمت باالیى بخرند.»
این فروشنده افزود: «وقتى به صحبت هاى عده اى از 
آنها گوش مى دادم متوجه شدم نه کودکى در خانه دارند 
و نه مورد نیازشان است و تنها به دلیل اینکه بعداً در خانه 

استفاده مى شود خریدارى مى کنند.»
به گفته محمد مــردم فقط دنبــال جدیدترین کاال در 
زندگیشان هســتند و برایشــان اصًال اهمیت ندارد که 
این کاال الزم است یا نه. او گفت: «چندى پیش خانم و 
آقایى وارد مغازه شدند که خانم میوه خورى کریستالى 
را مى خواست بخرد اما با مخالفت همسرش مواجه شد 
به گفته مرد خیلى اهل رفت و آمد و مهمانى نبودند ولى 

با لجبازى همســرش براى خرید آن مواجه شد آنقدر با 
هم یکى به دو کردند که مرد بیچاره مجبور به خریدارى 

شد.»
سوار ماشــین خطى پرایدى زهوار در رفته اى مى شوم 
مدلش آنطور که نشــان مى داد فرســوده و اسقاطى

 مى زد تمام درهــا و گلگیرش ضرب دیــده و داغون 
بود حتى زنــگ زدگى و خوردگى در جــاى جاى بدنه 
اش به چشــم مى خــورد. از صداى موتــور و بدنه که 

فاکتور بگیریم کًال چیز به درد بخورى از آن به چشــم 
نمى آمد. همانطورکه در افکار خودم به تجزیه و تحلیل 
آن غرق بودم، ناگهان صداى گوشــى موبایلش مرا از 
افکار خودم بیرون کشید واقعًا شگفت زده شدم، درست 
است، گوشى موبایلش مارك معروف سیب گاز زده بود 
آن هم از جدیدترین نوعش! گوشى موبایلى که چندى 
اســت جوانان ایرانى را درگیر خود کرده است. به دلیل 
قیمت باال و شکل منحصر به فردش جزو لوازم لوکس 

به شــمار مى رود حتى چندى پیش مراسم رونمایى از 
جدیدترین نوعش بود.

بگذریم، دلم مى خواســت بدانم این گوشى که دارد آیا 
براى خودش اســت یا نه، با هزار مقدمه چینى باالخره 
دل را به دریا زدم طورى باید سئوال مى کردم که گارد 
نگیرد و به سئوالم جواب دهد بعد از کلى این شاخه آن 
شاخه پریدن رفتم سر اصل موضوع، جوابى داد که برایم 
واقعاً عجیب بود جوانى حدوداً 30ساله، ذهنش درگیر چه 

چیزهایى است به قول راننده که مى گفت این گوشى با 
بقیه گوشى ها فرق دارد، امکانات زیادى دارد که هیچ 
گوشــى دیگرى ندارد و مهمتر از همــه اینکه در بین 

دوستان و اقوامم برایم کالس مى آورد.
راجع به وضعیت زندگى اش از او سئوال کردم ادامه داد: 
«وضعیت مالى خوبى ندارم همیــن را با قرض و قوله 
خریدارى کردم با اینکه خیلى بدهکارم ولى ارزشش را 
دارد.» مى گفت:«خرج زندگى ام با همین ماشین است، 
شده روزها بیکار بودم بابت خرابى ماشینم اما همین حاال 
طالهاى زنم را فروختم تا ماشینم راه بیافتد بتوانم خرج 

زندگى را بدهم.»
از طرف دیگر چندى اســت جشــن هایى در ایران مد 
شــده که اولین جرقه آن ســال گذشــته زده شد و آن 
سیسمونى هاى مجلل براى کودك تازه متولد شده بود. 
به طورى که حتى سر شیشه و پستونک شیشه کودك 

را طال فرا گرفته بود.
سیسمونى هایى که هزینه آن به هفتاد هشتاد میلیون 
تومان مــى رســید و در فضاى مجازى ســروصداى 
زیادى به راه انداخته بود، طــورى که تا مدتى بعضى از 
طالفروشى هاى شهر نیز داشــت کم کم به آن سمت 
مى رفت که فرهنگ اســتفاده از سر شیشه طالیى را در 
بین مردم جا بیاندازند و همه را به خرید آن وا دارند، بعد از 
مدتى که این امواج فروکش کرد، به فراموشى سپرده شد.
حال دوباره جشــن هایى در بین مردم باب شده که در 
حال افزایش است جشن تعیین جنسیت کودك، جشن 
خداحافظى پوشک، جشن اولین قدم برداشتن کودك، 
جشن اولین دندونى (اولین دندان کودك)، جشن اولین 
ماه زندگى کــودك و... عناوین مختلفى که به چشــم 

مى خورد و تأسف برانگیز است. 
همه این تجمالت بر مى گردد به فقــر فرهنگى، چرا 
اینگونه فقــر فرهنگــى در جامعه ما بــه وضوح دیده 

مى شود و مانند زالو خون تک تک را مى مکد؟

چشم و هم چشمى، بیچاره مان کرده؛ حواسمان هست؟ 

پستانک طال، اپل گران و زندگى هاى گازخورده!

این حیوانات خطرناك ساخته دست بشر هستند

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت هشدار داد:سگ هاى گله جایى در طبیعت ندارند

80 درصد تنباکوهاى معطر حاوى «بنزن» است
مصرف قلیان هاى معطر در بین جوانان و نوجوانان به ویژه دختران بیشتر شده است

رج وبو ر وع ز یز
کوهایــى را که قارچ و کپک زده اند، 
بازگردانند،  باره به چرخــه مصرف
ى کنند و با اضافه کردن اســانس ها 
 را به صورت تنباکــوى معطر وارد 

ــالمت محیط و کار همچنین
 کرد: در بازرسى هایى که از

قلیان داشتیم، متوجه 
نباکوهاى 

و ن یو م و ی ب ین و رح
شده است و امیدواریم با بررسى هایى که در دیوان 

ىبر ن ی ر ز ر ین
جریمه اى اســت که پرداخت مى کننـ
چن مى شــود که بازرســان بیــش از
بــه مراجع قضائــ صنــوف متخلف را
  کنند اما آنها با پرداخت جریمه دوباره

ادامه مى دهند.
ماهیگیرى با استفاده از مواد سّمى در خوزستان!
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عدم رعایت حریم در روستاها 
عامل برق گرفتگى در تیران 

مدیر امور برق شهرستان تیران و کرون گفت: عدم 
رعایت حریم در روستاها منجر به بروز حوادث برق 
گرفتگى و خسارت در شهرستان تیران و کرون است.
محمدرضا معینى اظهار داشــت: عدم نظارت کامل 
توسط دهیارى ها و بنیاد مسکن در ساخت وسازهاى 
روستایى منجر به اضافه ساخت و یا ساختمان سازى 
در حریم شبکه برق شده که منجر به بروز حادثه و یا 

تهدید به بروز حادثه مى شود.
وى بیان داشت: یکى از دغدغه هاى جدى اداره برق 
در روستاهاى این شهرستان عدم رعایت حریم شبکه 
اســت که براى جبران این موضوع خســارت هایى 
به مالک و یا شــرکت برق وارد مى شود که البته در 
صورت عدم نظارت توسط دســتگاه هاى نظارتى و 
مالکین پس از اخطار، مالک جریمه خواهد شد و باید 

خسارت را جبران کند.
معینــى تصریح کرد: عالوه بر ســاختمان ســازى 
روستاییان شهرستان تیران وکرون در حریم شبکه 
برق، ساخت و ساز در اراضى کشاورزى نیز یکى دیگر 
از چالش هاى شهرستان است که مورد بى توجهى 

مالکان قرار مى گیرد.

بازار عمده فروشان خشکبار 
به بهره بردارى مى رسد

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهى مشاغل 
شهرى شهردارى اصفهان از بهره بردارى فاز نخست 
بازار عمده فروشان خوار و بار و خشکبار در اوایل سال 

آینده خبر داد.
اصغر کشاورز راد اظهارداشــت: با توجه به انتقادات 
و شکایت هاى شــهروندان در خصوص سدمعبر و 
ترافیک خیابان هاى مرکزى شــهر از جمله خیابان 
هاى ولیعصر(عج) و جهاد، علت این معضل فروشگاه 
هاى عمده فروش خوار و بار و خشکبار شناخته شد که 
در این راستا جلسه اى براى ساماندهى این فروشگاه 
ها با اتحادیه صنف عمده فروشان خوار و بار و خشکبار 

در سازمان میادین برگزار شد.
وى ادامه داد: در این راســتا تصمیم گرفته شــد تا 
محلى جدید در شــرق اصفهان بــراى انتقال این 
فروشگاه ها ســاخته شــود تا آرامش به مرکز شهر

 بازگردد.
این مقام مســئول شهرى با اشــاره به اینکه کلنگ 
احداث این پروژه در نیمه دوم سال گذشته زده شد، 
ادامه داد: این پروژه در هفت ردیف و در هر ردیف نیز 

15 واحد احداث مى شود.
کشــاورزراد گفت: این پروژه در زمینى در حدود 14 
هکتار طراحى شــده اســت و 105 انبــار براى این 
مجموعه در نظر گرفته شد که مساحت 550 مترى 

را در بر مى گیرد.

برپایى نمایشگاه کتاب
 دفاع مقدس 

رئیس کتابخانه مرکزى اصفهــان گفت: کتابخانه 
مرکزى اصفهان همزمان با هفته دفاع مقدس میزبان 
جوانان عالقه مند به کتاب ها و رمان هاى حوزه دفاع 

مقدس است.
حمیدرضا میرپویا اظهار داشت: همزمان با هفته دفاع 
مقدس منابعى که در کتابخانه مرکزى در حوزه دفاع 
مقدس شامل کتاب خاطرات و رمان ها وجود دارد به 

نمایش گذاشته شده است.
وى افزود: کتابخانه مرکزى به ارائه 200 عنوان کتاب 

در قالب غرفه نمایشگاهى پرداخته است.
رئیس کتابخانه مرکزى اصفهــان تصریح کرد: ده 
عنوان کتاب از تولیدات انتشارات سازمان فرهنگى- 
تفریحى شــهردارى اصفهان شــامل «شناسنامه 
شــهداى منطقه 10»، «مهتاب خّیــن»، «خروش 
الجــوردى»، «معجزه آســمانى» و «ســتاره ها» 
(معرفى شهداى شــاخص از جمله شهیدان خرازى، 
کاظمى، غازى، قوچانى، همت و...) در این نمایشگاه 
کتاب در معرض تماشــاى شــهروندان قرار گرفته

 است.
وى خاطرنشــان کرد: عالقه مندان براى بازدید از 
نمایشــگاه کتاب دفاع مقدس مى توانند از ساعت 8 
تا 19  به محل کتابخانه واقع در خیابان باغ گلدســته 

مراجعه کنند.

مدیر ترافیک شهرى شــهردارى اصفهان گفت:  از اول 
تا 15 مهرماه ترافیک سطح شهر نسبت به شهریور ماه، 
15 درصد افزایش مى یابد اما با همکارى پلیس راهور نیز 

مشکلى در سرویس دهى به شهروندان نداریم.
مسعود بنده خدا اظهارداشت: ترافیک اول مهر امسال 
مانند سال هاى گذشته نسبت به شهریور ماه  15 درصد 
افزایش داشــته و این ترافیک نیز تا نیمه اول مهرماه 

ادامه دارد. 
وى خاطرنشــان کرد: در همین راســتا ســتاد مهر با 
همــکارى پلیس راهور، ســازمان هاى تاکســیرانى، 
اتوبوسرانى و مرکز کنترل ترافیک شهردارى اصفهان 

تا 20 مهرماه براى ساماندهى ترافیک سطح شهر فعال 
است.

مدیر ترافیک شــهرى شــهردارى اصفهان با اشاره به 
ترافیک معابر منتهى به مدارس شهر، گفت: در روزهاى 
اول مهرمــاه ترافیــک در خیابان هاى جــى، پروین، 
بزرگراه هاى سطح شهر، حیکم نظامى، توحید، خیابان 

طیب و کاشانى سنگین بود و هست.
بنده خدا در ادامه با اشاره به حضور گشت هاى بازرسى 
در شهر عنوان کرد: گشت هاى بازرسى، نظارت ویژه اى
 بر فعالیــت حمل و نقــل همگانى و ترافیک شــهر و 

سرویس هاى مدارس دارند.

جمعى از نمایندگان مردم اصفهان در نامه اى به سرپرست 
وزارت نیرو تأکید کردند که طرح بن بروجن مغایر با آنچه 
قانون مصوب کرده مى باشد و غیرقانونى است که باید 
متوقف شــود. متن این نامه که به امضــاى پنج تن از 
نمایندگان مردم اصفهان در مجلس (حیدرعلى عابدى، 
ناهید تاج الدین، حمیدرضا فوالدگر، حسن کامران و احمد 

سالک) رسیده، به شرح ذیل است:
«پیرو مذاکــرات حضورى جمعــى از نمایندگان مردم 
استان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با جنابعالى در 
مورد مباحث آب و عدم رعایت مصوبات شورایعالى آب 
که هرگونه تصمیم گیرى در مورد سهمیه بندى آبى را 

به عهده شــوراى توزیع عادالنه آب قرار داده و هر گونه 
بارگذارى جدید زاینده رود را ممنوع اعالم کرده اســت 
اخیراً با فشارهاى استان چهارمحال و بختیارى تالش 
براى اتصال لوله طرح بن بروجن در محل ســد ذخیره 
آبى زاینده رود کرده اســت، این طرح عالوه بر مغایرت 
با مصوبات فوق، داراى پنج اشکال عمده است که فعًال 
با تأکیدات جنابعالى و شــوراى تأمین استان تا بررسى 
قطعى و راه اندازى پروژه تونل سوم، متوقف شده است. 
مستدعى است دســتور فرمایید آب منطقه اى اصفهان 
هر چه سریع تر نسبت به جمع آورى وسایل و تجهیزات 

پیمانکار پروژه فوق در محوطه مذکور اقدام کند.» 

افزایش حجم ترافیک شهر 
تا 15 مهر ادامه دارد

نامه نمایندگان اصفهان
 درباره تاراج آب

بخشى زیادى از فضاى داخلى کاروانسراى عباسى از آثار 
تاریخى دوره صفویه درشهر ورزنه تخریب شده است.

کارشناس میراث فرهنگى گفت:بخش زیادى از فضاى 
داخلى کاروانسراى عباسى به مساحت دو هزار مترمربع 
شامل 11 حجره، مطبخ، بار انداز و چهار آبشخور در شهر 

ورزنه تخریب شده است.
رضا خلیلى ورزنه با اشاره به اینکه این کاروانسرا متعلق به 
دوران صفویه است، افزود: با وجود اینکه این کاروانسرا 

باشماره 22687 در فهرست آثار ملى به ثبت رسیده تنها 
30 درصد از بنا سر پاست.

وى گفت: این گنجینه  ملى با نظارت دومتولى، سازمان 
اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگى اداره مى شود.

خلیلى افزود: با آســیب دیدن ناودان ها، بخش هایى از 
سقف، برج هاى نگهبانى و ستون هاى کاروانسرا تخریب 
شده و در صورت بى توجهى، شاهد تخریب100  درصدى 

بنا خواهیم بود.

تخریب 70 درصدى کاروانسراى عباسى

برپایى جشن دانش آموختگى 
در دانشگاه آزاد دولت آباد

آمار کودکان کار در اصفهان نگران کننده است

 جشن دانش آموختگى دانشجویان رشته معمارى دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد دولت آباد برگزار شد.

این مراسم با حضور 60دانشجو فارغ التحصیل و خانواده 
آنها برگزار شد و از دانش آموختگان معمارى تجلیل به 

عمل آمد.
محمــد کاظمى، رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
دولت آباد گفت: امروز نقطه عطف در زندگى شــما رقم 
خواهد خورد، برخى از شــما با ادامه تحصیل در مقطع 

باالتر ادامه مســیر علم آموزى را انتخاب خواهید کرد و 
عده اى با ورود به بازار کار و یا خدمت ســربازى مسیر 
مشــخص دیگرى را رقم خواهید زد کــه امیدوارم در 
هر مســیر با برنامه حرکت کنید تا بــه نتیجه مطلوب

 برسید.
در ادامه برنامه، لوح  سپاس و تندیس به نشانه قدردانى به 
دانش آموختگان تقدیم و از اعضاى فعال انجمن علمى 

معمارى تقدیر شد.

عضو کمیســیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان گفت: آسیب هایى همچون طالق، 
اعتیاد، حاشیه نشینى با جمعیتى درحدود نیم میلیون، نقاط 
بحران شهرى و انحرافات اخالقى، تکدیگرى و کودکان 

کار در اصفهان نگران کننده است.
کوروش محمدى اظهارداشــت:  با توجــه به وجود این 
خطــرات بالقوه در مســیر کارآمدى و ســالمت روان 
دانش آموزان، از مسئوالن آموزش و پرورش و معلمان و 
همچنین از شوراى شهر و مدیریت شهرى اصفهان تقاضا 
دارم که همگى دست در دست هم و همدالنه و مجدانه 
و با رویکرد افزایش دانش اجتماعى خانواده ها، آموزش 
مهارت هاى مهم به دانش آموزان، تعمیق روابط اصولى و 
مؤثر بین اعضاى خانواده و تقویت پیوند واقعى را با جان 

و دل مراقبت کنیم.
وى گفت: جامعه شــهرى اصفهان امــروز بیش از هر 
زمانى به نشاط و ســرزندگى نیازمند اســت، آمارها از 

میزان افســردگى ، اعتیاد، طالق، نزاع هاى خانوادگى 
و خیابانى نشــان مى دهند که همه دستگاه ها، نهادها و 
ارگان هاى دولتى و غیردولتى و به طور خاص شــوراى 
شهر و مجموعه مدیریت شــهرى اصفهان باید در این 
راستا بدون تعلل و با نگاهى کارشناسى وارد میدان شوند 
و در راستاى ایجاد و تقویت نشاط اجتماعى و مؤلفه هاى 

آن در جامعه شهرى اصفهان چاره اندیشى کنند.
وى افزود: شناســایى بیش از 400 نقطه بحرانى و نیز 
درحدود 70 هزار زن سرپرســت خانوار در ســطح شهر 
در کنار حجــم باالى تکدیگرى در کســوت متکدیان 
نوین و قدیم، در این زمان بیش از هر زمان دیگرى این 
واقعیت را فریاد مى زند که شــوراى شهر فقط شوراى 
شــهردارى نیست بلکه شوراى شــهر به معناى واقعى

است .

مدیرعامل شــرکت شــهرك هــاى صنعتى اســتان 
اصفهان با اشــاره به اجــراى مطالعات اولیــه احداث 
شهرك صنعتى صنایع پاك در شــهرك صنعتى سوم 
کاشــان، از انجام مطالعات اولیه جهت احداث شهرك 
صنعتى با چهار فــاز تولید گالب، عرقیات، اســانس و 
گیاهان دارویى، فــرش دســتباف و همچنین صنایع 
دســتى و نمایشــگاه هاى ماهیان زینتى در شــهرك 
سوم کاشان در قالب یک شهرك صنایع پاك خبرداد. 

محمد جواد بگى گفت: بدون شک بهره بردارى مناسب 
از توانمندى هاى موجــود مى تواند نقــش مهمى در 
توسعه تولید و اشتغال منطقه، اســتان و کشور ایفا کند 
و گام مهمى در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى باشــد. 

وى مســاحت مصوب شهرك صنعتى ســوم کاشان را 
700 هکتار عنــوان و تصریح کرد: از ایــن میزان 400 
هکتار از این مســاحت قابــل بهره بــردارى در قالب 
شهرك هاى صنعتى بوده و پیشنهاد مى شود100 هکتار 

از این مســاحت به هریک از بخش هاى تولید ماهیان 
زینتى، گالب، عرقیات و گیاهان دارویى، فرش دستباف 
و همچنین صنایع دستى و گردشگرى اختصاص یابد. 

احداث شهرك صنعتى
  گالب و گیاهان دارویى در کاشان

ساسان اکبرزاده

این بار خبرنگاران به همراه آیت ا... مهد وى، امام جمعه 
موقت اصفهان و عضو مجلس خبرگان رهبرى و استاندار 
و فرماندار اصفهان به مدت دو ســاعت در محل ستاد 
نیروى انتظامى استان اصفهان از مکشوفات اخیر نیروى 
انتظامى که بخشى از آن به نمایش در آمده بود بازدید 
کردند و با توضیحات فرمانده انتظامى استان اصفهان 
در جریان روند فعالیت هاى نیروى انتظامى در اجراى 
طرح «ذوالفقار یک» بخشى از فعالیت قرارگاه عملیات 

اقدام و عمل قرار گرفتند. 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه در حوزه احســاس امنیت، رسانه ها نقشى 
بى بدیل داشته و تاکنون نیز به خوبى این وظیفه را انجام 
داده اند، گفت: به منظور افزایــش تحرك و چابکى در 
مجموعه نیروى انتظامى، طرح عملیات قرارگاه اقدام و 
عمل، طراحى و اتاق هاى فکر تشکیل و در نهایت طرح 
نهایى شد که اولین خروجى این طرح «ذوالفقار یک» 

بود که انجام شد. 
سردار مهدى معصوم بیگى افزود: در این طرح بخشى، 
فروشندگان و باند هاى مواد مخدر هدف بود که در حجم 
بسیار گسترده نسبت به جابه جایى و فروش مواد مخدر 
اقدام مى کردند. این باند در رصد اطالعاتى همکاران ما 
قرار گرفتند و با تســلط کامل، همکاران ما موفق شدند 

آنها را متالشى کنند. 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از کشف 1480 کیلو 
مواد مخدر از این باند در این عملیات خبر داد و گفت: از 
1480 کیلوگرم، 470 کیلوگرم هروئین بود که در تاریخ 
استان اصفهان کشــف این میزان هروئین به صورت 
یکجا بى ســابقه بوده اســت و این امر پیام هایى چون 
تســلط همکاران انتظامى بر اوضاع، هشدار به خانواده 
براى مراقبــت از فرزندان و اینکــه قاچاقچیان بدانند 
نیروى انتظامى با قدرت، جسارت و رشادت با باندهاى 
مواد مخدر برخورد مى کند، دارد. این درحالى است که 
توزیع کنندگان خرد هم در استان اصفهان شناسایى و با 

آنان برخورد شده است. 
ســردار معصوم بیگى در ادامه افزود: این باند از شرق 

کشور مواد را بارگیرى مى کردند و به مقصد مرکز کشور، 
تهران، سمنان و استان هاى شمالى براى توزیع انتقال 

مى دادند. 
وى بخشــى از این مکشــوفات را نیز شــامل قاچاق 
کاال دانســت و گفت: بخشــى از طــرح ذوالفقار یک 
را قاچــاق کاال به خــود اختصــاص داده که بســیار 
مهم اســت و مجموعه اقالم مکشــوفه که شــامل 
برنج، تلفن همراه، لــوازم التحریر،  خودرو و ... اســت 
براســاس برآورد اولیه، داراى ارزش 35 میلیارد تومان 
بوده اســت و بخش دیگر طرح هم مبارزه با سارقینى 
بود کــه تعــدادى خــودرو و موتورســیکلت از آنان 

کشف شــد. البته با اراذل و اوباش به شــدت برخورد
 مى کنیم و این خط قرمز ماست و به اراذل و اوباش در 

شهر فرهنگى اصفهان، اجازه خودنمایى نمى دهیم. 
وى اذعان داشــت: براى اجراى طرح ذوالفقار یک در 
اســتان اصفهان 12 روز کار اطالعاتى و چهار روز کار 

عملیاتى انجام شد که نتایج بسیار خوبى هم داشت. 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه قرارگاه 
عملیات اقدام و عمل، سه گام تشکیل قرارگاه در مرکز 
استان، راه اندازى در شهرســتان ها و کل استان بوده و 
فعالیت آن مستمر و دائمى خواهد بود گفت: گام اول این 
طرح در مرکز استان، اصفهان انجام شده تا امنیت بیش 

از پیش تقویت و تأمین شود. 
سردار معصوم بیگى گفت: از مردم نیز انتظار است بیش 
از گذشــته در تولید امنیت ایفاى نقش کنند و مشارکت 

داشته باشند. 
وى از دســتگاه قضائــى اســتان و دادســتان هاى
 شهرســتان هاى اســتان اصفهان هم قدردانى کرد و 
گفت: اگر امروز قمه و قداره در استان اصفهان بر روى 

مردم بلند شود آن دست باید قطع شود. 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان معتقد اســت امنیت 
اخالقى داراى دو وجه ایجابى و سلبى است که نیروى 
انتظامى به هــر دوى آن خواهد پرداخت. وى افزود: در 

این راســتا همه باید کمک کنند و کار فرهنگى بیش از 
پیش انجام شود. 

سردار معصوم بیگى اظهار داشت: امروز علیرغم اینکه 
در قلب اروپا شــرایط بســیار نامطلوبى حاکم است اما 
ما در جمهورى اســالمى و در اســتان اصفهان امنیت 
خوبى را شــاهد هســتیم و قــرارگاه عملیــات اقدام 
و عمــل درســت در راســتاى تقویــت امنیت تالش 

مى کند. 
وى در خصوص برخورد پنهانى پلیس با موتورسواران 
هم گفت: 80 درصد کشته شــدگان در شهر اصفهان 
یاعابران پیاده و یا موتورســواران هســتند در حالى که 
میانگین کشورى این آمار 60 درصد است و در حقیقت 
ما به دنبال فرهنگسازى و جلوگیرى از فرهنگ گریزى 
هســتیم و این مطالبه ماســت. البته به همه همکاران 
ابالغ شــده، به طور پنهانى براى توقف موتورسواران 
اقدام نکنند اما باید فعالیت هایى صورت پذیرد و از همه 
رســانه هــا نیــز خواســتار راهــکار در ایــن زمینه 
هســتیم تا قانون و مقــررات راهنمایــى و رانندگى 
براى جلوگیــرى از بــروز حــوادث، عمــًال اجرایى

 شود. 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان این را هم گفت که 
چندى پیش براساس گزارشــى مبنى بر اینکه مردى 
فروشنده چند روزى اســت به خانه بازنگشته و نگرانى 
اهل خانه را به دنبال آورده است، تیمى از پلیس جنایى 
مأمور بررسى شــدند که در پى اقدامات فنى و عملیاتى 
پلیس، محل نگهدارى فرد که ربوده شده بود مشخص و 

دو نفر دستگیر شدند. 
وى افزود: ربایندگان در هر بار تماس مرد با خانواده،او 
را مجبور به در خواســت از خانواده اش براى پرداخت 
پول به حســاب وى مى کردند و مرد نیــز به اعضاى 
خانــواده اش اظهــار مــى داشــت کــه در حــال 
خریــد کاالســت و بازمــى گــردد کــه در نهایت 
82 میلیــون تومــان از وى کالهبردارى شــده بود، 
اما متأســفانه بــه دلیــل اینکــه گــزارش مبنى بر

 ربوده شدن از ســوى خانواده به نیروى انتظامى ارائه 
نشــده بود، این کالهبــرداران مرد مذکــور را به قتل 

رسانده بودند. 

ضربه «ذوالفقار» به اشرار
بى سابقه ترین کشفیات کاالهاى قاچاق و مواد مخدر در اصفهان

دانشگاه آزاد اســالمى واحد فالورجان سال 1366 
راه اندازى و با رشته زبان و ادبیات عرب فعالیت علمى 
و آموزشى خود را آغاز کرد. حال این واحد دانشگاهى 
به عنوان قطب علوم زیستى دانشگاه آزاد اسالمى 

استان اصفهان 30 ساله شد.

دانشگاه آزاد فالورجان 
 30 ساله شد
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عامل قتل خانواده سمیرمى 
دستگیر شد

فرماندار سمیرم از دستگیرى قاتل یک خانواده سه نفره 
روستایى دراطراف اصفهان خبر داد.

خانواده اى ســه نفره ساکن اطراف روســتاى قره قاچ 
سمیرم شامل دختر هفت ساله به همراه مادر و پدرش 

هفته گذشته به قتل رسیدند.
محمد حسین نصرتى، فرماندار سمیرم با اعالم دستگیرى 
این فرد اظهار داشت: قاتل در این مدت فرارى بود و بعد 
از سه روز تالش و پیگیرى مأموران انتظامى در اطراف 

اصفهان دستگیر شد.
وى با بیان اینکه محل قتل اطراف یکى از روستاهاى 
شمال شهر سمیرم به نام قره قاچ بوده است ، افزود: قاتل 

فردى 40 ساله است.

مترو تا 15 مهرماه رایگان شد
الیحه رایگان شدن مترو تا 15 مهرماه به منظور تشویق 
شهروندان به استفاده بیشتر از این وسیله نقلیه به تصویب 

شوراى شهر رسید.
مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهــان در همین 
رابطه اظهار داشــت: در حال حاضر سر فاصله رسیدن 
قطار شهرى هر نیم ساعت و با شروع سال تحصیلى از 
ساعت 6و30دقیقه تا 19و30دقیقه به مدت 13 ساعت 

فعالیت مى کند.
علیرضا فاتحى،  اضافه کرد: از ساعت 21شب تا 5 صبح 
نیز ایستگاه ها براى تکمیل آن تا میدان دفاع مقدس، در 

اختیار پیمانکار قرار مى گیرد.

برگزارى مراسم سالروز 
ارتحال آیت ا...على صافى

امام جمعه گلپایگان گفت: مراســم هشتمین سالگرد 
آیت ا...العظمى على صافى 14 مهــر ماه در گلپایگان 

برگزار مى شود.
حجت االسالم والمســلمین محمد عالءالدینى اظهار 
داشت: هشتمین سالروز عروج ملکوتى آیت ا... العظمى 
صافى گلپایگانى پنج شنبه 14 مهرماه مصادف با  18 ماه 
محرم در مسجد قاضى زاهد در جوار گلزار شهدا و  مرقد 

آن مرحوم  در شهرستان گلپایگان برگزار مى شود.

اتصال بزرگراهى از نجف آباد
 به فالورجان

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در صورت عقد قرارداد نهایى، بخش خصوصى بزرگراهى 
را به طول 5/17 کیلومتر و عرض 36متر از میدان جنت 
الشهداى نجف آباد تا پل کلیشاد در فالورجان با مجموع 
برآورد هزینه بیش از 180 میلیارد تومان خواهد ساخت تا 
تردد وسایل نقلیه از غرب به شرق استان بیش از گذشته 

تسهیل شود.
ابوالفضل ابوترابى با اشاره به طراحى صورت گرفته براى 
اتصال این بزرگراه به سیتى ســنتر و رینگ بزرگراهى 
شــرق اصفهان بیان داشت: مراحل نقشــه بردارى و 
مطالعات اولیه طرح صورت گرفته و کار به مرحله عقد 
قرارداد رسیده اســت که طبق آن دولت با تأمین قیر و 
آزادسازى مســیر به ارزش تقریبى 50 میلیارد تومان و 
بخش خصوصى نیز در اجراى مسیر که داراى پنج دهنه 
پل بزرگ خواهد بود، با سرمایه گذارى 130 میلیارد تومان 
مشارکت خواهد کرد. وى شکل کار را مشابه مسیر اجرا 
شده بین اصفهان و فوالدشهر دانســت و اضافه کرد: 
بخش خصوصى با جانمایى عوارضى در ابتدا و انتهاى 
مسیر، تا 15سال حق بهره بردارى از آن را خواهد داشت و 

پس از آن هم پروژه تحویل دولت خواهد شد.

برپایى نمایشگاه ادوات جنگى 
دوران دفاع مقدس 

نمایشگاه ادوات جنگى دوران دفاع مقدس در باغ موزه 
دفاع مقدس اصفهان بر پا شد.

در این نمایشگاه مجموعه آثار سخت افزارى و نرم افزارى 
دفاع مقدس شامل عکس، تحقیقات دانشگاهى و ادوات 

جنگى به نمایش گذاشته شده است.
 این نمایشگاه تا 7مهر در باغ موزه دفاع مقدس پذیراى 

عالقه مندان است.

خبر

فرمانده پایگاه بسیج شهید آوینى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان گفت: سه شنبه 4 مهرماه(فردا) آیین 
نواختن زنگ دفاع مقدس و همایش «هنر انقالب اسالمى» 
با حضور هنرمندان انقالبى و پیشکسوتان استان در هنرستان 

هنرهاى زیباى اصفهان برگزار مى شود.
حجت االســالم ابوالفضل یعقوبــى اظهار داشــت: روز 
دوشنبه(امروز) عطرافشانى مزار شهداى ارامنه اصفهان با 
حضور مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان اصفهان 
برگزار مى شود. وى با اشــاره به برگزارى نمایشگاه فیلم و 
عکس دفاع مقدس در مجموعه فرهنگى استاد فرشچیان 
گفت: برگزارى مسابقه عکاســى با موبایل با موضوع دفاع 

مقدس و محــرم، برگزارى یــادواره شــهدا در تعدادى از 
کانون هاى فرهنگى هنرى، برگزارى سمینار «سبک زندگى 
شــهدا» در دانشگاه آزاد اصفهان(خوراســگان)، برگزارى 
مسابقه وبالگ نویسى دانش آموزان استان و برگزارى آیین 
تجدید میثاق هنرمندان با آرمان هاى شهدا از ویژه برنامه هاى 

هفته دفاع مقدس است.
فرمانده پایگاه بسیج شهید آوینى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان با اشاره به برنامه هاى کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان عنوان کرد: برگزارى نمایشگاه 
نقاشى، مسابقات داستان نویســى و خاطره نویسى از جمله 
اقدامات فرهنگى استان اصفهان در هفته دفاع مقدس است. 

فرماندار اصفهان گفت: هر چه زودتر باید شــهرداران 
انتخاب شــوند تا امورات شــهر بهتر پیش برود و الزم 
است چند شوراى شهر باقیمانده هم در این امر اهتمام

 ورزند.
احمد رضوانى اظهارداشــت: شــوراى اســالمى هر 
شهرســتان طبق مــاده 86 قانون شــوراها وظایف و 
اختیاراتى دارد که راهگشا و مؤثر است و ارائه پیشنهادات 
الزم براى توسعه شهرستان در ابعاد گوناگون، نظارت 
بر حســن اجراى تصمیمات شــورا و تصویب بودجه 
در شوراهاى شهر در شهرســتان از جمله این وظایف

است. 

وى با اشاره به اینکه سیاست دولت خدمت بى منت به 
مردم است، افزود: کســانى که در شورا انتخاب شدند با 
نیت خدمت به مردم برگزیده شده اند و وقتى خدمت به 
مردم مطرح باشد باید بسیارى از مسائل کنار رود، اما در 
بعضى شوراها شاهد هستیم مسائلى در انتخاب شهردار 
به وجود آمده است، مردم اعضاى شورا را انتخاب کردند 

تا مشکالتشان را حل کنند.
رضوانى خاطرنشان کرد: فرماندارى به عنوان نماینده 
دولت موظف به اجراى قانون است و به فاصله یک ماه 
از تشکیل شوراهاى هر شهر باید شوراى شهرستان هم 

تشکیل شود.

شهرداران
 زودتر انتخاب شوند

زنگ هنر و دفاع مقدس
 نواخته مى شود

بر اثر واژگون شدن یک دســتگاه اتوبوس مسافربرى 
حامل گردشــگران اصفهانى در گردنه حیران در جاده 
اردبیل - آستارا دست کم 27 نفر مصدوم شدند که حال 

یک نفر از آنها نسبتا وخیم گزارش شده است.
 این اتوبوس پیش از ظهــر دیروز در هــواى بارانى از 
سرعین به سمت اصفهان و با 37 مسافر در حال حرکت 
بود که مســافتى پس از عبور از تونل اردبیل - آســتارا 
واژگون شــد.  سرپرست ســازمان اورژانس کشور آمار 
مصدومان حادثه واژگونى اتوبوس در گردنه حیران را 27 
نفر اعالم کرد. پیرحسین کولیوند در مورد جزئیات تکمیلى 
حادثه واژگونى اتوبوس در آستارا اظهار کرد: تعداد دقیق 

مصدومان این حادثه به 27 نفر رسید و حال یکى از این 
مصدومان بد گزارش شده است.

یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس از اردبیل ، 2 دستگاه 
آمبوالنس توســط هالل احمر اردبیل ، یک دســتگاه 
آمبوالنس از شهرستان آستارا و سه دستگاه آمبوالنس نیز 
از شهرستان نمین به محل حادثه اعزام و به امدادرسانى 
به مصدومان حادثه پرداختند. گزارشــى از جان باختن 

کسى در جریان این سانحه دریافت نشده است.
علت این حادثه در بررسى هاى اولیه لغزنده بودن جاده و 
بریدن ترمز این اتوبوس اعالم شده اما کارشناسان پلیس 

راه مشغول بررسى بیشتر موضوع هستند.

مدیر توسعه بازرگانى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
گفت: طبق سنوات گذشــته با توجه به افزایش تقاضا 
براى برخى اقالم در ایام محرم و صفر، ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان با هماهنگى سازمان تبلیغات 
اسالمى اســتان به عرضه اقالم مورد نیاز هیئت هاى 

مذهبى مى پردازد.
فرهاد حاجى مرادى اظهار داشــت: در این راستا ِشکر 
به میزان نامحدود و با قیمت  مصــوب 28 هزار و 550 
ریال به هیئت هاى مذهبى در سراســر اســتان عرضه 
مى شــود و هیچ محدودیتى در توزیــع این محصول

 وجود ندارد.
وى تصریــح کرد: همچنیــن برنج هندى بــه میزان 
الزم و با قیمت هاى مصوب ســتاد تنظیــم بازار از 40 
هزار و 500 ریال تــا 41 هزار و 200 ریال بر اســاس 
ســهمیه اعالمــى در اختیــار هیئت هــاى مذهبى 
داراى مجوز و مورد تأیید ســازمان تبلیغات اســالمى 

قرار مى گیرد.

وى ادامــه داد: مــرغ بــا قیمــت مصــوب 53 هزار 
ریال و گوشــت منجمــد نیــز بــدون محدودیت و 
با قیمت هاى مصــوب در اختیــار هیئت هاى مذهبى

 قرار مى گیرد.
وى بیان کرد: خوشــبختانه تمامى اقالم مورد استفاده 
در ماه محرم و صفر براى تکایــا و هیئت هاى مذهبى 
به میزان کافى وجود دارد و هیچ نگرانى از بابت کمبود 

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان اقالم در استان اصفهان نداریم. 
اصفهان گفت: فاز نخســت موزه دفاع مقدس پیشرفت 
90 درصدى داشــته و براى ادامه به 12 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد.
ســردار مجتبى شــیروانیان افزود: فضاهاى داخلى به 
لحاظ رویکرد بخشى از محتوا به صورت دیجیتال  است 
و بخشــى از زیر ساخت ها انجام شــده و به دنبال منابع 
هستیم تا دولت و مســئوالن استانى و دستگاه ها در این 
اعتبار مساعدت بیشتر کنند تا فاز نخست به بهره بردارى

 برسد.

صادرات فرش ماشینى کاشان، قطب تولید این محصول 
در کشور 55درصد افزایش یافت.

مدیر کل گمرك کاشــان گفت: نیمه نخســت امسال 
34هزار تن فرش ماشینى به خارج ازکشور صادر شد که 

این میزان 55درصد بیشتر ازمدت مشابه پارسال است.
على مراد نوروزى ارزش فرش ماشینى صادرشده در این 
را مدت 101میلیون دالر بیان کرد و افزود: فرش ماشینى 
کاشان به کشــورهاى اروپایى، آسیایى و عربى از جمله 
آلمان، کانادا، ترکیه، عراق، افغانســتان و ترکمنستان 

صادرشده است.
وى گفت: فرش ماشینى رتبه نخست کاالهاى صادراتى 

این شهرستان را به خود اختصاص داده است. 

مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان گفت: 
بعد از برجــام، همکارى ها شــکل جدى ترى گرفت به 
طورى که هم اکنون تنها در بخش تأمین مالى با ضمانت 
صادرات، پنج شرکت از اتریش، ایتالیا، هند و دو شرکت 
از آلمان خواهان همکارى با ذوب آهن اصفهان هستند و 
درخواست خرید محصوالتى چون چدن، شمش و سایر 

محصوالت را دارند.
احمد صادقى با اشاره به پروژه هاى در دست اقدام شرکت 
ذوب آهن، اظهار داشت: در فاز اول براى اصالح ساختار 
فنى، طرح هــاى مرتبط با کاهش قیمت تمام شــده و 
افزایش بهره ورى شــامل اصالح ضریب HMR در 
کنورترها، اجراى سیســتم پرعیار سازى و تبدیل آن به 
گندله کوره بلند براى شارژ به عنوان سنگ آهن درشت 
دانه در کوره بلند و اجراى پروژه تزریق پودر زغال به کوره 
بلندها (PCI) مبتنى بر اســتفاده حداکثرى از ظرفیت 
موجود واحدها و ایجاد تــوازن در خطوط مختلف تولید، 

تعریف واقدام شده اســت. وى افزود: انجام این طرح ها 
ساالنه بالغ بر 12 هزار میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد 

مى کند. 
صادقى ادامه داد:در فــاز دوم نیز مطابق مطالعات انجام 
شــده در قالب نقشــه راه شــرکت، ذوب آهن به تولید 

پنج میلیون ُتن در ســال با در نظر گرفتن ایجاد تنوع و 
افزایــش ارزش افزوده در محصوالت تولیدى دســت

 مى یابد.
مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان توضیح 
داد: تولید ســه میلیون و 600 هزار تن فــوالد با انجام 
بهینه ســازى و تعمیرات مورد نیاز یکى از اهداف فعلى 
ذوب آهن است که در این راستا برنامه تکمیل تعمیرات 
اساسى کوره بلند شــماره یک در حال پیگیرى و انجام 

است. 
وى درباره صــادرات محصول به کشــورهاى اروپایى 
نیز گفت: کیفیت محصــوالت ذوب آهن به ویژه براى 
مشتریان اروپایى در سال هاى نه چندان دور باعث شده 
بود که حتى در دوران تحریم نیز بسیار پیگیر خرید باشند 
ولى روش پرداخت معمول در اروپا (اعتبارات اسنادى) و 
چالش هاى ناشى از تحریم هاى بانکى مانع به سرانجام 

رسیدن مطلوب کار بوده است.

روابط عمومى کل سپاه پاســداران انقالب اسالمى در 
اطالعیه اى از برگزارى آیین تشــییع پیکر مطهر شهید 
مدافع حرم پاسدار محسن حججى در روز چهارشنبه پنجم 

مهرماه در تهران خبر داد.
روابط عمومى کل سپاه پاســداران انقالب اسالمى در 
اطالعیه اى از آحاد مختلف مردم براى حضور شکوهمند 
و گسترده در آیین عاشورایى تشییع پیکر شهید محسن 

حججى دعوت کرد.

با توجه بــه فرا رســیدن ایــام عزادارى ســرور و 
ســاالر شــهیدان، حضرت اباعبدا...الحســین(ع) 
و یــاران شــهیدش، معاونــت درمــان دانشــگاه 
علــوم پزشــکى اصفهــان بــه کلیــه مراکــز 
پزشــکى اســتان اصفهــان دســتور آماده بــاش 

صادر کرد.
این دســتور از پنج شــنبه 6 مهرماه تــا 10 مهرماه 
در کلیــه مراکز پزشــکى اســتان اصفهــان و در 
راســتاى پوشــش هرگونه حادثــه و یــا بحران 
احتمالى براى عــزاداران حســینى اجرایى خواهد 
شــد و از شــهروندان اصفهانــى تقاضا مى شــود 
در صــورت هرگونه حادثــه احتمالى، مراتــب را با 
مرکــز اورژانس اســتان بــا شــماره 115 در میان

 بگذارند. 

اتوبوس گردشگران اصفهانى چپ کرد

اقالم سهمیه اى در تکایاى اصفهان توزیع مى شود

تشییع پیکر شهید حججى؛ 
چهارشنبه در تهران  

نیاز 12 میلیاردى موزه 
دفاع مقدس براى تکمیل

آماده باش 
کلیه مراکز پزشکى استان

افزایش 55درصدى 
صادرات فرش ماشینى 

کاشان به خارج

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى با 
اشاره به معضالت حوزه بهداشــت و درمان گفت: یکى 
از معضالت موجود در حوزه بهداشت و درمان به ویژه در 
بیمارستان الزهرا (س) اصفهان بدهى تأمین اجتماعى به 

مبلغ 120 میلیارد تومان به این بیمارستان است.
حجت االسالم والمسلمین احمد سالک پیرامون وضعیت 
بهداشــت و درمان اصفهــان و شــلوغى درمانگاه هاى 
تحت پوشــش تأمین اجتماعى و برخى بیمارستان هاى 
دولتى اظهار داشت: زیر ســاخت هاى مناسبى براى هر 
دو بیمارستان شــریعتى و غرضى دیده شده است که در 

این راستا نمایندگان جلسه اى با تأمین اجتماعى داشتند.
وى با اشــاره به مشــکالت تأمیــن اجتماعــى افزود: 
مشــکالت تأمین اجتماعى نیز قابل حل است، همچنین 
بیمارســتان هاى دولتى همچون بیمارستان الزهرا(س)، 
چمران، شهید صدوقى و کاشانى با معضل جدیدى روبه رو 
هستند که این معضل باید در ســطح ریاست جمهورى، 
دولت و با حضــور وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعى و 

همچنین وزیر بهداشت و درمان حل شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى ادامه 
داد: همچنین یکى از معضالت موجود در حوزه بهداشت 
و درمان به ویژه در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان بدهى 
تأمین اجتماعى به مبلغ 120 میلیارد تومان اســت که در 
این راستا اختالفى میان دو وزارتخانه بهداشت و درمان و 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى وجود دارد که ما از رئیس جمهور 
درخواست کردیم در جلسه اى این مسئله را حل کند چرا که 

مردم نباید میان اختالف دو وزارتخانه قرار گیرند. 

رئیس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان گفت: متأسفانه 
فروش صنایع دستى در اصفهان در شش ماهه نخست 
امسال نسبت به سال گذشته از نصف هم کمتر شده و 
قدرت خرید مردم در صنایع دستى بســیار پایین آمده 

است.
عباس شیردل اظهار داشت: متأســفانه فروش صنایع 
دستى نسبت به سال گذشته آنطور که باید خوب نبوده 
و قدرت خرید مردم بســیار کاهش یافته و پایین آمده 
است، امســال عید ما آنطور که باید شاهد خرید صنایع 
دستى از سوى مسافران نبودیم و تابستان نیز وضعیت 

خوبى نداشتیم.
وى افــزود: وضعیــت خریــد صنایــع دســتى در 
شــش ماه نخســت امسال در ســطح بســیار پایینى 
قــرار داشــته و مى تــوان گفــت نســبت به ســال 
گذشــته وضعیــت فروشــمان از نصف هــم کمتر

 شده است.
رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان درباره آمار دقیق 
فروش در شــش ماهه نخست امســال و سال گذشته 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر آمار دقیق شــش ماه 
نخست امسال به دست ما نرســیده و به زودى اعالم 

مى شود.
وى دربــاره دلیل کاهش آمار فــروش در میدان نقش 
جهان تصریح کرد: نمى دانم شــاید برخــى از صنایع 
دســتى در نمایشــگاه هاى خاص به فروش رســیده 
باشــد اما همانطور که گفتم به علــت کاهش قدرت 
خرید مردم شــاهد رکــود صنایع دســتى در اصفهان 

هستیم.
شیردل در پاسخ به این سئوال که وجود کاالى قاچاق در 
صنایع دستى چه میزان در کاهش فروش فروشگاه هاى 

معتبر تأثیر داشته اســت، بیان کرد: ما در میدان نقش 
جهان به هیچ عنــوان کاالى قاچاق نداریــم البته در 
اطراف آن در برخى فروشــگاه ها شاهد فروش کاالى 

خارجى هســتیم اما براى از بین رفتن این مسئله، باید 
در سراسر کشــور شــاهد عدم فروش کاالى قاچاق

باشیم.

کسى صنایع دستى نمى خرد طلب 120 میلیاردى 
بیمارستان الزهرا(س)
 از تأمین اجتماعى

انتقاد رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان از وضعیت حاکم بر این بازار

5 شرکت خارجى خواهان  محصوالت ذوب آهن هستند
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مزایده نوبت اول 
شــماره: 9601913642100005 شــماره پرونده: 8709980369500698 شماره 
بایگانى شــعبه: 960797 دفتر شــعبه اول اجــراى احکام کیفرى دادگســترى زرین 
شــهر در نظر دارد جهت وصول محکوم به در پرونده کالســه فوق ایــن اجرا نظر به 
محکومیت آقــاى جانقلى عزیزى فرزنــد رحم خدا به پرداخــت جمعا 84/971/225 
ریال در حق آقاى ســید على نقــى علوى فرزند حســن با وکالت خانم ژاله مبشــرى 
فرزند محمود جلســه مزایــده اى را در تاریــخ 1396/07/22 ســاعت 10 صبح در 
محل این اجرا برگزار نماید. مال مورد مزایده عبارت اســت از ششــدانگ یکدستگاه 
کامیون بارى به شماره شــهربانى 253ع14- ایران 13 به شــماره موتور 0592220 
M 83 و شــماره شاســى NAD 45 ACAO 00023285 سیســتم رنــو مدل 
1383 ظرفیت 16 تن و بازسازى شــده و قبال تصادف نموده است و توسط کارشناس 
رســمى دادگســترى به میزان 950/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. مزایده 
از قیمت پایه کارشناســى شــروع و هر کس باالترین قیمت را پیشــنهاد و ده درصد 
آن را فى المجلــس پرداخــت نماید برنــده مزایده خواهــد بود. طالبیــن خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده از مــال موضوع مزایــده در محل پارکینگ

 چمگــردان دیدن نموده و در جلســه شــرکت نماینــد. در ضمن خــودروى مذکور 
حســب اعالم راهور زرین شــهر 4 فقره ســابقه توقیــف دارد. م الف: 672 شــعبه
 اول اجراى احکام کیفرى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) 

6/802/
اجراییه

 شماره 58/96 ش ح11 به موجب راى شماره 429 تاریخ 96/04/31 حوزه 11 شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه علیرضا قادرى 
به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 470/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 92/11/20 لغایت اجراى حکم 
و همچنین محکوم علیه اجرائى محکوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000 هزار تومان 
بابت نیم عشر دولتى. محکوم له: سیددانیال حســینى باوکالت آقاى محمدرضا پاینده 
به نشــانى: نجف آباد خ قدس کوچه خواجه نصیر کوچه شهیدحالجى پالك 20 کدپ 
8581765861. ماده 34قانون اجراى احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. م الف: 5993 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/813 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محسن فاضل دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خواندگان 
على محمدعباســى و محسن وثوقى فر به شــوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 486/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 96/08/21 ســاعت 3/15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 5985 شعبه سوم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/827 
مزایده

در پرونده کالسه 72096 اجرایى و به موجب دادنامه 1445-95/08/29 صادره از شعبه 
پنجم عمومى شــوراى حل اختالف نجف آباد محکوم علیه اجرایــى لطفعلى مهدیان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 576/853/000 ریال بابت محکــوم به و هزینه هاى 
دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 25/450/000 ریال نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است: یک قطعه زمین واقع در جاده نجف آباد- فوالدشهر- بعداز خیابان رحمت 
آباد-عرصه ملک مذکور 350مترمربع که در غرب ملک یک دستگاه ساختمان دوطبقه 
با زیربناى حدود 133مترمربع ساخته شده است مابقى ملک نیز با دیوار محدودشده است 
هیچ گونه سند یا قولنامه اى ارائه نشده حدود ملک شماال و غربا به کارگاه تیرچه بلوك 
آقاى نعمت اله ابراهیمى جنوبا به خیابان شرقا به ملک مجاور منتهى مى گردد باتوجه به 
موارد مذکور عرصه و اعیان زمین جمعا بارزش 1/500/000/000ریال ارزیابى گردیده 
اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال 
توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/07/30 ســاعت 
10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به 
حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمنــًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از مال/
اموال/ملک موردنظــر بازدید به عمل آورد. م الــف: 5966 مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/ 6/828 
حصر وراثت

شماره 1051/96- 96/6/29  عزت امینى هرندى داراى شناسنامه شماره 24 به شرح 
دادخواست به کالسه 356/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حســین امینى هرندى فرزند اســماعیل به شماره شناسنامه 
1134 در تاریخ 95/5/8 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر است به: 1- عزت امینى هرندى (فرزند) فرزند حســین ساکن هرند 2- زهرا 
امینى هرندى (فرزند) فرزند حســین ســاکن هرند 3- صغرى امینى هرندى (فرزند) 
فرزند حسین ســاکن هرند 4- جمیله امینى هرندى (فرزند) فرزند حسین ساکن هرند 
5- جواهر امینى هرندى (فرزند) فرزند حســین ســاکن هرند اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را رد یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهى صادر خواهد شد. شوراى حل اختالف بخش جلگه /7/101
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973640900673 شماره پرونده: 9209983641800922 شماره 
بایگانى شعبه: 921032 شاکى: شیرعلى مهدى فر فرزند قوچعلى به نشانى ایذه خ ش 
عزیزى بن بست فضیلت متهم: محمد صالحى سده فرزند اکبر به نشانى فوالدشهر ب 
7 ساختمان ســپاه بلوك 292 اتهام: صدمه بدنى در اثر بى احتیاطى در امر رانندگى که 
موجب مرض جسمى و... غیرقابل عالج شود. گردشــکار- دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و مبادرت به صدور راى مینماید. راى دادگاه: درخصوص 
اتهام آقاى محمد صالحى سده فرزند اکبر دایر بر بى احتیاطى در امر رانندگى منجر به 
ایراد صدمه بدنى غیرعمدى موضوع شکایت آقاى آریا مهدى فرزند شیرعلى با والیت 
قهرى پدرش شیرعلى مهدى فرزند قوچعلى با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، 
شرح شکایت شــاکى، گزارش مرجع انتظامى، صورتجلسات تنظیمى، نظریات پزشکى 
قانونى و کارشــناس تصادفات، عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه جهت دفاع از خود 
و استعالم بعمل آمده و نشر آگهى و کیفرخواســت صادره از دادسراى لنجان اثبات بزه 
معنونه به نامبرده را محرز و مسلم دانســته و درخصوص جنبه خصوصى بزه مستندا به 
ماده 559 قانون مجازات اســالمى متهم را بپرداخت چهار درصد دیه کامل جمعا بابت 
ارش شکستگى استخوانهاى کف پایى چهارم و پنجم چپ که التیام یافته است در حق 
شاکى خصوصى محکوم مى نماید و در خصوص جنبه عمومى بزه مستندا به ماده 717 
قانون تعزیرات و ماده 3 قانون نحوه وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در 
موارد معین متهم را به پرداخت چهــار میلیون ریال جریمه نقدى در حق صندوق دولت 
محکوم مى نماید راى صادره غیابى است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعى 
قابل واخواهى در همین شــعبه اســت و با انقضاء مهلت واخواهى ظرفت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد 
راى صادره در قسمت محکومیت به ارش مستن دا به بند بماده 427 قانون آئین دادرسى 
کیفرى قطعى و غیر قابل تجدیدنظر خواهى مى باشد. م الف: 853 یوسف زاده- رئیس 

شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (101 جزایى سابق) /7/102
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973641001045 شماره پرونده: 9509983642501069 شماره 
بایگانى شــعبه: 951944 شــاکى: غالمرضا صفرى فرزند نعمت اله به نشانى استان 
اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- شهر شاهین شهر- خ طالقانى خ نبوت نبش 
8 جنوبى نمایشــگاه اتومبیل دارابى متهم: مهدى عطار فرزند رستانه به نشانى مجهول 
امکان اتهام: خیانت در امانت گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مینماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى 
مهدى عطار آستانه فرزند محمد 58 ســاله دائر بر خیانت در امانت نسبت به یکدستگاه 
اتومبیل پژو 405 به شماره انتظامى 789 ق 43 ایران 13 با این توضیح که شاکى اظهار 
مى دارد اتومبیل مذکور را به متهم امانت داده تا بعد از دو ســه روز آن را برگرداند لکن 
از استرداد آن خوددارى کرده و ظاهراً آن را فروخته اســت دادگاه با عنایت به شکایت 
شاکى، گزارش مرجع انتظامى، مالحظه اسناد و مدارك اتومبیل و اظهارات شهود توجهًا 

به کیفرخواست صادره و اینکه متهم با وص ف ابالغ قانونى وقت رسیدگى از طریق نشر 
آگهى در جلسه دادگاه حاضر نشده ایراد و دفاعى از خود بعمل نیاورده است بزه انتسابى 
به ویرا محرز دانسته لذا مشارالیه را به استناد ماده 674 قانون تعزیرات اسالمى به تحمل 
دو ســال حبس تعزیرى محکوم مى کند این راى غیابى ظرف مدت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه سپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 849 عابدى لنجى- رئیس شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق) /7/103 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640706165 شــماره پرونده: 9509983640700735 
شــماره بایگانى شــعبه: 950758 خواهان نیازعلى زمانى بختیاروند دادخواســتى به 
طرفیت خوانده امین خاموشــى فرزند بابا  به خواســته مطالبه وجه تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرســتان زرین شــهر نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان لنجــان (زرین شــهر) واقع در زرین شــهر ارجاع و به کالســه 
9509983640700735 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/08/13 و ساعت 
10:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 
گردد. م الف: 881 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /7/104

ابالغیه
شماره ابالغنامه: 9610103642501131 شــماره پرونده: 9609983642500071 
شماره بایگانى شعبه: 960076 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: ستار نشانى: مجهول 
المکان مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 10 روز محل حضور: زرین شــهر نوع علت حضور: 
دفاع از اتهام انتســابى با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شــما ابالغ مى 
گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر اینصورت مطابق مقــررات اتخاذ تصمیم خواهد 
شد. م الف: 880  شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین 

شهر) /7/105
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023000790 مــورخ 1396/06/30 آقاى 
غالمرضا خادم به شماره شناســنامه 1540 کدملى 1286351162 صادره از اصفهان 
فرزند ناصر نسبت به 6 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب ساختمان به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 93/09 مترمربع از پالك شماره 51- اصلى واقع در بخش 
4 ثبت اصفهان که به صورت عادى مع الواســطه از خانم محترم آقاجانى فشــارکى به 
غالمرضا خادم واگذار گردیده است.  بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
96/7/3 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/7/18 م الف: 20689 صفائى رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان/7/106
ابالغ وقت رسیدگى

اداره محترم فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرستان فالورجان از شــعبه ششم حقوقى 
شهرستان فالورجان احترامًا با توجه به پرونده کالسه 96- 425 در این شورا مطروحه 
مى باشــد وخوانده علیرضا حامدیان مجهول المکان مى باشد. خواهشمند است اعالم 
فرمایید تاریخ رســیدگى به تاریــخ 96/07/19 جهت حضور در شــوراى حل اختالف  
اصفهان – فالورجان – پی ربکران کوچه آموزش و پرورش (دارایى سابق) مى باشد م 

الف: 604 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان /7/108
مزایده

 مزایده اموال غیر منقول اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در 
نظر دارد در پرونده شماره 960107 ح2  اجرائى موضوع علیه صاحب جان جعفرزاده و 
سکینه و محمد و صدیقه و صنم و على و خدیجه جعفرزاده و له مریم شیخى قهدریجانى 
در تاریخ یکشــنبه 1396/07/30 به منظور فروش یک باب منزل مســکونى واقع در 
قهدریجان – خیابان دکتر بهشــتى – کوچه صالح – توانبخشى دکتر جعفرزاده ملکى 
آقاى محکوم له و محکوم علیهم فــوق الذکر در دوطبقه که داراى ســابقه ثبتى نمى 
باشد و ملک مذکور مفروض و متعلق حق غیر نمى باشــد . از ساعت 10 الى 11 صبح 
جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . ملک 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 6/900/000/000 ارزیابى 
شده است. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا 
از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد 
بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى 
شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 ایداع و فیش آن را 
ارائه و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد . الزم به 
ذکر است که منافى یک دانگ از منزل مسکونى تا زمان حیاتمتعلق به محمد جعفرزاده 

مى باشد. م الف : 601 مدیر اجراى احکام حقوقى فالورجان/ 7/109 
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609973641001013 شــماره پرونده: 9109983641900990 
شماره بایگانى شــعبه: 950965 شــاکى: آقاى بهروز ســیفى فرزند بهرام به نشانى 
3- پارکینگ 2- ورودى 208- طبقه سوم درب دوم- بهروز سیفى  ُ فوالدشــهر محله ا
متهمین: 1- آقاى مجید خانجانى فرزند مرتضــى 2- آقاى مرتضى خانجانى با وکالت 
آقاى مهدى کریمیان ریزى فرزند اســداله به نشانى زرین شــهر خ کاشانى روبروى 
دادگســترى 3- خانم اکرم فرهادى 4- آقاى محمد بخشــى همگى به نشانى تهران 
اتهام: کالهبردارى گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را 
اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام 
1- خانم اکرم فرهادى فرزند على 2- آقاى محمد بخشى فرزند على 3- آقاى مرتضى 
خانجانى فرزند حســین 62 ســاله 4- مجید خانجانى فرزند مرتضى 45 ساله متهمان 
ردیف 3 و 4 با وکالت آقاى مهدى کریمیان متهمان ردیف اول و دوم دائر بر مشارکت 
در کالهبردارى و تحصیل مال از طریق نامشــروع متهمین ردیف سوم و چهارم دائر بر 
معاونت در کالهبردارى و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقاى بهروز 
سیفى رستم آبادى با این توضیح که شاکى اظهار مى دارد پرونده قضایى در دیوان عالى 
کشور داشــته آقاى مجید خانجانى به وى گفته دخترخاله او یعنى خانم اکرم فرهادى 
در دادگسترى تهران است و شــماره پرونده را گرفته و اطالعات دقیق پرونده را به آنها 
اعالم کرده و مدعى شــده که کار آنها را به در دیوان عالى کشــور انجام مى دهد و به 
همراه متهم ردیف دوم که شوهر وى مى باشد حدود سى و هفت میلیون تومان از آنها 
پول دریافت کرده است دادگاه با عنایت به شکایت شــاکى، تحقیقات مرجع انتظامى، 
مالحظه فیش ها و رسیدهاى پرداخت پول به متهمان ردیف اول و دوم، اظهارات شهود 
و سایر محتویات پرونده توجهًا به کیفرخواست صادره و اینکه متهمان ردیف اول و دوم 
با وصف ابالغ قانونى وقت رسیدگى در جلسه دادگاه حاضر نشده ایراد و دفاعى از خود 
به عمل نیاورده اند بزه انتسابى به آنها را محرز دانسته لذا به استناد ماده 2 قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشــا و اختالس و کالهبردارى هر یک از متهمان ردیف هاى  اول 
و دوم را به تحمل دو سال حبس تعزیرى و استرداد هفده میلیون تومان به شاکى بابت 
تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم و اعالم مى نماید در مورد متهم ردیف سوم نظر

 به اظهارات شــاکى در جلســه رســیدگى که حاکى اســت آقاى مرتضــى خانجانى 
از موضــوع پرونده و وجوه رد و بدل شــده و ارتباط شــاکى و متهمــان بدون اطالع 
بوده همچنین دفاعیــات متهم ردیــف چهارم و وکیــل متهمان مذکــور در محضر 
دادگاه، دادگاه وحــدت قصــدى میان متهــم ردیف چهــارم و متهمــان ردیف اول 
و دوم احــراز ننموده لــذا در مــورد اتهام معانــت در تحصــل مال نامشــروع و نیز 
ادعاى شــاکى نســبت به بیســت میلیون تومان وجه نقد که رد مــال آن مورد حکم 
قــرار نگرفته به لحــاظ فقد ادلــه اثباتى و در خصــوص کالهبردارى هــم به لحاظ 
منطبق نبودن فعــل ارتکابى با ایــن عنوان وقوع بــزه هاى مذکور را احــراز ننموده 
مســتنداً به ماده 4 قانون آیین دادرســى کیفرى راى برائت صادر مــى کند این راى 
غیابى ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف 
بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 847 
عابدى لنجى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شــهر لنجان (102 جزایى سابق) 

7/110/
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973641000861 شماره پرونده: 9509983641800389 شماره 
بایگانى شعبه: 951870 شاکى: آقاى محمد سلیمى مقدم ناغانى فرزند باباقلى به نشانى 
فوالدشهر کوره بلند کارگاه واحد امانى شــهردارى فوالدشهر متهم: خانم زینب حبیبى 

فر زند على به نشانى فوالدشــهر با راهنمایى شــاکى اتهام ها: 1- توهین به اشخاص 
عادى 2- فحاشى گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه: در خصوص اتهام خانم 
زینب حبیبى فرزند على دائر بر توهین و فحاشــى موضوع شکایت آقاى محمد سلیمى 
مقدم دادگاه با عنایت به شــکایت شــاکى، گزارش مرجع انتظامى، اظهارات شهود که 
حاکى است متهم به محل کار شاکى واقع در شــهردارى فوالدشهر مراجعه کرده و به 
وى فحاشى کرده است توجهًا به کیفرخواســت صادره و اینکه متهم ابالغ قانونى وقت 
رسیدگى از طریق نشر آگهى در جلسه دادگاه حاضر نشده ایراد و دفاعى از خود به عمل 
نیاورده است بزه انتســابى به وى را محرز دانسته لذا مشــارالیها را به استناد ماده 608 
قانون تعزیرات اســالمى به تحمل بیست ضربه شــالق تعزیرى محکوم و اعالم مى 
دارد این راى غیابى ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه 
سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م 
الف: 846 عابدى لنجى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى 

سابق) /7/111
ابالغ 

شــماره دادنامه: 9609973640700839 شــماره پرونده: 9609983640700663 
شماره بایگانى شعبه: 960676 خواهان: آقاى محسن ضیائى ریزى فرزند محمدرضا به 
نشانى استان اصفهان شهرســتان لنجان شهر زرین شهر باهنر کوچه دانش خواندگان: 
1- آقاى محمدعلى دهقانى چم پیرى فرزند فرض اله 2- آقاى شــاه وران دهقانى چم 
پیرى فرزند فرض اله همگى به نشــانى مجهول المکان 3- آقاى مسعود دهقانى چم 
پیرى فرزند فرض اله به نشــانى استان اصفهان شهرســتان اصفهان شهر اصفهان دو  
کیلومتر بعد از پل زندان کرســگان نمایشــگاه دنیاکوماتسو کدپستى: 8458116917 
خواسته: تامین خواسته گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید.  قرار تامین خواســته: 
نظر به اینکه خواهان آقاى محســن ضیائى ریزى فرزند محمدرضا ضمن دادخواست 
تقدیمى خود به طرفیت آقایان 1- شــاه وران دهقانى چم پیرى 2- مسعود دهقانى چم 
پیرى 3- محمدعلى دهقانى چم پیرى درخواســت صدور قرار تامین خواســته به مبلغ 
2700000000 ریال را نموده اســت فلذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و چک 
اســتنادى و گواهینامه عدم پرداخت چک و جامع بودن شــرایط قرار تامین خواسته با 
اجابت درخواســت خواهان به اســتناد بند د ماده 108 قانون آیین دادرسى مدنى قرار 
تامین خواســته به مبلغ 2700000000 ریال از مطلق اموال بالمعارض خوانده صادر و 
اعالم مى نماید. قرار صادره ابتدا اجرا و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ به خوانده قابل 
اعتراض در این دادگاه مى باشد. م الف: 883 شمس رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /7/113
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640706168 شــماره پرونده: 9609983640700663 
شماره بایگانى شعبه: 960676 خواهان محســن ضیائى ریزى دادخواستى به طرفیت 
خواندگان شــاهوران دهقانى چم پیرى فرزند فرض اله و محمدعلى دهقانى چم پیرى 
فرزند فرض اله به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان زری ن 
شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین 
شهر) واقع در زرین شــهر ارجاع و به کالسه 9609983640700663 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1396/08/14 و ساعت 09:00 تعیین شــده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 884 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /7/114
ابالغ راى

کالسه پرونده:311/96 شماره دادنامه:559-96/06/15 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
یازدهم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: نیازعلى مهدور به نشــانى نجف آباد 
کمربندى نجف آباد کشــتارگاه دام نجف آباد وکیل مهدى سوادکوهى به نشانى: نجف 
آباد خ امام روبه روى سینما الله دفتر وکالت خوانده: علیرضا عباسى به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه و هشت میلیون و سیصدهزارریال بموجب یک فقره 
چک تجارت بشــماره 2475/145576 مورخ 94/11/30 بمبلغ سى و شش میلیون و 
پانصدهزار ریال و دو فقره حواله بشماره 229260 مورخ 94/11/20 قرض الحسنه على 
ابن ابیطالب بمبلغ یازده میلیون و هشتصد هزارریال و دیگرى بشماره 2292530 مورخ 
94/12/01 بمبلغ ده میلیون ریال به انضمام کلیه هزینه هاى دادرسى. گردشکار: پس 
از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعواى نیازعلى مهدور فرزند على عسگر باوکالت 
مهدى سوادکوهى بطرفیت علیرضا عباسى به خواسته مطالبه تقدیمى ازسوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت که داللت براستقرار دین به میزان خواسته برعهده خوانده داشته 
و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان درمطالبه وجه را دارد لذا چون خوانده علیرغم ابالغ قانونى 
حاضر نگردیده و الیحه اى نیز تقدیم ننموده اســت و دلیل موجهى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و هشــت میلیون و سیصد هزار ریال (بابت 
یک فقره چک تجارت بشماره 2475/145576 به مبلغ ســى و شش میلیون و پانصد 
هزار ریال و یک فقره حواله بشماره 229260 بمبلغ یازده میلیون و هشتصد هزارریال و 
یک فقره حواله بشماره 229253 بمبلغ ده میلیون ریال) و به پرداخت مبلغ 1/015/000 
ریال بعنوان هزینه دادرســى و نیز پرداخت خســارات تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 
چک تجارت بشــماره 2475/145576 (94/11/30) و ازتاریخ برگشــت حواله هاى 
موسسه قرض الحسنه و پس انداز على ابن ابیطالب بشماره هاى 229252-229260 
(95/12/02) تا زمان اجراى حکــم و به پرداخت حق الوکاله وکیــل که در دایره اجرا 
محاسبه مى شود درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد.راى صادره غیابى و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
درمحاکم عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد مى باشد. م الف: 6010 قاضى شوراى 

حل اختالف یازدهم حوزه قضائى نجف آباد/ 7/115 
ابالغ راى

کالسه پرونده:1209/95 مرجع رسیدگى کننده: شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: رضافاضل به نشــانى نجف آباد-خ دلنــواز ك ش کاظمى پور بن 
بست پارسا کدپ8518787946، خواندگان:1.محمدخلیلى به نشانى نجف آباد ابتداى 
خیابان چهارباغ روبروى کارخانه ریسندگى نمایشــگاه اتومبیل خلیلى 2.جوادرضائى 
به نشانى مجهول المکان خواســته: الزام به انتقال سند. گردشــکار: پس از ارجاع به 
این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا درخصوص دعوى رضا فاضل بطرفیت 1.محمدخلیلى 2جوادرضائى 
دائر بر تقاضاى صدور حکم الــزام خوانده بحضور در دفترخانه و تنظیم سندرســمى 
یکدستگاه ماشین پژو پارس بشماره 233 ل 25 ایران 23 مقوم به بیست میلیون تومان 
بانضمام کلیه خسارات دادرســى نظربه اینکه خواهان طبق قولنامه مورخ 93/07/30 
یک دستگاه خودرو سوارى پژو پارس مدل 92 از خوانده ردیف اول خریدارى نموده و 
قولنامه به امضاء طرفین رسیده و جوابیه استعالم راهور بشماره 96/58 الف /1465/3 
مورخ 96/01/29 و عدم حضور خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ قانونى و اینکه خوانده 
ردیف دوم علیرغم نشرآگهى درجلسه حاضر نشــده و دفاعى ننموده اند لذا باتوجه به 
جوابیه استعالم راهور حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم آقاى جواد رضایى بحضور 
در دفترخانه و انتقال سند خودرو سوارى پژو پارس مدل 92 بشماره انتظامى 233 ل 25 
ایران 23 بنام خواهان صادر و اعالم مى گردد خوانده ردیف اول باتوجه به بند 1 قولنامه 
امضاء شده مابین طرفین مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب درامورمدنى محکوم به پرداخت هزینه دادرسى به میزان ده میلیون و 
پانصد و سى هزار ریال در حق خواهان مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
درمحاکم عمومى شهرســتان نجف آباد مى باشــد. م الف: 5996 قاضى شوراى حل 

اختالف دوم حقوقى حوزه قضائى نجف آباد /7/116 
مزایده

در پرونده کالسه 960204 ح/4 اجرایى و به موجب دادنامه 0943-950 صادره از شعبه 
چهارم حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى خانم رعنا کرمى محکوم است به پرداخت 
مبلغ 1/116/359/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق 
محکوم له و مبلغ 15/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق 
اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگســترى منتخب آقاى علیرضا فاضل به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یکباب 
منزل مسکونى دوطبقه داراى سوابق ثبتى 7901107 قطعه 8 بخش 11 ثبتى اصفهان 
داراى عرصه حدود 154 مترمربع و اعیانى حــدود 91 مترمربع و داراى امتیازات آب و 
برق و گاز که ارزش کل منزل مسکونى جمعا به مبلغ 1/680/000/000 ریال ارزیابى 
گردید که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آبــاد درتاریخ 1396/07/23 

ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گــردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنــج روز قبل از مزایده از مال/

اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الــف: 5998 مدیراجراى احکام حقوقى 
دادگسترى نجف آباد/7/117  

ابالغ راى
شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 312/96 دادنامه 556-

96/06/15 مرجع رسیدگى شعبه یازده شوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: نیازعلى 
مهدور فرزند على عسگر نشــانى: نجف آباد-کمربندى نجف آباد کشتارگاه دام نجف 
آباد وکیل خواهان آقاى مهدى سوادکوهى نشانى نجف آباد خ امام روبروى سینما الله 
خوانده: منیژه آشــورى جالل آبادى فرزند نوروزعلى نشانى: مجهول المکان موضوع: 
مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 154/141680 جمعا به مبلغ چهل و شش میلیون 
ریال. گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى نیازعلى مهدور با وکالت مهدى سوادکوهى به طرفیت منیژه آشورى 
جالل آبادى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانــده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ چهل و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 670/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از 
تاریخ سررســید 1395/10/06 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و 
وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مــى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف 
آباد مى باشد. م الف: 6011 قاضى شعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد /7/118 
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 255/95 دادنامه 348-
96/04/26 مرجع رسیدگى شعبه هشــتم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: 
ستارصالحى نشانى: یزدانشهر-خ 17غربى بوستان 17 پ29 خوانده: غالمرضا زمانى 
نشــانى: اصفهان -15خرداد مجتمع آهن ایران طبقه 4 پ8. موضــوع: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شــماره 2/087291 جمعا به مبلغ 120/000/000 ریال. گردشکار: 
خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
ستارصالحى به طرفیت غالمرضا زمانى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته 
در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 
310 و 313 و 314 قانون تجــارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/200/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
خســارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 1395/10/25 لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشــد. م الف:6015 قاضى شعبه 8 شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد / 7/120 
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 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000781 مورخ 1396/06/30 خانم 
فروغ مسکریان اصفهانى به شماره شناســنامه 5342 کدملى 1751291901 صادره 
از اهواز فرزند اسماعیل نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 37/20 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 1133 باقى مانده- اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که سهم االرث از مرحوم اسماعیل مسکریان اصفهانى 

مى باشد.
ردیف2- برابر رأى شــماره 139660302023000782 مورخ 1396/06/30 خانم 
ناهید مسکریان اصفهانى به شماره شناســنامه 3060 کدملى 1751071375 صادره 
از اهواز فرزند اسماعیل نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 37/20 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 1133 باقى مانده- اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که سهم االرث از مرحوم اسماعیل مسکریان اصفهانى 

مى باشد.
ردیف 3- برابر رأى شــماره 139660302023000783 مورخ 1396/06/30 خانم 
رباب مسکریان اصفهانى به شماره شناســنامه 988 کدملى 1755268742 صادره از 
اهواز فرزند اســماعیل نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 37/20 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 1133 باقى مانده- اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که سهم االرث از مرحوم اسماعیل مسکریان اصفهانى 

مى باشد.
ردیف 4- برابر رأى شــماره 139660302023000784 مورخ 1396/06/30 خانم 
فاطمه مسکریان اصفهانى به شماره شناسنامه 5343 کدملى 1751291911 صادره 
از اهواز فرزند اسماعیل نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 37/20 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 1133 باقى مانده- اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که سهم االرث از مرحوم اسماعیل مسکریان اصفهانى 
مى باشد.  بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/7/3 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 96/7/18 م الف: 20686 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /7/121
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 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000788 مورخ 1396/06/30 خانم 
زرى دخت کالساز به شــماره شناســنامه 42512 کدملى 1280850711 صادره از 
اصفهان فرزند محمدتقى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 90/24 مترمربع از پالك شماره 1342- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 
که بصورت عادى از طرف ورثه مرحوم حاج فتح اله احمدى و عباسعلى مقبل اصفهانى 
واگذار گردیده اســت.  بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/7/3 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/18 م الف: 20763 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /7/122



اقتصاداقتصاد 07073046 سال چهاردهمدوشنبه  3 مهر  ماه   1396

هزینه ایجاد هر شغل در بخش 
تعاون، 30میلیون تومان

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: با کمتر 
از 30 میلیـون تومان مى تـوان در بخـش تعاون یک 

شغل ایجاد کرد. 
حمیـد کالنترى بـر سـاماندهى اشـتغال بـا تکیه بر 
ظرفیت هاى تعاونى و واگذارى امور به خود مردم تأکید 
کرد و اظهارداشت: در حال حاضر اشتغال چالش اصلى 
کشور به شمار مى رود و همه دستگاه ها باید در جهت 
حل معضل بیکارى تالش کنند و سهم خود را در ایجاد 

اشتغال بپردازند.
وى ادامه داد: بسـیارى از فارغ التحصیالن، نیروهاى 
تحصیلکرده اى هسـتند که دانش آنها بـر پایه کتاب 
و محفوظـات شـکل گرفتـه اسـت ولـى عمـًال از 
مهارت هـاى الزم براى ورود به فضاى کسـب و کار 
بى بهره انـد، کـه در این راسـتا تأسـیس تعاونى هاى 
دانشجویى مى تواند حضور جوانان و دانش آموختگان 
بـه بـازار کار را تسـهیل کند.کالنترى با بیـان اینکه 
میانگین ایجاد شـغل در تعاونى یک چهارم میانگین 
اشـتغال در دیگر بخش هاى اقتصادى اسـت، افزود: 
در بخش تعاون با کمتر از 30 میلیون تومان مى توان 

شاهد ایجاد یک شغل بود.

خداحافظى با 
بحران کمبود برق

سرپرست وزارت نیرو با اشـاره به افزایش مصرف در 
تابستان امسـال، گفت: از نظر زیر بار بودن تأسیسات 

آب و برق فصل بسیار پرکارى داشتیم.
ستار محمودى با اشاره به اینکه همه سامانه هاى آب 
و برق با باالترین ظرفیت در خدمت مردم قرار گرفت 
و حاال مى توان گفت که از پیک مصرف عبور کردیم، 
اظهار داشـت: این در حالى است که تابستان هر سال 
بیشترین مصرف آب و برق را داریم و امسال به دالیلى 
مانند کمبود بارندگى ها که کمتر از نرمال بود شرایط 
خاصى به وجود آمد. وى به عبور از بحران کمبود برق 
اشاره کرد و از ثبت رکورد مصرف برق در مرداد امسال 

هم خبر داد.
محمودى با بیان اینکه امسال جزو معدود سال هایى 
بود کـه 98 درصد سـامانه هاى برق کشـور در حدود 
سـه ماه زیربار بود، گفت: نیروگاه هاى ما با 98 درصد 
آمادگى کار کردند و در معرض ریسک بزرگ ترى قرار 
داشتند، سامانه هاى دیسـپچینگ یا کنترل مرکزى 
برق حدنصاب جدید برجاى گذاشتند و با هزاران داده و 
ده ها هزار فرمان و هماهنگى موفق شدند پهنه کشور 

را هوشمندانه مدیریت کنند و زیر بار قرار دهند.  

توقف پرداخت سود صندوق 
سرمایه گذارى بانک ها

 صندوق هاى سرمایه گذارى را بسیارى از کارشناسان و 
مدیران بانکى، فرزندان ناخلف نظام بانکى مى دانند که 
اگرچه تشکیل شدند تا در بازار سرمایه، مشکل گشایش 
تأمین مالى باشند، اما با گذشت زمان، خود به معضلى 
براى تأمین مالى و نظام بانکى کشـور تبدیل شده اند 
و شـرایط را براى ادامـه حیات بانک هـا به خصوص 
با مصوبات شـوراى پـول و اعتبـار و بخشـنامه هاى 
بانک مرکزى براى کاهش نرخ سـود، با مشـکالتى 

مواجه کردند.
 البته بانک مرکزى در بخشنامه اخیر خود براى کاهش 
نرخ سـود بانکى، تالش کرد تا ترمز حرکت بى وقفه 
این صندوق ها را بکشد و شـرایط را به گونه اى پیش 
برد که این صندوق ها هم، در چارچوب نظام بانکى و 
دسـتورالعمل هاى ابالغى، پا به پاى بانک ها حرکت 
کنند و شرایط را براى یک بانکدارى آرام و بدون رقابت 

منفى در حوزه پرداخت نرخ سود سپرده پیش برند.
اما واقعیت آن است که تا پیش از مصوبه بانک مرکزى، 
صندوق هاى سـرمایه گذارى بانک ها، سـود باالیى 
مى دادند و بانک مرکزى نتوانسته بود عایدى الزم را از 
بخشنامه هاى خود براى کاهش نرخ سود در این مسیر 
برداشـت کند. البته نکته حائز اهمیت آن است که آن 
دسته از منابع صندوق ها که در بانک سپرده مى شود 
اجازه ندارند نرخى باالتر از نرخ سود بانکى بپردازد، اما 
به طور قطع، ایـن صندوق ها یکسـرى فعالیت هاى 
اقتصادى هم دارند که ممکن اسـت منجر به حصول 

سود باالتر شود.

ویترین

سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى خبر داد: 
پیامک هاى تبلیغاتى که با شماره هاى شخصى براى مشترکان 
تلفن همراه ارســال مى شــود، تا پایان مهرماه ساماندهى 

مى شوند. 
حسین فالح جوشقانى گفت: پیامک هاى تبلیغاتى که از طریق 
سامانه هاى ارسال پیام کوتاه و با سرشماره هاى مختلف براى 
مشترکان تلفن همراه ارسال مى شد با ایجاد سامانه 800#* 
به طور مناسب ساماندهى شده است.  وى افزود: با توجه به نیاز 
به ساماندهى پیامک هاى تبلیغاتى که با شماره هاى شخصى 
ارسال مى شــوند، ارتقاى ســامانه 195 و راه اندازى بخش 
دریافت شکایات از طریق پیامک ضرورى است تا مشترکان 

تلفن همراه در صورت لزوم بتوانند پیامک تبلیغاتى و شماره 
ارسال کننده را از طریق پیامک به سامانه 195 ارسال کنند.

فالح جوشــقانى درباره پیامک هاى تبلیغاتى که از سوى 
دارندگان کســب و کارهاى جدید ارســال مى شود، گفت: 
موضوع کسب و کارهاى نو و شیوه تبلیغات پیامکى آنها در 
حال حاضر در رگوالتورى در حال بررسى است تا سامانه اى 
براى این بخش طراحى شود که مشتریان کسب و کارها براى 
دریافت کردن یا نکردن پیامک تبلیغاتى از این کسب و کارها 
حق انتخاب داشته باشند. وى افزود: براساس نتایج بررسى 
درصورت نیاز مقررات در این حوزه نیز تدوین و براى تصویب 

به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال مى شود.

مدیرعامل شرکت پشــتیبانى امور دام کشور خبر داد: 
از آغاز ماه محرم ده هزارُتن گوشــت مرغ و دو هزارتن 
گوشت قرمز منجمد مورد نیاز هیئت هاى مذهبى کل 

کشور عرضه مى شود و در این زمینه کمبودى نداریم.
علیرضا ولى اظهارداشــت: در صورت نیاز هیئت هاى 
مذهبى، دوباره گوشــت قرمز و مرغ به بــازار عرضه 
مى شــود.وى گفت: همچنین امســال بــراى هیئت 
هاى مذهبى عرضه گوشــت گرم گوسفندى را تدارك 
دیده ایم که با قیمت مصوب دولتى در اختیار این اماکن 

قرار مى گیرد.
به گفته ولى، طبــق مصوبه تنظیم بــازار هرکیلوگرم 

گوشــت مرغ منجمد با قیمت 53 هزارریال و گوشت 
قرمز منجمــد با قیمــت 230 هزار ریــال تحویل در 
سردخانه ها و هر کیلوگرم الشه گوشت گرم گوسفندى 
با قیمت 315 هزار ریال در اختیار هیئت هاى مذهبى ماه 
محرم قرار مى گیرد. مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور 
دام کشور  اضافه کرد: از آغاز محرم ستادهاى تنظیم بازار 
استان هاى سراسر کشــور براى تأمین مایحتاج هیئت 
هاى مذهبى و عزادارى و نذرهاى مردم فعال شده اند و 
مى توانند به هر میزان که نیاز دارند گوشت مرغ منجمد 
و گوشت قرمز منجمد و گرم از اداره هاى کل پشتیبانى 

استان خود دریافت کنند.

توزیع 12هزارُتن گوشت قرمز 
و مرغ از اول محرم 

ساماندهى پیامک هاى 
تبلیغاتى تا پایان مهر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازى از ارائه 
پیشنهاد به دولت براى افزایش میزان وام بانک مسکن، 
کاهش مدت ســپرده گذارى و همچنین افزایش مدت 

بازپرداخت این تسهیالت خبر داد.
حامد مظاهریان درباره آخرین وضعیت تسهیل شرایط 
وام خرید مسکن گفت: خانه اولى ها یکى از گروه هاى 
اصلى هدف براى خانه دار شــدن هستند که در اولویت 

سیاست هاى وزارت راه و شهرسازى هستند.
وى ادامه داد: تجربه جهانى نیز بر این باور اســت براى 
گروه هایى که در نظر دارند براى نخســتین بار صاحب 
خانه شوند و پول نقد ندارند سیاست هاى رژیم پس انداز 
و تسهیالت باید تقویت شــود. از همین رو در دنیا براى 
این قشر از جامعه حدود 80 درصد خرید مسکن از طریق 

تسهیالت تأمین مى شود.
معاون وزیر راه و شهرسازى در امور مسکن و ساختمان 
با اشاره به تأســیس صندوق پس انداز مسکن یکم از 
خرداد 94 ادامه داد: این صندوق باهدف تسهیل شرایط 
خانه دار شدن براى خانه اولى ها تأسیس شد و تا امروز 
حدود 260 هزار خانوار در این صندوق در بانک مسکن 

پس انداز کردند.
مظاهریان با بیان اینکه نرخ سود تسهیالت مسکن یکم 
در بافت هاى فرسوده 8 درصد و در سایر مناطق شهرى 
9/5 درصد است، گفت: بر اساس شرایط فعلى حاکم بر 
این صندوق تا سقف میزان پس انداز متقاضى در دو دوره 
شش ماهه تسهیالت مسکن پرداخت مى شودکه سقف 

این تسهیالت در تهران 80 میلیون تومان و در شهرهاى 
باالى 200 هزارنفر 60 میلیون تومان و در سایر شهرها 

نیز 40 میلیون تومان است.
وى ادامه داد: سیاســت ما این اســت کــه میزان این 
تسهیالت را افزایش و در عین حال دوره سپرده گذارى 
تســهیالت صندوق مســکن یکم را از دو دوره شش 
ماهه بــه دو دوره پنج ماهه کاهش دهیــم به گونه اى 
که سپرده گذاران به جاى انتظار یکساله براى دریافت 
این تسهیالت بتوانند در یک دوره ده ماهه از تسهیالت 

صندوق مسکن یکم بهرمند شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازى در امور مسکن و ساختمان 
همچنین از رایزنى براى افزایش مدت سقف بازپرداخت 
این تسهیالت که در حال حاضر 12 سال است خبر داد 
و در پاسخ به سئوالى مبنى بر زمان اجرایى شدن شرایط 
جدید صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: در حال حاضر 
این پیشنهادات به کمیته اى در هیئت دولت ارائه شده که 

در حال بررسى منابع و مصارف هستند.
وى تصریح کرد: به اجرایى شدن این پیشنهادات بسیار 

خوش بین هستیم.
مظاهریان همچنین درخصــوص زمان ایجاد رونق در 
بازار مسکن گفت: رونق در بازار مسکن با شیب مالیم 
برمى گردد چراکه اگر در بازگشت رونق به مسکن عجله 
کنیم ممکن اســت با افزایش قیمت ها مواجه شــویم 
بنابراین سیاست وزارت راه و شهرسازى ایجاد رونق با 

شیب مالیم در بازار مسکن است.

به گفته مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازى، 
قیمت مسکن در تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه 

سال قبل 7 درصد رشد داشت.
على چگنى گفت: همچنین تعداد صــدور پروانه هاى 
ساختمان امســال در مقایسه با ســال گذشته 6 درصد 

افزایش یافته است.
وى با اشاره به سیاســت هاى جدید این وزارتخانه براى 

ساخت و ساز در بافت هاى فرسوده گفت: در صددیم تا 
مدت انتظار براى دریافت تسهیالت را به چهار یا پنج ماه 
کاهش دهیم، زمان بازپرداخت این تسهیالت را 20 ساله 
کنیم و همزمان نرخ سود تســهیالت را یک تا 2 درصد 

کاهش دهیم.

چگنى با اشاره به سیاســت هاى بلندمدت دولت ها در 
زمینه مسکن افزود: در 20 سال گذشته سه میلیون نفر از 

تسهیالت مسکن براى خرید خانه استفاده کردند.
وى گفت: در چند سال اخیر 240 هزار نفر براى استفاده 
از تسهیالت خرید مسکن در بانک سپرده گذارى کرده 
اند و تا کنون 20 هزار نفر توانســته اند از این تسهیالت 

استفاده کنند.

بر خالف ســه ماه تابســتان 96 با فرارســیدن پاییز و 
افت تقاضا در بازار اجاره بهاى مســکن، موجران تغییر 
رویکرد داده و امالك خود را با ترکیبى از رهن و اجاره به 

مستأجران پیشنهاد مى دهند.
تابستان 96 فرازهاى زیادى را براى مستأجران کشور 
به همراه داشــت. از همان ابتداى شــروع سال جدید 
زمزمه کاهش نرخ سود سپرده هاى بانکى باعث شد تا 
چند هفته پیش از آغاز نقل و انتقاالت مستأجران، بازار 
اجاره بهاى مسکن دســتخوش تغییرات اساسى شود. 

درست شبیه اتفاقات تابستان سال گذشته. 
اواخر بهار پارســال دولت کاهش نرخ سود سپرده هاى 
بانکى را عملیاتى کرد تا شاید با این کار رونقى به بخش 
صنعت کشور بدهد. اما نه سال گذشته و نه امسال بخش 
تولید کشــور عکس العمل چندانى به کاهش نرخ سود 

بانکى (در کوتاه مدت) نشان نداد.
این در حالى بود که بازار اجاره بهاى مســکن متحمل 
بیشترین تأثیر شد؛ تابســتان 95 نرخ اجاره بها به مدد 
کاهش نرخ ســود بانکى تا 50 درصــد افزایش یافت. 
امســال نیز همین رویه تکرار شــد و نرخ  اجاره بهاى 
واحدهاى مســکونى درحدود 50 درصدى رشــد کرد، 
گرچه مســئوالن، مدیران و دســت اندرکاران مسکن 
معتقدنــد نرخ اجاره بهــا در حدود 10 درصــد افزایش 

یافته است.
در ساعات پایانى تابســتان 96 دیگر خبرى از تقاضاى 
فراوان در بازار اجاره  مســکن نیســت، به گفته فعاالن 
این بخش، بازار اجاره ها از تــب و تاب افتاده و تقاضاها 
با شــروع پاییز رو به افول نهاده است. بر خالف سه ماه 
تابســتان که موجران به هیچ وجه از موضع خود مبنى 
بر دریافت اجاره کوتاه نمى آمدند، اما چند وقتى اســت 
که مالکان واحدهاى خود را بــا ترکیبى از رهن و اجاره 
در فایل بنگاه هاى امالك و ســایت هاى مسکن قرار 

مى دهند.

فصل پاییز به داد مستأجران رسید!

رشد 7درصدى قیمت خانه

طرح افزایش وام مسکن روى میز دولت 

قائم مقام خانه کشاورز با انتقاد از اعالم نشدن نرخ خرید 
تضمینى گندم اظهارداشت:  با آغاز کشت پاییزه، رقم قابل 
توجهى از مطالبات گندمکاران باقــى مانده که این امر 

کشاورزان را با چالش هاى متعددى روبه رو کرده است.
عنایت ا... بیابانى افزود: اکنون کشاورزان به سبب تأخیر 
در دریافت مطالبات خود باید جریمه هاى سنگین ناشى از 
دیرکرد اقساط خود را پرداخت کنند که این امر کشاورزان 
را براى تصمیم گیرى در کشــت آینده گندم ســردرگم 

مى کند.
وى با اشاره به ضرورت پرداخت جریمه دیرکرد اقساط 
گندمکاران از ســوى دولت گفت: براین اســاس انتظار 
مى رود که دولت با اعالم مصوبه اى از بانک ها بخواهد 
که مســاعدت الزم در تأخیر پرداخت اقساط کشاورزان 

صورت گیرد.
قائم مقام خانه کشــاورز با بیان اینکه سکوت در تأخیر 
پرداخت مطالبات گندمکاران خوشــایند نیست، عنوان 
کرد: با گذشــت چند ماه از فصل برداشت، گندمکاران 
با مشــکالت تأخیر در دریافت مطالبات روبه رو هستند 
که ادامه این روند خودکفایى گنــدم را تحت تأثیر خود 

قرار مى دهد.
وى با بیان اینکه انتقاد افراد نســبت به خودکفایى گندم 
منطقى نیست، تصریح کرد: خودکفایى در گندم به عنوان 
یک کاالى اســتراتژیک و مهم امرى ضرورى است و 
اظهارات برخى افراد نســبت به اینکه نرخ گندم جهانى 

پایین تر از داخلى است، منطقى نیست.
بیابانى با اشــاره به ضرورت اســتمرار خودکفایى گندم 
گفت: نرخ گندم جهانى به سبب وقوع برخى مشکالت 
نظیر خشکســالى ممکن است دســتخوش تحوالتى 
قرار گیــرد از این رو واردات گندم سیاســت درســتى

 نیست.
وى با اشاره به ضرورت اعالم هر چه سریع تر نرخ خرید 
تضمینى گندم، یادآور شد: دولت مى تواند خرید تضمینى 
گندم برحسب اســتانداردهاى الزم را  به شرکت هاى 
خصوصى واگذار کند تا با تأخیــر در پرداخت مطالبات 
خودکفایــى گندم دســتخوش تغییــر و تحوالتى قرار

 نگیرد.

در شرایطى که رکود اقتصادى بر دوش واحدهاى صنفى 
ســنگینى مى کند، برخى از آگهى هــاى تجارى وعده 
فروش ماهیانه 50 میلیون تومانى با سوء استفاده از اعتماد  

مصرف کنندگان مى دهند.
فعاالن اقتصادى بــراى رهایى از ایــن گرداب تالش 
فراوانى کرده و براى رونق کســب وکار خود دســت به 
ابتکار عمل  زده و اقدامات مثبــت و حتى منفى در این 

راستا انجام مى دهند.
یکى از این اقدامات که به تازگى با آن برخورد داریم پدیده 
مشترى فروشى، درپیتزافروشى ها و فست فودى هاست 

که تراکت هاى آن نیز در شهر توزیع شده است.
در این آگهى اشاره  شده اســت که چهار خط تلفن یک 
پیتزافروشى با فروش ماهیانه 50میلیون تومان به قیمت 

25 میلیون تومان به فروش مى رسد.

بنابراین گــزارش منظور از فروش خطــوط تلفن یک 
پیتزافروشى، تعطیلى احتمالى یک واحد اجاره اى است 
که به کرات در شهرها مشاهده مى شود و توانایى پرداخت 
اجاره بهاى چند ده میلیون تومانى مکان اســتقرار خود 

را ندارند.
از طرفى رکود حاکم بر بازار ممکن است باعث شود که 
برخى از فعاالن اقتصادى براى رهایى از این مشــکل و 
جلب مشترى بیشتر اقدام به خرید این خطوط تلفن بکنند 

تا به گونه اى خود را از شرایط موجود برهانند.
بنابراین گــزارش در این معامله ظاهــراً قانونى، حقوق 
مشــتریان یا همان مصرف کنندگان دیده نشده است و 
فریب داده مى شوند. در این شــرایط مشتریان به علت 
اعتماد و اقبالى که نسبت به واحد قبلى داشته اند، بدون 

اطالع از ارائه  خدمات از واحد جدید  خرید مى کنند.

بالتکلیفى کشاورزان با آغاز کشت پاییزه
نرخ خرید تضمینى به کشاورزان اعالم نمى شود

معاون فناورى هــاى نوین بانــک مرکزى گفت: 
مقررات صدور چک با ســامانه «صیاد» نسبت به 
گذشته تغییرى نکرده است و صیاد تنها رعایت قواعد 

را به طور کامل کنترل مى کند.
ناصر حکیمى در پاســخ به اینکه با صدور دســته 
چک هاى صیادى، روند صدور دســته چک براى 
مردم چه تغییراتى کرده اســت، گفــت: صیاد یک 
فرآیند داخلى بین بانک ها و بانک مرکزى است، در 

نتیجه مردم با پیچیدگى هاى آن مواجه نمى شوند.
وى افزود: مردم براى گرفتن دسته  چک هاى جدید 
ارتباطى با بانک مرکزى ندارند و مانند گذشــته به 

بانک مراجعه و دسته چک را دریافت مى کنند.
حکیمى با بیان اینکه پیچیدگى و استعالم هایى که 
در مورد دسته چک هاى صیاد انجام مى شود، روند 
کار را براى مردم تســهیل مى کند، گفت: یکى از 
ویژگى هاى ســامانه صیاد این است که درخواست 
صدور دسته چک را مى توان از طریق اینترنت بانک 

ارائه داد و نیازى به مراجعه به شعبه نیست.
معاون فناورى هاى نوین بانک مرکزى با تأکید بر 
اینکه مردم نیازى به گرفتن اســتعالم براى صدور 
دسته چک ندارند، گفت: اســتعالمى که مردم در 
خصوص چک هاى صیادى انجام  مى دهند توسط 
شــخص دریافت کننده چک انجام مى شود و فرد 
گیرنده چک مى تواند استعالم کند تا فرد صادرکننده 
سابقه بدحسابى و چک برگشــتى نداشته باشد و از 

خوش حسابى صاحب چک اطمینان حاصل کند.
وى افزود: ســامانه پیامکى در این زمینه راه اندازى 
شــده که در هر ســاعت شــبانه روز پاسخگوى 
استعالمات انجام شده خواهد بود و با توجه به اینکه 
ممکن است چک ها پشت نویسى و چند بار دست به 
دست شوند امکان اســتعالم تا چند دفعه نیز فراهم 

خواهد بود.
 

مقررات صدور چک 
عوض نشده است

فروش مشترى در پیتزا فروشى 

در ایام خاصى چون محــرم و صفر پخت نذرى 
در هیئت هاى عزادارى افزایش مى یابد که براى 
پخت آن نیاز به ملزومات بسیارى است که نرخ 
اجاره آن در مؤسسات کرایه با یکدیگر متفاوت 

است.
ملزومات تهیه پخت نذرى از دیگ، اجاق گاز، آب 
کش گرفته تا مالقه و سایر وسایل مورد نیاز براى 
یک نذرى است که اکثر هیئت ها ترجیح مى دهند 
و سایل مورد نیاز خود را کرایه کنند که نرخ کرایه 

این ظروف با یکدیگر متفاوت است.
قیمت اجاره دیگ براى پخت غذاى نذرى در ماه 
محرم از 70 هزار تومان شروع مى شود و تا 120 
هزار تومان بسته به سایز دیگ متفاوت است. در 
این میان براى اجاره یک دیگ 10 منى براى یک 
روز از یک مؤسسه باید از 70 تا 120 هزار تومان 
هزینه کرد که این قیمت بســته به ســایز دیگ 

تغییرمى کند.
به عالوه اجاق گاز یکى دیگــر از ملزومات براى 
درست کردن نذرى در هیئت ها به شمار مى آید 
که نرخ اجاره آن از 55 تــا 85 هزار تومان متغیر 
است که در این میان باید عالوه بر نرخ اجاره گاز 
باید نرخ اجاره کپسول را نیز به طور مجزا پرداخت 
کرد که نرخ آن از 30 هزار تا 40 هزار تومان براى 

یک روز متغیر است.
همچنین در کنار ملزومات اساســى براى تهیه 
غذاى نذرى وســایلى چون سبد،لگن، آبگردون 
و مالقه نیز مورد اســتفاده قرار مى گیرد که نرخ 
اجاره این وسایل براى یک روز بین 20 هزار تا 30 

هزار تومان است.
این در حالى است که با وجود حجم زیاد عزاداران 
در هئیت هاى عزادارى، پنکه نیــز جزو یکى از 
ملزومات محسوب مى شــود که نرخ کرایه آن از 

15 هزار تا 30 هزار تومان ادامه مى یابد.
 در مجموع براى اجاره یک دیگ 10منى، اجاق 
گاز، کپســول، آبکــش، لگن و آبگــردون باید 
حدود 180 تــا 190 هزار تومان بــراى یک روز 

هزینه کرد.

اجاره ملزومات 
آشپزخانه هیئت 
چقدر تمام مى شود؟
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ویژگى هاى

  یک گوشى 

44 دوربینه 
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 Fire HD10 آمازون، تبلت جدید
15را معرفى کرد 

11
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 جهیزیه کامل جهیزیه کامل

خیابان هاتف جنب بانک ملى مجتمع زرنگار واحد 58

20 میلیون خرید 
هر ماه فقط 580 هزار تومان

اقساط 4ساله 
بدون

 پیش پرداخت

با 15 سال سابقه درخشان.

طرح
 عقیق 

فاطمیون

آگهى مزایده
نوبت 
اول

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجراى ماده 88 و به استناد ماده 43 قانون تنظیم بخشى از 
مقررات مالى دولت در نظر دارد تعدادى از اماکن ورزشى و تجارى خود واقع در سطح استان را از طریق 
مزایده به مستأجر واجد شرایط براى مدت یکسال واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اطالع 
بیشتر از شرایط به سایت (www.isfahan.msy.gov.ir) و براى دریافت اسناد شرکت در مزایده 
تا تاریخ 96/07/11 به امور قراردادهاى اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه 
دقیق و تکمیل شرایط درخواست خود را به همراه مدارك اعالم شده تا ساعت 12:00 ظهر روز شنبه 
96/07/22 به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد پل 
غدیر تحویل داده و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایى پاکت هاى متقاضیان مورخ 96/07/24 
رأس ساعت 9:00 صبح در محل اداره کل مى باشد. متقاضیان مى توانند قبل ا ز تکمیل اسناد مزایده از 

مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند. 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
م الف: 88780

همه چیز
درباره
تازه ترین

فیلم شهابفف
حسینىحح
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شهاب حسینى ساخت تازه ترین فیلمش که با پروانه ویدئویى ساخته شده با عنوان «مقیمان ناکجا» را به پایان رساند. 
فیلمبردارى «مقیمان ناکجا» همزمان با اواخر روى صحنه بودن نمایش «اعتراف» آغاز شد و در مدت زمانى کمتر 

از یک ماه و 31 جلسه فیلمبردارى به پایان رسید.
آرمان درویش، بازیگرى که با فیلم ویدئویى «چهارشنبه» معرفى شد و یک کمدى-تراژدى سینمایى با 
اشارات پررنگ سیاسى با نام «کمدى انسانى» را آماده اکران در گروه سینمایى آزادى دارد، بازیگر اصلى 

فیلم است.
پریناز ایزدیار، بازیگر کاراکتر «شیرین» در «شهرزاد» هم ایفاگر نقش اصلى زن «مقیمان ناکجا» است. 

احمد ساعتچیان، غزاله نظر و ناهید مسلمى دیگر بازیگران فیلم هستند.
«مقیمان ناکجا» با اقتباسى از نمایشنامه «مهمانسراى دو دنیا» امانوئل اشمیت فرانسوى ساخته شده 
است. مدیریت فیلمبردارى را على قاضى فیلمبردار «ابد و یک روز» که امسال «ویالیى ها» را روى 

پرده داشت، انجام داده است.
داســتان فیلم که بخش عمده ســکانس هاى آن داخلى اســت درباره جوانى اســت که به ناگاه 
وارد یک مهمانسرا مى شــود؛ مهمانسرایى غریب که معلوم نیست کجاســت اما هرچه بیشتر بر 
مختصات مهمانسرا تأمل مى شود بیشتر آشکار مى شود که جوان در جایى  بین مرگ و زندگى قرار

 گرفته است.
شهاب حسینى که پیش تر یک درام سینمایى با نام «ساکن طبقه وسط» را ساخته بود که به غیر از 
قرارگیرى در فهرســت فیلم هاى پرفروش93 از جمله آثار پرمخاطب شبکه خانگى هم بوده، خود 
تهیه کنندگى «مقیمان ناکجا» را برعهده داشته و هیچ بعید نیست که با تبدیل پروانه اثر از ویدئویى به 

سینمایى،  فیلم در جشنواره سى و ششم فجر رونمایى شود.

امیر اسفندیارى، سخنگوى کمیته انتخاب فیلم ایرانى 
اسکار 2018  با تشــریح روند انتخاب فیلم «نفس»، در 
مورد احتمال ضایع شدن حقوق برخى فیلم ها در جریان 
این انتخاب، گفت: حق فیلم «ماجراى نیمروز» یا سایر 

فیلم ها به هیچ وجه پایمال نشد.
بعد از انتخاب فیلم «نفس» از سوى هیئت انتخاب براى 
معرفى در بخش فیلم هاى خارجى در اســکار حرف و 
حدیث هایى در مورد شــکل انتخاب این فیلم شــنیده 
شد. برخى نسبت به این انتخاب موضع گرفتند و عقیده 
داشــتند فیلم هاى دیگرى هم بودند که مى توانستند 
در اسکار شــرکت داشته باشــند. اما امیر اسفندیارى و 
هیئت انتخاب عقیده دارند کــه فیلم «نفس» با 
توجه به تمامى مسائل و به درستى انتخاب 

شده است.
امیر اسفندیارى، سخنگوى هیئت 
انتخاب نماینده ایران در اسکار 
2017 گفت: یک هیئت 9نفره 
که همه آنها افرادى شــناخته 
شده و مجرب هســتند فیلم 
«نفس» را انتخاب کردند. این 
افراد همه از کســانى  هستند که 
در ســینما جایگاه محترمى دارند 
و از افــراد فرهیخته ما محســوب
 مى شــوند. براى این هیئت منافع 
ملى و اینکه چه فیلمــى مى تواند 

به خوبى ایــران را در اســکار نمایندگى کنــد جایگاه 
ویژه اى داشــت. هیئت انتخاب بر اســاس زبان فیلم، 
چگونگى ارتباط برقرار کردن فیلــم با مخاطب جهانى 
و کیفیت فیلم هــا تصمیم گرفتند. البتــه موفقیت هاى 
داخلى و خارجــى فیلم ها نیز این میــان تأثیر گذار بود.

 مجموع تمام این موضوعات باعث شد که فیلم «نفس» 
انتخاب شود.

او ادامه داد: همه چیز بررسى شد و ما به «نفس» رسیدیم. 
البته معتقــدم که اگر هیئت انتخاب دیگرى بود شــاید 
به این انتخاب نمى رســیدند و شاید هم شبیه به همین 
هیئت عمل مى کردند. به هر حــال این میان یک فیلم 
انتخاب مى شود. اسفندیارى در واکنش به انتخاب نشدن 
فیلم «ماجراى نیمروز » و معرفى نکردن آن به اســکار 
گفت: به هیچ عنوان چنین توصیفــى درباره اینکه حق 
فیلم «ماجراى نیمروز» نادیده گرفته شده است صحت 
ندارد. «ماجراى نیمروز» از دیدگاه هیئت انتخاب فیلمى 
خوب، مهم و قابــل اعتنا بود. این فیلم بــه دلیل اینکه 
شاخصه هاى مهمى را داشت بین ده فیلم منتخب قرار 
گرفت. به هیچ وجه نگاه غیر حرفه اى به این فیلم صورت 
نگرفته است.«ماجراى نیمروز » از تمامى جهات با فیلم 
هاى دیگر مقایسه شد و مورد بررسى قرار گرفت ولى به 
فهرست بعدى راه پیدا نکرد و این موضوع و عدم راهیابى 
آن چیز عجیبى نیست. «ماجراى نیمروز» قربانى نشد 
و فیلمى که انتخاب شــد حاصــل رأى اکثریت هیئت 

انتخاب بود.

مهراب قاســم خانــى، نویســنده و بازیگر ســینما، 
اینستاگرامش را با بیان خاطره اى از دوران فعالیتش در 

فیسبوك به روز کرد. 
قاسم خانى که یکى از فعاالن شــبکه مجازى است، 
در اینســتاگرامش خاطــره اى جالب تعریــف کرد و 
نوشت: « اوایل دوران فیســبوك، من کم کم داشتم با 
جذابیت هاى شناخته شدن آشــنا مى شدم. تازه موفق 
شده بودم که اسمم وارد ویکیپدیا بشه. البته تنها توضیح 
جلوى اسمم "همسر شقایق دهقان" بود... توى همین 
دوران شیرین بود که یه روز یه نفر برام توى فیسبوك 
مسیج فرستاد و نوشت، زشته که صفحه فیک براى آقاى 
قاسم خانى درست کردید. منم جوابش رو دادم که خودم 
آقاى قاسم خانى هستم و اگه مى خواستم صفحه فیک 
درست کنم به اسم محمدرضا گلزار درست مى کردم نه 
قاسم خانى. قانع نشد. گفت مطمئنم خودش نیستید و من 
سه تا سئوال ازتون مى پرســم که اگه جواب دادید باور
مى کنم. خوشم اومد. بازى بانمکى بود. با خیال راحت 
گفتم باشه بپرس. پرسید گوشى آقاى مدیرى چیه؟ چه 
مى دونستم؟ مهران هفته اى یه گوشى عوض مى کرد. 
منم اصًال اهل گوشى نبودم که اگه دیده بودم هم بدونم 
چیه. همین رو بهش گفتم. یه لبخند فرستاد که معنیش 
این بود که خر خودتى. قضیه برام جدى تر شــد. گفتم 
سئوال بعدى رو بپرس. پرســید تولد آقاى رضویان چه 
روزیه؟ کًال حدودش رو هم نمى دونستم. ارفاق هم کرد. 
گفت ماهش رو هم بگى کافیه. دیگه شاکى شدم. گفتم 
اینا چیه مى پرســى؟ من تولد خودم رو به زور یادم نگه 
مى دارم. یه سئوال بپرس که مربوط به خودم باشه. بازم 

لبخند فرســتاد و گفت باشه. پالك 
خونه پدرى خانم دهقان چنده؟... 

بلد نبودم... خب خونه شون ته 
کوچه بن بست بود و پالك 
دونستن الزم نداشت. اومدم 
توضیح بدم، گفت خجالت 
بکش. زشته. زشته. آدماى 
عقده اى به اسم بقیه صفحه 

باز مى کنن. دیگه هر چى هم 
مســیج دادم جوابــم رو نداد... 

آخرش نتونستم ثابت 
کنــم خودمم. 
قشنگ تحقیر 

شدم.»

فیلــم جدیــد «IT» با عبــور از «جن گیــر» رکورد 
پرفروش ترین فیلم ترســناك تاریخ سینماى آمریکا 

را به خود اختصاص داد.
 فیلــمIT  اقتبــاس ســینمایى از رمــان نوشــته
 «اســتفن کینگ» که پیش از این بــا فروش 117/2 
میلیون دالرى رکورد فروش آغازین فیلم هاى ترسناك 
را در آمریــکا به نام خــود ثبت کرده بود با رســاندن 
فروش خود بــه بیــش از 236 میلیــون دالر عنوان 
موفق ترین فیم ترســناك تاریخ ســینماى آمریکا در 
گیشــه را از «جن گیر» ســاخته کالســیک «ویلیام 

فردکین» گرفت.
فیلم «جن گیــر» در ســال 1973 به فــروش 232 
میلیون دالرى در ســینماهاى آمریکا دست یافته بود 
و البته این فیلم هنوز با 441 میلیــون از فروش 404 
میلیون دالر IT   در گیشــه بین المللى پیش اســت 
البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که فروش فیلم
 «جن گیر» بدون احتســاب تورم محاسبه شده است و 
همچنین این فیلم پس از اکران اولیه، دو بار دیگر نیز 

اکران شد.
فیلــمIT  بــه کارگردانــى «آنــدرس موچیتــى»

 درباره یک دلقک ترسناك اســت و بر اساس رمانى 
با همین نــام از معروف ترین آثار «اســتفن کینگ» 
ساخته شــده است و داســتان آن درباره هفت کودك 
اســت کــه در شــهر کوچکــى بــا یــک قــدرت 
ماوراء الطبیعه شــیطانى رو به رو مى شوند که در قالب 
یک دلقک ترســناك به نام «پنى وایز» ظاهر شــده

 است.

رامبد جوان در برنامه «ســى و پنج» درباره حضور 
دوباره «جناب خــان» در «خندوانــه» توضیح داد 
و درباره ســخنان رشــیدپور گفت: طبق آمارى که 
تلویزیون به ما داده اســت، با 71 درصد تماشــاگر 

پربیننده ترین برنامه هستیم. 
فریدون جیرانى شامگاه شــنبه اول مهر ماه میزبان 
رامبد جوان در برنامه اینترنتى «ســى و پنج» بود. 
در ابتداى این برنامه محمد بحرانــى در گفتگویى 
کوتاه دربــاره رامبد جــوان و آثارى که در ســینما 
و تلویزیون دیده اســت ســخن گفت و نقش او در 
«خانه ســبز» را بســیار مؤثر و فراموش نشــدنى

 توصیف کرد.
ســپس جوان در آغاز گفتگو، در پاســخ به سئوال 
جیرانى دربــاره ماجــراى نبــود «جناب خان» در 
«خندوانه» و مشکالتى که پیش آمد گفت: هیچگاه 
دوست نداشتم که «جناب خان» از «خندوانه» جدا 
شود، اما یکسرى مسائل دست به دست هم دادند و 
این اتفاق رخ داد. به نظــرم ماجراى «جناب خان» 
نتیجه لجبازى و تصمیم گیرى غلط بود و در هر حال 
من همیشه آغوشم براى او باز است و آماده مذاکره 

براى حضور دوباره اش در برنامه هستم.
این بازیگر در ادامه درباره آثارى که از سینماى ایران 
و جهان در ســنین کودکى تماشا کرده است، گفت: 
«قلعه عقاب ها» را بعد از انقالب دیدم و خیلى دوست 
داشتم. فیلم «گل هاى داودى» خیلى پر رنگ به یادم 
است که از فیلم هاى بعد انقالب بود. «بروس لى» و 
«جرى لوییس» را خیلى دوست داشتم و به نظرم در 

عرصه کمدى بى نظیر بود.

او اضافه کرد: از خانواده هایــى بودیم که خیلى زود 
ویدئو خریدیم و فیلم «طالــع نحس» اولین فیلمى 

بود که دیدم و حسابى ترسیدم، از بچه هایى هم 
بودم که وقتى مى ترسیدم پیش پدر و مادرم 

مى خوابیدم و یادم هســت پس از دیدن 
این فیلم تا یک هفته مستمر پیش آنها 

مى خوابیدم.
جــوان همچنین گفــت: با دیدن 
«هشــت و نیم» فلینى، سینما 
برایم جدى شد. هر چند آن موقع 
نفهمیدمش و بعــد پازولینى و 
فیلم «انجیل به روایت متى» 

بار دیگر دگرگونم کرد.
بازیگر «خانه ســبز» درباره 
نحوه حضــورش در تلویزیون 

و بازى در سریال «همسران» 
توضیــح داد: در دانشــگاه تئاتر 

قبول شــدم و به دالیلى نتوانستم 
آن را ادامه بدهم تا اینکه با دوستانم 

یک گــروه تئاترى تشــکیل دادیم و 
اولین بارى که جلــوى دوربین رفتم عید 

ســال 73 در برنامه اى بــه کارگردانى حمید
 جبلى و ایرج طهماســب بود که اصًال هم دیده 

نشدم.
او افــزود: ما تئاتــرى در فرهنگســراى بهمن کار 
مى کردیم که طراح صحنه آن همسر فرهاد جم بود 
و او وقتى بازى من را در تئاتر دید براى «همسران» 
دعوتم کرد و این ســریال اولین کار جدى من بود و 

یکى از نقاط عطف زندگى ام، آشنایى با مسعود رسام 
و بیژن بیرنگ بود. بعد از آنکه چند سکانس در این 
سریال بازى کردم روزى بیژن بیرنگ با من تماس 
گرفت و گفت: «براى قسمت آخر "همسران" یک 
نقش هســت که کار خودته.» وقتى ایــن جمله را 
شنیدم در پوست خودم نمى گنجیدم، بیژن بیرنگ به 

من گفت کار خودته! خیلى خوشحال بودم.
جوان درباره ســریال «خانه ســبز» هم بیان کرد: 
براى این ســریال من و خانــم مهین ترابى اولین 
نفراتى بودیم که دعوت شــدیم و ابتدا قرار بود 
آقاى مهدى هاشــمى و خانــم آدینه نقش پدر 
و مادر من را ایفــا کنند که بنا بــه دالیلى این 
اتفاق رخ نداد. تا اینکه یک شــب بیژن بیرنگ 
به من زنــگ زد و گفت:«امشــب مى خواهیم 
با خســرو شــکیبایى درباره بازى نقش پدر تو 
در ســریال صحبت کنیم خبر نهایى شــدنش 
را بهت مى دهم»، از اســترس داشــتم مى مردم 
تا اینکه ســاعت 2 بامــداد زنــگ زد و گفت:«با 
خسرو قطعى کردم»، خیلى خوشــحال بودم بازى 
کردن با خســرو برایم یک آرزو بود زیــرا که قبل 
از آن «هامــون» که شــاهکار بازیگــرى اش بود 

را دیده بودم.
این بازیگر دربــاره اولین دیدارش با شــکیبایى و 
رفاقتى که با هم پیــدا کردند گفــت: اولین بار در 
دورخوانى متن ســریال با خســرو روبه رو شدم و 
وقتى که به سبک خودش روى صندلى نشسته بود 
و متن را مى خواند حســابى مجذوبش شده بودم و 
زمانى که فهمیدم که تعداد بســیار زیادى سکانس 

مشترك با او دارم خیلى ترسیدم. او با من در عرض 
چند دقیقه کارى کرد که نه تنهــا من را با نوع بازى 
آشــنا کرد بلکه به نحوى رابطــه اى بین مان ایجاد 
کرد که به دو دوســت صمیمى باهم تبدیل شدیم 
و کلى خاطــرات بى نظیــر بــا او دارم و امیدوارم 
روزى ظرفیــت فرهنگى جامعه مان بــاال برود که 
بتوانم بازگو کنم. فکر مى کنم هیچ وقت در ســینما 
اینطور که عاشق خســرو بودم، عاشق کسى نبودم. 
او با همه محیطــش رفیق مى شــد و ارتباط برقرار 

مى کرد.
در بخــش دیگــر ایــن برنامــه، جــوان درباره 
اظهارنظــر رشــیدپور، دربــاره اینکــه او در یک 
برنامــه «خندوانــه» را پرمخاطب تریــن برنامه 
تلویزیــون اعــالم کــرده بود،گفتــه بــود:  «به 
یک نفــر گفتنــد مرکز زمیــن کجاســت؟گفت 
همینجــا! "خندوانــه" قطعــًا پربیننــده اســت
 اما بایــد به آمار اســتناد کنیم»، گفــت: من بدون 
آمار صحبــت نکــردم، واقعــًا طبق آمــارى که 
تلویزیون به مــا داده، با حدود 71 درصد تماشــاگر 
پربیننده ترین برنامه تلویزیــون بوده ایم و بعد از ما 
«دورهمى» و «90» عادل فردوسى پور قرار داشتند.

 من هم قصد خودنمایى نداشتم و به نظرم سئوال از 
این دوست نازنینم به نحوى تحریک کننده پرسیده 

شده بود. 
جوان در پایان درباره سوژه فیلم بعدى اش گفت: فیلم 
بعدى من یک اثر کمدى راجع به جوانانى است که 
در فضاى مجازى تالش مى کنند خود را به شهرت 

برسانند.

پرسش و پاسخ هاى فریدون جیرانى با رامبد جوان درباره همه چیز 

ماجراى «جناب خان» نتیجه یک لجبازى بود
که خیلى زود ده هایــى بودیم
اولین فیلمى  «طالــع نحس»

ى ترسیدم، از بچه هایى هم 
سیدم پیش پدر و مادرم 
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 مستمر پیش آنها 
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همه چیز درباره تازه ترین فیلم شهاب حسینى

با پرفروش ترین فیلم ترسناك تاریخ سینما آشنا شوید

رکورد «جن گیر» شکسته شد

بالیى که یک ناشناس 
سر مهراب قاسم خانى 

آورد

8اسکار 2018  با تشــریح
مورد احتمال ضایع شدن
این انتخاب، گفت: حق ف
فیلم ها به هیچ وجه پایمال
بعد از انتخاب فیلم «نفس
بخشفیلم ها معرفى در
حدیث هایى در مورد شــ
شد. برخى نسبت به این
داشــتند فیلم هاى دیگ
در اسکار شــرکتداشته
هیئت انتخاب عقی
توجه به تمام
شده است
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ا
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زم ب ب م و ب ربو لبپرس و ی رم ى
لبخند فرســتاد و گفت باشه. پالك 

خونه پدرى خانم دهقان چنده؟... 
بلدنبودم... خبخونه شون ته 
کوچه بن بست بود و پالك 
دونستن الزم نداشت. اومدم 
توضیح بدم، گفت خجالت 
بکش. زشته. زشته. آدماى 
عقده اى به اسم بقیه صفحه 

باز مى کنن. دیگه هر چى هم 
مســیج دادم جوابــم رو نداد... 

آخرش نتونستم ثابت 
کنــم خودمم. 
تحقیر تقشنگ

شدم.»
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تمدن هاى باستانى معتقد بودند که لیمو ترش مى تواند تمامى سموم را از بدن دفع کند و برخى از تحقیقات اخیر نیز نشان داده است که این موضوع مى تواند صحیح باشد. 
لیمو خاصیت ضد باکترى و ویروسى قوى داشته و مى تواند سیستم ایمنى بدن را تقویت کند. این ماده در مبارزه با عفونت ها نیز به علت داشتن سطح قابل توجهى از ویتامین C ، بیوفالونوئید، اسید سیتریک، کلسیم، منیزیم ، پکتین

 و لیمونن بسیار مؤثر و مفید است.حتماً شما هم شنیده اید که آغاز روز با آبلیموى گرم به عنوان یک انرژى دهنده  طبیعى عمل کرده و مى تواند سطح PH بدن را متعادل سازد.

آبلیمو مى تواند به عرق کردن بدن کمک کند که همین امر نیز باعث پایین آمدن 
تب بدن خواهد شد.

لیمو در تحریک تولید یک ترکیب شیمیایى به نام سیترات ادرار مفید است. این یک ترکیب کلیدى در جلوگیرى از 
تشکیل سنگ کلیه است.

لیمو یک عامل پاکسازى طبیعى براى پوست است که به علت داشتن خاصیت آنتى باکتریایى و ضد قارچى اش در حل مشکالت آن مى تواند مؤثر باشد.

بیوفالونوئید در لیمو مسئول کاهش رادیکال هاى آزادى است که مى تواند باعث آسیب به پوست و پیرى آن شود.

کمى آبلیمو را با جوش شیرین مخلوط کنید. این یک ترکیب طبیعى
 براى سفید کردن دندان هاست.

 

شما مى توانید محل هاى مختلف منزل را با لیمو آغشته کنید تا از ورود مورچه ها، مگس و سوسک جلوگیرى کنید.

ترکیب چاى سبز و آبلیمو مى تواند به اندازه  آسپرین براى درمان و تسکین سر درد مؤثر باشد.

استفاده از آبلیموى تازه بر روى خراش ها و بریدگى ها مى تواند محل آن را ضد عفونى کند.

لیمو در درمان لثه  عفونى و خونریزى کرده مؤثر بوده و مى تواند درد دندان را تسکین دهد.

بوى طراوات لیمو مى تواند به کاهش نشانه هاى افسردگى کمک کند و سطح 
انرژى بدن را نیز افزایش دهد.

کند. کاهش سطح سموم در بدن مى تواند به کاهش التهاب در مفاصل کمک کند.لیمو مى تواند سموم و باکترى ها را به دلیل داشتن خاصیت ادرار آورش، از بدن دفع 

ن بردن لکه هاى 
مو به همراه نمک در نگهدارى از لباس و از بی

مقدارى آبلی

موجود بر روى آن مؤثر است.
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نیز کمک مى کند.کند تا بهتر نفس بکشند وبه پاکسازى راه هاى هوایى لیمو مى تواند به افرادى که از آسم رنج مى برند کمک 

لیمو به پایین آمدن تب کمک مى کند

لیمو در جلوگیرى از تشکیل سنگ کلیه مفید است

لیمو مى تواند آکنه و مشکالت پوستى را درمان کند

لیمو مى تواند به جوانسازى کمک کند و نشانه هاى پیرى را نیز کاهش دهد

لیمو یک دفع کننده حشرات طبیعى است

لیمو به تسکین سردرد کمک مى کند

لیمو به بهبود حالت روحى شما کمک مى کند
لیمو کمک مى کند بهتر نفس بکشید
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لیمو به تسکین عالئم آرتروز کمک مى کند
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مى تواند تمامى سموم را از بدن دفع کند و برخى از تحقیقات اخیر نیز نشان داده است که این موضوع مى تواند صحیح باشد. 

Cدن را تقویت کند. این ماده در مبارزه با عفونت ها نیز به علت داشتن سطح قابل توجهى از ویتامین C ، بیوفالونوئید، اسید سیتریک، کلسیم، منیزیم ، پکتین
H شنیده اید که آغاز روز با آبلیموى گرم به عنوان یک انرژى دهنده  طبیعى عمل کرده و مى تواند سطح PH بدن را متعادل سازد.

ث پایین آمدن 

کمى آبلیمو را با جوش شیرین مخلوط کنید. این یک ترکیب طبیعى
ا و بریدگى ها مى تواند محل آن را ضد عفونى کند. براى سفید کردن دندان هاست.
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12 لیمو به عنوان یک ضد عفونى کننده موضعى مؤثر است

لیمو براى بهداشت دهان و دندان بسیار مؤثر است

مو یک بافت مرده است و ما نمى توانیم آسیب هایى را که به آن وارد مى شود را به طور دائم ترمیم کنیم. 
نکته مهم در نگهدارى از مو این است که کارهاى شیمیایى نظیر فر زدن و بیرنگ کردن را به حداقل 

برسانیم چون باعث تضعیف مو مى شوند.
موى معمولى اکثر مواقع خوب و سالم به نظر مى رسد، براى این نوع مو باید شامپوى موى معمولى 

را انتخاب کرد.
اجازه دهید که موهایتان در حال شستشو به طور طبیعى رها باشــند، قدرى شامپو روى کف دستتان 
بریزید، باید بدانید که چقدر شامپو استفاده کنید آنقدر که کف مناسبى تمام روى موهایتان را بپوشاند، شامپو 
را در دستتان کف کنید و سپس آن را به روى موهایتان بمالید، از پوست سر شروع کرده و آن را با ماساژ آرام 
ولى دقیق نوك انگشتان روى موهایتان بمالید. از جمع کردن موها به سمت باال و روى سر و مالش زیاد از حد 
بپرهیزید، براى خشک کردن مو با استفاده از یک حوله خشک و تمیز با دقت به موهایتان ضربه بزنید تاخشک شوند.

در حالى که موها هنوز مرطوب است با استفاده از برس یا شانه دندانه درشت به طور آرام رو به پایین شانه بزنید، از نزدیکى 
نوك موها شروع و کارتان را به سمت باال و به طرف ریشه ها ادامه دهید، مو را وقتى که خیس و آب چکان است با سشوار خشک نکنید، با 
سرعت حداقل و پایین ترین درجه حرارت گرماى سشوار را روى یک نقطه متمرکز نکنید چون مى تواند رطوبت را از مو گرفته و آسیب جدى به آن وارد کند.
شانه کردن بسیار زیاد مو، بستن زیاد مو، فر کردن و بیرنگ کردن مو از عوامل ایجاد موخوره است. آسیب هاى حرارتى ناشى از استفاده مکرر از سشوار 

نیز در ایجاد موخوره مؤثر است.

روش صحیح شستن مو

بیوشــیمیدان ها اخیراً به بررسى دقیق ترکیباتى 
در روغــن زیتــون اقدام کــرده تــا دریابند چرا 
ایــن محصــول مفید فوایــدى ماننــد کاهش 
وزن و پیشــگیرى از دیابــت نــوع 2 را نیز ارائه

مى کند.
مصرف روغن زیتون دیر زمانى اســت که یکى 
از بهتریــن روش ها براى دریافــت چربى هاى 
دوســتدار قلب و ســالم از رژیم غذایى محسوب 
مى شــود. رژیم غذایــى مدیترانــه اى یکى از 
گزینه هایى اســت که فواید ســالمت بسیارى 
از جمله محافظــت از مغز در برابــر زوال عقل و 
از بیــن بردن ســلول هــاى ســرطانى را ارائه 

مى کند.
طى مطالعه اى جدیــد، پژوهشــگران ترکیبى 
به نــام اُلئوروپین کــه در روغن زیتــون یافت 

مى شود را مورد آزمایش قرار
 دادنــد. آنهــا دریافتنــد 
که اُلئوروپین بــه بدن در 

تولید انســولین بیشتر کمک 
مى کند که به تنظیم سوخت 

و ســاز کمک مى کند و اجازه 
مى دهد ســلول ها از قند بــراى تولید 

انرژى اســتفاده کنند که این شرایط 
احتمال ذخیره آنهــا و افزایش وزن 
را کاهــش مــى دهــد. همچنین 
پژوهشــگران کشــف کردنــد که 

ترکیــب اُلئوروپین به کاهش ســطوح 
ســمى هورمونــى به نــام آمیلیــن کمک 
مى کند که در افراد مبتال بــه دیابت وجود

 دارد.

کاهش وزن با کمک زیتون
رررررررقرار ایش 
افتنــد 
 بدن در 

کککککککککککککککمککککک شتر
یم سوختت

کند و اجازه 
ها از قند بــراى تولید
کنند که این شرایط 
ــا و افزایش وزن
 دهــد. همچنین

شــف کردنــد که 
 به کاهش ســطوح 

ى به نــام آمیلیــن کمک 
د مبتال بــه دیابت وجود

نتایج یک مطالعه نشــان داد اثرات نامطلوب 
سیگار الکترونیکى اگر 

بیشتر از سیگارهاى توتونى 
نباشد، کمتر از آن هم نیست و 
مصرف این سیگار با افزایش 
شــدید فشــار خون و ابتال به 

بیمارى هاى قلبى همراه است.
پس از آنکه محققان دریافتند، مصرف سیگار 
الکترونیکى با بروز نشــانه هاى بیمارى قلبى 
همراه اســت، نگرانى هاى تازه درباره ایمنى 

سیگارهاى الکترونیکى مطرح شده است. 
نتایج یک مطالعه صورت گرفته نشــان داده 
است، سیگار الکترونیکى موجب آسیب به ریه 
شده و احتمال عفونت ریوى را شدیداً افزایش 
مى دهد؛ نتیجه یک مطالعه دیگر نیز نشــان 

مى دهد که ســیگارهاى الکترونیکى ریه ها را 
مسموم مى کنند، اثربخشى سیستم ایمنى را 
کاهش مى دهند و موجــب تحریک فعالیت 
باکترى هایى مى شــوند که درنهایت به طور 
بالقوه اى، ابرمیکروب ها را کشنده تر مى کنند. 

از طرفى، استعمال این نوع سیگار، فشار خون 
را افزایش مى دهد و موجب بروز بیمارى هاى 
عروق کرونر، ســکته مغزى، نارسایى قلبى و 

فیبریالسیون دهلیزى مى شود.  
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کمبود آهن یکى از شایع ترین و فراگیرترین اختالالت 
تغذیه اى در جهان است. متأسفانه عده زیادى از مردم 
اطالعات چندانى از آهن و یا اینکه چگونه بفهمند مبتال 
به کمبود آهن هســتند ندارند. در واقع بســیارى از ما 
نمى دانیم سطح آهن بدنمان چقدر است. در ادامه شما را 

با عالئم کمبود آهن آشنا مى کنیم.

خسته هستید
آهن براى به حرکت درآوردن اکسیژن در بدن ضرورى 
است. بنابراین یکى از اولین نشــانه هاى کمبود آهن 
خستگى شدید است. ســطح آهن کافى براى کاهش 

احساس خستگى و ضعف ضرورى است.

 سردى دست و پا
سرد شدن دست و پاها از نشانه هاى کمبود آهن است 

چون بدن به آهن نیاز دارد تا گرما تولید کند.

رنگتان پریده
کمبود آهن باعث مى شــود ســلول هاى قرمز خونى 
کاهش پیدا کنند که در نتیجه باعث رنگ پریده شــدن 
ظاهرتان مى شــود. اگر صورت، انگشتان پا، انگشتان 
دســت، داخل لب ها، لثه ها و داخــل پلک هاى پایین 
از حد معمول کمتر قرمز بود ممکن است مقصر کمبود 

آهن باشد.

ناخن هاى خشک و شکننده اى دارید
آهن براى رشد بافت ســالم ناخن مورد نیاز است. اگر 
متوجه شدید ناخن هایتان در طول خود شیارهایى دارند 
و یا به سادگى مى شــکنند و ترك مى خورند، مى تواند 

نشانه ابتال به کمبود آهن باشد.

ظاهر زبانتان عجیب شده
اگر ظاهر زبانتان رنگ پریده یا صاف باشــد مى تواند از 
عالئم کمبود هموگلوبین در جریان خون باشد که نتیجه 

اش مى شود سطح پایین آهن.

 خیلى ساده از نفس مى افتید
متوجه شــده اید که بعد از باال رفتن سریع از پله ها و یا 
انجام ورزشى ســبک از نفس مى افتید؟ ممکن است 

دلیلش کمبود آهن باشد.

 موهایتان مى ریزد
آهن یکى از مهمترین مواد معدنى براى موهاست اگر 
حس کردید موها آن شادابى گذشته را ندارند و یا بیش از 
حد معمول مى ریزند، ممکن است کمبود آهن از عوامل 

نهان این مشکل باشد.

 آنچه باید درباره کمبود آهن بدانید

 آنچه باید درباره کمبود آهن بدانید

دارچین که از آن به عنوان رمز 
جوانى یاد شده عالوه بر هزاران 
خاصیــت آرام بخش و تقویت 
کننده سیســتم ایمنى بدن نیز 

هست.
رضا سعیدى، متخصص تغذیه 
گفت: دارچین عالوه بر بهترین 
دارو بــراى دردهاى عضالنى، 
خاصیت آرام کننده و شادکننده 
دارد و از بســیارى از داروهاى 
آرام بخش بهتر اســت. وى 
گفت: دارچین رمز جوانى است 
و مصرف  روزافزون آن انسان 
را ســالم نگه مى دارد این گیاه 
کلیه ها را گرم مى کند، ضعف کمر 
و پا ها را از بین مى برد و کم خونى 

را نیز درمان مى کند.

آشنایى با دارویى 
براى دیابتى ها

لیمو یک سفیدکننده  طبیعى براى دندان هاست
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یهویى نسل هواداران عوض شد؟!
 علیرضــا منصوریان و اســتقاللى که آرزوى 
سرمربیگرى اش را داشــت فصل قبل با یارى 
فیفا و حمایت هواداران نایب قهرمان شــد. او 
که ابتداى فصل پیش هم با اســتقالل تا یک 
رده ماقبل انتهاى جدول پیش رفته بود در پایان 
هر بازى با شعارهاى حمایت آمیز طرفداران تیم 
به هفته پنجم، ششم و در نهایت هفتم رسید و 
از زمین بلند شــد. رفته رفته با تیم هاى باالى 
جدول شانه به شانه به رقابت پرداخت و در آخر با 
آمارى قابل توجه و عنوان دومى به کارش پایان 
داد. طرفداران استقالل تا شبى که تیمشان با 
شش گل به العین نباخته بود هم از منصوریان 
حمایت کردند ولى اتفاقــى که در آن دیدار رخ 
داد باعث شد تماشــاگر تیم از آن هفته به بعد 
ماجراهاى تیمش را فارغ از نــگاه حمایتى از 
«داش علی منصور» دنبال کند. هوادارى که در 
فضاى مجازى از کادر فنى خواهش می کرد با 
همان تیم جوان کار را در لیگ هفدهم آغاز کند 
در طول دوران نقل و انتقاالت نظاره گر عملکرد 
باشگاه و برآورده شدن خواسته هاى منصوریان 

بود تا اینکــه در لیگ دید تیــم محبوبش در 
آبادان، تهــران، تهران و باز هــم تهران و در 
نهایت جم چه نتایجى گرفت و تیم چه سبک 
فوتبالى را ارائه می داد. اینکه منصوریان مدعى 
می شود نسل هواداران اســتقالل تغییر کرده 
و آن زمان که او بین متولدیــن دهه 30 و 40 
مسابقات استقالل را می دیده شکل طرفدارى 
متفاوت بوده، نمى تواند ادعایى درســت باشد. 
اگر نسل تغییر کرده پس آنهایى که یک فصل 
از او پشــتیبانى کرده اند از چه نســلى بودند؟ 
منصوریان باید بداند لیــگ برتر 15 تیم دیگر 
هم دارد و هوادار روند حرکتى دیگر تیم ها را نیز 
می بیند و با قیاس مسابقات و نتایج تیم هاست 
که از کادر فنــى تیمش گله مى کنــد و ایراد 
مى گیرد. منصوریان چه زود فراموش کرد همین 
نسل بودند که پاي  او ایســتادند و در روزهاى 
قبل از رسیدن به آرزویش، پارچه نوشته هایى 
را روى صندلى هــاى آزادى پهــن مى کردند 
که بیانگــر روزشــمار آمدنش به اســتقالل

 بود!

خبرى براى خشم کى روش  

در شرایطى که ســایت فیفا رســماً بازى ایران با 
توگو را در تقویم بازى هاى دوستانه خود گنجاند و

 شهر کازان را به عنوان میزبان این بازى اعالم کرد، 
رسانه هاى روسیه مدعى شدند این بازى لغو شده 
و در کازان برگزار نخواهد شــد. سایت «اسپورت» 
روسیه مدعى شد بازى دوستانه تیم هاى ملى فوتبال 
ایران و توگو که قرار بود روز 13 مهر ماه سال جارى 
به میزبانى ورزشگاه کازان برگزار شود، لغو شده است. 
این سایت نوشت:  وزیر ورزش جمهورى تارتارستان 
خبر لغو بازى ایران و توگو را داد ، خبرى که به صورت 

شفاهى در اختیار آنها قرار گرفته است.

«والدیمیر لئونــوف»، وزیــر ورزش جمهورى 
تاتارستان در حالى این خبر را در اختیار رسانه هاى 
روســى قرار داده که هنوز مشخص نیست موضع 
فدراســیون فوتبال در قبال این خبر چه باشــد به 
خصوص که هماهنگى هاى انجام بازى تدارکاتى 
با توگو از مدت ها قبل انجام شده و به تازگى به تأیید 
فیفا هم رسیده بود. تیم ملى فوتبال ایران 18 مهر 
ماه سال جارى بازى دوستانه اى با روسیه به عنوان 
میزبان جام  جهانى 2018 در ورزشگاه کازان برگزار 
خواهد کرد. کازان یکى از 12 ورزشگاه میزبان جام  

جهانى 2018 روسیه است.

جایگاه سپاهان و استقالل، کاذب است 
نصف جهان  در پایین جدول رده بندى لیگ برتر  
تعدادى از قهرمانان حضور دارند و قطعاً جایگاه آنها 
در این مرحله کاذب است و مى توانند تا رده هاى 
باال پیش روند.اتفاقات و نتایج غیرقابل پیش بینى 
و دور از انتظار در بازى هاى این فصل از لیگ برتر 
سبب شده تا تیم هاى حاضر در این رقابت ها در 
جایگاه هایى قرار بگیرند که کمتر کسى انتظار آن را 
داشته است. کسب نتایج فوق العاده و صدرنشینى 
تیم تازه لیگ برترى پارس جنوبى جم و ادامه روند 
رو به رشد و عملکرد درخشان پدیده و قرار گرفتن 
در رده دوم جدول را مى توان مهمترین اتفاقات و 
تحوالت جــدول در رقابت هاى این فصل لیگ 

برتر برشمرد.
تیم دوســت داشتنى سپیدرود رشــت و سیاه 
جامگان مشهد که همواره در قعر جدول به سر 
مى برند، در رده هاى میانى جدول قرار گرفته اند؛ 
نه سپیدرود رشــت مى خواهد از دیگر تیم تازه 
لیگ برترى، یعنى پــارس جنوبى جم، عقب 
بماند و نه سیاه جامگان دوست دارد زیر سایه 

دیگر تیم همشهرى خود باشد.

وقتى رده هــاى باالیى جدول بیــن تیم هاى 
شگفتى ساز و جویاى نام تقســیم شده باشد، 
دیگر به جز رده هاى پایین و قعر جدول جایى 
براى سایر تیم هایى که بیشــتر آنها مطرح و 
باســابقه هســتند، وجــود نخواهد داشــت. 
رقابت هاى فشــرده این فصل باعث شــده تا 
پنج رده آخر جدول رده بندى در اختیار قهرمان 
فصل گذشــته جــام حذفى (نفت تهــران) و 
قهرمانان لیگ هاى برتر دوازدهم (استقالل)، 
چهاردهم (ســپاهان) و پانزدهم (اســتقالل 

خوزستان) قرار گیرد.
حضور این تعــداد از قهرمانان لیــگ برتر در 
رده هاى پایین و قعر جدول رده بندى از یک سو 
تعجب برانگیز و دور از انتظار است و از سویى 
دیگر رقابت فشــرده بین تیم هــاى مختلف، 
بازیکنان جــوان و جویاى نام و بــا انگیزه را 
نشان مى دهد. قطعًا تیم هایى مانند سپاهان و 
استقالل به این جایگاه ها رضایت نمى دهند و 
تا هفته هاى آینده تغییرات محسوسى در جدول 

براى آنها رخ خواهد داد.

نصف جهان این روزها وقتى هواداران سپاهان در مورد 
نتایج نامطلوب چند هفتــه اخیر بحث مى کنند عموماً   
همه آنها در کنار دالیل مختلف و اختالف دیدگاه هاى 
خود بر روى نبود یک نام و تأثیر آن بر افت ســپاهان 

اتفاق نظر دارند. 
سپاهان اصفهان در هفته هاى ابتدایى این فصل نتایج 
بسیار ضعیفى را کسب کرده و بدترین شروع در تاریخ 
لیگ برتر را داشته اســت. یکى از عوامل کسب نتایج 
نامطلوب ســپاهان را مى توان به در اختیار نداشــتن 
بازیکن ملى پوش و ستاره این تیم یعنى احسان حاج 
صفى مرتبط دانســت. به نظر مى رسد سپاهان در سه 
چهار فصل اخیر وابســتگى و اتکاى زیــادى به حاج 
صفى داشــته و نبود این بازیکن مى تواند تأثیر منفى 
در عملکرد و نتیجه گیرى زردپوشان اصفهانى داشته 
باشد. در ادامه سپاهان با احسان حاج صفى و سپاهان 

بدون حاج صفى را مقایسه خواهیم کرد.
سپاهان در لیگ برتر پانزدهم تا هفته پنجم حاج صفى 
را در اختیار داشت و با کسب چهار برد و یک مساوى، 
13 امتیازى شد. پس از هفته پنجم این بازیکن چپ پا 

به بوندسلیگاى 2 رفت؛ سپاهان 25 بازى بعدى 

لیگ پانزدهم را بدون حاج صفى به انجام رســاند و با 
کســب 25 امتیاز و در مجموع فصل 38 امتیاز، به کار 

خود در لیگ برتر پانزدهم پایان داد.
 سپاهان لیگ شانزدهم را هم بدون احسان حاج صفى 
آغاز کرد و در سه بازى نخســت فصل او را در اختیار 
نداشت. یک باخت و دو پیروزى و کسب 6 امتیاز حاصل 
کار زردپوشان در این ســه بازى بود. با پیوستن حاج 

صفى به ســپاهان، این تیم در 27 بازى باقیمانده 
از لیگ شــانزدهم توانســت 39 امتیاز دیگر 

کسب کند تا با مجموع 45 امتیاز و 
قرار گرفتن در رتبه پنجم 

جدول، فصــل را به 
پایان برساند. 

حاج صفى در این فصل با جدایى از جمع سپاهانى ها 
راهى یونان شد تا سال قبل از جام جهانى را در یک تیم 
اروپایى توپ بزند و ســپاهان هم تا پایان هفته هفتم 
لیگ هفدهم عملکرد ضعیفى داشــت و تنها 7 امتیاز 

به دست آورد.
 از مجموع 67 بازى که ســپاهان از ابتداى لیگ برتر 
پانزدهم انجام داده اســت، حاج صفــى در 32 بازى 
بازیکن ســپاهان محســوب مى شــدکه حاصل آن 
کسب 52 امتیاز و میانگین امتیازى 1/62براى 
هر بازى بود. اما در 35 بازى که زردپوشــان 
دیار زاینده رود احســان حاج صفى را در اختیار 
نداشتند، تنها 38 امتیاز به دست آوردند که میانگین 

آن براى هر بازى 1/08است.
این آمار به خوبى تأثیر حضور احســان حاج صفى در 
ترکیب تیم ســپاهان را نشــان داده و غیبت وى 
به عنوان یکــى از عوامل کســب نتایج ضعیف 
زردپوشــان را آشــکار مى کند. هواداران سپاهان 
آرزو دارند پس از ســال جام جهانى، حــاج صفى از 
لیگ متوســط یونان دل بکند و دوباره به اردوگاه زرد

 بیاید.

برگرد به تیمت!

تســاوى برابر فرایبورگ در ششــمین هفته بدون برد 
وردربرمن در بوندس لیگا باعث شــد تا سرمربى ایرانى 
االصل با سوت و اعتراض طرفداران این تیم به سمت 

رختکن بدرقه شود.
اوضاع براى پرطرفدارترین تیم شــمال آلمان چندان 
خوب پیش نمى رود، تیمى کــه بعد از ثبت رکوردهاى 
جاودانه با مربى جوان و ایرانــى االصل خود در فصل 
گذشته طرفدارانش را امیدوار کرده بود که امسال دوباره 
در بین مدعیان اصلى قرار مى گیرد در شش هفته ابتدایى 
صاحب سه تســاوى و سه شکست شــده تا در انتهاى 

جدول خاطرات کابوس وار فصل گذشته را تکرار کند.
ســایت kreiszeitung آلمان  بعد از تساوى بدون گل 
برمن ها برابر فرایبورگ در خانه نوشــت: هفته ششم 
بوندس لیگا هم براى وردربرمن به پایان رسید و این تیم 
همچنان به دنبال اولین برد فصل است. الکس نورى، 
سرمربى تیم، در این چند هفته، بسیار محتاطانه کار کرده 
و شــاید به همین علت بود که در پایان بازى با سوت و 
اعتراض طرفداران به سمت رختکن بدرقه شد تا زنگ 

خطر کامًال براى او به صدا در آید.
این ســایت ادامه داد:  امروزه در بوندس لیگا، همه چیز 
با دقت تحت نظر و بررسى اســت. فقط تعداد هواداران 
وردربرمن کــه پس از تســاوى صفر بر صفــر مقابل 
فرایبورگ به عملکرد تیمشان اعتراض کردند مشخص 
نیست. اگر تعدادشان محاسبه شــود، حتمًا آمار جالبى 
خواهد بود زیرا تا به حال هیچگاه پس از یک تســاوى 

بدون گل اینچنین اعتراضى نشده بود.
 در همین حال «توماس دالنى»، هافبک وردربرمن که 
پس از بازى با اســکاى آلمان مصاحبه کرده معتقد بود 
وردربرمن بیشتر با ترس شکســت نخوردن به میدان 
مى رود تا با روحیــه برد و جاه طلبــى. فوتبال همراه با 
ترســى که برمن به نمایش مى گــذارد، چند هفته اى 
است که مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد. البته دالنى 
خیلى دقیق نمى گوید که مشکل از کجاست ولى تقریبًا 

مشخص است انتقاد او از کیست.
 سایت «kreiszeitung » در ادامه تحلیل خود از حال 
و روز بحرانى برمن ها به سرمربى ایرانى االصل تاخت 
و نوشــت:  نورى بیش از حد محتاط شده است البته که 
احتیاط او طبیعى اســت. او بازیکنان مهمى را به علت 
مصدومیت از دســت داده و اوضاع برایش خوب پیش 
نمى رود. شاید شــور، انگیزه و شجاعت بتواند شرایط را 
براى تیمش تغییر دهد ولى او در ابتدا باید حرفه اى گرى 
داشته باشد. او یکسال پیش هدایت تیم را برعهده گرفت 

و ریسک ها و تصمیمات عجیبى در این مدت اخذ کرد.
نویســنده در ادامه آورد:  در همین حیــن نورى خیلى 
محتاط شده است. البته که شــرایط، شرایط خطرناکى 
اســت و مطمئنًا هواداران پشت نورى را خالى نخواهند 
کرد ولى قطعًا تیم نورى باید نشــان دهد که ترسى از 
اینکه بخواهد پیروز شــود ندارد مخصوصًا در بازى بعد 
مقابل هامبورگ. این دیدار نوبت تغییر روند است و تنها 
پس از کسب پیروزى اســت که نورى مى تواند نفسى 

راحت بکشد.

روزهاى سخت 
ایرانِى بوندسلیگا

سبزپوشــان اصفهانى احتماًال به ایــن دلیل علیرغم 
برخوردارى از آمار مناسب دفاعى و هجومى هنوز یک 
تیم باالجدولى نیســتند که در هفته هاى سپرى شــده 
از لیــگ هفدهــم همــواره بــه یک نســبت خوب 

نبوده اند.
ذوب آهن پس از شش گلى که در هفته ششم به استقالل 
خوزستان زد در عنوان بهترین خط حمله لیگ با پارس 
جنوبى سهیم شد. این دو تیم در هفته هفتم هرکدام یک 
مرتبه دروازه حریفان را باز کردند تا همچنان از نظر گلزنى 
آمار بهترى نسبت به ســایر رقبا از خود به جاى گذاشته 
باشند. البته پدیده هم با دو گلى که به تراکتورسازى زد از 

این حیث به جمع دو تیم دیگر اضافه شد.
ذوب آهن در حالى فعًال عنوان بهترین خط حمله لیگ را با 
پارس جنوبى و پدیده شریک است که برخالف دو رقیب 
دیگر که به ترتیب رده هــاى اول و دوم جدول را به خود 
اختصاص داده اند هنوز یک تیم میانه جدولى محسوب 
مى شود آن هم در شرایطى که به لحاظ تدافعى نیز آمارى 

قابل رقابت با صدرنشینان از خود به جاى گذاشته است.
آنچه باعث شده است تا ذوب آهن علیرغم آمار مناسب 
دفاعى و هجومى از رده هفتم جدول باالتر نرود این است 
که عملکرد خوب این تیم به ویژه از حیث تهاجمى درباره 

تمام هفت هفته سپرى شــده از لیگ هفدهم مصداق 
نداشته و تنها شامل حال برخى مســابقات از جمله دو 
دیدار منجر به پیروزى برابر گسترش فوالد و استقالل 

خوزستان بوده است.

واحد تهاجمى ذوب آهن نوسان دارد

بازیکن ملى پوش تیم هندبال سپاهان گفت: بدن هاى 
ما براى آغاز لیگ برتر در اول شــهریور آماده بود اما 

تأخیر در شروع مسابقات به ضرر ما شد.
على مانیان در گفتگو با ایمنا در مــورد اولین دیدار 
تیمش در لیگ برتر هندبال، اظهار  داشت: اولین بازى 
از فصل جدید لیگ برتر روز جمعه مقابل نیروى زمینى 

تهران و در خانه حریف برگزار شد. 
مانیان گفت: در ابتدا بازى کمى براى ما سخت بود 
چون بــازى تدارکاتى زیادى نداشــتیم اما در ادامه 
بازیکنان توانســتند بازى اى که مدنظر محســن 
طاهرى، ســرمربى تیم بود را انجــام دهند و نتیجه 

خوبى به دست آورند. 
وى اضافه کرد: بازى اول با حاشــیه نیز همراه بود 
و به دلیــل اینکه آمبوالنس و برخــى تجهیزات در 
محل برگزارى مســابقه آماده نبود بازى که قرار بود 
رأس ساعت 16 برگزار شــود با 20 دقیقه تأخیر آغاز 
شــد که نشــان دهنده ضعف کادر اجرایى برگزارى 

مسابقه است. 

مانیان اشاره کرد: بازى مقابل نیروى زمینى تهران پا 
به پا و نزدیک بود و توانســتیم با اختالف یک امتیاز 
پیروز میدان شویم و خیلى مهم بود که امتیاز بازى اول 

را آن هم در خانه حریف از آن خود کنیم. 
ملى پوش تیم هندبال ســپاهان در مورد بازى بعدى 
تیمش خاطرنشان کرد: ســاعت 16 روز پنج شنبه 
6 مهرماه در سالن شهید ســجادى میزبان هپکوى 

اراك هستیم. 
مانیان با اشاره به اینکه امسال سپاهان تنها نماینده 
هندبال استان در لیگ برتر اســت، ادامه داد: اوضاع 
هندبال خیلى خوب نیست. تعداد تیم هاى حاضر در 
لیگ برتر امسال خیلى کم است و بیشتر بازیکنان آزاد 
و بدون تیم هستند و مبلغ قراردادها بسیار پایین است. 
مانیان تأکید کرد: امســال تنها هدف سپاهان رفتن 
روى ســکوى قهرمانى اســت. قبل از شروع اولین 
بازى نیز همه بازیکنان هم قســم شدند که فقط به 
فکر قهرمانى باشند، نه دومى و سومى. مقامى غیر از 

قهرمانى به دردمان نمى خورد.

 
جالل تایم!

نصف جهان  «جالل تایم» عنوان جدیدى است که توسط هواداران سپاهان 
در فضاى مجازى براى على محمدى و دقایق گلزنى او ســاخته و پرداخته 

شده است.
جالل على محمدى تا اینجاى فصل بهترین گلزن ســپاهان بوده است. این 

بازیکن سه گل به ثمر رسانده که هر سه گل او از دقیقه 
85 به بعد بوده است.

على محمدى که از یکى از سپاهانى هاى قدیمى 
تیم کرانچار به شمار مى رود، فصل قبل و با نظر 
عبدا... ویسى به تیم ســپاهان اضافه شد، تا بار 

دیگر به تیمى بازگردد که فوتبال خود را از 
آنجا آغاز کرده است.

على محمــدى در ایــن فصل با 
نظر کرانچــار در برخى بازى ها به 
صورت فیکس راهى میدان شده 
و در برخى دیدارهــا نیز به عنوان 

بازیکن جایگزین وارد زمین شده و 
توانسته در روند بازى تأثیرگذار باشد.  

در دیــدار برابر صنعت نفــت هم على 
محمدى، کاپیتان طالیى پوشان بود.

اما نکته جالب در مــورد على محمدى این 
است که هر ســه گل او از دقیقه 85 به بعد 

ثبت شده اســت. اولین گل این بازیکن در دیدار 
برابر سایپا و در دقیقه 85 به ثمر رسید و على محمدى 

موفق شد با یک ضربه ســر، حساب کار را در نقش جهان 
به تساوى بکشد. دومین گل او در دربى اصفهان رقم خورد؛ 

جایى که على محمــدى در دقیقه 4+90 و در شــرایطى که 
شاگردان قلعه نویى در فکر زدن گل تساوى بودند، از اشتباه خط 

دفاعى تیم همشهرى بهره برد و موفق شد، دومین گلش در این 
فصل را با دریبل رشید مظاهرى با خیالى آسوده وارد دروازه ذوب آهن 

کند؛ اما مهمترین گل على محمدى در برابر پرسپولیس و در شرایطى 
رقم خورد که طالیى پوشان پنج دقیقه تا اولین شکست خانگى در لیگ 

فاصله داشتند؛ اما على محمدى که جایگزین «رافائل کریوالرو» شده بود، 
توانســت با ضربه اى زیبا و دقیق توپ را از میان پاهاى بیرانوند عبور دهد و 

سومین گلش را در لیگ هفدهم ثبت کند.

نامطلوب ســپاهان را مى توان به در اختیار نداشــتن 
بازیکن ملى پوش و ستاره این تیم یعنى احسان حاج 
صفى مرتبط دانســت. به نظر مى رسد سپاهان در سه 
چهار فصل اخیر وابســتگى و اتکاى زیــادى به حاج 
نبود این بازیکنمى تواند تأثیر منفى صفى داشــته و

در عملکرد و نتیجه گیرى زردپوشان اصفهانى داشته 
باشد. در ادامه سپاهان با احسان حاج صفى و سپاهان 

بدون حاج صفى را مقایسه خواهیم کرد.
سپاهان در لیگ برتر پانزدهم تا هفته پنجم حاج صفى 
را در اختیار داشت و با کسب چهار برد و یک مساوى، 
13 امتیازى شد. پس از هفته پنجم این بازیکن چپ پا 

5 رفت؛ سپاهان 25 بازى بعدى  2به بوندسلیگاى 2

9از لیگ شــانزدهم توانســت 39 امتیاز دیگر 
5کسب کند تا با مجموع 45 امتیاز و 

قرار گرفتن در رتبه پنجم 
ه به جدول، فصــل را

پایان برساند. 

2 امتیاز و میانگین امتیازى 1/62براى  2کسب52
5هر بازى بود. اما در 35 بازى که زردپوشــان 
دیار زاینده رود احســان حاج صفى را در اختیار 
8نداشتند، تنها 38 امتیاز به دست آوردند که میانگین 

8آن براىهر بازى1/08است.
این آمار به خوبى تأثیر حضور احســان حاج صفى در 
ترکیب تیم ســپاهان را نشــان داده و غیبت وى 
به عنوان یکــى از عوامل کســب نتایج ضعیف 
زردپوشــان را آشــکار مى کند. هواداران سپاهان 
آرزو دارند پس از ســال جام جهانى، حــاج صفى از 
لیگ متوســط یونان دل بکند و دوباره به اردوگاه زرد

 بیاید.

 دومى و سومى به دردمان نمى خورد
بازیکن تیم هندبال سپاهان:

بر خالف ادعاى رئیس کانون هواداران پرسپولیس مبنى 
بر اختصاص 25 درصد سکوهاى نقش جهان به طرفداران 
پرسپولیس، سهم واقعى پرسپولیسى ها کمتر از این عدد بود.

هرچند یگان ویژه و مســئوالن برگزارى بــازى در ابتدا 
 پنج و نیم ســکو براى طرفداران پرسپولیس در ورزشگاه 
نقش جهان اختصاص داده بودنــد اما پس از ناهماهنگى 
ایجاد شده و اجازه ورود بیش از حد تماشاگران پرسپولیس 
به ورزشگاه دو سکوى دیگر نیز به پرسپولیسى ها اختصاص 
پیدا کرد تا سهم تماشاگران پرسپولیس از 13/75درصد به 

18/75 درصد افزایش پیدا کند.
این درصد از سهم تماشاگران سرخابى در اصفهان هرچند 
نسبت به شهرهایى چون مشهد، شیراز، اهواز و قم بسیار 
کمتر است اما نسبت به ورزشــگاه  شهرهایى مثل تبریز، 
آبادان و شهرهاى شــمالى که طرفدار سرخابى کمترى 

دارند، بیشتر است.
در دیدار سپاهان و پرسپولیس سه سکو به منظور مسائل 
امنیتى خالى ماند، هفت و نیم سکو به هواداران پرسپولیس 
اختصاص پیدا کرد و 29 و نیم ســکو نیز سهم طرفداران 

سپاهان بود.
همچنین هرچند تعداد تماشــاگران در ورزشگاه از سوى 
مسئوالن برگزارى بازى 38 هزار نفر اعالم شد اما با توجه 
به نشستن تماشاگران دو تیم در راهروها و ایستادن تعداد 
زیادى از تماشــاگران در دور تا دور سکوها به نظر مى آید 

تعداد تماشاگران حتى تا 45 هزار نفر بوده است.
گفتنى اســت ظرفیت طبقه اول ورزشگاه نقش جهان از 
سوى شرکت توسعه و تجهیز 42 هزار نفر اعالم شده است 
و به طور متوسط هر سکو ظرفیت  هزار و50 تماشاگر دارد.

سهم  پرسپولیسى ها در نقش جهان   

م
ى فصل بهترین گلزن ســپاهان بوده است. این 

هههیقه که هر سه گل او از دق ده

سپاهانى هاى قدیمى 
، فصل قبل و با نظر

هان اضافه شد، تا بار 
تبال خود را از 

فصل با 
ى ها به 
شده  ن
 عنوان 
ن شده و

گذار باشد.  
ت هم على 

شانبود.
ى محمدى این 

5 دقیقه 85 به بعد 
این بازیکن در دیدار  ل

ه ثمر رسید و على محمدى 
حساب کار را در نقش جهان  ر،

او در دربى اصفهان رقم خورد؛  ل
4ر دقیقه 4+90 و در شــرایطى که 
زدن گل تساوى بودند، از اشتباه خط

برد و موفق شد، دومین گلش در این
رى با خیالى آسوده وارد دروازه ذوب آهن

محمدى در برابر پرسپولیس و در شرایطى 
ن پنج دقیقه تا اولین شکست خانگى در لیگ

مدى که جایگزین «رافائل کریوالرو» شده بود، 
و دقیق توپ را از میان پاهاى بیرانوند عبور دهد و 

دهمثبت کند.
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سرخ ها وآقاى گل چگونه به فنا رفتند؟!
نصف جهان   داستان محرومیت مهدى طارمى و باشگاه 
پرسپولیس توسط فیفا هر روز ابعاد تازه ترى پیدا مى کند و 
هر روز یک نکته از این قضیه روشن مى شود. محرومیتى 
که قطعًا از سوى فیفا اعمال مى شود و به نظر مى رسد 
باشــگاه پرســپولیس و مهدى طارمى شانسى براى 
شکســتن رأى فیفا در این پرونده نداشته باشند.وقتى 
چنین پرونده اى با چنین حکمى صادر مى شود یعنى 
عواملى دست به دست هم داده اند تا این اتفاقات رخ 
بدهد، یعنى نفراتى به زبان عامیانه «گاف» داده اند 

و فیفا هم بدون هیچ رحمى حکم صادر کرده است.
در این پرونده خاص سه مورد قابل بحث وجود دارد. پولى 
که یک هوادار متمول به طارمى و رضاییان پرداخت کرد، 
دلیل محرومیت طارمى و البته دلیل محرومیت باشگاه 

پرسپولیس.  
 سایت میزان در این باره نوشته: بعد از اینکه اعالم شد 
مهدى طارمى و باشــگاه پرسپولیس به علت شکایت 
باشگاه ریزه اسپور ترکیه از سوى فیفا محروم شده اند  
حســین هدایتى یکى از هواداران معروف پرسپولیس 
در صفحه شخصى اش مدعى شد در داستان بازگشت 
طارمى و رضاییان ملبغ یک میلیارد و 600 میلیون تومان 
به این دو بازیکن پول پرداخت کرده و حاال مسئوالن 

باید پاسخ بدهند که این پول ها چه شده است.
 مهدى طارمى و رامین رضاییان به ترتیب با قرارداد هاى 
700 و 400 هزار یورویى به تیم ریزه اسپور ترکیه پیوسته 
بودند. بعد از اینکه مهدى طارمى اعالم مى کند قصد 
بازگشت به ایران و به پرســپولیس را دارد یک نسخه 
از قرارداد توسط باشــگاه پرسپولیس به طارمى فکس 
مى شود تا او در همان ترکیه قرارداد جدید را با باشگاه 
پرســپولیس امضا کند، نکته این قرارداد مبلغ آن بود، 
یعنى 900 میلیــون تومان. این در شــرایطى بود که 
قرارداد طارمى با باشگاه ریزه اســپور چیزى حدود دو 

میلیارد تومان بود.
هنگامى که طارمى به ایران برمى گردد دو نفر از دوستان 
طارمى نزد هوادار متمول مى روند و به او جریان بازگشت 
طارمى و مبلغ پیشنهادى باشگاه پرسپولیس را مى گویند. 
این دو نفر از این هوادار مى خواهند در صورت امکان ما به 
التفاوت قرارداد طارمى با باشگاه ریزه اسپور و پرسپولیس 
(یعنى یک میلیارد و صد میلیــون) تومان را به طارمى 
پرداخت کند تا طارمى با روحیه خوب! در پرســپولیس 
بازى کند. این هوادار هم قبول مى کند و مبلغ هنگفت 
یک میلیارد و صد میلیون تومان را به طارمى پرداخت 
مى کند. الزم به ذکر است که این مبلغ براى خود طارمى 

بوده و به عنوان مبلغ فسخ قرارداد با ریزه اسپور پرداخت 
نشده است.

سایت آى اسپورت هم در گزارشى  مشابه آورده است: 
مســلماً مهمتر از محرومیت فردى مهدى طارمى در 
این پرونده، محرومیت باشگاه پرسپولیس از دو پنجره 
نقل وانتقاالتى آینده اســت. در این پرونده و حکم فیفا 
محرومیت باشگاه پرسپولیس به دلیل «عدم صداقت» 

عنوان شده است و همین کلمه هم کلید ماجراست.
پس از اینکه طارمى اعالم مى کند قصد بازگشــت به 
پرسپولیس را دارد، قراردادى «جدید» از طرف باشگاه 
پرســپولیس با مهدى طارمى رو مى شود که تاریخ آن 
براى 30 خرداد 1395 است یعنى حدوداً ده روز قبل از 

امضاى قرارداد طارمى با باشگاه ریزه اسپور!
بعد از شکایت طرف ترکیه اى به فیفا باشگاه پرسپولیس 
اعالم مى کند قبل از امضاى قرارداد طارمى با ریزه اسپور، 
این بازیکن با باشگاه پرسپولیس قرارداد داشته است. با 
مطرح شدن این ادعا فیفا از باشگاه پرسپولیس مى خواهد 
قرارداد ادعا شده را ترجمه کند و به همراه اصل قرارداد 
براى فیفا ارسال کند که این کار هم صورت مى گیرد. 
پس از اینکه قرارداد به فیفا مى رسد داستان آغاز مى شود.

مسئوالن فیفا به این قرارداد و رفتار باشگاه پرسپولیس 

شک مى کنند و براى شان این سئوال به وجود مى آید که 
اگر طارمى با باشگاه پرسپولیس قرارداد داشته چطور بعد 
از پیوستنش به ریزه اسپور هیچ عکس العملى از طرف 
باشگاه ایرانى رخ نمى دهد و براى بازگشت این بازیکن 

به تیمش این باشگاه فعالیتى نمى کند.
همین مسئله کافى است تا فیفا به « اصل»  بودن قرارداد 
باشگاه پرسپولیس با طارمى شک کند و در نهایت هم به 
باشگاه پرسپولیس را به اتهام «عدم صداقت» و وسوسه 
کردن طارمى در این پرونده از دو پنجره نقل وانتقاالتى 

محروم کند. 
 سایت ورزش سه هم در گزارشــى  در این باره آورده: 
پس از تمام این کش وقوس ها و محروم شدن طارمى 
و باشــگاه پرسپولیس جلســه اى اضطرارى با حضور 
مهدى تاج، على اکبر طاهرى و چنــد فرد حقوقى در 
فدراسیون فوتبال تشکیل مى شود تا راه هاى برون رفت 
باشگاه پرسپولیس از این پرونده مطرح و بررسى شود.

در این جلسه طاهرى حکم 15 صفحه اى فیفا را نشان 
مى دهد. پس از مطالعه حکم به طاهرى گفته مى شود 
که به دلیل تأکید فیفا روى «عدم صداقت» باشــگاه 
پرسپولیس و طارمى هیچ شانسى براى شکستن رأى

 ندارند. 

مشاوران بدى دارى!

«برانکو ایوانکوویچ» در تمرین پرسپولیس در 
امارات به حکم محرومیت طارمى و باشــگاه 
واکنش نشان داد و انتقاد جدى اش از مشاوران 
طارمى بود. برانکو در این باره گفت: متأسفانه 
مهدى مرتکب اشــتباهى شــده و مشاوران 
خوبى نداشته. متأســفانه با افرادى که تجربه 
داشتند مشــورت نکرد؛ افرادى که شاید قبًال 
با این مشــکالت برخورد داشــتند و راه عبور 
از آن را مى دانســتند. حتــى مى توانم بگویم 

که شــانس آورده که تنها چهار مــاه محروم
 شده است.

البته سرمربى پرسپولیس مســیر روحیه دادن 
به مهاجــم اول تیمش را هــم در پیش گرفته 
و در اولین قدم وعده داده اســت در این مدت 
چهار ماهه تمرینات ویــژه اى براى طارمى در 
نظر بگیرد تا مهاجم قرمزها بعد از بازگشــت 
براى آقاى گلى بجنگد و توپ هاى کمترى را 

از دست بدهد.

 نصف جهان  روزنامــه پیروزى ارگان هوادارى باشــگاه 
پرسپولیس تهران و برخى کانال هاى هوادارى این باشگاه 
در مطالب مختلفى  به بهانه هاى صحبت هاى اخیر سرمربى 

ذوب آهن وى را به باد انتقاد گرفتند.
 روزنامه پیروزى در این باره نوشته: وقتى بهانه هاى تکرارى 
مربیانى مانند قلعه نوعى را مى شنویم و صبورى و متانت 
«برانکو ایوانکوویچ» را مى بینیم که با ده ها مشکل تیمش 
را تا قهرمانى آسیا پیش برده بیشتر از قبل تفاوت مربیانى 
حرفه اى مانند برانکو و مربیان سنتى فوتبالمان مانند قلعه 

نوعى را متوجه مى شویم.
 امیر قلعه نویى در نشست خبرى پیش از بازى تیمش مقابل 
استقالل خوزستان  با انتقاد از کمیته داوران مدعى شد در 
هفته هاى اخیر ظلم زیادى به ذوب آهن شده است. مربى 
ذوب آهن شکست برابر سپاهان و حذف از جام حذفى برابر 
فجر سپاسى را حاصل اشــتباهات داورى دانسته و علت 
بازى نکردن «کى روش سوارز» را که به دلیل جعلى بودن 
مدارکش به حکم کمیتــه انضباطى نمى تواند براى ذوب 
بازى کند، حضور خود در این تیم دانست و ادعا کرد اگر او 
در این تیم نبود، این بازیکن برزیلى حتمًا براى ذوب آهن 

بازى مى کرد!
قلعه نوعى در حالى اشتباهات داورى علیه تیمش را برنامه 
ریزى شــده مى داند که به تأیید کارشناسان داورى ثابت 
شد، ذوب آهن در فصل هاى اخیر سود زیادى از اشتباهات 
داورى، خصوصاً در بازى مقابل پرسپولیس برده است و در 
فصل اخیر هم گرچه داوران اشــتباهاتى به ضرر این تیم 
داشته اند، اما اینگونه نبوده که این اشتباهات تنها به ضرر 
این تیم بوده باشــد و حتى آنها در برخى بازى ها از داورى 
سود هم برده اند که به طور مثال باید به گل آفساید این تیم 
در بازى با فجرسپاسى و اخراج نشدن بازیکن آنها در بازى 

مذکور اشاره کرد.
ســرمربى ذوب آهن در بخش دیگرى از صحبت هایش 
در اقدامى عجیب به حکم کمیته انضباطى درباره بازیکن 
خارجى تیمش اعتراض کرد! بعد از اینکه مشــخص شد 
مدارك و مستندات ارائه شده از سوى مهاجم برزیلى تازه 
خریدارى شــده از سوى باشــگاه ذوب آهن جعلى است، 
کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال با صدور حکمى جلوى 
بازى کردن کى روش را گرفت.ذوبى ها در ابتدا سعى داشتند 

با دور زدن قانون این بازیکن را در لیگ هفدهم مورد استفاده 
قرار دهند و حتى ثبت قرارداد این بازیکن اعتراض برخى 
تیم ها را در پى داشته و باعث بروز حرف و حدیث هایى شد. 
اما حال که ثابت شده مدارك این بازیکن جعلى است قلعه 
نوعى مدعى است چون عده اى در فدراسیون با او مشکل 

دارند مانع بازى کردن وى شده اند!
احتماًال سرمربى سابق تراکتورسازى فراموش کرده که در 
فصل گذشته  از نوراللهى، عالیشاه و بیک زاده غیرقانونى و 
در شرایطى که تراکتور حق جذب بازیکن جدید نداشت در 
چند بازى استفاده کرد و فدراسیون فوتبال با نادیده گرفتن 
حکم فیفا از تیم او امتیاز کسر نکرد.  باید گفت نه تنها کسى 
در فدراسیون با قلعه نوعى مشــکل ندارد که بارها با زیرپا 

گذاشتن حق سایر تیم ها به او و تیمش لطف شده است. 
کانال هواداران پرسپولیس هم در مطلبى مشابه نوشته است: 
شنیدن این صحبت ها از قلعه نوعى اتفاق تازه اى نیست. 
او فصل گذشــته هم بارها با حمله به فدراسیون فوتبال و 
کمیته داوران، سعى کرد ناکامى هاى تیمش را توجیه کرده 
و موفقیت هاى پرسپولیس را زیر سئوال ببرد. این مربى که 
سال هاست هیچ موفقیتى را در فوتبال کسب نکرده و بعد 
از آخرین قهرمان پرحرف و حدیث با استقالل که در فصل 
دوازدهم با اشتباهات فاحش داورى به سود این تیم و جذب 
غیر قانونى مجیدى و «ویسنته آرزه» به دست آمد، پنج سال 
گذشته را با ناکامى در هر تیمى که بوده سپرى کرده است. 
در  فصل هاى سیزدهم و چهاردهم، استقالل پر ستاره با 
مربیگرى قلعه نوعى در رتبه هاى پنجم و ششم قرار گرفت. 
امیر قلعه نوعــى در فصل جارى هدایــت تیم ذوب آهن 
اصفهان را بر عهده گرفته است اما تا قبل از بازى هفته ششم 
مقابل تیم بحران زده استقالل خوزستان که با برترى پرگل 
شاگردان این مربى همراه بود، این تیم در پنج بازى تنها یک 
برد به دست آورده بود و با 6 امتیاز در رتبه هفتم قرار داشت. 
حذف زودهنگام از جام حذفى مقابل تیم فجرسپاسى ناکامى 
دیگرى براى قلعه نوعى بود. او با بردى که در هفته ششم به 
دست آورد توانست تیمش را تا حدودى از بحران خارج کند 
اما این مربى در پایان این بازى بار دیگر گفته هایش را تکرار 
کرد و مدعى شد در حق تیم او ظلم شده است! و برخى ها 

قصد ضربه زدن به او را دارند.
 ســایت پیروزى دیلى هم در گزارشى جداگانه از خجالت 

ژنرال در آمده و نوشته: واقعیت اما این است که این مربى 
چون در سال هاى اخیر موفقیتى نداشته، همواره سعى کرده 
براى ناکامى هایش مقصر پیدا کند. او زمانى که در استقالل 
مربیگرى مى کرد ملى پوشان این تیم را متهم به خیانت 
علیه خود کرد، بعد از ناکامى با تراکتور هم محرومیت این 
تیم در نقل و انتقاالت و اشتباهات داورى را بهانه قرارداد و 
در فصل اخیر وقتى مى بیند تیمش توان رقابت با تیم هایى 
مانند پرسپولیس و پارس جنوبى را ندارد با بهانه تراشى و 
متهم کردن مدیران فدراسیون و فالن مجرى قصد دارد 

روى ناکامى هاى احتمالى خود سرپوش بگذارد.
 وقتى بهانه هــاى تکرارى مربیانى ماننــد قلعه نوعى را 
مى شــنویم و صبورى و متانت برانکــو را مى بینیم که 
با ده ها مشــکل تیمش را تا قهرمانى آســیا پیش برده 
بیشــتر از قبل تفاوت مربیانــى حرفه اى ماننــد برانکو 
و مربیان ســنتى فوتبالمان مانند قلعه نوعــى را متوجه

 مى شویم.
پرسپولیس در لیگ شــانزدهم نیز از اشــتباهات داورى 
آســیب زیادى دیــد و  در حالــى مقتدرانــه و در فاصله 
چند هفتــه مانده بــه پایان فصــل، جام را باالى ســر 
برد کــه دو ســتاره تأثیرگــذارش را با قانــون عجیب 
و من در آوردى فدراســیون در اختیار تراکتورســازى و 
شــخص قلعه نوعى، نزدیک ترین رقیب ایــن تیم قرار 

داده بودند.
مدیر صفحه هواداران سرخ آســیا هم در مطلبى نوشته: 
آقاى قلعه نویى! از حرف هــاى تکراریت در فوتبال ایران 
خسته شــده ایم. دوران قهرمانى هاى مورد دار و با حرف 
و حدیثت به پایان رسیده اســت. تو همیشه توهم توطئه 
دارى! حداقل به مشاورانت بگو در این سال ها چند کلمه 
جدید به تو یاد بدهند که مجبور نشوى جمالتى کلیشه اى 

را تحویلمان دهى.
باید دید واکنش امیر قلعه نویى و باشــگاه ذوب آهن به 
این موضع گیرى ها چیســت. به گزارش نصف جهان، 
امیر قلعه نویــى در روزهاى اخیر بارها از آذرى خواســته 
تــا در مــورد رخدادهاى مختلــف علیــه وى و تیمش 
واکنش نشــان دهد و چنــد بیانیه اخیر سبزپوشــان در 
مــوارد مختلف نیــز به دلیل درخواســت هــاى ژنرال

 بوده است.

 از حرف هاى تکرارى ات خسته شده ایم!

حمله پرسپولیسى ها به
 سرمربى ذوب آهن

آنچه براى مهــدى طارمى اتفاق افتــاد مورد آخر 
اشتباهات سریالى در فوتبال ایران نیست، فوتبالى که 
مدیران کاربلد ندارد و قواعد ساده فوتبال را نمى دانند 
و براى فرار از کم ســوادى حرفه اى خود مشاوران 
نابلد دیگــرى را در کنار خــود قرارمى دهند تا این 
زنجیره  اشتباه کامل شود. نتیجه هم چیزى جز همین 
محرومیت ها نیست که یک فاجعه دیگر در دوره یک 

مدیر به حساب مى آید.
خبر رســیده  که محرومیت به زودى گریبان محمد 
طیبى را هم مى گیرد. طیبــى نیز با همکارى همان 
مشــاورانى که طارمى را به این چاله هدایت کردند، 
بدون فسخ قرارداد با پارس جنوبى جم و ناگهان سر از 
قطر درآورد. در همان روزها مسئوالن باشگاه پارس 
جم دنبال شکایت از طیبى و باشــگاه القطر بودند. 
همان مشاوران بدون اینکه برگه  فسخ داشته باشند 

 ITC موقت کردند. از فیفا درخواســت

گویا باشــگاه پارس جم نامه اى را به فیفا فرستاده و 
درخواست غرامت یک میلیون دالرى کرده است.

از طرف دیگر ذوب آهن نیز با چنین پرونده اى روبه رو 
است. سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن که 
انتقال غیر قانونى رضا شکارى را «نخبه دزدى» در 
فوتبال لقب داده، با استخدام یک وکیل بین المللى 
علیه شــکارى و روبین کازان به فیفا شکایت کرده 
و غرامت دو میلیون دالرى را مطرح کرده اســت. 
شــکارى هم بعد از امضاى قرارداد با روبین کازان 
گفته بود که  آماده هرگونه محرومیتى هست. شاید او 
هم مثل طارمى فکر مى کند 
اتفاقى برایش رخ نمى دهد 
اما اولیــن محرومیت بین 
المللى بــراى طارمى ثبت 
شــده و بازیکنان بعدى هم 
باید منتظــر چنین احکامى 

باشند.

آسیاب به نوبت
طیبى و شکارى هم منتظر باشند

مهدى پور: ذوب آهن  مدعى مى شود

در شــرایطى که قرار بود روز شــنبه نام سرمربى جدید 
استقالل مشخص شــود اما هنوز هیچ خبرى از معرفى 
جانشین منصوریان نیست. از «فاتح تریم» و «والتر زنگا» 
به عنوان گزینه هاى اصلى سرمربیگرى استقالل نام برده 
مى شود و البته به تازگى نام یک سرمربى آلمانى هم براى 
هدایت این تیم منتشر شده. مربى اى که البته «کریستوف 
دام» نیست.  «آرمین فه»، سرمربى سابق اشکان دژآگه 
در ولفسبورگ گزینه جدیدى است که نامش مطرح شده. 
او سابقه مربیگرى در ولفســبورگ و اشتوتگارت را هم 
دارد. آرمین فه، ارزان تر از تریم است و سابقه زیادى در 

بوندس لیگا دارد.

 دروازه بان پدیده مشــهد اعالم کرد از حاال نباید درباره 
رتبه تیمش در پایان فصل اظهارنظر کرد.

تیم پدیده مشهد سومین بازى متوالى خود در لیگ برتر را 
مقابل تراکتورسازى با برد پشت سر گذاشت تا به رده دوم 
جدول برسد و شرایط بسیار خوبى پیدا کند. این موفقیت 
ها در حالى رقم خورده که شهاب گردان دروازه بان تیم 
پدیده عملکرد خوبى داشــته و نقش زیادى در عملکرد 

تیمش ایفا کرده است.
گــردان در گفتگویــى درباره دیــدار پدیــده مقابل 
تراکتورســازى اظهــار داشــت: بازى خوبــى مقابل 
تراکتورسازى انجام دادیم و مســتحق کسب پیروزى 
بودیم. فکر مى کنم کسانى که این بازى را دیدند، لذت 
بردند و خوشــحالم که در نهایت توانستیم با برد بازى را 

به پایان ببریم.
دروازه بان پدیده با اشاره به درگیرى اش با مهدى شریفى 
در دقایــق پایانى عنوان کرد: مشــکل خاصى نبود. آن 
صحنه به نظر من پنالتى نبود و نمى دانیم چرا کمک داور 
خطاى پنالتى گرفت. با این حال پنالتى گل شد و با توجه 
به جو متشنج آخر بازى، شــاید این اتفاقات طبیعى بود. 
مهدى شریفى کنترلش را از دست داد و سمت من آمد تا 
توپ را بگیرد و بازى را زود شروع کند. تیم او عقب بود و 
به همین خاطر چنین کارى کرد. اما مشکلى با هم نداریم. 

ما در سپاهان با یکدیگر همبازى بودیم.

مربى سابق دژآگه 
گزینه جدید استقالل

دعواى 
سپاهانى هاى سابق

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن با وجود آنکه استقالل 
را در ورزشگاه آزادى متوقف کردند معتقد است روز 
خوبى نداشتند و تیمى که مقابل استقالل خوزستان 

بازى کردند، نبودند.
مهدى مهدى پور در خصوص دیدارشــان 
مقابل اســتقالل و تک امتیاز این بازى 
باتوجه بــه نتیجه پرگلشــان در هفته 

ششــم گفــت: دیدارمان با 

استقالل خوزســتان با این بــازى خیلى 
متفاوت بــود. کارى به دیگــر بازیکنان 
نــدارم؛ اما حداقــل خود مــن در بازى 
با اســتقالل حتى یک پنجــم دیدار با 
استقالل خوزســتان هم نبودم، اگرچه 
تا ســرحد توانــم تالش کــردم ولى 
آنطور که باید مى بودم نتوانستم بازى 
کنم. فکر مى کنــم این موضوع درباره 

سایر بچه هاى تیم هم رخ داد و همانطور 
که گفتم نتوانستیم عملکرد خوبى که با 

استقالل خوزستان را داشتیم در این بازى 
تکرار کنیم. به اعتقادم یک امتیاز گرفتن آن 

هم در آزادى نمى تواند نتیجه بدى باشد؛ اگرچه ما 
مستحق برد بودیم و داورى یک پنالتى به نفع ما را 

هم نگرفت.
او پیش بینــى اش از ذوب آهِن مدعــى و رتبه اى 
که این تیم کســب خواهد کــرد را اینطور بیان 
مى کند: ما امسال مانند سال هاى گذشته لیگ 
را خوب شــروع کردیم، اما همانطور که 
شاهد بودید ذوب آهن با مصدومان 
زیادى مواجه شــد؛ یکى از 

آنها خود من. من اکنون دو هفته اى 
است به تیم اضافه شدم ولى بعد از این 
با نتایجى که در یکى دو هفته اخیر به 
دست آوردیم چهره یک ذوب آهن 
مدعى را خواهید دیــد. با امیرخان 
ما قطعًا مدعى بــزرگ قهرمانى 
خواهیم بود. ما شــرایطمان بهتر 
شده و به نظرم رفته رفته به هدفى 
که در ســر داریم نزدیک خواهیم 

شد.

م ن ریب ى زو
همکارى همان نیز با

ن چاله هدایت کردند، 
ى جم و ناگهان سر از 
سئوالن باشگاه پارس 
شــگاه القطر بودند. 
فسخ داشته باشند  گه 

ن ک ق
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نمىدهد اتفاقى برایش رخ
اولیــن محرومیت بین اما
ثبت المللى بــراى طارمى
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باید منتظــر چنین احکامى صله 
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باشند.

خوبى نداشتند و تیمى که مقابل استقالل خوزستان 
بازى کردند، نبودند.

مهدى مهدى پور در خصوص دیدارشــان 
مقابل اســتقالل و تک امتیاز این بازى 
باتوجه بــه نتیجه پرگلشــان در هفته

ششــم گفــت: دیدارمان با 

استقالل خوزســتان با این بــازى خیلى 
متفاوت بــود. کارى به دیگــر بازیکنان 
نــدارم؛ اما حداقــل خود مــن در بازى 
با اســتقالل حتى یک پنجــم دیدار با
استقالل خوزســتان هم نبودم، اگرچه 
تا ســرحد توانــم تالش کــردم ولى 
آنطور که باید مى بودم نتوانستم بازى 
کنم. فکر مى کنــم این موضوع درباره 
سایر بچه هاى تیم هم رخ داد و همانطور

که گفتم نتوانستیم عملکرد خوبى که با 
استقالل خوزستان را داشتیم در این بازى 

تکرار کنیم. به اعتقادم یک امتیاز گرفتن آن 

هم نگرفت.
او پیش بینــى اش از ذوب آهِن مدعــى و رتبه اى
که این تیم کســب خواهد کــرد را اینطور بیان
مى کند: ما امسال مانند سال هاى گذشته لیگ
را خوب شــروع کردیم، اما همانطور که
شاهد بودید ذوب آهن با مصدومان
زیادى مواجه شــد؛ یکى از

آنها خود من. من اکنون دو هفته اى
است به تیم اضافه شدم ولى بعد از این
با نتایجى که در یکى دو هفته اخیر به
دست آوردیم چهره یک ذوب آهن
مدعى را خواهید دیــد. با امیرخان
ما قطعًا مدعى بــزرگ قهرمانى
خواهیم بود. ما شــرایطمان بهتر
شده و به نظرم رفته رفته به هدفى
که در ســر داریم نزدیک خواهیم

شد.
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دادســتان عمومى و انقالب مرکز اســتان 
خوزستان از دســتگیرى زندانى فرارى خبر 

داد.
حسینى،اظهار داشــت : زندانى فرارى که 
از بیمارســتان طالقانى اهواز فرار کرده بود، 

دستگیر شد. 
وى درادامه افزود: ایــن زندانى محکوم به 
حبس ابد بود که چند روز پیش توســط دو 
نفر از بیمارســتان طالقانى اهــواز متوارى 
شده بود که روز شنبه هفته جارى در مالرد 

دستگیر شد. 

محل دفن جســد قاتل «آتنــا اصالنى» 
در آرامســتان اردبیــل مشــخص شــد. 
پیگیرى هــا نشــان داد که «اســماعیل 
جعفــرزاده» در یکى از قطعات آرامســتان 
اردبیل به خاك سپرده شــده است. روابط 
عمومى سازمان آرامســتان هاى اردبیل با 
تأیید این خبر اعالم کرد: جســد اسماعیل 
جعفرزاده در یکى از قطعات آرامستان اردبیل 

با ثبت نام وى بر روى سنگ قبر دفن شد.
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى 
اردبیل نیز با تأیید این خبر گفت: جسد این 
فرد در همان روز اجراى حکم از پارس آباد به 
اردبیل آورده شد و با تأ یید پزشکى قانونى به 

خاك سپرده شد.
وى بــا تکذیــب خاکســپارى شــیطان 
پارس آباد در بخش اعدامى ها گفت: چیزى 
به نام بخــش اعدامى ها در آرامســتان ها 
وجود ندارد و این فرد در یکى از قطعات این 

آرامستان به خاك سپرده شده است.

دادستان عمومى و انقالب کرج گفت: با هوشیارى و دقت عمل یک معلم، کودکى هشت ساله که از سوى 
فردى ربوده شده بود نجات پیدا کرد.

حاجى رضا شاکرمى اظهار داشت: فرد کودك ربا به بهانه پرسیدن آدرس از دختربچه اى هشت ساله، او را 
مى رباید و سوار بر خودروى پراید مى کند و از منطقه محل سکونت کودك خارج مى شود و سپس در منطقه 
گوهردشت کودك را از خودرو پیاده مى کند که در همین حین رفتار غیر عادى این فرد و کودك، از سوى یکى 

از شهروندان که معلم است مورد توجه قرار مى گیرد.
وى افزود: این معلم شریف با مشاهده وضعیت، بالفاصله به سمت آنها رفته و سئوالى از کودك مى پرسد و با 

مشاهده اضطراب کودك،  او را در آغوش مى کشد که در همین حین متهم اقدام به فرار مى کند.
شاکرمى گفت: با فرار متهم، سایر عابرین متوجه موضوع شده و با سرعت عمل مأموران نیروى انتظامى و 

همکارى مردم متهم دستگیر مى شود.
به گفته دادستان کرج، پرونده براى شناسایى و جلب متهمان دیگر و بررسى سوابق احتمالى متهم در زمینه 

کودك ربایى و کودك آزارى در جریان رسیدگى است.

عامل جنایت خیابان یخچال در تهــران، مدت ها قبل 
از قتل عام خانواده اش به دوســتش پیامکى داده بود که 

بررسى این پیامک راز جنایت توسط وى را فاش کرد.
ساعت 21 دوشنبه سیزدهم شهریور ماه سال جارى وقوع 
یک جنایت خانوادگى در خیابان شریعتى، خیابان یخچال 

به کالنترى 124 قلهک اعالم شد.
مأموران پس از حضور در محل با اجســاد متعلق به یک 
خانواده ســه نفره به نام هاى پژمان (40ســاله)، مینو 
(36 ســاله) و پارسا (12 ساله) مواجه شــدند که مراتب 
به بازپرس کشــیک قتل پایتخت و سرپرست دادسراى 
امور جنایى تهران اعالم شد. کارآگاهان در تحقیقات از 
خواهر مقتول (مینو) اطالع پیدا کردند که وى در مراجعه 
به منزل خواهــرش متوجه آثار خــون روى نرده هاى 
دزدگیر خانه خواهرش شده، به مغازه کلیدسازى رفته و 
مجدداً با کلیدساز به منزل خواهرش آمده است. خواهر 
مقتول پس از باز شدن در منزل با اجساد خواهر (مینو)، 
خواهرزاده  (پارسا) و همسر خواهرش (پژمان) روبه رو و 
نهایتًا موضوع به پلیس اطالع داده شده بود. در بررسى 
صحنه جنایت مشخص شد که عامل جنایت (پژمان) با 
چاقو همسر و پسر خود را کشته و در نهایت به زندگى خود 

نیز پایان داده است.
در ادامه رســیدگى به این پرونده جنایــت خانوادگى، 
کارآگاهان مطلع شدند که پدر و مادر پژمان قرار بوده تا 
از شهرستان به تهران مراجعه کنند، که به سرعت تماس 
با این دو نفر آغاز شــد تا درباره انگیــزه ارتکاب جنایت 
توسط پسرشان از آنها تحقیق شود اما آنها نیز پاسخگوى 
تماس هــاى کارآگاهان و دیگر اعضاى خانواده شــان 

نبودند.
کارآگاهان در ادامه، با شناسایى دفتر کار پژمان در منطقه 

پاسداران، صبح روز سه شنبه چهاردهم شهریور ماه به 
این محل مراجعه کردند و پس از ورود به داخل دفتر کار 
پژمان با اجساد پدر و مادر وى، در حالى که آنها نیز با چاقو 
مورد اصابت قرار گرفته بودند، مواجه شــدند. تحقیقات 
درباره انگیزه قاتل در دست بررسى بود که یک پیامک راز 

این قتل ها را فاش کرد.
سرپرست دادســراى امور جنایى تهران درباره علت و 
انگیزه عامل جنایت دربــاره قتل اعضاى خانواده اش به 
تسنیم گفت: پس از تشکیل پرونده قتل و آغاز تحقیقات 
درباره علت این جنایت، کارآگاهان به بررسى تلفن همراه 
پژمان پرداختند که مشــخص شــد وى مبلــغ زیادى
(حدود شــش  میلیارد تومان) بدهى داشــته است، وى

مدت ها قبل از حادثه، به یکى از دوستانش که در خارج 
از ایران زندگى مى کرد پیامکى داده و اعالم کرده بود که 
چندین میلیارد تومان بدهى دارد و اگر نتواند این بدهى ها 
را پاس کند، دســت به اقدام عجیبى مى زند و همه را از 

کارش شگفت زده مى کند.
محمد شهریارى خاطرنشان کرد: این پیامک دست به 
دست چرخیده و به دست همســر مقتول (مینو) رسیده 
بود همچنین در تحقیقات مشخص شد که عامل جنایت، 
پدر و مادرش را بسیار دوست داشته و به آنها ابراز عالقه 
مى کرده اســت اما ظاهراً به این دلیل که مى ترســیده 
بدهکاران پس از مرگش سراغ خانواده اش بروند مرتکب 

قتل آنها شده است.

پلیس جنایى در تالش براى شناســایى اولیاى دم مرد 
جوانى است که توسط پدرخوانده اش در تهران به قتل 
رسید. این متهم که مردى ســالخورده است، زمانى که 
با پسرخوانده معتادش و همسر او در خانه شان در حوالى 
امیرآباد تهران درگیر شد، هردوى آنها را شامگاه 8 مرداد 
امسال با شلیک گلوله کشت. او براى پنهان ماندن راز این 
جنایت، جسد زوج جوان را تکه تکه کرد و در سطل هاى 
زباله انداخت و بعد سرهاى بریده شده آنها را سوزاند و در 

حاشیه خیابان شیخ بهایى تهران رها کرد. 
عامل جنایت با دستور بازپرس سجاد منافى آذر، قاضى 
شعبه سوم دادسراى جنایى تهران بازداشت شد و به این 
جنایت به  علت اعتیادى که مقتوالن داشــتند، اعتراف 
کرد و بعد از بازسازى صحنه قتل روانه زندان شد. این در 
حالى است که اولیاى دم زن کشته  شده شناسایى و براى 
قاتل فرزندشان درخواست قصاص کردند اما مأموران در 
جریان تحقیقات متوجه شدند والدین مرد کشته شده در 
این پرونده فوت شده اند بنابراین با دستور قضائى، پلیس 

در تالش براى شناسایى دیگر اولیاى دم است.
اگر اولیاى  دم مرد کشــته  شــده شناســایى نشوند، 
مدعى العم وم درخواســت خود را در این پرونده به جاى 

اولیاى  دم ارائه خواهد کرد.

رئیس شعبه هشــتم دادگاه کیفري یک استان تهران 
درباره پرونده اســارت و شــکنجه چندین روزه دختر
 19 ساله در مخفیگاه مرد میانسال توضیحاتی ارائه داد.
رسیدگی به این پرونده از دوم شــهریور ماه امسال به 
دنبال ناپدید  شــدن دختر 19 ســاله اي به نام «یلدا» 
در دســتور کار پلیس قرار گرفت. والدیــن وي گفتند 
دخترشان براي گرفتن کارنامه از خانه خارج شد ودیگر 
بازنگشت. تالش براي افشاي راز ناپدید شدن این دختر 
آغاز شده بود که مشخص شد وي به مدت پنج روز در 

کما و در یک بیمارستان بستري بوده است.
با شناســایی این دختر کــه از مرگ نجــات یافته بود 
روشن شــد وي از طریق فضاي مجازي با یک مرد به 
نام «شاهین» آشنا شــده ،چند روز در مخفیگاه وي در 
اسارت بوده و در این مدت مورد آزار و اذیت قرار گرفته 
است. متهم 48 ساله که نام واقعی اش «ناصر» بود در 

خیابان کارگر تهران ردیابی و بازداشت شد.
روز شــنبه همین هفته قاضی حسین اصغرزاده، رئیس 
شــعبه هشــتم دادگاه کیفري یک اســتان تهران که 
تحقیقات درباره این پرونده به وي ســپرده شده بود به 
تشریح جزئیات ماجرا و آنچه در نخستین جلسه تحقیق 

گذشته بود پرداخت.
قاضی اصغرزاده گفت: یلدا در بازجویی هاي مقدماتی 
گفته بود اینترنتی با شــاهین آشنا شــده و در مدت دو 
ماه آشنایی پســر جوان به وي وعده ازدواج داده و از او 
خواسته تا به مالقاتش برود. اما وقتی به مالقات او رفته 
با یک مرد میانسال روبه رو شده است که ادعا کرده از 
سوي شاهین دنبال وي آمده است. مرد میانسال در بین 
راه به وي ساندویچ خورانده است که پس از آن بیهوش 

شده و چندین روز در اسارتگاه وي شکنجه شده است.
قاضی اصغرزاده اظهار داشت: متهم میانسال در جلسه 
تحقیق ادعا کرد یلدا در فضاي مجازي خودش را پسر 
معرفی کرده و با او طرح دوســتی ریخته بود. حتی سر 
قرار هم با لباس پسرانه حاضر شده و هنگامی که با وي 
به خانه اش رفته متوجه شده که او دختر است. این متهم 
همچنین عنوان کرده که یلدا گفته بود دو جنسه است اما 
پدرش هیچ وقت این ماجرا را درك نکرده و او به همین 

دلیل از خانه فرار کرده است.
دختر جوان اما منکــر این ادعا شــد و گفت که هرگز 

چنین حرفی را به زبان نیاورده و خودش را پسر معرفی 
نکرده است.

وي گفت: «در زمانی که در اسارت مرد میانسال بودم او 
مرا مجبور می کرد تا لباس هاي پسرانه بپوشم و برایش 
مواد مخدر تهیه کنم.او در این مدت بارها مرا آزار داده و 

شکنجه کرده بود.»
مرد میانسال اما منکر این ادعا شد و گفت: «دختر جوان 
در خانه من در اســارت نبود. او با میل خودش از خانه 
بیرون می رفت و با دوســتانش مالقــات می کرد. اما 
آخرین بار که به اصفهان سفر کرده بود گفت در دام یک 

قاچاقچی گرفتار شده و مورد آزار قرار گرفته است.»
قاضی اصغرزاده گفت: دختر جوان به پزشــکی قانونی 
معرفی شــده تا هم ماجراي تجاوز به وي و هم ادعاي 
مرد میانســال مبنی بر دو جنســه بودن یلدا مشخص 
شــود. در این میان دو زن جوان نیز از ناصر شــکایت 
کرده و ادعا کــرده اند از ســوي وي مــورد آزار قرار

 گرفته اند. آنها نیز به پزشکی قانونی معرفی شده اند تا 
با اظهار نظر کارشناسان پزشکی قانونی درباره وضعیت 
یلدا و تکمیل تحقیقات، جلسه رسیدگی به این پرونده 

آغاز شود.

ادعاي مرد کثیف در دادگاه تهران:  

یلدا: او دروغ مى گوید

 یلدا در بازجویی هاي 
مقدماتی گفته بود 

اینترنتی با شاهین آشنا 
شده و در مدت دو ماه 
اشنایی پسر جوان به 
وي وعده ازدواج داده 
و از او خواسته تا به 

مالقاتش برود. اما وقتی 
به مالقات او رفته با یک 

مرد میانسال روبه رو 
شده است که ادعا کرده 
از سوي شاهین دنبال 

وي آمده است

فرار زندانى
 از بیمارستـــان

محل دفن قاتل آتنا 
مشخص شد

رئیس پلیس فتاى هرمزگان از دســتگیرى مبلغ 
اینســتاگرامى و مربــى کالس هــاى رقص در 

بندرعباس خبر داد.
سرهنگ على اصغر افتخارى در این زمینه اظهار 
داشت: برابر رصد فضاى مجازى توسط کارشناسان 
پلیس فتا، مشاهده شد شخصى ناشناس در شبکه 
اجتماعى اینستاگرام اقدام به تبلیغ آموزش رقص 
بانوان و عضوگیرى و آمــوزش رقص به صورت 
غیرمجاز در منزل شــخصى خود مــى کند که 
پیگیرى موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 

کارشناسان پلیس قرار گرفت.
وى ادامه داد: در بررســى ها مشخص شد متهم 
در پیام رســان تلگرام نیز اقدام بــه تبلیغ کالس 

رقص مى کند که با اقدامات فنى و شــگردهاى 
خاص پلیسى متهم به هویت خانم «ا.م» 18 ساله 

شناسایى شد.
رئیس پلیس فتاى هرمزگان اضافه کرد: کارآگاهان 
پلیس فتا با هماهنگى مقام قضائى متهم را در یک 
عملیــات غافلگیرانه در مخفیگاه خود دســتگیر 
و به همراه ادله جرم به پلیس فتــا منتقل کردند 
کــه متهــم در ابتــدا منکر بــزه انتســابى بود 
ولــى پــس از رو بــه رو شــدن بــا مــدارك 
و مســتندات پلیــس بــه جــرم خــود اعتراف 
و انگیــزه خــود از برگزارى کالس رقــص را  پر 
کردن اوقــات فراغت و همچنین کســب درآمد

 اعالم کرد.

بازداشت دختر 18 ساله 
به دلیل تبلیغ کالس رقص 

مرد جوان که براى نصــب بنر تبلیغاتى باالى تیر 
چراغ برق رفته بود، در باالى تیر گیر افتاد.

ســاعت 14و40دقیقه روز جمعه گذشــته حادثه 
گیرافتادن مرد جوان باالى تیر چراغ برق به سامانه 
125 در تهران اعالم شــد که بالفاصله نیروهاى 
عملیاتى ایســتگاه 55 به همراه خودروى حامل 
تشک نجات با هماهنگى ستاد فرماندهى سازمان 
آتش نشانى تهران، خود را به محل حادثه در بزرگراه 
شهید اشرفى اصفهانى، حوالى بزرگراه نیایش، بلوار 

امام حسن (ع) رساندند.
على عبدا...آبادى، افسر آماده منطقه یک عملیات 
آتش نشانى درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: 
در محل حادثــه یک مرد جوان بــراى نصب بنر 

تبلیغاتــى به باالى تیــر چراغ برق رفتــه و دچار 
برق گرفتگى جزئى شده بود و توانایى پایین آمدن 

از تیر چراغ برق را نداشت.
وى خاطرنشان کرد: آتش نشانان بى درنگ پس از 
ایمن سازى کامل، تشک نجات را در مجاورت تیر 
چراغ برق برپا کردند و مرد33 ساله را که از ناحیه 
دست و صورت دچار آســیب دیدگى شده بود، با 
استفاده از تشک نجات به سطح زمین انتقال دادند.

بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ نیروهاى عملیاتى 
در پایان پس از ایمن ســازى کامل محل حادثه، 
مرد جــوان را براى انجــام معاینات پزشــکى 
و انتقال به مراکــز درمانى تحویــل امدادگران 

اورژانس دادند.

گیرافتادن مرد جوان باالى تیر چراغ برق 

راز قتل عام خانوادگى خیابان یخچال در یک پیامک

نجات گروگان8 ساله در دقیقه 90

بن بست عجیب در 
پرونده سرهاى بریده

جمعه شب گذشته در بخشى از نقاط شهر 
کرمانشاه بوى نامطبوعى پیچیده شده بود 
که این وضعیت منجر به بســترى شــدن 
شــش نفر از شــهروندان در بیمارستان 
شد. در همین رابطه جلســه ستاد بحران 
استاندارى کرمانشاه روز شــنبه با حضور

 استاندار و اعضا در استاندارى تشکیل شد 
تا با همفکرى مسئوالن منشــأ بوى بد و 
آزاردهنده در شــهر کرمانشــاه شناسایى 

شود.
مرکز فوریت هاى پزشــکى کرمانشــاه 

ساعت 2 و 30دقیقه بامداد شــنبه با چند 
تماس شهروندان کرمانشــاهى مبنى بر 
گازگرفتگــى مواجــه مــى شــود و این 
موضوع تــا نزدیک بــه ســحرگاه ادامه 
مى یابد، اورژانــس تعدادى را ســرپایى 
مداوا مــى کنــد و مســئوالن اســتان 
براى یافتــن منشــأ این بوى بد بســیج 

مى شوند.
اســتاندار کرمانشــاه با اشــاره به اینکه 
به نظر مى رســد منشــأ این بو، فاضالب 
سطح شــهر، بوى بد رودخانه آبشوران و 

قره سو و یا تأسیسات شــرکت هاى گاز و 
نفت و یا پاالیشگاه باشد، گفت: این موارد 
در حد احتمــال و حدس و گمان اســت و 
موضوع بایــد به صورت کارشناســى و از 
طریق تجهیزات تخصصى مورد بررســى

 قرار گیرد.
اسدا... رازانى یادآور شد که در بخش هایى 
از شهر کرمانشاه از جمله اطراف استاندارى، 
فرهنگیان، ترمینال کاویانى و هتل پارسیان 
این بو از سال گذشــته به صورت مقطعى 
استشــمام مى شــود، افزود: این بو سال 

گذشته به مدت شش ماه قطع شد اما اکنون 
باز به مشام مى رسد.

وى با بیان اینکه این بو آزار دهنده اســت 
و زندگى جارى مردم را مختل کرده است 
تأکید کرد:  این وضعیت قابل قبول نیست 
و دســتگاه هاى مرتبط باید با جدیت وارد 

عمل شوند.
مدیرکل بحران اســتاندارى کرمانشــاه 
نیــز در ادامه این جلســه با بیــان اینکه
 بامــداد شــنبه نزدیک بــه 50نفــر از 
مــردم جلو درب ســازمان آتش نشــانى 

کرمانشاه براى اعتراض به بوى بد موجود 
در اطراف منازل خود تجمــع کرده بودند 
افزود: شش نفر بســترى شدند و نیروهاى 
اورژانــس و دانشــگاه علــوم پزشــکى 
هم براى بســترى احتمالى شــهروندان 
بیمارســتان هاى امام خمینى (ره) و امام 
رضــا (ع) را آماده کرده بودنــد که حوالى 
ساعت5 صبح شنبه بو برطرف شد و شرایط 

عادى شد.
رضا محمدیان افزود: تاکنون منشأ این بو 

مشخص نشده است.

بوى مشکوك، 6 نفر را راهى بیمارستان کرد

یلدا نه دختر بود و نه پسر
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رده بندي بازیکنان فوتبال در سري فیفا، همیشه یکی از 
بحث برانگیزترین مباحث پیرامون این فرانچایز موفق 
بوده است. دقت در امتیازدهی و نحوه رده بندي بازیکنان 
در این سري، همیشــه به عنوان یکی از نکات کلیدي و 
دغدغه هاي اصلی سازندگان محسوب شده و الکترونیک 
آرتز طی این سال ها، روش هاي گوناگونی را براي دقیق 

و استاندارد کردن این سیستم، ابداع کرده است.
جدا از بحث امتیازدهی، نزدیک کــردن عملکرد و نوع 

بازي بازیکن ها به واقعیت، یکــی دیگر از دغدغه هاي 
سازندگان سري فیفا در ســال هاي اخیر بوده است. در 
ادامه، نحوه عملکرد سیستم امتیازدهی برترین بازیکنان 

حاضر در فیفا 18 را بررسی خواهیم کرد.
داده هاي نزدیک به 700 باشگاه و 18 هزار بازیکنی که 
به طور متوسط در هر قسمت از فیفا حضور دارند، براي 
بررســی و قرار گرفتن در بازي، نیازمند بررســی است. 
بررســی این حجم از اطالعات، در نــوع خود، یک کار 

فرسایشی و بسیار ســخت بوده و حضور بازیکنان هاي 
ناشناخته زیاد و تیم هاي کوچک، این کار را نیز سخت 

تر می کند.
البته الکترونیک آرتز، از شــیوه هاي بسیار جالبی براي 
رده بندي بازیکنان و باشگاه ها استفاده کرده که اولین و 
مهمترین آنها، در نوع خود بسیار جالب است. طبق گفته 
استودیو سازنده بازي، هر ساله نزدیک به 9 هزار نفر که 
جمعیت آنها متشکل از، مفسرین ورزشی، کارشناس هاي 

حرفه اي فوتبال، مربیان و تماشــاگرانی که بلیت فصل 
باشــگاه مورد عالقه خود را دارند، به بازیکنان حاضر در 

این سري، امتیازهاي مختلفی می دهند.
 ،EA SPORT تمامی این اطالعات، از طریق سایت
به دست سازندگان بازي رسیده و به وسیله 300 ویراستار 
دیگر، در 35 دسته مختلف امتیازدهی، دسته بندي می 

شوند.
اما این قضیه پایان کار نیســت و الکترونیک آرتز، داده 
هاي خود را با اطالعات ســازمان هایی که به بررســی 
آماري بازیکنان و باشگاه هاي ورزش فوتبال می پردازند، 

مقایسه می کند.
البته، خود الکترونیک آرتز نیز، شباهت 100 در صدي این 
امتیازها به واقعیــت را، تأیید نمی کند. اما تحلیل آماري 
و امتیازدهی در این ســري، به گونه اي است که سبک 
بازي تیم انتخابی شــما در فیفا، بــه فوتبالی که آن تیم 
در زمین واقعی بازي می کند، شــباهت بسیاري خواهد

 داشت.
همچنین، از دیگر موارد دخیل در رده بندي، منطقه و لیگ 
تیم ها در بازي هستند. پارامترهایی چون توانایی از پیش 
رو بر داشتن مدافعان یا گرفتن ضربه مهاجمان تیم مقابل 
و به ثمر رساندن گل، در لیگ هاي مختلف، امتیازهاي 
متفاوتی داشته و لیگ هاي سطح پایین تري مانند لیگ 
اسکاتلند، عربستان و چین، سقف مشخصی براي میزان 

پیشرفت بازیکنان خود دارند.
عملکرد بازیکنان قدرتمند در فیفا نیز نسبت به تیمی که 
در آن بازي می کنند، تحت تأثیر قرار گرفته و در صورت 
حضور آنها در تیم هاي ضعیف تر، عملکرد و موفقیت این 
بازیکنان نیز، تحت تأثیر این اتفاق، ضعیف تر شــده و 

کیفیت آن کاهش خواهد یافت.
عملکرد بازیکنــان با توجه به حضور آن هــا در تیم هاي 

مختلف، تغییر پیدا می کند.

بلیتفصل تماشــاگرانیکه مربیانو ايفوتبال، حرفه

رده بندي فوتبالیست هـا در 
بازى فیفا چگونه انجام می شود؟
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مایکروسافت اپلیکیشن تصاویر ویندوز 10 را با 
ایجاد بهبودهایى در رابط کاربرى و اضافه کردن 
امکاناتى جدید براى کاربران این سیستم عامل 

به روز رسانى کرد.
نسخه جدید اپلیکیشن تصاویر ویندوز 10 شامل 
ویژگى هایى کاربردى  اســت؛ امکان جستجوى 
عکس ها با اســتفاده از تم یا محتــواى موجود 
در آن (ماننــد غــذا) و به روزشــدن گزینه هاى 
برچســب گذارى از امکانات جدید آخرین نسخه 
از اپلیکیشــن عکس هاى ویندوز 10 است. اما 
مهمترین تغییر این نســخه، ســاخت ویدئو از 
تصاویر موجود در کامپیوتر بوده که مایکروسافت 
در معرفى آن، از واژه خاطرات استفاده کرده است.

با اســتفاده از این اپ جدید ویندوز 10، کاربران 
 Memories مى توانند محتواى ویژه اى به نام
از تصاویر و ویدئوهاى خود بسازند. نسخه جدید 
اپلیکیشــن تصاویر ویندوز 10 بــا بهره گیرى 
از ســرویس گراف مایکروســافت، به صورت 
خودکار ممورى هایى از تصاویــر و کلیپ هاى 
ویدئویى شــما تولید خواهد کرد. این ممورى ها 
مى توانند به عنوان یک ویدئو با ترانزیشن هاى 
سینمایى، صدا و تم هاى بسیار زیبا ذخیره شده 
و به اشتراك گذاشته شوند. این ورژن از برنامه 

شامل چندین تم و کلیپ صوتى جدید است که 
کاربران قادر خواهند بــود تا عالوه بر این موارد 
آماده، از محتواى چندرسانه اى دلخواه خود هم 

استفاده کنند.
نرم افزار عکس هاى وینــدوز 10 قابلیت هاى 
پیشــرفته دیگرى نیز دارد؛ به عنــوان نمونه، 
شما مى توانید شــخصى را به عنوان نقش اول 
ممورى هاى خود انتخاب کنید تا اپلیکیشــن در 
هنگام ساخت ویدئوها، به صورت اتوماتیک بر 
روى چهره او تمرکز کند. همچنین، ابزارى جهت 
ویرایش تصاویر درون برنامه تعبیه شده که کار 

ادیت ممورى ها را به راحتى انجام خواهد داد.
نکته جالب توجه دیگر در خصوص اپلیکیشــن 
تصاویر وینــدوز 10 این اســت کــه کاربران 
مى توانند در نســخه جدید، از ویدئوها و تصاویر 
خود، محتوایــى ترکیبى ایجاد کننــد. در واقع، 
امکان اضافه کردن اشیاى سه بعدى به تصاویر و 
ویدئوها و به اشتراك گذاشتن آنها در ممورى ها 
امکانپذیر شــده است. نســخه جدید نرم افزار 
Photos ویندوز 10 همچنین از سیستم جدید 
طراحى روان مایکروســافت که در مراسم بیلد 

2017 معرفى شد، استفاده خواهد کرد.
جهت دانلود و یــا آپدیت اپلیکیشــن تصاویر 
ویندوز 10 به جدیدترین نسخه از ویندوز 10 

Creators نیاز خواهید داشت. 

 10 Fire HD آمازون نسل جدید تبلت هاى موفق
را با مشخصات بهبودیافته نظیر وضوح تصویر 
باالتر نمایشــگر و حافظه  ذخیره ســازى بیشتر 

رونمایى کرد.
اکنون فــروش تبلت ها دیگر مثل ســال هاى 
گذشــته کار آســانى نیســت؛ اما این موضوع 
سبب نشده اســت کمپانى آمازون از تولید نسل  
جدید تبلت هاى خود دســت بکشد. این شرکت 
با تبلت هــاى مقرون به صرفه خود بــا نام فایر، 
موفقیت خوبى در ســال هاى اخیر تجربه کرده 
است. آمازون نسخه 10 اینچى تبلت فایر را در 
نسل پیشین خود به روزرسانى نکرد اما این غول 
خرده فروشى اکنون این تبلت محبوب خود را با 
نمایشــگرى بهتر، حافظه  ذخیره سازى بیشتر و 

تنوع رنگ بیشتر ارتقا داده است.
نبود نامگذارى مناسب توسط آمازون، شمارش 
مستقیم نسل هاى مختلف این محصول را دشوار 
مى کند. اما این تبلت جدید در واقع هفتمین نسل 
تبلت Fire HD 10 محســوب مى شــود. نسل 
ششــم این تبلت هرگز ساخته نشــد؛ در نتیجه 
آخرین نســخه  این محصول که تا به امروز به 
فروش مى رود، نسل پنجم این تبلت به حساب 

نسل Fire HD 10 از مى آید. هفتمین 
بهبودهاى 

قابل توجهى در مقایســه با 
نسل هاى پیشین برخوردار است؛ 
براى مثال، وضوح تصویر نمایشگر آن از اچ دى 
به فــول اچ دى ارتقا یافته اســت. ایــن بهبود، 
تماشــاى محتواى ویدئویى را از طریق آمازون 

لذت بخش تر مى کند.
این تبلت اکنون از 2 گیگابایت حافظه  رم بهره 
مى برد و حافظه  داخلى آن در مدل پایه، با دو برابر 
افزایش نسبت به نسل پیشین به 32 گیگابایت 
رسیده است. Fire HD 10 جدید همچنین از یک 
پردازنده  چهار هسته اى مدیاتک استفاده مى کند. 
شاسى این تبلت با پشت پالستیکى خود که در 
رنگ هاى مشــکى، قرمز و آبى قابل ســفارش 
است، شــباهت بیشترى به نســل فعلى تبلت 
اچ دى 8 دارد. عالوه بر ایــن، فایر اچ دى جدید 
سیستم عامل آمازون فایر اواس را که نسخه اى 

مبتنى بر اندروید است اجرا مى کند.
آمــازون بــراى نســخه  پایــه اچ دى 10 بــا 
پیشنهادهاى ویژه، قیمت 149/99 دالر در نظر 
گرفته است. اما نسخه  بدون تبلیغات این تبلت 
164/99 دالر قیمــت دارد و خریدارى نســخه  
برخوردار از حافظه  داخلى 64 گیگابایت، 40 دالر 
بیشتر براى مشــتریان هزینه دارد. فروش این 

تبلت از یازدهم اکتبر آغاز خواهد شد.
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ت اپلیکیشن تصاویر ویندوز 10 را با 
اضافهکردن رابطکاربرىو در دهای

شامل چندین تم و کلیپ صوتى جدید است که 
اینموارد بر عالوه تا ود ب خواهند قادر کاربران
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سرانجام گوشى چهار دوربینه هواوى مایمانگ 6 در کشور چین معرفى شد. 
همانطور که انتظار مى رفت، طى کنفرانسى مطبوعاتى، «هواوى مایمانگ 6» توسط کمپانى سازنده معرفى شد. این موبایل میان رده به پردازنده 8 هسته  اى 

کایرین 659 مجهز بوده و در آن از نمایشگرى 5,9 اینچى با وضوح 2160 در 1080 پیکسل و نسبت تصویر 18 به 9 استفاده شده است.
هواوى در گوشــى جدید خود، 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلى را به کار برده اســت. سیســتم دوربین هواوى مایمانگ 6 نیز از دو دوربین 16 و 2 
مگاپیکسلى در قاب عقب و دو دوربین 13 و 2 مگاپیکسلى در بخش جلو تشکیل مى شود. ابعاد این گوشى 156/2 در 75/2 در 7/5میلیمتر است و وزنى معادل 164 

گرم دارد. مایمانگ 6 سیستم عامل اندروید 7 نوقا را با رابط کاربرى EMUI 5,1 هواوى اجرا کرده و به باترى 3340 میلى آمپر ساعتى نیز مجهز است.
از دیگر مشخصات هواوى مایمانگ 6 -که به احتمال زیاد در خارج از چین به اسم هواوى میت 10 الیت (Lite 10 Huawei Mate) به فروش برسد– مى توان 
به سنسور اثر انگشت در قاب عقب و پشتیبانى از دو سیمکارت (با شیارى ترکیبى) اشاره کرد. این اسمارتفون در رنگ هاى مشکى (Obsidian Black)، طالیى 

(Streamer Gold) و آبى (Aurora Blue) در دسترس قرار خواهد گرفت.
قیمت هواوى مایمانگ 6 نیز 2399 یوان چین (معادل 365 دالر) تعیین شده است. این محصول از هم اکنون قابل سفارش بوده و فروش آن در تاریخ 8 مهر آغاز خواهد شد.

ویژگى هاى یک گوشى 4 دوربینه 

فتمین 
ى

س

و
چراغ قوه یکى از وســایل مهمى اســت که در تمامى 
گوشى ها وجود دارد اما همه این چراغ قوه ها قدرتمند 
 Super نیستند در همین جهت نرم افزار شگفت انگیز
Amazing FlashLight Pro به شــما کمک 
مى کند تا بتوانیــد محیط اطراف خــود را همانند روز 

مشاهده کنید.
این نرم افزار هوشمند مى تواند یک نور LED زیبا را 
براى شما به وجود آورد تا اگر مى خواهید در شب به کتاب 
خواندن بپردازید بتوانید این کار را به خوبى انجام دهید یا 
هنگامى که یک وسیله اى را گم کردید بتوانید به کمک 

این نرم افزار در اتاق تاریک به دنبال آن بگردید.

همچنین صداهاى افکت وار هنگام روشــن و خاموش 
شدن وجود دارد که باعث جذابیت نرم افزار مى باشد. این 
4 به باال را دارد. نرم افزار قابلیت نصب بر روى اندروید 0
 Super Amazing برخى از قابلیت هاى نرم افزار

: FlashLight Pro
– گرافیک فوق العاده و برنامه چراغ قوه جذاب.

– درخشان ترین نور جلوى صفحه با اثرات گرافیکى.

– سیگنال چراغ قوه SOS با کنترل کننده فرکانس.
– وجود دکمه تغییر رنگ.

– استفاده از LED دوربین و نور صفحه.
– رزولوشن با وضوح باال. 

وردار است؛ 
آن از اچ دى 
یــن بهبود، 
آمازون ریق

شرکت گوگل تأیید کرد که «گوگل هوم مینى» به زودى با قیمتى ارزان تر از گوگل هوم عرضه خواهد شد.
یکى از محصوالت محبوب و پرطرفدار شرکت گوگل، Google Home است. این محصول یک دستیار صوتى است، مانند همان 

سرویسى که اپل نام آن را Siri نام گذاشته است.
گوگل هوم، با نام اسپیکر هوشمند نیز شناخته مى شود. این دســتگاه قابلیت هاى زیادى از جمله کتاب الکترونیک صوتى، 

سرویس هاى ویدئویى و صوتى، مترجم گوگل و... را داراست.
بر اساس گزارش هاى جدید، شرکت گوگل قصد دارد نسخه مینى این محصول پرطرفدار را نیز عرضه کند. قیمت این 

محصول در حدود 49 دالر ( 180 هزار تومان) اعالم شده و بر اساس تصاویر رندرى که گوگل از گوگل هوم مینى منتشر 
کرده است، این محصول در سه رنگ توسى، زغالى و نارنجى عرضه خواهد شد.

همچنین پیش بینى مى شود زمان عرضه این محصول همزمان با رونمایى از گوشى هوشمند پرچمدار گوگل 
یعنى پیکسل 2 ، در 4 اکتبر 2017 ( 12 مهر 1396 ) باشد.

  Google
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عرضه 

            با قیمتى بسیار بسیار ارزان! 

            با قیمتى بسیار بسیار ارزان! 

نرم افزار چراغ قوه شگفت انگیز براى موبایل

اپلیکیشن شــبکه اجتماعى اینســتاگرام به کاربران 
اجازه مى دهد تا هنــگام به اشــتراك گذارى یک 

ویدئــوى زنــده، از فیلترهــاى چهره اســتفاده 
کنند.

از میان چندیــن گزینه پیــش رو، مى توان 
به فیلتر عینــک آفتابى اشــاره کرد که طى 
هفته آتــى در انحصــار ویدئوهــاى زنده 
خواهد بود. اینســتاگرام فکر همه چیز را هم 
کرده اســت؛ مثًال مى توانید میــزان بازتاب 

نور روى عینک را بــا یک لمس ســاده تغییر 
دهید.

 هنگامى که ویدئوى زنده به پایان رســید، مى توانید 
آن را مجــدداً در Stories پخش کنید یــا اینکه با 
فشــردن یک دکمه، تمام ویدئوى ضبط شــده پاك 
مى شود. براى اســتفاده از این فیلترها پیش از مخابره 
یا در حیــن آن، نیازمند کلیــک روى آیکن چهره ها 
در سمت راســتى و پایینى نمایشگر هستید. با انتخاب 
هر فیلتر، ظاهرتــان در ویدئوى زنــده تغییر مى کند 
و ضمنًا مى توانیــد از هر تعداد فیلتر چهره اســتفاده

 کنید.

 

اینســتاگرام عرضــه فیلترهــاى چهــره را بــراى 
ویدئوهاى زنــده آغاز کــرده اســت. در صورتى که 
هنوز این قابلیــت برایتان فعال نشــده جاى نگرانى 
نیســت؛ اینس ــتاگرام گفته اســت که عرضه جهانى 
ایــن قابلیت تازه، ممکن اســت چندیــن هفته طول 

بکشد.
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 اسنادى به تازگى منتشرشده که نشان دهنده وجود نسخه اى از نوکیا 8 با 6 گیگابایت حافظه رم و 128 گیگابایت 
حافظه داخلى است. اینطور که به نظر مى رسد تولید این مدل توسط HMD نیز تأیید شده است.

گزارش ها حاکى از آن است که این تلفن همراه از یک ماه دیگر در اروپا عرضه خواهد شد. نسخه داراى 6 
گیگابایت رم نوکیا 8 تنها در رنگ آبى عرضه مى شود و قیمت آن 669 یورو است که در مقایسه با نسخه 

معمولى که 4 گیگابایت حافظه رم و 64 گیگابایت حافظه داخلى دارد 90 یورو افزایش قیمت داشته است.
هنوز مشخص نیست که این نسخه چه زمانى براى دیگر بازارهاى بزرگ مانند هند، ایاالت متحده و چین 

عرضه خواهد شد. در حالى که هنوز نسخه داراى 4 گیگابایت رم آن نیز عرضه نشده است.

عرضه نوکیا 8 با 6 گیگابایت حافظه رم از یک ماه دیگر

0 به جدیدترین نسخه از ویندوز 10 و0ویندوز 10
ج Creators نیاز خواهید داشت. 

10FireHDآمازون نسل جدید تبلت هاى موفقDم مقایســه باقابل توجهى در

شرکت گوگ
یکى از محص
سرویسى ک
گوگل هو
سرویس
بر اساسگ
محصول در
کرده است،

همچنین پیش
یعنى پیکسل

آمازون، تبلت جدید Fire HD10 را معرفى کرد 
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منبع: ایسنا

منبع: تسنیم

منبع: میزان

منبع: فارس

منبع: تسنیم

منبع: میزان

منبع: فارس

منبع: مهر

منبع: ایرنا

برداشت خرما از نخلستان هاى آبادان 

تاالب خشک شده قورى   گل

مدرسه 
شبانه روزى 

نابینایان امید 
در مشهد 

تشییع پیکر 
«نادر گلچین» 

با نواى «مرغ سحر» 

صحن علنى مجلس شوراى اسالمى 

راهپیمایى تاکتیکى و اجراى میدان تیر گردان هاى کوثر
 ناحیه مقاومت

 مسلم بن عقیل در پادگان شهید انارکى تهران  برگزار شد.

آغاز سال تحصیلى کودکان استثنایى 
شهرستان اه ر

باغ موزه 
دفاع مقدس

گردشگاه توریستى 

قلعه رودخان 

متعلق به دوره سلجوقى 


