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یک شنبه 29  مرداد  ماه 1396 /  20  آگوست   2017 /  27 ذى القعده 1438
سال چهاردهم / شماره 3016   /16 صفحه/ 1000 تومان

آلودگى خاك اصفهان، سیاه نمایى یا واقعیت؟  

از«پالسکو» تا «چهارراه استانبول» با بهرام رادان اشتغال 52 هزار فرهنگى در 5500 مدرسه سفر آمریکایى ها به ایران متوقف نشده استروزهاى متفاوت احمدى نژاد در مجمع تشخیص ایران واردکننده برنج اروگوئه فرهنگاستاناجتماع اقتصاد
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یک میلیون «بى هویت»
 در ایران

 زندگى مى کنند

تکذیب ادعاى بازداشت 
عامل  انتحارى ایرانى 

250 هزار نفر، مشترى 
بانک قرض الحسنه 
رسالت اصفهان هستند

اعترافات پدرخوانده به 
تکه تکه کردن عروس و داماد 

هنگام خواب
 Wi-Fi را خاموش کنید
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سیب زمینى
 سِر زمین 500 تومان

آشفته بازار پیش فروش 
خودروهاى خارجى در ایران

شوراى چهارم تمام شد!شوراى چهارم تمام شد!
منتخبین مردم اصفهان در شوراى پنجم از همین هفته کار خود را آغاز مى کنندمنتخبین مردم اصفهان در شوراى پنجم از همین هفته کار خود را آغاز مى کنند
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جهان نما

عملیات انتقام 
حججى، 
رده فرماندهى 
داعش را 
خواهد زد
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جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى ایران پیرو اعالم عملیات 

قریب الوقوع سپاه براى انتقام 
«شهید محسن حججى» گفت: به 
لطف خدا تا به امروز جبهه مقاومت 

ضربات پى در پى به اعوان 
و انصار گروه تروریستى 

داعش وارد آورده و  ...

رئیس سازمان خصوصى سازى با اشاره به 
اینکه مشموالنى که شماره شباى حساب 

بانکى داده باشند، سود سهام عدالت 
مى گیرند، گفت: سود مشموالنى که شماره 

شبا نداده اند محفوظ است و پس از ورود 
شماره شبا به سامانه سهام 
عدالت، سود این سهام به 
حسابشان واریز مى شود.
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چه کسانى سود 
سهام عدالت 
نمى گیرند؟

155

علیرضا منصوریان حاال با ادعایى جدید  
در حال رژه روى بر روى اعصاب هواداران 

است. ادعایى که باعث شده 
وى حسابى در  رسانه ها سوژه 
شود. سرمربى استقالل براى 

کم کردن ناراحتى هواداران بعد 
از شکست برابر سایپا دست به ادعاى 

جالبى زد.
علیرضا منصوریان بعد از بازى با سایپا که 
اولین صداى اعتراض هواداران تیمش را 
شنید تالش کرد از آینده روشنى صحبت 

کند که در انتظار استقالل است. 

دانشگاه علوم پزشکى تکذیب مى کند، اداره کل حفاظت محیط زیست، تأیید

با گوشی موبایل 
 Galaxy S8 Plus SM-G955FD

دو سیمکارت آشنا شوید
FDDD

با منصوریان تا 1403!
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آگهى مزایده(نوبت اول)

اداره امور شعب استان اصفهان   

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

تماس حاصل نمایند.

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

بازدید از ملک ضرورى است.
2-صرف شــرکت در مزایــده هیچگونه تعهدى بــراى مزایده گر 
( متقاضى خرید )ایجاد نکرده و مزایده گــذار ( بانک ) در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار خواهد بود.
3-هزینه آگهى بر عهده ى برندگان مزایده مى باشد. 

 
وضعیت انتقال اعیانعرصهنوع ملک نشانى ملک ردیف

قیمت پایه کارشناسىسند

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

14,000,000,000 انتقال قطعى205205آپارتمانسه راه نظر ، خیابان نظر غربى 2
ریال

خیابان توحید میانى ، جنب بانک 3
40,003,000,000 انتقال قطعى566599ویالیىسامان 

ریال
                                              

انتصــاب شایســته جنابعالــى بــه عنــوان انتصــاب شایســته جنابعالــى بــه عنــوان 
مشــاور اســتاندار و مدیــر کل دفتــر مشــاور اســتاندار و مدیــر کل دفتــر 
ــول ادارى  ــازى و تح ــزى، نوس ــه ری ــول ادارى برنام ــازى و تح ــزى، نوس ــه ری برنام
اســتان را صمیمانــه تبریــک عــرض اســتان را صمیمانــه تبریــک عــرض 
نمــوده، از خداونــد متعــال و در ظــل نمــوده، از خداونــد متعــال و در ظــل 
ــج)  ــر (ع ــى عص ــرت ول ــات حض ــج) توجه ــر (ع ــى عص ــرت ول ــات حض توجه
ــات  ــما آرزوى ســالمتى و توفیق ــراى ش ــات ب ــما آرزوى ســالمتى و توفیق ــراى ش ب

ــم. ــزون داری ــم.روز اف ــزون داری روز اف

جناب آقاى دکتر على اصغر ذاکرى هرندىجناب آقاى دکتر على اصغر ذاکرى هرندى

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شاهین شهرروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شاهین شهر

آگهى مزایده نوبت اول

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم نسبت به اجاره مانژ سوارکارى، تابلو و 
استندهاى تبلیغاتى دهکده به شرح جدول زیر اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اخذ و تحویل اسناد مزایده 
تا پایان وقت ادارى مورخ 96/06/15 به دفتر اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن- مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه نمایند. 
بازگشایى پاکات پیشنهادات در مورخ 96/06/16 در محل سازمان خواهد بود. متقاضى باید حداقل 5 درصد قیمت 
پیشنهادى را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به حساب 0202738365008 بانک ملى کد 3059 واریز و یا به صورت 
ضمانت نامه بانکى در وجه سازمان صادر گردد. کلیه هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى، کارشناسى و ارزش افزوده 

به عهده برنده مزایده خواهد بود. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.

مدت محل اجارهردیف
توضیحاتمبلغ اجارهاجاره

1
سایت 
دو اصطبل نگهدارى اسب، یک انبار علوفه، زمین کشت شده یونجه و دو 630/000/000دو سالسوارکارى

پادوك سوارکارى

تابلوهاى 2
تعداد 10 تابلو ثابت، تعداد 20 استند 1*320/000/0002یک سالتبلیغاتى

www.sozi.ir سایت سازمان
INFO@sozi.IR ایمیل سازمان

تلفن تماس: 32673080- 32673010- 031
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جانشین فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمى 
ایران پیرو اعالم عملیات قریب الوقوع سپاه براى انتقام 
«شهید محسن حججى» گفت: به لطف خدا تا به امروز 
جبهه مقاومت ضربات پى در پى به اعوان و انصار گروه 
تروریســتى داعش وارد آورده و چنانچه اراده اى براى 
چنین عملیاتى وجود داشــته باشــد که حتمًا هم وجود 
دارد؛ ضربه اى به پیکر رده فرماندهى داعش خواهیم زد.

سردار اســماعیل کوثرى در گفتگو با جام جم آنالین 
تصریح کرد: تصمیــم گیرنــدگان و هدایت کنندگان 
داعش باید بدانند اگر یک اسیرى را مى گیرند و با هدف 
ایجاد عملیــات روانى ضد ایران بــه فجیع ترین حد به 

شهادت مى رسانند، نه تنها کارى از پیش نخواهند برد 
بلکه نیروهاى حاضر در ســوریه و عراق را مصمم  تر از 
قبل مى کنند و ضمــن تحکیم وحدت مردم ما، جوانان 
ضربات مهلک ترى به این جرثومه (داعش) استکبار و 

صهیونیسم بین الملل و عربستان وارد مى آورند.
وى در پایان خاطر نشــان کرد: گروه هاى تروریستى و 
تکفیرى آگاه باشند از مناطقى که دایمًا در آن متحمل 
شکست مى شوند یک قدم جلوتر گام نخواهند گذاشت 
و وقتى از عملیات انتقام ســخنى گفته مى شــود، یقینًا 
و قطعاً  در روز و ســاعت معین این وعده عملى خواهد

 شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیرى نوعى 
بیمارى در عرصه مدیریت تلقى مى شود. براى عالج این 
بیمارى جامعه مدیریت ایران، تغییر و تحول بنیادى در نگاه 

به گزینش مدیران نیازمند است.
محمد فروزنده افزود: افزایش میانگین سن اعضاى هیئت 
دولت و مدیران ارشــد که موجب کاهــش حضور تعداد 
جوانان در کابینه و مدیریت ارشد کشور شده است نشان از 

پیرى مدیریت در کشور دارد.
در دوره اول تا چهارم ریاست جمهورى میانگین سن وزرا 
در هیئت دولت بین 38تا 39 ســال بود و از پایان جنگ 
تاکنون که هیئت دولت هفت بار تشکیل شــده اســت؛ 

تعدادى از وزرا در زمان شروع به کار کمتر از 40 سال سن 
داشتند. وى تصریح کرد: امروز شاهد این هستیم که دولت 
دوازدهم بار دیگر یک وزیر پیشنهادى با سن کمتر از 40 
سال براى وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات جهت اخذ 
رأى اعتماد به مجلس شوراى اسالمى معرفى کرده است. 
باوجود توسعه سرمایه انسانى در کشور و تربیت جوانان 
فرهیخته و باال رفتن ســطح دانش و مهارت بعد از چهار 
دهه اســتقرار نظام جمهورى اسالمى، افزایش میانگین 
ســن اعضاى هیئت دولت و مدیران ارشــد که موجب 
کاهش تعداد جوانان در کابینه و مدیریت ارشد کشور شده 

است نشان از پیرى مدیریت کشور دارد.

عملیات انتقام حججى، رده 
فرماندهى داعش را خواهد زد

توسعه کشور 
نیازمند مدیران جوان است

لقبى براى موگرینى
   خبر آنالین | حجـت االسـالم والمسـلمین 
سـعیدى، امام جمعه قـم در خطبه هاى نمـاز جمعه این 
شهر با انتقاد از سلفى گرفتن برخى از نمایندگان مجلس 
با «فدریکا موگرینى» عنوان کرد: با سـر سـردار عشق 
سلفى عزت بگیر، پیرزنى عشوه گر درخور تکریم نیست.

حضور سیا در مراسم اربعین
حجت االسـالم والمسـلمین حیدر     تسنیم |
مصلحى، وزیر سابق اطالعات گفت: سال گذشته حدود 
500 نفر از یک دانشگاه آمریکایى به درخواست سازمان 
سـیا در راهپیمایى اربعین حضور داشـتند و سئواالتى را 
از مردم مى پرسـیدند که جمع بندى آنها این بود که این 

جمعیت تهدیدى براى نابودى آمریکاست.

مجادله نوه و فرزند
دکتر محمـود مصدق نـوه دکتر     خبر آنالین |
مصدق درباره ادعـاى فرزند آیت ا... کاشـانى که معتقد 
اسـت عنوان «کودتـا» بـراى روز 28 مرداد یـک دروغ 
تاریخى است و هرچه بوده تبانى دکتر مصدق با انگلیس  
بوده اسـت مـى گوید: اسـناد جدیـد نشـان مى دهد که 
ماجـراى آن روز چـه بوده. شـکى نیسـت کـه کودتا از 
سـوى MI6 انگلیس آغاز شـده و با دخالت CIA آمریکا 
پایـان یافت.  خیلى کنجـکاوم که فرصـت کنم و نقش 
آیت ا... کاشانى در اتفاقات آن روز را در این اسناد بخوانم.

ُخب محبوبیم؛ چکار کنیم؟!
   آفتاب نیوز | محمـود  احمدى نـژاد رئیس 
جمهور سـابق در گفتگویى بیـان کرد: سـال 90 آقایى 
از مسـئولین باال را صدا کـردم و گفتم چـرا اینقدر حمله 
مى کنید؟ آخر چه اتفاقى افتاده؟ مگر ما چه گناهى کردیم 
جز خدمت، فـداکارى و تـالش شـبانه روزى؟ او گفت: 
مشکل همینجاسـت، شـما رفتید کار کردید و محبوب 
شده اید و نظرات شما در مناسـبات سیاسى و انتخابات 
تعیین کننده است و ما این را نمى خواهیم. گفتم: عجب! 
پس نباید کار مى کردیم؟ مشـکل اینجاسـت که مردم 
بزرگوارند و ما را دوست دارند، ُخب ما چه کار باید بکنیم؟ 

آیا بگوییم دوست نداشته باشید؟

دروغ مى گویند شاد باشید
   انتخاب | آیت ا... سید علیرضا عبادى، نماینده 
ولى فقیه در خراسـان جنوبى با بیان اینکه امروز عده اى 
به مردم دروغ مى گویند شـاد باشـید، گفـت: هدف این 
افراد شاد کردن مردم نیست بلکه به دنبال شادى و رفاه 
خود هستند و در حقیقت مردم را بهانه قرار داده و آنها را به 
تمسخر مى گیرند چرا که شـادى مردم در رقص و لهو و 

لعب نبوده و نیست.

چهارشنبه پایان کار قالیباف
   تسنیم | عضو منتخب شـوراى پنجم شهر 
تهران، از احتمال زیاد انتخاب سرپرست براى شهردارى 
تهران خبـر داد. محمـد علیخانى اظهار داشـت: تالش 
مى شود در نخسـتین جلسه رسمى شـوراى پنجم (اول 
شـهریور) شـهردار نیز انتخاب شـود و به هـر دلیلى که 
شـهردار در روز چهارشنبه انتخاب نشـود، قطعاً اعضاى 
شـوراى پنجم یک نفر را به عنوان سرپرست شهردارى 
تهران انتخاب مى کنند. وى گفت: چهارشنبه هفته جارى 

روز پایانى فعالیت شوراى چهارم و قالیباف خواهد بود.

محسن هاشمى رئیس شد
   ایسنا | عضو منتخب شوراى شـهر تهران از 
انتخاب محسن هاشـمى به عنوان رئیس شوراى شهر 

پنجم تهران خبر داد.
خلیل آبـادى با بیـان اینکه در جلسـه روز شـنبه(دیروز) 
شـوراى شـهر پنجـم درخصـوص رئیـس ایـن شـورا 
تصمیم گیرى شد، گفت: آقایان الویرى و مسجدجامعى 
به منظور حفظ اتحاد و انسجام شورا، در ابتداى جلسه از 
کاندیداتورى انصراف دادند و نهایتاً با کسب اکثریت آراء 
محسن هاشمى تنها کاندیداى ریاست شوراى شهر پنجم 

به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.

   نامه نیوز | رابطــه محمــود احمدى نژاد توئیتر
و آیت ا... شــاهرودى از گذشته ها حســنه بود. آیت ا... 
شــاهرودى را از جمله طرفداران رئیس ســابق دولت 
برمى شــمردند. حلقه ایــن ارتباط هم محمدشــریف 
ملک زاده، رئیس ســازمان میــراث فرهنگى در دولت 
احمدى نژاد بود. ملک زاده حتى در سال 91 که انتقادات 
از او و احمدى نژاد باال گرفته بود، در حکمى از ســوى

آیت ا... هاشمى شــاهرودى به ســمت مشاورش در 
امور اجرایى منصوب شده بود.

سال 92 نیز که هر روز نام یک نفر به عنوان کاندیداى 
ریاست جمهورى مطرح مى شد، برخى آیت ا... هاشمى 
شاهرودى را هم به وســط میدان گمانه زنى ها آورده و 
حتى فرد مورد حمایت رئیس دولت وقت مى دانستند. 
نزدیکى احمدى نژاد و رئیس ســابق قــوه قضائیه تا 
جایى بود که احمدى نژاد ســال 94 بــا حضور در دفتر 
آیت ا... هاشمى شــاهرودى از او براى حضور در مراسم 

ترحیم والده اش قدردانى کرد.
تصمیم شــوراى نگهبان در هنگام بررسى صالحیت 
نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى اما بر عدم احراز 
صالحیت احمدى نژاد قرار گرفت. بعد از این عدم احراز 
صالحیت اما خبرى دهان به دهان نقل مى شد، خبرى 
که مى گفت احمدى نژادى ها بــه دنبال گرفتن حکم 
حکومتى هستند و واسطه گرفتن این حکم هم کسى 
نیست جز آیت ا... هاشمى شاهرودى. اما این  بار این دفتر 
آیت ا... شاهرودى بود که به سرعت شایعه درخواست 
حکم حکومتى را تکذیب کرد تا تمام شانس احمدى نژاد 

براى باقى ماندن در انتخابات از بین برود. 

فرصتى که نظام به احمدى نژاد داد
شــاید به همان اندازه که همه منتظر بودند تا صندلى 
خالى آیت ا... هاشــمى در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تعیین تکلیف شود، منتظر این هم بودند که ببینند 
احمدى نژاد آیا در صندلى عضویت این شورا ابقا خواهد 
شد یا نه. تصمیمى که در نهایت اعالم شد و او براى پنج 
سال دیگر به عضویت حقیقى این شورا درآمد و آیت ا... 
هاشمى شاهرودى هم به ریاست مجمع منصوب شد. 
احمدى نژاد و هاشمى شاهرودى گویا قرار بود این بار زیر 

سقف مجمع به هم برسند.
احمدى نژاد برخالف دیگر سیاسیون که سیل پیام هاى 
تبریک را راهى آیت ا... کردند تصمیم گرفت شخصًا به 
دیدار هاشمى شاهرودى برود. دیدارى که رسانه هاى 
نزدیک به او بدون ذکر جزئیات منتشر کردند تا باردیگر 

بازار گمانه زنى ها داغ شود.
گرچه در پس این دیدار یکباره مى شــود صمیمیت و 
رفاقت پیشین این دو چهره سیاسى را هم متصور شد اما 
شاید مرورى بر رویه سیاسى احمدى نژاد چندان ذهن 

را قانع نکند که تنها دلیل این دیدار یک رفاقت سیاسى 
قدیمى باشد.

محمــود احمــدى نژاد خــوب مــى داند کــه بعد از 
ساختارشکنى هاى اخیر او و همراهانش حکم رهبرى 
براى ماندگارى اش در مجمع حکم یک آب حیات براى 
دوران سیاســت ورزى او دارد. او در روزگارى که همه 
چشم به حذفش از سیاست دوخته بودند باز هم فرصت 
یافته است که زیر ســقف مجمع به حیات سیاسى خود 

ادامه دهد، آیا او از این فرصت استفاده خواهد کرد؟

نگاه احمدى نژاد به مجمع

احمدى نژاد هیچگاه رابطه دوســتانه و خوبى با مجمع 
تشخیص دوران آیت ا... هاشمى نداشت. چه آن زمان 
که رئیس دولت بود و حضورش در جلسات این مجمع به 
تعداد انگشتان یک دست هم نرسید و حتى برخى وزرا 
روایت مى کردند که آنها نیز از حضور در جلسات مجمع 
منع شــده بودند چه بعدها که از جایگاه عضو حقیقى 
به عضویت مجمع در آمد و روایت مى شــد با سکوت 
نظاره گر مباحــث و تصمیمات مجمع اســت. مجمع 
تشخیص از نگاه محمود احمدى نژاد مجمع پیرمردان و 
از کارافتادگان سیاست بوده است. تصویرى که نه فقط 
از زبان خود او که از زبان نزدیکانش نیز چندین بار مطرح 

شده بود. احمدى نژاد اما این روزها تنها امیدش به همین 
مجمع تشخیص اســت و صندلى که نظام باز هم فرصت 
نشستن بر آن را به او داده اســت. او شاید این بار با نگاهى 
متفاوت تر به این صندلى نگاه مى کند، این بار او قرار است 
در مجمعى حضور داشته باشد که آیت ا... هاشمى شاهرودى 
آن را اداره خواهد کرد، شاید همانقدر که او امیدوار به روزهاى 
سیاست ورزى اش در این نهاد است سیاسیون هم نگاهشان 
به آیت ا... هاشمى شاهرودى دوخته شده است که آیا آیت ا... 
مى تواند احمدى نژاد را در چارچوب مجمع به مسیر درست 
سیاســت ورزى هدایت کند. شاید رفاقت سیاسى قدیمى 

اینجا کارگر افتد.

آیت ا... هاشمى شاهرودى مأمور بازگرداندن رئیس جمهور سابق به سیاست است؟ 

روزهاى متفاوت احمدى نژاد 
در مجمع تشخیص

امروز، 
جلسه رأى اعتماد به وزرا

   تسنیم | یک عضو هیئت رئیسه مجلس 
شوراى اسالمى گفت که رأى گیرى درباره صالحیت 
وزراى پیشــنهادى دولت دوازدهم در جلســه علنى 
یک شــنبه(امروز) مجلس انجام خواهد شد. به گفته 
اکبر رنجبــر زاده، رأى گیرى از وزراى پیشــنهادى 
دولت دوازدهم حدود ســاعت 11 پیــش از ظهر در 
مجلس انجام مى شــود و طبق روال، رئیس مجلس  
آراء 17 وزیر پیشــنهادى را از تریبون قرائت مى کند. 
قرار است رئیس جمهور هم امروز براى دفاع از کابینه 

پیشنهادى اش به مجلس بیاید. 

استیضاح فرجى دانا غلط بود
   خبر آنالین | روزنامه جمهورى اســالمى 
در ســرمقاله خود نوشــت:وزارت علوم، با تعدادى از 
مدیران دولت هاى نهــم و دهم و یا افرادى که با خط 
مشى ترسیم شــده توســط رئیس جمهور روحانى 
همخوانى و هماهنگى ندارند اداره شده و به همین دلیل 
نارضایتى هاى زیادى پدید آورد. اکنون راه چاره، دعوت 
از همان وزیر(فرجى دانا) است که فردى توانا،  مخلص، 
تالشگر و از معتقدان و ملتزمان جدى به مبانى نظام 
جمهورى اسالمى اســت و از کارنامه درخشانى در 

عرصه آموزش عالى برخوردار است.

دلجویى نماینده خرمشهر 
از ظریف

نماینده مردم خرمشهر در مجلس در    انتخاب |
جلسه علنى دیروز نزد وزیر پیشنهادى امور خارجه رفت 
و با او دیده بوسى و از وى دلجویى کرد.  عبدا... سامرى 
در جریان رسیدگى به بررسى برنامه هاى محمد جواد 
ظریف، وزیر پیشنهادى امور خارجه و حین سخنان وى 
در اقدامى نامتعارف با هتاکى به وزیر پیشنهادى امور 
خارجه الفاظى رکیک به وى نسبت داد که موجب شد 
جو جلسه روز چهارشــنبه گذشته مجلس تا حدودى 

متشنج شود.

اجازه نمى دهیم
  آنا | نماینده خمینى شــهر در مجلس گفت: 
وزارت علوم نــه تنها براى دانشــگاه آزاد بلکه براى 
همه دانشگاه هاى پیام نور و ... هم مشکل ایجاد کرده 
است. ما امیدوار بودیم وزیر علوم تعیین شود و به این 
مشکالت پایان دهد.  سید محمد جواد ابطحى در ادامه 
گفت: من حدس مى زنم اینها خواســته اند با به این 
بهانه که سرپرست تعیین مى کنیم جواب سئواالت و 
ابهامات نمایندگان را ندهند و دانشــگاه آزاد اسالمى 
را به یک ســردرگمى دچار کنند. من معتقدم با اتمام 
کابینه نمى توانیم سرپرست تعیین کنیم و قبول هم 
نمى کنیم. باید وزیر را معرفى کنند حاال اگر رأى نیاورد 

سرپرست تعیین کنند. 

700 میلیارد تومان 
دارایى وزیر!

  مهر | احمد بیگدلى، نماینده مردم خرم دره و 
ابهر در مجلس در جلسه علنى دیروز و در جریان ادامه 
بررسى برنامه ها و صالحیت وزراى پیشنهادى دولت 
دوازدهم، با ارائه اخطار قانون اساســى اظهار داشت: 
وقتى ما مى شنویم که فالن وزیر 700 میلیاردتومان 
دارایى دارد و نمى دانیم که این اموال از کجا آمده و من 
نماینده االن باید به او رأى دهم و مى دانیم با توجه به 
شغل آنها این میزان درآمد قابل قبول نیست از روى 

کدام اطالعات باید رأى بدهیم؟

بابا شاه!
   خبر آنالین | جهانبخش محبی نیا، نماینده 
مردم میاندوآب و شاهین دژ دیروز در مجلس گفت: ما 
تصمیماتمان در حد احســاس متوقف است و برخی 
شیپورها بخاطر خدا نواخته نمی شود،  چرا می گویند 
ســه یا چهار وزیر را بیاندازیم تا حرمت مجلس حفظ 
شــود؟  می گویم اگر رئیس جمهور  18 نفر در سطح 
شــهید چمران معرفی کردند باید همه را رد کنیم؟ یا 
خدایی نکرده 18 نفر در حد «باباشاه» معرفی کردند 

باید به همه رأي بدهیم؟

حاشیه هاى رأى اعتماد

روزنامه «دیلى صاباح» نزدیک به حزب حاکم ترکیه روز 
شنبه از توافق ایران، ترکیه و روسیه براى اقدام مشترك 

در مورد منطقه «ادلب» سوریه خبر داده است.
ایــن روزنامه به نقــل از منابــع ارشــد دیپلماتیک در 
آنکارا، نوشته اســت: «انتظار مى رود دیدارهاى سردار 
محمدحسین باقرى، رئیس ســتاد کل نیروهاى مسلح 
ایران با «هولوسى آکار»، رئیس ستاد مشترك نیروهاى 
مسلح و «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه در 
جریان سفر ســه روزه او به آنکارا، نتایج قاطعى در مورد 
ادلب سوریه به همراه داشته باشد و تنها جزئیات کوچکى 
باقى مانده که کارشناسان کشورهاى مربوطه باید در مورد 

آن بحث کنند.»
به نوشته دیلى صاباح به نقل از یک منبع عالیرتبه، سران 
نظامى دو کشــور در جریان مالقات هاى هفته گذشته 
در ترکیه بر سر ایجاد «یک ســاز و کار مشترك توقف 
درگیرى در ادلب» به توافق رسیده اند. ارتش روسیه هم 
در اجراى این ساز و کار نقش آفرین خواهد بود. مقامات 
نظامى ایران و ترکیه در این دیدارها براى «حل و فصل 

ساده این مسئله» به «تفاهمى دوجانبه» دست یافته اند.
ترکیه که مخالف پیشروى کردها در سوریه است، از زمانى 
که آمریکا اعالم کرد ادلب بــه «مأمنى براى القاعده» 

بدل شده و ممکن است «ائتالف دموکراتیک سوریه» 
که عمدتًا از نیروهاى کرد تشکیل شده، علیه این شهر 
عملیات زمینى آغاز کند، تالش هایش براى ممانعت از 
افتادن این شهر به دست این گروه ها را تشدید کرده است. 
به گفته «مولود چاووش اغلو»، وزیر خارجه ترکیه، قرار 
است رئیس ستاد مشــترك نیروهاى مسلح روسیه هم 
به زودى بــراى رایزنى در مورد وضعیت ســوریه راهى 
آنکارا شود.  منابع آگاه به دیلى صاباح گفته اند که آنکارا و 
تهران موضعى مشترك در قبال ادلب دارند و اکنون فقط 

کارشناسان سه کشور باید بر روى جزئیات کار کنند.
یک منبع آگاه در این رابطه گفته اســت: «آنچه در این 
نشست ها مهم بود، این است که هر سه کشور براى اقدام 

آمادگى دارند.»
روز جمعه «بینالى ایلدیریم» نخست وزیر ترکیه هم تأیید 
کرد که تهران، آنکارا و مســکو در آستانه توافق در مورد 

وضعیت ادلب هستند.
دیلى صاباح ماه پیش هم به نقل از منابع آگاه نوشته بود 
هیئتى  از ســرویس اطالعاتى ترکیه (میت)، نیروهاى 
مسلح و وزارت خارجه ترکیه اواســط ماه جوالى براى 
بحث با مقامات ایرانى و روس در مورد ادلب و «افرین» 

به تهران سفر کرده اند.

روزنامه «دیلى صاباح» بررسى کرد

دستاورد سفر سردار باقرى به ترکیه

به گزارش جماران، ســید حســن خمینى در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: دیروز(جمعه) مراسمى در تهران 
برگزار شد و به همت شهردارى تهران نام بزرگراه نیایش 
به آیت ا... هاشمى رفســنجانى تغییر یافت. من هم در 
آن مراسم سخنرانى کردم. امروز(دیروز شنبه) هم طبق 
قاعده خبر این سخنان در برخى رسانه ها و روزنامه ها 
منتشر شد. نکته عجیب براى من آن است که برخى از 
رسانه ها این سخنان را چنین تیتر زده اند:«بهتر بود در 
زمان حیات آیت ا... هاشمى خیابانى به نام او نامگذارى 

مى شد.» 
تیتر حاوى مطلبى اســت که من نگفته ام و چندان هم 

به آن اعتقاد ندارم و جالب آنکه با استناد به داستانى از 
مرحوم دهخدا گفتم: «همیــن کار بهتر بود که پس از 
رحلت ایشان، این نامگذارى انجام شود.»  این اشتباه 
شاید چندان مهم نباشــد اما مى تواند درسى را در خود 
نهفته داشته باشد. در روزگار وسعت رسانه ها و در مورد 
سخنانى که مقابل تعداد زیادى از نخبگان و خبرنگاران 
ایراد شده اســت هم، گاهى خبرها با چنین اشتباهات 
فاحشــى مخابره مى شــوند. پس در حالى که باید از 
دوستان خبرنگار بخواهیم در نقل اقوال، دقت بیشترى 
به خرج دهند، خودمان هم باید خبرها را با حساســیت 

بیشترى قبول کنیم.»

توصیه اینستاگرامى  
به خبرنگاران

یک اشتباه فاحش در 
مخابره سخنان سید حسن خمینى 
در مورد آیت ا... هاشمى (ره)

مسئوالن سفارت ایران در کابل، ادعاى بازداشت یک مهاجم انتحارى ایرانى را توسط نیروهاى امنیتى در استان 
نیمروز رد کردند. دو روز پیش فرمانده پلیس استان نیمروز در گفتگو با برخى رسانه ها گفته بود که یک مهاجم 

انتحارى ایرانى هنگام حمله به یک پاسگاه امنیتى در این استان بازداشت شده است.
فرمانده پلیس نیمروز تأکید داشت که فرد بازداشــت شده اعتراف کرده که شــهروند ایران است و یکى از 
کسانى که هنگام حمله به یک پاســگاه امنیتى کشته شده است نیز پســر عموى وى بوده است. در همین 

حال، بخش رسانه اى ســفارت ایران در کابل با انتشار اعالمیه اى گفته اســت: هنوز نمى توانیم این خبر را 
تأیید کنیم، به دلیل اینکه هیچ مدرکى دال بر ایرانى بودن چنین فردى از ســوى دولت افغانستان در اختیار 
ما قرار نگرفته اســت. در این اعالمیه آمده، امیدواریم در صورتى که براى اثبات این ادعا مدرکى وجود داشته 
باشد از سوى مســئوالن دولت افغانســتان در اختیار ما قرار گیرد تا بررســى هاى الزم در این زمینه انجام 

شود.

تکذیب ادعاى بازداشت عامل  انتحارى ایرانى 
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رئیس ســابق ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى تأکید کرد: نقشى که این سازمان مى تواند براى 
تأمین درآمد و ارز در کشور داشته باشد، همانند وزارت نفت 

است اما این کار منوط به اصالح فرآیندهاست.
زهرا احمدى پور در رابطه با عملکرد خود در سازمان میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى گفت: هر کار ادارى 
موانع خاص خــود را دارد. حوزه مســئولیت بنده نیز چون 
متنوع بود و موضوعات و حوزه هاى مختلف و متعددى را 
شامل مى شد، شاید سختى هایش بیشتر بود اما از آن جهت 
که موفق شدم؛ ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى را شناخته و ریشه هاى مشکالت آن را شناسایى 

و براى حل آن اقدام کنم، از خود راضى هستم.
معاون سابق رئیس جمهور در پاســخ به این سئوال که 
به نظر شــما اولویت اصلى رئیس جدید سازمان میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى چه باید باشد؟ 
تصریح کرد: در زمان مسئولیت من، آیین نامه هایى تهیه 
و براى تصویب به دولت ارســال شــد. من پیگیرى آن 
آیین نامه ها براى تصویب در هیئت دولت را مهم مى دانم. 
همچنین اقداماتى براى اصالح برخى از فرآیندها را شروع 
کردیم و به نظر من اصالح آنها باید در دســتورکار رئیس 
جدید سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 

قرار گیرد. 

رئیس مرکز پزشکى جمعیت هالل احمر به تعداد زائران 
بســترى در بیمارستان ســعودى در مدینه منوره اشاره 
کرد و گفت: چهار زائــر در حال حاضر بــه دلیل لخته

 شدن خون، پیچ خوردگى روده، کمبود پالکت و مشکل 
گوارشى در این بیمارستان بسترى هستند.

سیدعلى مرعشى اظهار داشــت: وضعیت سه نفر از این 
بیماران مساعد است و تنها زائرى که بر اثر پیچ خوردگى

 روده مورد عمل جراحى قرار گرفته، حال مساعدى ندارد. 
وى در ادامه افزود: در مکه مکرمه هم پنج  زائر ایرانى در 
بیمارستان سعودى بسترى هستند و هشت نفر دیگر هم 

در بیمارستان هالل احمر بسترى هستند.

مرعشــى به آمار زائران فوت شــده ایرانى در مناسک 
حج امســال اشــاره کرد و گفت: عالوه بــر زائرى که 
در مکــه مکرمه فوت شــد (على ناز ســاالر پــور از 
هرمزگان)، ســه زائر دیگر نیز تاکنون بر اثر ایست قلبى 

جان باخته اند.
رئیــس مرکــز پزشــکى جمعیــت هــالل احمــر 
اذعان داشــت: زهــرا توکلــى 56 ســاله از هرمزگان 
و محمد قیاســى 61 ساله از مشــهد هر دو بر اثر ایست 
قلبى جان باختنــد و روز پنج شــنبه نیز رســتم على 
چراغ پور 72 ساله از استان البرز در بیمارستان النور مکه

مکرمه بر اثر ایست قلبى جان باخت.

تعداد زائران فوت شده 
به 4 نفر رسید

مهمترین سیاست هاى 
میراث فرهنگى در دولت دوازدهم

کریستال  مسموم است
یک کارشـناس سـازمان میراث فرهنگى درباره باید 
و نبایدهاى به کارگیرى ظروف کریسـتال که نوعى 
از آنها باعث ورود سـم به خون مى شـود، توضیحاتى 
ارائه کرد. فرهاد فالح درباره عدم اسـتفاده از ظروف 
کریسـتال براى کاربردهاى خوراکى اظهار داشـت: 
کریسـتال 24 درصـد سـمى اسـت و مـورد مصرف 
خوراکى نباید قرار بگیرد، مثًال نباید در چنین ظروفى 
ماسـت، ترشـى، چاى و نوشـیدنى هاى گـرم ریخته 
شـود. وى ادامه داد: براى مصرف خوراکى با ظروف 
کریستال باید از کریسـتال 10 الى 12 درصد استفاده 
شود زیرا درصد باالتر سـمى است و وارد خون شده و 

باعث مسمومیت مى شود.

کشت«گل» در ایران نداریم
رئیس پلیـس مبارزه با مـواد مخدر در مـورد افزایش 
مصرف مـواد مخدر گل در میـان معتـادان و جوانان 
گفـت: براسـاس آخریـن پیمایـش آمـارى در میان 
معتادان، مواد مخدر مارى جوانا و مشتقات آن دومین 
مخدر پر مصرف در کشور هستند و این ماده توانسته 

جایگزین مخدرهاى صنعتى مانند شیشه شود.  
سـردار مسـعود زاهدیان در مورد نحـوه ورود گل به 
کشـور گفت: مخدر گل از سـوى برخى افراد سودجو 
کشـت شـده و به فروش رسـیده و مقدارى نیز از آن 
سوى مرز وارد مى شود. وى با بیان اینکه کشت گل 
در مزرعه ها در داخل کشور نداریم، گفت: اینکه گفته 
مى شود در کشور مخدر گل به صورت گسترده کشت

 مى شـود، دروغ اسـت و عـده اى سـودجو در برخى 
باغچه هـا و گلدان هـاى خانگـى اقدام به کشـت و 

فروش مواد مخدر مى کنند.

تجلیل ازمقام میرزاخانى 
آییـن بزرگداشـت و تجلیـل از مقـام علمـى مریـم 
میرزاخانـى، ریاضیـدان برجسـته و نابغـه ایرانـى در 
دانشکده علوم دانشگاه ملى سنگاپور برگزار شد. این 
آیین عصر جمعـه به همت جمعـى از ایرانیان مقیم و 
دانشـجویان و فارغ التحصیالن ایرانى دانشگاه ملى 
سـنگاپور و با حضور شـمار کثیرى از دانشـجویان و 
اساتید غیرایرانى برگزار و از مقام علمى مرحومه مریم 

میرزاخانى تجلیل شد.

انتخاب رشته 59درصدى
حسین توکلى، مشاور عالى سازمان سنجش آموزش 
کشـور از انتخاب رشـته بیش از 59 درصد داوطلبان 
مجاز به انتخاب رشـته در آزمون سراسرى خبر داد و 
گفت: در سـال جارى تعداد 744 هزار و 417 نفر وارد 
دانشگاه ها مى شوند. 417هزار نفر هم بدون ظرفیت 

در دانشگاه آزاد اسالمى پذیرفته خواهند شد.

یک خطر جدى
علیرضا مغیثى، رئیس گروه پیشگیرى از حوادث دفتر 
مدیریت بیمارى هاى غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: 
حرف زدن با تلفن همراه سرعت واکنش رانندگان را 
به شـدت کاهش داده تا جایى که واکنش افرادى که 
هنگام رانندگى از تلفن همراه استفاده مى کنند، برابر و 
مشابه با افراد مست پشت فرمان است، یعنى فقط 60 

درصد مغز درگیر رانندگى خواهد بود.

پوست پلنگ ها را کندند
طبق اعالم اداره کل محیط زیسـت مازنـدران، پیگیرى 
قضائى براى دسـتگیرى شـکارچیان دو قالده پلنگ در 
بهشهر با کشف الشه یک پلنگ مادر به همراه توله اش 
درجنگل هاى شهیدآباد بهشهر، پیگیرى ها براى شناسایى 

ودستگیرى متخلفین آغاز شده است.
کشف الشه دو قالده پلنگ در منطقه جنگلى شهید آباد که  
به شکل بى رحمانه اى کشتار شده و با کندن پوست حیوان 
اقدام به آتش زدن الشه ها کرده اند که جمجمه و برخى 
از قسمت هاى باقیمانده و همچنین آثار گلوله و خون در 

محل حاکى از کشتار آنها در چند روز گذشته بوده است.
این پلنگ مادر به همـراه توله اش براى نوشـیدن آب به 

محل چشمه لب سنگ جنگل شهید آباد آمده بودند.

چرك نویس

«نشنال جئوگرافیک» در اکانت رسمى اینستاگرامش 
عکسى زیبا از برج میالد تهران منتشر کرده و در توضیح 
آن نوشــته اســت: «عکس متعلق به بابک تفرشى... 
پروژه "دنیا در شب"، نمایى فوق العاده در خاورمیانه، در 
عکسى از صحنه بى نظیر ماه در غروب خورشید. تهران 
پرجمعیت  ترین شهر آســیاى غربى است و 15 میلیون 
نفر جمعیت دارد. شــهر رى واقع در جنوب این شــهر 
حدود شش  هزار ســال قدمت دارد. از شمال، تهران به 
رشته کوه هاى البرز مى  رسد. در این شهر نماهاى مدرن 
زیادى وجود دارد از جمله برج مخابراتى میالد با ارتفاع 
435 متر که وقتى هواى شــهر زیاد آلوده نباشد از هر 

قسمتى از شهر مى  توان نماى زیباى آن را دید.»

معاون حج و عمره مرکز پزشــکى هالل احمر در 
توضیحاتى، ادعاها درباره ســالم نبودن آب زمزم 
را تکذیب کــرد و به زائران گفــت: آب زمزم هیچ 
مشکلى ندارد و با خیال راحت مى توانند بیاشامند و 
حتى به عنوان سوغات مى توانند این آب را به ایران 

منتقل کنند.
پیرحسین کولیوند اظهار داشت: ما در سه نوبت آب 
زمزم توزیعى در مدینه و مکه را به ایران بردیم و در 
آزمایشگاه تخصصى و مرجع سالمت آب که مربوط 
به ســازمان آب اســت ارائه دادیم. آنها هم مرتب 
نمونه ها را آزمایش کردند. فلزات ســنگین موجود 
در آب زمزم کمتر از حد مجاز است و از آب تهران 

سالم تر است.
وى ادامــه داد: اینکــه درباره میزان آرســنیک 
موجود در آب زمــزم مطالبى گفته مى شــود، ما 
تأکید کردیم براى انجام آزمایش،  و مشــاهده شد 
که بســیار کمتر از حــد مجاز ســازمان جهانى و 
استاندارد ایران است. بى انصافى است کسى بیاید 
و به آب زمزم چنین نســبت هایى بدهد. آزمایش 
علمى هم انجام دادیم و به یقین هم رســیدیم و 
دلیلى ندارد دیگر کســى درباره سالمت آب زمزم 

تشکیک کند.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى ناجا از برخورد پلیس 
با خودروهایى که اقدام به نصب برچسب هاى مغایر با 

فرهنگ و مزاحم دید کرده باشند، خبر داد.
چندى پیش رئیــس پلیس مبارزه با مــواد مخدر ناجا 
در گفتگو با ایســنا از پلیس راهور درخواست کرد تا با 
خودروهایى که برچســب ها و نمادهــاى مواد مخدر 
همچون مارى جوانا رویشان نصب شده، برخورد کند، 

موضوعى که سردار تقى مهرى، رئیس پلیس راهنمایى 
و رانندگى ناجا نیز به انجام آن تأکید کرده است.

سردار تقى مهرى در گفتگو  با ایسنا، درباره خودروهایى 
که رانندگانشان اقدام به نصب برچسب هاى غیراخالقى 
یا نماد موادمخدر و... روى بدنه اش کرده اند، افزود:  برابر 
قانون، مأموران پلیس با خودروهایى که اســتیکرهاى 
غیرمجاز رویشان نصب شده برخورد خواهند کرد و این 
موضوع تنها محدود به نصب برچسب هاى موادمخدر 

نمى شود.
وى با بیان اینکه برخى از این استیکرها داراى محتواى 
نامناسب و تبلیغ موادمخدر هستند، اظهار داشت:  برخى 
دیگر از اســتیکرها نیز دید راننده ها را محدود کرده و 
ممکن است سبب وقوع حوادث رانندگى شود. از سوى 
دیگر اگر تزئینات خودرویى باعث شــود تا شعاع نور و 
نور چراغ ها تحت تأثیر قرار بگیرد نیز تخلف محسوب 

مى شود و مأموران با آن برخورد خواهند کرد.

همین چند روز پیش بود که ســردار مقیمى، رئیس 
پلیس آگاهى ناجا، با اعالم اینکه سارقان زمان سرقت 
را از ساعات پایانى و بامداد به سر شب هاى شلوغ تغییر 
داده اند گفت: در پایش هاى تخصصى از نحوه سرقت 
متهمان ســابقه دار و باندهایى که به صورت سریالى 
اقدام به سرقت مى کنند متوجه شــدیم که سارقان 
براى اجراى نقشه سرقت هاى خود ساعت 19 تا 21 

را انتخاب مى کنند.
حاال رئیس پلیس آگاهى ناجا اطالعات جدیدى درباره 
لوازمى که مورد عالقه ســارقین نیست مى دهد و با 
اشاره به اینکه اجناسى که داراى شماره سریال هستند، 
از سوى پلیس قابل کشــف و پیگیرى هستند گفت: 
هر چند که دوره ســرقت لوازم برقى از خانه ها تمام 
شده است و کمتر سارقى به ســراغ لوازم داخل خانه
مى رود اما اگر شماره سریال اشیاى برقى را یادداشت 
کنید و همراه داشته باشــید پلیس آگاهى در صورت 
سرقت این اشــیاء مى تواند لوازم سرقتى را پیگیرى

 کند و بازگرداند.
سردار مقیمى خاطرنشان کرد: سارقان به دنبال پول، 
طال، سکه و ارز به دلیل ســبکى هستند و بسیارى از 
آنها از محل نگهدارى امــوال در منازل باخبرند مثًال 
مى دانند مردم این اشــیاء را در اتاق کودکان مخفى 

نمى کنند بنابرایــن در مکان هــاى به خصوصى به
 دنبــال اموال گرانقیمت هســتند و پس از ســرقت 
نیز، در کوتاه ترین زمان، آن امــوال را به پول تبدیل

 مى کنند.
وى اعالم کرد: قرار دادن طالها و ســکه هاى طال و 
نقره داخل کیســه برنج، داخل یخچال و در کشوى 
دراور میز توالت و یا حتــى گاوصندوق هاى خانگى 
ضد ســرقت و حریــق هیچکدام جلوى ســرقت را 
نمى گیرد چون همه این محل ها مورد توجه سارقان
 است و در برخى پرونده ها مورد داشته ایم که کل گاو 
صندوق را براى ســرقت محتویات در آن به سرقت 

برده اند.

«سفر گردشــگران آمریکایى به ایران متوقف نشده و 
وزارت خارجه کشورمان روند پیشین خود را در صدور ویزا 
براى اتباع این کشور تغییر نداده است. تعداد گردشگرانى 
هم که امســال از ایاالت متحده به ایران سفر کرده اند 

کمتر از سال گذشته نبوده است.»
اینها اظهارات رئیــس جامعه تورگردانــان ایران پس 
از جوى اســت که وزارت خارجه آمریکا بــا تمدید و به 
روزرسانى هشدارهاى امنیتى اش درباره  سفر به ایران، 

پدید آورده است.
ابراهیم پورفــرج درباره  ادعــاى وزارت خارجه آمریکا 
درباره  عدم صدور ویــزا براى شــهروندان آمریکایى 
از ســوى ایــران، بــه ایســنا گفــت: وزارت خارجه 
ایران بــا وجود همــه  تهدیدهــا و اقدامــات خالف 
برجــام که دولــت آمریــکا انجــام داده، واکنشــى
 در بخش ســفر اتباع این کشــور به ویژه گردشگران 
آمریکایى به ایران نداشته و همان رویه  پیشین را حفظ 

کرده است.
وى افزود: تا کنون هیچیک از شرکت هاى گردشگرى 
براى تقاضاى سفر آمریکایى ها به ایران با رد درخواست 
مواجه نشده اند. وزارت خارجه کشورمان به همه تقاضاها 
پس از بررسى مدارك و طى فرآیند مربوطه، پاسخ مثبت 
داده اســت و تا کنون هیچ گزارش منفى در این باره از 

آژانس هاى گردشگرى نداشته ایم.
رئیس جامعه تورگردانان ایران همچنین گفت:  ســفر 

آمریکایى ها به ایران متوقف نشــده و شهروندان این 
کشور بدون مشکل مى توانند به ایران سفر کنند. تعداد 
این گردشگران بیشتر از سال گذشته نباشد، کمتر نیست.

هرچند پورفرج اعالم کرد که فرآیند صدور ویزاى ایران 
براى شهروندان آمریکایى زمانبر شده، اما تأکید کرد که 
این به معنى سختگیرى بیشتر و یا دادن پاسخ منفى به 
درخواست هاى اتباع این کشــور نیست.وزارت خارجه 
آمریکا سه شــنبه  هفته پیش  با انتشــار اطالعیه اى در 
وبسایت رسمى اش، هشدار به شهروندان این کشور را 

براى سفر به ایران تمدید و به روزرسانى کرد و مدعى شد 
شهروندان دو تابعیتى در ایران با خطر بازداشت و حبس 

ناعادالنه مواجه اند!
در این اطالعیه به اظهارات مقامات وزارت امور خارجه 
ایران در ژوئن 2017 مبنى بر اینکه به ممانعت از ورود 
اتباع ایرانى به خاك آمریکا پاسخ خواهد داد، اشاره شده 
و ادعا کرده: وزارت امور خارجــه آمریکا گزارش هایى 
مبنى بر عدم صدور ویزا براى شــهروندان آمریکایى از 

سوى ایران دریافت کرده است.

عضو کمیســیون شــوارها و امور داخلى کشور، گفت: 
با تعیین تکلیف طرح اصالح قانــون تابعیت 70 درصد 
مشکالت هویتى فرزندان ناشى از ازدواج زنان ایرانى با 

اتباع خارجى رفع مى شود.
ابوالفضل ابوترابى با یادآورى طرح اصالح قانون تعیین 
تکلیف هویت فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانى با 
مردان خارجى با بیان اینکه متأسفانه قانونى که در سال 
85 براى تعیین تکلیف این افراد تصویب شد با مشکالت 
و موانع بسیارى همراه اســت، گفت: پیش بینى وزارت 
اطالعات مبنى بر وجود 300 هزار فرد بى شناســنامه 
در کشور است اما به دلیل آمار سیاهى که در این رابطه 
وجود دارد به نظر مى رســد آمار تخمینى آن حدود یک 

میلیون نفر باشد.
وى با بیان اینکه طرح اصالح قانون تعیین تکلیف هویت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانى با اتباع خارجى در 
کارگروه بررســى و کلیات آن رأى آورد و در حال حاضر 
در دستور کار کمیسیون قضائى و حقوقى است، تصریح 
کرد: مجلس به صورت جدى به دنبال تعیین تکلیف این 
طرح است اما به علت ترافیک طرح ها و لوایح بررسى آن 

امکانپذیر نبوده و تصویب  آن زمانبر است.
ابوترابى بــا تأکید بر اینکه حدود 70 درصد مشــکالت 
هویتى کــودکان بــا تعییــن تکلیف طــرح اصالح 
قانون تابعیت رفــع مى شــود، ادامــه داد: 20 درصد
 مشکالت آنان نیز با رسیدن به سن قانونى 18 سال رفع 

خواهد شد.
وى ادامه داد: عدم سوءپیشینه، رد تابعیت و شرط سنى 18 
سال از موانع سد راه اجراى قانون تعیین تکلیف تابعیت 
فرزندان ناشى از ازدواج زنان ایرانى با اتباع خارجى است 
البته در طرح جدید نمایندگان موانعى مانند ترك تابعیت 
و عدم سوء پیش بینى برداشته شده است؛ البته بار مالى 

این طرح دیده شده و مشکلى در این رابطه وجود ندارد.
ابوترابى یادآور شــد: به دلیل هزینه بر بودن و بار مالى 
باالى این طرح نمى توان آن را از بــدو تولد اجرا کرد و 
فرد باید به سن 18 سالگى برسد بنابراین نیاز است دولت 
الیحه اى را به مجلس ارائه کند تا بتوان زیر 18 سال را 

نیز پوشش داد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون، افزود: در قانون 
مصوب سال 85 مجلس شوراى اسالمى، فرد بى هویت 
و بى شناسنامه باید به کشور پدرى خود مراجعه و مدرکى 
دال بر ترك تابعیــت ارائه مى کرد امــا در طرح جدید 
نیازى به این کار نیســت و کافى اســت فرد به یکى از 
دفترخانه ها مراجعه و اقرار کند از کشــور مربوطه ترك 

تابعیت کرده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس با بیان اینکه 
قوانین فعلى، زندگى بى تابعیت ها را با مشکل مواجه کرده 
است، تصریح کرد: البته در این رابطه مسائل امنیتى نیز 
وجود داشته و نهادهاى مرتبط و مسئول نیز باید در این 

رابطه اعالم نظر کنند.

نماینده نجف آباد در مجلس مطرح کرد:

یک میلیون «بى هویت» در ایران زندگى مى کنند

نماى بى نظیر برج میالد، عکس منتخب نشنال جئوگرافیک

آب زمزم بهتر از
 آب تهران است

برخورد با استیکرهاى روى خودروها

در پى هشدار وزارت خارجه آمریکا درباره سفر اتباع آن کشور به ایران اعالم شد 

سفر آمریکایى ها به ایران متوقف نشده است تغییر رفتار سارقان فقط محدود به عوض شدن ساعات سرقت نیست 

عصر دزدى لوازم خانه گذشته است!
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حمایت فرهنگى کمیته امداد از 
39 هزار و570مددجو

معاون امـور فرهنگى کمیتـه امداد امـام خمینى(ره) 
استان اصفهان گفت: 39هزار و 570نفر از مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان از خدمات 

فرهنگى بهره مند شدند.
کریم زارع اظهار داشـت: خدمـات فرهنگى با هدف 
رشـد و تعالى اجتماعـى خانواده هـا ارائه مى شـود و 
تحکیم  بنیان خانواده و سبک زندگى اسالمى ایرانى 
از جمله خدماتى اسـت که زنان تحـت حمایت از آن 

بهره مند مى شوند.
وى عنوان کرد: آموزش هاى فرهنگى شـامل هشت 
شیوه اصلى آموزشـى با عنوان آموزش هاى گروهى، 
چهره به چهره، غیر حضورى، اردویى، اردوى جهادى 
و سواد آموزى بوده و سـال گذشته بالغ بر پنج میلیارد 

و 829 میلیون ریال در این مسیر هزینه شده است.

انتشارفراخوان جشنواره 
نمایشنامه نویسى روح ا... 

فراخوان جشنواره ملى نمایشنامه نویسى «روح ا...» 
ازسـوى مؤسسـه تنظیم و نشـرآثار امام خمینى(ره) 

اصفهان منتشر شد.
مؤسسـه تنظیم و نشـرآثار امام خمینى(ره) اصفهان 
نخستین جشـنواره ملى نمایشـنامه نویسـى روح ا... 
را با هدف ترویج اندیشـه حضرت امـام خمینى(ره) و 
گرامیداشت اهل قلم و آثار فاخر نمایشى در خصوص 
سیره، شخصیت و اندیشه حضرت امام(س) در تاریخ 

5 بهمن 1396 برگزار مى کند.

راه اندازى نیروگاه خورشیدى 
در منطقه 8 

مدیر منطقه 8 شهردارى اصفهان از راه اندازى نیروگاه 
خورشـیدى در کنار سـاختمان خدمات شـهرى این 
منطقه با اعتبارى افزون بر150 میلیون تومان خبر داد.

عباسعلى نصوحى اظهارداشـت: مصرف برق روزانه 
سـاختمان خدمـات شـهردارى از طریـق نیـروگاه 
خورشـیدى تأمین و 20 درصد مـازاد مصرف به مدار 

ارسال مى شود تا بقیه ساختمان ها استفاده کنند.

ثبت 400 گروه تعزیه
سرپرست معاونت فرهنگى هنرى اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى اسـتان اصفهان گفت: درحدود 400 
گروه تعزیه در این استان به ثبت رسـیده و این تعداد 

افزایش مى یابد.
پرویز طاهرى از سـاماندهى فعالیت گروه هاى تعزیه 
در استان اصفهان در یکسال گذشته خبر داد و اظهار 
داشت: براى یکسان سازى و هماهنگى امور تعزیه و 
شبیه خوانى در سطح استان، آموزش، آسیب شناسى، 
نظام بخشیدن مطابق ضوابط، اعزام گروه هاى تعزیه 
و برگزارى مجالس شـبیه خوانى در اسـتان اصفهان 

شوراهاى تعزیه و شبیه خوانى تشکیل شد.
وى شـهر فالورجـان را بـا 56 گـروه شـبیه خوانـى 
ثبت شـده دارنـده بیشـترین گـروه تعزیه در اسـتان 
اصفهان دانسـت و گفت: شـهر اصفهان با 44 گروه 
ثبتى تعزیـه در رتبـه دوم قـرار دارد و در کاشـان نیز

 9 گـروه تعزیه ثبت شـده و چهار گـروه در حال ثبت 
وجود دارد.

خرید تضمینى گلرنگ از 
بهره برداران اصفهانى

تاکنون 976 تن دانه روغنى گلرنـگ از بهره برداران 
استان اصفهان خریدارى شده است.

مدیر کل شـرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 10 
نرخ خرید تضمینـى هر کیلوگرم گلرنـگ را 26 هزار 
و 186 ریال بیـان کرد و گفت:شـرکت غله وخدمات 
بازرگانى درخرید تضمینى و تحویل گلرنگ هیچگونه 

مشکلى ندارد.
رضا نیک نـداف ارزش این مقـدار گلرنگ خریدارى 
شـده را چهار هزار و 494 میلیارد ریـال عنوان کرد و 
افزود: تاکنون نیمى از مطالبات بهره برداران گلرنگ 

این استان پرداخت شده است.

مدیر کل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
در ســال جارى تاکنــون 70 وقف جدید در اســتان 
اصفهان به ارزش هفت میلیارد تومان به ثبت رســیده

 است.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى اظهار داشت: 
تفاهمنامه اى میان ســازمان اوقاف و نیروهاى مسلح 
منعقد شــده و به امضاى نماینده ولى فقیه و مســئول 

نیروهاى مسلح نیز رسیده است.
وى خاطرنشــان کرد: به موجب ایــن تفاهمنامه طى 
جلســه اى مطالبات اداره کل اوقاف استان اصفهان از 
نیروهاى مسلح اعم از پذیره و مال االجاره 49/5میلیارد 

تومان بود و امید اســت عمده این مبلغ که جزو دیون 
دولت قرار گرفته اســت در آینده پرداخت شــود و 4/5 
میلیارد تومان نیز مقرر شــده تا پایان ســال پرداخت

 کنند.
مدیر کل اداره اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
تصریح کرد: درباره بدهى مال االجــاره  هاى آموزش 
و پرورش به اوقاف مى توان گفــت که مبلغ بدهى این 
ارگان به اداره اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان تا 
پایان ســال 95 به میزان 4/5 میلیارد تومان اســت و 
امید است این مال االجاره تا پایان سال جارى پرداخت

 شود.

نماینده مــردم فریدن در مجلس شــوراى اســالمى 
گفت: براســاس جدول بودجــه اى ســال 96 احداث 
راه آهن اصفهــانـ  دارانـ  ازنا 22 میلیــارد تومان از 
بودجه ســال جــارى را بــه خــود اختصــاص داده 

است.
اکبر ترکى اظهار داشت: احداث راه آهن این خط پیش تر 
به تصویب رسیده اما اجراى این طرح سال ها متوقف بود.

وى افــزود: بودجــه اى بــه مبلــغ شــش میلیــارد 
تومــان در ســال هاى گذشــته بــراى احــداث این 
راه آهــن اختصــاص داده شــده که ســند آن موجود

 است.

وى همچنین ادامه داد: احداث راه آهن اراكـ  خمینـ  
گلپایگانـ  میمهـ  اصفهان بسیار شک و شبهه داشت که 
باید گفت این راه آهن از بقیه راه آهن ها مجزاست و در 
این راستا راه آهن فریدن به صورت آنتنى به این راه آهن 

متصل مى شود.
نماینده مــردم فریدن در مجلس شــوراى اســالمى 
تصریح کرد: همچنین خوانســار و گلپایگان به راه آهن 
اصفهانـ  دارانـ  ازنا به صورت آنتنى متصل مى شوند 
و در این راســتا بودجه اختصاصى دولت مناسب است 
کــه امیدواریم با تالش فــراوان این اقدامــات به ثمر 

بنشیند.

ثبت 70 وقف جدید 
در استان

اختصاص 22 میلیارد براى 
راه آهن اصفهان-داران- ازنا 

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: کمبود 
پرستار نه تنها در اصفهان بلکه در سایر استان هاى کشور 
وجود دارد که تنها راه آن اضافه کردن ظرفیت دانشجو 
است و امسال نیز 30 درصد به ظرفیت پذیرش دانشجو  

در رشته پرستارى اضافه شده است.
غالمرضا اصغرى در پاســخ به اینکه جــداى از کمبود 
پرســتار، پرســتار بیکار نیز وجود دارد، افزود: در مقابل 
کمبود پرســتار، ما با پرســتار بیکار هم مواجه هستیم، 
دلیل این مســئله نیز گردش شیفت پرســتاران است و 
برخى پرســتارها تمایل دارند که در شــیفت ثابت کار 

کنند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان اظهار داشت: 
برخى از پرســتاران نیز تمایــل دارند پرســتار بخش 
باشند که خلوت اســت و نمى خواهند پرستار اورژانس 

باشند.
وى با بیان اینکه در این مورد پیشنهاد داده ایم که از این 
افراد نیز به صورت ساعتى استفاده کنیم تا برخى کمبودها 
جبران شــود، افزود: در حال حاضر در استان اصفهان با 
کمبود 400 پرستار و در شهر اصفهان هم با کمبود صد 

پرستار  مواجه هستیم. 

ســینماهاى اصفهان این هفته اکــران کننده 
فیلم هاى پرفروش و البته برخى فیلم هایى هستند 
که در جشــنواره ها جوایز متعددى را کسب کرده 
اند.اصفهانى هــا در هفته آخر مــرداد مى توانند 
در سینماها به تماشاى «ســارا و آیدا»، «فصل 
نرگــس»، «21 روز بعد»، «اکســیدان»، «رگ 
خواب»، «نهنگ عنبر2»، «ســاعت 5 عصر»، 
«زیر سقف دودى»، «پرسه در حوالى من» و «پا 

تو کفش من نکن!» بنشینند.
پردیس سینمایى چهارباغ در سالن هاى مختلف 
خود فیلم هاى «فصل نرگس»، «21 روز بعد»، 
«نهنگ عنبر 2»، «ساعت 5 عصر»، «زیر سقف 
دودى» و در گروه هنر و تجربه فیلم «پرســه در 
حوالى من» را در دستور اکران خود خواهد داشت؛ 
سینما قدس اما با کمى تفاوت «اکسیدان»، «پا 
تو کفش من نکن!» و «نهنگ عنبر 2» را اکران 

مى کند.
سینما فلسطین نیز با اکران ســارا و آیدا میزبان 
سینما دوستان و عالقه مندان به فیلم خواهد بود. 
سینما سپاهان اما ســه فیلم «ساعت 5 عصر»، 
«21روز بعد» و «رگ خواب» را در برنامه اکران 
دارد؛ «ساعت 5 عصر» همچنان در سینما ساحل 

نیز اکران خواهد شد.

 مدت هاست که موضوع آلودگى خاك اصفهان همچون 
آلودگى هواى این شهر خبرساز شــده و در شبکه هاى 
اجتماعى بازتاب گسترده اى داشته اما مسئوالن نظرات 

ضد و نقیضى درباره آلوده بودن خاك اصفهان دارند.
آلودگى خاك اصفهان به فلزات سنگین در حالى از سوى 
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تکذیب مى شود 
که این موضوع، هم از سوى متخصصان و محققان علوم 
خاك دانشــگاه صنعتى اصفهان و هم سازمان محیط 

زیست تأیید شده است.
به گزارش ایمنا، این روزها اصفهان همواره شاهد وزش گرد 
و غبارهاى آلوده است و تنها به یک مورد اخیر ختم نمى شود.

بنا بر تأکید محققان علوم خاك، خاك سالم، خاکى است 
که روى زمین بماند، یعنى با وزش باد از زمین بلند نشود؛ 
زمانى ســیالب به وجود مى آید که آب باران روى زمین 
جارى شــود و فرو نرود، پس اگر خاك ســالم باشد آب 

همانجایى که مى بارد، در زمین فرو مى رود.
وقتى خاك سالم باشد پوشش گیاهى سالمى هم خواهیم 
داشت اما آلودگى هایى که وارد خاك مى کنیم مى تواند 
وارد گیاهان شــده و به صورت مســتقیم یا به صورت 
غیرمستقیم با خورده شــدن توسط دام، وارد بدن انسان 

 شود.
عضو هیئت علمى دانشکده کشاورزى دانشگاه صنعتى 
اصفهان معتقد است منشأ ریزگردهاى اخیر و وزش شدید 
گرد و غبارها در هواى اصفهان داخلى است و سر منشأ آن 

تاالب گاوخونى است.
محمدعلى حاج عباسى، شخم هاى نامساعد و وضعیت 
مدیریت کشــت و جلوگیرى از فرســایش خاك و نوع 
کاشت را از عوامل اصلى آلودگى خاك در غرب اصفهان 

مى داند.
وى با اشاره به اینکه در شرق اصفهان نیز کمبود پوشش 
گیاهى و مقدار اندك بارندگى ها از دالیل آلودگى خاك 
است، گفت: وارد کردن زباله هاى صنعتى و شهرى در آب 
یا خاك و فاضالب ها از عوامل اصلى آلودگى خاك است.

این عضو هیئت علمى دانشــکده کشــاورزى دانشگاه 
صنعتى اصفهان با اشاره به اینکه آلودگى خاك به طور 
مستقیم به سالمتى خوراك هم بســتگى دارد و باعث 
آلودگى محصوالت کشاورزى مى شود، افزود: به دنبال 
آلودگى خاك شاهد پراکنش ریزگردهاى آغشته به فلزات 
سنگین و سرب و کادمیم و... هستیم که نقش زیادى در 

بروز بیمارى ها دارد.
وى تأکید کرد: اگر فکر عاجلى براى نجات زاینده رود و 
تاالب گاوخونى نشود، به یقین دیگر خاك سالمى نخواهد 
بود و اگر خاك سالم نباشد آب سالمى هم نخواهیم داشت 

و هواى سالمى هم براى اصفهان نخواهد ماند.

وى تصریح کرد: باوجــود اهمیت آلودگى خاك بر روى 
زندگى افراد ، مردم از این موضوع مطلع نیستند، بنابراین 
باید مردم اصفهان از موضوع آلودگى خاك شهرشــان 

مطلع شوند و به حساسیت موضوع پى ببرند.

 آیا آلودگى خاك اصفهان باعث شیوع برخى 
بیمارى ها شده است؟

اما رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در پاسخ به این 
سئوال که آیا آلودگى خاك اصفهان باعث شیوع برخى 
بیمارى ها شده است؟ اظهار داشت: این موضوع به هیچ 

عنوان درست نیست و تنها باعث نگرانى مردم مى شود.
غالمرضا اصغرى افزود: خاك اصفهان با خاك ســایر 
شهرهاى کشور هیچ تفاوتى ندارد و هرگونه صحبتى در 

این ارتباط باید به برخى مستندات متکى باشد.
وى ادامه داد: متأســفانه برخى اطالعات غیر مستند و 
شایعاتى همچون افزایش آمار ابتال به سرطان، اصفهان 
مرکز MS و یا حتى همین موضــوع آلوده بودن خاك 
اصفهان در فضاهاى مجازى و خبرى پخش مى شود که 

هیچکدام صحت ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تأکید کرد: همه 
کالنشهرها مثل اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و تهران 
شرایطى مشابه یکدیگر دارند و معموًال مباحثى اینگونه 
در شهرهایى که تعداد زیادى جمعیت در کنار هم زندگى 

مى کنند به وجود مى آید اما صحت ندارد.
وى با بیان اینکه اینگونه شــایعات تنها سالمت روانى 
مردم را تهدید مى کند، تأکید دارد که فقط مراجع علمى 

باید در این ارتباط اظهار نظر کنند.
وى در پاسخ به اظهار نظر عضو هیئت علمى دانشکده 
کشاورزى دانشگاه صنعتى اصفهان مبنى بر آلوده بودن 
خاك اصفهان، گفت: ما چنین ادعایى را تأیید نمى کنیم، 

اگر کسى ادعا دارد باید مستندات خود را ارائه کند.

 در اینکه بخش هایى از خاك اصفهان آلوده 
است، شکى نیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در واکنش 
به اظهارنظر رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان که 
معتقد است آلودگى خاك اصفهان شایعه است و صحت 
ندارد، تأکید کرذ: در اینکه بخش هایى از خاك اصفهان 

آلوده است، شکى نیست.
حمید ظهرابى تصریح کرد: بررســى هاى انجام شــده 
در شــعاع 50 کیلومترى شــهر اصفهان نشان مى دهد 
بخش اراضى اصفهان خاك آلــوده اى دارد، همچنین 
رسوبات تاالب گاوخونى را بررسى کرده و به این نتیجه 
رسیدیم که رسوبات تاالب حداقل دو فلز سنگین باالتر 

از استانداردها دارد.
وى ادامه داد: نگرانى ما این اســت که اگر این تاالب به 
کانون گرد و غبار تبدیل شود، مى تواند سالمت شهروندان 
را در اصفهان و شهرستان هاى شرقى این استان و حتى 

استان هاى همجوار تحت تأثیر قرار دهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان اظهار 
داشت: نمونه بردارى هاى زیادى از خاك اطراف صنایع 
بزرگ در غرب و منطقه بختیاردشت انجام شده و به این 
نتیجه رسیده ایم که آلوده بودن خاك و پیامدهاى آن در 

اصفهان وجود دارد.
وى ادامه داد: گرد و غبار خیابان و اتوبانى شهر اصفهان 
هم نشان مى دهد میزان آالینده ها و فلزات سنگین باالتر 

از حد استاندارد است.

ظهرابى با اشاره به اینکه تاالب گاوخونى انتهاى حوضه 
آبریز زاینده رود است و به طور طبیعى جریان آب به سمت 
آن روانه مى شــود، گفت: در طول ســال هایى که رشد 
صنعت و شهرنشینى را شاهد بودیم، آلودگى ناشى از آنها 
به سمت پایین دست زاینده رود روانه شده و در آنجا تجمع 
پیدا کرده است، از آنجایى که یکى از کارکردهاى تاالب، 
پذیرش آلودگى هاى باالدســت، تثبیت کردن و حذف 
آلودگى هاست، متأسفانه با خشک شدن تاالب گاوخونى 

این کارکرد را از دست مى دهیم.
وى افزود: خیلى شــانس آورده ایم که هنوز بستر تاالب 
مرطوب اســت چون ســطح آب هاى زیرزمینى در این 
منطقه باال بوده و مقدارى روان آب پساب شهر اصفهان 
در آن وجود دارد که به تاالب منتقل مى شود و بدنه تاالب 
را مرطوب نگه داشــته اما اگر اینها قطع و حقابه تأمین 
نشود، طبیعتًا با گذشت زمان امکان خشک شدن تاالب 

وجود دارد.

 طبیعت انتقام سختى مى گیرد
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تأکید بر 
اینکه میزان حقابه تاالب طبق مصوبه شورایعالى آب 176 
میلیون متر مکعب است که باید وارد تاالب شود، تصریح 
کرد: اگر این حقابه تأمین نشود با مشکال ت زیادى مواجه 
خواهیم شد و دغدغه ها و نگرانى هاى زیادى درباره ایجاد 
کانون هاى بحرانى فرسایش بادى در بدنه تاالب و سمت 

شرق اصفهان خواهیم داشت.
وى با بیان اینکه ایــن موضوع مهم بایــد مورد توجه 
برنامه ریزان و مســئوالن قرار گیرد، اظهارداشت: آنچه 
باید همه توجه کنند این اســت که بخش سکونتگاهى، 
کشاورزى و صنعت ما بر روى سفره طبیعت نشسته اند 
و اگر چاره اندیشــى نکنیم، طبیعت از ما انتقام ســختى 
مى گیرد همچنانکه این موضوع در بسیارى از نقاط جهان 
تجربه شده پس وزارت نیرو باید توجه کند و به قوانین و 

مقررات پایبند باشد.
ظهرابى تأکیدکرد: از نظر قانونى حقابه تاالب گاوخونى 
بعد از آب شــرب، دومین اولویت استان اصفهان است و 
عدم تأمین حقابه محیط زیســت و بى توجهى به آن و 
اختصاص حقابه به ســایر بخش هاى شرب، کشاورزى 
و صنعت بى شک عواقب جبران ناپذیرى را براى شهر و 

استان اصفهان بر جاى خواهد گذاشت.
وى معتقد است اگر وزارت نیرو اشتباهى در واگذارى ها 
مرتکب شده اســت و به بارگذارى ها و توان اکولوژیکى 
حوضه آبریز زاینده رود بى توجهى کرده و بارگذارى هاى 
بیش از حد انجام شده اســت، باید به دنبال راهکار باشد 
تا مشکل خشکى زاینده رود و تاالب گاوخونى حل شود.

دانشگاه علوم پزشکى تکذیب مى کند، اداره کل حفاظت محیط زیست، تأیید

نمونه بردارى ها از خاك اطراف صنایع اصفهان نشان مى دهد که آلوده بودن خاك در اصفهان وجود دارد

آلودگى خاك اصفهان، سیاه نمایى یا واقعیت؟ 

 نایب رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: 
99 درصد گوشت هاى مصرفى در رســتوران ها و 

فست فودها گوشت گاو وگوساله است.
عبدالرضا آقاجانى اظهار داشــت: از یک تا دو سال 
گذشته گوشت و شیر دام سنگین روى دست دامدار 
مانده و این در حالى است که اکنون دام سنگین وقتى 
از شیر گرفته نشده به استان هاى دیگر صادر مى شود.

وى بیان داشت: ورود صد هزار تن گوشت قرمز به نقل 
از مدیر کل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان، 
در حالى صورت گرفته که اگــر از دامدار حمایت و از 
خروج دام سنگین از اصفهان جلوگیرى شود به یقین 

نیاز به این حجم از واردات نیست.
نایب رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با بیان 
اینکه دام سبک مثل تولید مرغ نیست که 45 روز به 
بار آید بلکه باید در یک فرجه زمانى صبر کنند تا دام 

سبک به بازار عرضه شود، تصریح کرد: در حال حاضر 
دام سبک اصفهان از اطراف و استان هاى دیگر تأمین 
مى شود و این در صورتى است که اگر برنامه ریزى 
وجود داشت و از دامدار حمایت مى شد، تا شش ماه 

نیاز به واردات نبود.
وى گفت: واردات دام ســبک در حالى است که به 
هنگام به بار آمدن دام سبک دیگر بازار از دام سبک 
اشباع شده و تمام این دام ها روى دست دامدار باقى 
مانده و مجبور است براى تأمین معیشت از این حرفه 
صرف نظر کند و به حمل بار از میدان تره بار راضى

شود.
آقاجانى با اظهار اینکه دیگر دامدارى سنتى پاسخگو 
نیست، گفت: اصفهان در تأمین دام سنگین نیازى به 
دیگر استان ها ندارد و هم اکنون 99 درصد خوراك 

گوشت رستوران ها و دیگر استان ها از گوساله است.

99 درصد گوشت  مصرفى رستوران ها از  گاو است

اصفهان نیازمند 400 پرستار است

1180 پروژه 
در 200 محله شهر در حال بهره بردارى است

شهردار اصفهان گفت: بالغ بر هزار و 180 پروژه کوچک 
و بزرگ در 200 محله شهر اصفهان در حال بهره بردارى 

است.
مهدى جمالى نژاد با بیان اینکه تــالش کردیم فاصله 
باال و پایین شهر بدون اینکه ذره اى از خدمت رسانى به 
مناطق برخوردار کم شود، کاهش پیدا کند، اظهار داشت: 
بیش از 70 هفته حضور در محــالت و مناطق محروم، 

چیز کمى نیست.
وى  در ادامه افــزود: با وجود رکــود اقتصادى حاکم بر 
کشور و متوقف شدن پروژه ها، قطار پرسرعت پروژه هاى 
عمرانى اصفهان به کار خود ادامه داد، این در حالى است 
که بسیارى از کالنشهرها در حقوق ماهیانه خود مانده اند.

شهردار اصفهان تصریح کرد: بالغ بر 300 هکتار فضاى 
سبز به سرانه فضاى سبز شهر اضافه شد، پمپ بنزین هاى 
جدید الگوى دیگر شهرهاى کشور شد و سالمت و محیط 

زیست براى ما بسیار مهم بود.
وى  گفت: در این راستا 800 دستگاه اتوبوس یورو 4 و 5 با 
قیمت هر کدام 500 میلون تومان خریدارى شد، همچنین 
سال گذشته یک میلیون تن آســفالت در خیابان هاى 

اصفهان ریخته شد که پنج برابر سال هاى قبل است.
جمالى نژاد خاطرنشان کرد: پهن کردن فرش قرمز براى 
سرمایه گذاران از اولویت هاى ما بوده و در همین راستا در 
سال گذشته 2/5 برابر ده سال گذشته سرمایه گذار بخش 

خصوصى با شهردارى وارد همکارى شد.

فیلم هاى پر فروش 
و پر جایزه بر روى 

پرده هاى اصفهان 
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شوراى چهارم تمام شد!
چهارمیـن دوره شـوراى اسـالمى شـهر اصفهـان با 
برگزارى 190 جلسه علنى صبح دیروز با حضور 19 تن 

از اعضا به کار خود پایان داد.
رسول جزینى و ندا واشیانى پور دوعضو غایب آخرین 
جلسه چهارمین دوره شوراى اسـالمى شهر اصفهان 

بودند.
پس از اتمام آخرین جلسه دوره چهارم شوراى اسالمى 
شهر اصفهان، اعضاى این شـورا با حضور در گلستان 
شهداى اصفهان ضمن اداى احترام به مقام شامخ آنها 

با آرمان هاى شهدا تجدید میثاق کردند.
اولین جلسه پنجمین شوراى اسالمى شهر اصفهان با 
حضور منتخبین جدید مردم روز چهارشنبه هفته جارى 
برگزار خواهد شد. فقط دو نفر از اعضاى شوراى پنجم 

در شوراى چهارم هم حضور داشتند. 

ارائه خدمات رایگان در 
کلینیک سیار دندانپزشکى

نخسـتین کلینیک سـیار دندانپزشـکى در شهرستان
کاشان افتتاح و بهره بردارى از آن آغازشد.

رئیس دانشـگاه علوم پزشـکى کاشـان گفت: خّیران 
سالمت، کلینیک سیار دندانپزشکى را در  یک کامیونت 
مجهز به تمام امکانـات و تجهیزات دندانپزشـکى، با 
افزون بر پنج میلیارد ریال هزینـه راه اندازى و تجهیز 

کرده اند.
ابراهیـم کوچکى افزود: آمـوزش بهداشـت، معاینات 
دهان و دنـدان، فلورایدتراپـى، ِجرم گیـرى، ترمیم و 
کشیدن دندان و همچنین رادیولوژى دندان از خدماتى 
هسـتندکه پزشـکان خّیر در این کلینیک رایگان ارائه 

مى کنند.
وى گفـت: کلینیـک سـیار دندانپزشـکى با اسـتقرار 
در مناطـق محـروم و روسـتایى بـه ارائـه خدمـات 

مى پردازد.

رفع تصرف یک میلیون 
متر مربع از اراضى ملى استان 
مدیـر کل راه و شـهر سـازى اسـتان اصفهـان گفت: 
به منظـور حفـظ و حراسـت از اراضى دولتـى و حفظ 
حقـوق بیت المـال بیـش از یـک میلیـون و 81 هزار 
و 366 متـر مربـع از اراضـى دولتـى اسـتان اصفهان 
در سـال جارى با اجراى احـکام قضائـى رفع تصرف 

شد.
حجـت ا... غالمـى اظهـار داشـت: ارزش ایـن میزان 
اراضى رفع تصرف شـده درحـدود 120میلیارد تومان

 است.
وى با بیان اینکـه ادارات راه و شهرسـازى بر اسـاس 
قانـون متولـى زمین هـاى دولتـى در محـدوده و 
حریـم شهرهاسـت، افزود: ایـن اراضى تصرف شـده 
در شهرسـتان هاى اردسـتان، اصفهـان، کاشـان، 
خوانسـار، آران و بیدگل، سـمیرم، گلپایگان، جرقویه، 
لنجـان، مبارکـه، نجف آبـاد، ناییـن، نطنز و شـهرضا 
به طـور غیـر قانونى در تملک اشـخاص سـودجو بود 
کـه باهمـکارى نیـروى حفاظـت از اراضى سـازمان 
ملى زمین و مسـکن و نیـروى انتظامى رفـع تصرف

 شد.

سارقان منازل در اصفهان 
دستگیر شدند

رئیـس پلیس آگاهـى اسـتان اصفهان از شناسـایى و 
دستگیرى دو سارق حرفه اى منزل و کشف سه میلیارد 

و 500 میلیون ریال اموال مسروقه خبر داد. 
سرهنگ ستار خسروى با اشاره به دستگیرى سارقان 
منازل اظهار داشت: در پى شکایت یکى از شهروندان 
مبنى بر سرقت از منزل وى بررسى موضوع در دستور 
کار مأموران پایگاه غرب پلیس آگاهى قرار  گرفت. وى 
افزود: کارآگاهان تحقیقات خـود را در این زمینه آغاز 
کردند و با انجام اقدامات تخصصـى دو نفر از عامالن 
وقوع این سرقت ها را شناسـایى و پس از هماهنگى با 

مقام قضائى دستگیر کردند.
سـرهنگ خسـروى صریـح کـرد: ایـن دو متهـم در 
بازجویى هاى صورت گرفته به سـرقت سـه میلیارد و 
500 میلیون ریال اموال از منازل شهروندان اصفهانى 

اعتراف کردند.

خبر

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در راستاى ادامه پروژه شــبکه جمع آورى فاضالب شهر 
نجف آباد، طى هفته هاى اخیر نزدیک به هزار و 300متر 
دیگر در نقاط مختلف تکمیل شده و همزمان نیز تکمیل 
و یا نوسازى برخى زیرساخت هاى آبرسانى در دستور کار 

قرار گرفته است. 
هاشم امینى اظهار داشــت: طى پروژه تعریف شده براى 
خیابان شیخ بهایى که با مجموع برآورد یک میلیارد و 860 
میلیون تومان و طول نزدیک به 20 کیلومتر در دستور کار 
قرار گرفته، اخیراً شاهد اتمام 650 متر از لوله گذارى خیابان 
شــهید رجایى جنوبى از ابتداى بلوار بهارستان تا چهار راه 

شــهدا بوده ایم. وى ادامه داد: در این قطعه، از لوله هاى 
250 میلیمتر استفاده شــده و با توجه به اتصال همزمان 
شــبکه هاى فرعى، کار وارد مرحله فروش انشــعاب و

 بهره بردارى نهایى شده است.
مدیرعامــل آبفاى اســتان اصفهــان از تعریــف پروژه 
خیابان هاى رجایى شمالى تا آیت شمالى به طول بیش از 
شش هزار و 800متر و اعتبار 900 میلیون تومانى خبر داد و 
بیان داشت: طى همین طرح، نیمى از عملیات لوله گذارى

 ابتداى چهــار راه ا... اکبر تا خیابان جامى با اســتفاده از 
لوله هاى ایرانیت 315 میلیمترى به پایان رسیده و کار وارد 

مرحله اتصال شبکه هاى فرعى شده است.

دادستان عمومى و انقالب اصفهان از کشف و ضبط مواد 
مخدرى خبر داد که در مرحله تولید و فرآورى پیش فروش 

شده بود.
حســن رحیمــى از کشــف و ضبــط 320 کیلوگرم 
بوته هاى گراس در شهرســتان مبارکــه  اصفهان خبر 

داد.
وى گفت: این بوته ها به روش جدید فرآورى شده  بودو 

به قیمت بسیار باال پیش فروش شده بود.
دادســتان عمومى و انقالب اصفهان اظهار داشــت: با 
هماهنگى پلیس مبارزه با مواد مخدر و دادسراى مبارکه، 
این میــزان از بوته هاى گراس کشــف و ضبط شــده

 است .
وى بیان داشت: بر اساس گزارش و اظهارات مأموران، 
این نوع بوته ها بــه روش کامًال جدید فرآورى شــده 
و با قیمت باال از ســوى باندهاى مواد مخــدر خارج از 
کشــور و بعضًا دیگر اســتان هــا پیش خرید شــده

است.
دادســتان عمومى و انقالب اصفهان تأکید کرد: در این 
خصوص پرونده اى تشکیل شــده است. رحیمى ادامه 
داد: دو نفر از متهمان اصلى با قرار وثیقه به زندان اعزام 
شده و براى دستگیرى دیگر متهمان دستور الزم صادر 

شده است.

پیش فروش مواد مخدر 
در نصف جهان

توسعه شبکه فاضالب 
در نجف آباد

معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: هم اکنون جمعیت دانش آموزى 
استان در حدود 860 هزار نفر اســت که در 41 ناحیه و 
منطقه تقسیم شده اند و بیش از 300 هزار نفر از آنها در 

شهر اصفهان تحصیل مى کنند.
عبدالرضا رئیسى تصریح کرد: در استان اصفهان درحدود 
پنج هزار و 500 مدرســه بــا بیش از 52 هــزار همکار 

فرهنگى شاغل وجود دارد.
وى بیان داشت: امروز کشــورها به منابع انسانى روى 
آورده اند و بــه این نتیجه رســیده اند که اگــر از منابع 

انسانى استفاده شود، شکوفا خواهند شد؛ بنابراین براى 
رشد و پیشــرفت کشــور باید از نیروى انسانى استفاده 

مطلوب کرد.
رئیسى تأکید کرد: اگر در کشورها نیروى انسانى سالمى 
وجود داشته باشند، کشور سال به سال به سمت توسعه 
حرکت خواهد کرد چرا که این گروه از نیروى انسانى نه 
تنها براى خود مفید هستند، بلکه در جامعه نیز تأثیرگذار 
خواهند بود و بر عکس نیز اگر دانش آموزى سالم نباشد، 
نه تنها مفید نیســت بلکه هزینه کشور صرف نگهدارى 

نیروى انسانى مى شود.

وى در ادامه عنــوان کرد: رفتارهــاى پرخطر از عمده 
مواردى است که مى تواند سالمت یک دانش آموز را بر 
هم بزند و آنها را به افرادى منحرف تبدیل کند؛ بنابراین 

توجه به رفتارهاى پرخطر از اهم واجبات است.
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: شاید در حال 
حاضر در آموزش و پرورش توجه بســیارى به آموزش 
مى شود اما باید به پرورش دانش آموزان نیز توجه ویژه اى 
شود چرا که بدون شــک یک دانش آموز سالم مى تواند 

فعالیت هاى خود را بهتر انجام دهد.

تحصیل 860 هزار دانش آموز در استان اصفهان

اشتغال 52هزار فرهنگى 
در 5500 مدرسه 

مدیر گروه توسعه شبکه بهداشت و درمان استان اصفهان 
گفت: براى اجراى طرح هاى تحول نظام ســالمت در 
مناطق محروم و حاشیه نشــین استان اصفهان بیش از 

126میلیارد تومان هزینه شده است.
محسن روحانى با اشــاره به تأمین نیازهاى بهداشتى 
مناطق محروم استان اظهار داشــت: تاکنون 15طرح 
بهداشــتى به منظور تأمین نیازهاى ضرورى مناطق 
محروم و حاشیه اى شهر اصفهان با راه اندازى 360 پایگاه 

سالمت در استان اجرا شده است.
وى افزود: ارائه خدمات نوین ســالمت و مراقبت هاى 
اولیه بهداشتى و درمانى به روستاییان، عشایر و شهرهاى 
کوچک داراى جمعیت زیر 20هزار نفر و ارائه خدمات و 
مراقبت هاى اولیه بهداشتى، درمانى به حاشیه نشینان در 
شش شهرستان اصفهان از اقدامات بهداشتى در حال 
انجام است. مدیر گروه توسعه شبکه بهداشت و درمان 
استان اصفهان گفت: خمینى شهر، نجف آباد، شهرضا، 

لنجان و شاهین شــهر از جمله شــهرهایى هستند که 
خدمات بهداشتى به آنها ارائه مى شود.

وى خاطرنشــان کرد: ارائه خدمات نوین ســالمت و 
مراقبت هاى اولیه بهداشتى در شهرهاى بیشتر از 20هزار 
نفر جمعیت از طرح هایى اســت که در این پایگاه ها به 

منظور ارتقاى سالمت مردم انجام شده است.
روحانى افزود: ترویج و توسعه خود مراقبتى، پیشگیرى 
و کنترل بیمارى هاى غیر واگیر و عوامل خطر، ارتقاى 
ســالمت بارورى و فرزندآورى، بهبود و اصالح الگوى 
تغذیه، ارتقاى ســالمت روانى، اجتماعى و پیشگیرى 
و درمان مصرف مواد، کنتــرل بیمارى هاى واگیر دار و 
کاهش رفتارهاى پر خطر از دیگر اقدامات انجام شده در 

این پایگاه هاى سالمت است.
وى بیان کرد: در اجراى این طرح هاى بهداشــتى 274 
پزشــک با اداره بهداشت اســتان اصفهان همکارى 

مى کنند.

پرداخت 126 میلیارد براى تأمین نیازهاى بهداشتى 
مناطق محروم استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
درباره آخرین وضعیت راه اندازى کارخانه پلى اکریل اظهار 
داشت: با توجه به تالش هاى صورت گرفته امیدواریم 
که بخش پلى استر کارخانه زودتر از موعد مقرر به خط 

تولید بازگردد.
اســرافیل احمدیه افزود: در حال حاضر همه مسئوالن 
از استاندار تا نمایندگان مجلس به دنبال برطرف کردن 
مشکالت مربوط به این شرکت هستند تا هرچه زودتر به 
تولید بازگردد. وى با اشاره به مشکالت کارخانه کاشى 
نیلو نیز گفت: مشکل این کارخانه مدیریتى است، کاشى 
نیلو جزو واحدهاى خوب صادراتى به شمار مى رود و اگر 

مشکل مدیریت این کارخانه برطرف شود مى تواند به 
خط تولید برسد.

وى ادامه داد: مشــکل این کارخانه هنوز به طور کامل 
برطرف نشــده، به رغم اینکه بخشى از کارخانه توسط 
بانک به مزایده گذاشته شده اما به دنبال این هستیم که 
کارخانه در محل خود بار دیگر راه اندازى و فعال شده و به 

جاى دیگرى منتقل نشود.
احمدیه خاطرنشان کرد: کاشــى نیلو درگیر مشکالت 
داخلى اســت و برطرف کردن مسائل مدیریتى مباحث 
خاصى را طلب مى کند، این کارخانه قابلیت رونق یافتن را 

دارد و امیدواریم این اتفاق زودتر صورت گیرد.

تالش براى بازگشت پلى اکریل به خط تولید
 مشکالت کاشى نیلو کامالً برطرف نشده است

«بانک قرض الحسنه رســالت، تنها بانک قرض الحسنه 
خصوصى کشور بوده و نماد بانک اجتماعى است که براى 

کسب سود ایجاد نشده است.»
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در سفر به اصفهان، 
در جمع خبرنگاران این مطلب را اعالم کرد و گفت: بانک ها 
در انواع مختلف تجارى، توســعه اى، دولتى، غیردولتى، 
اجتماعى، ُخرد و... فعالیت مى کنند که هر کدام هم تعریف 
خود را دارند اما متأسفانه در کشور ما آگاهى بخشى در این 
زمینه انجام نشــده اســت و مردم فقط با کلمه بانک آشنا 

هستند و کارکردها نیز در بانک ها شفاف نشده است.
محمدحسین حسین زاده در مقایسه بین بانک هاى تجارى 
و قرض الحسنه هم گفت: بانک تجارى، یک بنگاه تجارى 
براى ارائه یک نوع خدمت پولى اســت و سهامدارانى دارد 
که باید به آنان ســود پرداخت کند و ســپرده گذاران نیز 
توقع دریافت ســود دارند ولى بانک قرض الحسنه رسالت 
یک بانک اجتماعى اســت که براى سود تأسیس نشده و 
تنها بانک قرض الحســنه خصوصى کشور است و بانکى 
است که داراى ابزار بانکى بوده و فقط روى قرض الحسنه 

متمرکز است. 
وى ادامه داد: بانک قرض الحسنه رسالت، بانک ُخرد بوده و 
حداکثر سقف پرداخت ما 30 میلیون تومان است و این بانک 

مخاطب 80 درصد مردم عامه است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت کشور که همزمان 
با پنجمین ســالگرد تأســیس اولین بانک قرض الحسنه 
خصوصى کشــور ســخن مى گفت، افزود: امــروز بانک 
قرض الحسنه رسالت در کشــور چهار میلیون سپرده گذار 
دارد و 95 درصد ســپرده ها زیر 50 میلیون تومان است که 
از این میزان 91 درصد زیر ده میلیون تومان است. این در 
حالى است که در پنج سال گذشــته، دو میلیون فقره وام 
قرض الحسنه در کشور پرداخت شده و به صورت میانگین 

میزان این وام ها، ده میلیون تومان بوده است. 
حســین زاده با بیان اینکه بانک قرض الحسنه رسالت، وام 
درشت و غیر قرض الحسنه تاکنون پرداخت نکرده و ندارد، 
اظهار داشت: کارمزد وام هاى پرداختى ما براساس عرف، 

سالیانه 2 درصد است و مى خواهیم همواره بانکى شرعى، 
ارزان و آسان باشیم.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت مطالبات معوقه این 
بانک در کشور را زیر 2 درصد اعالم کرد و گفت: ما بسیار 
عالقه مندیم براى 98 درصد دیگر مشتریان، کار پرداخت 

تسهیالت را ساده کنیم.
حســین زاده با بیان اینکه بانک قرض الحســنه رسالت، 
آغازکننده بانکدارى اجتماعى کشــور بوده، اذعان داشت: 
اصوًال قرض الحسنه یک حرکت اجتماعى و نه تجارى است 
و در بانکدارى اجتماعى، نیازى به مراجعه به شعبه نیست 
و در محالت، روستا، خانواده، صنف و... تعدادى مى توانند 
جمع شوند و کانون تشکیل دهند و از بین خود یک نفر را به 
عنوان راهنما به ما معرفى کنند و ما نیز یک بانکدار اجتماعى 
به آنان معرفى مى کنیم. این اعضا مى توانند حساب افتتاح 

کنند و در حقیقت نیاز به مراجعه به شعبه ندارند.
وى خاطرنشان کرد: در چهار ســال آینده، در راستاى ارائه 
خدمات نوین، تعداد شعبات ما در استان ها، کاهش مى یابد. 
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت کشور افزود: الگوى 
توســعه کارآفرینى اجتماعى، رسالت ماست و سعى داریم 
کســب و کارهاى خرد و خانگى به خصوص در شهرهاى 

کوچک و روســتاها را ترویج دهیم که این بانک یکى از 
اعضاى شبکه توسعه کارآفرینى اجتماعى است و اعضاى 
دیگرى هم دارد و پایلوت آن با محوریت اقتصاد مقاومتى، در 

شهر گلباف کرمان با موفقیت به اجرا درآمده است.
وى خاطرنشــان کرد: بانک ها باید از محل ارائه خدمات 
هزینه خود را تأمین کنند. این در حالى است که از ابتداى 
ســال جارى تاکنون بانک قرض الحسنه رسالت در کشور 

بیش از 350 هزار فقره وام پرداخت کرده است.
■■■

مدیر شعب بانک قرض الحسنه رسالت استان اصفهان هم 
گفت: در استان اصفهان با محوریت بانکدارى اجتماعى، 
تاکنون 800 کانــون اجتماعى در ســازمان ها، محالت، 

روستاها و مساجد تشکیل شده است.
ابراهیم مسکین اظهار داشت: امروز در بخش اعتبارسنجى 
ســنتى هزار و 500 نفر و در بخش مکانیــزه دو هزار نفر 
اعتبارسنجى شده اند و ما در هر بخش به نیمى از آنها وام 

پرداخت کرده ایم.
وى  افزود: امروز در اســتان اصفهان ما 250 هزار مشترى 
داریم و مردم را تشویق مى کنیم از خدمات غیرحضورى، 

استفاده کنند که نیاز به مراجعه به شعب ندارد.

250 هزار نفر، مشترى بانک قرض الحسنه رسالت اصفهان هستند

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان 
خروج مرغ از استان اصفهان براى تأمین بازار تهران را 
سبب گرانى این کاالى خوراکى در بازار اصفهان اعالم 
کرد و گفت:این وضعیت تا اواخر مــرداد ماه ادامه دارد و 

شاید با خنکى هوا اندکى قیمت مرغ کاهش یابد.
محمدعلى فروغى ابرى افزایش دماى هوا را عامل اصلى 
گرانى مرغ در اصفهان برشمرد و بیان کرد در فصول گرم 
مرغ ها در مرغدارى ها کمتر گوشت مى گیرند و این امر 

سبب گرانى مرغ هم مى شود.
بر اساس این گزارش دالیل گرانى مرغ در بازار اصفهان 
فقط به موارد فوق ختم نشد و فروغى گرانى مرغ را متأثر از 
رشد بهاى جوجه هم دانست و اینکه از ابتداى امسال نرخ 
جوجه یک روزه با افزایش هزار و 700 تومانى روبه رو بوده 
یعنى از هزار و 200 به دو هزار و 900 تومان رسیده است.

اکنون طى 20 روز نــرخ مرغ در بــازار اصفهان بدون 
هیچ گونه تغییرى ثابت مانده و با بهاى کیلویى هشت هزار 
و 400 تا هشت هزار و 450 عرضه مى شود اما در محافل 
عمومى زمزمه هایى از افزایش مجدد بهاى مرغ پس از 

بازگشت حجاج به کشور شنیده مى شود.

ورود حجاج نرخ مرغ را افزایش مى دهد
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى با اشاره به 
اینکه نرخ مرغ تابع عرضه و تقاضاست، اظهار داشت: البته 
با ورود حجاج پیش بینى مى شود که نرخ هرکیلو مرغ تا 

بیش از هشت هزار تومان افزایش یابد.
محمد یوسفى،  در پاسخ به این ســئوال که در شرایط 
کنونى نرخ هرکیلو مرغ باالى هشــت هــزار تومان در 
مغازه ها عرضه مى شود، افزود: نرخ مرغ در مغازه مالك 
نیست، چرا که مسئولیت کنترل و نرخ گذارى درب مغازه 

بر عهده ما نیست.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتى نیز با تأکید بر اینکه 
افزایش نرخ مرغ با بازگشت حجاج شایعه اى بیش نیست، 
گفت: با افزایش جوجه ریزى، نرخ مرغ طى روزهاى آتى 

در بازار، نوسانى را تجربه نخواهد کرد.
محمد على کمالى سروســتانى نــرخ منطقى هر کیلو

 مرغ را هفت هزار و 500 تا هشت هزار تومان اعالم کرد و 
اظهار داشت: البته نرخ مرغ بسته به مناطق مختلف متغیر 
است که دستگاه هاى مربوطه باید نظارت کافى بر خرده 

فروشان داشته باشند.

شاید با خنکى هوا قیمت ها بهتر شود
در همین راستا نایب رئیس اتحادیه گوشت سفید اصفهان 
پیرامون خبر افزایش نرخ مرغ با بازگشت حجاج، گفت: 
بعید مى دانم با بازگشت حجاج نرخ مرغ در بازار اصفهان 

افزایش یابد.
محمدعلى فروغى ابرى با بیان اینکه نرخ مرغ در اصفهان 
بدون هیچ گونه تغییرى همانند 20 روز گذشته کیلویى 
هشــت هزار و 400 تا هشــت هزار و 450 تومان درب 
مغازه ها فروخته مى شــود، اظهار داشت: در حال حاضر 
مثل ایام قدیم حجاج قدرت و توان مالى براى برگزارى 
ولیمه هاى سنگین ندارند و بعید مى دانم خبرى از افزایش 

نرخ ها با بازگشت حجاج به استان باشد.
وى در پاسخ به این سئوال که وضعیت نوسانات نرخ مرغ 
تا چه زمانى ادامه دارد؟ افزود: طى یک ماه آینده شرایط 
تولید مرغ در استان اصفهان مناسب تر خواهد شد، شاید 
با خنکى هوا قیمت ها بهتر شود، اما فکر نمى کنم نرخ ها 
خیلى ارزان تر شــود، زیرا اکنون قیمت ها تقریبًا واقعى 

شده است.

افزایش نرخ مرغ با بازگشت حجاج ؟!

ساسان اکبرزاده
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اجراییه
شماره 95- 816 به موجب رأى شــماره 1184 تاریخ 95/12/25 حوزه 53 شوراى حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حامد اکبرزاده وکیل 
آبادى فرزند حبیب نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 5/157/300 
ریال وجــه یک فقره چــک به شــماره 045000 سررســید 91/3/15 بانضمــام مبلغ 
1/133/930 ریال هزینه داد رسى و نشر آگهى و خسارات تأخیر از سررسید چک موصوفه 
لغایت اجراى حکم و نیم عشر در حق دولت. مشخصات محکوم له: حامد سعیدى دهکى 
فرزند على اصغر نشانى: هشت بهشت شــرقى- روبه روى داروخانه نگین پ 163 واحد 
4. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 15605 شعبه 53 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/5/792
ابالغ رأى

به تاریخ 96/5/10 در وقت فوق العاده جلســه شــوراى حل اختالف گلدشت به تصدى 
امضاءکننده ذیل تشــکیل و پرونده کالســه 220/96 تحت نظر اســت. شورا با بررسى 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت 
به صدور رأى مى نماید. رأى شورا: درخصوص دادخواست آقاى بهمن فیوجى فرزند پرویز 
به طرفیت آقایان اسماعیل زمانى فرزند شکرالهى و عبدالرسول طالبى ورناخواستى فرزند 
رجبعلى به خواســته الزام خواندگان به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند 
رسمى یک دســتگاه اتومبیل پژو 405 جى ال ایکس مدل 1381 به شماره انتظامى 946 
ه 28 ایران- 43 مقوم على الحساب بمبلغ بیســت میلیون ریال با انضمام خسارت هزینه 
دادرســى و پرداخت مابقى ثمن معامله به مبلغ 22/000/000 ریال، با توجه به محتویات 
پرونده رونوشت قولنامه فى مابین خواهان و خوانده ردیف اول که ذیل آنرا طرفین امضاء 
نموده اند و استعالم بعمل آمده از پلیس راهور شهرستان نجف آباد مورخه 96/3/18 اعالم 
داشته است خودرو فوق الذکر بنام خوانده ردیف دوم آقاى عبدالرسول طالبى ورنامخواستى 
مى باشــد و نظر به اینکه خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ از طریق نشــر آگهى در جلسه 
رسیدگى شورا حاضر نشــده اند و دفاع و انکارى ننموده است و درخصوص خوانده ردیف 
اول خواهان دعوى خود را نسبت به وى استرداد نموده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد 
دانسته و مستنداً به مواد 10، 220، 362 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى خوانده ردیف دوم آقاى عبدالرســول طالبى ورنامخواســتى را به حضور در یکى از 
دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى خودرو به شــماره انتظامى 946 ه 28 ایران- 43 
بنام خواهان محکوم مى نمایند و درخصوص مابقى ثمن معامله و همچنین خوانده ردیف 
اول باتوجه به استرداد دعوى توسط خواهان مستداً به بند ج ماده 107 قانون آئین دادرسى 
مدنى قرار سقوط دعوى صادر مى گردد رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و سپس ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 508 جعفرى 

قاضى شوراى حل اختالف گلدشت  /5/929
ابالغ رأى

شماره 144/96 درخصوص دعوى مطروحه از ناحیه حسین اسماعیلى ساکن سودرجان 
– خ مطهرى- جنب پمپ بنزین- تعمیرگاه فرهاد بطرفیت حسین فنایى مجهول المکان 
بخواســته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت 2 فقره چک سند عادى 1- 430409 و 
2- 430411 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه بشرح دادخواســت و ضمائم تقدیمى نظر به 
اینکه با ابالغ اخط اریه و اطالع خوانده از جریان دادرسى در شورا حاضر نگردیده و نسبت 
به دعوى مطروحه و مستندات ابرازى از ناحیه خواهان هیچگونه ایراد و تکذیبى نیز بعمل 
نیاورده و منکر اصالت مستند نشــده و دلیل و مدرکى که داللت بر برائت ذمه خود داشته 
باشد اقامه ننموده و مستندات ابرازى خواهان حاکى از اشتغال ذمه خوانده را بمیزان اصل 
خواسته دارد بنابراین شورا با اتفاق نظر مســتنداً به مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسى 
مدنى و مواد 310 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال به انضمام 
هزینه هاى دادرسى بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
سفته/چک با تقدیم دادخواست بمبلغ مطابق شاخص لغایت اجراى حکم در حق خواهان 
محکوم مى نماید و اجراى احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را بمیزان مبلغ مرقوم 
در حکم از تاریخ قید شده احتســاب و از خوانده اخذ و بخواهان تقدیم نماید رأى صادره 
غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا است. م الف: 384 شعبه 

5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان /5/930
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 101/96 ش25 شعبه 5 خواهان ایمان رضى دادخواستى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات به طرفیت 1- امیر مومن 
زاده 2- احمدرضا ترکیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخ 96/7/24 ساعت 4 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شعبه واقع در اصفهان خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 16592 شعبه 25  حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/933
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106793500676 شــماره پرونده: 9609986793500556 
شماره بایگانى شــعبه: 960560 در خصوص پرونده کالســه 960560 شعبه 5 خواهان 
محمد جمشیدى زاده دادخواستى مبنى بر مطالبه مبلغ 55000000 ریال بانضمام مطلق 
خسارات به طرفیت عبداله محمدى سمسانى تقدیم نموده است که وقت رسیدگى براى 
روز چهارشنبه مورخ 1396/07/12 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شــهداى مدافع حرم طبقه 2 شعبه 5 مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمائید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى میگردد و تصمیم مقتضى اتخاذ میشود. م الف: 16591 شعبه 5 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو ) /5/934
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794400606 شماره پرونده: 9609986794400597 شماره 
بایگانى شعبه: 960598 در خصوص پرونده کالســه 960598 خواهان هفت علیخانى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت منا فریسى تقدیم نموده است وقت رسیدگى براى 
مورخ 1396/07/12 ســاعت 9:30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه واقع در اصفهان چهارراه شیخ 
صدوق چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و تصمیم اتخاذ مى شود. م الف: 16588 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم)  /5/935
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960640 خواهان آقــاى جواد ملکوتى خواه دادخواســتى 
مبنى بر مطالبه وجه به طرفیت آقاى عبدا... جعفرى حســین آبادى تقدیم نموده اســت. 
وقت رسیدگى براى مورخه 96/7/10 ســاعت 9 صبح  تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه 9 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 16502 شــعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/5/938
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960641 خواهان جــواد ملکوتى خواه دادخواســتى مبنى 
بر مطالبه به طرفیت محمد قاســمى زاده تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى براى روز 
دوشنبه مورخه 96/7/10 ســاعت 9/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب 
ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان 
شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ض مائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى 
شود. م الف: 16503 شعبه 9 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/5/939
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960495 ش 32 خواهان احســان زاهدى دادخواستى مبنى 
بر مطالبه بــه طرفیت ملیحه ســلیمانى تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگى براى روز
 شــنبه مورخه 96/7/15 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده با توجه بــه مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضــاى خواهان مراتــب در جراید منتشــر، تا خوانــده قبل از

 وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ســاختمان صبا پالك 57- کدپســتى 8165756441 مجتمع شوراى 
حل اختالف اصفهــان مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف: 16504 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک )/5/940
ابالغ تجدیدنظر خواهى

درخصوص پرونده کالسه 951548 شعبه 7 شوراى حل اختالف اصفهان تجدیدنظر خواه 
مهرداد معصومى باقرآبادى به طرفیت الهه رسولى جزى تجدیدنظرخواهى  نموده است. 
لذا با توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر، تا تجدیدنظر خوانده 10 روز پس از نشر آگهى به این شعبه 
واقع در اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى- چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و پرونده به مراجع تجدیدنظر ارسال خواهد 
شد. م الف: 16516 شــعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/941 /5

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالســه 960384 خواهان محمد حمید صدریان دادخواســتى مبنى 
بر مطالبه به طرفیت على جانى پور تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگى براى  ســاعت 
17/00 مورخ 96/7/19 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهــول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه واقع در اصفهان- خ شیخ صدوق 4راه وکال 
مجتمع شــهداى مدافع حرم مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید

. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف: 16534 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/5/942
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610106795300445 شــماره پرونده: 9609986795300195 
شماره بایگانى شــعبه: 960197 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: ســمیه سمیعى اینکى 
نشــانى: زنجان شهرســتان ابیک بلوار امام خمینى بعد از کوثر 18 پ 13 تاریخ حضور: 
1396/07/25 سه شنبه ســاعت 17:00 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان 
آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 درخصوص 
دعوى ابوالفضل عسکرى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه 
حاضر شوید. م الف: 16538 شعبه 23 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/ 5/943
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960183 خواهان امین معینى کربکندى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه به طرفیت مهدى هادیان پیکانى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى براى مورخه 
96/7/30 ســاعت 18 تعیین گردیده با توجــه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول ارباب- روبه روى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 
57 کدپستى 8165756441 شــوراى حل اختالف اصفهان و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 16540 شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک )/5/944
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960144 خواهان محمد صابرى دادخواستى مبنى بر مطالبه 
به طرفیت على سلطانى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/7/19 ساعت 
16/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگى به این شــعبه واقع در خ شــیخ صدوق 4 راه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 16543 شعبه 16 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو )/5/945
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960639 خواهــان احمد جوالیــى زادگان و فرحناز تابش 
فر دادخواســتى مبنى بر مطالبه چک به طرفیت حسین ســیف الهى تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگى براى مورخه 96/7/29 ســاعت 10/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 16550 

شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره  یک)/5/947
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960650 خواهان محسن کریمى دادخواستى مبنى بر مطالبه 
وجه چک بــه طرفیت مریم محمدى تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگى براى مورخه 
96/7/12 ســاعت 11/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شــوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 
6 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف: 16551 شعبه 6 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک )/5/948
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 96-584 خواهان  رجبعلى حداد اصفهانى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه وجه چک به طرفیت محمدحسن عاطفت تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى 
روز دوشنبه مورخه 96/7/10 ســاعت 11 تعیین گردید. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به 
این شعبه به نشانى حدفاصل خیابان آتشــگاه و خیابان میرزاطاهر- بر اتوبان- ساختمان 
قضائى شهید مطهرى شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 16553 شعبه 53 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/5/949
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960464ش11 خواهان ســید علیرضا طالکش دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفیت فرزان صمیمى دهکردى تقدیم نموده اســت؛ وقت رسیدگى 
براى  مورخ 96/7/2 ساعت 12/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق 
شمالى چهارراه وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى 
شود. م الف: 16554 شعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو )/5/950
حصر وراثت

1513/96- 96/5/23 على کنعانى هرندى داراى شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست 
به کالسه 257/96 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رسول کنعانى هرندى فرزند على شماره شناسنامه 365 در تاریخ 1396/4/2 
اقامتگاه خود را بدرود گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- على کنعانى هرندى به 
شماره شناســنامه 28 پدر متوفى 2- احترام ناظمى هرندى به شماره شناسنامه 66 مادر 
متوفى 3- فاطمه ناظمى هرندى به شــماره شناسنامه 652 همســر متوفى 4- یوسف 
کنعانى هرندى به شــماره ملــى 4-0 15939-565 فرزند متوفــى 5- کنعان کنعانى 
هرندى به شماره ملى 5-025961-565 فرزند متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه (مجتمع 

شماره یک)/5/953
اجراییه

شــماره: 95/335 به موجب رأى شــماره 96/12 تاریخ 96/1/28 حوزه قضایى شوراى 
حل اختالف شهرســتان کوهپایه که قطعیت یافته اســت محکوم علیه روزعلى حسین 
پور نشانى مجهول المکان محکوم است به: 1- پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و 
پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته 2- پرداخت مبلغ یکصد و چهل و پنج هزار و ششصد و 
بیست و پنج ریال بابت هزینه دادرسى 3- خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
(95/11/10) لغایت اجراى حکم 4- پرداخت نیم عشر دولتى. رأى به صورت غیابى صادر 
شده است. مشخصات محکوم له: احمد امینى فرزند شکراله شغل: آزاد نشانى: کوهپایه- 
روستاى کمال بیگ ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش کوهپایه  (مجتمع شماره یک)/5/954

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 315/96ش25 خواهان حمید طباطبائى پور دادخواستى مبنى 
بر مطالبه 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات به طرفیت فرزاد قادرى تقدیم 
نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/7/23 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 16555 شــعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /5/955
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 313/96ش25 خواهان حمید طباطبایى پور دادخواســتى 
مبنى بر مطالبه 30/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت 1- رضا جزیان 
2- امیرحسین جزیان تقدیم نموده است؛ وقت رســیدگى براى مورخ 96/7/23 ساعت 
5:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 16556 شعب ه 25 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/956
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 289/96 خواهان عقیل ولى پور مرغملکى دادخواستى مبنى بر 
الزام به انتقال سند خودرو به طرفیت مهدى تاجیک شهرستانى تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگى براى روز شنبه مورخه 96/7/1 ســاعت 18:30 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضا ى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول ارباب- روبروى مدرسه 

نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 کدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 16557 شعبه 49 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/957
اجراییه

شماره: 951344 به موجب رأى شماره 00130-960 تاریخ 96/1/31 حوزه نهم  شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا اعرابى نشانى: 
فعال مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و یک میلیون و چهارصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرســى و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست (95/11/7) لغایت تاریخ اجراى حکم در حق خواهان احمد فتحى 
فرزند رجبعلى شغل: آزاد نشانى: اصفهان رهنان- خیابان شهدا- روبروى کانون فرهنگى 
اندیشه کوچه 34 شــهید اکبرى به انضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 16509 شــعبه 9 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/5/965
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609976836800935 شماره پرونده: 9509986836801393 شماره 
بایگانى شعبه: 951558 خواهان: نکیســا طیبى فرزند عزیزا... با وکالت شهناز شیروانى 
شهرستانى فرزند جمال به نشانى اصفهان- خیابان شــیخ مفید شرقى مجتمع پایا طبقه 
دوم خوانده: محسن صفائیان فرزند قربانعلى به نشانى مجهول المکان خواسته: طالق به 
درخواست زوجه گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم 
رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: خواسته خواهان نکیسا 
طیبى فرزند عزیزاله با وکالت شــهناز شیروانى شهرســتانى به طرفیت محسن صفائیان 
فرزند قربانعلى صدور حکم طالق به لحاظ تحقق شــروط ضمن عقد نکاح مى باشــد با 
توجه به سند نکاحیه شــماره 1885 از دفترخانه شماره 60 حوزه ثبت اصفهان وجود علقه 
زوجیت دائم فى مابین زوجین محرز است خواهان در جلسه دادرسى اظهار داشته حدوداً 7 
سال است ازدواج کرده است شوهرش سر کار نمى رود و دست بزن دارد به شیشه اعتیار 
دارد و حدود 6 سال است که او را رها کرده و رفته است و نفقه پرداخت نکرده و هیچ کس 
اطالعى از محل سکونت او ندارد خوانده نیز على رغم ابالغ در جلسه دادرسى حاضر نشده 
و دفاعى ننموده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه زوج طى دادنامه شماره 
473 صادره از این شعبه دادگاه خانواده به پرداخت نفقه به همسرش محکوم شده است و 
على رغم اینکه نسبت به آن اجرائیه صادر شده است زوج نفقه همسرش را پرداخت نکرده 
است و با عنایت به عدم حضور وى در جلسه دادرسى و ترك زندگى مشترك توسط وى لذا 
از نظر دادگاه تحقق بندهاى 1 و 8 از شروط ضمن عقد نکاح محرز است و با توجه به عدم 
توفیق مرکز مشاوره در اصالح ذات البین و نظر موافق قاضى محترم مشاور و مستنداً به 
مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنى و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط 
اعمال وکالت در طالق صادر مى گردد زوجه مى تواند با مراجعه به یکى از دفاتر رســمى 
و با انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید زوجین فرزند مشــترك ندارند زوجه نسبت به 
مهریه و نفقه خود جداگانه اقدام کرده است مهلت اعتبار رأى صادره 6 ماه از تاریخ ابالغ 
رأى فرجامى یا انقضاى مهلت فرجام خواهى است. رأى صادره غیابى است و ظرف بیست 
روز قابل واخواهى در این شعبه و ســپس ظرف بیست روز دیگر قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 16524 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى ) /5/995
ابالغ وقت رسیدگى

شماره 351/96 ش5ح آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ضمائم به مرجان افراسیابى و حسین 
عبد یزدان دادخواستى به طرفیت شما در شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به 
کالسه 351/96/ش5ح ثبت و براى روز 3 مورخ 7 ســاعت 5 عصر تعیین وقت گردیده 
اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دستور شورا 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد. جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شــاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر  /5/1026
اجراییه

شــماره: 913/95 ش3ح به موجب رأى شــماره 80 تاریخ 96/2/28 حوزه یک حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- مهدى 
عباسى فرزند رمضان 2- سیفعلى سلطان محمدى فرزند عربعلى نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به: الزام خوانده ردیف 2 در یکى از دفاتر اسنادى جهت انتقال سند یکدستگاه 
اتومبیل سوارى ماکسیما به شماره انتظامى 752ق39 ایران 55 و پرداخت مبلغ دو میلیون 
و پانصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له مهدى صدرایى فرزند 
اکبر نشانى: رین شهر- خ امام شمالى خ ش چاوشى پ 1. راى صادره غیابى و اجراى حکم 
توسط دایره اجرا منوط اســت به معرفى  ضامن معتبر از سوى محکوم له. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقــع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 575 شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /5/1028
اجراییه

شماره: 1057/95 ش3ح به موجب رأى شماره 109 تاریخ 96/2/15 حوزه سوم حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد کتاوى 
پور فرزند على نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به: انتقال رسمى سند خودروى 
سوارى ســمند مدل 1390 به شــماره انتظامى 147پ75 ایران 84 با حضور در یکى از 
دفاتر رسمى ثبت اســناد در ازاء تودیع مبلغ بیســت میلیون ریال بابت مابقى ثمن معامله 
توسط محکوم له مهدى صدرائى بیستگانى فرزند اکبر نشانى: زرین شهر- خ امام شمالى  
کوچه شهید چاوشى- پالك 1 و واریز به حساب سپرده دادگسترى و ارائه قبض واریزى 
به اجراى احکام بابت اصل خواسته در حق محکوم له و نیز محکوم است به پرداخت نیم 
عشر اجرائى در حق دولت. رأى صادره غیابى است. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 574 شــعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /5/1029
 احضار

شــماره ابالغنامه: 9610103640903221 شــماره پرونده: 9509983641901572 
شماره بایگانى شــعبه: 960689 آگهى احضار متهم محمد سلحشور ف سنجر در پرونده 
کالسه 960689 براى محمد سلحشور ف ســنجر به اتهام ضرب و جرح عمدى با چاقو 
تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى 
مورخه 96/6/26 ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترســى به متهم در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشــر تا متهــم جهت دفاع از اتهام 
انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان 

(101 جزایى سابق)/ 5/1054

ابالغ
شــماره ابالغنامــه: 96101000362700329 شــماره پرونــده: 
9409980362700299 شماره بایگانى شعبه: 940304 نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 8د940304 حسب شــکایت حامد عاصى پور، آقاى حسین 
هادیان فرزند اکبر متهم است به سرقت تلفن همراه از منزل مسکونى و از 
طرف این دادیارى تحت تعقیب مى باشــد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه 
نقل مکان نمودن متهم و معلوم نبودن محــل اقامت وى ممکن نگردیده 
لذا بدین وس ــیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب 
به نامبــرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى در شــعبه 
8 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب مجتمع شــماره 5 اصفهان واقع در 
خیابان شریعتى جهت پاســخگویى به اتهام خویش حاضر شود. در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى، اقدام قانونى بعمل خواهد 
آمد. م الف: 16536 شعبه 8 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع 5)/5/963

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامــه: 9610100369702693 شــماره پرونــده: 
9409983648501404 شــماره بایگانى شــعبه: 960487 نظر به اینکه 
تجدیدنظر خواه آقاى ابراهیم قلى زاده فرزند قربانعلى نســبت به دادنامه 
شــماره 2076 مورخ 95/12/8 به طرفیت آقاى داود تیمورپور فرزند باقر 
تجدیدنظر خواهى نموده لذا به استناد ماده 344 قانون ایین دادرسى کیفرى 
مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار اگهى مــى گردد تا در تاریخ 
96/10/17 ســاعت 9/30 صبح تجدیدنظر خوانده اقاى داود تیمورپور در 
شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر اصفهان حاضر گردد. م الف: 16495 شعبه 15 

دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان  /5/937

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامــه: 9610100377202636 شــماره پرونــده: 
9309980358800221 شــماره بایگانــى شــعبه: 960517 در پرونده 
کالسه 960517 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان آقاى اسفندیار 
احمدیان فرزند کلبعلى به عنوان تجدیدنظر خوانده متهم اســت به فروش 
مال غیر که دادگاه وقت رســیدگى به تاریخ 1396/9/4 ساعت 10 صبح 
تعیین نموده اســت و به علت مجهول المکان بودن و عدم دسترســى به 
نشانى وى در اجراى مواد 454 و 344 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ مى گردد تا تجدیدنظر 
خوانده پس از نشــر و اطالع از مفاد آن در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
به نشــانى اصفهان خیابان چهارباغ باال چهارراه نظر مجتمع دادگاههاى 
تجدیدنظر اســتان اصفهان حاضر گردد. م الف: 16493 شعبه 18  دادگاه 

تجدیدنظر استان اصفهان /5/936

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامــه: 9610100362700328 شــماره پرونــده: 
9509980362701002 شــماره بایگانى شــعبه: 951042 نظر به اینکه 
در پرونده کالسه 8د951042 حسب شکایت فریبا جانقربان، سجاد قبادى 
حسینى وند متهم اســت به کیف قاپى و از طرف این دادیارى تحت تعقیب 
مى باشد و ابالغ احضاریه نیز به واســطه نقل مکان نمودن متهم و معلوم 
نبودن محل اقامت وى ممکن نگردیده لذا بدین وسیله در اجراى ماده 174 
قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهى در شعبه 8 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب مجتمع 
شماره 5 اصفهان واقع در خیابان شریعتى جهت پاسخگویى به اتهام خویش 
حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى، 
اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. م الف: 16539 شــعبه8 دادیارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 5) /5/962

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامــه: 9610100352904302 شــماره پرونــده: 
9409980360000244 شماره بایگانى شعبه: 960636 شکات عبدالرضا 
قربان، محمدعلى حســنى، اقدس میرباقرى، گل محمد ســولى، حسین 
واسع زاده و عباس حسینى شــکایتى علیه متهم محمدرضا افشارى فرزند 
محمدحسن با موضوع خیانت در امانت و انتقال مال غیر تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 103 دادگاه 
کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 
3- اتاق شــماره 312 ارجاع و به کالســه 9409980360000244 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/07/22 و ســاعت 8:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 174 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 16561 شعبه 103 

دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103  جزایى سابق)/5/961

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامــه: 9610100353803553 شــماره پرونــده: 
9609980362500549 شماره بایگانى شعبه: 960572 مشخصات ابالغ 
شونده حقیقى: شهره قادرى نشــانى: اصفهان- روستاى زردنجان تاریخ 
حضور: 1396/07/18 سه شنبه ساعت 10:00 محل حضور: اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســترى کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 310 درخصوص شکایت شرکت آب منطقه 
اى استان اصفهان علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه 
حاضر شوید. م الف: 16573 شــعبه 112 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(112 جزایى سابق) /5/960

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامــه: 9610100370802323 شــماره پرونــده: 
8909980363001643 شــماره بایگانى شــعبه: 931380 درخصوص 
پرونده 8909980363001643 تجدیدنظر خواهــان روح اله عبدالهى و 
امیررضا گلستانها و سایرین علیه حسین چکشى و فروغ السادات خسروانى 
و سایرین که جهت رسیدگى به شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
ارجاع و به کالســه 931380 ثبت گردیــده که وقت رســیدگى آن روز 
چهارشنبه 96/8/24 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده است به علت مجهول 
المکان بودن تجدیدنظرخوانده خانم مرجان شیبانى فرزند رمضانعلى و به 
تجویز ماده 344 آئین دادرسى کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى شود و به متهم مجهول المکان 
خانم مرجان شیبانى فرزند رمضانعلى ابالغ میگردد در وقت رسیدگى فوق 
در این دادگاه به نشانى اصفهان خیابان چهارباغ باال نرسیده به چهارراه نظر 
مجتمع محاکم تجدیدنظر استان اصفهان طبقه ششم 23 دادگاه تجدیدنظر 
اســتان اصفهان حاضر شود. م الف: 16513 شــعبه 23 دادگاه تجدیدنظر 

استان اصفهان  /5/959

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامــه: 9610100354704135 شــماره پرونــده: 
9509980365601863 شماره بایگانى شعبه: 960735 شاکى معصومه 
محمدى نیسیانى فرزند حسین دادخواســتى به طرفیت متهم محمدعلى 
خیرخواه فرزنــد فالمرز به اتهــام تهدید و قذف از طریق ارســال پیامک 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق) واقع در 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 225 ارجاع و به کالسه ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن مورخ 1396/07/05 ساعت 9:00 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکى 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/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 16512 

شعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق)/5/958



اقتصاداقتصاد 07073016 سال چهاردهمیک شنبه  29 مرداد  ماه   1396

 مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکارى وزارت تعاون 
با بیان اینکه در ســال جارى طرح رونــق ده هزار واحد 
صنعتى و معدنى اجرا خواهد شــد، گفت:کارگران این 
واحدها درطول مدت بازسازى مشــمول بیمه بیکارى 

مى شوند.
کریم یاورى با بیان اینکه وزارت تعاون براى صیانت از 
نیروى کار و کارگران، پایدارى و حمایت از کارفرمایان، 
کار آفرینان و ســرمایه گذاران رصد، شناسایى و حل و 
فصل مشکالت بنگاه هاى اقتصادى را به طور ویژه در 
دستور کار دارد، گفت: مشــکالت بنگاه هاى اقتصادى 
فقط نقدینگى نیست بلکه چالش هاى درون کارگاهى 

مانند باال بودن هزینه هاى تولید انباشت محصول، نیاز به 
اصالح ساختار، اختالف بین سهامداران و... و همچنین 
مشکالت برون کارگاهى مانند رکود صنعت، تحریم ها، 
واردات بى رویه و قاچاق و مطالبات از ســایر سازمان ها 

گریبانگیر بنگاه هاى اقتصادى است.
وى گفت: در سال 1396 طرح رونق تولید براى  ده هزار 
از واحدهــاى صنعتى و معدنى کوچک و متوســط اجرا 
خواهد شد و تســهیالت الزم در اختیار  آنها قرار  خواهد 
گرفت که در این زمینه به پنج هزار واحد صنعتى و معدنى 
که نیاز به بازســازى و نوســازى دارند تسهیالت اعطا 

خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصى سازى با اشاره به اینکه مشموالنى 
که شماره شباى حســاب بانکى داده باشند، سود سهام 
عدالت مى گیرند، گفت: ســود مشموالنى که شماره شبا 
نداده اند محفوظ است و پس از ورود شماره شبا به سامانه 

سهام عدالت، سود این سهام به حسابشان واریز مى شود.
پورى حسینى با اشاره به اینکه 17 میلیون نفر از مشموالن 
سهام عدالت کد شباى حســاب بانکى خود را در سامانه 
ســهام عدالت ثبت نکرده اند، گفت: ثبت نشدن کد شبا 
موجب تأخیر در واریز نخستین  مرحله از سود سهام عدالت 
به حساب آنها مى شــود. رئیس سازمان خصوصى سازى 
افزود: اگر قرار باشد در شــهریور ماه سود سهام عدالت را 

به حساب مشموالن واریز کنیم، کسانى که شماره شباى 
حساب بانکى خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکرده اند 
این ســود را دریافت نخواهند کــرد و در این زمینه جاى 
گالیه اى باقى نخواهد مانــد. وى با اعالم اینکه تا کنون 
حدود 30 میلیون نفر از مشموالن، شماره شباى حساب 
بانکى خود را وارد سامانه سهام عدالت کرده اند، یادآور شد: 
از این تعداد حدود 27 میلیون شــماره شبا مورد تأیید قرار 
گرفته است و اگر امکان واریز سود این سهام را در شهریور 
ماه داشته باشیم تنها براى مشــموالنى سود سهام واریز 
مى شود که شماره شباى حساب خود را در این سامانه ثبت 

کرده باشند و شماره شباى آنها تأیید شده باشد.

چه کسانى 
سود سهام عدالت نمى گیرند؟

5000 واحد صنعتى 
تسهیالت مى گیرند

فقط از مراکز معتبر 
سیمکارت بخرید

اپراتور اول در اطالعیه اى به مشـترکین خود هشدار 
داد که سـیمکارت همـراه اول را فقـط از درگاه هاى 

معتبر فروش، خریدارى کنند.
اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعالم 
کرد: همانطـور که همـراه اول پیش از ایـن نیز بارها 
اعالم کرده، اخیراً مشـاهده شـده، افـرادى از طریق 
تلفن ثابت در تماس با مشـترکین ایـن اپراتور، خرید 
سیمکارت همراه اول را با یک شماره مشابه و قیمتى 
باالتر از قیمت مصوب و با شرایط بسیار ویژه، پیشنهاد 
مى دهند که اغلب از خریداران کالهبردارى شـده و 
پس از فروش، فروشنده پاسخگو نیست. این در حالى 
است که اپراتور اول فقط از طریق درگاه هاى رسمى 
فروش خود، اقـدام به واگذارى و فروش سـیمکارت 

مى کند.

آغاز اجراى روش 
صنعتى سازى در بازار مسکن

 معاون وزیر راه، با بیان اینکه شـاهد پیش نشانه هاى 
رونـق مبتنى بر نیـاز مصرف کننـده در بازار هسـتیم 
گفت:باید بتوانیم به خواسـته عمومى مـردم مبنى بر 

داشتن مسکن ایمن پایبند باشیم.
حامد مظاهریـان افـزود: وزارت راه و شهرسـازى بر 
روى BIM که یک ایده کل نگر براى صنعت ساختمان 
است و صنعتى سازى نیز بخشى از آن به شمار مى رود، 

تمرکز کرده است.
وى ادامه داد: BIM تالش مى کند تا تمامى اطالعات 
 ، BIM سـاختمانى را با هم هماهنگ کند و قطعـًا در
صنعتى سازى مى تواند نقش داشته باشد و واقعى شود. 
مظاهریان اظهارداشت: پیش بینى من این است که در 
یک دهه آینده، بزرگ ترین تحول صنعت سـاختمان 

در ایران در این بخش اتفاق خواهد افتاد. 

خروج دولت 
از قیمتگذارى کلید خورد

معـاون امـور اقتصـادى و بازرگانـى وزارت صنعت، 
معدن و تجـارت با تأکید بر ضرورت شـفاف سـازى 
هر چه بیشـتر قیمتگذارى کاال عنـوان کرد: تصمیم 
وزارت صنعـت بـراى درج قیمت چند گـروه کاالیى 
توسـط توزیع کننده ها و حذف قیمتگذارى ها توسط 
تولیدکننـدگان به جهت شـفافیت در قیمـت کاالها 
و رقابتى تر شـدن بازار بوده اسـت.  یـدا... صادقى، با 
اشاره به این موضوع که در مرحله نخست این طرح، 
قیمتگذارى چند گروه کاالیى غیر ضرورى به عنوان 
پایلوت به توزیع کننده محول شده است، افزود: توزیع 
کننده بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال 
ضریب سود قانونى که هیئت عالى نظارت مشخص 
مى کند، قیمت این کاالهـا را تعیین و در معرض دید 

مصرف کننده قرار مى دهد.  

خطرى که 400 میلیون 
کارت بانکى را تهدید مى کند

در حالـى تاکنون بیـش از 400 میلیـون کارت بانکى 
صادر شده که به یقین امنیت استفاده از آنها در اولویت 
قرار دارد. به اعتقاد برخى کارشناسـان این کارت ها از 
امنیـت باالیى برخـوردار نبوده و احتمال هک شـدن 

آنها وجود دارد.
البته مقامات بانکى تأکید دارند که یکى از مسائلى که 
مى تواند خود عاملى براى تهدید منافع مردم در بانک ها 
باشد به کارت هاى بانکى که در دسـت آنها قرار دارد، 
برمى گـردد موضوعـى که کارشناسـان بـر آن تأکید 
داشـته و معتقدند اکنون زمان آن فرا رسـیده تاصدور 

کارت هاى بانکى تغییر کند.
در حال حاضر آمارهاى بانک مرکزى نشـان مى دهد 
که تا ابتداى سال جارى 414 میلیون کارت بانکى در 

انواع مختلف صادر شده است.
گرچه این کارت ها نیـز با رعایت اصـول ایمنى براى 
متقاضیان صادر مى شود  اما به هر صورت وجود امنیت 
کامل در مورد آنها اکنون جاى بحث دارد.به اعتقاد این 
کارشناسان کارت هاى مغناطیسى فعلى قابلیت هک 
شـدن داشـته و به راحتى مى توان آن را از طرقى مثل 
نصب دستگاه هاى کوچک به دستگاه هاى کارتخوان 

کپى و هک کرد .

ویترین

یک مقام اتحادیه پوشــاك ایران گفت، ایران اقداماتى 
را با هدف نوســازى صنعت تولید پوشاك جهت ورود به 

بازارهاى بین المللى اتخاذ کرده است.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و خرده فروشــان پوشاك 
گفت: صــادرات محصوالت پوشــاك به کشــورهاى 
همســایه از جمله حوزه مشــترك المنافع کشــورهاى 
مســتقل به ویژه جمهورى آذربایجان در دستور کار قرار 

دارد.

عبدالقاســم شــیرازى اظهار داشــت: توانمندى هاى 
تولید کنندگان ایرانى براى تولید انواع پوشاك در طى سال 

گذشته دو برابر شده است.
وى با بیان اینکه تحریم هاى غرب طى سال هاى گذشته 
صنعت و صادرات پوشاك ایران را کند کرده بود، افزود: با 
لغو تحریم ها علیه ایران در ژانویه 2016 تولید کنندگان 
ایرانى طرح هایى را براى صادرات حدود 30 درصد از کل 

تولیدات خود ارائه کرده اند.

تالش ایران براى ورود به بازار جهانى پوشاك

معاون سازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور معتقد 
است داشتن نیروى انسانى ماهر از مهمترین عوامل 

دستیابى به توسعه است. 
على موســوى گفت: عنوان شغل براى جوانان مهم 
است و جایگاه برخى شغل ها در جامعه باید ارتقا یابد.

وى اظهارداشت: در حال حاضر شغل هاى متعددى 
در بازار کار وجود دارد ولى ممکن است جوانان رغبتى 

به انجام آنها نداشته باشند.
موسوى افزود: این امر به این دلیل است که گروه بندى 
مشاغل انجام نشــده تا افرادى که آموزش مى بینند 
در این گروه ها گســترده و پخش شــوندوابتدا باید 
روى طبقه بندى و گروه بندى مشاغل کار کنیم و بر 
اساس آن جویندگان کار را به سمت مشاغل موجود 

تشویق کنیم.
معاون آموزش ســازمان فنى و حرفه اى کشور ادامه 
داد: بخشى از فرصت هاى شغلى موجود به دلیل نبود 
فرهنگ کار در میان جوانــان و جویندگان کار خالى 
مى ماند که در این راستا باید تقویت و توسعه و نهادینه 

سازى فرهنگ کار را با جدیت دنبال کرد.
موســوى با اشــاره به تغییر عنوان برخى شغل ها و 
شیک سازى مشــاغل اظهارداشــت: جایگاه برخى 
شــغل ها در جامعه باید ارتقا و عنوان آنها تغییر کند. 
کسى که دیپلم گرفته باید بتواند گزینه هاى مختلفى 
براى انتخاب داشته باشد مثال عنوان مکانیسین برق 
خودرو براى یک جوان جویاى کار جذاب تر از عنوان 
باطرى ساز اســت یا عنوان مکانیســین و تکنسین 

خودرو بیشتر از مکانیک جلب توجه مى کند.
وى خاطرنشــان کرد: در حال حاضر اســم و برند 
براى جوانان بسیار مهم است و الزم است به سمت 
برندسازى در مشاغل برویم و آینده شغلى را متحول 

کنیم. 

تغییر عنوان و 
شیک سازى برخى مشاغل

در حال حاضر قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن 
درحدود 80 هزار تومان است و زوج هاى ایرانى بسته به 
اینکه در کدام شــهر زندگى مى کنند مى توانند با خرید 
11 تا 18 میلیون تومان اوراق از وام مســکن 60 تا 110 

میلیون تومانى استفاده کنند.
بر این اســاس اگر زوج هاى تهرانــى بخواهند از وام 
صد میلیون تومانى مســکن اســتفاده کنند باید 200 
برگه تسهیالت مســکن خریدارى کنند که نتیجه آن 
پرداخــت 16 میلیون تومان براى دریافت وام مســکن 
است. این مبلغ با احتســاب ده میلیون تومان وام جعاله 
که بابتش باید 20 برگ بهادار بــه قیمت یک میلیون و 
600 هزار تومان از اوراق تسهیالت مسکن را خریدارى 
کنند، در مجمــوع بــراى دریافــت وام 110 میلیون 
تومانى مســکن درحدود 17 میلیون و 600 هزار تومان  

مى شود.
همچنین زوج هاى غیر تهرانى که در شهرهایى با جمعیت 
بیشتر از 200 هزار نفر جمعیت زندگى مى کنند، مى توانند 
تا ســقف 80 میلیون تومان وام بگیرند که براى گرفتن 
این مبلغ باید 160 ورق بهادار خریدارى کنند که با این 
حساب باید 12 میلیون و 800 هزار تومان بابت خرید این 

اوراق بپردازند که با احتســاب یک میلیون و 600 هزار 
تومان اوراق وام جعاله، در مجموع براى دریافت وام 90 
میلیون تومانى باید 14 میلیون و 400 هزار تومان پرداخت 

کنند.
زوج هاى ساکن در سایر شــهرهاى با جمعیت زیر 200 
هزار نفر مى توانند براى گرفتــن 60 میلیون تومان وام 
مسکن 120 برگ بهادار خریدارى کنند که باید 9 میلیون 
و 600 هزار تومان بابت خریــد اوراق بپردازند که براى 
دریافت 10 میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک 
میلیون و 600 هزار تومان بپردازند. این زوج ها در مجموع 
براى دریافت وام 70 میلیــون تومانى باید 11 میلیون و 

200 هزار تومان بپردازند.
الزم به توضیح اســت کــه مجردها نیــز مى توانند تا 
ســقف 60 میلیون تومان و غیر زوج هایى که در مراکز 
اســتان هاى باالى 200 هزار نفر جمعیت دارند تا سقف 
50 میلیون تومان و در نهایت غیر زوج هاى ســاکن در 
سایر مناطق تا سقف 40 میلیون تومان وام دریافت کنند 
که به ترتیب هر کدام بایــد 120، 100 و 80 برگ بهادار 
اوراق تسهیالت مسکن را از فرابورس ایران خریدارى

کنند.

وام مسکن چند؟!

 رئیس اتحادیــه نمایشــگاه داران خودرو با اشــاره به 
شکل گیرى آشفته  بازار پیش فروش خودروهاى خارجى 
در ایران، این ســئوال را مطرح کرد که چرا خودروهاى 

خارجى در ایران با شرایط جهانى عرضه نمى شوند؟
ســعید مؤتمنى اظهار داشــت: با حذف واردکننده هاى 
متفرقه خودرو، تأمین نیاز بــازار خودروهاى وارداتى از 
طریق نمایندگى ها امکانپذیر نیســت و مشکالتى را در 

پى دارد.
وى ادامه داد: افرادى که مجوز نمایندگى هاى رســمى 
را دارند، بیشتر به فکر پیش فروش خودرو و جمع کردن 
پول مردم هستند تا در جاى دیگر سرمایه گذارى کنند و 

در نهایت نیز خودرو را پس از گذشت چند ماه به خریدار 
تحویل مى دهنــد،  به ایــن ترتیب ایــن واردکنندگان 
بیشــتر به دنبال منافع مالــى خود و تأمیــن نقدینگى 

هستند.
وى تصریح کرد: این در حالى اســت که در کشورهاى 
دیگر، خودرو را با اقساط پنج ساله و بدون سود به مشتریان 
تحویل مى دهنــد و تحویل خودرو نیــز در همان زمان 

مراجعه مشترى به نمایندگى صورت مى گیرد.
 وى افزود: در چنین شــرایطى در ایران ابتــدا پول را از 
مشترى مى گیرند و خودرو را 9 ماه بعد تحویل مى دهند. 
مؤتمنى با تأکید بر لزوم نظارت وزیر جدید صنعت بر روند 

پیش  فروش خودرو در کشــور ، گفت: هــم اکنون هیچ 
دســتگاهى بر وضعیت فروش ها و حاشــیه بازار خودرو 

نظارت ندارد. 
به گفته وى، افرادى که نمایندگى رسمى خودروسازان 
خارجى در ایران هستند، بیشــتر بنگاه دارى مى کنند و 
اشتغالزایى براى کشور نداشته اند بلکه به فکر سود کردن 
و افزایش منابع مالى خود هستند،در حالى که باید از توان 
مالى شرکت مادر استفاده کنند و همانطور که شرکت هاى 
مادر خودروساز در کشــورهاى دیگر محصوالتشان را با 
شرایط مناسب و بدون سود عرضه مى کنند در ایران نیز به 

همین صورت عرضه خودرو انجام دهند.

آشفته بازار پیش فروش 
خودروهاى خارجى در ایران

مدیرکل دفتــر امور بیــن الملل و ســازمان هاى 
تخصصــى وزارت جهاد کشــاورزى با اشــاره به 
واردات برنــج از اروگوئــه، گفــت: برنامــه ریزى 
براى کشت فراســرزمینى این کاال صورت گرفته

 است.
هومن فتحى با اشاره به اینکه هم اکنون ایران روابط 
تجارى عمده اى با اروگوئه ندارد، بر ضرورت تعادل 
و توازن بخشى تراز تجارى بین دو کشور تاکید کرد.

وى با بیان اینکه صادرات ایران به کشــور اروگوئه 
از حیث حجم و ارزش اقتصادى قابل توجه نیست، 
اظهار داشت: ایران قابلیت هاى صادراتى فراوانى در 
تمامى بخش ها به ویژه کشاورزى، صنایع تبدیلى و 

تکمیلى وابسته دارد.
وى روابط سیاسى ایران و اروگوئه را مثبت ارزیابى 
و بر لزوم گسترش روابط اقتصادى و تجارى بین دو 

کشور نیز تأکید کرد.

فتحى با اشــاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزى به 
دنبال کشت فراســرزمینى در اروگوئه است، گفت: 
این کشور به لحاظ جمعیت کشور بزرگى نیست ولى 

توان کشاورزى مطلوبى دارد.
وى با اعالم اینکه اروگوئــه از تولیدکنندگان عمده 
برنج در جهان است، افزود: ایران از واردکنندگان این 

محصول از این کشور است.
مدیرکل دفتــر امور بیــن الملل و ســازمان هاى 
تخصصى وزارت جهاد کشــاورزى یادآورشد: قرار 
است وزارت جهاد کشاورزى شــرکت ها و فعاالن 
کشت فراسرزمینى کشــور را تجهیز و ساماندهى 
و طرف اروگوئه تســهیالت الزم را براى اســتقرار 
و حضور شرکت هاى ایرانى درکشــور خود فراهم 
کند که قدم بزرگى براى تأمین امنیت پایدار و دراز 
مدت کشور به تولیدات کشاورزى به ویژه محصول 

برنج است.

ایران واردکننده برنج اروگوئه
کشت فراسرزمینى در این کشور هدفگذارى شده است 

قیمت هر کیلوگرم سیب زمینى در مزرعه 500 تا 700 
تومان و در میادین میوه و تره بار بین 800 تا 900 تومان 
شده است. دبیر انجمن سیب زمینى ایران بر لزوم توسعه 
بازار هاى صادراتى محصوالت کشاورزى تأکید کرد و 
افزود: صادرات مى تواند در زمان مــازاد تولید برخى از 
محصوالت کشاورزى به تعادل بازار و همخوانى عرضه 

و تقاضا کمک کند.
نیلى با اعــالم اینکه در حال حاضر بازار ســیب زمینى 
متعادل است، گفت: پارســال خرید تضمینى محصول 
سیب زمینى با تعامل وزارت جهاد کشاورزى در کشور 
انجام نشــد چرا که این نوع خرید در برخى مواقع خود 
عامل بهم ریختگى بازار مى شــود. وى افزود: پارسال 
عدم خرید تضمینى باعث شــد بازار سیب زمینى روند 
مناسب، منصفانه و متعادلى را تجربه کند به نحوى که 
هم به نفع تولیدکنندگان و هم به نفع مصرف کنندگان 

باشد.
وى گفت: صادرات محصول سیب زمینى باید هدفمند 
و هوشمند باشد. نیلى با اشــاره به اینکه سیب زمینى از 
جمله محصوالت مهم کشور است، افزود: در حال حاضر 
صادرات ســیب زمینى تحت تأثیر تولید است که این 
نوع صادرات به هیچ وجه قابل قبول نیست. وى اظهار 
داشت: اگر حجم تولید سیب زمینى باال و قیمت در بازار 
پایین باشد بخشى از محصول روى ریل صادرات قرار 
مى گیرد و برعکس اگــر میزان تولیــد پایین و قیمت 
در بازار باال باشــد جلوى صادرات محصول مورد نظر 

گرفته مى شود.
دبیر انجمن ســیب زمینى ایران گفت: تعرفه گذارى در 
زمان رشد قیمت سیب زمینى در بازار داخلى ضمن ایجاد 
ضرر و زیان هنگفت بــراى صادرکنندگان مى تواند به 

بازارهاى هدف صادراتى خدشه وارد کند.

سیب زمینى سرِ زمین 500 تومان
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اى مردم! دنیا ســراى گذرا و آخرت خانه جاویدان اســت. پس 
از گذرگاه خویش براى ســر منزل جاودانه توشه برگیرید و 
پرده هاى خود را در نزد کســى که بر اســرار شــما آگاه است 
پاره نکنید، پیــش از آنکه بدن هاى شــما از دنیا خــارج گردد، 
دل هایتان را خارج کنید، شما را در دنیا آزموده اند و براى غیر 

موال على (ع)دنیا آفریده اند.

ساسان اکبرزاده

«امســال در هفته دولت، شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان، 25 پروژه آبرسانى به روستاهاى استان اصفهان با اعتبار 11 
میلیارد تومان که از محل اعتبارات صندوق توسعه، تأمین شده است 
را افتتاح مى کند و به بهره بردارى مى رساند و عملیات اجرایى هشت 

پروژه نیز آغاز خواهد شد.»
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى اســتان اصفهان در 
گفتگوى اختصاصى با نصف جهــان، این مطلــب را اعالم کرد و 
گفت: 25 پروژه آبرسانى که در هفته دولت امسال در استان اصفهان 
به بهره بردارى مى رســد شــامل: هشت پروژه آبرســانى همچون 
مجتمع هاى آبرسانى و پروژه هاى تک روستایى، 12 پروژه اصالح و 
توسعه شبکه هاى توزیع، سه پروژه آب شیرین کن و دو پروژه تصفیه 

آب در مکان هایى که کیفیت آب آنها استاندارد نبوده، مى باشد. 
محمدحســین قرائتى اظهار داشــت: با افتتاح و بهره بردارى از این 
25 پروژه، جمعیتى افزون بر 35 هزار نفر در روســتاهاى اســتان از 
آب آشامیدنى سالم اســتفاده مى کنند. وى خاطرنشان کرد: عالوه 
بر بهره بردارى از این پروژه ها، امســال در هفته دولت، شرکت آب و 
فاضالب روستایى استان اصفهان هشت پروژه براى شروع عملیات 
اجرایى با اعتبار هفت میلیارد و 400 میلیون تومان کلنگزنى خواهد 
کرد و پیش بینى مى شــود این پروژه ها تا پایان سال جارى و یا اوایل 
سال 97 به بهره بردارى برسد. البته هر پروژه اى در هر مرحله اى قابل 

بهره بردارى باشد این امر صورت مى پذیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایى استان اصفهان گفت: 
اجراى 10 کیلومتر خط انتقال، اجراى 86 کیلومتر اصالح و توســعه 
شــبکه توزیع، احداث 2300 مترمکعب مخزن ذخیــره آب، دو باب 
ایستگاه پمپاژ، حفر یک حلقه چاه و نصب 9 دستگاه تصفیه آب و سه 
دستگاه آب شیرین کن از جمله اقداماتى بود که براى پروژه هاى هفته 
دولت در شــرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان انجام شد 
تا همه روستاییان در سطح استان اصفهان از آنها استفاده کنند.  البته 
سال گذشته نیز در هفته دولت 13 پروژه با اعتبار 12 میلیارد تومان در 
شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان به بهره بردارى رسیده 

بود و 19 پروژه نیز کلنگزنى شده بود. 
قرائتى با اشــاره به آبرسانى ســیار به روستاهاى اســتان اصفهان، 
افزود: آخرین آمار آبرســانى به روستاهاى استان اصفهان با توجه به 
خشکسالى، آبرسانى به 361 روستا تا پایان تیرماه سال جارى بود که 
از این تعداد روستا، 181 روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضالب 
روستایى استان اصفهان بوده و 180 روستا تحت پوشش نبوده، که به 

آنها با 33 تانکر خدمات آبرسانى ارائه شد.

وى حجم آب توزیع شــده در تیرماه ســال جارى را 41 هزار و 170 
مترمکعب اعالم کرد و گفت: روزانه هزار و 329 مترمکعب آبرسانى با 
111 سرویس به صورت سیار در روستاها انجام مى شود و با پیش بینى 
درخصوص توزیع آب و آزمایشــاتى که صورت گرفته، ما هیچگونه 

مشکلى از نظر بهداشتى نداشته ایم و به ما نیز گزارش نشده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایى استان اصفهان اذعان 
داشت: 63 درصد مشترکین شرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان با تذکراتــى که درخصوص مدیریت مصــرف به آنها داده 
شده و همچنین اجراى برنامه سه شنبه هاى آبى که در طول سال در 
شهرستان ها برگزار شــد و همچنین اطالعیه هاى مدیریت مصرف 

خطاب به مشترکین، الگوى مصرف را رعایت کردند.
وى ادامه داد:31 درصد مشترکین، از یک تا دو برابر الگوى مصرف را 
رعایت مى کنند و 6 درصد بیش از دو برابر الگوى مصرف آب استفاده 
مى کنند که در زمره مشترکین پرمصرف بوده و در تابستان سال جارى 
در کل روستاهاى اســتان اصفهان براى 9 هزار مشترك پرمصرف 

اخطار ارسال کردیم.
قرائتى با تشریح برنامه هاى بلندمدت شرکت آب و فاضالب روستایى 
استان اصفهان براى تأمین آب پایدار، افزود: ما در بلندمدت براى تأمین 
آب روستاهاى استان از طرح اصفهان و 14 شهرستان استان شامل 
روستاهاى شهرهاى اصفهان، نایین، خور و بیابانک، نجف آباد، شاهین 
شهر، برخوار، خمینى شهر، نطنز، اردستان، لنجان، فالورجان، مبارکه، 
دهاقان و تیران، تأمین آب از طریق چشــمه لنگان براى روستاهاى 
شهرستان هاى فریدن، فریدونشــهر، بوئین و چادگان، طرح تأمین 
آبرسانى جنوب اســتان براى روستاهاى شهرســتان هاى سمیرم، 
شهرضا و بخشى از دهاقان و مبارکه و طرح قمرود براى روستاهاى 
شهرستان هاى گلپایگان و خوانسار، اقدام مى کنیم تا تأمین آب پایدار 

براى همه روستاهاى این شهرستان ها فراهم شود.
وى با قدردانى از روستاییان استان اصفهان که همواره به توصیه هاى 
مسئوالن شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان در مدیریت 
و کاهش مصرف آب، توجه داشته و همکارى کرده اند، افزود: همکارى 

روستاییان با شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به گونه اى بوده 
اســت که حتى وجود انشــعابات غیرمجاز را از طریق سامانه 1523 
اطالع داده اند و ما نیز در طول شبانه روز از طریق همین سامانه آمادگى 
داریم تا مشکالت روستائیان را درخصوص آب روستایى مرتفع سازیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از شناسایى دو هزار 
انشعاب غیرمجاز در روستاهاى اســتان اصفهان در سال جارى خبر 
داد و خاطرنشان کرد: امسال بالغ بر 800 انشعاب غیر مجاز اقدام به 
مجازسازى و خرید انشعاب نموده اند بقیه موارد نیز به مراجع قضایى 

معرفى شدند.
قرائتى اضافه کرد : سال گذشته هدررفت آب در شرکت آب و فاضالب 
روستایى اســتان اصفهان 29/75 درصد بود که این میزان در سال 
جارى با اقداماتى چون اصالح موضعى محل شکستگى طبق نقشه، 
اصالح شبکه ها براساس اولویت، بازســازى شبکه هاى روستایى و 
اصالح کامل و... به 28/57 درصد رســیده است.این در حالى است 
که ما برنامه هاى کوتاه و بلندمدت براى کاهش هرچه بیشتر میزان 

هدررفت آب در روستاهاى استان اصفهان داریم و همه مردم مى توانند 
هدررفت آب را ازطریق ســامانه 1523 به ما اطالع دهند تا اقدامات 

الزم صورت گیرد. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى اســتان اصفهان عدم 
ابالغ به موقع اعتبارات و تخصیص اعتبارات را از مشکالت دانست و 
گفت: عدم ابالغ به موقع اعتبارات، که باعث مى شود زمان کارى ما 
تحت الشعاع شرایط جوى قرار گیرد و از سوى دیگر عدم تخصیص 
اعتبارات، ما را در ارائه خدمات با مشکل روبه رو مى سازد هرچند ما یک 
سازمان خدمات رسان هستیم و لحظه اى در کار توقف نداریم اما امید 
است تخصیص اعتبارات به موقع انجام شود تا در روند فعالیت هاى ما 
اثر مثبت بگذارد و بتوانیم بیش از پیش رضایت مشترکین را در تأمین 

آب سالم و... فراهم سازیم.

با اعتبار 11 میلیارد تومانى صورت مى گیرد

بهره بردارى از 25 پروژه آبرسانى 
به روستاهاى استان اصفهان در هفته دولت

63 درصد 
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فاضالب روستایى استان 
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شهرستان ها برگزار شد 
و همچنین اطالعیه هاى 
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به مشترکین،
 الگوى مصرف را رعایت 

کردند
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امور فرهنگى دخیل نیستند  
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آگهى مزایده (مرحله اول) نوبت دوم

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 832 مورخ 96/05/02 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش دو قطعه  زمین با کاربرى مسکونى 
واقع در بلوك 10 شهرك گلستان طبق کارشناسى پیوست به شرح ذیل اقدام نماید، 
لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك 
و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به 
شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده 

مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)
- قطعه شماره 44 به مساحت 117 م.م از قرار هر مترمربع 2/200/000 ریال. 
- قطعه شماره 36 به مساحت 117 م.م از قرار هر مترمربع 2/300/000 ریال.
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جمشید مشایخى در گفتگویى نسبت 
به حواشى پیش آمده در جشن منتقدان 
و حرف هایــش در مورد عــزت ا... 
انتظامى واکنش نشان داد. این بازیگر 
دربخش هایــى از صحبت هاى خود 

گفت:
*من روزبرگزارى جشن حال جسمى 
خوبى نداشــتم. مى توانید از دبیر این 
جشــن آقاى گودرزى بپرســید. بارها به ایشــان گفتم مرا از آمدن معذور بدارید چون حال

جسمى ام مناسب نیست. بیمار هستم. اما دوستان اصرار داشتند حتماً بیایم.
* اگر حرفى در مورد عــزت ا... انتظامــى زدم، به هیــچ  عنوان  تصور نمــى کردم چنین 
حواشى اى به همراه داشته باشد. یک لحظه عصبانى شدم و آن حرف ها را زدم. اگر مى دانستم 
قرار اســت این همه ماجرا پیش بیاید محال بود چیزى بگویم. درست است که در این سینما 
همه زحمت کشیده اند و فقط یک نفر زحمت نکشیده، اما من راضى نیستم احدى به انتظامى 

بى احترامى کند.
*در این جشن من حرف هایى زدم و رفتم. بعد دو جوان(نوید محمد زاده - حامد بهداد)  روى 
سن آمدند و حرف هایى در مورد حرف هایم زدند. ُخب، تمام شد رفت. آن دو جوان هم لزومى 
نداشت چیزى بگویند. حاال گفتند. تمام شد ماجرا. ادامه دادن ندارد. اینکه به یک ماجرا هى 

دامن بزنیم چه فایده اى دارد؟ واقعاً از به وجود آمدن این حواشى ناراحتم.
* شنیدم چند سایت در واکنش به حرف هاى من به آقاى انتظامى بد گفتند. خیلى غمگین شدم. 

کاش مثل این چند دهه آن شب هم سکوت مى کردم. راضى نیستم احدى به ایشان بد بگوید.
* حرف هاى من در مورد ایشان حرف هاى شخصى من بود، رابطه خودمان است. یک لحظه 
عصبانى شــدم و چیزى گفتم که نباید مى گفتم. حالم  خوب نبود. باید سکوت مى کردم. حاال 
خواهشاً کسى دیگر این ماجرا را ادامه ندهد. کسى هم از حرف هاى من علیه ایشان سوء استفاده 

نکند.

آزاده زارعــى بازیگر ســریال «آواى 
باران»  درباره فعالیت هاى اخیر خود 
گفت: عالوه بر فیلم «هایالیت» که 
قرار است به سى و ششمین جشنواره 
فیلم فجر برســد، بعد از صحبت هاى 
انجام شده یک سینمایى دیگر را پیش 
رو دارم که گروه تولیــد این فیلم هم 
در تالش  هستند تا آن را به جشنواره 
برســانند و امیدوارم که این اتفاق رخ 
دهد. وى در خصوص ایفاى نقش در 
این اثر سینمایى بیان کرد: کلیت فیلم 
«هایالیت» یک عاشقانه مینى مال 
است با فضایى کامًال متفاوت. به دلیل روند قصه جزئیاتى از نقشم نمى توانم بیان کنم، ولى نقش 
خاص و چالش برانگیزى است که تاکنون آن را تجربه نکرده ام. نکته حائز اهمیت هم این است 

که با اسطوره سینماى ایران جمشید هاشم پور هم بازى هستم و مى توانم از او بسیار بیاموزم.
بازیگر «آمین خواهیم گفــت» درباره فعالیت در عرصه تئاتر و تلویزیون نیز اظهار داشــت: 
پیشنهادهاى مختلفى در حوزه تئاتر و تلویزیون داشتم ولى در حال حاضر به دلیل مشغله و بازى 
در فیلم سینمایى «هایالیت» نمى توانم تصمیمى بگیرم؛ اما تئاتر را به شدت دوست دارم و بعد 
از فیلم هایى که مشغول بازى در آنها هستم، حتماً فعالیت هایى در این فضا خواهم داشت چون 

تئاتر یکى از عالیق اصلى من است.
زارعى دانش آموخته سینماست و پیش از بازیگرى در پشت صحنه حضورداشته است. او در 
پاسخ به این سئوال که آیا قصد دارد کارى را به صورت مستقل جلوى دوربین ببرد و کارگردانى را 
تجربه کند یا خیر، گفت: بله ازآنجایى که من در رشته کارگردانى سینما تحصیل کرده ام، همیشه 
در فکرم بوده که در این راســتا کارکنم و البته تا اآلن هم فیلم هاى کوتاه زیادى را ساخته ام. 
با وجوداین، فعًال اولویت من بازیگرى است و ترجیح مى دهم تا مدتى تمرکزم روى این رشته 
باشد. ولى طبق برنامه ریزى که دارم و کسب تجربه بیشتر حتماً فعالیتى هایى در این زمینه در 

آینده خواهم داشت.
فیلم سینمایى «هایالیت» به کارگردانى اصغر نعیمى درامى عاشقانه و متفاوتى را با مضمون 
اجتماعى روایت مى کند. در این فیلم سینمایى جمشید هاشم پور، پژمان بازغى، سام قریبیان، 
الهه حصارى و آزاده زارعى به ایفاى نقش مى پردازند. این فیلم براى حضور در سى و ششمین 

جشنواره فیلم فجر در حال تولید است.

بعد از فروریختن ساختمان پالسکو در زمســتان سال گذشته، مصطفى کیایى کارگردان فیلم 
«بارکد» از ساخت فیلمى درباره این اتفاق تلخ خبر داد. او که پیش تر اعالم کرده بود، نام این فیلم 
سینمایى «پالسکو» خواهد بود، با تغییر نام آن به «چهار راه استانبول» پیش تولید آن را آغاز 

کرد. تاکنون حضور بهرام رادان و محسن کیایى به عنوان بازیگر در این فیلم سینمایى 
قطعى شده است.

مصطفى کیایى که تاکنون فیلم هاى «بعد از ظهر سگى سگى»، 
«ضد گلوله»، «خط ویــژه»، «عصر یخبنــدان» و «بارکد» را 
جلوى دوربین برده اســت، قصد دارد ششــمین فیلم خود را با 
موضوع اتفاقات ســاختمان پالسکو بســازد. مصطفى کیایى 
که از اواخر ســال گذشــته نگارش فیلمنامه اى با نام «پالسکو» 

را شــروع کرده بود، با تغییر نام آن، پیش تولیــد این فیلم را  
آغاز کرده اســت. تاکنون حضور بهــرام رادان و 

محســن کیایى در فیلم «چهارراه استانبول» 
قطعى شده اســت و در روزهاى آینده قرار 
است بازیگران جدیدى به این پروژه اضافه 
شــوند. پیش از این فیلم هاى مصطفى 

کیایى از جمله «خــط ویژه»، «عصر 
یخبندان» و «بارکد» توانسته بودند 

با اســتقبال مخاطبــان روبه رو 
شــوند. «چهاراه استانبول» به 
احتمال زیــاد در جشــنواره 
فیلم فجر امســال به نمایش 
درخواهد آمــد و کیایى پس 
از یکســال غیبت، امسال با 
«چهارراه استانبول» به سى 
و ششمین جشنواره فیلم فجر 

خواهد آمد.
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کنون فیلم هاى «بعد از ظهر سگى سگى»، 
یــژه»، «عصر یخبنــدان» و «بارکد» را 
ســت، قصد دارد ششــمین فیلم خود را با 
اختمان پالسکو بســازد. مصطفى کیایى 
شــته نگارش فیلمنامه اى با نام «پالسکو» 

با تغییر نام آن، پیش تولیــد این فیلم را  
کنون حضور بهــرام رادان و 

یلم «چهارراه استانبول» 
 در روزهاى آینده قرار 
ى به اینپروژه اضافه 
 فیلم هاى مصطفى
طویژه»، «عصر

 توانسته بودند 
روبه رو  ـان
انبول» به 
شــنواره 
 نمایش 
یى پس 
مسال با 
» به سى 
لمفجر 

نرگس محمدى که با سریال «ستایش» در تلویزیون شناخته شد در صفحه اینستاگرام خود تصویرى از نسخه اى از فصل سوم 
«ستایش»  را به اشتراك گذاشت که بدون اجازه نویسنده آن را برداشته بود.

نرگس محمدى در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «براى اولین بار دزدى کردم. دفتر لوح زرین بودم و ماشین نویس داشت قسمت هایى از 
فصل سوم "ستایش" را که آقاى مطلبى نوشته بود را تایپ مى کرد مشتاق خواندنش بودم ، اما ظاهراً به سفارش نویسنده تا کامل نشده قرار است 
به هیچکس نسخه اى داده نشود دیگر چاره اى برایم نگذاشته بودند، تنها کارى که توانستم انجام دهم با گوشى از صفحه اول و دوم قسمت اول 

عکس گرفتم... این دو صفحه حاصل دزدى من است که با شما عزیزانم شریک مى شوم البته نه در دزدى در خواندن آن...
پ ن: خودمونى تر بگم نمى دونم چرا حتى وقتى همین دو صفحه رو خوندم اشک بى اختیار از چشمانم سرازیر شد.

پ ن : اگر بابت این سرقت توسط نویسنده کشته نشدم "ستایش 3 "به زودى ساخته خواهد شد.»

صحــت آغاز شــد و از یکجایى به بعــد باز هم  در حــال تصویربــردارى بودیم پخش مدیــران تلویزیــون همــان موقع کهمتوالــى روانه آنتن شــود، امــا به نظر آن همــه این قســمت ها بــه صورت قســمت متوالى ساخته شــود و پس «لیسانســه ها» از ابتدا قرار بود در 60 سریال «لیسانســه ها» گفت: سریال امیرحسین رســتمى در ارتباط با  ســروش  از  و فصــل دوم آن بــا فاصلــه پخــش موقت براى ســریال نوشــته شــود خواســتند کــه یــک پایــان بندى مدیــران 
همینطور باشند و خود را مدیون تلویزیون فکر مى کنم 90 درصد از هنرمندان هم فرزند تلویزیون مى دانم، عنوان داشت: ســینما به تلویزیون آمده ام، ولى خود را ســخنانش با بیان اینکه هرچند من از  وى همچنیــن در بخــش دیگــرى از شود. 

بدانند. 

رســتمى افزود: البتــه این 
روزها من حضــور کمترى در 

تلویزیون دارم و آن هم به علت 
تنبلى است، چون زمان ساخت 
سریال بســیار طوالنى است و 
شما سر کار سینمایى تصمیم 
گیرى بهترى مى توانید براى

حدود یکســال اســت که در یزد به سر ســازندگان ســریال «ســر دلبران» دو ســال طــول کشــید و االن مثًال ســریال «وضعیت ســفید»  زندگــى داشــته باشــید. 
و یا به کســانى که دوستشــان داریم، چیزى اســت که مى توان یادگارى داد بســیارى دارم. به نظرم کتاب بهترین  باشــم کتاب مى خوانم و بــه آن عالقه گفت: مــن هر زمان که فرصت داشــته ســخنانش درباره عالقه بــه کتاب نیز وى همچنیــن در بخــش دیگــرى از مى برند. 

هدیه کرد.

فیلم سینمایى «بالن» به کارگردانى مسعود 
تکاور و تهیه کنندگى عزت ا... جامعى  که 
به تازگى پیش تولید آن شروع شده این 
روزها در حال تکمیل لیست بازیگران 
است تا به زودى تولید این فیلم آغاز

 شود.
تاکنــون کــوروش تهامــى، 
رامین پرچمــى و رضا یزدانى 
بــراى ایفاى نقــش در این 

فیلم قرارداد بســته اند و به تازگى اندیشه 
فوالدوند به جمع بازیگران این فیلم اضافه 

شد.
فیلــم ســینمایى «بالــن» بــه جوانانى 
مى پــردازد که مــى خواهند یک شــبه 
ره صدســاله را طــى کنند امــا حوادث 
بــى شــمارى در مســیر آنهــا قــرار 

مى گیرد. 

دزدىنرگس محمدى و اعتراف به دزدى  اعترافبه نرگسمحمدىو

وزراى ارشاد در امور فرهنگى دخیل نیستند  
وزراى ارشاد در امور فرهنگى دخیل نیستند  

د کاســبى، بازیگر پیشکسوت سینما و 
محم

تلویزیون گفت: یکى از بزرگ ترین مشکالت 

و آســیب هایى که ما در حوزه فرهنگى 

و هنرى کشور شاهد هســتیم به دلیل 

حضور افرادى اســت که پــاى ثابت 

زیرمجموعه هاى وزارت ارشاد بوده 

اند و همیشه به یک شکل کار کرده اند، 

وزیر ارشاد جدید هیچیک از 
امیدوارم 

زیرمجموعه هاى خود 

را از میان چهره 
هاى تکرارى 
ب  نتخــا ا

نکند.
یگر  ز با
سریال 
ى  ها

تلویزیونى «خوش غیرت» و «خوش رکاب» 

فزود: تجربه تمامى این سال ها ثابت کرده 
ا

ندان در چگونگى امور 
که اصوالً وزراى ارشاد چ

فرهنگى و هنرى کشــور دخیل نیستند و این 

ى زیرمجموعه آنها و مشاورانشان 
معاونت ها

هستند که سیاستگذارى ها را شکل مى دهند 

و عموماً بر اساس سالیق شخصى و دیدگاه 

ان امور فرهنگى و هنرى کشور را 
هاى خودش

به پیش مى رانند از این رو ضرورى است که 

رشاد معاونینى را انتخاب کند که 
شخص وزیر ا

ز همه نظر اصلح باشند.
ا

دامه داد: دیگر تکرار بس است؛ ما تا چه 
وى ا

شیم که همواره تعداد 
زمانى باید شاهد آن با

یار اندکى از افراد در پست ها و مقام هاى 
بس

مختلف وزارت ارشــاد و نهادهاى تابعه آن 

جا به جا مى شــوند؟ ســازمان سینمایى که 

متأسفانه بدتر از سایر معاونت ها و حوزه هاى 

تابعه وزارت ارشاد اســت و همواره تعدادى 

افراد مشــخص در این سازمان حضور دارند 

که پست هاى شان با هم عوض مى شود. ما 

امروزه نیازمند حضور نیروهاى جوان و خالق 

با اندیشه ها و تفکرات نو و به روز در سیستم 

 و ارشاد اســالمى و سازمان 
وزارت فرهنگ

سینمایى هستیم.

س با تأکید بر اینکه در 
محمد کاســبى ســپ

کشور قحط الرجال نیامده است اظهار داشت: 

ن اداره امور فرهنگى 
سیستمى که اینک جریا

و هنرى کشور را در دســت دارد براى این کار 

ده و کارآیى چندانى براى توسعه، رشد و 
پیر ش

شته و نمى تواند داشته 
ارتقاى امور فرهنگى ندا

باشد از این رو ضرورى است که شخص وزیر 

ارشــاد با توجه به این نکته مهم یک پاالیش 

ـى و همه جانبه در وزارت ارشاد انجام 
اساسـ

دهد.

برنده ســیمرغ بلورین بهتریــن بازیگر مرد 

ــینمایى «پدر» خاطرنشان کرد: 
براى فیلم س

اگر تغییرات اساســى در چینــش مدیران 

زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 

هد ما مى توانیم بــه این مطلب امیدوار 
رخ بد

اشیم که تغییراتى مثبت به نفع تمامى حوزه 
ب

هاى فرهنگى و هنرى صورت گیرد در غیر این 

صورت قطعاً شاهد تکرار مکررات و همان رویه 

 وزارتخانه خواهیم بود.
هاى غلط پیشین در این

 کاســبى تأکید کرد: ســینماى ایران 
محمد

ن یکــى از ارکان و بخش هاى مهم 
به عنــوا

سیستم فرهنگى و هنرى کشور امروزه بیش 

از هر زمان دیگرى نیازمند تغییرات اساسى و 

چشمگیر است؛ متأسفانه ما شاهد آن هستیم 

که نارضایتى سینماگران از وضعیت سینما به 

باالترین حد خود در تمامى سال هاى پس از 

انقالب رسیده و این اتفاق بسیار ناراحت کننده 
و نگران کننده است.

طى روزهاى گذشته بررسى صالحیت هاى وزراى پیشنهادى 
کابینه دولت دوازدهم در مجلس شــوراى اســالمى آغاز 
شــده و وزیران به دفاع از برنامه هاى خود براى چهار سال 
آینده پرداخته اند. سید محمود 
علوى، وزیر اطالعات 
در مجلــس، به 
فعالیت هــاى 
ت  ر ا ز و
طالعات  ا
زمینه  در 
خت  ســا
فیلم هاى 
یى  سینما
اشاره کرد و 
گفت: وزارت 
ت  عــا طال ا
در ســال 93 فیلم 
«روباه» بــه کارگردانى 
بهروز افخمى را تولید کرده است. 
این در حالى  است که بهروز افخمى در مصاحبه هاى گذشته 

خود اعالم کرده بود که «روباه» فیلم سفارشى نیست.
اوایل سال 94 بود که بهروز افخمى در چندین مصاحبه  تأکید 
کرد که «روباه» آخرین ساخته اش، یک فیلم سفارشى نبوده 
اســت. او همچنین در یک مصاحبه اعالم کرد که چون 
تماشاگران براى او مهم هستند، براى او تفاوتى نمى کند 

که تهیه کنندگان فیلم هایش دولتى باشند یا خصوصى.
اما سید محمود علوى در جلسه بررسى صالحیت خود براى 
حضور در کابینه دولت دوازدهم، صحبت هایى را در مورد 
اقدامات آموزشى این وزارتخانه در چهار سال گذشته مطرح 
کرد. علوى با اشاره به اهمیت آموزش به شهروندان گفت: 

ما فقط به آموزش هاى کالسیک بسنده نکردیم 
و از ابزارهاى هنرى استفاده کرده ایم.
وزیر اطالعــات دربــاره اقدامات 
آموزشى و هنرى وزارت اطالعات 
در چهار سال گذشــته گفت: ما در 
جهت آگاهى بخشــى عمومى از 

هنرهاى مختلف همچون ســینما 
اســتفاده کردیم و مثًال در هنر سینما 
در سال 93 فیلم ســینمایى «روباه» 

به کارگردانــى بهروز افخمى را 
تولید کردیم.

«روباه» بهروز افخمى 
سفارشى بود؟

وي گفت: زن ها در این متن کارکتر هاى خوبى داشتند و منفعل نبودند من به عنوان یک کارگردان زن برایم خیلى مهم است که کارى را انجام بدهم پروژه نمایشنامه خوانى «مو» با تیم خیلى خوبى همراه بودم و امیدوارم که بتوانیم کار را به صورت نمایش به روى صحنه ببریم.لیسانس کارگردانى تئاتر دارم، چند سال از این حوزه دور بودم اما دلم می خواهد که به صورت جدى وارد حوزه کارگردانی بشوم. خدا را شکر در شبنم قلى خانى، بازیگر سینما تلویزیون و تئاتر در خصوص حضورش در عرصه کارگردانى گفت: من کارگردانى را از سال 82 شروع کردم و فوق 
وى از فعالیت هاي جدید خود نیز گفت: به زودى مقابل دوربین سریال «آنام»خواهم رفت.اما وقتى در حال کارگردانى هستى یعنى خلق یک اثر و من این کار سخت و پر استرس را دوست دارم .وى در خصوص عالقه اش یه کارگردانى نیز گفت: وقتى در سمت بازیگر هستى، در واقع مجرى هستى و باید خواسته هاي کارگردان را اجرا کنى که زن ها در آن منفعل نباشند و متن بیشتر روى زن ها بچرخد.

بدانند. 

فیلم سینمایى «بالن
تکاور و تهیه کنند
تازگى پیشت به
روزها در حال
است تا به زود

 شود.
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پ رامین
بــراى
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آموزشى و هنرى وزارت اطالعات 
چهار سال گذشــته گفت: ما در  در
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هنرهاى مختلف همچون ســینما 
اســتفاده کردیم و مثًال در هنر سینما 
سال 93 فیلم ســینمایى «روباه»  3در

افخمى را به کارگردانــى بهروز
تولید کردیم.
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هنگام خوابهنگام خواب
  WiWi--FiFi را خاموش کنید را خاموش کنید

محققان مى گویند همانطور که هنگام خواب باید تلفن همراه تان را از خود دور نگه دارید 
تا در معرض اشعه هاى الکترومغناطیسى آن قرار نگیرید، باید در برابر مودم Wi-Fi هم 
همین موضوع را رعایت کنید و اگر از طریق این نوع مودم ها به اینترنت متصل مى شوید، 
آن را هنگام خواب خاموش کنید. به گفته محققان امواج Wi-Fi  روى مغز تأثیر گذاشته 

و افسرده تان مى کند.
پژوهشگران مى گویند نتایج تحقیقات آنها نشان مى دهد انتشار امواج الکترومغناطیسى 

مودم مى تواند بخش هایى از مغز را تحریک کند و فعالیت آن بخش را افزایش دهد.
دانشمندان با انجام آزمایشات و مطالعاتى بر روى داوطلبان زیادى دریافتند آن دسته 
از افرادى که ساعات زیادى از روز را در کنار مودم قرار دارند و هنگام خواب نیز مودم در 
محیط کنار آنها وجود دارد حافظه کمترى دارند و موارد مختلف را کمتر به خاطر مى 

سپارند و مغزشان پریشانى بیشترى دارد.
پزشــکان توصیه مى کنند براى سالمت مغز بهتر اســت افراد قبل از خواب مودم را 

خاموش کنند و در ساعات استراحت آن را از خود دور نگه دارند.
در اینجا به 5 دلیل اصلى اشاره مى کنیم که نشان مى دهد بهتر است در مواقعى که نیاز 

به Wi-Fi  ندارید و یا اینکه آخر شب، مودم را خاموش کنید.
1- امواج رادیویى براى انسان به خصوص کودکان خطرناك هستند

درست است که هنوز این موضوع به طور کامل و علمى ثابت نشده است اما تقریباً تمام 
کارشناسان محیط زیست و پزشکى موافق این موضوع هستند که امواج مایکروویو 
تأثیراتى روى بدن و ذهن انسان مى گذارند. هر ساله تحقیقات زیادى صورت مى گیرد 
که نتایجشان نشان مى دهد افرادى که کمتر در معرض امواج رادیویى حتى موبایل 
و نوت بوك و تلویزیون هســتند؛ سالمت جســمى و روانى بهتر دارند. این موضوع 
به خصوص براى نوزادان و کودکان تشدید مى شود؛ چون ساختار بدنى و مغزى آنها 

آسیب پذیرتر است و در حال تکامل یافتن است.
  Wi-Fi کارشناسان توصیه مى کنند در اتاقى بخوابید که هیچگونه دستگاه بى سیم یا

نداشته باشد. به معنى دیگر، بهتر است مودم در اتاق خواب نباشد.
شاید سئوال کنید پس بهتر است از موبایل هم استفاده نکنیم؟ جواب این است که بله؛ 
گوشى هاى تلفن همراه را هم بهتر است در آخر شب و مواقعى که نیاز ندارید توى بغل 
خودتان نگذارید و کمى دور نگه دارید. در این مورد تحقیقات زیادى صورت گرفته و 
ثابت شده افرادى که در آخر شب مدت زمان تقریباً طوالنى با گوشى هاى موبایل کار 

مى کنند، مشکالت بى خوابى بیشترى دارند.
2- نزدیک بودن به امواج رادیویى، بى خوابى مى آورد

کارشناسان توصیه مى کنند بهتر است در اتاقى بخوابید که هیچگونه دستگاه بى سیم یا 
Wi-Fi  وجود نداشته باشد. به معنى دیگر، بهتر است مودم در اتاق خواب نباشد. خطرات 

امواج رادیویى و Wi-Fi  در فاصله نزدیک زیر 5 متر و 10 متر بســیار بیشتر است و در 

فاصله هاى باالتر از 50 متر کم مى شود. بهتر است با یک مودم روشن 100 متر فاصله 
داشته باشید. در خانه هاى آپارتمانى جدید که بسیار کوچک هستند؛ معموًال فاصله 100 
مترى غیرممکن است؛ پس بهتر است که مودم را خاموش کنید. اگر دوست دارید با 
خیال آسوده بخوابید، بهتر است مودم را خاموش کنید تا به این صورت ذهن شما هم 
خاموش شود و کم کم براى رفتن به ضمیر ناخودآگاه آماده شوید. ذهن انسان در شب 
و هنگام خواب فرآیندها و واکنش هاى بیولوژیکى دارد که امواج Wi-Fi  مزاحمش 

هستند.
3- مصرف انرژى در دنیایى که مشکل کمبود انرژى دارد

مودم مودهایى براى کاهش مصرف انرژى دارد و در مواقعى که هیچ دستگاهى بدان ها 
وصل نباشد، به طور محسوسى مصرف انرژى را کاهش مى دهند اما باز چندین چراغ 
LED روشن است و دستگاه، برق مصرف مى کند. چرا باید اینطور باشد؟ هم هزینه هاى 

قبض برق شما افزایش پیدا مى کند و هم به یک دشمن محیط  زیست و انرژى تبدیل 
مى شوید. روشن بودن مودم هیچ فایده اى براى شما جز افزایش هزینه ندارد.

4- احتمال خرابى دستگاه افزایش پیدا مى کند
این دستگاه ها طورى ساخته شده اند که تا دو سه سال به طور همیشه روشن باشند و 
کار کنند اما بعد از این مدت استاندارد که معموًال در دفترچه راهنما و مستندات دستگاه 
از طرف کارخانه اعالم مى شود، مادربورد، خازن ها و چیپ ست ها شروع به استهالك 
و فرسایش مى کنند و عمر مفید خود را از دست مى دهند. بنابراین، هر چه بیشتر روشن 
باشند، زودتر خراب مى شــوند و احتمال از کار افتاد گى یا ســوختگى باالتر مى رود. 
همینطور ممکن است روى کیفیت و کارآیى دستگاه تأثیر بگذارد و Wi-Fi  با سرعت 
پایین ترى داشته باشید. اگر یک دســتگاه مودم با قدمت باال دارید، بهتر است مانند 

انسان هاى سن باال کمى به او استراحت بدهید تا بیشتر عمر کند.
5- هکرها و دزدان Wi-Fi  شب ها بیدارند

  Wi-Fi هکرها از سکوت و خلوت شب ها براى حمله به دستگاه ها و سیستم ها و هک
کاربران استفاده مى کنند. خاموش کردن مودم در آخر شب یا مواقعى که براى چند روز 

خانه نیستید از این جهت هم فوایدى دارد.

باور عمومى اشتباه
یک باور اشــتباه وجود دارد که روشــن و خاموش کردن زیاد مودم باعث خرابى آن 
مى شود! اگر اینطور بود سازنده مودم کلید خاموش/روشن را براى راحتى شما نصب 
نمى کرد. ما هم موافق  این نظر هستیم که نباید در یک شبانه روز چندین بار مودم را 
خاموش و روشن کرد، ولى وقتى طوالنى مدت کارى به اینترنت و Wi-Fi  ندارید، بهتر 
است با کلید خاموش/روشن، این دستگاه ها را خاموش کنید و یا سیم مودم را از برق 

بکشید.

دکتر آزیتا حکمت دوست،  متخصص تغذیه با اشاره به 
فواید و مضرات دلستر  گفت:  گاز دلستر باعث مشکالت 
گوارشى، التهاب و رفالکس معده مى شود،  شیرینى آن 

چاق کننده و یکى از عامالن پوسیدگى دندان است.
 وى با اشــاره به اینکه طعم هاى دلســتر مصنوعى 
است،  افزود:  توصیه مى شود دلستر بدون طعم و بدون 

شیرینى مصرف شود.
حکمت دوست گفت:  دلستر از نوشابه بهتر است با این 
 B و گروه ویتامین C تفاوت که دلستر داراى ویتامین
و براى دفع سنگ کلیه مفید است، در حالى که نوشابه 
جذب کلیه را مختل مى کند،چاق کننده است،  فسفر 
باالیى دارد، کلســیم را دفع مى کنــد و باعث پوکى 
استخوان مى شــود، نوشابه مشــکى از زرد مضرتر

 است.
این استاد دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى گفت:  
اگر نوشابه بالفاصه بعد از غذا نوشیده نشود کلسیم 

محققان طى تحقیقات انجام شــده بر روى افراد 22 تا 67 
ساله اى که پنج روز در هفته کار مى کنند دریافته اند که بهترین 
زمان براى خوردن غذاى ناهار تقریباً اواسط صبح است. در 
بخش دیگرى از این تحقیقات آمده است که در این زمان نه 
تنها افراد باید سعى کنند از پشت میزشان بلند شوند تا کمى به 
بدن خود نرمش دهند و تمرکز و انرژى خود را تقویت کنند، از 

طرفى باید غذاهاى بهترى هم بخورند.
محققان دریافته اند افرادى که این زمان از روز را براى انجام 

کارهاى مورد عالقه  خود استفاده مى کنند، میزان رضایت 
شغلى آنها بیشتر و مشکالتى نظیر کمردرد، سردرد و فشار 

چشمى هم در آنها کمتر است.
بنابراین همواره به شــما توصیه شده و باز هم پیشنهاد مى 
شود که از پشت میزتان بلند شوید و کار مورد عالقه تان را 
انجام دهید، مثًال بروید باشگاه، بدوید، یا کتابى بردارید و در 
پارکى مطالعه کنید –البته اگر مى توانید– این کار را چند بار 

در هفته انجام دهید.

خرما میوه درخت خرما بوده که در مناطق آب و هوایى 
خشک مى روید و مصرف آن داراى فواید تغذیه اى 

بى شمارى براى سالمتى بدن است.
یکى از دالیلى که افــراد از خوردن خرما اجتناب مى 
کنند این است که تصور مى کنند خرما باعث افزایش 
قند خون مى شود، اما با توجه به مطالعات انجام شده 
این فرضیه صحت ندارد. همچنین براســاس مجله 
تغذیه آمریکا، اگرچه خرما حــاوى مقدار زیادى قند 
طبیعى اســت اما این ماده غذایى نمایه گلیســمى 
پایینى داشــته و بعد از مصرف آن، قند خون به طور 
قابل مالحظه اى افزایش نمى یابد. الزم به ذکر است 
در صورت ابتال به دیابت، قبل از اضافه کردن خرما به 

رژیم غذایى با پزشک خود مشورت کنید.

افزایش فیبر دریافتى
خرما سرشار از فیبر است. براساس وزارت کشاورزى 
آمریکا، یک عدد خرماى بدون هسته حاوى 1/6 گرم 
فیبر معادل 6 درصد از میزان مصرف توصیه شــده 
روزانه است. فیبر به بدن براى کاهش کلسترول کمک 
کرده و مانع از چاقى، بیمارى قلبى و سرطان روده مى 
شود. براساس مجله تغذیه و علوم غذا در آمریکا، خرما 
حاوى فیبر نامحلول بوده که با چسبیدن به چربى و 

کلسترول موجود در بدن به دفع آنها کمک مى کند.

کاهش ترى گلیسیرید
خرما عالوه بر کاهش سطح کلسترول، توانایى پایین 
آوردن نوعى دیگر از چربى موجــود در خون به نام 
ترى گلیسیرید را نیز دارد. براساس مجله کشاورزى 
و شیمى مواد غذایى در آمریکا، مصرف خرما باعث 
کاهش 8 تا 15 درصدى ســطح ترى گلیســیرید

 مى شــود. براساس مؤسسه ملى ســالمت آمریکا، 
کاهش سطح ترى گلیســیرید به کاهش خطر ابتال 
به سخت شــدن ســرخرگ ها، حمله قلبى و سکته 

کمک مى کند.

افزایــش دریافــت ویتامیــن ها و 
موادمعدنى

اضافه کــردن خرما به رژیم غذایى باعث رســیدن 
ویتامین ها و موادمعدنى ضرورى به بدن مى شــود. 
اصلى ترین ویتامین هاى موجود در خرما از خانواده 
 B اســت. ویتامین هاى B6 به ویژه ویتامین B گروه
به سوخت و ســاز غذا و تشکیل ســلول هاى جدید 
خون کمک مى کند. ویتامین K و ویتامین A از دیگر 
ویتامین هاى موجود در خرما محســوب مى شود. 
همچنین خرما مواد معدنى بســیارى مانند پتاسیم، 
مس، منگنز، منیزیم، کلسیم، فســفر، آهن و روى

 دارد.

ورزش کردن به هر حال مفید است و فرقى نمى کند 
چه زمانى از روز ورزش کنیــد. ورزش کردن در صبح 
متداول تر است چون خیلى ها دوست دارند اولین کارى 
که صبح بعد از بیدار شدن از چند ساعت خواب انجام 
مى دهند، ورزش کردن باشد و نگرانى هم بابت کمبود 

وقت ندارند.
اما کسانى هم هســتند که اهل ورزش صبحگاهى 
نیستند، حاال ممکن است به دلیل نداشتن وقت باشد 
یا به این دلیل که عادت کرده اند شــب ها دیر بخوابند 
و طبیعتاً با صبح زود بیدار شدن مشکل دارند و یا به هر 
دلیل دیگر. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید، 
نگران نباشید: ورزش کرد در شب هم فواید منحصربه 
فرد خودش را دارد. در این مطلب نگاهى داریم به برخى 

از فواید بى نظیر شب ها ورزش کردن.

قدرت عضالنى بهتر
مطالعه اى که در ســال 2013 انجام شد، تفاوت هاى 
عملکردهــاى عضالنــى را در ورزش صبحگاهى و 
ورزش عصرگاهى در مردان جوان مورد بررسى قرار 
داد. محققان دریافتند تست هاى ورزشىِ  انجام شده 
در عصر، نســبت به تست هاى ورزشــى انجام شده 
در صبح، تفاوت هاى قابل توجهى داشــت: خستگى 
دیرتر و ظرفیت غیرهوازى بیشــتر از امتیازات ورزش 

عصرگاهى بود.
این نتایج نشان داد ورزش کردن در شب مى تواند این 
امتیاز را داشته باشد که در مقایسه با ورزش کردن در 
صبح، شــما قدرت عضالنى بهترى دارید. ظرفیت 
غیرهوازى بیشــتر در ورزش عصرگاهى هم به این 
معناست که زمان بیشــترى مى توانید به تمرین هاى 

شدیدتر بپردازید.

انرژى بیشتر
ورزش کردن در شب، عالوه بر قدرت عضالنى بهتر 
مى تواند این مزیت را داشته باشد که میزان انرژى کلى 
شما در شب، بیشتر از میزان انرژى شما در ساعات اولیه  
روز است. براى برخى از افراد خیلى خوب و ایده آل است 
که بعد از بیدار شدن از خواب، ورزش کردن اولین کارى 
باشد که انجام مى دهند، اما عده اى از افراد هم هستند 
که اگر قرار باشد صبح ها ورزش کنند، حتماً خواب آلود 
و کســل خواهند بود و در نتیجه بهــره اى از ورزش 

کردن شان نمى برند.
صرف نظر از زمان ورزش کردن، معموًال بعد 

از ورزش احساس انرژى بیشترى 
خواهیم داشــت. اما اگر 

ورزش کردن را با سطح بیشترى از انرژى آغاز کنید، 
مثًال در شب، خیلى بیشــتر به نفع تان است و نتیجه  

بهترى از تمرین خواهید گرفت.

باشگاهِ  خلوت تر
اگر روتین تمرینى تان شامل باشگاه رفتن هم مى شود، 
پس حتمــاً مى دانید که در زمان شــلوغى باشــگاه، 
دسترســى پیدا کردن به تجهیزات و دستگاه ها چقدر 
مى تواند سخت و چالش برانگیز باشد. معموًال باشگاه ها 
در صبح، ظهر و یا دقیقاً بعد از پایان تایم کارى، بیشترین 
جمعیت را در خــود دارند. ورزش کردن در ســاعات 
خلوت تر، مثًال در شب مى تواند این امتیاز را داشته باشد 
که راحت تر به وسایل موردنیازتان دست پیدا کنید. اگر 
اهل باشگاه رفتن هســتید حتماً بارها براى تان پیش 
آمده که در شروع جلســه  تمرینى و براى گرم کردن 
بدن، منتظر خالى شدن تردمیل بمانید و وقت تان به 

هدر برود.

کمک به بهتر خوابیدن
یکى از دالیل اصلى که بسیارى از افراد از ورزش کرد 
در شب اجتناب مى کنند این است که ممکن است به 
خواب شان لطمه وارد کند. هر چند این درست است و 
برخى از افراد با ورزش کردن در شب ممکن است دچار 
اختالل خواب شــوند اما همه اینطور نیستند و ورزش 
کردن در ساعات پایانى روز، به خواب بهترشان کمک 
مى کند. ورزش هوازى براى داشتن خوابى بهتر مفید 
است و علم هم ثابت کرده که تمرینات استقامتى هم 

همین اثر را دارند.
مطالعه اى که در سال 2015 انجام شد نشان 

داد ورزش هاى استقامتى در هر زمانى از 
روز مى توانند کیفیت خواب را باال ببرند. 
اگر براى خواب شب تان مشکل دارید، 
سعى کنید به عنوان روتین شبانه تان 

کمى وزنه بزنید؛ این کار به بهبود 
چرخه  خواب تان کمک خواهد 

کرد. تمرین بــا وزنه را به 
راحتى مى توانید به 

برنامه  روتین 

ورزشى تان اضافه کنید.
رها شدن از استرســى که در طول روز 

دچارش شده اید
ورزش کردن یکى از ســالم ترین روش هاى رهایى 
از استرس است. اگر بعد از یک روز طوالنى و سخت 
کارى، استرس دارید، ورزش کردن در شب مى تواند 
یک راه عالى براى ریلکس شــدن و زدودن تنش ها 
باشــد. اگر بعد از برگشــتن از کار، مایلید روى کاناپه  
جلوى تلویزیون بنشینید و چیزى بخورید، سعى کنید 
در عوض ورزش کنید. اندورفینى که به علت ورزش 
کردن ترشح مى شود مى تواند احساس بهترى به شما 

بدهد و آرام تان کند.

بهبود متابولیسم
ورزش کردن در عصر یا در شب به نفع متابولیسم تان 
هم هست. طبق گفته دانشــمندان دانشگاه شیکاگو، 
آنهایى که عصرها یا شــب ها ورزش مى کنند، نسبت 
به افرادى که در ساعات ابتدایى روز ورزش مى کنند، 
متابولیسم متعادل تر و ســازگارترى دارند. همچنین 
ورزشکارانى که شب ها تمرین مى کنند، گلوکز خونشان 
نسبت به ورزشکاران سحرحیز پایین تر است. محققان 
اینطور نتیجه گرفتند که افرادى که شــب ها ورزش 
مى کنند متابولیسم  بدنشان با ورزش سازگارتر است و 

تاثیر بیشترى از ورزش مى گیرد.

ورزش کردن در شب مفید است یا مضر؟

درصبح، تفاوت هاى قابلتوجهى داشــت: خستگى
دیرتر وظرفیت غیرهوازى بیشــتر از امتیازات ورزش

عصرگاهى بود.
این نتایج نشان داد ورزش کردن در شب مى تواند این 
امتیاز را داشته باشد که در مقایسه با ورزش کردن در 
صبح، شــما قدرت عضالنى بهترى دارید. ظرفیت 
غیرهوازى بیشــتر در ورزش عصرگاهى هم به این 
معناست که زمان بیشــترى مى توانید به تمرین هاى 

شدیدتر بپردازید.

انرژى بیشتر
ورزش کردن در شب، عالوه بر قدرت عضالنى بهتر 
مىتواند این مزیت را داشته باشد که میزان انرژىکلى

شما در شب، بیشتر از میزان انرژى شما در ساعات اولیه  
روز است. براى برخىاز افراد خیلى خوب وایده آلاست 
که بعد از بیدار شدن از خواب، ورزش کردن اولین کارى 
باشد که انجام مى دهند، اما عده اى از افراد هم هستند 
که اگر قرار باشد صبح ها ورزش کنند، حتماً خواب آلود 
نتیجه بهــره اى از ورزش و کســل خواهند بود و در

کردن شان نمى برند.
صرف نظر از زمان ورزش کردن، معموًال بعد 

از ورزش احساس انرژى بیشترى 
خواهیم داشــت. اما اگر 

خواب شان لطمه وارد کند. هر چند این درست است و
برخى از افراد با ورزش کردندر شب ممکن است دچار

اختالل خواب شــوند اما همه اینطور نیستند و ورزش 
کردن در ساعات پایانى روز، به خواب بهترشان کمک 
مى کند. ورزش هوازى براى داشتن خوابى بهتر مفید 
است و علم هم ثابت کرده که تمرینات استقامتى هم 

همین اثر را دارند.
5مطالعه اى که در سال 2015 انجام شد نشان 

داد ورزش هاى استقامتى در هر زمانى از 
روز مى توانند کیفیت خواب را باال ببرند. 
اگر براى خواب شب تان مشکل دارید، 
سعى کنید به عنوان روتین شبانه تان 
بزنید؛ این کار به بهبود کمى وزنه

چرخه  خواب تان کمک خواهد 
کرد. تمرینبــا وزنه را به

راحتى مى توانید به 
برنامه  روتین

اینطور نتیجه گرفتند که افرادى که شــب ها ورزش
مى کنند متابولیسم  بدنشان با ورزش سازگارتر است

تاثیر بیشترى از ورزش مى گیرد.

دلستر یا نوشابه؛ کدام بهتر است؟

بدن را دفع نمى کند.
حکمت دوست توصیه کرد:  کسانى که در برنامه غذایى خود آب 
و غذا به اندازه کافى مصرف مى کنند تا جایى که ممکن است 

ماءالشعیر ننوشند.

میوه هاى خشک شده فله اى نخرید
نسترن محمدى، رئیس اداره نظارت بر مواد غذایى 
و آشامیدنى با منشأ گیاهى سازمان غذا و دارو گفت: 
میوه هایى که به صورت خشک شــده در بازار به 
فروش مى رسد باید در کارخانجات مجهز بهداشتى 

تهیه و بسته بندى شوند.
وى افزود: میوه هاى خشــک شــده حتمًا باید در 
کارخانجات مشمول اخذ پروانه هاى بهداشتى و در 
شرایط مناسب و مطابق با ضوابط و قوانین تهیه و 

بسته بندى شوند.
محمدى اظهار داشت: میوه هاى خشک شده اى 
که به صورت فله اى و بدون هیچ نوع مشخصاتى در 

بازار به فروش مى رسد مورد تأیید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست و مصرف کنندگان هنگام خرید این 
نوع محصول حتماً به مشخصات بهداشتى بر روى محصول دقت کنند.

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایى و آشامیدنى با منشأ گیاهى سازمان غذا و دارو در پایان گفت: میوه ها بعد از خشک 
شدن در کارخانجات که بر اساس ضوابط بهداشتى و با حضور مسئول فنى صورت مى گیرد هنگام بسته بندى نیز 

از لحاظ باقیمانده سموم کنترل مى شود. 

بهترین زمان خوردن ناهار در محل کار

 خرمابخورید
ویتامین بگیرید
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تیم هاى ذوب آهن و ســپاهان با ارائه یک نمایش 
تحسین برانگیز در شهرآورد فوتبال اصفهان نشان 
دادند که بى دلیل نیست 17 سال است در سطح اول 

فوتبال ایران حاضر هستند.
 به گزارش ایمنا، اولین اتفاق مثبت شهرآورد فوتبال 
اصفهان این بود که هر 3 امتیاز این بازى در اصفهان 
ماند و به حســاب یکى از دو تیــم اصفهانى واریز 
شد چون در هر صورت تســاوى دو تیم اصفهانى 
مى توانست یک امتیاز را از دسترس اصفهانى ها 

خارج کند.

اما سپاهان در حالى به عنوان 
فاتح این بازى حساس و مهم معرفى شد 
که بازگشــت دوباره این تیم به استادیوم فوالدشهر 
خوش یمن بود و زالتکو کرانچار اولین برد خودش 
در لیگ امســال را با سپاهان جشــن گرفت. البته 
بسیارى از عالقه مندان به فوتبال در اصفهان و حتى 

ایران معتقدند که این بازى از لحاظ فنى و تاکتیکى 
در مقایســه با شــهرآورد فوتبال تهران بین دو تیم 
پرسپولیس و اســتقالل ارزش بسیار بیشترى دارد و 
بازى عصر جمعه و موقعیت هایى که دو تیم در جریان 
بازى ایجاد کردند ثابت کرد که این ادعا آنچنان هم 

دور از واقعیت نیست.
ســپاهان بازى را برد اما با این حال زالتکو کرانچار 
نباید تیمــش را در باد این پیــروزى بخواباند چون 
سپاهان با وجود اینکه دروازه اش در مقابل ذوب آهن 
باز نشد همچنان ضعف هاى خط دفاعى را با خودش 
داشت و اگر درخشش لى اولیویرا نبود شاید ذوب آهن 
مى توانســت نتیجه دیگرى را در این مســابقه رقم 
بزند. در نیمه اول تقریباً تمامى سانترهایى که بر روى 
دروازه سپاهان ارسال شد توسط مدافعان و مهاجمان 
ذوب آهن به سمت دروازه اولیویرا زده شد و مدافعان 
میانى و سرزن ســپاهان در مقابل این توپ ها بسیار 
ضعیف ظاهر شــدند. از طرف دیگر بازى همزمان 
ساسان انصارى و مهرداد محمدى نشان داد که هر دو 
نفر ظرفیت حضور در ترکیب فیکس سپاهان را دارند 
و شاید بهتر باشد که کرانچار با تغییر سیستم تیمش 
به نوعى مهرداد و ساسان را در کنار یکدیگر قرار دهد.

شــاید هواداران ذوب آهن با وجود بازى هاى قبلى 
تیمشان انتظار نداشتند که شاگردان امیر قلعه نویى 
در پایان مسابقه شهرآورد با 2 گل بازنده شده باشند 
ولى به هر حال ذوب آهنى ها متوجه شــدند که باید 

در زمان حــال زندگى کنند و نتایــج قبلى به تاریخ 
پیوسته اســت. بدون شــک کلیدى ترین اتفاق این 
بازى براى امیــر قلعه نویى و تیمــش موقعیت تک 
به تکى بود کــه مرتضى تبریــزى در مصاف با لى 
اولیویرا از دســت داد و اگر آن توپ به ثمر نشســته 
بود شرایط کل بازى تغییر مى کرد. برترى ذوب آهن 
عامل بازى احساسى ســپاهانى ها مى شد و سبزها 
مى توانســتند از این مسئله اســتفاده الزم را ببرند. 
تبریزى که در پایان مسابقه هم به خاطر این اتفاق با 
چشمانى اشکبار زمین بازى را ترك کرد خودش هم 
فهمید که چه موقعیت مناسبى را براى پیروز کردن 
تیمش از دست داده است و باید در ادامه لیگ به فکر 
جبران آن موقعیتى باشــد که پیــروزى را از تیمش

 گرفت.
البتــه ذوب آهن در بــازى قبلى مقابــل پیکان هم 
این تجربه را داشــت و در آن مســابقه هم مهدى 
رجب زاده دیگر کاپیتان سبزها در نقش یک بازیکن 
فرصت ســوز ظاهر شــد و قلعه نویى براى موفقیت 
در لیگ باید به بازیکنانش یــاد بدهد که ارزش این 
توپ ها را بیشــتر از قبل بدانند. البته اشتباه مهران 
درخشــان مهر بر روى گل دوم هم نابخشودنى بود 
و او نشــان داد که در لحظات حساس ممکن است 
دچار اشتباه شود. با این حال چیزى براى ذوب آهن 
تمام نشد و این بازى به تاریخ پیوست تا ذوب آهن در 
ادامه فصل با درس گرفتن از اشتباهاتش دوباره در 
اندیشه بازگشت به روزهاى خوب سه هفته ابتدایى

 باشد.

مهاجم تیــم فوتبال ذوب آهن گفت: مقابل ســپاهان 
موقعیت هاى خیلى خوبى داشــتیم اما متأسفانه از آنها 

استفاده نکردیم.
 مهدى رجب زاده در مورد شکســت ذوب آهن در برابر 
سپاهان اظهار کرد: بازى پرهیجانى بود و تماشاگران 

هم از دیدن بازى لذت بردند.
وى ادامه داد: به نظر من در ایــن دیدار عدالت فوتبال 
برقرار نشد. موقعیت هاى خیلى خوبى داشتیم و سپاهان 
هم از موقعیت هاى خوبى برخوردار بود اما متأسفانه از 
موقعیت هایمان استفاده نکردیم و بازى را واگذار کردیم.

رجب زاده بیان کرد: به تیم سپاهان تبریک و به بازیکنان 
ذوب آهن هم خسته نباشــید مى گویم. حق ذوب آهن 
بود که در ایــن دیدار حداقــل یکــى، دو گل به ثمر

 برساند. فرصت هاى زیادى از دست دادیم و امیدوارم 
این شکست را در بازى بعدى جبران کنیم.

مهاجم تیم فوتبــال ذوب آهن در مــورد تأثیر داورى 

این دیــدار در نتیجــه بــازى، گفت: 
فغانــى داورى خوبــى انجــام داد و 
بــازى  کل  در  خاصــى  مشــکل 
وجــود نداشــت. در صحنــه اى که 
بازیکــن ذوب آهــن پشــت محوطه، 

بازیکــن حریــف را دریبل کــرد و در 
موقعیت تــک به تک قــرار گرفت و یکى، 

دو بازیکن مدافــع هم به دنبــال او مى رفتند، 
شــاید به نظــر برخــى کارشناســان داور باید به 
بازیکن ســپاهان کارت قرمز مى داد و شاید هم برخى

 بگویند باید کارت زرد به بازیکن داده مى شــد. البته 
نمى توانم نظر قطعى ام را بگویم و کارشناسان باید در 

این مورد نظر بدهند.
وى در پاســخ بــه این ســئوال کــه آیا هــواداران 
مى توانند امســال بــه ذوب آهــن امیدوار باشــند،

افــزود: امســال ذوب آهــن تیــم خوبى اســت و 

بازیکنــان اثرگذار زیــادى در اختیار دارد. متأســفانه 
در زدن ضربات آخر بى دقت هســتیم. هفته گذشــته 
نیز در بازى مقابل پیکان مى توانستیم برنده باشیم و دو، 
سه موقعیت خیلى خوب را از دست دادیم. چرا هواداران 
نباید امیدوار باشند؟ امســال تیم خیلى خوبى داریم و 

مى توانیم نتایج خیلى خوبى کسب کنیم.    

سایت ورزش سه و چند خبرگزارى دیگر برترین هاى 
هفته چهارم لیگ برتر را انتخاب کردند که در این 
انتخاب ها اشــتراکات زیادى وجود داشت.هفته 
چهارم، هفته شگفتى و درخشش جوان هایى بود 

که پیش از این از آن ها کمتر شنیده بودیم. 
یــازده بازیکن برتــر هفته چهارم لیــگ از نگاه 
رسانه ها در شرایطى انتخاب شده اند که بیشترین 
تراکم ستاره در این هفته در دو پست دروازه بان و دفاع 
راست و البته شاید در خط حمله  تیم هاى لیگ برترى 
بود. در پســت دروازه بان ها لى اولیویرا در هفته چهارم
 نمایش در خــور توجهى در بازگشــت از مصدومیت 
ارائه داد و بارها با واکنش هاى بــه موقع خود، مانع از 
گلزنــى مهاجمین ذوب آهن به خصــوص در ضربات 
ایســتگاهى شــد؛ اما اوج کار اولیویرا زمانى رقم خورد 
که موفق شد در مصاف تک به تک با مرتضى تبریزى 
به خوبى جهــات ضربه  ایــن بازیکن را تشــخیص 
دهد و با شیرجه اى موفق مانع از گلزنى ذوبى ها شود.
عالوه بر این ها اولیویرا موفق شد در اولین حضور خود 
پس از سه مسابقه که دروازه  سپاهان باز شده بود، اولین 
کلین شیت فصل را به نام خودش و تیمش ثبت کند و 
یکى از مهمترین عوامل بــرد تیمش در دربى اصفهان 

باشد .
 به جز لــى ، محمد ناصــرى گلر ســیاه جامگان هم 
مى توانست عضو تیم هفته لیگ برتر باشد ، او در دیدار 

پرسپولیس بهترین بازیکن تیمش بود . 

یک عضو هیئت مدیره باشــگاه پرســپولیس گفت: حراست 
این باشــگاه پیگیــر موضوع توهیــن به مهــدى طارمى

 است.
حمیدرضا گرشاسبى گفت : آقاى طاهرى به عنوان مدیرعامل 
باشــگاه  تالش زیادى را انجام دادند تا حواشى را جمع کنند. 
به  هر حال ایشان پیگیر موضوع فحاشــى به مهدى طارمى 
هستند. حتى حراست باشگاه هم این قضیه را پیگیرى مى کند 
تا مشخص شود قضیه از چه قرار است. طارمى بازیکن خوب ما 
است که دو سال آقاى گل شده  و نیاز به حمایت دارد. هواداران 

نباید به سرمایه هاى باشگاه اهانت کنند.

نصف جهان در روزهایى که  بعضى سایت ها در ایران حمالت تندى را علیه مسعود شجاعى مطرح کرده اند، سایت 
باشگاه یونانى به حمایت از شجاعى و حاج صفى و تمجید از این دو بازیکن پرداخته است. سایت پانیونیوس درباره 
مسعود شجاعى نوشته است: خوشحالیم که چنین بازیکنى را در تیم مان داریم و حفظ مسعود شجاعى براى فصل 
جدید سوپر لیگ یونان موفقیت بزرگى مدیریت باشگاه پانیونیوس است. این مسئله باعث ایجاد تفاوت هاى در تیم 
پانیونیوس در رسیدن تیم پانیونیوس به شرایط بهتر یا حتى بدتر مى شود. البته ارزش بزرگ باشگاه پانیونیوس این 
است که بازیکنى همانند مسعود شجاعى شور و شوق را به ورزشگاه نیوزامیرنا با حضور تماشاگران مى آورد.  فصل 

جدید سوپر لیگ یونان هنوز آغاز نشده اما نیاز به زمان است تا کالس خود را همراه با صعود به نمایش بگذارد.
این سایت همچنین درباره احسان حاج صفى دیگر بازیکن ایرانى اش نوشت: این بازیکن با توصیه هاى صورت 
گرفته فراوانى به تیم پانیونیوس آمد و انسجام خود را در خط دفاعى و توانمندى هایش در دیگر پست ها را نشان داد. 
احسان همیشه در یک پست بازى نمى کند، زیرا  قابلیت بازى در تاکتیک تهاجمى را نیز دارد. او اگر در موقعیت و 

پست خود تثبیت یابد بازیکن بزرگى است و با تمام توان بازى مى کند.

حراست،  پیگیر موضوع شور مسعود و احسان به«نیوزامیرنا»
توهین به طارمى

دروازه بان سپاهان  رجب زاده: بى دقتیم! با دست پس، با پا پیش!
دروازه بان برتر هفته 

فوالدشهر باز هم براى سپاهان خوش یمن بود 
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تیم هاى ذوب آهن و ســپاهان با ارائه یک نمایش 
تحسین برانگیز در شهرآورد فوتبال اصفهان نشان

7دادند که بى دلیل نیست17 سال است در سطح اول 
فوتبال ایران حاضر هستند.

 به گزارش ایمنا، اولین اتفاق مثبت شهرآورد فوتبال 
3اصفهان این بود که هر 3 امتیاز این بازى در اصفهان 
ماند و به حســاب یکى از دو تیــم اصفهانى واریز 
شد چون در هر صورت تســاوى دو تیم اصفهانى 
مممى توانست یک امتیاز را از دسترس اصفهانى ها 

خارج کند.

اما سپاهان در حالى به عنوان 
فاتح این بازى حساس و مهم معرفى شد 
که بازگشــت دوباره این تیم به استادیوم فوالدشهر 
خوش یمن بود و زالتکو کرانچار اولین برد خودش

در لیگ امســال را با سپاهان جشــن گرفت. البته 
حتى بسیارى از عالقه مندان به فوتبال در اصفهان و

ایران معتقدند که این بازى از لحاظ فنى و تاکت
در مقایســه با شــهرآورد فوتبال تهران بین د
پرسپولیس و اســتقالل ارزش بسیار بیشترىد
بازى عصر جمعه و موقعیت هایى که دو تیم در ج
بازى ایجاد کردند ثابت کرد که این ادعا آنچنان

دور از واقعیت نیست.
ســپاهان بازى را برد اما با این حال زالتکو کر
نباید تیمــش را در باد این پیــروزى بخواباند
سپاهان با وجود اینکه دروازه اش در مقابل ذوب
باز نشد همچنان ضعف هاى خط دفاعى را با خو
داشت و اگر درخشش لى اولیویرا نبود شاید ذوب
مى توانســت نتیجه دیگرى را در این مســابقه
بزند. در نیمه اول تقریباً تمامىسانترهایى که بر
دروازه سپاهان ارسال شد توسط مدافعان و مهاج
ذوب آهن به سمت دروازه اولیویرا زده شد و مدا
ب میانى و سرزن ســپاهان در مقابل این توپ ها
بازى همز شــدند. از طرف دیگر ضعیف ظاهر
ساسان انصارى و مهرداد محمدى نشان داد کهه
نفر ظرفیت حضور در ترکیب فیکس سپاهان را
و شاید بهتر باشد که کرانچار با تغییر سیستم تی
به نوعى مهرداد و ساسان را در کنار یکدیگر قرار
شــاید هواداران ذوب آهن با وجود بازى هاى
تیمشان انتظار نداشتند که شاگردان امیر قلعه
ب 2در پایان مسابقه شهرآورد با 2 گل بازنده شده
ولى به هر حال ذوب آهنى ها متوجه شــدند که

بازهمبراىسپاهانخوشیمنبود خوشخوشیمنیمنبود بودبربر بازبازفوالدشهرفوالدشهر سپاهانسپاهانفوالدشهر باز هم براى سپاهان خوش یمن بود فوالدشهر اىاى بازهمبراىسپاهانخوشیمن هم براى سپاهان خوش یمنهم والدشهر

در ستایش  زرد و سبزدر ستایش  زرد و سبز

مسئول کمیته برگزارى رقابت هاى لیگ برتر فوتبال 
مى گوید دیدار پرسپولیس و گســترش فوالد پس از 

بازى هاى تیم ملى برگزار مى شود.
سعید فتاحى  درباره برنامه دیدارهاى هفته پنجم لیگ 
برتر فوتبال اظهار داشــت: طبق برنامه اى که از قبل 
به تیم هاى لیگ برترى ابــالغ کرده ایم، تیم هایى که 

بازیکن ملى پوش ندارند روزهاى پنج شنبه و جمعه (2 
و 3 و شهریور) به میدان مى روند و تیم هایى که بازیکن 

ملى پوش دارند سه شنبه (31 مرداد) بازى مى کنند.
مسئول کمیته برگزارى رقابت هاى لیگ برتر فوتبال 
درباره دیدار هفته پنجم پرسپولیس در مقابل گسترش 
فوالد تبریز هم گفت: در برنامــه اعالمى ما تاریخى 

براى بازى با پرســپولیس اعالم نشــده است. ما در 
برنامه نوشتیم که تاریخ این دیدار به دلیل حضور این 
تیم در مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آســیا 
متعاقبا برگزار مى شــود. این دیدار پــس از بازى هاى 
تیم ملى مقابــل کره جنوبى و ســوریه برگزار خواهد 

شد.

کدام تیم ها سه شنبه بازى مى کنند؟

 نصف جهان  «زالتکو کرانچار» در نشســت خبرى 
بعد از دیدار سپاهان- ذوب آهن کنایه هاى سنگینى 
را متوجه على کریمى کرد.گویا بازگشت على کریمى 
به اصفهان ســخت تر از آن چیزى بود که مدیرعامل 
و سرمربى ســپاهان تصورش را داشتند. در شرایطى 

که محســن طاهــرى و زالتکــو کرانچار در 
مصاحبه هاى چند روز گذشته شان درباره 

بازگشت کریمى صحبت کرده بودند 
امــا بازیکن ملى پــوش فصل 

گذشته دینامو زاگرب هنوز 
تصمیم قطعــى اش را 

نگرفته و این موضوع 
باعــث ناراحتــى 
کرانچار شده است. 
سرمربى سپاهان 
کنفرانــس  در 
خبرى بعد از دربى 

اصفهان دربــاره آخرین وضعیت 
کریمى گفت:«این بازیکن گفته 
بود احتمال دارد بعــد از بازى با 
سپیدرود به تیم اضافه شود اما 
شنیدم که او صحبت دیگرى 
کرده و گفته اســت بعد از 
انجام بازى هــاى تیم ملى 
مى خواهد تیم جدیدش را 
انتخاب کند.در دوره قبلى 
که در سپاهان بودم، کریمى 

به اصرار خودم به تیم اضافه 
شد و در کار خودش استمرار 
داشــت و زمانى هم که به 
دیناموزاگرب پیوستم او 
قبل از مــن به این تیم 

آمده بود و من خواستم 
در تیم حفظ شود. 

بعد از جدایى من 
صــورت  به 

ضــى  قر
به تیم 

دیگرى رفت ولى به نفعش است که به سپاهان بیاید 
و مستمر بازى کند. این موضوع به نفع تیم 

ملى هم هســت. ولى احساس مى کنم 
این بازیکن با دست پس مى زند و با پا 

مى کشد  پیش 

و باید به 
دنبال آلترناتیو 
و جانشینى براى او 

باشیم. »

نصف جهان  بازیکن سپاهان تا مرز زنده کردن گل معروف آرش برهانى پیش رفت ولى کامًال به تقلید کار او نپرداخت.
جالل  الدین على محمدى در شهرآورد اصفهان بعد از دریبل رشید مظاهرى، چندین متر نهایى تا دروازه ذوب آهن را به 

راحتى قدم برداشت و با یک ضربه محکم دروازه سبزپوشان را باز کرد.
سپاهان با گل ساسان انصارى از ذوب آهن در دربى پیش افتاد تا شاگردان امیر قلعه نویى در ادامه میل به بازى هجومى 

داشته باشند و براى جبران تالش کنند.
در دقیقه 94 جالل على محمدى با ســرعت خودش از مدافع ذوب آهن توپ ربایى کرد، اما در ادامه مدافع ذوب آهن با 
تکل توپ را دور کرد تا توپ به شاهین ثاقبى برســد. ثاقبى توپ را به على محمدى پاس داد و او  در موقعیتى خوب در 
حالت تک به تک قرار گرفت و پس از دریبل زیباى رشید مظاهرى به دروازه خالى رسید، تاچندین متر نهایى را به تنهایى 
و بدون مزاحم بپیماید و حالت هــاى گل معروف آرش برهانى را تکرار کند، امادر پایــان کار با ضربه اى محکم از روى 
خط، دروازه سبزپوشان را گشود تا اولین پیروزى ســپاهان در لیگ برتر رقم بخورد و یاد و خاطره  گل آرش تقریبًا زنده

 شود.

 تقریباً به یاد برهانى!

نصف جهان بنا به ادعاى  دو سایت خبرى، در صورتى که 
در دیدار هفته پیش رو باز هم استقالل ناکام باشد، باید با 
منصوریان خداحافظى کرد و احتماال یک گزینه خارجى به 
این تیم مى آید.مسووالن باشگاه استقالل اصال از روند 
نتیجه گیرى این تیم رضایت ندارند و اگر این روند ادامه 
پیدا کند مجبور به برکنــارى علیرضا منصوریان خواهند 
شد. نتایج ضعیف استقالل نه تنها باعث فاصله امتیازى 
این تیم با صدر جدول شده بلکه با عدم استقبال هواداران 
این تیم در عضویت در سامانه هوادارى این باشگاه شده

 است.
بــا توجه با اینکه باشــگاه پرســپولیس و اســتقالل 
سامانه مشترك دارند این ســامانه بر اساس عضویت 
هواداران این دو باشــگاه به آنها پول مى دهد. در حال 
حاضر هواداران پرســپولیس به خاطر شرایط مناسب 
تیم شان استقبال بیشترى از عضویت در سامانه حامى 
باشگاه شــان مى کنند در حالى که این روند در استقالل
 اصال مناسب نیســت. با توجه به این قضیه مسووالن 
باشگاه اســتقالل در صورت عدم نتیجه گیرى تیمشان 

چاره اى جز ایجاد شــوك در تیم ندارند تــا بلکه از این 
وضعیت خارج شوند.  

مسووالن باشــگاه اســتقالل حتى بیکار ننشسته و به 
دنبال گزینه خارجى ایده آل براى جانشــینى منصوریان 
هســتند. حتى با خبر شــدیم یک مربى بزرگ آلمانى و 
یک گزینه اسپانیایى به عنوان آلترناتیو هاى منصوریان 
انتخاب شــده و در صورتى که اســتقالل مقابل پدیده 
هم نتیجه نگیــرد کادر فنــى این تیم تغییــر خواهد 

کرد.

آلترناتیوى براى على منصور

سایت ورزش سه و چند خبرگزارى
هفته چهارم لیگ برتر را انتخا
انتخاب ها اشــتراکات زیاد
چهارم، هفته شگفتى و درخ
که پیش از این از آن ها کمتر
چ یــازده بازیکن برتــر هفته
ش رسانه ها در شرایطى انتخاب
تراکم ستاره در این هفته در دو پس
راست و البته شاید در خط حمله  ت
بود. در پســت دروازه بان ها لى او

 نمایش در خــور توجهى در بازگش
ارائه داد و بارها با واکنش هاى بــ
گلزنــى مهاجمین ذوب آهن به خ
ایســتگاهى شــد؛ اما اوج کار اولی

که موفق شد در مصاف تک به تک
به خوبى جهــات ضربه  ایــن با
گ دهد و با شیرجه اى موفق مانع از
عالوه بر این ها اولیویرا موفق شد
پس از سه مسابقه که دروازه  سپاها
شیت فصل را به نام خودش کلین
یکى از مهمترین عوامل بــرد تیم

باشد.
 به جز لــى ، محمد ناصــرى گلر
مى توانست عضو تیم هفته لیگ بر
پرسپولیس بهترین بازیکن تیمش

دروازه بان بر «زالتکو کرانچار» در نشســت خبرى  نصف جهان
بعد از دیدار سپاهان- ذوب آهن کنایه هاى سنگینى

را متوجه على کریمى کرد.گویا بازگشت على کریمى 
به اصفهان ســخت تر از آن چیزى بود که مدیرعامل 
و سرمربى ســپاهان تصورش را داشتند. در شرایطى 

که محســن طاهــرى و زالتکــو کرانچار در 
مصاحبه هاى چند روز گذشته شان درباره 

بازگشت کریمى صحبت کرده بودند 
امــا بازیکن ملى پــوش فصل 

گذشته دینامو زاگرب هنوز 
تصمیم قطعــى اش را 

نگرفته و این موضوع 
باعــث ناراحتــى 
کرانچار شده است. 
سرمربى سپاهان 
کنفرانــس  در 
خبرى بعد از دربى 

اصفهان دربــاره آخرین وضعیت 
کریمى گفت:«این بازیکن گفته 
بود احتمال دارد بعــد از بازى با
سپیدرود به تیم اضافه شود اما 
شنیدم که او صحبت دیگرى 
کرده و گفته اســت بعد از 
انجام بازى هــاى تیم ملى 
مى خواهد تیم جدیدش را 
انتخاب کند.در دوره قبلى 
که در سپاهانبودم، کریمى
به اصرار خودم به تیم اضافه
شد و در کار خودش استمرار 
داشــت و زمانى هم که به 
دیناموزاگرب پیوستم او
قبل از مــن به این تیم
آمده بود و من خواستم 

در تیم حفظ شود.
بعد از جدایى من
صــورت  به 

ضــى  قر
به تیم 

دیگرى رفت ولى به نفعش است که به سپاهان بیاید 
و مستمر بازى کند. این موضوع به نفع تیم 

ملى هم هســت. ولى احساس مى کنم 
این بازیکن با دست پس مى زند و با پا 

مى کشد  پیش 

و باید به 
دنبال آلترناتیو 
و جانشینى براى او 

باشیم. »
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 علیرضا منصوریان حاال با ادعایــى جدید  در حال 
رژه روى بر روى اعصاب هواداران اســت. ادعایى 
که باعث شده وى حســابى در  رسانه ها سوژه شود.

سرمربى استقالل براى کم کردن ناراحتى هواداران 
بعد از شکست برابر سایپا دست به ادعاى جالبى زد.

علیرضا منصوریــان بعد از بازى با ســایپا که اولین 
صداى اعتراض هواداران تیمش را شنید تالش کرد از 
آینده روشنى صحبت کند که در انتظار استقالل است. 
این در حالى بود که هواداران اســتقالل که از میان 
آنها بیش از 25 هزار نفر در اســتادیوم تختى حضور 
داشتند به شدت از شکست برابر سایپا عصبانى بودند 
و عده اى از آنها بر این بــاور بودند که وقت تغییر در 

کادرفنى فرا رسیده است.
اما منصوریان در نشست خبرى بعد از بازى با سایپا 
بعد از تعریف از نمایش 90 دقیقه تیمش دســت به 
پیش بینى در مورد دورنماى تیمش زد: ما برخالف 
میل باطنى و روى دو پنالتــى دو بازى مان را واگذار 
کردیم، اما فونداســیون این تیم را به نحوى درست 
کرده ام که تا سال 1402 یا 1403 یکى از قدرت هاى 

آســیا خواهیم شــد. در آینده روزى را مى بینم که 
اســتقالل یکى از ابرقدرت هاى ایران و آسیا خواهد 

شد.
هرچند منصوریان در نشســت خبرى بعد از بازى با 
العین دست به ادعاى جذابى براى هواداران استقالل 
است اما ذکر این نکته ضرورى است که میانگین سن 
بازیکنانى که در بازى با ســایپا به زمین رفتند 28,6 
بود و این که این تیم چطور مى خواهد 7 سال دیگر 
در آسیا قهرمان شود، ســوالى است که احتماال فقط 

سرمربى این تیم مى تواند به آن پاسخ بدهد.
منصوریان در فصل نقل و انتقاالت بازیکنان جوانى 
مثل رابســون، بهنام برزاى، کاوه رضایى و مجتبى 
حق دوست جوان را از دســت داد و محسن کریمى 
هم که شرایط سنى مناســبى دارد از لیست این تیم 
خارج شد و  با خرید بازیکنانى مثل پژمان منتظرى، 
مجتبى جبارى، ســرور چپاروف کــه همگى باالى 
30 سال هســتند و با جذب حسن بیت سعید، سجاد 
شهباززاده 27 و 28 سال سن و البته خرید قائدى 18 
ساله میانگین سنى این تیم را نسبت به فصل گذشته 

تا حد زیادى باال آورد. 
در حــال حاضر ســتون فقرات 
اســتقالل را بازیکنانــى مثل 
مهدى رحمتى، خسرو حیدرى، 

ســرور چپاروف، مجتبى 
جبــارى و پژمان 

منتظرى تشکیل 
مى دهنــد که 
همگــى باالى 

33 سال سن داند 
و طبیعى است که این 

بازیکنان براى ســال هاى طوالنى نمــى توانند در 
ترکیب این تیم به میدان بروند.

حاال شــاید بهتر بتوان به این نکته رســید که آیا 
استقالل مى تواند تا ســال 1403 در فوتبال آسیا 
آقایى کند یا نه. البته علیرضا منصوریان در نقل 
و انتقاالت تابســتانى اقدام به جذب چند بازیکن 
جوان و گم نام کرد که بعید است آنها فعال بتوانند 

کیفیتى در حد حضور در تیم اصلى پیدا کنند.

با منصوریان تا 1403!

تیم هاى امیر قلعه نویى معموال فصل را خوب شــروع
نمى کنند و ذوب آهن او نیز بــا باخت در دربى اصفهان 

جایى بهتر از میانه هاى جدول ندارد.
ذوب آهن بعد از یک برد و دو تساوى در سه هفته در دربى 
اصفهان با دوگل برابر سپاهان مغلوب شد تا امیرقلعه نویى  

باز هم فصل را خیلى خوب شروع نکند.

امیر قلعه نویى در فصل جدید با ذوب آهن 
فقط یک برد به دســت آورده و آن هم 

پیروزى ســه بر صفر برابر گسترش 
فوالد در هفته دوم بوده است.

تساوى برابر سیاه جامگان 
و سپس مساوى بدون 

گل بــا پیــکان و در 
نهایــت باخــت دو 
بــر صفــر در دربى 
اصفهان نتایج خوبى 

بــراى پرافتخارترین 
مربى لیگ برتر به حســاب 

نمى آیند. ژنرال البته چند فصلى اســت که نتوانسته 
افتخارات گذشــته اش را تکرار کنــد و حضورش در 
ذوب آهن که باشگاهى با ســاختار مناسب است این 
ذهنیت را به وجود آورد که امسال مى تواند سال بازگشت 

قلعه نویى به اوج باشد.

اما درباره قلعه نویى همیشــه این موضوع مطرح است 
که تیم هاى او در ابتداى فصل نتایج خوبى نمى گیرند 
اما هرچه به نیم فصل دوم و پایان مســابقات نزدیک 
مى شویم تیم هاى قلعه نویى منسجم تر شده و بهتر امتیاز 
مى گیرند.او در همین مسیر با استقالل و سپاهان قهرمان 
لیگ شده است . آیا او با ذوب آهن هم مى تواند بعد از چند 

نتیجه ضعیف به جمع مدعیان این فصل بپیوندد؟ 

ژنرال بعد از شکست در دربى اصفهان آن هم با نتیجه دو 
بر صفر روزهاى سختى را سپرى مى کند هرچند به اذعان 

برخى کارشناسان ذوب آهن این فصل تیم خوبى است .

 
ستاره پیشین فوتبال ملى کره جنوبى ضمن هشدار به تیم ملى 
کشورش براى رویارویى با ایران گفت: فوتبال ایران کامال 

اروپایى شده، باید مراقب این تیم بزرگ باشیم.
پارك جى سونگ ستاره پیشــین فوتبال ملى کره جنوبى و 
بازیکن آسیایى ســال هیا نه چندان دور منچستریونایتد در 
آستانه بازى مهم ایران و کره جنوبى به ESPN واحد سئول 
گفت: یک ایران اروپایى مقابل کره جنوبى صف آرایى خواهد 
کرد. این تیم از لحاظ تاکتیکى و تکنیکى کامال اروپایى شده و 

خود این کشور در آسیا است با فوتبالى اروپایى.
شین تائه یونگ، سرمربى تیم ملى فوتبال کره جنوبى به تازگى 
دو چهره اروپایى کره جنوبى را به تیم ملى کشورش دعوت 
کرده تا کره جنوبى نیز برابر ایران بــا اروپایى هاى خود وارد 
میدان شود. ســون هئونگ-مین و کى سونگ-یئونگ دو 
لژیونر کره جنوبى هستند که در لیگ برتر جزیره مى درخشند.
در گزارش منتشر شده از ســوى ESPN آمده است: ایران 
استرس صعود ندارد اما مى داند که در یک بازى حیثیتى وارد 
میدان خواهد شد و دوست ندارد برابر رقیب دیرینه خود تن 

به شکست بدهد.
اگر کره جنوبى برابــر ایران به پیروزى برســد و همزمان، 
ازبکستان نیز برابر چین تن به شکســت بدهد، صعود کره 

جنوبى به جام جهانى قطعى خواهد شد.
پارك جى- سونگ، بازیکن کلیدى پیشین تیم ملى فوتبال 
کره جنوبى در آستانه بازى با ایران گفت: ایران در آسیا است اما 
رنگ و لعابش اروپایى است. آنها توانایى باالیى دارند و باید با 
تمام قدرت برابر ایران صف آرایى کنیم. امیدوارم هواداران نیز 

با فریادهایشان به ما کمک کنند. 

شاگردان علیرضا افضل در تیم فوتسال گیتى پسند که براى دیدار با مقاومت قرچک در 
هفته هشتم لیگ برتر فوتسال به این شهر سفر کرده بودند، در برابر این تیم با تساوى 

2 بر 2 متوقف شدند.
با این نتیجه گیتى پسند 17 امتیازى شــد و با یک بازى کمتر نسبت به مس سونگون 
صدرنشین و 21 امتیازى در رده دوم جدول رده بندى باقى ماند و به این ترتیب حتى در 
صورت برترى مقابل تأسیسات دریایى در دیدار معوقه، فعًال نمى تواند چشم به صدر 
جدول داشته باشد. مس ســونگون امروز با نتیجه 6 بر یک از سد لبنیات ارژن شیراز 
گذشت و صدرنشین باقى ماند. گیتى پسند شــانس آورد که تأسیسات دریایى مقابل 
آذرخش بندرعباس شکســت خورد وگرنه در صورت برترى تأسیســات، گیتى پسند 
جایگاه دوم جدول رده بندى را هم در پایان هفته هشــتم لیگ برتر به نفع این تیم از 

دست داده بود.

مدافع چپ جدید سپاهان بعد از پیروزى تیمش در دربى اصفهان، عنوان کرد که همیشه خودش را در فوتبال مدیون امیرقلعه نویى 
مى داند.

سعید آقایى بعد از پیروزى سپاهان در برابر ذوب گفت:“بازى خیلى خوبى بود. واقعا خوشحالم که با این برد دل هواداران را شاد کردیم. 
ذوب آهن مثل همیشه تیم خوبى بود. این تیم  در چندسال اخیر همیشه یکى از بهترین تیم هاى ایران بوده است و یک سرمربى بزرگ 
به نام امیر قلعه نویى دارد که من دو سال با او کار کردم و همیشه مدیونش هستم. آقایى که این دیدار یک موقعیت خطرناك را  در 
همان دقایق نخست بازى از دست داد در این باره گفت: ”واقعاً موقعیت خوبى بود و من هم اصًال این موقعیت ها را از دست نمى دهم. 
اما چون بدنم پایین بود توپ را درست ندیدم البته خوب هم  نچرخیدم  و توپ متاسفانه از دست رفت.  مدافع سپاهان بعد از تساوى هفته 
گذشته مقابل پارس جنوبى در پایان بازى از ناراحتى اشک ریخت. آقاى در این باره گفت: ”ما در بازى قبلى با پارس جنوبى بازى خوبى 
انجام دادیم. از حریف هم جلو بودیم اما یک اخراج اشتباه و یک پنالتى باعث شد دو امتیاز را از دست بدهیم.“ او افزود:“من  پیراهن 
هر تیمى را بپوشم با جان و دل برایش بازى مى کنم. از زمانى که به سپاهان آمدم هواداران حسابى شرمنده ام کرده اند. از همینجا به 

همه هواداران قول مى دهم از این به بعد هم هرچه در توان داشته باشم براى موفقیت تیم مى گذارم.“

زالتکو کرانچار سرمربى سپاهان با تیمى متحول شــده از هفته هاى پیش موفق به 
پیروزى در دربى اصفهان شد.سپاهانى ها که در شهرآورد اصفهان به قصد جبران نتایج 
هفته هاى پیشین پاى به میدان گذاشته بودند، با دو گل انصارى و على محمدى ذوب 
آهن را شکست دادند تا بعد از مدت ها فضاى آرامش بخش بر این باشگاه همیشه مدعى 
لیگ برتر حاکم شود.نتایج سه هفته اول سپاهان در لیگ طورى بود که حتى زمزمه 
اولتیماتوم و برکنارى کرانچار هم شنیده مى شد اما در نهایت شاگردان این مربى اهل 
کرواسى بازگشت به موقع و سر وقتى به لیگ داشتند.  واکنش کرانچار بعد از گل دوم 
این تیم به ذوب آهن جالب توجه بود، زمانى که او در حالتى شبیه به رقص شادى خود 
را در پیرانه سرى به نمایش مى گذارد.کرانچار محبوب سپاهانى ها است اما شاید در بد 
زمانى به اصفهان بازگشته. او البته امیدوار به درخشش و تالش هرچه بیشتر بازیکنان در

 بازى هاى آتى براى تکرار این پیروزى ها و حضور در جمع مدعیان لیگ است.

آقایى: سپاهانى ها شرمنده ام کرده اند   گیتى پسند از مس عقب افتادکرانچار دوباره جان گرفت

 عادت قلعه نویى
ایرانى با رنگ و 

لعاب اروپایى!

جزییات پرونــده ایران و عربســتان در دادگاه عالی ورزش 
محرمانه است و فعال مسووالن فدراسیون فوتبال از اظهارنظر 
رسمی در این مورد خودداري می کنند. با این وجود شنیده هاي 
غیررســمی حاکی از آن اســت که دادگاه عالی ورزش به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا دستور داده غرامت بازي نمایندگان 
ایران با عربســتان در زمین بی طرف را بپردازد. در این میان 
نکته عجیب به خسارت درخواســتی فدراسیون ما مربوط 
می شود؛ جایی که گفته می شود ایران بابت پنج بار میزبانی 
از تیم هاي عربســتانی در قطر (دوبار پرسپولیس و یک بار 
استقالل، استقالل خوزستان و ذوب آهن) تنها 200هزار دالر 
از AFC غرامت خواسته است. این یعنی 80هزار دالر بابت 
میزبانی پرسپولیس از الهالل و االهلی در عمان به این تیم 
پرداخت می شود و سه نماینده دیگرمان هم هر کدام حدود 

40هزار دالر براي یک نوبت میزبانی دریافت می کنند.
به نظر می رسد فدراسیون فوتبال در محاسباتش فقط 
هزینه سفر به عمان، اجاره استادیوم و بقیه مخارج 
عادي را محاسبه کرده، در حالی که شاید بزرگترین 
ضرر تیم هاي ایرانی از برگزاري این مســابقات در 

زمین بی طرف، به خاطر از دست دادن درآمد هنگفت 
بلیت فروشی بوده اســت. مثال همین بازي پیش روي 

پرسپولیس و االهلی عربستان اگر در آزادي برگزار می شد، 
بی تردید تمام صندلی هاي ورزشــگاه را پر می کرد و شاید 
درآمدي حداقل یک میلیارد تومانی را براي پرسپولیس به 
ارمغان می آورد. یادتان باشــد بر خالف لیگ، بلیت فروشی 
در آسیا کامال در اختیار باشگاه هاســت و پرسپولیس در دو 
میزبانی دیگرش قیمت بلیت ها را افزایش هم داده بود. خب 

حاال چطور ما براي چنین مسابقه اي فقط باید 40هزار دالر 
یا حدود 150میلیون تومان غرامت بگیریم؟ این که فقط پول 

سفر است. بعد آقایان می گویند ما برنده این پرونده شده ایم! 

کاله بزرگ بر سر پرسپولیس 

توقف شاگردان افضل در قرچک

عه نویى معموال فصل را خوب شــروع
بآهناو نیز بــا باخت در دربى اصفهان

نه هاى جدول ندارد.
یک برد ودو تساوى درسه هفته در دربى

برابر سپاهان مغلوب شد تا امیرقلعه نویى  
یلى خوب شروع نکند.

ر فصل جدید با ذوب آهن 
دســت آورده و آن هم
ر صفر برابر گسترش

وم بوده است.

نگان اه جام
ى بدون 
رر در ن و
ت دووو
ربى 
خوبى 

رترین 
 به حســاب 

 البته چند فصلى اســت که نتوانستهه
ـته اش را تکرار کنــد و حضورش در
شگاهى با ســاختار مناسب است این
د آورد که امسال مى تواند سال بازگشت

 باشد.

ویى همیشــه این موضوع مطرح است 
در ابتداى فصل نتایج خوبى نمى گیرند 
 فصل دوم و پایان مســابقات نزدیک 
ى قلعه نویى منسجم تر شده و بهتر امتیاز 
مین مسیر با استقالل و سپاهان قهرمان 
 آیا او با ذوب آهن هم مى تواند بعد از چند 

جمعمدعیان این فصل بپیوندد؟ 

ست در دربى اصفهان آن هم با نتیجه دو 
سختى را سپرى مى کند هرچند به اذعان
ن ذوب آهن این فصل تیم خوبى است.

ســرمربى تیــم فوتســال گیتــى پســند اصفهان ت قلعه نویى
گفت  به هــواداران تیــم مقاومت قرچــک، توهینى

 نکرده است.
علیرضا افضل سرمربى گیتى پسند در مورد حاشیه هاى 
اتفاق افتــاده در بــازى مقابــل قرچک و فحاشــى 
تماشــاگران به او، تصریح کرد: هیچ فحاشــى اتفاق 
نیفتاد و همه در ســالن تیم هاى خود را تشویق کردند! 
لیدر هــواداران قرچک به یک خبرنــگار محلى گفت 
افضل به ما فحاشــى کرده اســت. این خبرنگار از من 

پرسید که فحاشــى کرده ام یا نه؛ من هم گفتم اگر این 
لیدر چنین حرفى زده، راســت مى گویــد. من توهین 
کردم. کار خوبى هم کردم! آن خبرنگار هرچه پرســید 
من برعکس پاســخ دادم! اگر ناظــر داورى و نماینده 
فدراسیون فوتبال مى گویند فحاشى کرده ام، بله فحاشى

 کرده ام!
افضل خاطرنشــان کرد: آیــا تعظیم کردن و دســت 
بلنــد کــردن بــراى هــواداران، توهین محســوب 
مى شــود؟ تــا حاال چه کســى دیــده اســت که من 

به تماشــاگران تیمى توهین کنم؟ باشــگاه مقاومت 
البرز باید برنامــه بگذارد تــا این اتفاقــات رخ ندهد. 
مــن توهین هــاى زیــادى در ســالن هاى مختلف
 شــنیدم، اما اصًال برایم اهمیتى ندارد. این شــخص 
دنبــال این بــود که یــک چیــزى بگویــم و او هم 
بنویســد. زمانى که نظــرات کاربــران را در مورد این 
مصاحبــه و اتفاقاتــى کــه افتــاد، در یک رســانه 
مى خوانم، خوشــحال مى شــوم که همه مشغول من 

هستند!

 تعظیم و دست بلند کردن براى هواداران، توهین محسوب مى شود؟

وزیر ورزش و جوانان گفت: باید به ســرعت در سه 
چهار سال آینده زیرساخت هایى را براى فعال شدن 

اقتصاد ورزش فراهم کنیم.
مسعود ســلطانى فر با بیان اینکه اقتصاد ورزش در 
دنیا اقتصاد بزرگى اســت، این اقتصــاد را در ایران 
کوچک ارزیابى کرد. وزیــر ورزش و جوانان دلیل 
کوچکى اقتصاد ورزش ایران را فراهم نکردن ساز 
و کارهاى ورود بخش خصوصى به ورزش بصورت 

جدى عنوان کرد.
وزیــر پیشــنهادى ورزش و جوانان بــراى دولت 
دوازدهم ادامه داد: بنابراین بخش خصوصى واقعى 
بصورت جدى وارد صحنه ورزش نشده است. البته 
شرکت ها و کمپانى هایى آمده اند از جمله سپاهان، 
ذوب آهن، فوالد، ســایپا و پیکان امــا اینها بخش 
خصوصى، فعال و جدى ما نیستند بطوریکه بخش 

نیمه دولتى و نیمه خصوصى محسوب مى شوند.
سلطانى فر گفت: هنوز این شرایط به وجود نیامده 
که سرمایه گذارى فکر کند مى تواند اسپانسر یک 
باشگاه شود و ضمن کمک کردن درآمد اقتصادى 

هم داشته باشد.

  بخش خصوصى 
واقعى وارد ورزش 

نشده است

ینم که 
 خواهد 

بازى با 
ستقالل 
ین سن 
6د 28,6
ل دیگر

ال فقط 

 جوانى 
مجتبى 
کریمى 
ین تیم 
تظرى، 
 باالى 
 سجاد 
8دى 18
 گذشته 

تا حد زیادى باال آورد. 
در حــال حاضر ســتون فقرات 
اســتقالل را بازیکنانــى مثل 
مهدى رحمتى، خسرو حیدرى، 

ىىبىتبى ســرور چپاروف، مج
نننمان و پژ جبــارى
لکیل منتظرى تش
مى دهنــد که

همگــى باالى 
33 سال سن داند 

و طبیعى است که این 
بازیکنان براى ســال هاى طوالنى نمــى توانند در 

ترکیب این تیم به میدان بروند.
حاال شــاید بهتر بتوان به این نکته رســید که آیا 
3استقالل مى تواند تا ســال1403 در فوتبال آسیا
آقایى کند یا نه. البته علیرضا منصوریان در نقل 
و انتقاالت تابســتانى اقدام به جذب چند بازیکن 
جوان و گم نام کرد که بعید است آنها فعال بتوانند

کیفیتى در حد حضور در تیم اصلى پیدا کنند.

!140
رژه روى اعصاب

هواداران 
استقالل که از میان 

آنها بیش از 25 هزار نفر 
در استادیوم تختى حضور 

داشتند به شدت از شکست 
برابر سایپا عصبانى

 بودند
بر

محمدرضا خلعتبرى و محمد قاضى دو مهاجم سرشناس 
پدیده هنوز نتوانسته اند گلزنان درجه یکى براى این تیم 

در فصل جدید باشند.
پدیده مشــهد در حالى با 5 امتیاز یکى از تیم هاى میانه 
جدولى به حساب مى آید که هنوز بازیکنان مطرح این تیم 

عملکرد درخشانى نداشته اند.
زوج  محمدرضا خلعتبرى و محمــد قاضى دو مهاجم با 
تجربه  در خط حمله تیم پدیده امســال و در مجموع تا 
4 هفته یک گل به ثمر رســانده اند و این درحالى است 
که بیشتر بار گلزنى هاى این تیم در فصل جدید بر روى 

مدافعى مانند محمدرضا خانزاده بوده است.
قاضى و خلعتبرى در ســال هاى گذشته سابقه بازى در 
کنار هم و در دوتیم ذوب آهن و پرسپولیس را دارند. آنها 
هرچقدر در ذوب آهن اواخر دهه هشتاد روزهاى خوب و 
موفقى را داشتند بعد از آن هرگز نتوانستند چنین روزهایى 
را تکرار کنند.  آنها در پرســپولیس ساخته دست محمد 
رویانیان هم با هم مدتى همبازى شدند اما این روزهاى 
کوتاه نیز هرچند با یک نایب قهرمانى در لیگ برتر همراه 
بود اما در نهایت پایانى بــر روزهاى اوج این دو بازیکن 
به حساب مى آمد. این دو مهاجم از آن پس ضمن تغییر 

مداوم باشگاه ، جایگاهشان در تیم ملى را از دست داده 
و دیگر توسط کى روش به تیم ملى دعوت نشدند. این 
دو زمانى که مهاجمان گلزن و ملى پوش بودند آرام آرام 
جایگاهشان را در جدول گلزنان نیز از دست داده و هرسال 
از تیم هاى بزرگتر به تیم هــاى کوچکتر رفته اند. با این 
وجود، خلعتبرى و قاضى این بار در مشهد و در تیم پدیده 
هم بازى شده اند تا بار دیگر موفقیت هاى گذشته با ذوب 
آهن و پرسپولیس را تکرار کنند. هرچند محمد قاضى تا 
این هفته فقط یک گل براى تیمش زده و خلعتبرى هنوز 

موفق به گلزنى نشده است. 

  به یاد روزهاى خوب در ذوب آهن
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چهل تکه

مســئوالن امنیتى تایوان از حمله یک شــهروند چینى با شمشیر 
سامورایى به یکى از نیرو هاى امنیتى مقابل ساختمان ریاست دولت 
این جزیره خبر دادند. ساختمان ریاست دولت تایوان محل استقرار 
«تساى اینگ ون»، رئیس دولت این جزیره در تایپه قرار دارد. پس 
از روى کار آمدن رئیس جدید تایوان و مخالفت وى با موضع چین بر 
سر اینکه تایوان بخشى از «چین واحد» است مناسبات تایپه با پکن 

رو به سردى گرایید.
یک نیروى پلیــس تایوان گفت: «عامل حمله پس از شکســتن 

محفظه شیشه اى شمشیر سامورایى را سرقت کرد.»
وى با اشاره به پرچم چین که در کوله پشتى وى بود گفت: «فرد حمله 
کننده قصد داشت با حمل پرچم چین اهداف سیاسى خود را بیان 
کند.»  این فرد با نام «لو» پس از مقاومت نیرو هاى پلیس یکى از 

آنان را از ناحیه گردن مجروح کرد.

بیمارستان قصر گزارش پذیرش یک پسر 14 ساله که لباس 
مدرسه به تن دارد و در پى شلیک به ناحیه سر جان باخته بود با 

پلیس شهر حلوان (مصر) در میان گذاشتند.
تحقیقات پلیسى آغاز شد و در اولین قدم «خالد»، پدر این نوجوان 
مورد بازجویى قرار گرفت. پدر او که سابقه سرقت و فروش مواد 
مخدر نیز داشت پرده از راز هولناکى در خصوص مرگ فرزنش 
برداشــت. خالد در اظهارات خود گفت: «روز حادثه فرزندم را 
براى فروش مواد مخدر نزد یکى از مشتریان خود به نام "هشام" 
فرستادم و زمانى که فرزندم از او پول مواد را خواست او گفت بعداً 
با من حساب خواهد کرد اما پسرم اصرار کرد زیرا من به او گفته 
بودم به هیچ وجه بدون گرفتن پــول بازنگردد، همین موجب 
درگیرى میان او و هشام شد که در ادامه هشام با اسلحه شکارى 

به سمت او شلیک کرد.»

پلیس مهربان شــهر«تورنتو»ى کانادا پس ازدستگیرى پسر 
جوانى درفروشگاه، وقتى پى برد او براى حضور در جلسه مصاحبه 
استخدامى مجبور به سرقت لباس شده است، به جاى بازداشت 
متهم، برایش لباس خرید و آزادش کرد. افسر مهربان به رسانه ها 
گفت: «در حال گشــت در فروشــگاه بزرگى بودم که متوجه 
حرکات مشکوك پسر جوانى شدم. او که متوجه من نبود، یک 
جفت جوراب، یک کراوات ویک بلوز برداشت اما پیش از اینکه 
فرار کند، دستگیرش کردم. اما درحالى که به شدت شوکه  شده 
بود گفت مصاحبه اى کارى دارد و به محض اینکه سر کار برود 
پول لباس ها را به فروشگاه برمى گرداند. با شنیدن حرف هایش 
درحالى که به خوبى احساس کردم دروغ نمى گوید خودم پول 
لباس ها را دادم. او آن روز براى مصاحبه رفت و اســتخدام شد 

وحاال دوستان خوبى براى هم شده ایم.»

پلیس مهربان براى دزد، لباس خریدهشام، پسر خالد را کشتحمله با شمشیر سامورایى در تایوان  030201

عامل جنایت هولناك ســرهاى بریده زن و مرد جوان 
در خیابان شیخ بهایى پس از دستگیرى خواهان اعدام 
شدنش است.  ســاعت 8 صبح 11مرداد راننده اتوبوس 
شــرکت واحد در حال عبور از خیابان شــیخ بهایى بود 
که داخل زمین خاکى چشــمش به دو ســر افتاد. ابتدا 
تصور کــرد که آنها ماکت یا مجســمه هســتند وقتى 
نزدیک شد فهمید که سرها متعلق به زن و مردى جوان 
اســت و پلیس را خبر کرد. با حضور قاضى سیدسجاد 
منافى آذر، بازپرس جنایــى تهران و تیمى از کارآگاهان 
اداره دهم آگاهى تحقیقات براى کشــف این راز شروع 

شد.
به نظر مى رسید که قاتل پس از رها کردن سرها، آنها را 
آتش زده و محل را ترك کرده بــود اما خیلى زود آتش 
خاموش شده و چهره ها قابل شناسایى بود. هیچ ردى از 
عامل جنایت و سایر اعضاى بدن مقتوالن در محل نبود. 
احتمال مى رفت که قاتل بقایاى اجساد را در محل هاى 

دیگرى رها کرده باشد.
به این ترتیب با دستور دکتر محمد شهریارى، سرپرست 
دادسراى جنایى تهران، جستجو در محل هاى بازیافت 
زباله شروع شــد. حدس قاضى شهریارى درست از آب 
درآمد و 24ساعت بعد نیم تنه و پاى زن جوان در محل 
بازیافت زباله کشف شد. آزمایش DNA مشخص کرد که 
آنها بقایاى جسد زن جوان هستند. قدم بعدى شناسایى 
هویت قربانیان بود. به همین دلیل کارآگاهان جنایى به 
بررسى پرونده هاى مربوط به افراد گمشده پرداختند اما 

نتیجه اى به دست نیامد.
کارآگاهــان در ادامه به ســرنخ هایى از یک خودروى 
لندرور دست یافتند. این خودرو ساعتى قبل از پیدا شدن 
سرها، در آن محل دیده شده بود. از آنجا که این خودرو 
خاص بود و تعداد زیادى از این ماشــین در ایران وجود 
نداشت، بررسى ها ادامه یافت و معلوم شد پیرمردى که 
در نزدیکى محل رها شدن سرها زندگى مى کند صاحب 

یکى از همین خودروهاست.
او در یک خانه ویالیى 200متــرى در امیر آباد زندگى 
مى کرد و همراه وى همسر، پســر و عروسش زندگى 
مى  کردند اما به گفته همســایه ها مدتى بود که از پسر 
جوان و همسر او خبرى نبود. همین کافى بود تا پیرمرد 
دستگیر شود. او در ابتدا مدعى شد که بى گناه است اما 
در ادامه سرنخ هایى به دست آمد که باعث شد وى قفل 
سکوت را بشکند. او اعتراف کرد که مقتوالن پسرخوانده 

و عروسش هستند و وى آنها را به قتل رسانده است.
پیرمرد 75ســاله بــراى تحقیق به دادســراى جنایى 
تهران منتقل شد. او چهار لیســانس ازجمله مدیریت، 
 حســابدارى و امور بانکى دارد و مى گوید که اذیت هاى 
پسرخوانده اش او را به جایى کشــاند که دست به این 
جنایت بزند. در خانه وى سه اسلحه شکارى کشف شد 

که همه آنها مجوز داشتند و با یکى از آنها که متعلق به 
60سال پیش اســت جنایت رخ داده بود. عامل جنایت 
وقتى مقابل محمد شــهریارى، سرپرســت دادسراى 
جنایى تهران قرار گرفت، جزئیات جنایت را شرح داد که 
در ادامه سئوال و جواب هاى رد و بدل شده بین قاضى و 

متهم را مى خوانید:
 چه شد که فرد تحصیلکرده اى مثل تو 

تبدیل شد به یک جنایتکار؟
من، پســر بزرگ کردم که در پیرى عصاى دستم شود 
اما شد بالى جانم. دیگر خسته شده بودم و جانم به لبم 

رسیده بود. براى همین تصمیم به قتل گرفتم.
بیشتر توضیح بده.

«شهرام»(مقتول) پسرخوانده ام بود و من از بچگى او را 
بزرگ کردم. داستانش مفصل است. خواهرزنم سال ها 
قبل همسر دوم مردى شد و مدتى با او زندگى کرد. آنها 
صاحب پسرى شدند که اســمش را شهرام گذاشتند اما 
آن مرد براى اینکه همسر اولش متوجه این راز نشود از 

خواهرزنم جدا شد.
خواهرزنم به همراه نــوزادش به خانه مــا آمد. از آنجا 
که من مشکل داشــتم و نمى توانستم بچه دار شوم، به 

خواهرزنم پیشنهاد دادم که پســرش را ما بزرگ کنیم. 
او هم قبول کرد. شــهرام را از نوزادى من و همســرم 
بزرگ کردیم. خواهرزنم هــم مدتى بعد از خانه ما رفت 
و شــهرام پیش ما ماند و گاهى به دیدن مادر اصلى اش 
مى رفت. حتى زمانى که شهرام 15سالش بود به همراه او 
و همسرم به مکه رفتیم و خیلى برایش زحمت کشیدم. 
از بچگى هرچه مى خواست تهیه مى کردم؛ با این حال در 
تربیت او موفق نبودم. ششم ابتدایى بود که درس را رها 
کرد. برعکس من که چهار لیســانس گرفتم، عالقه اى 
به درس نداشت. 20سالش که شــد در دام مواد مخدر 
روانگردان گرفتار شــد. دوســتان ناباب داشت و دیگر 

نمى دانستم چه کنم.
از مادر اصلى اش کمک نخواستى؟

او ده سال پیش به سرطان مبتال و فوت شد. شهرام، من 
و همسرم را به عنوان پدر و مادر قبول داشت و همیشه 

پیش ما بود.
شهرام چه کاره بود؟

مدتى در مکانیکى کار کرد، مدتى هــم نجارى. بعد با 
پیکان مسافرکشــى مى کرد. مدتى هم در فرودگاه کار 
 کرد و راننده بود اما این اواخر آنقدر اعتیادش شدید شده 

بود که دیگر سرکار نمى رفت و من خرجش را مى دادم.
خودت چه کاره اى؟

من پیش از انقالب در بانــک کار مى کردم. بعد در دفتر 
نخست وزیرى مشغول به کار شدم و با یک نهاد امنیتى 
در دوران پیش از انقالب هم همکارى داشــتم. وضع 
مالى ام خوب بود. پدرم هم کارمند شــرکت نفت بود و 
خیلى کمکم کرد. پس از انقالب هم در شــرکت هاى 
خصوصى کار مى کردم و مشــکل مالى نداشتم. اقامت 
کشور انگلستان را دارم و در ســال 52چندسالى در آن 

کشور به همراه همسرم زندگى کردیم.
از جزئیات جنایت بگو چه شــد که 
دست به قتل پسرخوانده و عروست 

زدى؟
هشت سالى مى شد که شهرام با دخترى به نام «نرگس» 
آشــنا شــده و با او ازدواج کرده بود. از وقتى که نرگس 
با پســرم ازدواج کرد خانواده اش او را طرد کردند چون 
راضى به این ازدواج نبودند. البته حق هم داشتند چون 
پســرم اعتیاد داشــت و مدتى بعد نرگس را معتاد کرد. 
شــهرام این اواخر مدام من و همســرم را کتک مى زد 
تا جایى که از او شــکایت کردم و بازداشت شد اما دلم 

نیامد و رضایت دادم و آزادش کردند. من آنقدر شهرام را 
دوست داشتم که خانه 200مترى ام را براى بعد از مرگم 
به نامش زده بودم. حتى حق امضاى تمام حساب هایم 
را داشــت و مى توانســت به راحتى با امضاى خودش 
پول برداشت کند اما او نمک نشــناس بود. آخرین بار 
5مرداد ماه بود که حســابى مرا کتک زد و من بار دیگر 
شــکایت کردم اما باز دلم به رحم آمد و رضایت دادم. 
هشــتم مرداد ماه بود که تصمیم به قتل او گرفتم. براى 
همین همسرم را که پاهایش پیچ خورده وگچ گرفته بود 
به خانه خواهر دیگرش در پرند بردم و به خانه برگشتم. 
یکى از اسلحه هاى شــکارى ام را که متعلق به 60سال 
پیش است برداشتم، داخلش پنج فشنگ گذاشتم و آن 
را زیر تخت پنهان کردم. ساعت 11شب بود که باز پسرم 
شروع کرد به فحاشى. من به اتاق برگشتم و اسلحه را
 برداشتم. پسرم اســلحه را که دید شــوکه شد اما من 
دیگر خسته شده بودم گلوله اى شلیک کردم که به زیر 
چشمش خورد. بعد از آن عروسم صداى گلوله را شنید و 
به سمت ما آمد. به سمت او هم گلوله اى شلیک کردم. 
او فرار کرد و بــه اتاقش رفت و زیر تخت پنهان شــد. 
به طرفش رفتم و تیر خالص را به او و پســرم شلیک 

کردم.
بعد چه کردى؟

آن شب با اره برقى جسد شــهرام را مثله کردم. بقایاى 
جســد را داخل چند نایلون گذاشــتم و هــر یک را در 
سطل هاى زباله در خیابان کریمخان انداختم اما سرش 
را با خودم نبردم. پس از آن سر را با خود به زمین خاکى 
بردم و در آنجا آتش زدم. به خانه برگشــتم و خوابیدم. 
وقتى بیدار شدم سراغ جسد نرگس رفتم و او را هم مانند 
شهرام مثله کردم. ســر او را هم به خیابان شیخ بهایى 

بردم و آتش زدم.
در این مدت اخبــار این حادثه را در 
فضاى مجازى و روزنامه ها نخواندى؟
نه. من اصًال خط موبایل ندارم چون به نظرم تکنولوژى 
آرامش را از خانواده ها مى گیرد. روزنامه هم نمى خوانم و 
سرم بیشتر با گل و گیاه باغچه خانه ام گرم است. راستش 
اصًال فکر نمى کردم که لو بروم و اگر مى دانستم سرها 
را در جاى دیگرى دفن مى کردم. اگر اخبار را مى خواندم 
قطعًا فرار مى کردم و به انگلیس مى رفتم اما حاال دوست 

دارم زودتر اعدام شوم.
سابقه دارى؟

نه. اعتیاد هم ندارم. حتى بیمارى روحى و روانى هم ندارم. 
پس از قتل همه جاى خانه را تمیز کردم تا اگر همســرم 
برگشت متوجه ماجرا نشود. مى خواستم به او بگویم شهرام 
با نرگس رفته اند تا جاى دیگرى زندگى کنند اما خیلى زود 
دستگیر شدم. در این مدت هر وقت دوستانش سراغ شهرام 

را مى گرفتند به آنها مى گفتم که از خانه من رفته اند.

اعترافات پدرخوانده به تکه تکه کردن عروس و داماد 

پنج شنبه شــب گذشته ســارقان به منزل 
«حمیدرضا صدر» دستبرد زده اند و بسیارى 
از اطالعات او را دزیده اند. لپ تاپ، هاردهاى 
اطالعاتى و وســایل شــخصى منــزل او 
چیزهایى بوده اند که در این حادثه از سوى 
سارقان ربوده شده اند. حتى کتاب اخیرى که 
او درباره «شــاپور بختیار» مى نوشته و البته 
آرشــیوى از ورزش ایران که او جمع آورى 

کرده بود. 
ضمن اینکه حمیدرضا صدر تنها مفســرى 
اســت که در حال جمــع آورى این بخش 
از خاطرات ورزشــى اســت. صدر وقتى به 
خانــه برگشــته متوجــه این اتفاق شــده 
و چنیــن حادثــه اى از این نظر بــراى او 
بسیار دردناك اســت که چیزهاى دزدیده 
شــده حاصل ســال ها دســترنجش بوده 

است.
صدر در ایــن رابطه مى گویــد: «اطالعات 
دزدیــده شــده چیزهایــى اســت که من 
ســال ها براى به دســت آوردنشان زحمت 
کشــیده بودم و به درد کســى نمى خورد. 
فقط امیدوار هســتم که اطالعاتــم نابود 
نشــوند و امیدوارم مأموران نیروى انتظامى 
آنها را پیدا کنند و بتواننــد از آنها نگهدارى 
کنند. ی ا هرکســى کــه آن اطالعــات را 
در دســت دارد، بدانــد چقــدر بــا ارزش 
هستند و از آنها نگهدارى کند و به صاحبش 

برساند.»

شــامگاه پانزدهم مرداد 95 پسر جوانى به پلیس آگاهى 
ورامین رفت و از ناپدید شدن پدر 60 ســاله اش به نام 
«حبیب» خبر داد. وى گفت: «دیروز پدرم از خانه بیرون 
رفت و دیگر بازنگشت. گوشى موبایل او خاموش است و 

مى ترسم بالیى سرش آمده باشد.»
تالش پلیس براى افشاى راز ناپدید شدن مرد سالخورده 
آغاز شده بود که پلیس جنازه این مرد را در حاشیه ورامین 
پیدا کرد. شواهد نشان مى داد این مرد با ضربه هاى چاقو 

کشته شده است.
جنازه به سردخانه پزشکى قانونى منتقل شد و پلیس به 
تحقیق پرداخت. در بررسى ها روشن شد گوشى موبایل 
پیرمرد و 150 هزار تومان پول نقدى که همراه داشــت 
سرقت شده اســت. در حالى که فرضیه جنایت با انگیزه 
ســرقت قوت گرفته بود پلیس بــه ردیابى تماس هاى 
تلفنى گوشى گمشده قربانى پرداخت و یک پسر جوان 
به نام «عزیز» را یافت و وى را بازداشــت کرد. عزیز 30 
ساله که عراقى االصل است در بازجویى هاى مقدماتى 
خودش را بى گناه خواند امــا در بازجویى هاى بعدى به 
قتل اعتراف کرد و گفت در دفاع از خودش دست به این 

جنایت زده است.
به دنبال بازسازى صحنه جرم، عزیز در شعبه 11 دادگاه 

کیفرى یک اســتان تهران در حالى پاى میز محاکمه 
ایستاد که چهار دختر و دو پســر قربانى براى وى حکم 

قصاص خواستند.
در ان جلسه متهم گفت: «سال 93 غیرمجاز وارد ایران 
شــدم تا زندگى تازه اى را در ایران آغــاز کنم. در ایران 
دنبال کار مناسبى مى گشــتم و مى خواستم زندگى ام 
را سروسامان بدهم. یک ماه قبل از قتل در خیابان قدم 
مى زدم که یک پسر جوان جلوى راهم را گرفت و از من 
پول خواست. ده هزار تومان به او پول دادم و گفتم بهتر 

است شغل مناســبى براى خودش پیدا کند اما او دست 
بردار نبود و براى گرفتن پول بیشــتر اصرار مى کرد که 
با او درگیر شدم. همان موقع "حبیب" که از خیابان مى 
گذشت وارد دعوا شد و به هواخواهى از من با پسر سمج 
درگیر شد. وقتى دعوا تمام شد از پیرمرد تشکر کردم و او 
شماره تلفنم را از من گرفت. چند روزاز این ماجرا گذشته 
بود که او با من تماس گرفت و با من قرار مالقات گذاشت. 
به دیدن او رفتم و سوار ماشینش شدم اما او مرا به یکى از 
خیابان هاى خلوت حاشــیه ورامین برد و با تهدید چاقو 
آزارم داد. یکبار دیگر نیز به تله پیرمرد افتادم اما وقتى براى 
ســومین بار با من تماس گرفت در جیبم کارد آشپزخانه 
پنهان کردم و به دیدن حبیب رفتم. وقتى مى خواســت 
مرا آزار دهد به رویش چاقو کشــیدم و او را کشتم. من 
براى دفاع از خودم مجبور به چنین کارى شــدم. اما باور 
کنید پول هایش را ندزدیدم.من فقط گوشى موبایل او را 

شکستم تا از طریق شماره تلفنم ردیابى نشوم.»
در پایان جلســه و با توجه به اعتقاد متهم به مهدورالدم 
بودن قربانى، قضات دادگاه وى را از قصاص معاف کردند 
و او را به پرداخت دیه و ده سال زندان محکوم کردند. این 
حکم در شعبه چهارم دیوان عالى کشور تحت رسیدگى 

موشکافانه قرار گرفت و تأیید شد.

ســاعت هاى پایانى روز پنج شــنبه هفته گذشته پیکر 
نیمه جــان کودك یک و نیم ســاله اى بــه اورژانس 
بیمارســتان امام رضا(ع) شهرستان ســیرجان منتقل 

شد.

آثار بریدگى بســیار شدید در مچ دســت و شکستگى 
استخوان هر دو دســت و آثار کبودى و سوختگى روى 
بدن این کودك باعث مطرح شدن فرضیه کودك آزارى 
شد. جراحات شدید بدن این کودك سبب انتقال وى به 

کرمان به منظور درمان شد.
پلیس ســیرجان تحقیقات خود را براى پــى بردن به 
علت و پشــت پرده ماجــراى این کودك آغــاز کرده

 است. 

دقایقى از ساعت دو بامداد جمعه گذشته بود که دو جوان 
نقابدار با موتورســیکلت به خودروى سوارى ال نود در 
خیابان طالقانى نیشابور نزدیک شدند و به سمت خودرو 

تیراندازى کردند. 

آنها پس از تیراندازى، به سرعت متوارى شدند. در این 
ماجرا خانم 50 ساله که راننده خودروى نوك مدادى بود 
جان باخت و دختر 21ســاله اش که زخمى شده بود به 

بیمارستان انتقال یافت. 

رئیــس پلیــس شهرســتان نیشــابور در ایــن باره 
گفت: با اعالم ایــن تیراندازى مرگ بــار کارآگاهان 
پلیــس آگاهــى و تمامى تیــم هاى گشــتى پلیس 
نیشــابور بــه صــورت آمــاده بــاش وارد عمــل 
شــدند. تحقیقات ابتدایى نشــان مى داد مادر و دختر 
از عروســى باز مى گشــتند و پس از خرید دارو از یک 

داروخانه به سمت خانه خود در حرکت بودند.
سرهنگ حسین بیات مختارى افزود: پلیس با پیگیرى 
ســرنخ هاى موجود با اجراى طرح مهــار و در کمتر از 
هفت ســاعت متهم اصلى پرونده و دو همدســتش را 

دستگیر کردند.
وى در پایــان بیان کــرد: متهــم اصلــى پرونده در 
اظهارات خود ادعا کرد که دامــاد قبلى مقتول بوده که 
پس از طالق همســرش به دلیل اختالف هاى قبلى،

تصمیم به چنین اقدامى مى گیرد. تحقیقات در این باره 
ادامه دارد.

دزدى اطالعات از 
کارشناس مشهور 

فوتبال 

پیرمرد را کشتم چون 3 بار مرا آزار داد 

آزار کودك 18 ماهه در کرمان 

داماد در نیشابور مادر زنش را به رگبار بست 



فناورىفناورى 15153016 سال چهاردهمیک شنبه  29 مرداد  ماه   1396

پس از شــایعات فــراوان، ســرانجام گوشــى موبایل 
«سامســونگ گلکســى اس 8 پالس دو ســیم کارت» 
 (Plus Dual SIM Samsung Galaxy S8)
با مشخصات فنى کم نظیرى که تنها در محصوالت همین 

شرکت قابل رؤیت هستند، معرفى شد. 
پردازنده  قدرتمند، نمایشــگر بزرگ با کیفیت بسیار باال، 
دوربین هاى اصلى و سلفى با عملکرد فوق العاده از جمله  
این امکانات هستند که گلکسى اس 8 پالس را در زمره  
محصوالت کارآمد بــازار قرار مى دهند. یار همیشــگى 
 Super AMOLED محصوالت سامسونگ، فناورى
این بار در نمایشــگرى 6,2 اینچى به خدمت گرفته شده 
است که با تراکم پیکسلى 529 پیکســل بر اینچ، از نظر 

وضوح و شفافیت در رده  باالیى قرار مى گیرد. 
سامسونگ براى محافظت از نمایشگر محصول جدیدش، 
نســل پنجم از محافظ گوریال گلــس را انتخاب کرده و 
گواهینامه  IP68 را براى محافظت از بدنه  گلکسى اس 8 
پالس در مقابل گردوغبار و آب تا عمق 1/5 متر و به مدت 

30 دقیقه برگزیده است.

 اس 8 پالس هم همانند همتایان پیشــین خــود، با دو 
پردازنده  اســنپدراگون و اگزینوس در اختیار کاربران قرار 
خواهد گرفت که نسخه  اســنپدراگون آن تنها منحصر به 

کشور آمریکاست. 
نسخه  اگزینوس این محصول با تراشه  اگزینوس 8895 
عرضه مى شــود که با پردازنده  8  هسته اى اش با سرعتى 
مثال زدنى، به پردازش اطالعات خواهد پرداخت و قدرتى 
بســیار باال را ارائه خواهــد کرد. در کنــار این مجموعه  
سخت افزارى، 4 گیگابایت رم هم وجود دارد که در مقایسه 
با گلکســى اس 7 افزایش نیافته اســت. این محصول با 
داشتن حافظه  داخلى 64 گیگابایت مى تواند تا حد زیادى 
پاســخگوى نیاز کاربران در ذخیره ســازى اطالعات و 

فایل هاى صوتى و تصویرى موردنیازشان باشد. 
بااین حال قابلیت پشــتیبانى از کارت حافظه  جانبى هم 
در اس 8 پالس در نظر گرفته شــده اســت که مى تواند 
این فضا را تا 256 گیگابایت دیگر افزایش دهد. البته باید 
بدانید کاربرد شیار دوم براى ســیمکارت و کارت حافظه  
جانبى مشترك است و در صورت استفاده از یکى استفاده 

از دیگــرى امکانپذیر نخواهد بود. شــاید دوربین اصلى
 اس 8 پالس در عدد مگاپیکسل در مقایسه با محصوالت 
دیگر سامسونگ کم فروغ تر باشــد؛ اما با توجه به دریچه  
دیافراگم و سایز سنسورش، حرف هاى بسیارى براى گفتن 
دارد. این در حالى است که سامسونگ در دوربین محصول 
جدیدش، تغییر چندانى ایجاد نکــرده و دوربینى با همان 

مشخصات اس 7 به کار گرفته است. 
این دوربین به لرزش گیر اپتیکال تصویر هم مجهز شده 
است تا هیچ چیز از جمله لرزش دست نتواند کیفیت تصاویر 

شما را تحت تأثیر قرار دهد. 
دوربیــن ســلفى گلکســى اس 8 پالس، سنســورى 
8مگاپیکســلى با دریچه  دیافراگم باز تــر دارد که حاال 
مى تواند نور بیشترى جذب کرده و درنتیجه تصاویر بهترى 

ثبت  کند. 
در نهایت باید اشــاره کنیم در کنار تمامى این امکانات، 
باترى 3500 میلى آمپر ساعتى از نوع لیتیوم یون زیر قاب 
پشتى اس 8 پالس وجود دارد که مى تواند با قدرت زیاد، به 

تأمین انرژى این محصول بپردازد.

Western Digital Red Edition 2TB 64MB Cache Internal Hard Drive WD20EFRX

هنگامى که براى خریدن یک هارد دیسک معیار کیفیت باشد، کمتر 
کســى اســت که در مورد قطعات کامپیوتر اطالع داشته باشد و 
بالفاصله اسم کمپانى وسترن دیجیتال در ذهنش نقش نبندد و یا 
کمپانى وسترن دیجیتال را نشناسد. این کمپانى در سال 1970 
میالدى تأسیس و در زمینه محصوالت شبکه و درایوهاى 
ذخیره سازى شروع به کار کرده است. البته در حال حاضر 
هارد دیسک هاى اینترنال و اکسترنال این کمپانى بسیار 
مطرح هستند و از رقابتى ترین محصوالت این شرکت 
به حساب مى روند. وسترن دیجیتال در اواسط سال 
2012 ســرى قرمز (RED) هارد دیسک هاى 
اینترنال (داخلى) خود را معرفى کرد. این سرى از 
هارد دیسک ها پایدارى خوبى دارند و از عمر 
باالیى نیز برخوردار هســتند، همچنین با 
انواع پیکربندى هاى ذخیره سازى مانند 
RAID سازگارى کامل دارند. کمپانى 
وسترن دیجیتال سرى RED را براى 
استفاده در ذخیره سازهاى تحت شبکه یا 
همان NASها و به منظور ذخیره کردن اطالعات در 
شبکه هاى خانگى و یا ادارى کوچک و یا براى ذخیره اطالعات حساس و 
به کارگیرى درایو براى پیکربندى RAID طراحى و تولید کرده است. هارد دیسک هاى داخلى سرى RED براى 
استفاده در مکان هایى که اطالعات بسیار مهم و زیادى را در شبکه و یا در حالت پیکربندى RAID جابه جا مى کنند، 
ایده آل هستند زیرا هارد دیسک هاى سرىRED  نســبت به هارد دیسک هاى معمولى، خطر از دست دادن داده ها 
در هنگامى که درون یک NAS قرار دارند و یا در پیکربندى RAID استفاده مى شوند را ندارند. هارد دیسک هاى 
وسترن دیجیتال از رابط بسیار سریع SATA III با سرعت 6 گیگابایت بر ثانیه و حافظه کش 64 مگابایت و در شش 
ظرفیت 1، 2، 3، 4، 5 و 6 ترابایت تولید و به بازار عرضه شده اند. البته سرى قرمز دو ظرفیت 750 گیگابایت و 1 ترابابیت 
نیز دارد که با حافظه کش 16 مگابایت تولید شده اند ولى قدیمى هســتند. هارد دیسک هاى سرى RED ازسرى 
Green قوى تر و سریع تر هستند ولى مانند سرى گرین مصرف پایین انرژى دارند و از 35 درصد عمر بیشتر نسبت 
به هارد دیسک هاى دیگر برخوردار هستند. از دیگر ویژگى هاى هار دیســک هاى سرى RED  مى توان به وجود 
فناورى IntelliPower براى کاهش توان مصرفى و افزایش کارآیى و پایدارى هارد دیسک، بهره برى از فنا ورى 
NASware براى سازگارى هرچه بیشتر با ذخیره سازهاى تحت شــبکه به منظور استفاده در شبکه هاى کوچک 

ادارى و خانگى و مقاوم بودن در برابر لرزش و تکان هاى مکرر و عملکرد یکنواخت در حالت هاى مختلف، اشاره کرد.

محققان دریافتــه اند که اتصــاالت USB یک خطر 
امنیتى در فرآیند تبادل و جابه جایى اطالعات محسوب 

مى شود.
بر اســاس گزارش NEWATLAS، به گفته این 
محققان اتصاالت USB مى تواند داده ها و اطالعات 
خصوصى و مهم کاربران را از طریق دیگر انشعابات به 

پورت هاى مجاور نشت دهد.
براى اینکه بخواهیــد از امنیت تبــادل اطالعات خود 
مطمئــن شــوید فقــط از طریــق اتصــاالت کابلى 
بین رایانه خود و ســایر دســتگاه هاى جانبى استفاده

 کنید و به این شیوه امنیت رایانه و امنیت داده هاى خود 
را حفظ کنید.

بررســى محققــان بــر روى بیــش از 90 درصــد از 
50 دستگاه کامپیوترى از برند هاى مختلف و چند هاب

  خارجى نشان داد که به هنگام اتصال یک هاب با پورت 
USB، یک نوســان ولتاژ بین رایانه و دستگاه جانبى 

اتفاق مى افتد.
به گفته دکتر «یوال یاروم» نشت متقاطع کانال به کانال 
در اتصاالت با پورت هاى USB، همچون نشت آب از 

لوله ها رخ مى دهد؛ درواقع داده ها و اطالعات از طریق 
نوســان ولتاژ بین خطوط بــه پورت هاى مجاور 

منتقل مى شود.
یاروم گفت: «تصور مى شود که 

امنیت اطالعات فقط در مسیر 
ارتباط مستقیم با کامپیوتر 

حفظ مى شود و به 

این شیوه دستگاه شما از خطرات بالقوه حفظ مى شود و 
دچار آسیب نمى شود.» 

نکته جالب توجه و مهم اینکــه اتصاالت USB فقط 
مربوط به دســتگاه هــاى USB به صــورت هاب 
نمى شود بلکه صفحه کلید، اسکنر هاى مختلف از جمله

 اســکنر اثر انگشــت که به 
صــورت USB بــه کامپیوتر 
وصــل مى شــوند نیــز بــه راحتى 
مى توانند اطالعات شما را در معرض خطر 

قرار دهند.
یاروم افزود: «پیام اصلى این تحقیق این است که مردم 
نباید هیچ بانک اطالعاتى یا سیســتم کامپیوترى را به 
USB متصل کنند، مگر اینکه آنها بتوانند به طور کامل 

به آن اعتماد کنند.»
 USENIX نتایج این تحقیقات در نشســت امنیتى
که هفته آینده در ونکوور کانادا برگزار خواهد شــد ارائه 

مى شود.

Softros LAN Messenger یک نرم افزار مسنجر و برقرارى ارتباط از طریق شبکه (LAN) با کارایى و استفاده بسیار 
آسان است که از امنیت و تأثیرگذارى باالیى هم برخوردار است.

 Softros LAN Messenger به هیچ گونه سرورى براى اجرا نیاز ندارد و به سادگى هر چه تمام تر مى توانید آن را نصب 
و راه اندازى کنید، این نرم افزار بسیار مناسب براى دفاتر و ادارت کار است . نرم افزار داراى قسمت هاى تنظیمات دستى خوبى 
است که مى توانید به وسیله آن ها اتصال بین کامپیوتر با کامپیوتر را برقرار کنید یا یک اتاق چت گروهى راه بیاندازید و به سرعت 

پیام هاى مهم و دستورات را به صورت پیام ارسال کنید .
توانایى ارسال فایل ها از طریق کشیدن و رهاکردن (drag-and-drop) در نرم افزار با سرعت بسیار باال هم وجود دارد و 

مى توانید به این وسیله به انتقال فایل بین همکاران و کارکنان بپردازید .
تمامى اطالعات و فایل هاى منتقل شده توسط نرم افزار به صورت پیچیده رمز گذارى مى شود و از شبکه شما خارج نخواهد شد 

پس مى توانید مطمئن باشید که اطالعات و فایل هاى شما به دست افراد دیگر نخواهد افتاد .

The Hunt for the Lost Ship بازى جدید 
و سرگرم کننده در سبک بازى هاى ماجراجویى 
 Syntaxity و فکرى از استودیوى بازى سازى
براى اندروید است که با قیمت 0/99 دالر در 
گوگل پلى عرضه شــده و تا به امروز بیش از 
50 هزار بار توسط کاربران اندرویدى سراسر 
جهان خریدارى شده اســت . همانطور که از 
اسم بازى مشخص است شــما در این بازى، 
ماجراجویى جدیدى را براى رسیدن به کشتى 
دزدیده شده توســط دزدان دریایى آغاز مى 
کنید و مى بایست ده ها پازل و معماى مختلف 
را پشت سر بگذارید و صدها اشیاى مخفى را 
یکى پس از دیگرى پیدا کنید! کشتى اى که به 
دنبال آن هستید شامل گنجینه اى گران بهاست 
که شما براى رســیدن به آن باید تا مى توانید 
تالش کنید! اگر از عالقــه مندان به بازى هاى 
ماجراجویى و اشیاى مخفى هستید که بر خالف 
بازى هاى مشــابه داراى حجمى کمتر از 100 
مگابایت باشد و براى ساعت ها مشغولتان کند 
و کمتر از یک روز بتوانی د تمامش کنید ما به شما 
 The Hunt for the Lost Ship بازى جالب

را پیشنهاد مى دهیم.

یک شرکت آمریکایى اعالم کرده در حال ساخت خودروى پرنده اى است که قابلیت 
اوج گیرى و فرود عمودى (VTOL) را داشته باشد.

چنین قابلیتى به این سامانه دوسرنشینه امکان پرواز و فرود در هر جایى را بدون نیاز 
به باند پرواز طوالنى مى دهد.

شرکت هوافضاى DeLorean واقع در لس آنجلس، نمونه هاى مفهومى این وسیله 
نقلیه را ارائه داده  و امیدوار اســت ظرف یکسال آینده نمونه اولیه تمام سایز آن را ارائه 

دهد.
این نمونه اولیه طورى، طراحى خواهد شد که تمام برقى باشد و بتواند تا مسافت 120 
مایل را طى کند. خودروىDR-7 قادر خواهد بود در ارتفاع هاى باال کارآیى مناسبى 

داشته باشد و مانند یک خودروى مسابقه فرمول یک عمل کند.
این فناورى داراى بدنه کامپوزیت خواهد بود و بال ها و ساختار صندلى هاى پشت سر 
هم، وزن آن را براى مانور و سرعت هاى باال به حداقل مى رسانند. همچنین، طول این 
خودرو بیش از 6 متر و عرض آن حدود 5/5 متر خواهد بود و یک جفت بال آن در عقب 

و یک جفت دیگر در جلو خواهد بود.
هنگام ذخیره برق در حالت فرود، بال هاى این سیستم باز خواهند شد و این موضوع، 
فرآیند ذخیره سازى را ســاده خواهد کرد. دو ملخ بزرگ نیز، اوج گیرى و حرکت رو به 
جلوى آن را ممکن خواهند کرد و این ملخ ها در طول اوج گیرى به صورت افقى و در 

حالت پرواز به صورت عمودى خواهند چرخید.
شرکت سازنده دو مدل مفهومى از فناورىDR-7   را ارائه داده که یکى از آنها داراى 

طول 75 سانتیمتر است و دومى هم دو سوم اندازه  نمونه نهایى است.
هنوز بهاى این خودرو براى بازارهاى تجارى مشخص نشده است. 

یک دانشمند ایرانى الگوریتمى ساخته که نشان مى دهد 
کلیک کردن روى لینک هاى مختلف چه اطالعاتى از 

کاربر را فاش مى کند.
«مهســا تازیکى» محقق ایرانى دانشگاه پلى تکنیک 
فدرال لوزان(EPFL) الگوریتمى ســاخته که نشان 
مى دهد با کلیک کردن روى لینــک هاى مختلف در 
مرورگرها چه اطالعاتى از کاربر فاش مى شــود. این 
الگوریتم در حقیقت نشان مى دهد چه بخش هایى از 
موتورها توصیه لینک حریــم خصوصى فرد را رعایت 
مى کنند. سیســتم یا موتور توصیــه لینک در حقیقت 
زیرمجموعه اى از سیستم فیلترینگ اطالعاتى است که

 اولویت یا رتبه بندى یک آیتم از دیدگاه کاربران را پیش 
بینى مى کند.

به هرحال این محقق با همکارى گروهى از دانشمندان، 
الگوریتم ســاخته شــده را به موتورهاى توصیه لینک 
Movielens و Jester  وارد کردنــد. ســپس 
محققان نظریه بــازى را به الگوریتــم اضافه کردند تا

اســتراتژى هاى کلیک خور مربوط بــه مرورگرهاى 

مختلف را ردیابى کنند. این تحقیق نشان داده 16 درصد 
کلیک روى لینک هاى توصیه شــده، حجم زیادى از 

اطالعات شخصى فرد را فاش مى کند.
درهمین راســتا تازیکى تصمیم دارد تحقیق روى این 

الگوریتم و توســعه آن را ادامه دهــد. او تصمیم دارد 
الگوریتم را به عنوان افزونه مرورگر به کار گیرد که به 
کاربران هشدار مى دهد چه زمان وب سایت اطالعات آنها 

را فاش مى کند.

Galaxy S8 Plus SM-G955FD با گوشی موبایل
 دو سیمکارت آشنا شوید

Samsung Galaxy S8 Plus SM-G955FD Dual SIM Mobile Phone

شنا شوید

S G l S8 Pl SM

 Red Edition هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل
ظرفیت 2 ترابایت 64 مگابایت کش

هنگامى که براى خریدن یک ها
کســى اســت که در مورد قط
بالفاصله اسمکمپانى وسترن
کمپانى وسترن دیجیتال را
میالدى تأسیس و در زم
ذخیره سازىشروع به
هارد دیسک هاى این
ر مطرح هستند و از
به حساب مى رو
2012 ســرى
اینترنال (داخ

دیسک هارد
باالیى
انواع

AID
وستر
استفاد
ب هNASها و Sهمان 
شبکه هاى خانگى و یا ادارى کوچک و

ک ا ا ک ل ا RAIDط ک ا ا گ Dکا

 USB مشکل امنیتى اتصاالت

وقتى داده هاى خصوصى نشت پیدا مى کند 
لوله ها رخ مى دهد؛ درواقع داده ها و اطالعات از طریق 

نوســان ولتاژ بین خطوط بــه پورت هاى مجاور
منتقل مى شود.

یاروم گفت: «تصور مى شود که 
منیت اطالعات فقط در مسیر 

تباط مستقیم با کامپیوتر 
فظمى شود و به 

ا خط از شما دستگاه یوه

 اســکنر اثر انگشــت که به 
BصــورتUSB بــه کامپیوتر
وصــل مى شــوند نیــز بــه راحتى

مى توانند اطالعات شما را در معرض خطر 
قرار دهند.

یاروم افزود: «پیام اصلى این تحقیقایناست که مردم
انکاطال هیچ نباید

ز
 او
بین
به

صوصى نشت پیدا مى کند 

بازى ماجراجویانه محبوب
 و سرگرم کننده اندروید

محقق ایرانى الگوریتمى براى کشف اطالعات فاش شده ساخت

خودروى پرنده با قابلیت اوج گیرى 
و پرواز عمودى

Lan نرم افزار چت و پیام رسان شبکه داخلى
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منبع: خبرگزارى صداوسیما

منبع: جام جم آنالین

منبع: مهر

منبع: ایسنا

منبع: میزان 

منبع: تسنیم

منبع: قدس آنالین

منبع: ایرنا 

مسابقات بولینگ قهرمانى کشور 

تصویر یکى از اجراهاى 
خیابانى در چارچوب هشتمین 

جشنواره کشورى تئاتر 
خیابانى «شهروند» که از 25 
تا 28 مرداد در شهر الهیجان 

برگزارشد.

ایستگاه پزشکى براى حاشیه نشینان البرز

قدیمى ترین فرش دستباف ایرانى در سال 1949 در دومین مرحله کاوش هاى باستان شناس روسى، «رودنکو» در منطقه 
«پازیریک» کشف و به نام فرش پازیریک نامیده شد. رودنکو در کتابى که به مناسبت این اکتشافات در سال 1953 در روسیه 
منتشر کرد، درباره فرش مکشوفه توضیحات مفصلى نگاشت و آن را صراحتًا کار ایران و قدیمى ترین فرش ایرانى در دنیا بیان 
نمود. او نوشت: «بدون اینکه بتوانیم به طور حتم بگوییم این فرش کار کدامیک از سرزمین هاى ماد-پارت(خراسان قدیم) یا 

پارس است، تاریخ فرش مذکور و پارچه هایى که در پازیریک کشف شد قرن پنجم و یا اوایل قرن چهارم پیش از میالد تشخیص 
داده مى شود.» سپس او اضافه مى کند: « تاریخ این قالى از روى شکل اسب سواران معلوم مى شود. طرز نشان دادن اسب هاى 
پازیریک ریزه کارى هاى مختلف و طرز گره زدن دم اسب ها ، در نقوش برجسته تخت جمشید نیز دیده مى شود.جنگى که به جاى زین قالى بر پشت آنها گسترانده اند و پارچه روى سینه اسب از مشخصات آشورى ها مى باشد اما در روى فرش 

زندگى در روستاهاى بجنورد

بازار هندوانه ، 
چاف لنگرود در 

استان گیالن 

مسابقات دوچرخه سوارى تریال قهرمانى استان 
همدان در پیاده راه بوعلى سیناى همدان برگزار شد.

پسته کاران شهرستان خواف 

ت محصول پسته از 
برداش

باغ هاى این شهرستان را 

شروع کردند. ساالنه حدود 

1000 تن پسته از باغ هاى 

شهرستان خواف و حومه  آن 

برداشت مى شود. فصل 

سته در این منطقه 
برداشت پ

ماه هاى مرداد و شهریور 

است.


