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نشست زمین به «مهرآباد» رسید

خسارت 20 میلیاردى زنبورداران استان  خطرى برج میالد را تهدید نمى کند از امروز؛ ایمن سازى اطراف مدارساجتماع استاناستان اقتصاد وقتى پول، پول مى آورد 
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آب شرب را از 
بیرون از مرزها 
تأمین کنیم
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معاون اول رئیس جمهورى، مسئله آب را یکى از 
مشکالت جدى کشور دانست.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیرى 
با تأکید بر اینکه مسئله آب در کشور 

ایران مهمترین مسئله به شمار مى رود، 
ادامه داد: بیشترین 

محدودیت هاى موجود 
در کشور...

رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح با بیان اینکه 
هماهنگى با ناوهاى آمریکایى براى ایران 

مسئله اى خنده دار است، تأکید کرد: اگر اتفاقى 
از سوى تروریست ها براى سکوهاى نفتى 

ایران در خلیج فارس بیافتد، آیا ناوهاى خارجى 
پاسخگو هستند؟

به گزارش فارس، سردار سرلشکر 
محمد باقرى...
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با ناوهاى 
آمریکایى
 خنده دار
 است
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نصف جهان دوباره سراغ یکى از هنرمندان مطرح کشورمان رفته تا بازهم 
یک گفتگوى فوتبالى را تقدیم به مخاطبان خود کند.

رودررویى  ما با همه تعصبى که به فوتبال اصفهان داریم با یک هنرمند 
به شدت پرسپولیسى مى تواند پیام آور کرى خوانى هاى زیادى باشد. 

موضوعى که در شماره هاى قبلى روزنامه کم نداشته ایم و در 
شماره هاى آتى نیز ادامه مى دهیم.

قبل از اینکه مصاحبه با این بانوى هنرمند را بخوانید بد نیست با یکدیگر 
بیوگرافى او را مرور کنیم:

بهنوش بختیارى  در سال 1354 در تهران به دنیا آمد. با چند مجموعه 
داستانى تلویزیونى پربیننده مانند «شب هاى برره» 

(در نقش لیلون)، «زندگى به شرط خنده» و...

هشدار کارشناس حوزه آب نسبت به کاهش سطح آب هاى زیر زمینى در شهر اصفهان 

تغییر نـام آیفون تغییر نـام آیفون 88

ورس

پرسپولیس قهرمان بشود 
سپاهان دوم، استقالل هم در 

لیگ بماند!
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سالروز والدت با سعادت امام هادى (ع) را تبریک مى گوییم 

آگهى مزایده
(دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر اصفهان)

دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان در نظر دارد مجموعه انتشارات خود را به 
صورت کلى از تاریخ 1396/06/20 لغایت 1397/04/10 از طریق مزایده به افراد 
یا شرکت هاى واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد 
جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهى به مدت 5 روز به امور قراردادها 

مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
آدرس: اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان

غالمرضا شمس- رئیس دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان

آگهى مناقصه عمومى
با عنایت به اینکه شــهردارى نیاسر در نظر دارد نســبت به واگذارى 
بخش هاى مختلف شــهردارى اعم از ف ضاى ســبز- خدمات شهرى و 
مجموعه باغ تاالر نیاســر به پیمانکاران و شــرکت هاى واجد شرایط 
به مدت یک ســال با اعتبارى بالــغ بــر 3/500/000/000 ریال زیر نظر 
دستگاه هاى نظارت اقدام نماید فلذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار 
آگهى ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه به شهردارى

 (امور پیمانها) مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه آگهى برعهده برنده مناقصه خواهد بود. 

تاریخ چاپ نوبت اول آگهى:96/06/08
آخرین مهلت اسناد و مدارك مناقصه:96/06/22

محل تحویل اسناد و مدارك مناقصه:دبیرخانه محرمانه شهردارى
سبحان نظرى - شهردار نیاسر

نوبت دوم

آگهى مناقصه عمومى چاپ دوم
شهردارى منظریه به استناد صورتجلسه 144 مورخ 96/4/19 شوراى اسالمى شهر منظریه در 
نظر دارد آسفالت ریزى معابر سطح شهر منظریه را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید متقاضیان مى توانند با واریز نقدى 5٪ سپرد ه شرکت در مناقصه به حساب 
3100002875006 شهردارى و یا ارائه ضمانتنامه بانکى، تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 
96/6/28 جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مناقصه به واحد مالى مراجعه فرمایند. آخرین 
مهلت تحویل اسناد پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 96/6/30 در محل شهردارى منظریه 
دبیرخانه محرمانه مى باشــد تاریخ گشایش اسناد روز پنجشــنبه 96/6/30 ساعت 18 عصر 

مى باشد.

مبلغ اعتبارشرح عملیاتپروژهردیف

آسفالت ریزى معابر 1
فرعى

تهیه، حمل و پخش آسفالت و MC (با ضخامت 5 
4/000/000/000 ریالسانتى متر) با دستگاه فینیشر و دستى

سید على مرتضوى- شهردار منظریه
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معــاون اول رئیس جمهــورى، مســئله آب را یکى از 
مشکالت جدى کشور دانست.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیرى با تأکید بر اینکه مسئله 
آب در کشور ایران مهمترین مسئله به شمار مى رود، ادامه 
داد: بیشترین محدودیت هاى موجود در کشور را مسئله 
آب ایجاد مى کند؛ بنابراین مى توان گفت محدودیت آب 
جدى است و این محدودیت مختص زمان فعلى نیست 
بلکه در آینده نیز مى تواند وجود داشــته باشد؛ بنابراین 
باید براى حل و فصــل آن و بررســى هاى الزم، زمان 

بگذاریم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مسئله آب، مسئله 

دولت، مردم و حکومت است که البته داراى راهکار یکسان 
است، تصریح کرد: بخشى از حل مشکل محدودیت آب 
مربوط به مدیریت منابع آب اســت که در دولت یازدهم 

اقدامات خوبى براى کنترل محدودیت آب انجام شد.
جهانگیرى با تأکید بر اینکه حقابــه مردم ایران در نقاط 
مختلف کشور (مرزها) باید با استفاده از دیپلماسى قوى، 
احقاق حق شود افزود: ممکن است نیاز باشد تا آب شرب 
مورد نیاز کشــور از بیرون از مرزها یا انتقــال از طریق 
خلیج فارس و دریاى خزر انجام شود؛ این در حالى است که 
در بسیارى از کشورها آب شرب مورد نیاز از طریق دریاها 

و آب  شیرین کن ها تأمین مى شود.

رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح با بیان اینکه هماهنگى 
با ناوهاى آمریکایى بــراى ایران مســئله اى خنده دار 
است، تأکید کرد: اگر اتفاقى از سوى تروریست ها براى 
سکوهاى نفتى ایران در خلیج فارس بیافتد، آیا ناوهاى 

خارجى پاسخگو هستند؟
به گزارش فارس، سردار سرلشــکر محمد باقرى صبح 
دیروز در همایش حقوقى نیروهاى مسلح با بیان اینکه 
باید حقوق حقه خود را در ابعاد مختلف تعقیب کنیم، گفت: 
اخیراً در خلیج فارس دســتگاه هاى استکبارى بلوا به پا 
کردند که شــناورهاى ایرانى به چند صد مترى ناوهاى 
آمریکایى نزدیک شــده اند و با اقدامــات خود موجبات 

درگیرى را فراهم کردند.
سردار باقرى با بیان اینکه طبق قواعد ساحلى خلیج فارس 
جزو حق ایران است و باید از منافع خود در آن دفاع کند، 
گفت:  متأسفانه کشورى از آن سوى جهان در خلیج فارس 
براى خود دکان باز کرده و حقوق خاصى قائل اســت و 
مى گوید اگر ایران مى خواهد به ما نزدیک شود باید با ما 
هماهنگ کند که این نیز عین زیاده خواهى و همان ظلم 

مضاعف در حقوق بین المللى است.
رئیس ســتاد کل نیروهاى مســلح، تصریــح کرد: اگر 
هواپیماى متجاوزى به حریم هوایى ایران ورود پیدا کند، 

قرارگاه پدافند هوایى سریعاً به آنها اخطار مى دهد. 

ممکن است آب شرب را از 
بیرون از مرزها تأمین کنیم

هماهنگى با ناوهاى آمریکایى 
خنده دار است

استاد، نمى داند
مدیر حوزه علوم اسالمى دانشگاهیان    میزان |
کاشان گفت: از نظر کّمى هم براى ما خیلى مهم است. 
هر یک نفر بیشتر آشنا به مسائل اسالم، بهتر؛ متأسفانه 
دانشجویان و اساتید ابتدایى ترین مسائل شرعى شان 
را نمى دانند. حجت االسالم والمسلمین روحانى افزود: 
رسانه هاى ضد شیعه شبهه ایجاد مى کنند ولى استاد 
پاســخ را نمى داند. ما در عصرى قرار گرفته ایم که بر 
همه واجب است به دنبال پاسخ شبهات برویم. خطر 
اگر مربوط به دنیاى ما باشد مهم نیست خطر آنجاست 
که آخرت ما را تهدید کند و ما به عنوان وظیفه شرعى 
و الهى؛ وظیفه خود مى دانیــم حوزه را تقویت کنیم و 

نیازهاى حوزه را در حد توانمان برطرف کنیم.

حمله رسانه اى به ایران
ممنوع

روزنامه فرامنطقــه اى «رأى    آفتاب نیوز |
الیوم» به نقل از منابع عالیرتبه عربســتانى نوشــت: 
دیوان پادشاهى عربستان به روزنامه ها و شبکه هاى 
تلویزیونى این کشــور در داخل و خارج عدم حمله به 
ایران و مذهب شیعه را دســتور صریح داده است. این 
دستور شامل نویسندگان عربستانى که در رسانه هاى 
این کشور مشــغول کار یا با آنها همکارى دارند و نیز 
شامل شبکه هاى اجتماعى اســت. روزنامه رأى الیوم 
مى افزاید که اعالم این دستور در چارچوب نزدیکى دو 

کشور ایران و عربستان صورت مى گیرد.

روحانى موافقت کرد
محمدجواد حق شناس، عضو شوراى شهر    آنا|
تهران در توئیتى اعالم کــرد. رئیس جمهور با حضور 
شهردار تهران در جلسات دولت موافقت کرده است. 
این اعالم در حالى صورت مى گیرد که با انتخاب نجفى 
به عنوان شهردار تهران، رایزنى براى بازگشت شهردار 
به جلسات دولت آغاز شده بود و مسجدجامعى نیز از لزوم 
تصویب مصوبه در هیئت وزیران براى این امر خبر داد.

درخواست پناهندگى 
زن 106 ساله رد شد

  تابناك | دولت ســوئد درخواست پناهندگى 
یک بانوى 106 ســاله افغان را که پس از طى سفرى 
سخت سرانجام به این کشور رسیده بود، رد کرد. این 
زن سالمند که براى رســیدن به اروپا، به کمک پسر و 
نوه اش، مسیرى سخت را از طریق کوه ها، بیابان ها و 
جنگل ها طى کرده بود اکنون در معرض خطر اخراج 
از ســوئد قرار دارد. «بى بى  حال ازبکى»، به شدت از 
کار افتاده است و به ســختى مى تواند صحبت کند. 
خانواده او درخواست کرده اند که در پرونده پناهندگى 
او تجدیدنظر شود. بى بى حال اجازه دارد تا پایان روند 
رسیدگى به درخواست تجدید نظر در سوئد باقى بماند. 

حصارها برداشته شد
  مهر | محدودیت هاى ایجاد شده براى فعالیت 
هاى رسانه اى در شوراى شــهر تهران لغو شد. پس 
از محدودیــت هایى که براى حضــور خبرنگاران در 
صحن، پیش از آغاز جلسات رسمى ایجاد شده بود و 
انتقادى که از عکاسان در صحن شد؛ دیروز عکاسان 
به طور چشمگیرى در صحن حاضر بودند و خبرنگاران 
مى توانســتند قبل از صحن با اعضا مصاحبه کنند. 
محسن هاشمى رئیس شوراى شهر تهران به شوخى به 
خبرنگاران گفت: شما قبًال محترم بودید اما از این پس 

محترم تر هستید.

اعتقاد 70درصدى به حجاب
معاون اجتماعى    باشگاه خبرنگاران جوان |
ناجا گفت: گرایش به حجاب افزایش پیدا کرده است. 
سردار منتظر المهدى افزود: زنان و دختران کشور ما 
اساساً دین مدار هستند و باید این فطرت را بیدار کنیم 
.علیرغم کم کارى برخى از دستگاه ها در این حوزه اما 
گرایش به حجاب افزایش پیدا کرده و بیش از 70درصد 
زنان جامعه ما به حجاب اعتقاد دارند، اما فاصله اعتقاد 

تا عمل بسیار است.

زمانى که پدرزن «على» یک شــهروند ایرانى در شهر توئیتر
شیراز سکته کرد، او را به بیمارستان «نمازى» این شهر 
منتقل کردند و او 20 روز تحت درمان بود. زمان ترخیص، 
على با خود فکر مى کرد کــه چگونه هزینه درمان را که 
رقمى بالغ بر صد میلیون ریال برآورد کرده بود، پرداخت 
کند. اما زمانى که او براى تســویه حساب رفت این رقم 

حدود 5/8میلیون ریال بود.
به گزارش آفتاب نیوز، او بــه «گاردین» گفت: «خیلى 
تعجب کــردم و فکر کــردم آنها یک صفــر رقم را جا 
انداخته اند.» اما رقم درســت بود. پدر زن على پیش از 
بیمارى اش، به برنامه بیمه سالمتى ملحق شده بود که 
«حسن روحانى» در دوره اول ریاست جمهورى خود آن 

را راه اندازى کرده بود و به «روحانى ِکر» معروف است.
 وزیر بهداشت دولت روحانى در سه سال گذشته حدود 
11 میلیون ایرانى از جمله آن دســت از بیکاران و فقرا را 
که تحت پوشــش بیمه خدمات درمانى نبوده اند، بیمه 

کرده است.
به موجب طرح بیمه سالمت، دولت ماهانه در ازاى هر 
فرد 380 هزار ریال حق بیمه پرداخت مى کند و این کار 
به عمده این بیمه شــدگان اجازه مى دهد تا تنها بخش 

کوچکى از هزینه هاى درمانى را پرداخت کنند.
على گفت او معتقد است طرح بیمه سالمت، بزرگ ترین 
دســتاورد داخلى روحانى باشــد که هیچگاه به درستى 
از آن تقدیر نشده اســت. او همچنین این طرح را یکى 
از دالیــل آراء بــاالى روحانــى در دور دوم ریاســت
 جمهورى اش دانست. سایت روحانى سنج به عنوان یک 
وبسایت مستقل که وعده هاى انتخاباتى روحانى را دنبال 
مى کند، اعالم کرده که وعده هــاى وى در بخش بیمه 

کامًال محقق شده است.
روحانى ماه پیش در مراســم تحلیف خــود گفت: «ما 
گام هاى بزرگى در جهت حمایت از رفاه اجتماعى اقشار 
کم درآمد برداشــته ایم و اجراى طرح بیمه سالمت به 
این معناســت که همه ایرانیان اکنون تحت پوشــش 

قرار دارند.»
بر اساس برآوردهاى اولیه، پنج میلیون ایرانى قرار بود در 
این طرح حضور داشته باشند، اما دو برابر این رقم تاکنون 
براى بهره مندى از این طرح درمانى نام نویسى کرده اند، 
که بســیارى از آنها پیش از این از ترس هزینه ها جرأت 

مراجعه به پزشک را نداشتند.
مادر «شــهرام شــهبازى» که یک مربى ایروبیک در 
تهران است، سال ها پیش باید تحت عمل جراحى قرار 
مى گرفت اما تهیه هزینه این عمل براى آنها امکانپذیر 

نبود. شهبازى 27 ساله گفت: «این طرح بیمه جداً ما را 
نجات داد و گرنه ما از پس مخارج عمل برنمى آمدیم.»

این طرح به رغم محبوبیت و موفقیت، بدون مشــکل 
نیست. بیمه سالمت پرهزینه است و ساالنه 770 میلیون 
پوند هزینه دارد. یک درصد از بودجه این طرح از ارزش 
افزوده 9 درصدى ایــران و 10 درصــد آن از راه ذخایر 

حاصل از حذف یارانه ها تأمین مى شود.
ایرج حریرچى، قائم مقام و معاون کل وزیر بهداشت در 
مصاحبه با گاردین گفت که تأکید روحانى بر طرح بیمه 
سالمت در مراسم تحلیفش نشان داد که اراده سیاسى 

الزم براى استمرار تأمین مالى این طرح وجود دارد.
او گفت: «مفتخریم که اعالم کنیم هیچ ایرانى دیگر بدون 
بیمه نیست. برخى هم که بیمه نیستند، یا خود تمایلى به 
این کار نداشته اند یا مدارك هویتى شان مشکلى داشته 

است.»
حدود نیمى از جمعیت ایران از طریق طرح «روحانى ِکر» 
و دیگر بیمه هاى درمانى تحت پوشش بیمه قرار دارند. 
دولت حق بیمــه 38 میلیون نفــر از ایرانیان را پرداخت 
مى کند و باقى از سوى کارفرمایانشان بیمه شده اند. بیشتر 
افرادى که تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند، 6 درصد 

از کل هزینه هاى درمان خود را پرداخت مى کنند و 10 تا 
30 درصد از هزینه هاى خرید دارو را متقبل مى شوند و از 
آن دسته که فاقد توانایى پرداخت ارزیابى شوند، هزینه اى 

دریافت نمى شود.
حدود 90 درصد از 11 میلیون نفرى که تحت پوشــش 
بیمه سالمت قرار دارند در حومه شهرها زندگى مى کنند. 
اخیراً دولت تصمیم گرفته است کسانى که از توانایى مالى 
برخوردارند، طبق میزان درآمد خود 15 تا 100 درصد حق 
بیمه خود را برعهده بگیرند، اما هنوز روشن نیست شرایط 

جدید از چه زمانى اعمال خواهند شد.

رئیس کمیســیون کشــاورزى مجلــس در خصوص 
خبر واردات برنج هاى آلوده به کشــور گفت: موضوع 
برنج هاى وارداتى آلوده فعًال از مبادى غیر رســمى به 
ما واصل شــده ولى در صورت صحت این خبر پس از 
اتمام بررسى هاى سازمان غذا و دارو در این خصوص، 
مجلس از طریق مکانیســم پرسش و پاســخ از وزیر 
مربوطه تحقیق و تفحص کرده و پیگیر مســئله خواهد 

شد.
على اکبرى در گفتگو با جام جــم آنالین پیرامون این 
مطلب اظهار داشــت: خبرى از منابع مردمى مبنى بر 
پهلوگیرى یک محموله برنج وارداتى آلوده به ما واصل 
شــد که در حال حاضر ســازمان غذا و داروى کشور 

مشغول پیگیرى و تحقیقات در این خصوص است.
وى با اشاره به اینکه اطالعى از مبدأ وارد کننده و اینکه 
در کدام بندر کشور این محموله پهلو گرفته است نداریم، 
افزود: سازمان غذا و دارو فعًال روى سالمت این برنج ها

 ابهام دارد و اعالم کرده نیاز به بررســى بیشتر است تا 
احیانًا همچون گذشــته که گاهى برنــج هاى آلوده به 
سم آرسنیک وارد کشور شد، این بار جلوى این موضوع 

گرفته شود.
نماینده مردم بجنورد در مجلس دهم با تأکید بر اینکه 
از اصل ماجرا خبر دقیقى در دست نیست، تصریح کرد: 
اخبار در خصوص آلودگى این برنج ها غیر رسمى است و 
تا حصول اطمینان نمى توان پیش بینى کرد که محموله 

به چه چیزى آلوده شده است.
اکبــرى خاطر نشــان کــرد: چنانچه در ایــن رابطه 
گزارش مســتند و موثق به مجلس ارائه شــود در این 
صورت، با توجه بــه جایگاه نظارتى رفیــع خانه ملت 
با مســئولین اجرایى کشــور اعم از وزیر کشاورزى و 
نهادهاى ذیربط این موضوع بررســى خواهد شــد و 
این مکانیســم در قالب طرح ســئوال وجود داشــته و 
در صــورت لزوم حتمــًا از دســتگاه مربوطه همچون 
وزارت بهداشــت و  جهاد کشــاورزى دعوت به عمل 
مى آوریم و در ایــن زمینه اقدام بــه تحقیق و تفحص 

مى کنیم.
وى افــزود: در حــال حاضــر منتظــر جمــع بندى

 بررسى هاى وزارت بهداشت در خصوص سالمت این 
محموله هستیم.

پیکر شــهید «حسن جنگجو» مشــهور به «فهمیده 
آذربایجــان» دیــروز پــس از 34 ســال در میان 
اســتقبال گرم مــردم و مســئوالن وارد زادگاهش

 شد.
شهید حسن جنگجو در سال 1362و پس از عملیات 
خیبر، مفقوداالثر شــد که پیکر این شهید پس از 34 
سال دورى، دیروز صبح از طریق فرودگاه شهید مدنى 
تبریز وارد این شهر شد. همچنین مراسم تشییع شهید 
فهمیده آذربایجان امروز چهارشنبه 15 شهریور ساعت 
9و30دقیقه از میدان شهدا به ســمت میدان ساعت 

انجام مى شود.
این شــهید کــه خیلى ها او را با شــهید «حســین 
فهمیده» اشــتباه مى گیرند، خیلى ها هــم به او لقب 
«فهمیده» مى دهند از هم نســل هاى شهید حسین 
فهمیده بود که تا آخرین نفــس در راه دفاع و صیانت 
از ارزش هــاى انقالب اســالمى از جان خــود نیز 

گذشت.
وى در ســال 1339 در یــک خانــواده مذهبى در 
تبریز به دنیــا آمد و دوران شــیرین کودکــى را در 
محیط ساده خانواده ســپرى کرد و روز 29 بهمن 56 
انقالب اســالمى ایران فصل جدیدى در زندگى وى

 آغاز شد.
با آغاز جنگ تحمیلى او و چند تن از دوستان مسجدى 

عازم دزفول شــدند و بعــد از طى دوره آموزشــى، 
مســئوالن مربوطه به علت کوچک بــودن جثه و قد 
وى از اعزام او به خط مقدم جبهــه خوددارى کردند؛ 
ولى او این آتش اشــتیاق را تاب نیــاورد و حضور در 
خط مقدم را بــر اقامت در تبریز ترجیــح داد و دوباره 
با اصرار بســیار وارد گروه شــهید چمران شد. وى از 
رزمندگان لشــکر عاشــورا بود که در اعــزام اول به 
غرب با شهید چمران آشنا شــد و با ضمانت ایشان، 
از آشــپزخانه بــه خط مقــدم راه یافــت و در رکاب 
شــهید چمران به گروه جنگ هــاى نامنظم ملحق

شد.
حسن در عملیات «فتح المبین» و«مسلم بن عقیل» 
شرکت فعال داشت و در عملیات «مسلم بن عقیل» 
از ناحیه صورت و در عملیات «والفجــر 4 »از ناحیه 
پا و برخى قســمت هاى بدن شــدیداً زخمى شــده 
بود و هنوز کامــًال بهبود نیافته بود کــه دوباره عازم

 جبهه شد.
شهید جنگجو بعد از شهادت مصطفى چمران بى تاب 
شده بود، بى تاب شهادت و دیدار چمران؛ براى همین 
لحظه اى از حضــور در جبهه و نبرد با دشــمن غافل 
نمى شــد تا اینکه در عملیات خیبر آنگونه که خواسته 
بود با پاى مجــروح و برهنه در 23 ســالگى به دیدار 

معبودش شتافت.

ایــن عکس کــه یکــى از 
ماندگارتریــن عکس هاى 
باقیمانده از دوران دفاع مقدس 
است در ســال 59 و روزهاى 
نخست جنگ ایران و عراق، 
گرفته شده اســت. عکاس آن «آلفرد یعقوب زاده» 
در سال 1337 در یک خانواده نســبتًا فرهنگى و از 
پدرى ارمنى و مادرى آشــورى متولد شد. با پیروزى 
انقالب و شروع جنگ تحمیلى به جبهه ها رفت و سه 
سال در گروه جنگ هاى نامنظم شهید دکتر چمران 
حضور داشــت و براى رســانه هاى داخلى و خارجى 
عکاسى کرد. عکاسى جنگ تحمیلى ایران و عراق 
و همکارى با خبرگزارى «آسوشیتدپرس» و آژانس 
عکس «سیگما»، از جمله فعالیت هاى اولیه وى در 

عکاسى است.
وى 13ســال در میان مبارزان فلسطینى علیه رژیم 
صهیونیستى عکاســى کرده اســت. یعقوب زاده از 
بحران هاى داخلى ســومالى، افغانستان، ازبکستان، 
تاجیکستان، کوبا، هند، ترکیه، روسیه، عراق، چین، 
چچن، سرى النکا، آمریکا و... لحظات تاریخى را ثبت 

کرده است. او در حال حاضر مقیم فرانسه است.

گزارش گاردین درباره دستاوردى بزرگ براى دولت و وعده اى که محقق شد

«روحانى ِکر»

34 سال بعد از رشادت آفرینى در جبهه هاى جنگ ایران وعراق؛

«جنگجو» به خانه برگشت
ورود مجلس به پرونده برنج هاى آلوده

خالق آن عکس ماندگار

ســخنگوى دولت با اعالم اینکه مواضع رئیس جمهور 
در مسئله حصر صریح، شــفاف و قاطعانه در شورایعالى 
امنیت ملى اعالم شــد از دبیر شــورا تقاضا کرد در این 

مسئله اطالع رسانى کند.
به گزارش انتخاب به نقــل از خبرگزارى ها، محمدباقر 
نوبخت درباره مباحث مطرح شده در جلسه شورایعالى 
امنیت ملى در موضوع حصر گفت: در جلسه شورایعالى 
امنیت ملى رئیــس جمهور مواضع صریح، شــفاف و 
قاطعانه گرفتند، از دبیر شورا مى خواهم آنچه تشخیص 
مى دهد درباره جلسات شــورایعالى امنیت ملى اطالع 
رســانى کند چون مباحث در این جلسه مباحث امنیتى

 است.

وى ادامه داد: مشــکل حصر باید حل شود همه موضع 
دولت را مى دانید، بگذارید این مســئله از طریق مسیر 
خود پیش برود، باید بتوانیم زمینه اى فراهم شود تا این 

مشکل حل شود.
نوبخت خاطرنشــان کرد:جایگاه رفیع رهبرى براى ما 
محترم و امنیت کشور براى ما مهم است، اجازه بدهید 
این مســئله از طریق روش منطقى دنبال شود، اطالع 
رسانى درباره تصمیمات شورایعالى امنیت ملى را به دبیر 

این شورا واگذار کنیم.
ســخنگوى دولت خاطرنشــان کرد:حصــر تصمیم 
شــورایعالى امنیت ملى و پیش از دولــت روحانى بوده 

است.

سخنگوى دولت تشریح کرد

رئیس جمهور در جلسه شورایعالى امنیت ملى 
درباره حصر چه گفت

جواد کاظم نســب، نماینده اهواز در مجلس شوراى 
اسالمى یکى از نمایندگانى است که در جریان رأى 
اعتماد به بیطرف گزینه پیشــنهادى روحانى براى 

وزارت نیرو با فراکسیون امید همراهى نکرد. 
کاظم نسب از محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید 
انتقاد کرد و گفت: « آقاى عارف یک بار به خوزستان 
یا سیســتان و بلوچستان ســفر نکردند تا ببینند که 
مشــکالت بســیارى در حوزه آب، برق، آالیندگى 
و... داریم. من نماینده مردم شــهرم هستم و باید به 
نیازها و مطالبات آنها توجه کنم نه اینکه با هر تصمیم 
سیاسى فراکسیونى که بر مسائل تهران تمرکز دارد 
همراه شوم.» این عضو فراکسیون امید با طرح این 
پرسش که چرا آقاى روحانى یک وزیر از میان مذاهب 
دیگر یا زنان معرفى نکردند، گفت: «اینها مطالبات 
ماست و روى آن پافشارى نمى شود. براى احترام به 
اراده و رأى مردم باید این مطالبات محقق مى شد؛ 
اما نشد و ما نیز در مجلس هیچ فشار وارد نمى کنیم. 
در عوض یک فراکسیون تهرانى با رویکرد جناحى 
داریم.»او با تأکید بر اینکه مردم غیر از سیاسى کارى 
به معیشت، همراهى، آینده نگرى و آرامش نیاز دارند، 
گفت:«بى توجهى به این موضوعات ما را دلســرد 
کرده اســت. به اعتقاد من تا زمانــى که فراجناحى 
عمل نکرده و به دنبال تحقق مطالبات مردم نباشیم 
نمى تــوان انتظار داشــت کــه در چارچوب یک 
فراکســیون، حزب یا تشــکل به صورت یکپارچه 

عمل شود.»

چرا اصالح طلب ها 
 به بیطرف رأى ندادند
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مدیرکل عتبات ســازمان حج و زیــارت گفت: ثبت نام 
اربعین در سامانه سماح از اول شــهریورماه آغاز شده و 
همچنان ادامه دارد. ســقفى براى اعزام ها درنظر گرفته 
نشده، اما پیش بینى مى شود امسال دو تا 2/5 میلیون نفر 

از ایران در این مراسم شرکت کنند.
محســن نظافتى درباره کاهش هزینه  ویزاى عراق در 
اربعین،   اظهار داشت:  عراق همچنان روى 40 دالر براى 
ویزا تأکید دارد، درست اســت که دولت این کشور براى 
کاهش آن هزینه اقدام نکرده، اما جاى امیدوارى دارد که 

این نرخ را افزایش نداده است.
نظافتى همچنین درباره تدابیر اتخاذ شده براى جلوگیرى 

از خروج بدون ویــزا گفت:  طبق اعالم ســتاد اربعین، 
هماهنگى میان نیروى انتظامى ایران و مرزبانى عراق 
صورت گرفته که امســال هیچ زائرى بدون گذرنامه و 
ویزا از مرز خارج نشود. این محدودیت شامل افرادى نیز 

مى شود که در سامانه سماح ثبت نام نکرده اند.
به گفته مدیرکل عتبات ســازمان حــج، صدور ویزاى 
اربعین از 20 شهریور تا اوایل مهرماه در چهار کنسولگرى 
تهران، مشهد، کرمانشاه و اهواز  انجام مى شود و از اوایل 
مهرماه به بعد به منظور تسهیل و تسریع در صدور ویزاى 
زائران، 12 دفتر کنســولگرى موقت در سراســر کشور 

فعال مى شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: 
29 درصد دانش آموزان در هنرستان ها ثبت نام کرده اند و 

توسعه هنرستان هاى دریایى مدنظر است.
على زرافشان در رابطه با هدایت تحصیلى دانش آموزان 
در تابستان امسال، اظهار داشت: امسال در بحث هدایت 
تحصیلى عالقه دانش آموزان مدنظر بود و هدف گذارى 
برنامه ششم توسعه براى دستیابى به شاخص هاى تعیین 
شده در حال اجراســت. معاون آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش گفت: این تعداد دانش آموز در دوره پیش 
دانشگاهى به 423 هزار نفر مى رسند که 32 هزار نفر از آنها 
در شاخه هنر هستند و اگر این دو عدد را مقایسه کنید 120 

هزار دانش آموز از پایه سوم دبیرستان به پیش دانشگاهى 
نیامده اند یعنى به دنبال شغل رفته اند.

وى ادامه داد: 300 هزار دانش آموز در هر پایه تحصیلى 
در شــاخه فنى و حرفه اى و کاردانش تحصیل مى کنند و 
امسال نیز 29/7 درصد دانش آموزان به هنرستان ها رفتند 
و هنوز اطالعات بیش از 200 هزار نفر در ســامانه سناد 

ثبت نشده است.
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش بیان 
کرد: تو سعه رشته هاى دریایى با مشارکت نیروى دریایى 
و وزارت راه با تأسیس هنرستان هاى این رشته و تجهیز 

توسط نهادها در حال انجام است.

ورود 120 هزار دانش آموز 
به بازار کار بعد از دیپلم

پیش بینى حضور
 2/5میلیون ایرانى در اربعین

ترخیص خودروها و موتورها 
سـردار سـعید منتظرالمهـدى سـخنگوى ناجـا گفت: 
براساس دستور فرمانده نیروى انتظامى به مناسبت اعیاد 
قربان و غدیر خم، خودروها و موتورسیکلت هایى که به 
علت تخلفات رانندگى تا این تاریخ توقیف شده اند مورد 
عفو و بخشش قرار گرفته و ترخیص مى شوند. وى ادامه 
داد: مالکان این خودروها مى تواننـد تا یک هفته بعد از 
عید غدیر خم بـا مراجعه به سـتادهاى ترخیص پلیس 
راهنمایى و رانندگى در سراسر کشور نسبت به ترخیص 

وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

بحث برانگیزترین بیلبورد 
این روزها

در دنیـاى امروز، تبلیغـات و آگهى ها نقـش ُپررنگى در 
انتخاب مردم و همچنین سبک زندگى افراد دارد و هر چه 
آگهى ها از جمالت و ظرافت هاى خاصى برخوردار باشد، 
مسلماً در چشـم مخاطبان جلوه بیشـترى پیدا مى کند. 
در این رابطه در چند روز اخیر آگهـى خاصى در یکى از 
خیابان هاى تهران بر روى بیلبوردى نقش بسـته است 
که کمتر رهگذرى را مى توان مشاهده کرد که با دیدن 
این آگهى واکنشى نشـان ندهد. متن این آگهى به این 

شرح است: «به تعدادى خواننده نیازمندیم!»

شناسایى 4 میلیون معتاد 
در کشور

رئیس مرکز توسعه پیشگیرى و درمان اعتیاد بهزیستى 
کشور گفت: بر اساس آخرین پیمایش ملى انجام شده از 
سوى بهزیستى و دبیرخانه مبارزه با مواد مخدر ، بیش از 

چهار میلیون نفر در کشور مواد مخدر مصرف مى کنند.
فرید براتى اظهار داشت : بر اسـاس نتایج این پیمایش 
ملى، دو میلیون و 808 هزار نفر مصرف کننده مسـتمر 
مواد مخدر یا معتاد هسـتند و بقیه نیز به صورت تفننى 

مواد مصرف مى کنند.

این تهران خطرناك
فاطمه صالح، معاون پیشگیرى و کاهش خطر سازمان 
پیشگیرى و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به نقش 
مردم در ایجاد بحران عنوان کرد: مردم در بخشى از این 
چرخه قرار دارند و برخورد ناآگاهانه آنها با طبیعت یکى 
از عوامل افزایـش تبعات حوادث طبیعى اسـت. ضمن 
اینکه روند رخداد بالیاى طبیعى در 30 سال گذشته سه 
برابر شده است و ایران و شهر تهران جزو مناطق پرخطر 

هستند. تهران رتبه ششم مناطق پرخطر دنیا را دارد.

کشف یکى از گران ترین 
مشروبات 

مأمـوران پلیـس امنیـت تهـران بـزرگ در عملیاتـى 
هماهنگ در 85 نقطه از شهر تهران، اقدام به دستگیرى 
اراذل و اوبـاش پایتخت کردند و در ایـن عملیات بیش 
از 200 نفر از اراذل و اوباش دسـتگیر شـدند. اما یکى از 
جالب ترین کشفیات به دست آمده از این اراذل و اوباش 
شیشه هاى رنگارنگ مشـروبات الکلى بود که در میان 
آنها یکى از این شیشـه ها، شیشـه اى طالیى بود که به 
گفته تعدادى از دسـتگیر شـدگان، حاوى یکى از گران 
ترین مشـروبات الکلى بوده و در تولیـد آن از براده هاى 

طال استفاده شده است.

 تجمع مقابل لودرها
پس از پیگیرى هاى صورت گرفته، ساخت و ساز در یک 

فضاى سبز 3000مترى در شمال تهران متوقف شد.
قرار بود در این فضا یک برج دو قلو ساخته شود که مردم 
منطقه به دیوان عالى کشور شکایت کردند و دیوان عالى 
دستور توقف ساخت و ساز را اعالم کرد. اما مالک بدون 
توجه به حکم صادر شده به فعالیت سـاخت و ساز خود 
ادامه داد که در این شرایط، مردم براى جلوگیرى از این 
موضوع مقابل لودرها تجمع کردند. در نهایت پرونده این 
تخلف در اختیار سازمان بازرسى کل کشور قرار گرفت 
و شوراى شهر تهران به شـهردار منطقه دستور داد تا بر 
اساس حکم دیوان عالى، دستور توقف ساخت و سازها 

را اجرایى کند.

چرك نویس

115 زائر ایرانى هر کدام بیــن یک میلیون و صدهزار تا 
یک میلیون و 750 هزار تومــان داده اند تا براى زیارت 
به عتبات سفر کنند، اما ســرگردانى و معطلى در عراق 

نصیب شان شده است.
یکى از این زائران سرگردان شده در شهر نجف در تماس 
تلفنى که با ایسنا داشت، گفـت: ما 115 نفر هستیم که 
خانوادگى به عراق ســفر کرده ایم و هــر کدام بین یک 
میلیون و صد هــزار تا یک میلیــون و 750 هزار تومان 
به شــخصى داده ایم که مدعى بود از طریق یک آژانس 
مســافرتى و زیارتى این کاروان را اجــرا مى کند، اما به 
محض عبــور از گیت فرودگاه امام(ره)، ســرگردانى ما 

آغاز شد.
او در شرح این ماجرا اظهار داشــت: این سفر را یکى از 
همکاران ما در یک شــرکت خودروسازى برنامه ریزى 
کرده بود که مدعى شد از طریق یک آژانس، براى سفر 
زیارتى به عراق خدمات مى دهــد، حتى عکس هایى از 
هتل محل اسکانمان را از طریق تلگرام فرستاد. 115 نفر 
براى این سفر ثبت نام کردیم. قرار بود پنج شنبه  گذشته 
به سمت عراق حرکت کنیم تا طبق وعده  ایشان روز عرفه 
در نجف باشیم، اما یک روز پیش از حرکت، تماس گرفتند 
و برنامه را به یک شــنبه  این هفته موکول کردند. شنبه 
پیامکى آمد که ســاعت 11و30دقیقه شب در فرودگاه 
امام(ره) باشــیم درحالى که ما در فرودگاه متوجه شدیم 
ســاعت پرواز 5و30دقیقه صبح اســت. هرچند که این 
پرواز هم با تأخیر انجام شد و ما بیش از هشت ساعت در 

فرودگاه معطل بودیم.
وى ادامه داد: شخصى که این برنامه را ترتیب داده بود، 
 خودش در فرودگاه حاضر نشــد، اما پیامکى فرستاد که 
پیش از عزیمت باید 75 هزار تومان دیگر براى سفر به 
سامرا به یکى از نمایندگانش که در فرودگاه حضور خواهد 

یافت، بدهیــم. ما اعتراض و مقاومــت کردیم، چون از 
شرایط امنیتى آنجا (سامرا) اطالعى نداشتیم و آن شخص 
هم قبًال تضمینى براى اجراى این بخش از سفر نداده بود.

او گفت: نماینده  آن شخص در آخرین دقایق و نزدیک 
به ساعت پرواز به فرودگاه آمد و گذرنامه ها و بلیت پرواز 

عراق را تحویل داد، قرار بود ایشان همراه ما در این سفر 
باشــد، اما به محض اینکه از گیت فرودگاه عبور کردیم 
متوجه شدیم، هیچیک از نمایندگان آن شخص از گیت 
عبور نکرده اســت. راهنماهایى کــه کاروان هاى ما را 
همراهى مى کردند نیز هیچ اطالعاتى از آن افراد نداشتند 

و از طرف آژانسى در تهران که براى ما خدمات عراق را 
هماهنگ کرده بود، آمده بودند.

وى اضافه کرد: در این شــرایط براى ادامه  سفر تردید 
داشتیم، اما شخصى که ما از او این سفر را خریده بودیم، 
در تماسى تلفنى قول داد نمایندگانش را با ما همراه کند، 

اما وقتى به فرودگاه نجف رسیدیم متوجه شدیم هیچیک 
نیامده اند. هیچ  شــخص دیگرى هم در نجف منتظر ما 
نبود. به پیشــنهاد یکى از راهنماهاى همراه کاروان، با 
مدیر آژانس تهران تماس گرفتیم که ایشــان گفتند؛ به 
ازاى هر نفر در ایــن دو کاروان، 500 هزار تومان گرفته 
تا فقط بلیت و ویزا تهیه کند. اگر قرار بود هتل و غذا هم 
بدهد جز آن مبلغ باید به ازاى 115 نفر، حدود صد میلیون 
تومان دیگر مى گرفت که آن شخص (فروشنده کاروان) 

این پول را نداده بود.
این زائر سرگردان شده در نجف ادامه داد:  ما با شماره هاى 
متعددى با شخصى که این ســفر را از او خریده بودیم 
تماس گرفتیم که در نهایت گفت تا 20 دقیقه دیگر فردى 
را دنبال ما به فرودگاه مى فرستد، ولى ما از ساعت 8و25 
دقیقه تا 12و15 دقیقه معطل بودیم و کسى نیامد. حتى 
قرار بود عوارض فرودگاه نجف را خودشان بدهند که چون 
کســى نبود خودمان پرداخت کردیم تا از فرودگاه خارج 
شویم، اتوبوس گرفتیم و خودمان را به حرم امام على (ع) 
رساندیم و در حالى که سعى کردیم با آن آقا تماس بگیریم 

دنبال هتل هم بودیم.
وى افزود: آن شــخص در نهایت قــول داد فردى را به 
هتلى نزدیک حرم بفرســتد تا ترتیب اسکان این 115 
زائر ســرگردان را بدهد، اما خبرى نشــد. همه گروه در 
نجف پراکنده شــده اند. بــا کمک هاى نماینده ســتاد 
بازســازى عراق در نجف، هتل ارزانــى را پیدا کردیم، 
برخى بــه کشــور برمى گردند و گروهــى هم تصمیم 
گرفته اند خودشــان بعد از چند روز اقامــت در نجف به 
کربال بروند. تعدادى هم مى خواهند زمینى به کشــور 
برگردند، برخى هم باید پولى فراهــم کنند تا بتوانند به 
کشور بازگردند. همه ما همراه خانواده  در نجف سرگردان 

شده ایم.

115 زائر ایرانى در نجف سرگردان شدند

سنگ باستانى در روستاى شــوش از توابع شهرستان 
باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد رها شده و مردم 
به عنوان زباله دان از آن اســتفاده مى کننــد و اینگونه 
میراث فرهنگى و هویت تاریخى مردم این اســتان در 
سایه بى توجهى و سکوت مسئوالن نابود مى شود. این 
ســنگ باســتانى یک مترى که در حریم امامزاده این 

روستا قرار دارد مربوط به دوره ساســانیان است و باید 
میــراث فرهنگى از این ســرمایه ملى بــا تدابیر ویژه 

محافظت کند. 
بدون شک نابودى و آسیب بناهاى تاریخى محوطه هاى 
باســتانى و مجموعه آثارى که با عنــوان میراث هاى 
فرهنگى شناخته مى شــوند، فاجعه جبران ناپذیر براى 

یک جامعه است در حالى که مرمت و بازسازى این آثار 
هزینه کمترى در بردارد و با یک برنامه ریزى هدفمند و 
سرمایه گذارى اصولى مى توان از طریق جذب گردشگر 
نه تنها به نحو مطلوب تــر از این میراث محافظت کرد 
بلکه زمینه توسعه گردشگرى و ایجاد اشتغال در منطقه 

نیز فراهم مى شود.

وقتى آثار باستانى، زباله دانى مى شوند!

رئیس شوراى اســالمى شــهر تهران، رى و تجریش 
گفت: با توجــه به اینکــه گودبردارى در کنار ســالن 
همایش هاى برج میالد اتفاق افتــاده بنابراین خطرى 
برج را تهدید نمى کند بلکه ســالن همایش ها در خطر 

است.
محســن هاشــمى درباره فاز دوم پروژه بــرج میالد 
اظهار داشت: در شــوراى قبل یکى از اعضاى شوراى 
چهارم موضوعى مطرح کرد که بــه دلیل خاکبردارى 
طوالنى مدت کنار مجموعه برج میالد خطراتى این برج 

را تهدید مى کند.
وى افزود: هنگامى که شــوراى پنجم شــروع به کار 
کرد گودبردارى بــرج میالد را مورد بررســى قرار داد 
و مشــخص شــد که هیچ خطرى برج میالد را تهدید 
نمى کند، بلکه آنچه مورد خطر واقع شــده است سالن 
همایش هاى برج میالد اســت که کنار گود قرار گرفته 

است.
هاشمى اذعان داشــت: به دلیل عدم تعامل بین وزارت 
راه و شهرســازى، شهردارى و شــوراى شهر این گود 
بالتکلیف رها شده و دو سال است که سرمایه گذار اجازه 

هیچگونه اقدامى در این گود را ندارد. 
وى افزود: در حــال حاضر نیز دو ســال از لیلینگ این 
گود مى گــذرد و باید هــر چه ســریع تر تعیین تکلیف 

شود.

خطرى برج میالد را 
تهدید نمى کند از مریم میرزاخ انى یاد بگیرید! قرعه کشى بین بازنشستگان براى خرید خودرو

درباره «نهنگ آبى» چیزى منتشر نکنید  
در خواست رئیس اورژانس اجتماعى کشور درباره تبلیغ پیرامون یک بازى کامپیوترى 

چرا دختران ایرانى خود را قربانى زیبایى مى کنند؟
ثبت نام اینترنتى  از دیروز آغاز شد

مطابق آمارها ایرانى ها یکــى از مصرف کنندگان 
عمده لوازم آرایشــى در دنیا محســوب مى شوند 
و این اتفــاق در حالى رخ مى دهد که بســیارى از 
خانم ها با علم بــه مضرات این لــوازم مى گویند: 

«بکش و خوشگلم کن.»
طبق یــک آمار رســمى بیــن المللى، ایــران در 
خاورمیانه بعد از عربســتان، بیشــترین هزینه را در 
لوازم آرایشــى مى کند که زنان ایرانى 1/2میلیارد 
دالر از 2/7میلیارد دالر هزینه لوازم آرایشــى را در 
بازار جهانى دارند. البته عربســتانى ها بیشــتر پول 
را صرف لوازم آرایشــى اســتاندارد و با قیمت باال 
مى کنند، ولى ما لوازم آرایشى بى کیفیت و با قیمت 
پایین مــى خریم،بنابراین مى توان بــه این نتیجه 
رسید که مصرف لوازم آرایشــى در ایران، بیشتر از 

عربستان است.
طیبه حاجى محمد یزدى، کارشــناس و مشــاور 
خانواده با اشاره به چهره بدون آرایش  مرحوم مریم 
میرزاخانى، ریاضیدان ایرانى-آمریکایى، به هنگام 
دریافت مدال فیلدز یا همــان نوبل ریاضیات ادامه 
داد: لباس و ظاهر ساده او بســیار مورد توجه بود در 
حالى که اگر ما جاى او بودیــم، چندین روز یا ماه، 
به انتخاب لباس و آرایش، فکر مــى کردیم. حتى 
دخترهاى شایســته در عرصه جهانــى که به فکر 

نمایش دادن خود هستند، آرایش غلیظى در چهره 
ندارند.

دختران ما گاهــى به نحوى آرایش مــى کنند که 
زیبایى خود را از بین مى برند. اگر مى خواهید آرایش 
کنید، باید این کار را با مهــارت انجام دهید. آرایش 
باید براى تأکید بر ویژگى هاى ذاتى شــما باشــد. 
دخترانى هســتند که اصول ابرو برداشتن و ریمل 
زدن را نمى داننــد. اگر نمى دانید چطــور این کار 
را انجام دهیــد یا از چه رنگ هایــى در آرایش تان 
استفاده کنید؟بهتر است به کالس هاى خودآرایى 

بروید.
سهیل رضایى، مدرس و پژوهشگر روان شناسى هم 
معتقد است: گرمى فضاى اجتماعى و هوا بر میزان 
استقبال جوانان از لوازم آرایشى بسیار مؤثر است. اما 
در مناطق خشک و گرمسیرى کمتر است زیرا هواى 
بســیار گرم، اجازه ماندگارى آرایش، روى پوست را 
نمى دهد. درعوض، در این مناطق بیشتر از زیورآالت 
استفاده مى شــود. در اروپا معموًال هوا ابرى است، 
براى همین فضاى جامعه و تیپ شــخصیتى افراد، 
سرد است اما در کشور ایتالیا که در جنوب اروپا قرار 
دارد و هواى معتدل ترى دارد، لوازم آرایشى، بیشتر 
مصرف مى شود و تولیدکنندگان لوازم آرایشى هم 

بیشتر هستند.

مدیرکل روابط عمومــى و امور بین الملل صندوق 
بازنشستگى کشــورى از انجام قرعه کشى براى 
مرحله نخســت فروش خــودروى اقســاطى به 

بازنشستگان کشورى خبر داد.
حامد شــمس با اعالم این خبر، گفت: با توجه به 
محدودیت تعداد خودروهاى در نظر گرفته شــده 
براى مرحله نخست طرح فروش خودروى لیزینگى 
به بازنشســتگان کشــورى، در صورت استقبال 
بازنشستگان، فروش خودرو در قالب «قرعه کشى» 

انجام مى شود.
شــمس با بیان اینکه ثبت نام اولیــه براى خرید 
خودروى قســطى، از سه شنبه 14 شــهریورماه 
(دیروز) در سایت صندوق بازنشستگى کشورى به 
نشانى cspf.ir آغاز شد و تا یک هفته ادامه خواهد 
داشت، افزود: در مرحله نخســت این طرح که به 
منظور افزایش رفاه بازنشســتگان تحت پوشش 
صندوق اجرا مى شود، یکهزار دســتگاه خودرو از 
خانواده سمند، پژو 206 و همچنین پژو 405 واگذار 

مى شود.
وى تصریح کرد: بازنشستگان کشورى پس از ثبت 

نام اولیه در سایت صندوق بازنشستگى کشورى، به 
شرکت لیزینگ یا واسپارى آتیه صبا معرفى شده تا 
سایر مراحل ثبت نام از این طریق و سپس از طریق 

نمایندگى هاى مجاز ایران خودرو پیگیرى شود.
شمس در خصوص ویژگى هاى این طرح، با تأکید 
بر اینکه میانگین نرخ تسهیالت فروش خودرو به 
بازنشســتگان کشــورى در این طرح 11 درصد و 
پایین تر از نرخ بازار لیزینگ در کشور است، گفت: 
بازنشستگان متقاضى مى توانند به دو صورت 36 
ماهه با نرخ 10 درصد و 48 ماهه با نرخ 12 درصد 
نسبت به بازپرداخت تسهیالت 175 میلیون ریالى 

اقدام کنند.
وى افزود: مبلغ پیش پرداخت خرید خودرو، پس از 
کسر مبلغ تســهیالت خرید خودرو از قیمت اصلى 
خودروى مورد نظــر متقاضى، تعیین مى شــود. 
بــراى بازپرداخت تســهیالت در روش 36 ماهه، 
بازنشستگان طى شش فقره چک به فاصله شش 
ماه و براى روش 48 ماهه نیز با هشــت فقره چک 
به فاصله شش ماه، با شرکت واسپارى آتیه صبا به 
عنوان مجرى طرح لیزینگ، قرارداد منعقد مى کنند.

رئیــس اورژانس اجتماعى کشــور با اشــاره به 
اینکه در فضــاى مجازى اخبــار و فایل هایى در 
خصوص بازى کامپیوتــرى «نهنگ آبى»که در 
نهایت منجر به خودکشــى فرد مى شــود دست 
به دست مى شــود گفت: چند روزى است که در 
فضاى مجازى اخبار و کلیپ هاى مربوط به بازى 
کامپیوترى که در نهایت منجر به آن مى شود که 
فرد خود را از ارتفاع به پایین پرتاب و خودکشــى 
کند منتشر مى شود که در ظاهر به بیننده در مورد 
این بازى هشدار مى دهند و بر مراقبت از نوجوانان 
در مقابل این بازى تأکید مى کنــد. این در حالى 
اســت که معتقدم این روش ها یکى از روش هاى 
تبلیغ غیر مســتقیم اســت که باعث مشــارکت 
بیشــتر نوجوانــان در چنین بازى هایــى خواهد 

شد.
حسین اسدبیگى تصریح کرد: تاکنون هیچ گونه 
خودکشى به علت شرکت در این بازى به اورژانس 
اجتماعى گزارش نشده است، این در حالى است 

که از افراد مى خواهیم اخبار مربوط به این بازى را 
در فضاى مجازى منتشر نکنند زیرا انتشار اخبار و 
فایل هاى مربوط به این بازى باعث مى شود ذهن 
کنجکاو نوجوانان به سمت آن رفته و به نوعى تبلیغ 
غیر مستقیم براى این محصول ایجاد شود. حتى 
ممکن اســت تهیه کنندگان این بازى به صورت 
تعمدى به منظور افزایش مشتریان خود این گونه 
مطالب را در فضاى مجازى منتشر کنند، همانطور 
که در خصوص مواد مخــدر و محرك و جدید نیز 
مى بینیم که یک مرتبــه موجى در خصوص یک 
ماده مخدر جدید در فضــاى مجازى به راه افتاده 
و ضمن توصیف آن ماده، مضرات آن نیز به افراد 
گوشزد مى شــود، غافل از آنکه هدف از دست به 
دســت کردن اطالعات و اخبار این مــواد تبلیغ 
غیر مســتقیمى اســت در جهت افزایش گرایش 
جوانان به مصرف ماده مذکور؛ به این ترتیب باید 
از این روش  تبلیغاتى در فضاى مجازى جلوگیرى

 شود.
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جو اصفهان آرام است
 رئیس اداره پیش بینى هواشناسـى اسـتان اصفهان 
گفت: نقشه هاى هواشناسى بیانگر وجود جوى پایدار 

بر آسمان استان اصفهان تا فرداست.
حسـن خدابخـش با اشـاره بـه بررسـى نقشـه هاى 
هواشناسـى اسـتان اصفهان اظهار داشـت: بررسـى 
این نقشه ها بیانگر جوى نسـبتًا پایدار بر روى استان 

تا فرداست.
وى با بیان اینکـه وضعیت جوى اسـتان اصفهان در 
این بازه زمانى صاف تا کمى ابرى همراه با باد مالیم 
پیش بینى مى شود، افزود: در مناطق غربى نیز شاهد 

افزایش ابر خواهیم بود.

برپایى کارگاه هاى هنرى در 
پردیس آبشار 

سـلطانى زاده، مدیـر فرهنگـى، تفریحـى و هنـرى 
شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه پردیس هنر آبشار 
در دو فاز در خیابان آبشـار احداث شـده است، اظهار 
داشت: پردیس هنر آبشار با طراحى خاص و شکیلى 

براى نشاط و آرامش شهروندان احداث شده است.
وى با بیـان اینکه در این پروژه، سـالن روباز و سـالن 
آمفى تئاتر بـراى اجراى برنامه هـاى مختلف هنرى 
احداث شـده اسـت، گفت: همچنین در پردیس هنر 
آبشار نیز  فضاهایى براى نمایشگاه هاى صنایع دستى 

و کارگاه هاى هنرى پیش بینى شده است.
سـلطانى زاده با بیان اینکه هنرمنـدان در این مکان 
مى توانند هنرهاى خود را به نمایش بگذارند، عنوان 
کرد: همچنین شـهروندان مـى توانند با رشـته هاى 
هنرى که در پردیس هنر آبشار وجود دارد آشنا شوند.

مدیر فرهنگى، تفریحى و هنرى شهردارى اصفهان 
با اشـاره به اینکـه اکنـون نیـز فـاز اول پردیس هنر 
تکمیل شـده و امروز در اختیار شـهروندان قرار داده 
مى شود، تأکید کرد: قرار است فازدوم این پروژه نیز با 

طراحى ویژه اى احداث شود.

برگزارى کنفرانس شتابگرهاى 
ذرات به میزبانى اصفهان 

سومین کنفرانس ملى دو ساالنه«شتابگرهاى ذرات 
و کاربردهاى آن» 28 و29 آذر سال جارى به میزبانى 

دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار مى شود.
روابط عمومى دانشگاه صنعتى اصفهان روز دوشنبه 
اعالم کرد: سومین کنفرانس ملى شتابگرهاى ذرات 
با هدف گردهمایى پژوهشـگران و متخصصان این 
حوزه براى به اشـتراك گذاشـتن یافته هـاى علمى، 
ایجاد فرصت براى همکارى بین گروه هاى تحقیقاتى، 
آشنایى دانشجویان با پژوهش ها و کمک به گسترش 

و پیشرفت شتابگرها برگزار مى شود. 
فیزیک شتابگرها، طراحى و ساخت انواع شتابگرها و 
تجهیزات مرتبط و کاربرد شتابگرها در علوم، صنعت 
و پزشکى، محورهاى اصلى سـومین کنفرانس ملى 

شتابگرهاى ذرات و کاربردهاى آن است.

خسارت 20 میلیاردى 
زنبورداران استان 

عوامل جوى نامناسـب موجب خسـارت 20 میلیارد 
تومانى زنبورداران استان اصفهان شد.

رئیس اتحادیـه تولیدکنندگان زنبور عسـل اصفهان 
گفت: امسـال 50 درصد تولید و کندوهاى زنبور این 

استان دچار خسارت شد .
گـودرز میرزایى با اشـاره بـه اینکه اصفهـان دومین 
تولیدکننده عسل طبیعى در ایران و به عنوان سومین 
کشور تولیدکننده عسل در جهان است، اظهار داشت: 
سرماى شدید زمسـتان، کمبود بارش باران، گرماى 
شـدید تابسـتان و به ویژه گرد و خاك و آلودگى هوا، 
از عوامل بروز خسارت به زنبورداران استان اصفهان 
بوده اسـت.وى با اشـاره به فعالیت سـه هـزار و 500 
زنبـوردار در اصفهان، افزود: مقـرون به صرفه نبودن 
بیمه زنبـور عسـل از چهار سـال پیش تـا کنون هم 
موجب اسـتقبال نکردن زنبورداران براى جبران این 
خسارت شده است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان زنبور 
عسل اصفهان  همکارى بیشتر مسئوالن را دراتخاذ 
تدابیر الزم براى جبران ضرر کشـاورزان را خواسـتار 

شد.

 معاون اداره بهداشــت و مدیریت بیمــارى هاى دامى 
دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: تاکنون شش کانون 
تب برفکى در سطح استان اصفهان شناسایى شده است.

محمد حسینى اظهار داشت: همواره در طول سال با تب 
برفکى مواجه هستیم و خوشبختانه در اصفهان وضعیت 
این بیمارى به مرحله اورژانس نرســیده است. وى در 
ادامه اضافه کــرد: به منظور کنترل تــب برفکى، طرح 

واکسیناسیون دام را هر چهار ماه یک بار اجرایى کردیم.
حسینى اعالم کرد:  تاکنون حدود 250 هزار گاو و 700 

هزار گوسفند را واکسینه کرده ایم.
معاون اداره بهداشــت و مدیریت بیمــارى هاى دامى 

دامپزشکى اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه عوامل 
مختلفى در بروز تب برفکى مؤثر است، تصریح کرد: جابه 
جایى هاى دام و عدم رعایت بهداشت در دامدارى ها از 

عوامل اصلى بروز تب برفکى است.
حسینى اعالم کرد:  تب برفکى یک بیمارى بومى است 
که نمى توان آن را ریشــه کن کرد و به دنبال تصویب 

بودجه هستیم.
وى گفت: در حال حاضر استان قم، کاشان و آران و بیدگل 
با بیمارى تب برفکى درگیر هستند که به دلیل نزدیکى 
با استان اصفهان، این هشدار براى استان هم هست که 

بایدبراى مقابله با این بیمارى هوشیار بود.

سامانه یکپارچه حفاظت و بهره بردارى منابع آب و امور 
مشترکین «ساماب» در استان اصفهان از مهرماه اجرایى 

مى شود. 
روابط عمومى شــرکت آب منطقــه اى اصفهان اعالم 
کرد: سامانه «ساماب» از مهرماه با هدف ارتقاى عملکرد 
حفاظت و بهره بردارى و تسهیل فرآیندها در14 شهرستان 
استان اصفهان شــامل کوهپایه، ســجزى، تودشک، 
نیک آباد، محمدآباد، نصرآباد، اصفهان، قهجاورســتان، 
بهارستان، زیار، حســن آباد، ورزنه، هرند و اژیه اجرایى 

مى شود.
بر اســاس این گزارش، از مهمترین اهــداف این طرح

 مى تــوان به حــذف فرآیندهــاى بررســى کاغذى 
پرونده ها و الکترونیکى شــدن کلیه فرآیندها، عالوه بر 
تسریع در انجام فرآیندهاى حفاظت و بهره بردارى اشاره 
کرد که موجب ساماندهى، نظم و انضباط، کاهش تخلفات 
و قابل رصد بودن عملکــرد کاربران توســط کاربران 
ســتادى و همچنین شــرکت مدیریت منابع آب ایران

 مى شود.
همچنین با انعقاد تفاهمنامه با اداره کل پست، از مهرماه، 
خدمات به مشــترکان در بخش آب زیرزمینى از طریق 
دفاتر پستى ودفاتر پیشخوان دولت ودفاتر ICT روستایى 

به مردم استان ارائه مى شود.

6 کانون تب برفکى 
در اصفهان شناسایى شد

اجراى سامانه«ساماب» 
در استان 

مدیر کل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: در حال 
حاضر براى صدور کارت ملى هوشمند سرعت و فرصت 
معقولى وجود دارد و طى 20 روز کارت ملى هوشــمند 
صادر مى شــود و مردم مى توانند با استفاده از فرصت 
باقیمانده، بــراى تعویض کارت ملى قدیمى شــان و 

تبدیل به کارت ملى هوشمند جدید اقدام کنند.
حسین غفرانى درباره تعویض شناســنامه ها و کارت 
ملى هاى قدیمى اظهار داشــت: در حال حاضر براى 
تعویض شناسنامه ها و کارت ملى، فراخوان داده نشده 
اســت، اما جامعه هدف ما در این زمینه کسانى هستند 
که شناسنامه آنها دچار تغییرات سجلى و تغییر نام و نام 
خانوادگى و سایر مواردى اســت که ضرورت تعویض 

شناسنامه را دارد.
وى اضافه کرد: گروه دوم افرادى هستند که سن قانونى  
آنها به  15 سال رسیده است و این گروه دانش آموزان 
را در بر مى گیرد که هر سال براى ثبت نام مدارك وارد 
این چرخه مى شــوند و گروه  سوم، کسانى هستند که 

شناسنامه خود را گم مى کنند.

کارت ملى هاى قدیمــى اول فروردین 
سال آینده بى اعتبار مى شود

غفرانى درباره تعویض کارت هــاى ملى نمونه قدیم 
اذعان کرد: افرادى که با کارت نمونــه قدیم مراجعه 
مى کنند و تاریخ اعتبار و دریافت کارت آنها از ســال 
1380 تا 1390 اســت، از اول فروردین ماه سال آینده 
کارت هاى ملى آنها بــى اعتبار مى شــود  و تا پایان 
امسال، مردم فرصت دارند که براى تعویض کارت ملى 

خود مراجعه کنند.
مدیر کل ثبت احوال اســتان اصفهــان توضیح داد: 
بدان معنــا که این گــروه از افراد در ســال 97  به هر 
مکانى که مراجعــه مى کنند، بایــد کارت ملى جدید 
و هوشــمند خود را  تحویل دهند تا با مشکل روبه رو

نشوند.
وى در توصیه به شهروندان خاطر نشان کرد: ضرورت 
دارد که این گروه از مراجعان از فرصت مطلوبى که در 
دفاتر پیشخوان و اداره ثبت احوال و دفاتر پستى موجود 
اســت، اســتفاده کنند و با  مراجعه به دفاتر پیشخوان 
و اداره  ثبت احوال و دفاتر پســتى نســبت به تعویض 
کارت ملى قدیم و دریافت کارت ملى هوشــمند اقدام

 کنند.

ســرعت و فرصت معقول براى صدور 
کارت ملى هوشمند

به گفته غفرانى، در حال حاضر براى صدور کارت ملى 
هوشمند ســرعت و فرصت معقولى وجود دارد و کمتر 
از یک مــاه و طى 20 روز کارت ملى هوشــمند صادر

 مى شود و مردم مى توانند با استفاده از فرصت باقیمانده 
براى تعویض کارت ملــى قدیم و تبدیل به کارت ملى 

هوشمند جدید اقدام کنند.
مدیــر کل ثبت احوال اســتان اصفهــان تأکید کرد: 
همچنین اشــخاصى که براى تعویــض کارت ملى 

هوشمند به اداره ثبت احوال و دفاتر پستى و پیشخوان 
مراجعه کرده اند و براى آنها پیام صادر شده است، الزم 
است که هر چه سریع تر نسبت به دریافت کارت هاى 
ملى هوشمند جدید خود مراجعه کنند تا در این دفاتر با 

مشکالت کمترى روبه رو شویم.

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:

کارت ملى هوشمند 
طى 20 روز صادر مى شود

افراد در سال آینده بدون داشتن کارت ملى جدید مشکل پیدا مى کنند

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در سال هاى 
92 تا 95 با اســتفاده از ظرفیت بخــش خصوصى و 
مشارکت مردمى بیش از هفت هزار و 832 میلیارد ریال 
ســرمایه گذارى در اجراى پروژه هاى آب وفاضالب 
در گوشه و کنار اســتان اصفهان در دســتور کار قرار

داد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با 
بیان این مطلب و اینکه در چندســال اخیر رویکردى 
را پیش گرفتیم تــا ظرفیت بالقــوه بخش خصوصى 
را در اجــراى پروژه هــاى آب و فاضالب بــه بالفعل 
درآوریم، اظهار داشــت: درچندسال گذشــته به این 
ســمت پیش رفتیم که ظرفیت هاى سرمایه گذارى 
بخش خصوصى و مشارکت مردمى در استان شناسایى 
شود و با فراهم نمودن زمینه هاى همکارى، از ظرفیت 
سرمایه گذارى این بخش استفاده کردیم. هاشم امینى 
به پروژه هایى که با ســرمایه گذارى بخش خصوصى 
و مشارکت مردمى در اســتان اصفهان عملیاتى شده 
اشــاره و تصریح کرد: در دولت یازدهم شرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان، تکمیل و اجراى تأسیسات 
فاضالب شهرســتان هاى مبارکــه و لنجان به روش 
سرمایه گذارى بیع متقابل با مبلغ هزار و 215 میلیارد 

ریال، اجراى تأسیســات فاضالب تیران به روش بیع 
متقابل به مبلغ 546 میلیارد ریال، تکمیل تأسیســات 
فاضالب شــهر دولت آباد به مبلغ  140میلیارد ریال، 
تکمیل تأسیســات فاضالب نجف آباد به مبلغ هزار و 
200میلیارد ریال، تکمیل تأسیســات فاضالب شهر 
خورزوق به روش ســرمایه گذارى بیع متقابل به مبلغ 
80 میلیارد ریال، تکمیل تأسیســات فاضالب شــهر 
دســتگرد به مبلغ 80 میلیارد ریال و اجــراى تصفیه 

خانه فاضالب ورنامخواست و ســده لنجان به روش 
ســرمایه گذارى بیع متقابل به مبلغ 360 میلیارد ریال 

را انجام داد.
وى افزود: اجراى شــبکه فاضالب زیباشهر و دیزیچه 
به مبلغ 960 میلیارد ریال، اجراى شبکه فاضالب شهر 
کهریزسنگ با مشــارکت مردمى به مبلغ 150 میلیارد 
ریال، اجراى تأسیســات فاضالب شــهر نجف آباد با 
مشــارکت مردمى به مبلغ 185 میلیارد ریال و احداث 
تصفیه خانه فاضالب شــهر دهق به مبلغ 70 میلیارد 

ریال را اجرا کرد.
وى ادامه داد:همچنین بازسازى شبکه فاضالب شهر 
اصفهان با فاینانس خارجى به مبلغ هزار و 770میلیارد 
ریال، اصالح و بهسازى دایجســترهاى تصفیه خانه 
فاضالب جنوب اصفهان به مبلــغ 30 میلیارد ریال و 
احداث نیروگاه بیوگاز ســرمایه به مبلــغ 120 میلیارد 

ریال بوده است .
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان اعالم کــرد: عالوه بــر توانمندى و 
منابع بخش خصوصى در داخل کشــور انتظار مى رود 
منابع و ارز خارجى در شــرایط تعریف شــده استفاده 

شود.

سرمایه گذارى 783میلیاردى بخش خصوصى 
و مردمى در اجراى طرح هاى آبفا

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از کشف یک محموله لوازم پزشکی خارجی به ارزش 9 میلیارد 
ریال که در انباري دپو و آماده توزیع بود، خبر داد.

سرهنگ ستار خسروى در تشریح خبر کشف محموله لوازم پزشکى قاچاق اظهار داشت: در پى دریافت 
اخبارى مبنى بر اینکه فردى اقدام به توزیع یک محموله سنگین لوازم پزشکى در انبارى کرده و قصد 
توزیع آنها را دارد بررســى موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهى اصفهان قرار 
گرفت. وى افزود: مأموران پس از اطمینان از صحت موضوع و هماهنگى با مقام قضائى، به محل مورد 

نظر اعزام شدند و در بازرسى از محل، یک محموله لوازم پزشکى خارجى کشف کردند.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان با اشاره به اینکه مالک محموله مدارك مربوطه گمرکى را ارائه 
نداد، مطرح کرد: در این رابطه، یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، براى سیر مراحل قانونى به 
مراجع قضائى تحویل داده شد.وى از تحویل لوازم کشف شده به گمرك خبر داد و بیان کرد: محموله 

مکشوفه از سوى کارشناسان 9 میلیارد ریال ارزش گذارى شده است.

انبار چند صد  میلیونى لوازم پزشکی لو رفت

قرارداد انجام مطالعات فازهاى شهرك فناورى آزاد 
(شفا) در دانشگاه آزاد اســالمى واحد شاهین شهر 
مشتمل بر مجتمع هاى صنفى، خدماتى و سالمت 

در این واحد دانشگاهى به امضا رسید.
راه اندازى شهرك فناورى آزاد قرار است در زمینى 
به وســعت280 هزار متر مربع در دانشــگاه آزاد 
اسالمى شاهین شهر براى نخستین بار به صورت 

پایلوت اجرا شود.
حمیدرضا رئیس الســادات، رئیس دانشــگاه آزاد 
اسالمى واحد شــاهین شــهر گفت: این قرارداد 
به منظور طراحى این شــهرك منعقد شده که بالغ 
بر 800 میلیون ریال هزینه دربرداشته و در ادامه با 
مشارکت سرمایه گذار به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وى افزود: از مهمترین اهــداف این پروژه، تحقق 
اهداف دانشــگاه آزاد اسالمى در عدم وابستگى به 

درآمدهاى غیر شهریه اى است.
رئیس السادات افزود: اضافه شدن کاربرى سالمت 
در قالب طرح شــهرك فناورى آزاد و مجتمع هاى 
صنفى خدماتــى از دیگر مزیت هــاى این طرح 

است.
وى ادامه داد: نیازمندى هاى شاهین شهر نیز یکى از 
دغدغه هاى این واحد دانشگاهى است که با اجراى 
کامل این طرح، عالوه بر اشــتغالزایى، بسیارى از 
نیازهاى صنفــى، خدماتى و علمى، پژوهشــى و 

سالمت بر طرف خواهد شد. 

«بالکا ام بتــه»، رئیس مجلس نماینــدگان آفریقاى 
جنوبى و همراهان در بدو ورود به اصفهان در فرودگاه 
بین المللى شهید بهشتى مورد استقبال استاندار اصفهان 
قرار گرفتند. رسول زرگرپور، استاندار اصفهان  در مراسم 
اســتقبال از رئیس مجلس نمایندگان آفریقاى جنوبى 
اظهار داشت: روابط ایران و اصفهان با آفریقا صمیمانه، 

دوستانه و رو به پیشرفت اســت و باید از ظرفیت هاى 
فراوان سیاسى، اقتصادى و فرهنگى براى گسترش و 

تحکیم مناسبات استفاده کرد.
وى بــا اشــاره بــه جایــگاه فرهنگــى، تاریخى و 
توانمندى هاى اقتصادى این اســتان، ســفر «بالکا ام 
بته» به کشــورمان را در تحکیم روابط بین دو کشور 

مهم و مؤثر خواند.
«بالکا ام بته»، رئیس مجلس نمایندگان آفریقاى جنوبى 
هم با اشاره به ظرفیت هاى گردشگرى اصفهان گفت: 
تقویت همکارى هاى مشــترك در حوزه گردشگرى و 
آشنایى مردم با جاذبه هاى هر دو کشور، سبب تقویت 

روابط و افزایش مبادالت اقتصادى مى شود.

انجام مطالعات
 شهرك فناورى آزاد

لزوم گسترش 
روابط ایران و آفریقا

مدیر شعب بانک مسکن اســتان اصفهان از ارائه 
پیشنهاد جهت تغییر نام «شعبه بازار» نجف آباد به 

نام شهید محسن حججى خبر داد.
فریبرز نعیمى اظهارداشــت: امــروز ملت ایران به 
رشادت ها و ایثارگرى هاى شهداى مدافع حرم افتخار 
مى کند و بانک مسکن هم در همین راستا در صدد 
است تا با این نامگذارى، اداى دینى کوچکى به روح 

بزرگوار شهید حججى کرده باشد.
وى با بیان اینکه ارائه پیشنهاد تغییر نام و فرآیند امور 
ادارى آن درحال انجام اســت، افزود: این ابتکار به 
دلیل احترام گذاشتن به شهید حججى و رشادت ها و 
شهامت هاى وى و اینکه اهل استان اصفهان و شهر 

نجف آباد بود، صورت مى گیرد.
مدیر شــعب بانک مسکن اســتان اصفهان اظهار 
داشــت: در روزهاى آتى طى مراســمى با دعوت 
از خانواده شــهید، نام بانک مسکن شــعبه «بازار 
نجف آباد» به نام «شــهید محسن حججى» مزین 

مى شود و تغییر مى یابد.

فرمانده انتظامی شهرســتان بویین میاندشــت از 
دستگیري یک ســارق که ناقوس هاي یک کلیسا 
به ارزش چهار میلیارد ریال را در شهرستان بویین 

میاندشت سرقت کرده بود، خبر داد. 
سرهنگ علیرضا طاهري اظهارداشت: در پی وقوع 
سرقت ناقوس هاي یک کلیسا در یکی از روستاهاي 
شهرستان بویین میاندشت، شناسایی و دستگیري 
ســارق یا ســارقان به صورت ویژه در دستور کار 
مأموران پلیس امنیت عمومی و پلیس آگاهی این 

شهرستان قرار گرفت. 
وي ادامه داد: مأموران با انجام یکســري کارهاي 
تخصصی موفق شدند ســارق را شناسایی و پس از 
هماهنگی با مقام قضائی، در مخفیگاهش دستگیر 
کنند. فرمانده انتظامی شهرستان بویین میاندشت 
با اشاره به کشف ناقوس هاي سرقتی در مخفیگاه 
سارق افزود: ارزش ناقوس هاي کشف شده توسط 
کارشناسان مربوطه چهار میلیارد ریال اعالم شده 

است. 

تغییر نام شعبه بازار 
بانک مسکن نجف آباد

سارق ناقوس هاي کلیسا 
دستگیر شد
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حجاج اصفهانى
 از امروز باز مى گردند

مدیـرکل حـج و زیـارت اسـتان اصفهـان گفـت: از 
امروز(15شـهریورماه) حجـاج باز خواهند گشـت و تا 
24 شهریورماه بقیه حجاج نیز به اصفهان بر مى گردند.

غالمعلـى زاهـدى در خصـوص بازگشـت حجـاج از 
سرزمین وحى اظهارداشت: تعداد پروازها 24 عدد اعالم 
شده است که همگى در فرودگاه شهید بهشتى اصفهان 

به زمین مى نشینند.
وى افزود: تاکنون مشـکل خاصى بـراى حجاج پیش 
نیامده و تنها یک مورد فوت از حجاج شهرستان خوانسار 

داشتیم که دلیل آن هم بیمارى شخص بوده است.

کابل هاى فشار قوى 
تعویض مى شوند

مدیـر امـور بـرق شهرسـتان نطنز گفـت: بـه زودى 
عملیات روشـنایى کمربندى گنبدباز آغـاز و با تأمین 
اعتبـار، کابل هاى فشـار قوى بعضى از نقاط شـهرى 
نیز تعویض خواهند شـد. قاسـمعلى ناظرى با اشـاره 
بـه احـداث شـبکه روشـنایى ورودى نطنـز از مزرعه 
خطیـر و برق رسـانى بـه امامـزاده رقیه خاتـون (س) 
افـزود: مجموعه مدیریـت امور برق شهرسـتان تمام 
تالش هاى خود را براى رفع کمبودها و کاسـتى ها در 

حوزه برق براى این شهر به کار خواهد بست.

دوره هاى آموزشى 
ویژه عموم  در سازمان فاوا 

مدیر مرکز آموزش سـازمان فاوا شـهردارى اصفهان 
گفت: در راسـتاى تحقق ایده شهر هوشـمند و ایجاد 
سهولت در برنامه ریزى ها و فعالیت  ها تالش مى شود 
جدیدترین ابزارهاى فنـاورى اطالعات در تحقق این 

ایده ها به سازمان آموزش داده شود.
مجیـد غالمـى اظهارداشـت: هـدف مرکـز آموزش 
فـاوا، عالوه بـر کاربـردى بـودن آموزش هـا، تقویت 
توانایى و نتیجـه گرایى افـراد در انجـام فعالیت هاى 
عملى اسـت و به همین منظـور،  برگـزارى دوره هاى 
بین رشـته اى ماننـد حقـوق شـهروند الکترونیکى یا 
کاربردهاى  تخصصى نرم افـزار  Excel   در حوزه هاى 
مالى، فنى مهندسـى، آمار و... از راهبردهاى این مرکز

 است.

سهام ذوب آهن باز هم در 
فرابورس خریدار نداشت

بلوك 16/75درصدى سهام شرکت ذوب آهن اصفهان 
شــامل پنج میلیارد و 556 میلیون و 361 هزار و چهار 
سهم این شرکت براى چندمین بار طى ماه هاى گذشته، 
باز هم در فرابورس عرضه شد که باز هم خریداران به آن 

اقبالى نشان ندادند.
بر اساس این گزارش،این میزان سهام به قیمت پایه 
هر سهم 810 ریال توسط سازمان خصوصى سازى به 
وکالت از صندوق بازنشستگى فوالد به صورت یکجا و 
نقد یا 15 درصد نقد و بقیه اقساط شش  ماهه، با نرخ سود 

13 درصد در بازار دوم فرابورس ایران عرضه شده بود.
گفتنى است؛ سازمان خصوصى سازى پیش تر هم این 
میزان سهام را با قیمت پایه هر سهم 850 ریال و نیز 
با شــرایط یک جا و نقد یا 20 درصد نقد و بقیه اقساط 
شش ماهه در مدت سه  سال در روز دهم تیرماه امسال 
روانه میز فروش کرده بود کــه خریداران به آن اقبالى 

نشان ندادند.

تلف شدن گربه کمیاب
گونه کمیاب گربه «پاالس» در برخورد با خودرویى در 

محور موته - گلپایگان تلف شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیسـت استان اصفهان 
گفت: این گربه وحشـى در پناهگاه حیات وحش موته 

تلف شد.
مرتضى جمشـیدیان افزود: گربه پاالس از گونه هاى 
جانورى کمیاب و یکى از هشـت گربه سـان وحشـى 
ایران ،جثه اى به اندازه گربه معمولى دارد اما سـر آن از 
گربه معمولى گردتر و فاصله گوش هایش هم بیشت

ر است.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفــت: در حال حاضــر 450 مرکز درمانى در ســطح 
استان اصفهان با کمیته امداد این استان طرف قرار داد

هستند.
حمیدرضا شیران اظهار داشــت: در این بین 53 هزار و 
212 مددجوى کمیته امداد از این مراکز درمانى استفاده 

مى کنند.
وى با اشــاره به خدمات متنوع درمانــى کمیته امداد 
به افراد تحت حمایت خود ابراز داشــت: ارائه خدمات 
الزم به بیماران خاص تحــت حمایت، پرداخت هزینه 
درمانى مددجویان به مراکز درمانى مختلف، برگزارى 

کارگاه هاى آموزش بهداشــت براى بانوان سرپرست 
خانــوار و همچنین ارتقاى شــاخص هاى بهداشــتى 
مددجویان، از فعالیت هاى کمیته امداد استان اصفهان 

در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان اصفهان با اشاره به 
اینکه همکارى دو جانبه کمیته امداد استان اصفهان و 
دانشگاه علوم پزشکى این استان نتایج خوبى را به دنبال 
داشته اســت، افزود: این تعامل در راستاى ریشه کنى 
بیمارى ها و مشــکالت حــوزه ســالمت نیازمندان و 
اقشار کم درآمد تأثیر بســیار مثبت و سازنده اى خواهد

داشت.

 مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت: اصفهان 
ظرفیت تولید برق توسط نیروگاه هاى خورشیدى را دارد.

مصطفى علوى اظهار داشــت: یکى از برنامه هاى کالن 
کشور، استفاده بهینه از منابع و ارتقاى میزان بهره بردارى از 
منابع متنوع انرژى هاى تجدیدپذیر براى تأمین بخشى از 

نیاز روزافزون انرژى کشور به شمار مى رود.
وى افزود: ایران از لحاظ برخوردارى منابع مختلف انرژى 
یکى از غنى ترین کشــورهاى جهان محسوب مى شود و 
عالوه بر وجود منابع گسترده سوخت هاى فسیلى نظیر نفت 
و گاز، داراى قابلیت فراوان از لحاظ انرژى هاى تجدیدپذیر 

همچون باد، خورشید، زیست توده و زمین گرمایى است.

علوى بیان داشت: استان اصفهان از شرایط مناسبى براى 
تولید برق توسط نیروگاه هاى خورشیدى برخوردار است.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهــان همچنین با 
اشــاره به اقدامات انجام شده در راســتاى توسعه دولت 
الکترونیک گفت: با اســتقرار ســامانه هاى الکترونیکى 
مردم و شــبکه دولت، اتوماســیون ادارى و سیستم نظام 
آراستگى، اســتفاده کاغذ در مکاتبات ادارى گاز اصفهان 
حذف شده اســت. علوى بیان داشــت: این طرح از سال 
83 آغاز شد و در هر ســال تعدادى از فرم هاى مربوط به 
تقاضاها و درخواست ها که به صورت کاغذى و دستى انجام 

مى شد، مکانیزه شد.

اصفهان ظرفیت تولید 
برق خورشیدى را دارد

طرف قرارداد بودن 450 مرکز 
درمانى با کمیته امداد

 مدیر کل امـور بانـوان و خانواده اسـتاندارى 
اصفهان گفت: زنان شـاغل در دسـتگاه هاى 
ادارى استان اصفهان باید آموزش هاى امداد 

و نجات را ببینند.
سهیال اثنى عشـران اظهار داشـت:  ضرورت 
آموزش هاى امـدادى براى بانوان شـاغل در 
دسـتگاه هاى اجرایـى وجـود دارد. وى بیان 
داشـت: این آمادگى وجود دارد کـه در زمینه 
آموزش هـاى همگانى که جـزو آموزش هاى 
ضمـن خدمـت هـم اسـت، بـا هـالل احمر 
همـکارى کـرده و طیـف وسـیعى از زنـان 
جامعه را تحت پوشـش این آمـوزش ها قرار

 دهیم.
مدیر کل امـور بانـوان و خانواده اسـتاندارى 
اصفهان تصریح کرد: قطعًا زنان آموزش دیده 
مى توانند نقش مؤثرى در مواجهه با بحران ها 
و حوادث، به ویژه در سـاعات اولیـه وقوع آن 
داشته باشند تا شاهد خسارات کمترى باشیم.

وى با اشـاره به اینکه زنان نیمى از جمعیت و 
تربیت کننده نیم دیگر جامعه هسـتند، گفت: 
زن شایسـته یکـى از عوامـل مهم پیشـرفت 
خانواده و جامعه است و رویکرد توجه به زنان 
و حوزه هاى مربوط به آنها امروز بیش از پیش 

اهمیت پیدا مى کند.

معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهردارى 
اصفهـان از افزایش 25درصـدى ترافیک در 

مهرماه خبرداد.
علیرضـا صلواتـى اظهارداشـت: همزمـان با 
بازگشـایى مـدارس، 25 درصد به سـفرهاى 
شهرى افزوده خواهد شد. بنابراین الزم است 
در این خصوص روان سازى بیشترى در سطح 

معابر داشته باشیم.
وى از آمـاده بـاش نـاوگان اتوبوسـرانى در 
ایـام بازگشـایى مـدارس خبـر داد و گفـت: 
سـه خـط سـامانه تنـدرو هم سـعى شـده به 
صـورت منظـم مشـغول بـه سـرویس دهى 

باشد.
معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهردارى 
اصفهان با اشـاره به اینکه طرح ایمن سـازى 
اطـراف مـدارس از 15 شـهریورماه آغـاز 
مى شـود، تصریح کرد: ایمن سـازى حاشـیه 
خیابـان هـا و گـذرگاه هـاى اصلـى اطـراف 
مـدارس بـا نصـب تابلوهـاى ترافیکـى،

 چراغ هاى چشمکزن، خط کشى عابر پیاده و 
نصب سرعتکاه انجام خواهد شد.

ساسان اکبرزاده
«بى سوادى به عنوان یک معضل فرهنگى- اجتماعى 
مطرح است که مشکالت فردى، خانوادگى، محیطى، 
آموزشــى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و فقر، سبب 
عدم حضور افــراد در نظام آموزشــى و در نتیجه رواج 
بى سوادى در جامعه شده و در همه جهان و کشورمان 

هم وجود دارد.»
مدیرکل طرح و برنامه ســازمان نهضت سوادآموزى 
کشــور در مراســم روز جهانى مبارزه با بى سوادى و 
جشنواره تجلیل از دســتگاه هاى برتر استان اصفهان 
که با حضور جمعى از مدیران دســتگاه هاى اجرایى، 
نمایندگان و مسئوالن ســوادآموزى در سطح استان 
و... برگزار شــده بود با بیان این مطلــب گفت: ما در 
سوادآموزى در کشور ســه اصل انعطاف، مشارکت و 
ســودمندى را دنبال مى کنیم. این در حالى اســت که 
در گذشته اجراى سوادآموزى در کشــور دولتى بود و 
امروز خوشحالم بگویم ما دستگاه هاى اجرایى، بخش 
خصوصى و غیردولتى را براى اجراى سوادآموزى وارد 
میدان کرده ایم و امروز بیش از 90 درصد فعالیت ها در 
قالب برون سپارى انجام مى شــود و امید است بتوانیم 
در دولت تدبیر و امید، بى سوادى را در کشور ریشه کن 

کنیم. 
رسول جمشــیدى اول افزود: بى سوادى یک مشکل 
فراگیر و همگانى در کشــور بوده و استان اصفهان در 
زمینه سوادآموزى در کشــور همچون دیگر زمینه ها، 
پیشرو است و از اینکه دســتگاه هاى اجرایى به عنوان 
مشارکت کننده با آموزش و پرورش همکارى مى کنند 

بسیار خوشحالم. 
وى در دسترس نبودن آدرس بى سوادان، کمبود منابع 
انســانى متخصص، پایین بودن کیفیــت آموزش ها، 
غنى نبودن محیط زندگــى از آموزش هاى کاربردى، 
رســوب افراد آموزش ناپذیر در بین جمعیت بى سواد 
کشور، فقدان عزم ملى براى ریشه کنى بى سوادى و... 
را از علل عدم ریشــه کنى کامل بى سوادى در جامعه 
برشــمرد و گفت: هنوز آموزش و پرورش عمومى در 
کشور اختیارى اســت و قانون اجبارى آموزش وجود 
ندارد. این در حالى است که حدود 2 درصد افراد جامعه 
علیرغم همه تالش ها، بــه دنبال آموزش نمى روند اما 
با این حال وضعیت سوادآموزى در کشور رو به رشد و 

داراى بالندگى است.
مدیرکل طرح و برنامه ســازمان نهضت سوادآموزى 
کشور گفت: امروز 94/7 درصد جمعیت کشور باسواد 
بوده و 5/3 درصد در گروه سنى 10 تا 49 سال بى سوادند 
و علیرغم اینکه به صفر رســیدن بى سوادى معنا ندارد 
اما پیش بینى مى شود تا پایان برنامه ششم در صورت 
فراهم شدن بسترهاى الزم، میزان بى سوادى در کشور 

باز هم کاهش یابد. 
■■■ 

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان نیز هدف 
از برگزارى این مراســم را جذب بى سوادان، تجلیل از 
دســتگاه هاى اجرایى که با آموزش و پرورش تعامل 
داشته و گرامیداشت 17 شــهریور روز جهانى مبارزه با 

بى سوادى اعالم کرد.
محمدحسن قائدیها گفت: امروز براى کشور جمهورى 
اسالمى ایران شایسته نیست که بى سواد داشته باشد 
اگرچه از نظر یونســکو امروز سواد به معناى خواندن و 
نوشتن نیست و فراتر از اینهاست و باسواد کردن افراد 

محروم از خواندن و نوشتن حداقل گام است.

وى افزود: امروز در جهان باسواد کسى است که بتواند 
روابط عاطفى را خوب برقرار کند، داراى سواد ارتباطى 
مفید باشد، داراى روابط اجتماعى مطلوب و سواد مالى 
باشــد و بتواند اقتصاد خانواده و جامعه را اداره کرده و 

داراى سواد رسانه اى و سواد رایانه اى باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه 
استان اصفهان در بخش ســوادآموزى باید به جایگاه 
قابل قبول و رده هاى اول و دوم کشــور برســد گفت: 
جمعیت استان در سرشمارى ســال 95 پنج میلیون و 
120 هزار و 850 نفر بود که تعداد افراد باســواد از کل 
جمعیت 10 تا 49 ســال، 96/9 درصد مى باشد. این در 
حالى است که با توجه به مهاجرپذیرى استان، معموًال 
یک درصد جمعیت غیرقابل آموزش هســتند و هیچ 

زمانى بى سوادى به صفر نخواهد رسید.
مدیرکل آموزش و پــرورش اســتان اصفهان اظهار 
داشــت: در مناطق شــهرى 96/5 درصد و در مناطق 

روستایى 89/4 درصد جمعیت باسوادند. 
قائدیها اشــاره اى به محور فعالیت هــا و برنامه هاى 
سوادآموزى در سال جارى داشــت و گفت: آموزش و 
پرورش استان اصفهان در ســال هاى اخیر، گام هاى 
بسیار بزرگى براى سوادآموزى بى ســوادان برداشته 
که همه این موفقیت ها با تعامل دستگاه هاى اجرایى، 
بخش خصوصى و... در حوزه بى سوادى به دست آمده 

است.
قائدیها تأکید کرد: امروز بسترهاى الزم براى گام هاى 

بلندتر در راســتاى ســوادآموزى مهیاســت و از همه 
مسئوالن، نمایندگان نهضت سوادآموزى شهرستان ها 

و... مى خواهم در حوزه سوادآموزى به ما کمک کنند و 
ما نیز با عزمى راسخ از طریق همسو کردن ظرفیت ها 

براى این مهم مى کوشیم.
■■■ 

معاون سوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان هم گفت: در چشم انداز 20 ساله ایران اسالمى، 
محور توســعه «دانایى» رقم خورده و آنچه در جامعه 
دانایى محور ارزش به شمار مى رود تولید علم و دانش 
است. از این رو حرکت شتابان به سوى پیشبرد و تسهیل 
تحقق برنامه هاى سوادآموزى و نهادینه کردن آن نیز 

یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
بهمــن امیدقائمــى بــا قدردانــى از حمایت هــا و 
پشتیبانى هاى اســتاندار، مدیرکل آموزش و پرورش 
استان و مشارکت دســتگاه هاى اجرایى، گزارشى از 
عملکرد مشارکت دستگاه هاى اجرایى استان ارائه داد 
و جهاد کشاورزى، اداره کل زندان ها، کمیته امداد امام 
خمینى (ره)، سازمان بسیج ســازندگى، صدا و سیما و 
مؤسسات آموزش از راه دور کاشان، مکتب دارالقرآن و 
خدمات علمى آموزشى رزمندگان را از دستگاه هاى برتر 
مشارکت کننده استان اصفهان در عرصه سوادآموزى در 
سال 95 اعالم کرد که در این مراسم از سوى مسئوالن 

تجلیل شدند.
همچنین در این مراســم مدیرکل زندان ها، قائم مقام 
جهاد کشاورزى، مســئول فرهنگى کمیته امداد امام 

خمینى (ره) و... نکاتى را بیان کردند.

در مراسم روز جهانى مبارزه با بى سوادى در اصفهان عنوان شد

3 درصد جمعیت استان اصفهان 
بى سوادند

زنان شاغل در ادارات 
باید آموزش هاى امدادى 

ببینند

از امروز؛
 ایمن سازى 
اطراف مدارس

مدیرکل میـراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشـگرى 
اسـتان اصفهان گفت: تاکنون 50 درصد از اعتبار حاصل 
از سفر رئیس جمهورى به حوزه میراث فرهنگى اصفهان 

اختصاص یافته است.
فریدون اللهیارى اظهار داشـت: در سفر رئیس جمهور به 
اصفهان 40 میلیارد ریال براى حفـظ، نگهدارى و مرمت 
بناهاى تاریخى این استان اختصاص یافت. وى افزود: هم 
اکنون با تخصیص20 میلیارد ریال اعتبار، مرمت بناهاى 
تاریخى در شهرها و روستاهاى گردشگرى استان اصفهان 

در حال انجام است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان همچنین از عملیات مرمت، اسـتحکام بخشى و 
بازسازى 570 اثر تاریخى این استان از ابتداى سال جارى 

تاکنون از محل اعتبارهاى عمرانى خبر داد.
وى خاطرنشـان کرد: بر اسـاس برنامه ریزى  هاى انجام 
شده توسط کارشناسـان اداره کل، کارگاه هاى مرمت آثار 
ارزشـمند تاریخى حتى در برخى روسـتاهاى گردشگرى 

استان نیز فعال شده  است.
اللهیـارى در ادامه تصریح کـرد: با وجـود محدودیت ها و 

تنگناهاى مالى و اعتبارى دولـت، تحرك جدى در زمینه 
مرمت و توسعه زیرساخت  هاى گردشگرى استان اصفهان 

در حال انجام است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان با تأکید بر لـزوم تعامل بین بخشـى و همکارى 
مسئوالن شهرى براى حفظ و حراست از آثار تاریخى گفت: 
بناهاى تاریخى نقش مهمى در توسـعه گردشگرى دارند 
و مى توانند جایگاه مهمى بـراى معرفى فرهنگ، تاریخ و 

27 طرح عمرانى و خدماتى با اعتبار بیش از 24 میلیارد ریال در خور و بیابانک افتتاح و کلنگزنى شد.آداب و رسوم محسوب شوند.
فرماندار خور و بیابانک گفت: این طرح ها با مشـارکت و همکارى دستگاه هاى اجرایى و خدمات رسان 

اجرا شده است.
على استوار افزود: احداث استخر ذخیره آب کشاورزى در روستاى غفور آباد و احداث پنج باب ساختمان 
دهیارى در روستاهاى گرمه، عروسان گلسـتان، اردیب، ایراج و هفتومان از طرح هایى است که در این 

شهرستان افتتاح شد.
وى برق رسـانى به واحد کارگاهى روستاى ایراج، احداث شـبکه برق رسانى به روسـتاى ابراهیم آباد و 
مجموعه توریستى روستاى مهین دشت و همچنین برق رسانى به چاه آب کشاورزى محمد آباد فرخى 

را از دیگر طرح هایى عنوان کرد که در خوروبیابانک به بهره بردارى رسیدند.

تنها نیمى از اعتبارات سفر رئیس جمهور 
به میراث اختصاص یافت

امروز در جهان باسواد 
کسى است که بتواند 
روابط عاطفى را خوب 
برقرار کند، داراى 
سواد ارتباطى مفید 
باشد، داراى روابط 

اجتماعى مطلوب و سواد 
مالى باشد و بتواند 

اقتصاد خانواده و جامعه 
را اداره کرده و داراى 
سواد رسانه اى و سواد 

رایانه اى باشد.

افتتاح 
27 طرح عمرانى 
و خدماتى در 
خور 



0606استاناستان 3031 سال چهاردهمچهارشنبه  15 شهریور ماه   1396

خبر

واگذارى زمین هاى کارگاهى 
در نواحى صنعتى

شرکت شهرك هاى صنعتى اسـتان اصفهان اعالم 
کرد: تعداد محدودى از زمین هاى تجارى و کارگاهى 

را در شهرك ها و نواحى صنعتى واگذار مى کند.
 بـر اسـاس ایـن گـزارش، متقاضیـان جهـت ارائه 
درخواسـت و کسـب اطالعـات بیشـتر تـا پایـان 
شـهریورماه سـال جارى  به شـرکت شـهرك هاى 
صنعتى و یا آدرس اینترنتى Isfahaniec.ir مراجعه

 نمایند.

تولید بیش از8/5 میلیون ُتن 
فوالد در فوالدمبارکه

مدیرعامـل فـوالد مبارکه با اشـاره به عملکـرد این 
شرکت در چهار سال گذشـته گفت: تولید فوالد خام 
در پایان سـال 91 برابر با شـش میلیون و 650 هزار 
ُتن بوده که در پایان سال 95 به هفت میلیون و 500 

هزار ُتن رسیده است.
بهرام سـبحانى با اعـالم آمارهـاى امیدوارکننده از 
تولید فوالد این شرکت اظهار داشت: تولید فوالد در 
چهارماه نخست امسال از برنامه تولید هشت میلیون 
و 630 هزار ُتن فوالد که براى سال 96 هدف گذارى 
شده پیشى گرفته اسـت و در واقع اسـتراتژى فوالد 
مبارکه این اسـت که پا به پاى توسـعه صنعت فوالد 
کشور در افق 1404 به ظرفیت 25 میلیون ُتن فوالد 

خام دست پیدا کند.

 معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
پروژه پیاده روسازى چهارباغ همزمان با مسافرگیرى مترو 

در چهارباغ به بهره بردارى مى رسد.
علیرضــا صلواتى با اشــاره بــه اینکه عملیــات اجرایى 
پیاده روســازى چهارباغ پس از دریافت مصوبه شــوراى 
ترافیک استان اصفهان آغاز شــد، اظهار داشت: این پروژه 
در قالب شش پروژه در دستور کار قرار گرفت و فاز اول آن 
نیز خردادماه به بهره بردارى رسید. وى با اشاره به اینکه فاز 
دوم پیاده روسازى چهارباغ در چند روز گذشته آغاز شد، ابراز 
داشت: این بخش حدفاصل خیابان آمادگاه تا فاز اول را شامل 
مى شود. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با 

تأکید بر اینکه پیاده روسازى چهارباغ با مسافرگیرى مترو در 
این خیابان به بهره بردارى مى رسد، گفت: بهره بردارى از فاز 

دوم پیاده روسازى چهارباغ نیز دو ماه زمان  مى برد.
صلواتى با اشــاره به اینکه مدیریت شهرى سعى در ایجاد 
بستر براى پیاده روسازى چهارباغ دارد، اظهار داشت: این در 
حالى است که در نظر داریم مدیریت برنامه هاى چهارباغ را بر 
عهده مردم و هنرمندان و همچنین اهالى و کسبه این خیابان 
قرار دهیم. وى افزود: راه اندازى سیستم حمل و نقل عمومى 
همچون اتوبوس ها و خودروهاى کوچک برقى، اســکوتر، 
دوچرخه و خودروهاى کالسیک و قدیمى از دیگر برنامه هاى 

حمل و نقلى در محدوده چهارباغ است.

اســتاندار اصفهان اعالم کرد: تاکنون احــکام 30 نفر از 
مجموع 103 شهردارمعرفى شده از سوى شوراهاى اسالمى 
شهرهاى استان اصفهان پس از تأیید صالحیت هاى الزم، 

صادر و ابالغ شده است.
رســول زرگرپور تصریح کــرد: صدور حکم شــهرداران 
شهرهاى زیر 200 هزار نفر جمعیت به عهده استاندار است 
و حکم شهرداران شهرهاى باالتر از این تعداد توسط وزیر 

کشور صادر مى شود.
وى در خصوص انتصاب شهرداران چهار شهر باالى 200 
هزار جمعیت این استان شامل شهرهاى اصفهان، کاشان، 
نجف آباد و خمینى شــهر تصریح کرد: طبق قانون، حکم 

شهرداران این چهار شهر توســط وزیر کشور صادر و ابالغ 
مى شود.

استاندار خاطرنشــان کرد: اســتاندارى اصفهان از زمان 
تحویل مدارك کامل شهرداران منتخب شهرهاى زیر 200 
هزار نفر جمعیت استان، هر روز بین 15 تا 20 حکم پس از 
احراز شرایط فردى و شــغلى افراد، براى شهرداران صادر
 مى کند.وى افزود: وزیر کشــور و استاندار مکلف هستند 
ظرف ده روز پس از تحویل مدارك کامل شهرداران منتخب 
از سوى شوراى اسالمى شــهر به دبیرخانه استاندارى و یا 
وزارت کشور به بررسى و احراز شرایط فردى و شغلى فرد 
منتخب بپردازند و در صورت تأیید، اقدام به صدور حکم کنند.

چهارباغ با آمدن مترو 
پیاده راه مى شود

احکام 30 نفر از 
شهرداران استان ابالغ شد

فقدان سند مالکیت
 شماره: 1396/12/404869 آقاى یداله صالحى آبادى فرزند غالمحسین باستناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت پانزده سهم و هفت-دهم سهم مشاع از 
دویست و چهل و هشت هزار و ششصد و بیست و پنج سهم ششدانگ یک قطعه زمین پالك شماره 1014/8 
واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 434 دفتر 474 امالك ذیل ثبت 112348 بنام 
یداله صالحى آبادى فرزند غالمحسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 

96/06/15  م الف: 5694  زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 6/139
ابالغ راى

شماره 95/1577 دادنامه:203- 96/3/8 در خصوص دعوي مطروحه از ناحیه بانک مهر اقتصاد استان اصفهان 
ساکن اصفهان پل آذر ابتداى خ توحید پ 3مدیریت شــعب استان اصفهان به وکالت آقاى على رضا رضایى  
طرفیت 1-ابراهیم اسدى اجگردى 2-مرتضى اسدى اجگردى   ساکن1- فالورجان روستاى اجگرد-کوچه 
حمام 2- فالورجان روستاى اجگرد-کوچه مسجد جامع به خواسته مطالبه مبلغ شصت وپنج میلیون ریال بابت 
1 فقره به شماره 2967-3بانک ملى باهزینه دادرسى وتاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل   سفته /چک سند عادي 
ومطالبه خسارات تاخیر تادیه بشرح دادخواست وضمائم تقدیمی نظر به اینکه باابالغ اخطاریه واطالع خوانده از 
جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده ونسبت به دعوي مطروحه ومستندات ابرازشده از ناحیه خواهان هیچگونه 
ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده ومنکر اصالت مستندنیز نشده ودلیل مدرکی که داللت بربرائت ذمه خود داشته 
باشد اقامه ننموده ودالیل ارایه شده از سوى خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد 
بنابراین شورا بااتفاق نظرمستندا به مواد198و522 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد303و304و305و307و30

9و311و313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت شصت وپنج میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی بابت اصل 
خواسته وپرداخت و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدسفته /چک یاتقدیم دادخواست به مبلغ قابل محاسبه 
دراجراى احکام ریال لغایت اجراي حکم در حق خواهان محکوم می نماید واجراي احکام مکلف است خسارات 
تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب واز خوانده اخذ وبه خواهان پرداخت نماید 
راي صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مدت بیست روز 
پس از آن قابل تجدید نظر درمحاکم عمومی شهرستان فالورجان می باشدم الف:553  قاضی شعبه سوم  شوراي 

حل اختالف شهرستان فالورجان  /6/336 
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده :139504002129000118شــماره بایگانــى پرونــده :9500179 شــماره ابالغیه : 
139605102120000224بدین وســیله به آقاى مهدى عربى فرزند على اکبرشناسنامه شماره 661صادره 
از اصفهان ساکن فوالدشــهرب 5 بازار ولیعصرابالغ مى شودکه بانک قوامین شعبه فوالدشهرجهت وصول 
مبلغ 185/000/000ریال به استناد چک شــماره 12-632601 /9216 مورخ 95/6/9عهده بانک ملى علیه 
شما اجرائیه صادر نموده وپرونده اجرایى به کالسه 9500179 دراین اداره تشکیل شده وطبق گزارش مامور 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18آیین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه عصر اصفهان آگهى مى شود چنانچه ظرف مدت ده روز ازتاریخ این آگهى 
که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماید عملیات اجرایى بدون انتشار آگهى 
دیگرى علیه شما جریان خواهد یافت.م.الف 554 پورمقدم مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان/ 6/337
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 

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

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139660302015000662 مورخ 95/03/25  پیمان خوبازکرد فرزند یوسف على نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150,90 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 

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

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

خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عیدى محمد صادقیان خشوئى .
4 - راى شماره 139560302015000328 مورخ 96/02/26 جعفر باقرى چرمهینى فرزند فرج اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 304,48 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین 

بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على اکبر امینى .
5 - راى شماره 139660302015000332 مورخ 96/02/26  مریم کریمى بهجت آبادى فرزند خسرو نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 251,19 مترمربع  پالك30 فرعى از 373 - اصلى واقع در 

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

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
7 - راى شماره 139660302015000351 مورخ 96/02/27  امراله مهدى فرزند على نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 448,40 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع در قریه خشوییه بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على مهدى .

8 - راى شماره 139660302015000484 مورخ 96/03/28  حسن مختارى ریزى فرزند على نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 160,30 مترمربع مفروزى از پالك 105 - اصلى واقع در 

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

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

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

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

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

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

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

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

رسمى کریم روحانى و غیره .
17 - راى شماره 139660302015000569 مورخ 96/03/31  ســید مجید موسوى فر فرزند سید حسین 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 223,40 مترمربع پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

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

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

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

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

چم آسمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خداداد محمدى چم آسمانى .
22 - راى شماره 139660302015000623 مورخ 96/04/18  محمد چوپانى ریزى فرزند رجبعلى نسبت به 4 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141,17 مترمربع پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
23 - راى شماره 139660302015000624 مورخ 96/04/18  مریم سبکتکین ریزى فرزند خدامراد نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141,17 مترمربع پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

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

دورباط بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خانعلى اسکندرى دورباطى و غیره .
25 - راى شــماره 139660302015000628 مورخ 96/04/19  آذر دخت کاوه باغبادرانى فرزند نعمت اله 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 481,55 مترمربع مفروز از پالك 321 - اصلى واقع 
در دورباط بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خانعلى اسکندرى دورباطى و غیره .
26 - راى شماره 139660302015000642 مورخ 96/04/19  موقوفه مسجد و حسینیه امام حسین (ع) زرین 
شهر در ششدانگ یکباب مسجد و حسینیه به مساحت 758,31 مترمربع پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

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

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسنعلى جعفرى ملک آبادى .
28 - راى شــماره 139660302015000671 مورخ 96/04/25  زهرا هاشــمى ریزى فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166,32 مترمربع پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

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

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

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
31 - راى شماره 139660302015000683 مورخ 96/04/27  ابوالقاسم مختارى هاشم آباد فرزند معصومعلى 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 214,31 مترمربع پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
32 - راى شماره 139660302015000684 مورخ 96/04/27  نرجس حسن زاده هاشمى فرزند یداله نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 214,31 مترمربع پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
33 - راى شماره 139660302015000696 مورخ 96/04/28 ابراهیم جعفرى چرمهینى فرزند خداداد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 430,32 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین 

بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عیدى محمدى .
34 - راى شماره 139660302015000697 مورخ 96/04/28 بهروز رستمى خداوردى لو فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138 مترمربع مفروز از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله جعفرى ریزى .
35 - راى شماره 139660302015000698 مورخ 96/04/28 معصومه جعفرى ریزى فرزند اسفندیار نسبت 
به ششدانگ یکباب دامدارى به مساحت 308,44 مترمربع مفروز از پالك 105 - اصلى واقع در جعفر آباد لنجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله اسحاقیان ریزى .
36 - راى شماره 139660302015000699 مورخ 96/04/28 ولى اله قاسمى چرمهینى فرزند ابراهیم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 271,46 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین 

بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى .
37 - راى شماره 139660302015000700 مورخ 96/04/28 محمد کاظم زارعى چمگردانى فرزند کرمعلى 
نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219,52 مترمربع مفروزى از پالك 145 فرعى از 
103 - اصلى واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شعبان زارعى .
38 - راى شماره 139660302015000701 مورخ 96/04/28 اعظم زارعى چمگردانى فرزند محمد نسبت 
به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 219,52 مترمربع مفروزى از پالك 145 فرعى از 
103 - اصلى واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شعبان زارعى .
39 - راى شماره 139660302015000702 مورخ 96/04/28 مهدى فدائى فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 156,15 مترمربع مفروزى از پالك 105 - اصلى واقع در جعفرآباد لنجان بخش 9 ثبت 

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

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

آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله جعفرى ریزى .
42 - راى شماره 139660302015000753 مورخ 96/05/10  محمد ملکى ریزى فرزند ابراهیم نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 215,21 مترمربع پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

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

نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم على محمدى .
44 - راى شــماره 139660302015000834 مــورخ 96/05/26 خانــم ژینا تدین فرزند محمد نســبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین مشــجر به مســاحت 2026 مترمربع مفروز از پــالك 292 - اصلى واقع
 در قریه چم نور (چم گاو سربند) بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى اسکندر 

قربانى .
45 - راى شماره 139660302015000835 مورخ 96/05/26  حجت اله خلیلى نوگورانى فرزند صفرعلى 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 310,51 مترمربع پالك 329 - اصلى واقع در نوگوران بخش 9 ثبت 

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

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
47 - راى شــماره 139660302015000839 مورخ 96/05/26  اکبر کامران مهر فرزند حســین نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 211 مترمربع پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 
مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.تاریخ انتشــار نوبت اول :  روز چهارشنبه  مورخ   
1396/06/15 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ   1396/06/30 م الف: 775 رئیسى زاده - رئیس 

ثبت اسناد و امالك لنجان/6/355
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609973730100417 شــماره پرونده: 9509983730101121 شماره بایگانى شعبه: 
951134 خواهان: ابراهیم موگویى فرزند رضا به نشــانى اصفهان- نجف آباد- گلدشت خ شهید منتظرى 
کوچه صادقیان پ7 خوانده: امراله محمدى فرزند امیرقلى به نشــانى مجهول المکان خواســته ها: مطالبه 
وجه چک. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست 
تقدیمى خواهــان ابراهیم موگویى بطرفیت امراله محمدى بخواســته مطالبه مبلــغ 350/000/000 ریال 
وجه چک شــماره 163499-95/08/19 عهده بانک ملى شــعبه شــهرجدید پردیس و بانضمام خسارات 
دادرســى ازتوجه به اظهارات خواهان و ارائه تصویر مصدق چک فوق الذکر و گواهــى عدم پرداخت آن به 
تاریخ 95/11/27 و نظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ در دادگاه حاضر نشــده و دفاعى نیز مطرح ننموده، لذا 
دادگاه با احراز مدیونیت خوانده مســتنداً به مواد 198و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاههاى 
عمومى و انقــالب درامورمدنى حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ ســیصد و پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 10/975/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیرتادیه از تاریخ 95/08/19 تا 
زمان وصول براساس نرخ شــاخص تورم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از آن ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان است. م الف: 5814 میرفتاح دادرس شعبه اول دادگاه حقوقى نجف 

آباد/6/374
حصر وراثت

 احمدقیصریه ها داراى شناسنامه شماره 266 به شرح دادخواست به کالسه 614/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کوکب خانم پورقیصرى نجف آبادى بشناسنامه 
3290 در تاریخ 96/05/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1-احمدقیصریه ها ش ش 266، 2-غالمحسین قیصریه ها ش ش 269، 3-عباسعلى قیصریهاى نجف 
آبادى ش ش 294، 4-على قیصریهاى نجف آبــادى ش ش 610، 5-محمدعلى قیصریه ها ش ش 723، 
6-صدیقه قیصریه هاى نجف آبادى ش ش 325، 7- طاهره قیصریه هاى نجف آبادى ش ش 111، 8-ربابه 

قیصریهاى نجف آبادى ش ش 591، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 

5808 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/6/375
حصر وراثت

على امینى داراى شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به کالسه 296/95 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالعلى امینى بشناسنامه 30 در تاریخ 92/11/11 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-على امینى ش ش 25، 2-جواد 
امینى  ش ش 64، 3-فرشته امینى ش ش 90، 4-احمد امینى ش ش 106، 5-خدیجه امینى ش ش 124، 
6-محمد امینى ش ش 65، (فرزندان متوفى)، 7-فاطمه جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 709 (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 5807 رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/6/376

ابالغ راى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالســه پرونده:428/96 شماره دادنامه:1122-96/06/07 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: حســن بابایى به نشانى نجف آباد خ 
15خردادمرکزى کوچه معین پالك 51 کدپستى 8513669591 خوانده خانم فرنگ اصالنى به نشانى مجهول 
المکان بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا درخصوص دعوى حسن بابایى بطرفیت فرنگ اصالنى به خواسته مطالبه چک به مبلغ شانزده 
میلیون ریال بشماره 9414/048259-95/09/15 بعهده بانک ملى بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور 
خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى 
مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــانزده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ دویست و چهل هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ 95/09/15 
(تاریخ صدور) لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى 

شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف: 5794 قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/377
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960301 خواهان توران دهکردى دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به طرفیت 
1- اکبر 2- فریدون 3- زهرا  قره داغى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/7/17 ساعت 16 
تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا 
پالك 57 کدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 18562 

شعبه 19 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان  اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/391
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم به حسین فرهانیان فرزند عبدالعلى. حسین بمپورى 
فرزند على دادخواستى به خواسته مطالبه وجه بطرفیت حسین فرهانیان که اعالم شده است مجهول المکان 
است تقدیم که به کالسه 283/96 ش/3 ثبت گردیده و علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز 96/7/17 ساعت 4 عصر در شعبه 
سوم حقوقى شورا زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و دادگاه غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف: 780 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان زرین شهر (مجتمع شماره یک) / 6/453
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  
برابر آرا صادره هیأت/ هیأتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023000508 مورخ 1396/04/31 آقاى سیدحسن روح القدس پیکانى 
به شماره شناسنامه 1094 کدملى 1286296595 صادره از اصفهان فرزند سید عبداله بر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 14/72 مترمربع مفروزى از پالك شماره6190- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان 
که مقدار 1/98 مترمربع آن در طرح اصالحى آتى قرار مى گیرد که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده 
است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/6/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/6/30 م الف: 18448 صفائى رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/6/454

یک کارشــناس حوزه آب گفت: متأسفانه اهدافى که در 
برنامه ششــم براي رفع معضل آب در پیش گرفته شده 
است کمکى به بحران نمى کند، بلکه موجب تشدید آن 

مى شوند.
لطف ا... ضیایى اظهارداشــت: منابع آب در کل کشــور 
در وضعیت بحرانى قرار دارند. بحران در منابع ســطحى 
خود را به صورت خشکسالى در تاالب ها و رودخانه ها به 
نمایش مى گذارد و موجب به وجود آمدن کانون ریزگردها، 
فرسایش بادى مى شود و هر مسئولى که در خصوص این 

بحران ها تذکر بدهد واقعیت ها را نمایان کرده است.
وى افزود: در منابع آب زیر زمینــى در وضعیت بحرانى 
قرار داریم و این منابع در حال نابودى هســتند، خشکى 
چاه ها و قنات ها از مهمتریــن اتفاقات پیرامون منابع آب 
زیرزمینى هستند؛ ساالنه هزار و 200کیلومتر کف شکنى 
چاه ها (عمیق کردن چاه) در کشــور براى تعقیب آب رخ 
مى دهد و این مهم موجب نابودى کّمى و کیفى آب هاى 

زیرزمینى مى شود.
این کارشــناس حوزه آب با بیان اینکه چاه ها در برخى از 

مناطق کشور به قدرى شور شده اند که دیگر قابل مصرف 
نیستند، افزود: فرونشست زمین که از آن به عنوان زلزله 
خاموش یاد مى شــود باید جدى گرفته شود. وى اعالم 
کرد:تخلیه آب هاى زیرزمینى موجب نشســت طبقات 
فوقانى زمین شده و چون این اتفاق نامتقارن رخ مى دهد، 
هیچ راهکارى جز متروك اعالم کردن شهر فرونشسته و 

تجهیزات پیرامون آن ندارند.
ضیایى با اشاره به اینکه خطر در موضوع آب بسیار جدى 
است، گفت: اگر امروز تا این میزان تکیه بر آب و کمبودهاى 

آن مى شود به این دلیل است که بحران آبى موجب پدید 
آمدن بحران هاى زیست محیطى مى شود و باید اولویت 

کشور امروز بحران آب باشد.
وى با بیان اینکه در استان اصفهان کاله قاضى، مهیار، 
برخوار و شهر دامنه نشست کرده اند و حتى براى نشست 
شــهر دامنه مدیریت کل بحران اســتاندارى نیز جلسه 
تشکیل داد، تصریح کرد: فرونشست زمین در اصفهان نیز 
رخ داده اما نیازمند پایش هاى مستمر هستیم و باید براى 
پایش فرونشست زمین برنامه جامعى تهیه شود و همواره 

مورد رصد قرار گیرد و زمانى که فرونشست ها بیش از حد 
شدند عملیات پیشگیرى انجام شود.

این کارشــناس حوزه آب تأکید کــرد: خطر در اصفهان 
بسیار جدى است. براى مثال در خیابان مهرآباد اصفهان 
پنجره هاى برخى ساختمان ها بسته نمى شود و دیوارها 
ترك خورده است، ولى به دلیل اینکه آمار مستندى نداریم 
و پایش ها انجام نمى شود نمى توان در مورد این نشست ها 
محکم صحبت کــرد، اما اینکه نشســت هاى زمین به 

اصفهان رسیده اند یک واقعیت است.

هشدار کارشناس حوزه آب نسبت به کاهش
 سطح آب هاى زیر زمینى در شهر اصفهان 

نشست زمین 
به «مهرآباد» رسید

کاله قاضى، مهیار، برخوار و شهر دامنه 
نشست کرده اند
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رکوردشکنى تولید برنج
معاون وزیر جهاد کشاورزى از رکوردشکنى تولید برنج 
امسال در مرز دو میلیون و 300 هزار تن خبر داد و گفت: 
نرخ هاى خرید تضمینى محصوالت کشاورزى به شوراى 
اقتصاد پیشـنهاد شـده و امیدواریم به موقـع تصویب و 

ابالغ شود.
عباس کشـاورز اظهار داشـت: امسـال به دلیل شرایط 
جوى بسـیار مناسـب براى شـالیزارهاى اسـتان هاى 
شمالى، وضعیت تولید برنج بسیار مناسـب بود به گونه 
اى که شـالیکاران در سطح گسـترده اى در حدود 140 
هزار هکتار کشت دوم و راتون در استان هاى مازندران 
و گیالن انجام دادند که پیش از این سابقه نداشت.  وى 
افزود: با توجه به شـرایط تولید مناسب و برداشت حدود 
70 درصدى برنج، پیش بینى مى شـود میـزان تولید و 
برداشت این محصول (برنج سفید) به دو میلیون و 300 

هزار تن برسد.

توقف مذاکرات 
بانک هاى بزرگ دنیا باایران

عضو هیئت سرمایه گذارى خارجى با بیان اینکه جرائم 
سـوئیفت براى برخى بانک هایى که با ایران همکارى 
دارند، منجر به توقف مذاکرات با بانک هاى بزرگ اروپا 

شده، گفت: اروپا زیربار تحریم دوباره نمى رود.
حسین سـلیمى با بیان اینکه بانک هاى بزرگ اروپایى 
مذاکرات خـود را براى برقـرارى روابط بانکـى با ایران 
آغاز کرده  بودند، گفت: با انتشـار برخـى خبرها از جانب 
سوئیفت مبنى بر جریمه برخى شرکت هایى که با ایران 
کار کرده اند، این مذاکرات کندتر شده و بانک هاى بزرگ 
اروپایى احساس نگرانى از بازگشت دوباره تحریم هاى 
بانکى علیه ایران و اعمال محدودیت و جریمه از جانب 
آمریکا دارنـد. این عضو هیئت سـرمایه گذارى خارجى 
سـازمان سـرمایه گذارى و کمک هاى فنى و اقتصادى 
ایران افـزود: البته اکنـون روابط بانکى نسـبت به دوره 
تحریم ها بهتر شده و برجام، کمک مؤثرى به برقرارى 
روابط بانکى با ایران داشته است؛ اما هنوز رابطه بانکى با 
بانک هاى بزرگ، وجود ندارد؛ به خصوص اینکه برخى 
اظهارنظرها و اعمال جریمه ها از سوى سوئیفت، آنها را 
دچار ترس و نگرانى کرده اسـت؛ به نحـوى که اکنون 
مذاکـرات بانکى ایران بـا بانک هاى بـزرگ دنیا تقریباً  

متوقف شده است.  

عالقه مندى ایران به 
خرید خودرو از روسیه

ایران تمایل دارد تا خودروهاى مسـافربرى و سوارى از 
روسیه خریدارى کند.

مدیر بخـش روابـط خارجى منطقـه نیژنـى نووگورود 
گفت: اخیراً میان سرمایه گذاران ایرانى و منطقه نیژنى 

نووگورود روسیه همکارى هایى آغاز شده است.
«اولگا گوسـوا»  افزود: ایران عالقه مند به خودروهاى 
مسافربرى و باربرى است که توسط کارخانه خودروسازى 
گورکى تولید مى شود و در نظر دارد تا در بازار داخلى خود 

از آن بهره گیرد.

36 میلیون مشترك اینترنت 
داریم

اقدامات انجام شـده در حوزه توسـعه دسترسى در حوزه 
ارتباطات و فناورى اطالعات، ضریب نفوذ مشـترکین 
فعال تلفن همراه را به 101/05درصد، تعداد مشترکین 
پهن باند سـیار را تا پایان آذرماه به بیش از 27 میلیون و 
مشترکین پهن باند ثابت را به بیش از 9 میلیون رسانده 
اسـت. در حوزه اینترنت ثابت و سـیار، تعداد مشترکین 
پهن باند سیار ، 27 میلیون و 170 هزار و 619 و مشترکین 

پهن باند ثابت 9 میلیون و 318 هزار و 943 نفر هستند.

110 هزار واحد مسکن مهر 
بدون متقاضى

قائم مقام وزیر راه وشهرسازى در طرح مسکن مهر گفت: 
هم اکنون 110 هزار واحد مسکن مهر در کشور متقاضى 
ندارد. احمـد اصغرى مهرآبـادى عنوان کـرد: در دولت 
قبل 690 هزار واحد و تاکنون هم بالغ بر 900 هزار واحد 

مسکن مهر را تکمیل کرده ایم.

ویترین

مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران از توقف 
کامل ساخت پنج ســد و راکد ماندن 30 سد در کشور 
خبر داد و گفت: در این شش سال هم هیچ طرح جدید 

سدسازى اضافه نشده است.
محمد حاج رسولیها در خصوص بازنگرى و غربالگرى 
سدهاى کشــور اظهار داشــت: از اوایل ســال 90 با 
158 پروژه سدســازى که از مصوبات دولــت بوده و 
ردیف اجرایى داشــتند مواجه بودیم و چند دلیل باعث 
شــد تا بازنگرى و غربالگــرى براى این ســدها آغاز 

شود.
وى در پاسخ به این ســئوال که چه تعداد از طرح هاى 

سدســازى متوقف و راکد مانده اســت، گفت: پنج  سد 
در حوضه دریاچه ارومیه متوقف و 30 طرح سدســازى 
راکد شد و30 تا 35 طرح سدسازى مورد بازنگرى قرار 
گرفت و قرار شد 78 طرح با سرعت ادامه کار بدهند، بر 
این اساس خوشبختانه طرح هاى بازنگرى شده با ابعاد و 

اهداف جدید مجدداً در حال تعدیل هستند. 
مدیرعامل شرکت منابع آب ایران افزود: طى شش سال 
اخیر هم هیچ طرح جدید سدسازى اضافه نشده است و 
خوشبختانه از سال 90 تاکنون هیچ طرح جدید سدسازى 
به الیحه اضافه نشــده و وزارت نیرو در حال تکمیل و 

بازنگرى طرح ها و سدهاى قدیمى است. 

معاون باغبانى وزیر جهاد کشاورزى گفت: قرار شده در 
برنامه ششم توسعه، در مناطقى که باالى 400 میلیمتر 
بارندگى دارند، در راستاى صرفه جویى در آب از آب سبز 
استفاده کنیم که 500 هزار هکتار براى این کار در نظر 

گرفته شده است. 
محمدعلى طهماســبى بــه اهمیت تنوع تولیــد انواع 
محصوالت باغبانى در کشور اشــاره کرد و گفت: انواع 
محصوالت گرمسیرى، سردسیرى، میوه هاى دانه دار و 
خشکبار در این کشور قابل تولید است که در دولت یازدهم 
چند طرح در زمینه استفاده از این استعدادها در دستورکار 
قرار گرفت. وى با اشاره به شکنندگى کشاورزى کشور 

در مقابل مسائل آب و آبیارى، خاطرنشان کرد: در همین 
راستا بحث گلخانه ها مطرح شده و قرار است محصوالت 
آب بر مانند ســبزى و صیفى به محیط هاى کنترل شده 
مانند گلخانه ها انتقال پیدا کند؛ چرا که از نظر عملکرد در 

هکتار و بازدهى گلخانه ها بهتر  هستند.
معاون وزیر جهادکشــاورزى همچنین بابیان اینکه در 
برنامه هاى ششم و هفتم توسعه قرار است 48 هزار هکتار 
به طرح هاى گلخانه اى کشور اضافه شود، تصریح کرد: 
یکى از دیگر طرح ها، احیاى اراضى شیب دار کشور است 
که براى برنامه ششم توسعه قرار است 500 هزار هکتار از 

اراضى کشاورزى از آب سبز استفاده شود.

استفاده از آب سبز براى 
اراضى کشاورزى

توقف کامل ساخت5 سد و 
راکد ماندن ساخت 30 سد

در ایام نزدیک به اعیاد، بازار اسکناس فروش ها رنگ و 
بویى خاص دارد. اسکناس هاى نو میان بسته هاى آکبند 

به وضوح خودنمایى مى کند.
هرساله نزدیک اعیادى مانند عید نوروز و عید غدیر که 
مى شویم، شعب چند بانک منتخب، توزیع اسکناس نو 
را آغاز مى کنند اما در ســوى دیگــر و همزمان با توزیع 

اسکناس در بانک ها بازار نیز  فضایى متفاوت دارد. 
 در این میان اســکناس فروش ها چمدان هاى خود را با 
رنگى غالب نسبت به روزهاى قبل باز کرده  و ویترین خود 

را با دو هزار و پنج هــزار تومانى چیده اند، چرا که به قول 
خود اسکناس فروش ها، فروش دو هزار و پنج هزار تومانى 
در بازار بیشتر شده و پیشنهاد به اسکناس فروش ها نسبت 
به روزهاى قبل باالتر است و از سویى دیگر تمایلى براى 

جاماندن در رقابت با بانک ها ندارند.
  این در حالى اســت که  افرادى که اســکناس ها را در 
بانک ها دریافت مى کنند عمدتاً به بازار آمده و آن را براى 
فروش ارائه مى کنند. جالب اینجاســت که دسته هاى 
عمده اى از اســکناس هاى پنج هزار و دو هزار تومانى 

در دست اسکناس فروش ها دیده مى شود. فروشندگان 
درباره محل تأمین این اســکناس ها عنــوان مى کنند 
که اصًال نیازى نیســت که ما بخواهیم براى تأمین این 
قبیل اسکناس به جایى مراجعه یا رایزنى کنیم، چرا که 
در حالت عادى و به ویژه در روزهاى توزیع اســکناس از 
سوى بانک ها افراد عادى دریافت کننده از بانک و کنار 
آنها کسانى که به حجم عمده اى از این پول ها دسترسى 
دارند، آن را براى فروش به بازار مى آورند و از این طریق 

سود خوبى هم مى برند.

در حالى که به گفته فعاالن، قاچاق پیاز زعفران از کشــور 
نگران کننده است و اقدام جدى و جدیدى هم در این زمینه 
صورت نگرفته؛ مسئوالن وزارت جهاد همچنان به اظهار 

نگرانى در این زمینه بسنده مى کنند.
ماجراى قاچاق پیــاز زعفران از کشــور دیگر به قصه اى 
پرغصه و تکرارى تبدیل شــده که هر از گاهى مسئوالن 
دولتى با ابراز نگرانى براى آن از کنارش رد مى شوند. هرچند 
طى ســال هاى اخیر این ماجرا در رسانه ها پررنگ شده و 
کارشناســان و تولیدکنندگان به شدت تأکید مى کنند که 
مسئوالن دولتى باید نسبت به مسئله قاچاق پیاز زعفران 
حساس تر باشند. براساس این گزارش، مسئوالن وزارت 
جهاد کشاورزى نیز بارها در این زمینه اظهارنگرانى کرده 
و  در خردادماه ســال جارى نیز معاون امور باغبانى وزارت 
جهاد کشاورزى با تأکید بر ممنوع بودن خروج پیاز زعفران 

از کشور به متخلفان در این زمینه هشدار داد.
معاون وزیــر جهاد کشــاورزى گفت: موضــوع قاچاق 
پیاز زعفران به ســایر کشورها به طور مســتمر از طریق 
معاونت هاى امــور باغبانى و توســعه بازرگانى و صنایع 
کشاورزى وزارت جهاد کشاورزى، ستاد مرکزى مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، نیروى انتظامى، مرزبانى کشــور و سایر 
مراجع مرتبط پیگیرى مى شــود. این سخنان محمدعلى 
طهماسبى  در حالى است که فعاالن این  بخش مى گویند 
تغییر جدیدى در حوزه ایجاد نشده و تغییرات محسوسى نیز 

احساس نمى شود. 
در این زمینه على حسینى، عضو شوراى ملى زعفران اظهار 

داشت: اقدام جدیدى در این زمینه انجام نشده فقط هر از 
گاهى مى شنویم که چند تن پیاز زعفران در یکى از نقاط 
مرزى کشور کشف و ضبط شد. وى با بیان اینکه اگر وزارت 
جهاد کشاورزى وظیفه خود را در این زمینه به خوبى انجام 
دهد، این مسئله خود به خود مهار خواهد شد، گفت: پیشنهاد 
ما این بود وزارت جهاد کشاورزى از بنگاه هاى خصوصى و 
فعاالن اقتصادى در این عرصه حمایت و در هر شهرستان 
دوتا سه مرکز ایجاد کند؛ سپس به مراکز فوق که زیر نظر 
کارشناسان خود وزارت جهاد کشاورزى فعالیت مى کنند 
طرح و پروژه ارائه کنــد و در نهایت این بنگاه ها پیازهاى 
مازاد کشــاورزان را از آنان خریدارى کنند ، درجه بندى و 
براساس درجه بندى هاى انجام شده در کیسه هاى بزرگى 

بسته بندى کنند.
عضو شوراى ملى زعفران ادامه داد: همچنین بر روى کیسه 
هاى بسته بندى تمام مشخصات محصول از جمله اینکه 

از کدام مزرعه برداشت شده و مواردى مانند این قید شود.
حســینى اضافه کرد: ســپس این محموله ها را در مراکز 
خاصى نگهدارى کنند و کشــاورزانى که به پیاز نیاز دارند 
مى توانند به ســازمان هاى جهاد کشاورزى مراجعه کنند 
و براساس درخواستى که ارائه مى کنند پیاز مورد نیازشان 
را دریافت کنند. وى تصریح کرد: متأسفانه االن هیچکدام 
از این اقدامات انجام نمى شود پیاز روى زمین کشاورزان 
مى ماند و دالالن به هر قیمتى که خواستند محصول را از 

کشاورز خریدارى مى کنند.

رونق پول فروشى در اعیاد

 وقتى پول، پول مى آورد 

یغماى طالى سرخ ایران
وزارت جهاد به ابراز نگرانى بسنده مى کند

معاون توسعه کارآفرینى و اشتغال وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى گفت: اگر رشد اقتصادى پایدارى داشته 
باشیم در بهترین حالت سالى بین 400 هزار تا 500 

هزار شغل ایجاد مى کنیم.
عیســى منصورى اجراى طرح اشــتغال فراگیر را 
راهگشاى جبران کسرى اشتغال ساالنه پیش بینى 
شده در برنامه ششم دانســت.  وى اظهار داشت: از 
سال 1393 جمعیت فعال کشــور افزایش پیدا کرده 
و نرخ مشارکت باال رفته است به گونه اى که باالى 
75 درصد جمعیتى که در سال هاى اخیر از این طریق 
وارد بازار کار شــده اند، فارغ التحصیل دانشگاهى 

هستند.
معاون اشــتغال وزیر تعاون افزود: در ابتداى دولت 
یازدهم دچار رکود ورشــد اقتصادى منفى بودیم و 

بحران اقتصادى داشتیم. 
منصورى متذکر شــد: براى ایجاد اشتغال دو بحث 
مطرح بود یکى اینکه رشد اقتصادى در کشور رخ دهد 
ولى اشتغال ایجاد نشود، مثل رشد نفت و گاز و دوم به 
رغم اینکه رشد اقتصادى کمى داریم یا نداریم به این 
فکر کنیم که در حوزه هاى مثل خدمات یا بنگاه هاى 

خرد اشتغالزایى کنیم.
به گفته معاون توســعه کارآفرینى و اشتغال وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعى از ســال 1394 تا 1395 
بین 600 هزار تا 700 هزار نفر شغل در کشور ایجاد 

شده است ولى این اشتغال کیفى نیست.
وى تأکید کرد: در حال حاضر تعهد ما در برنامه ششم 
توسعه آن است که هم سالى 950 هزار شغل داشته 
باشیم و نرخ بیکارى را نیزکاهش دهیم ولى اگر رشد 
اقتصادى پایدارى داشته باشیم در بهترین حالت بین 
400 هزار تا 500 هزار شغل ایجاد مى کنیم اما باز هم 
به 950 هزار شغل پیش بینى شــده در برنامه ششم 

نخواهیم رسید.
منصورى افزود: در نتیجه وزارت کار طرح اشــتغال 
فراگیر را در دولت و ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى 
به تصویب رساند که به موجب آن در هر رشته اى مثل 
صنعت، کشاورزى و خدمات به هدفگذارى اشتغال 
برسیم و فرضًا در حوزه خدمات روى گردشگرى یا 
فناورى اطالعات متمرکز شدیم و سراغ رشته هایى 

رفتیم که بازار کار دارند.
معاون وزیرتعــاون در عین حــال از پرداخت یارانه 
دستمزد به اســتان هاى داراى نرخ بیکارى باال خبر 
داد و گفت: در دســتورالعملى که ابالغ شده، براى 
استان هایى که نرخ بیکارى باالیى دارند رقمى تحت 

عنوان یارانه دستمزد در نظر گرفته ایم.

بیستم اردیبهشت ماه سال 1391 در عمق 2500 مترى 
دریاچه خزر میدان نفتى «ســردار جنگل» با حدود دو 
میلیارد بشــکه ذخایر نفت درجا و برخوردارى از نفتى 
سبک و مرغوب، به فهرست میادین نفتى فراساحلى 
ایران اضافه شد. با وجود اینکه برخى بر این باور هستند 
که خزر به دلیل برخوردارى از ظرفیت هیدروکربورى 
مناسب، مى تواند مناطق نفت خیز شمال نام گیرد، اما 
میدان سردار جنگل بعد از گذشــت بیش از پنج سال 

همچنان چشم انتظار توسعه نشسته است.
با وجود اینکه دریاچه خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه 
جهان و با در اختیار داشــتن حجم وســیعى از ذخایر 
هیدروکربورى دنیا، از مناطق بکر نفت و گاز به شمار 
مى رود تا کنون هیچ شرکتى به طور رسمى براى ورود 

به توسعه خزر اعالم آمادگى نکرده است. 
زنگنه، وزیر نفت در مورد اکتشاف و توسعه میادین نفتى 
و گازى گفت: در خزر دیگر با تحریم روبه رو نیســتیم 
اما براى میادین نفتى و گازى این منطقه باید خواهان 
داشته باشیم تا توسعه میدان هاى این منطقه را انجام 
دهد؛ فعًال هیچ شرکت خارجى براى این موضوع اظهار 

تمایل نکرده است. 
البته به گفته رامیــن خودآفرین، رئیس امور بین الملل 
شرکت نفت خزر جلســات مشــترکى با نمایندگان 
صندوق هاى انرژى و شرکت هاى خارجى نفت و گاز 
اعم از شرکت هاى فعال در حوزه حفارى، اکتشاف و... 

از کشورهاى نروژ، روسیه و چین در شرکت نفت خزر 
برگزار و در جریان آن، فرصت هاى همکارى به منظور 
انجام فعالیت هاى توسعه اى در خزر بررسى شده است. 
با این حال  به نظر مى رسد محدودیت هاى توسعه در 
خزر از جمله موقعیت جغرافیایى و بســته بودن دریاى 
خزر و نبود دسترسى آسان به آب هاى آزاد، سختى هاى  
کار در آب هاى عمیق، نیاز اساسى به سرمایه و فناورى 
روزآمد براى فعالیت در این بخش و نبود زیرساخت هاى 
مناسب در شمال کشور باعث شده ســرمایه گذاران 
خارجى براى حضور در این بخش رغبت زیادى نداشته 
باشند. از ســوى دیگر با توجه به هزینه تولید نفت در 
آب هاى عمیــق و قیمت هاى کنونى نفــت در دنیا، 
استحصال نفت از منطقه اى مانند خزر صرفه اقتصادى 

قابل توجهى ندارد.
شاید به دلیل محدودیت هاى ذکر شده است که محسن 
دالویز، مدیرعامل شرکت نفت خزر از احتمال توسعه 
نفت خزر در قالب قراردادهاى جدیــد نفتى خبر داد و 
گفت: در این زمینه کارشناسان باید اعالم نظر کنند، به 
نظر من نفت خزر به دلیل منحصر به فرد بودنش مدل 

قراردادى خود را مى طلبد.
وى همچنین تأ کید کرد:مدل قراردادى نفت هم باید به 
گونه اى باشد که بتواند انگیزه کافى براى سرمایه گذارى 
در فعالیت هاى اکتشافى و تولیدى در آب هاى عمیق 

فراهم کند.

پرداخت یارانه دستمزد به 
استان هاى داراى نرخ بیکارى باال

دامنه مناطق نفت خیز به شمال ایران 
کشیده مى شود؟

شروین طلوعى- مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه طلوع درخشان آزادیان 
(سهامى خاص)

آگهى دعوت از بستانکاران
شرکت منحله در حال تصفیه طلوع درخشان آزادیان سهامى خاص به شماره ثبت 56149 و شناسه ملى 14005828576 
پیرو آگهى منتشره انحالل در روزنامه رســمى شــماره 21073 مورخ 96/04/26 در اجراى ماده 225 قانون تجارت 
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقى و یا حقوقى که ادعا و یا طلبى از شرکت فوق دارند دعوت مى شود با در دست داشتن 
مدارك مربوطه حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ درج اولین آگهى به آدرس محل تصفیه این شرکت واقع در اصفهان- 
شهر اصفهان- مهرآباد- خیابان مهرآباد- کوچه شهید ســعید وطن پور (فرزاد)- پالك 10- طبقه همکف و کدپستى 

8158919513 مراجعه نمایند. بدیهى است پس از انقضا مدت مذکور هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد شد.
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آگاه باشــید! خداونــد بــراى خوبــى هــا مردمى و بــراى حق 
ستون هاى استوارى و براى اطاعت نگهدارنده اى قرار داد. هر 
گامى که در اطاعت بر مى دارید، یاورى از طرف خداى سبحان 
وجود دارد که زبان ها به نیروى آنها سخن مى گویند و دل ها با 
کمک آنها استوارند، براى یارى طلبان یاور و براى شفا خواهان 

شفا دهنده اند.
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جزئیات مرگ 5 تهرانى در جنون هولناك استاد دانشگاه 

حراج حضورى توجه توجه 

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد وسایط نقلیه به شرح ذیل را از طریق حراج حضورى به فروش رساند:

ند. ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ پ ب صد  ت ۲۰  ی با رم  ران  یدا
1) تعداد 700 دستگاه موتور سیکلت اوراقى و 70 دستگاه خودرو (30 دستگاه قابل شماره گذارى 
مابقى اوراقى) و مقادیرى کاالى مستعمل شامل 1000 دستگاه گوشى تلفن همراه مستعمل (ضمنًا 

موتورسیکلت ها و خودروهاى اوراقى برش داده و سپس تحویل خریدار مى گردد.)

محل بازدید وسایط نقلیه: 
اصفهان: خیابان اشرفى اصفهانى- خیابان نبوى منش- پارکینگ نصر (موتورسیکلت و خودرو)

اصفهان: خیابان امام خمینى (ره)- قبل از خیابان امیرکبیر- خیابان شهید زرین- پارکینگ هادى 
(خودرو)

اصفهان: جاده شیراز- نرسیده به بهارستان- جنب سیلو- پارکینگ تمرکز جنوب (خودرو)
اصفهان: دولت آباد- حبیب آباد- پارکینگ شهداى برخوار (خودرو)

اصفهان: جاده شیراز- کوچه تاکسى تلفنى سینا- محل انبار ستاد (کاالى مستعمل)
اصفهان: خمینى شهر- خیابان امیرکبیر- کوچه 36- کارخانه موزائیک سازى (کاال و آهن آالت 

مستعمل)
اصفهان: جاده فرودگاه- سمت راست پل هوایى پایگاه هشتم شکارى- پارکینگ فجر (خودرو)

زمان بازدید: یکشنبه مورخ 96/06/19 از ساعت 9 صبح تا 12 و بعدازظهر 14 
الى 16

زمان حراج: دوشنبه مورخ 96/06/20 ساعت 10 الى 13
محل برگزارى حراج: اصفهان- سه راه سیمین- بلوار کشاورز- مقابل رستوران 
بیستون (جنب درمانگاه آتیه) کوى شــهید وحیدا- کانون فرهنگى تربیتى

 امام خمینى (ره)
تلفن تماس: 43- 36283540- 031

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات و 
تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا بهترین 

انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

به مــا اطمـینـان کـنیـد

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها و موسسات تجارى و صنعتى
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بازیگر «زیر آسمان شــهر» گفت: یک نفر از هنرمندان 
نمى آیند بگویند رنجبر حالت چطور است، هیچکس به من 

سر نمى زند و حالم را نمى پرسد.
ملکه رنجبر در خصوص آخرین وضعیت خود گفت: حالم 
اصًال خوب نیست، هر چقدر دکتر مى روم و دارو مى خورم 
خوب نمى شوم و هیچ فایده اى ندارد. روز به روز قندم باال 

مى رود.
وى ضمن ابراز نارضایتى از وضعیت امــروز خود افزود: 

ناراحتم براى یک عمر زحمتى که کشــیدم، از سن شش 
سالگى بازى کردم و زحمت کشیدم و جان کندم و بهترین 
سال هاى زندگى ام را پاى هنرم گذاشتم و هیچ چیز نصیبم 

نشد؛ عیبى ندارد باید بسوزم و بسازم.
این بازیگر پیشکسوت تصریح کرد: یک نفر از هنرمندان 
نمى آید بگوید رنجبر حالت چطور اســت، هیچکس به 
من ســر نمى زند و حالم را نمى پرســد، فقط در ابتداى

 بیمارى ام همه گرم بودند و یکى دو نفر آمدند و به من سر 
زدند اما دیگر از هیچ کس خبرى نشد حتى از خانه سینما 
هم حتى یک زنگ به من نمى زنند که شــاید به چیزى 

احتیاج داشته باشم.
رنجبر خاطرنشــان کــرد: دیگر کارى به من پیشــنهاد
 نمى شــود هرچند که اگر پیشــنهاد مى شــد هم قبول
نمى کردم چرا که نه توانش را دارم و نه مى خواهم با آنها 
کار کنم. این همه سال زحمت کشیدم چه شد که حاال هم 

براى این کار توانم را بگذارم.

بازیگر «آقاى حکایتى» گفت: به امید خدا برنامه هایى 
داریم که به زودى و تا انتهاى سال مقدمات آن فراهم 
مى شــود و این نوید را مى دهم که «قصه هاى آقاى 
حکایتى 2» به زودى تولید شــده و راهى تلویزیون 

مى شود.
بهرام شاه محمدلو درخصوص آخرین فعالیت هاى خود 
در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول تمرین 
نمایش «چه کسى ســهراب را کشت» به کارگردانى 
شهرام کرمى هستم که از بیســتم شهریور در سالن 
قشقایى مجموعه تئاتر شــهر در تهران روى صحنه 

خواهد رفت.
این بازیگر، نویسنده و مجرى سینما، تئاتر و تلویزیون  
در مورد بازگشــت شــخصیت «آقاى حکایتى» به 
تلویزیون تأکید کرد: به امید خدا برنامه هایى داریم که 
به زودى و تا انتهاى سال مقدمات آن فراهم مى شود و 
این نوید را مى دهم که «قصه هاى آقاى حکایتى 2» به 

زودى تولید شده و راهى تلویزیون مى شود.
شاه محمدلو با اشاره به تأسیس مدرسه بازیگرى توسط 
خودش خاطرنشــان کرد: از چند روز آینده مدرســه 
بازیگرى خاصى را براى گروه سنى کودك و نوجوان 
راه اندازى خواهم کرد. مجوز این آموزشــگاه گرفته 
شده و کارهاى مقدماتى آن انجام شده است. به امید 
خدا از آذر ماه این آموزشــگاه هنرجو خواهد پذیرفت. 
این آموزشگاه و روند آموزشى آن قطعًا در تئاتر ایران 
بى سابقه است و بعد از راه اندازى آن اقدامات ابتدایى 

براى تولید «آقاى حکایتى 2»  شروع خواهد شد.

على نصیریــان، بازیگر پیشکســوت و با تجربه 
ســینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص فصل دوم 
سریال «شهرزاد» گفت: فصل دوم این سریال را 
به صورت کامل دنبال مى کنم. در هر صورت من 
در فصل اول این مجموعه بوده ام و دوست دارم 

بدانم ادامه داستان به کجا خواهد کشید.
وى با اشــاره وجود برخى ایرادات در فصل دوم 
این ســریال تأکید کرد: به نظرم این سریال در 
فصل دوم بد نیست و داستان، کار خودش را انجام 

مى دهد اما آن کنشــگر اصلى که در فصل یک 
وجود داشت در این فصل غایب بوده و جاى خالى 

آن احساس مى شود.
وى در همین راستا ادامه داد: کنشگر اصلى قسمت 
اول که در داخل خانواده و بیرون جامعه تأثیرگذار 
بود و به نوعى همه را تفتیش کرده و دستور مى داد 
در فصل دوم نیست. این شــخصیت بر پا کننده 
بسیارى از آتش هاى داســتان در فصل یک بود 
و حاال که حضور ندارد خأل وجودى اش مشخص 

شده و از لحاظ کنشى تعادل داستان به هم خورده 
است.

نصیریان با اشــاره به حضور بازیگران جدید در 
فصل دوم «شــهرزاد» تصریح کــرد: بازیگران 
دیگرى به جاى شخصیت اصلى فصل اول به کار 
اضافه شده اند اما هنوز جایگزینى براى این چنین 
شــخصیتى وجود ندارد. شــخصیت عمه که در 
فصل 2 اضافه شده تالش هایى را انجام مى دهد 
اما نتوانسته آن قاطعیت و کنشگرى برادرش را 

داشته باشد.
بازیگر ســریال «میــوه ممنوعه» با اشــاره به 
ناپختگى شخصیت داستانى «قباد» اضافه کرد: 
شخصیت «قباد» نیز در فصل دوم گرفتارى ها 
و قصه هایــى دارد و از نظرم قصــه کلى، کمى 
مشکل دارد. البته تا جایى که مى شد کارشان را 
انجام داده اند و خدا را شــکر مخاطب هم سریال 

را دوست دارد.
نصیریان با اشاره تجربه شیرین حضور در فصل 
یک «شهرزاد» خاطرنشــان کرد: براى بازى در 
نقش «بزرگ آقا» خیلى دلتنگ هســتم و اینکه 
براى من کار و تجربه بسیار خوبى بود. تا جایى که 
مى دانم مقدمات فصل سوم شروع شده اما هنوز 

هیچ تماسى با من گرفته نشده است.
الله صبورى با انتشار  عکس فوق در اینستاگرامش نوشت: «افتتاحیه کافه گالرىِ جواد جان رضویان.»

محمد حسین مهدویان که پیش تر اعالم کرده 
بود قید ساخت فیلمنامه «التارى» را زده است، 
همچنان اصــرار دارد این فیلمنامــه را جلوى 

دوربین ببرد.
 این کارگــردان  با انتشــار پســتى در صفحه 
اینســتاگرام خود کنایه هایى به «نظارت هاى 
فلج کننده» سازمان ســینمایى زد و نوشت اگر 
این فیلمنامه را نتواند بســازد، خــود او مقصر 

اصلى است.
پس از پایــان اکران فیلم ســینمایى «ماجراى 
نیمروز»، محمد حســین مهدویــان، نگارش 
فیلمنامه اى بــا عنوان «التــارى» را آغاز کرد 
و ســپس آن را به شوراى پروانه ســاخت ارائه

 کرد.
 پس از بازبینى این فیلمنامه، اعضاى شــوراى 
پروانه ســاخت به دلیل حساسیت برانگیز بودن 
موضوع آن (قاچاق زنان ایران به کشــورهاى 
عربــى)، موافقت خود را با ســاخت «التارى» 

اعالم نکردند.
در روزهاى گذشــته خبرهاى غیررســمى در 
مورد احتمال صدور مجوز ساخت این فیلمنامه 
بــا تغییر تهیه کننده آن منتشــر شــد، اما گویا 

تغییر تهیــه کننده این فیلم ســینمایى موجب 
نشــده که اعضاى شــوراى پروانه ســاخت، 
راضى به صدور مجوز این فیلمنامه ســینمایى 

شوند.
حاال محمد حســین مهدویان با انتشار یکى از 

نوشته  هاى «ژان پل سارتر» که گفته بود 
«اگر یک فلج نتواند قهرمان ماراتن 

شــود، خودش مقصر است»، در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
«من هم اگر نتوانم فیلمى را که 

بهش ایمان دارم بسازم، 
فقــط فقــط و فقط 

خودم مقصرم.»
مهدویان که در آخرین پست خود با حالتى کنایه 
آمیز از هشــتگ «نظارت هاى فلــج کننده» و 
«امید» استفاده کرده است، اینگونه براى ساخت 
فیلمنامه «التارى» ابــراز امیدوارى مى کند: « 
موانع همیشه هست، مهم این است که نا 

امید نشوم که نمى شوم». 

«ویلیام فریدکین» از تجربیاتش درباره ساخت مستند «شیطان و پدر آمورث» مى گوید

«جن گیر»، این بار واقعى «ویلیام فریدکین»، ســال ها پس از ســاخت فیلم 
معروف «جن گیر»، با یک جن گیر واقعى مالقات 
کرد و از تجربه هاى حضور در یک جلسه جن گیرى 
گفت. کارگردان فیلم معروف «جن گیر» که این بار 
مستندى با استفاده از یک جن گیر واقعى ساخته، در 
جشنواره ونیز از تجربه وحشــتناك ساخت این اثر 

مستند گفت.
به گزارش ایسنا، زمانى که «ویلیام فردکین» در سال 
1973 فیلم معروف «جن گیر» را ساخته هرگز یک 
جن گیر واقعى را از نزدیک مالقات نکرده بود، حاال 
این کارگردان آمریکایى پس از گذشت بیش از چهار 
دهه به سراغ «پدر آمورث» جن گیر اسقف نشین رم 
و رئیس انجمن  بین المللى جن گیران رفته و با حضور 
در جلسات واقعى جن گیرى، تجربیات خود را در قالب 
مستندى با عنوان «شیطان و پدر آمورث» به جشنواره 
فیلم ونیز آورده است. در زیر مصاحبه نشریه سینمایى 
«ورایتى» را با «ویلیام فردکین» در جریان جشنواره 

فیلم ونیز مى خوانیم:
چگونــه با «پدر آمورث» آشــنا 

شدید؟
با کتاب هاى او آشنا بودم، چهار یا پنج اثر او به انگلیسى 
ترجمه شده است و مى دانستم که واکنش خوبى به 
فیلم «جن گیر» داشته است. گرچه اظهار کرده بود 
که جلوه هاى ویژه در این فیلم بیش از حد بوده است. 
«پدر آمورث» معتقد بود که فیلم «جن گیر» باعث 
شده که مردم کار او را بهتر درك کنند. من هیچگاه 
تالشى براى مالقات با این پدر روحانى نکردم و فکر 
نمى کردم که چنین امکانى وجود داشــته باشد اما 
حدود یکسال پیش که در یکى از شهرهاى نزدیک 
به رم بودم یکى از دوســتانم توانست نامه اى براى 
«پدر آمورث» ارسال کند و او دو روز بعد پاسخ داد و به 

درخواست مالقات من پاسخ مثبت داد.
بنابرایــن، این مالقــات ایده 

خودتان بود؟

مى خواست جن گیران بیشترى را تربیت کند و وى 
معتقد بود من ویژگى الزم براى روایت داســتان او 

و عمومى کردن آن از طریق فیلم و سینما را دارم.
درباره ساخت مستند بگویید.

مشــخصًا مجبور بودم ایــن فیلم را بــه تنهایى 
فیلمبردارى کنم و یکى از شــرایط این بود که هیچ 
عوامل فیلم و نورى با خود نبرم و بنابراین من هم از 
یک دوربین ثابت سونى با کیفیت باال استفاده کردم. 
من فقط آن دوربین را داشــتم و تنها دو متر و شاید 

کمتر با آنها فاصله داشتم.
تجربه مشــاهده یک جن گیرى 

واقعى از نزدیک چگونه است؟
وحشتناك بود. ترس از اینکه چه اتفاقى مى افتد تا 
احساس دلسوزى زیاد براى درد و رنجى که آن زن 
متحمل مى شد، اتفاقاتى که در مستند نیز به خوبى 
نشان داده شده است. این نهمین بارى بود که  «پدر 
آمورث» براى این زن جن گیرى مى کرد و تقریباً هر 

ماه یک بار این کار برایش انجام مى داد.
در نهایت با دانشمندان آمریکایى 
درباره آنچه مشاهده کرده بودید 

مشورت کردید. آنها چه گفتند؟
با بهترین متخصصان جراحى مغز و اعصاب در آمریکا 
مشورت کردم و آنها هیچ نظرى درباره احساسات 
زن حاضر در مستند نداشت و هیچیک نیز جراحى 
را پیشــنهاد نکردند. آنها معتقد بودنــد همه چیز از 
مغز نشأت مى گیرد اما هیچگاه عالئمى نظیر آنچه 
در مستند آمده را ندیده بودند. روانپزشکان همگى 
به توصیف چگونگى تشــخیص نفوذ شــیطان به 
روح انســان از طریق روانپزشــکى پرداختند و به 
آن «اختالل هویت گسســتى» مى گویند و براى 
درمان آن از هــر روش درمانى مــورد نیاز از جمله 
دارو درمانى استفاده مى کنند و حتى از جن گیر هم 

استفاده مى کنند.

بله. ایده اى بود که به یکباره به ذهنم خطور کرد و آن 
را مشیت الهى مى دانم. صدایى از درون به من گفت 

مى توانم با «پدر آمورث» مالقات کنم.
این درســت اســت که «پدر 
آمورث» یکى از طرفداران فیلم 
کالسیک «جن گیر» بوده است و 
بسیار فوق العاده است که در سال 
1974 بدون انجــام تحقیقات 
خاصى دربــاره ایــن موضوع 
توانستى فیلمى بسازى که مورد 

پذیرش و پسند او قرار گیرد.
هیچ تحقیقى وجود نداشت و تنها تحقیق 

کتاب هاى خود او بودند. درآمریکا و 
در قرن بیستم میالدى تنها دو 
مورد جن گیرى وجود داشته که 
درباره آنها مطالبى نوشته شده و 
اصوًال کلیسا خیلى درباره این 

موضوع صحبت نمى کرد 
و اصًال تالشــى براى 

عمومى کردن آن نداشتند و شک داشتم که به من 
اجازه ساخت چنین فیلمى را بدهند. اما «پدر آمورث» 
به من اجازه ســاخت این مســتند جدید را داد و به 
صورت کامل مستقل از روندهاى کلیسا عمل کرد 

چرا که یکى از منتقدین واتیکان بود.
شگفت انگیز و فوق العاده است 
که توانستى به همین راحتى به 
جلسات واقعى جن گیرى راه پیدا 

کنى.
شوکه شده بودم و حتى فکر نمى کردم بتوانم با 
او مالقات کنم. نمى دانستم چقدر مشغله کارى 
دارد و هر روز و در همه حال تا روزى که به بیمارستان 
رفت و درگذشت مشغول جن گیرى بود. («گابریل 
آمورث» روز جمعه 16 سپتامبر 2016 در سن 
91 سالگى به دلیل مشکالت ریوى 
درگذشت). او مى خواست 
مردم نسبت به کار او 
آگاهى پیدا کنند و 
از واتیــکان نیز 

 خانم بازیگر در کافه «جواد رضویان»

«آقاى حکایتى 2» 
به زودى راهى تلویزیون 

خواهد شد

قصه کلى فصل دوم «شهرزاد» کمى مشکل دارد

نصیریان: براى بازى در نقش «بزرگ آقا» دلتنگم

انتقاد محمدحسین مهدویان از «نظارت هاى فلج کننده» ملکه رنجبر: براى یک عمر زحماتم دلم مى سوزد

 «نظارت هاى 
زد و نوشت اگر 
خــود او مقصر 

مایى«ماجراى
ــان، نگارش 
ى» را آغاز کرد 
ســاخت ارائه

ضاى شــوراى 
ت برانگیز بودن

ه کشــورهاى 
خت «التارى» 

یررســمى در 
ت این فیلمنامه 
 شــد، اما گویا 

نوشته  هاى «ژان پل سارتر»که گفته بود
«اگر یک فلج نتواند قهرمان ماراتن 

شــود، خودش مقصر است»، در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
فیلمى را که  «من هم اگر نتوانم

بهش ایمان دارم بسازم، 
فقــط فقــط و فقط 

موانع همیشه هست، مهم این است که نا 
امید نشوم که نمى شوم». 

با پایان جلسه هفتگى شوراى صنفى نمایش، سخنگوى این شورا از مصوبه عجیب و 
بى سابقه اى خبر داد. غالمرضا فرجى گفته طبق این مصوبه سینماهاى کشور موظف 
شدند از نوزدهم شهریورماه تا پایان هفته دفاع مقدس(ششم مهر)  بلیت سینماها را 
به صورت نیم بها به مخاطبان عرضه کنند.این تصمیم در حالى گرفته شده است، که 
آمارهاى رسمى از افت مخاطبان فیلم هاى سینمایى در پنج ماه نخست امسال نسبت 
به سال گذشته حکایت دارد و گویا شــوراى صنفى نمایش براى ترغیب مخاطبان به 
حضور در سینماهاى کشــور تصمیم گرفته که بلیت فیلم هاى روى پرده را به صورت 

نیم بها عرضه کنند.

بلیت سینما 
به مدت
 20 روز
 نیم بها مى شود



سالمتسالمت 11113031 سال چهاردهمچهارشنبه  15 شهریور ماه   1396

چاى یکى از پرطرفدارترین نوشیدنى ها نزد ایرانیان است. نوشــیدن چاى به اندازه مناسب در طول روز براى 
سالمت انسان بسیار مفید است و فواید بسیارى را در خود دارد؛ اما اینها تنها فواید نوشیدن چاى نیست! تفاله چاى 

یکى از بهترین ماسک هاى زیبایى و از جمله پرخاصیت ترین داروهاى گیاهى به شمار مى آید.
1.حساسیت پوستى

پس از نوشیدن چاى، برگ ها یا کیســه چاى را دور نریزید و بگذارید خنک شود، سپس به شکل ماسک روى 
پوست قرار دهید.

2.سیاهى دور چشم
چاى خنک شده و پیچیده دا خل دستمال تمیز یا چاى کیسه اى خنک شده را روى چشم هایتان بگذارید و اجازه 

دهید چند دقیقه اى بماند.
3.موهاى مرتب و براق

اگر موهاى تان دچار شکستگى مى شود از مقدارى چاى سیاه استفاده کنید و آن را به موهاى تان اسپرى کنید، 
براى براقى موهاى تان از چاى سبز استفاده کنید.

4.از بین بردن پف چشم
از کیســه چاى یا برگ چاى دم شده داخل دســتمال تمیز استفاده کنید و روى چشــم هاى تان بگذارید، پف 

چشم هاى تان را مى گیرد.
5.بوى بد پا

پس از آنکه پاى تان را از کفش بیرون آوردید با چاى بشویید.
6.رفع تیرگى پوست

براى رفع تیرگى پوست از برگ چاى یا چاى کیسه اى استفاده کنید.

تأثیر بیمارى التهاب روده بر دندان و لثه

نتیجه مطالعات براى اولین بار نشان داد، زنان در در یک دهه از 
زندگى شان بیش از هر سن دیگرى در معرض خطر زوال 

عقل قرار دارند.  
براســاس پژوهش هاى صورت گرفته، زنان بین 
سن 65 تا 75 سالگى، بیش از هر زمان دیگرى در 

معرض ابتال به زوال عقل هستند. 
محققان کالیفرنیایى با مشاهده نتایج به دست 
آمده از مطالعات خود تأکید مى کنند که مردان 
و زنان باید در سنین مختلف براى خطراتى که 
ســالمتى آنها را تهدید مى کنند، تحت بررسى 
قرار گیرند و با اهمیت دادن به سالمتى شــان، 
خود به حفــظ آن و عدم بروز آســیب هاى جدى 

کمک کنند.
پژوهشگران این تحقیق توصیه مى کنند، افراد با کاهش 

مصرف قند، شیرینى جات و انجام تمرینات مغز به حداقل رسیدن آسیب ها در دوران سالمندى 
کمک کنند. 

تحقیقات قبلى نشان داده است که احتمال ابتالى زنان به بیمارى آلزایمر بیش از مردان است و 
علت این موضوع نیز دخالت بیشتر عوامل ژنتیکى زنان در ابتال به این عارضه است. 

بیشتر مطالعات نشان مى دهد که فاکتورهایى چون رژیم غذایى، خطرات قلبى عروقى، مصرف 
داروهاى مختلف یا فعالیت هاى فکرى و ذهنى بیش از دیگر عوامل مى تواند در بروز جلوگیرى از 
آلزایمر مؤثر باشد؛ رژیم غذایى شامل میوه، سبزیجات، نان، گندم، روغن زیتون و ماهى مى تواند 

خطر ابتال به آلزایمر را کاهش دهد.
محققان دانشگاه کالیفرنیا، 27 مطالعه در این زمینه را که شامل 57 هزار و 979 مبتال به آلزایمر 

در کشورهاى اروپایى و آمریکاى شمالى مى شود را تجزیه وتحلیل کردند.
برخى مطالعات موجــود خطر ابتال بــه آلزایمر و کاهش شــناختى در زنان را با یائســگى و 
همچنین عوامــل ژنتیکى مرتبط مــى دانند، اما یافته هــاى جارى نشــان مى دهد که دوره

 بحرانى زنان که بیشترین احتمال بروز آلزایمر در آن داده مى شود،  ده سال پس از شروع طبیعى 
یائسگى است.

ر ر  ندگى بی  زوال  
 دهه از زندگى بیشتر در معرض 

یک کارشــناس آزمایشــگاه کنترل غذا و دارو، مطالبى را 
پیرامون تهیه و مصرف رب گوجه فرنگى تشریح کرد.

 مریم زاهدى از رب گوجــه فرنگى به عنوان یک 
چاشنى اصلى در تهیه غذاهاى ایرانى یاد کرد و 
افزود: عصاره گوجه فرنگى حاوى حجم زیادى 
از خواص گوجه فرنگى مانند انواع ویتامین ها، 

مواد معدنى و آنتى اکسیدان لیکوپن است.
وى تأکید کرد: درجه حــرارت پایین و حرارت 
غیرمســتقیم در تولید رب گوجــه صنعتى در 
مقایسه با حرارت باال و کنترل نشده در تهیه رب 
خانگى باعث کیفیت بهتر رنــگ و افزایش میزان 

لیکوپن در رب گوجه هاى صنعتى مى شود.
زاهــدى ادامــه داد: ضمــن اینکــه معمــوًال میــزان 

نمک در رب گوجه هاى خانگى، نا مشــخص اســت و در مــوارد زیادى این میزان بیشــتر از 
حد مجاز آن (2درصد) اســت و این در حالى اســت کــه در برخى موارد دیگــر میزان نمک 
بســیار کم بوده و منجر به مستعد شــدن شــرایط براى ایجاد آلودگى هاى قارچى زود هنگام

 مى شود.
وى تصریح کرد: افزودن هرگونه مواد نگهدارنده، قوام دهنده و رنگ به رب گوجه ممنوع بوده و 
تقلب محسوب مى شود که این موارد در آزمایشگاه مواد غذایى مورد آزمون قرار مى گیرد و موارد 
تخلف به مراجع قانونى گزارش مى شود از این رو به مصرف کنندگان محترم توصیه مى شود در 
صورت مصرف رب گوجه هاى صنعتى حتماً از محصوالتى که داراى پروانه ساخت معتبر از وزارت 

بهداشت و درمان مى باشند، استفاده کنند.
زاهدى توصیه کرد: در صورت تمایل به تهیه رب گوجه فرنگــى خانگى ضمن رعایت اصول 
بهداشــتى، این محصول را در حجم کم تهیه کرده و در ظروف درب دار شیشه اى و در یخچال 
نگهدارى کنند و از خریدارى رب هایى که تحت عنوان رب خانگى بدون بسته بندى و مشخصات 

هستند جداً خوددارى شود.

ه فرنگ
  گوج

رنگى
 درباره رب گوجه ف

هههههییییههههیه

یک کارشناس نظارت بر مواد غذایى، آرایشى و بهداشتى، 
انواع مواد آرایشــى ناخن و عوارض استفاده طوالنى 

مدت آن را شرح داد.
 مریم قیاسى با اشاره به اینکه مواد آرایشى ناخن 
براى رنگ کردن ناخن، افزایش طول ناخن به 
طور مصنوعى و یا افزایــش مقاومت ناخن به 
کار مى  روند، اظهار داشــت: الك ناخن باعث 
درماتیت تماســى آلرژیک مى  شود. شخصى 
که به الك ناخن حساسیت دارد ممکن است در 
انگشتان، پلک، صورت و جاهایى که الك ناخن 
در زمان خشک شــدن با آنها تماس داشته، دچار 

حساسیت شود.
این کارشــناس نظارت بر مواد غذایى، آرایشى و بهداشتى 

تأکید کرد: فرمالدئید یک ترکیب آلرژى  زاست که در فرآورده هاى تقلبى و قاچاق یافت مى شود.
قیاســى افزود: کوتیکول از عفونت ناخن جلوگیرى کرده و ســلول هاى مولد ناخن را محافظت 

مى  کند، پس بهتر است چیده یا کوتاه نشود.
قیاســى به افزایش طول ناخن ها به وســیله ناخن هاى مصنوعى که کل ناخن یا انتهاى ناخن را 
مى پوشاند، اشاره کرد و گفت: چسب هاى ناخن هاى مصنوعى حاوى مواد حساسیت زاست، گاهى 

چسب هاى بدون Methacrylate باعث شکاف و ترك ناخن مى شوند.
کارشناس نظارت بر مواد غذایى، آرایشى و بهداشــتى عفونت پوست اطراف ناخن ها، شل شدن 
ناخن ها و درماتیت(التهاب پوستى) را از عوارض اســتفاده طوالنى مدت از ناخن هاى مصنوعى 
برشــمرد و افزود: اســتفاده از ناخن هاى مصنوعى در طوالنى مدت مى تواند باعث واکنش هاى 
دردناك و شدید شود.قیاسى تأکید کرد: خانم هایى که براى مدت طوالنى از ناخن هاى مصنوعى 
و کاشته شده استفاده مى کنند، احتمال دارد مشاهده کنند که ناخن هاى طبیعى آنها نازك  و مات تر 
شده است. متخصصان پوست پیشنهاد مى کنند ناخن هاى مصنوعى هر سه ماه یک بار برداشته 

شوند تا ناخن هاى طبیعى استراحت کنند.

 عوارض افزا

ن 

 نبایدهاى عوارض افزایش طو

ننننن

طبق نتایج مطالعه محققان ایتالیایى، مصرف روزانه یک وعده شکالت 
تلخ همراه با روغن زیتون فوق خام براى ســالمت قلب افراد مفید است و ریسک 

مشکالت قلبى-عروقى را کاهش مى دهد.
محققان اذعان مى کنند که این تأثیر مثبت بر ســالمت بیشتر ناشى از روغن زیتون است 

تا شکالت.
فواید روغن زیتون ناشــى از ترکیب طبیعى موجود در آن موســوم به پلى فنول هاســت. 
این ترکیــب در تمامى گیاهان از جمله ســیب هم وجــود دارد اما نتایج نشــان مى دهد

 خواص این ترکیب در صورت مصرف شــکالت غنى شده از روغن زیتون به مراتب بیشتر 
است.

«روســلدا دى اســتفانو»، عضو تیم تحقیق از دانشــگاه پیزا ایتالیا، در این باره مى گوید: 
ما دریافتیــم که مصرف 
روزانه کوچک شکالت 
تلخ غنى شــده بــا پلى 
فنول هاى طبیعى حاصل 
از روغن زیتون فوق خام 
با بهبود احتمــال خطر 
قلبى-عروقــى مرتبط 

است.
وى افــزود: مطالعــه ما 
نشان مى دهد که روغن 
زیتون ممکن است یک 
مکمل غذایى مناســب 
بــراى کمک بــه حفظ 
سلول هاى ترمیم کننده 
بدن باشد؛ این سلول ها 
براى بهبود عروق خونى 

حیاتى هستند.
با این حال نتایج نشــان 
داد که استفاده روزانه از 
شکالت تلخ غنى شده با روغن زیتون با بهبود بیشتر کاهش ریسک قلبى و عروقى در مقایسه 

با مصرف روزانه شکالت غنى شده با سیب قرمز همراه بود.
همچنین افرادى که شــکالت حاوى روغن زیتون مصرف کرده بودند میزان کلســترول 
خوب شان بیشتر بود و در مقایسه با شرکت کنندگان مصرف کننده شکالت غنى شده با سیب 

فشارخونشان کاهش یافته بود.
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با ترس کودکان چه باید کرد؟

فواید مهم درمانى و زیبایى تفاله چاى

بســیارى از والدین با مشــکالتى از قبیل ترس 
کودك از حیوانــات، ترس از تاریکــى، ترس از 
غریبه هــا و... مواجه مى شــوند و واقعاً نمى دانند 
که چگونه رفتــارى باید در مقابــل این ترس ها 

داشته باشند.
خیلى از آنهــا تالش زیاد مى کنند تــا به کودك 
خود نشان دهند که ترس او موردى ندارد و هیچ 
جاى ترس وجــود ندارد. اما گویا هر چه بیشــتر 
تالش مى کنند کودکشان در ترس خود مصمم تر 

مى شود.
عاطفه کیانى نژاد، کارشناس ارشد روانشناسى 
بالینى گفت: براى برخورد با ترس هاى کودك 
هرگز احساســات و تــرس در آن را بى ارزش 
نشــمارید و هیچگاه بخاطر ترســیدنش او را 
تحقیر نکنید و بدانید که بى توجهى به چیزهایى 
که او را مى ترســاند کمکى به حل مشــکل

 نمى کنــد .وى ادامــه داد: از او بخواهید علت 
ترسش را بگوید و درباره آن با او صحبت کنید، این 

راه در صورتى که ترس کودك ناشى از وقوع یک اتفاق 
تحریک کننده باشد، بسیار مفید است. 

این کارشناس ارشد روانشناســى بالینى بیان داشت: 
بیش از حد لزوم از او مواظبت نکنید و اجازه بدهید او 
خودش از چیزهایى که مى ترسد دورى کند و کودك 
را هیچ وقت به انجام دادن کارهایى که از آن واهمه 
دارد وادار نکنید و بیش از حد عکس العمل نشان 
ندهید زیـرا توجه زیاد شما باعث تقویت ترس در 

کودك مى شود.
کیانى نژاد خاطرنشان کرد: به کودك دلدارى 

دهید تا یاد بگیرد بر ترسش مسلط شود.  

افراد مبتال به بیمارى التهابى روده نسبت به افراد سالم 
پوسیدگى دندان را هرچه بیشتر تجربه مى کنند.

بیمارى التهابى روده اغلب به عنوان شــرایطى که تنها 
دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار مى دهد در نظر گرفته 

مى شود.
نخســتین نکته اى که در این زمینه باید به خاطر داشته 
باشید این است که دهان نیز بخشى از دستگاه گوارش 
محسوب مى شود و از این رو مى تواند تحت تأثیر بیمارى 
التهابى روده قرار بگیرد. برخى افــراد مبتال به بیمارى 
کرون یا کولیت زخمى ممکن است با شکل گیرى زخم در 
دهان خود مواجه شوند که به نام استوماتیت آفتى شناخته 
مى شود. در شرایطى که شــایع نیست، مواردى از افراد 
مبتال به بیمارى کرون دیده شده اند که التهاب کرون در 

دهان خود را تجربه کرده اند.
یک بخــش از دهان کــه گاهى اوقات نادیــده گرفته

 مى شود، دندان ها هستند. دندان ها به صورت مستقیم 
تحت تأثیر بیمارى التهابى روده قرار نمى گیرند، اما به 

صورت غیرمستقیم به واســطه مصرف داروها و عوامل 
تغذیه اى این امکان وجود دارد.

نتایج یک مطالعه نشــان داده اســت که افراد مبتال به 
بیمارى کرون نسبت به افراد سالم همسن خود نیازمند 
مراجعه بیشتر به دندانپزشکى هستند. این شرایط به میزان 
کمتر براى افراد مبتال به کولیت زخمى نیز صادق است. بر 
همین اساس، افراد مبتال به بیمارى التهابى روده نیازمند 
تمرکز بیشتر بر حفظ سالمت دندان هاى خود و همچنین 
رسیدگى به مشکالت دیگر ناشى از این بیمارى هستند.

افراد مبتال به بیمارى التهابى روده در مقایســه با افراد 
سالم هرچه بیشــتر پریودنتیت، عفونت لثه هاى اطراف 
دندان ها، را تجربه مى کنند. پریودنتیت خطر از دســت 
دادن دندان را افزایش مى دهد و از این رو موجب حضور 
هرچه بیشتر بیمار در مطب دندانپزشکى براى مراقبت از 

دندان ها مى شود.
سیگار کشیدن یکى از مواردى است که خطر پریودنتیت 
را در افراد مبتال به بیمارى التهابى روده افزایش مى دهد.

افراد مبتال به بیمارى کرون که سیگار مى کشند، دوره 
بیمارى وخیم ترى را تجربه مى کنند. سیگار کشیدن به 
عنوان یک عامل خطرآفرین براى پریودنتیت نیز شناخته 
مى شود و افراد مبتال به بیمارى کرون و کولیت زخمى 
که سیگار مى کشند خطر ابتال به این شرایط را افزایش 
مى دهند. توصیه اکید این است که افراد مبتال به بیمارى 
التهابى روده به منظور پرهیز از مواجهه با پیامدهاى منفى 

از سیگار کشیدن اجتناب کنند.
افراد مبتال به بیمارى التهابى روده نسبت به افراد سالم 
پوسیدگى دندان را هرچه بیشتر تجربه مى کنند. نتایج 
یک مطالعه نشــان داد که افراد مبتال به بیمارى کرون 
داراى سطح افزایش یافته از دو نوع باکترى مختلف به 
نام هاى الکتوباسیل و استرپتوکوك موتان در بزاق خود 
هستند. همچنین، این مطالعه نشان داد که افراد مبتال 
به بیمارى کرون نوشــیدنى حاوى قند بیشترى نسبت 

به گروه کنترل متشکل از افراد سالم مصرف کرده اند.
این نتایج نباید موجب شرمندگى افراد مبتال به بیمارى 

کرون درباره رژیم غذایى خود شود، زیرا دالیل خوبى در 
پس مصرف هر چه بیشتر نوشیدنى هاى حاوى قند توسط 
این افراد وجود دارند. این افراد به دلیل کمبود مواد مغذى 
در رژیم غذایى نیازمند نوشــیدنى هاى مغذى هستند 
یا براى مقابله با کم آبى بدن نوشــیدنى هاى ورزشــى 

مصرف مى کنند.
اینکه داروهاى تجویز شــده براى بیمارى التهابى روده 
چگونه ممکن است ســالمت دهان را تحت تأثیر قرار 
دهند، دقیقًا مشخص نیست. بســیارى از افراد مبتال به 
بیمارى التهابى روده طى دوره بیمارى خود با استروئیدها، 
مانند پردنیزون، درمان مى شوند. پردنیزون ممکن است 
با خطر افزایش یافته پوســیدگى دندان مرتبط باشد، اما 

پژوهش دقیقى در این زمینه صورت نگرفته است.
عدم مراجعه به دندانپزشــک در میان بزرگساالن غیر 
معمول نیست، به ویژه هنگامى که عوامل بسیار دیگرى 
دخیل هستند. افراد مبتال به بیمارى التهابى روده تا پیش 
از این به طور منظم به پزشــک مراجعه کرده و ممکن 
است با بار مالى چشمگیرى مواجه شده باشند. از این رو، 
پاکسازى دندان ها دو بار در ســال یا رسیدگى به دیگر 
مشــکالت دهان و دندان مى تواند به پایین فهرســت 

اولویت ها فرستاده شود، که قابل درك است.
با وجود این، مراقبت هاى پیشــگیرانه مهمترین عامل 
در جلوگیرى از مشکالت آینده هستند. مسواك زدن و 
استفاده از نخ دندان دو بار در روز به منظور مراقبت دهانى 
براى بیشتر بزرگساالن توصیه شده است، اما افراد مبتال 
به بیمارى التهابى روده باید با دندانپزشک خود درباره نیاز 

به اقدامات روزانه دیگر صحبت کنند.
مراجعه به دندانپزشکى که تجربه درمان بیماران مبتال به 
بیمارى التهابى روده یا دیگر بیمارى هاى مزمن را دارد 
مى تواند به سود شما باشد. برخى اقدامات دندانپزشکى 
ممکن اســت نیازمند اســتفاده از آنتــى بیوتیک ها یا 
داروهاى ضد التهابى غیر استروئیدى باشند و متخصص 
دستگاه گوارش شما باید از اســتفاده از این داروها آگاه 

شود. 
آنتــى بیوتیــک هــا و داروهــاى ضــد التهابــى

 غیر استروئیدى نشان داده اند که مى توانند موجب بروز 
مشکالتى مانند اسهال و حتى شعله ور شدن بیمارى در 

با مشــکالتى از قبیل ترس برخى افراد مبتال به بیمارى التهابى روده شوند.
ت، ترس از تاریکــى، ترس از

ه مى شــوند و واقعاً نمى دانند 
ى باید در مقابــل این ترس ها 

ش زیاد مى کنند تــا به کودك 
 ترس او موردى ندارد و هیچ 
بیشــتر دارد. اما گویا هر چه
کشان در ترس خود مصمم تر 

کارشناس ارشد روانشناسى 
رخورد با ترس هاى کودك 
 تــرس در آن را بى ارزش 
ه بخاطر ترســیدنش او را 
 که بى توجهى به چیزهایى 
د کمکى به حل مشــکل

بخواهید علت  ــه داد: از او
باره آن با او صحبت کنید، این 

س کودك ناشى از وقوع یک اتفاق 
 بسیار مفید است. 

 روانشناســى بالینى بیان داشت: 
و مواظبت نکنید و اجازه بدهید او
ككودك که مى ترسد دورى کند و ک
ههمه دادن کارهایى که از آن وا
ش از حد عکس العمل نشان 
د شما باعث تقویت ترس در 

ن کرد: به کودك دلدارى 
رسش مسلط شود. 
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نصف جهان دوباره ســراغ یکى از هنرمندان مطرح کشورمان رفته تا بازهم یک گفتگوى 
فوتبالى را تقدیم به مخاطبان خود کند.

رودررویى  ما با همه تعصبى که به فوتبال اصفهان داریم با یک هنرمند به شدت پرسپولیسى 
مى تواند پیام آور کرى خوانى هاى زیادى باشد. موضوعى که در شماره هاى قبلى روزنامه کم 

نداشته ایم و در شماره هاى آتى نیز ادامه مى دهیم.
قبل از اینکه مصاحبه با این بانوى هنرمند را بخوانید بد نیست با یکدیگر بیوگرافى او را مرور 

کنیم:
بهنوش بختیارى  در ســال 1354 در تهران به دنیا آمد. با چند مجموعه داستانى تلویزیونى 
پربیننده مانند «شب هاى برره» (در نقش لیلون)، «زندگى به شــرط خنده» و... بازیگرى 
را شروع کرد . بهنوش بختیارى دانش آموخته زبان فرانســه است و از سال 75 به بازیگرى 

روى آورد. 
بختیارى، بازیگرى که در اکثر ساخته هاى مهران مدیرى حضور داشته و با نقش هاى متفاوت 

بر محبوبیت خود در بین سریال هاى تلویزیون افزوده است. 
پدرش بختیارى و مادرش تهرانى است. بهنوش عضو آخر یک خانواده شش نفرى است. یک 

خواهر و دو برادر بزرگ تر از خود دارد که هر سه متأهلند.
در رشته مترجمى زبان لیسانس گرفته و با توجه به عالقه فراوانى که به این رشته دارد به محض 

اینکه فرصتى پیدا کند، به سراغ این رشته و ترجمه متون مى رود. 
با مجموعه «هواى تازه» ساخته محمد رحمانیان پا به عرصه بازیگرى گذاشت و بعد از آن در 

مجموعه هاى «وکیل محله»، «خانه قدیمى»، «سایه ها» و «معجزه وکیل» هم بازى کرد. 
قبل از بازیگرى به عنوان منشى صحنه فعالیت مى کرد که این کار او را بسیار مسئولیت پذیر و 

منظم بار آورد که پایه گذار موفقیت هاى او در بازیگرى بود. 
سال 75 به مدت یکسال زیرنظر خانم مهتاب نصیرپور در مدرسه رسام هنر دوره یکساله تئاتر 

را گذراند که به واسطه آن با ادبیات بازیگرى آشنا شد. 
به موسیقى عالقه فراوانى دارد، پدرش هم در این وادى کار مى کند و یکى از دو برادرش هم 

در زمینه موسیقى فعال است. 

در مجموعه «زیر آسمان شهر(3)» و «ورود ممنوع ممنوع» به عنوان دستیار کارگردان در کنار 
مهران غفوریان حضور داشت. 

عالقه زیادى به فوتبال ندارد اما فوتبال هاى ملى رادنبال مى کند در صورتى که فرصت پیدا 
کند به ورزش بدنسازى مى پردازد.  البته همان یک ذره عالقه به فوتبال باعث شد تا تحت تأثیر 

دوستان و نزدیکان خود پرسپولیسى شود.
  عاشق خطاطى است و خیلى دلش مى خواهد این هنر را به صورت حرفه اى دنبال کند. 

با توجه به مشغله کارى فراوان زیاد به کارهاى خانه دارى و آشپزى نمى رسد اما بسیار منظم و 
خوش سلیقه است. چلوکباب از غذاهاى مورد عالقه اوست. 

عاشق لهجه بختیارى پدرش است اما خودش به لهجه بختیارى صحبت نمى کند. 
   عالقه فراوانى به مطالعه دارد و تا فرصتى به دست آورد به مطالعه مى پردازد. او عاشق مطالعه 
کتاب هاى روان شناسى و رمان است. آخرین کتابى که مطالعه کرده «سالخ خانه» شماره 5 بود. 
در دوران کودکى برخالف بســیارى از بچه ها که خیلى شــلوغ و شر هســتند دختر آرام و 

دوست داشتنى بوده. 

به موسیقى کالسیک عالقه فراوانى دارد و از بین خوانندگان پاپ به صداى رضا صادقى، 
مرحوم ناصر عبداللهى و مازیار عالقه فراوانى دارد. 

در صورتى کــه وقت کند به ســینما مــى رود. او ســعى مى کنــد همه فیلم هــاى روز
 را ببیند. 

عالقه فراوانى به مهماندارى هواپیما دارد. او پذیرایى در اوج آسمان را عاشقانه دوست دارد. 
از خواندن شعر لذت مى برد، اما اصًال نمى تواند شعر بگوید و یا شعر حفظ کند ولى بسیار روحیه 

رمانتیکى دارد. 
  به بازى خانم ها ثریا قاسمى، مریال زارعى، گوهر خیراندیش، لیال حاتمى، سحر ولدبیگى و 

شقایق دهقان عالقه فراوانى دارد. 
تا به حال در اکثر کارهاى مهران مدیرى به ایفاى نقش پرداخته و در اکثر نقش هایش موفق 
ظاهر شده است، به هیچ عنوان از بازى کسى ایراد نمى گیرد و اهل بدگویى نیست.  آخرین  کار 
او  با عنوان «پاتو کفش من نکن» به کارگردانى محمد حسین فرح بخش هم اکنون بر روى 

پرده سینماهاى ایران است.

پرسپولیس قهرمان بشود، سپاهان دوم، استقالل هم در لیگ بماند!
گفتگوى فوتبالى نصف جهان با بهنوش بختیارى

خانم  بختیارى! چه خبر از پرسپولیس؟
واال از پرسپولیس خبرهاى خوشــى هست. فصل گذشته 
قهرمان شدیم. چند هفته پیش ســوپر کاپ را بردیم و ان 
شاءا... در بازى برگشت هم  االهلى عربستان را مى بریم و 

مى رویم براى قهرمانى آسیا!
حاال اینقدر موزه جام هاى پرسپولیس 
خالى بود که  قهرمانى ســوپر کاپ را 
هم حســاب کردیــد. قهرمانى که در 
مصاف با تیم نصف و نیمه نفت تهران 

به دست آمد.
اى بابا! ُخب جام جامه دیگه! سوپر کاپ هم یک جام معتبره 

که پرسپولیس موفق شد آن را فتح کند!
 چه فتــح الفتوحى!اینکه تیمتان پس 
از ده ســال، قهرمان لیگ برتر شد چه 
حســى براى شما و ســایر هواداران 

پرسپولیس دارد؟
این بیشتر تیکه بود تا سئوال! حس خیلى خوبى دارد. ما بعد از 
ده سال قهرمان شدیم ولى دیگر قرار نیست ول کن قهرمانى 

شویم و حاال حاالها قهرمانیم و جام مى گیریم.
شعار حاال حاال قهرمانیم که متعلق به 

اصفهانى هاست؟
از حاال به بعد متعلق به پرسپولیسى هاست. این پرسپولیسى 
که من مى بینم با برانکو تا چند سال آینده مدام و پشت سر 

هم قهرمان ایران مى شود. شک نکنید.
مى دانید کــه هت تریــک قهرمانى 
رکوردى است که در لیگ برتر توسط 
اصفهانــى ها و ســپاهان به دســت 
آمده. شــما تازه پس از ده سال یک 
بار قهرمان شــدید. یعنى اگر دو سال 
دیگر پشت سر هم قهرمان شوید تازه 
به رکورد اصفهانى ها مى رســید و اگر 
چهارسال پشت سر هم قهرمان شوید 
آن موقع مى توانید کرى خوانى را آغاز 

کنید.
هت تریک هم مى کنیم. چهار بار پشت سر هم، هم قهرمان 
مى شــویم. مهدى طارمى اینقدر برایمان گل مى زند و با 
داشتن او سال هاى سال قهرمانیم و به همه این رکوردهایى 

که شما مى گویید خواهیم رسید.
مهدى طارمى؟! او که همین امسال هم 
مى خواست تیم را رها کند و فقط بخاطر 
مبلغ باالى رضایتنامه مجبور به ماندن 
شد. شک نکنید سال دیگر این بازیکن 
را نخواهید داشت. روى گلزنى هاى یک 

بازیکن دیگر حساب کنید.
واقعاً اگــر روزى طارمى از این تیم بــرود خیلى جایش خالى 
خواهد بود و حاال درست  اســت که مى گویند تیم مهم است 
و نه بازیکن ولى به نظر من پرســپولیس سال هاى سال بود 
تشنه بازیکنى مثل مهدى بود  و اگر برود جایش به سختى پر 
مى شود. درست اســت که خیلى هم فرصت هاى خوبى را از 
دست مى دهد ولى آنقدر گل زده که آن فرصت سوزى هایش
 به چشــم نیاید. یک مســئله دیگر! من درســت است که 
پرسپولیسى هستم ولى بسیار بسیار مخلص اصفهانى هاى عزیز 
و تیم هاى خوب شهرتان هستم. لطفاً با سئواالتتان مرا مقابل 

سپاهانى ها و ذوب آهنى ها قرار ندهید.
دوست داشتید طرفدار سپاهان یا ذوب 

آهن بودید؟
ُخب ما اگر چند دقیقه از بحث کرى خوانى با یکدیگر بگذریم  
در مورد  فوتبال اصفهان باید بگویم که  مدیران و هواداران 
این شهر با برنامه ریزى هاى فوق العاده توانستند کارى کنند 
که دو تیم این شهر تا سالیان ســال  قهرمانى هاى زیادى 
در لیگ برتر و جام حذفى به دســت بیاورند. بنابراین ما هم 
که پرسپولیسى هســتیم به خوبى مى دانیم که تیمى مثل 
سپاهان یک تیم با پرستیژ، با شــخصیت و بزرگ است. به 
هر حال اینکه مثًال این تیم به قول شما هت تریک قهرمانى 
کرده،  پنج قهرمانى در لیگ برتر کســب کرده و چند جام 
حذفى قطعاً اینها تصادفى نبوده و  باید به چنین تیمى احترام 
گذاشت. من اگر متولد اصفهان بودم شاید سپاهانى بودم و 
االن با یکدیگر در مورد بحث حمایت از سپاهان یا ذوب آهن 

صحبت مى کردیم. 
بلــه!  کاشــکى اصفهانــى بودیــد 
و ســپاهانى! حیــف شماســت که 

پرسپولیسى باشید!
هم پرســپولیس خوبه، هم ســپاهان، اصًال اگر قرار شــد 

پرسپولیس قهرمان نشود ان شاءا... سپاهان شما بشود.
 استقالل چى؟ آنها قهرمان نشوند؟

نه، اول پرسپولیس، بعد سپاهان بعد هم سایر تیم ها به جز 
استقالل، استقالل هم در لیگ برتر البته بماند و سقوط نکند.

واقعاً به عنوان یک پرسپولیسى دوست 
داشتید که روزى استقالل به دسته یک 

سقوط کند؟
البته من اطالعات فوتبالى ام خوب نیست ولى خوب این را 
مى دانم که استقالل به  دسته یک که هیچ، تا دسته 3 هم 
رفته است! ولى راستش را بخواهید از نگاه منطقى بخواهیم 
نگاه کنیم باید بگویم که این تیم هم طرفداران زیادى دارد و 
شما لیگ برتر بدون استقالل را فرض کنید. باعث مى شود 
بخشــى از جذابیت هاى مسابقات از دســت برود. همین 
حاال دربى تهران بین پرسپولیس و استقالل چقدر خوب و 
جذاب است. یا دیدارهاى سپاهان- استقالل و ذوب آهن- 
استقالل، من با وجود اینکه اســتقالل را دوست ندارم ولى 

هیچ وقت آرزو نمى کنم که آنها به دسته یک سقوط کنند.
پس دوســت دارید که پرســپولیس 
قهرمان شود، سپاهان دوم و استقالل 

هم در لیگ بماند. همینطور است؟
دقیقًا. تیم  سوم هم یا ذوب آهن شود یا تراکتور سازى یا هر 

تیم دیگرى که استحقاقش را دارد.
البته استقالل حال و روز خوشى ندارد و  
اگر همین روند را ادامه دهد بعید نیست 

که خالف میل شما عمل شود!
به هر حال استقالل در لیگ امســال  خیلى هزینه کرده و 
بازیکنان خوبى را هم گرفته است. با همه احترام به کادر فنى 
این تیم، شاید بهتر باشد که مثل سپاهان و پرسپولیس حاال 
یا در قالب سرمربى و یا در قالب مربى از دانش مربیان خارجى 

هم استفاده کنند.
اینکه شما یک هنرمند محبوب هستید 
و پرسپولیســى بودن خودتان را همه 
جا اعالم مى کنید، باعث نمى شود که 
هوادارانتان که در فوتبال آبى هســتند 
از شما مکدر شوند و به این شکل این 
دسته از دوســتدارانتان ریزش داشته 

باشند؟

 ُخب چرا ولى من قبًال هم گفته ام که من اصًال محافظه کار 
نیستم و همیشه با احترام به استقاللى ها مى گویم که یک 
پرسپولیسى هستم. آدم باید راحت عقایدش را بیان کند. اگر 
قرار است کسى با علم به اینکه من طرفدار تیم قرمز هستم 

دیگر مرا دوست نداشته باشد. همان بهتر که نداشته باشد!
دوستان استقاللى هم دارید که با آنها 

کل کل کنید؟
بله تا دلتان بخواهد.  اکثر دوســتان من آبى هستند. بیشتر 
از همه هم با پرستو صالحى شــوخى مى کنم. این بحث ها
 صمیمتمان را بیشــتر مى کند . کرى خوانى با دوســتان 
اســتقاللى یکى از تفریحات خوب ماســت که در نهایت 
مى تواند دوستى هاى ما را محکم تر کند و به هیچ وجه اجازه 

نمى دهیم این بحث ها به رفاقتمان لطمه بزند.
اســطوره و بازیکن مورد عالقه تان در 

پرسپولیس چه کسانى هستند؟
 در مصاحبه هاى مختلف گفته ام اسطوره من على پروین 
است.  على کریمى و على دایى را هم خیلى دوست دارم. به 
نظر من پرسپولیس بزرگان و اسطوره هایى را در خود جاى 

داده که در آسیا بى نظیرند و باید به آنها افتخار کرد.
 خانم بختیارى! چى شد که پرسپولیسى 

شدید؟
خانواده من در پرسپولیسى شــدنم تأثیر زیادى داشتند به 
خصوص پدرم. پدرم را نمى دانید که چقدر عاشق پرسپولیس 
اســت و از قدیم االیام هم با برخى بزرگان این تیم از جمله 
آقاى حمید درخشــان رفاقت نزدیک داشتند. خالصه اگر 
مى خواهید گیر به پرسپولیســى بودن مــن بدهید، بروید 

سراغ پدرم!
دوســت داشــتید که به ورزشــگاه 
مى رفتید و بازى هاى پرسپولیس را از 

نزدیک مى دیدید؟
بله. واقعًا یکى از حســرت هاى بزرگ من این است که چرا 
امکان حضور من و سایر بانوان در ورزشگاه ها وجود  ندارد. 
امیدوارم قوانین در این باره تغییر کند و همه دست به دست 
هم دهند تا شرایطى ایجاد شود که از لحاظ قانونى و از همه 
لحاظ خانم ها هم بتوانند در ورزشــگاه ها حاضر شوند و از 

دیدن فوتبال لذت ببرند.
بازى سپاهان- پرسپولیس هم آخر این 
ماه در اصفهان برگزار مى شود. پیش 

بینى تان از این بازى چیست؟
ان شاءا... که سپاهان تان را مى بریم  و البته امیدوارم بعد از 
شکست سپاهان در مقابل پرسپولیس، نوار پیروزى هاى تیم 
شهر شما آغاز شود. ما  به زودى االهلى را حذف مى کنیم و 
به مرحله باالتر آسیا مى رویم و با روحیه اى خوب  به مصاف 
سپاهان مى ریم. ما برانکو  و کلى ستاره داریم و از همین حاال 
بگویم که با نتیجه 2بر صفر سپاهان را در اصفهان شکست 

مى دهیم.
ما دوســت داریم االهلى را ببرید ولى 
بردن سپاهان در اصفهان کار سختى 
است که هر ده دوازده ســال یک بار 
توسط پرسپولیس انجام شده است. 
تیم شما پارسال بعد از سال ها سپاهان 
را در اصفهان بــرده و برد بعدى رفت 
براى ده ســال دیگر! ضمن اینکه اگر 
پرسپولیس برانکو را دارد، سپاهان هم 

کرانچار را دارد.

 ُخب آقاى کرانچار خوب اســت ولى برانکو ایوانکوویچ به 
مراتب قوى تر و بزرگ تر است.

واال نمى دانیم شــما بزرگى را در چه 
مى دانید! کرانچار در جام جهانى و جام 
ملت هاى اروپا سرمربیگرى کرده ولى 
برانکو در  جام جهانى دســتیار بوده. 

بزرگى به کارنامه اســت که در این 
بین کارنامه و رزومه زالتکو کرانچار 

درخشان تر است.
بگذریم اصًال کرانچار شــما بهتر است. ما سپاهان را 
مى بریم! این پرسپولیس باخت در کارش نخواهد بود.

ما منتظــر این دیدار مــى مانیم و 
پس از پایان بازى و برد ســپاهان، 
منتظر پیامک ما باشید.ممنون خانم 

بختیارى! ما بازهم به مناســبت هاى 
مختلف فوتبالى به سراغ شما مى آییم. 
سپاس که اینقدر مهربان و با حوصله 
پاسخ ما را دادید. صحبت هاى پایانى 

شما خطاب به همه اصفهانى ها.
به اصفهانــى هاى عزیز مــى گویم که خیلى 

خیلى دوستتان دارم و واقعًا وقتى به این 
شهر مى آیم از حضور در این شهر 

زیبا و باقدمت لــذت مى برم و 
به اصفهانى ها بابت داشــتن 

چنیــن شــهرى تبریک 
مى گویم. بــاز هم تکرار 
مــى کنــم که بــراى 
فوتبــال اصفهــان و 
تیم هاى ســپاهان  و 
ذوب آهن هم خیلى 
احترام قائل هســتم 
و همــه افتخاراتــى 
کــه ایــن دو تیم تا 
حــاال کســب کرده 
انــد، استحقاقشــان 
بــوده و امیــدوام پس 
از پرســپولیس تیم هاى

ســپاهان و ذوب آهــن 
هم موفق باشــند. امیــدوارم دیدار 
سپاهان- پرسپولیس هم که پایان 

این ماه برگزار مى شود یک دیدار 
جذاب باشد. چون دیدارهاى 

این دو تیم همیشه به دربى 
ایــران موســوم بوده 

و همه هــواداران 
فوتبال در کشور 

از تماشــاى 
این دیدار 
ت لــذ

 ببرند.

بهاره حیاتى/ الهه مهرى دهنوى

فوت دانش آموزان نخبه، درس عبرت مسئوالن فدراسیون شنا نشد؟!
هنــوز چنــد روزى از تصــادف اتوبــوس حامل 
دانش آمــوزان نخبــه و فــوت تعــدادى از آنهــا 
نگذشــته اســت. اتفاقــى کــه درس عبرتــى 
بــراى مســئوالن نشــد تــا از ســفرهاى زمینى 
و طوالنى مــدت کــودکان و نوجوانــان جلوگیرى

 شود.
رقابت هاى قهرمانی آســیا شنا و شــیرجه رده هاى 
پایــه در شــرایطى در ازبکســتان برگــزار خواهد 
شــد که نمایندگان کشــورمان بــراى حضور در 
این مســابقات باید ســختى هاى زیادى را تحمل 

کنند.
آنها به جاى مسیر هوایى سه ســاعته تا ازبکستان، 

ابتدا ســاعت 11 ام شب چهارشــنبه باید با هواپیما 
به مشــهد بروند و پس از توقفى حدود 11 ساعته، با 
پروازي دیگر راهى تاجیکستان شــوند و در نهایت 
با اتوبوس از این کشــور به ازبکســتان سفر کنند و 
احتماًال شب قبل از مســابقه به ازبکستان خواهند

 رسید.
این مســیر طوالنى باعث مى شود شــناگران کم 
سن و ســال کشــورمان با خســتگى زیاد در شب 
مســابقات به ازبکستان و محل مســابقات برسند، 
این که تنها در چند ســاعت چگونه قرار اســت این 
شــناگران، ریکاورى کنند هم جاى ســئوال دارد. 
ضمن اینکه مســیر زمینى که فدراسیون شنا براى 

آنها در نظر گرفته هــم مى تواند خطــرات زیادى 
برایشان در پى داشــته باشــد. هنوز چند روزى از 
تصادف اتوبوس حامل دانش آمــوزان نخبه و فوت 
تعدادى از آنها نگذشته است. اتفاقى که هنوز درس 
عبرتى براى مسئوالن نشــده تا از سفرهاى زمینى 
و طوالنى مــدت کــودکان و نوجوانــان جلوگیرى 

شود.
یک پرواز چارتر مى توانســت تمــام این خطرات و 
همچنین خستگى شــناگران را که ناشــى از سفر 
طوالنى مدت آنها خواهد بــود از بین ببرد اما به نظر 
مى رسد براى مسئوالن فدراســیون شنا این مسئله 

چندان اهمیت نداشته است.

استقاللى ها یک گوسفند در تمرینشان قربانى کردند تا بتوانند در بازى هاى بعدى موفق 
باشند. منصوریان از چند روز قبل چنین نذرى کرده بود که بر همین اساس  یک رأس 
گوسفند به محل تمرین استقاللى ها منتقل شد و سپس در حالى که بازیکنان در چشم 
این گوسفند نگاه مى کردند، قربانى شد! این راه حل ظاهراً راه حل قدیمى منصوریان 
است. سال گذشته هم آنها یکى دو بار گوسفند قربانى کردند و یک بار هم براى محکم 
کارى، گاو کشتند و مرحله بعدى شــتر بود که در نیم فصل آنها نتیجه گرفتند و ماجرا 

کنسل شد.
امسال هم حرف و حدیث داخل تیم زیاد است. بعضى ها مى گویند آه پشت تیم است، 
بعضى ها مى گویند استقالل چشم خورده و بعضى ها مى گویند تیم را طلسم کرده اند. 
منصوریان هم به همین دلیل تصمیم گرفت یک گوسفند قربانى کند تا قدم مثبتى در 

این راه برداشته باشد.

راه حل مشکل استقالل
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محسن فروزان دروازه بان تیم صدرنشین پارس جم جنوبى است. در 
مصاحبه اى که دیروز از او در روزنامه گل منتشر شده فروزان 

از اینکه به تیم ملى دعوت نمى شود انتقاد کرده است. این 
جمله اى است که از قول فروزان روى جلد این روزنامه 
منتشر شده است:  کى روش بهترین مربى خارجى تاریخ 
فوتبال ایران است اما به او گفته اند محسن مرده است 

که مرا نمى بیند! 
البته در این که فروزان قابلیت هاى فراوانى دارد شکى 

نیست. او چند ســال پیش توســط همین کارلوس 
کى روش به اردوهاى تیم ملى دعوت مى شد اما 

مدتى است که دیگر خبرى از او در اردوهاى 
تیم ملى نیست. دعوت نشدن فروزان به تیم 
ملى دالیل زیادى دارد؛ اصلى ترین دلیل اما 

عملکرد خود او در سال هاى اخیر است.
فــروزان در دو فصل اخیــر عضو تیم هایى 
بود که در پایان فصل به لیگ یک سقوط 

کردند و قطعا عملکرد او هم در سرنوشت 
تیم هایش بى تاثیر نبوده است. منطقى 

دعوت هم نیست دروازه بانى به تیم ملى 
تیــم بــه شــود که در دو فصل اخیر با دو 

فروزان امسال لیگ یک سقوط کرده است. 
دارد امــا بــراى و البته فعًال شــرایط بهترى 
بهتر از این ها دعوت شدن به تیم ملى باید 
گلر هستند باشــد. همین حاال چندین 
و که به اعتقاد کارشناســان از  ا

دعوت بهتر هســتند و بــه تیم ملى 
نمى شوند. محمدرضا اخبارى و رشید مظاهرى به 

آخرین اردوى تیم ملى دعوت نشده اند، میالد 
فراهانى در نفت دو فصل خوب و موفق را پشت 
سر گذاشته، وحید شیخ ویسى هم در استقالل 

خوزستان بهتر از فروزان کار کرده است.
اگر منصفانه و منطقى نگاه کنیم، تمام این 
دروازه بان ها در یکى دو سال اخیر عملکرد 
بهترى از فروزان داشــته اند و استحقاق 
بیشترى براى دعوت به تیم ملى داشته اند. 
فروزان هم به جاى مصاحبه کردن و انتقاد، 
بهتر است بیشتر تمرین کند. دعوت شدن 
حامد لک به اردوى تیم ملى نشان مى دهد 
که کى روش حواسش به لیگ برتر هست و 
شایسته ها را به تیم ملى دعوت خواهد کرد.  

تمسخر حرکت 
ولیعهد عربستان 

سختگیرى 
میرشاد ماجدى   

مشکالت سپاهان و 
شوى تبلیغاتى کمالوند

ولیعهد عربستان براى دیدار عربستان در انتخابى 
جام جهانــى 2018 مقابل ژاپــن کارى انجام 
داد که پیش از این مشــابهش را بارها از ســوى 

شاهزاده هاى سعودى دیده بودیم.
 شاهزاده هاى ســعودى پیش از دیدارهاى مهم 
تیم ملى کشورشان یا تیم هاى باشگاهى سعودى 
تمام بلیت هاى مســابقه را مــى خرند، کارى که 
غیر منصفانه به نظر مى رســد و باعث مى شــود 
تیم هاى حریف در خانه خودشــان این فرصت را 
نداشته باشند چون در کشور آنها شاهزاده اى پیدا 
نمى شود که بلیت هاى یک مسابقه را به طور کامل 
بخرد! در حالى که انتقادها نسبت به حرکت ولیعهد 
عربســتان براى خریدارى تمامى بلیت هاى این 
دیدار ادامــه دارد مجرى لبنانى شــبکه الجزیره 
تصمیم ولیعهد عربســتان براى خرید تمام بلیت 
هاى بازى مقدماتى جام جهانى روســیه 2018 
میان تیم ملى فوتبال عربستان با ژاپن را به سخره 
گرفت. این مجرى لبنانى گفت: «خدا را هزار مرتبه 
شکر! نگران بودم و حتى وحشت داشتم که مبادا 
چنین دســتورى را صادر نکند، اما خدا را شکر که 
صادر کرد... اینک بلیت ها در دستانى امین هستند! 

خدا به شما طول عمر دهد.»
او در گفت و گویى هم بــا ATR انجام داد گفت که 

اصال همه بلیت هاى دنیا مال ولیعهد.
این مجرى که عاده قاضیه نــام دارد پیش از این 
نیز بارها خاندان سلطنتى سعودى را به باد انتقاد 

گرفته بود.

رئیس جدید کمیتــه آموزش فدراســیون اعالم کرد 
که برنامه هایى براى محدود کــردن دریافت مدرك 

مربیگرى توسط مربیان دارد.
میرشــاد ماجدى که به تازگى به عنوان رییس کمیته 
آموزش فدراسیون فوتبال منصوب شــده، قصد دارد 
تغییراتى را در روند اعطاى مدارك مربیگرى انجام دهد.
ماجدى در این باره گفت:  من از جمله کسانى هستم که 
با وجود میل باطنى دوست دارم به جاى کمیت، کیفیت را 
افزایش بدهم. ترجیح مى دهم تعداد کالس ها و مربیان 
کمتر شود اما کسانى آموزش ببینند که واقعًا توانایى و 
لیاقت مربى شدن را دارند. البته براى ایجاد تغییرات به 
زمان نیاز داریم. من کسانى را به عنوان مربى در کالس ها 
قبول مى کنم که بتوانند واقعا به فوتبال کمک کنند. تغییر 
عمده اى که باید در کالس هاى مربیگرى ایجاد شود، 
این اســت که اگر تا االن کمیته آموزش به متقاضیان 

مدرك مى داده، االن آنها باید مدرك بگیرند.
 C و D وى ادامه داد:  شــاید در ســطوح پایین مثــل
ســختگیرى نکنیم اما از مدرك C بــه بعد فیلترینگ 
مى کنیم تا کســانى در رده هاى باالتر آموزش ببینند 
که بتوانند در عمل از آموخته هاى خود استفاده کنند و 
وارد بحث مربیگرى در چرخه فوتبال شوند. این امکان 
وجود دارد که برخى در بحث تئورى خوب باشــند اما 
هنگام اجراى تئورى ها مشکل داشته باشند، به همین 
دلیل بهتر است این افراد در بحث آموزش فعال باشند 

نه مربیگرى. 

نصف جهــان تیم فوتبال سپاهان در شــرایطى باید فردا 
مقابل صنعت نفت قرار بگیرد، کــه دو بازیکن این تیم در 

اردوى تیم ملى بودند.
حضور سعید آقایى در اردوى تیم ملى باعث نگرانى کادر 
فنى و هواداران باشگاه سپاهان شده بود؛ چرا که این تیم 
باید روز پنج شــنبه در جام حذفى مقابل صنعت نفت قرار 
بگیرد و خســتگى آقایى مى تواند باعث کاهش عملکرد 

این بازیکن شود.
  عزت ا... پورقاز نیز  پیش از دیدار ایران- سوریه به اردوى 
تیم ملى اضافه و جایگزین سعید عزت اللهى شد؛ اتفاقى 
که اگرچه در مجموع براى طالیى پوشان مثبت به شمار 
مى رود؛ اما در آستانه دیدار برابر شــاگردان فراز کمالوند 
مى تواند یکى دیگر از مهره هاى اصلى تیم کرانچار را خسته 

به اصفهان بازگرداند.
البته صنعت نفت مى گوید که در این دیدار از بازیکنان تیم 
دوم خود استفاده خواهد کرد اما سپاهان با جدیت مسابقات 
جام حذفى را دنبال مى کند و پیــروزى در این دیدار براى 
کرانچار و شاگردانش از اهمیت زیادى برخوردار است؛ چرا 
که از یک سو اولین پیروزى آنها در نقش جهان در این فصل 
خواهد بود و از طرفى مى تواند نقش پر رنگى در هماهنگى 

تیمى سپاهان داشته باشد.
به گزارش نصف جهــان، از اردوگاه صنعت نفتى ها خبر 
رسیده که آنها مى خواهند با همه قدرت به دیدار سپاهان 
بیایند و موضوع حضور با تیم دوم، شوى تبیلغاتى کمالوند 

است و سپاهان نباید فریب این  نمایش ها را بخورد.

مسلمان: 

وقتى از ذوب آهن جدا شدم،  شرایط رفتن به پرسپولیس را نداشتم
هافبــک طراح پرســپولیس تأکید 
مى کند که شایعه اســتقاللى بودن 
او درســت نیســت و هیچوقت چنین 

موضوعى را عنوان نکرده است.
محسن مسلمان هافبک پرسپولیس در گفتگوى 
حضورى با برنامه 90 درباره فرصت حضور در تیم هاى 
خارجى عنوان کرد: زمان حضورم در ذوب آهن دو سه پیشنهاد اروپایى 
از طریق آقاى آذرى داشتم ولى شــرایط براى رفتنم فراهم نشد؛ در 
نیم فصل سال گذشــته تیم هاى قطرى من و فرشــاد(احمدزاده) را 
مى خواستند ولى آقاى برانکو گفتند به تیم کمک کنید اما قطعاً اگر در 

تیم هاى اروپایى بودم به تیم ملى دعوت مى شدم.

مســلمان اذعان کرد: رامین رضاییان یک سرى مشکالت داشت که 
مجبور بود به اروپا برود ولى اگر من هم پیشنهاد خوبى داشته باشم به 
اروپا مى روم؛ اگر زمان حضورم در ذوب آهن به اروپا مى رفتم شرایطم 
بهتر مى شــد ولى امیدوار هستم از ســال آینده لژیونر شوم؛ حسن 
اشــجارى، خلعتبرى، منصورى و ... در ذوب آهن نیمکت نشین بودند 
ولى من بازى مى کردم؛ زمان حضور آقاى ذوالفقارنسب اصالً به جوانان 

توجه نمى شد و ایشان ما را نگاه هم نمى کردند.
او درمورد مصاحبه اى که عنوان کرده بود با هر شرایطى براى استقالل 
بازى مى کنــد، عنوان کرد: شــیطنت یک خبرنگار بــود که آن خبر 
را راجع به من درباره اســتقالل زد؛ رفاقت من و آقــاى منصوریان 
برادرانه اســت؛ من قبًال گفته بودم براى تیم آقاى منصوریان بازى 

مى کنم؛ زمانى که با ذوب آهن قرارداد داشــتم، آقاى گل محمدى در 
نیم فصل من را نخواســتند که باشــگاه ذوب به من گفت براى رفتن 
به پرسپولیس باید دو میلیارد تومان بدهم اما براى رفتن به استقالل 
200 میلیون تومان پرداخت کنم اما یکســرى افــراد در این میان 
قصد سودجویى داشــتند که خدا را شــکر این امر انجام نشد و به 
فوالد رفتم و در نیم فصلى که در این تیم بــودم از هر نظر برایم بهتر 

شد.
 هافبک پرسپولیس یادآور شــد: وقتى از ذوب آهن جدا شدم، اختیار 
رفتن به استقالل در دست من نبود اما شرایط رفتن به پرسپولیس را 
نداشتم؛ واقعا پرسپولیسى هســتم؛ اگر مصاحبه اى است که گفته ام 

استقاللى هستم، یک نفر بیاید و بگوید.

پیام صادقیان بعد از یکى دو فصل ناموفق امسال همه مخالفان
وقتى دید على کریمى از هدایت نفت تهران کنار 
کشیده، قید بازى در این تیم را زد و به طور ناگهانى 
به تیم عثمانلى اسپور ترکیه پیوست. صادقیان در 
نخستین روزهاى حضورش در ترکیه خیلى زود با 
عکسى که در صفحه اخبار لژیونرهاى ایرانى منتشر 
کرد خبرساز شد. عکس صادقیان با لباس عثمانلى 
اسپور و البته خالکوبى جدید. انتشار این عکس 
کامنت هاى جالبى هم از سوى کاربران داشت. 
عده اى معتقد بودند که صادقیان در همان ابتدا 
نگاهش به حواشى فوتبال است و با این شرایط 

زمستان آنکارا را نخواهد دید.
برخى دیگر نیز با ابراز امیدوارى به درخشش 
پیام صادقیــان چنین کارهایى را 
یک حرکت طبیعى در دنیاى 
امــروز فوتبال دنیــا قلمداد 
کرده و ابراز امیدوارى کردند 
که ســتاره ایرانى عثمانلى 
بتواند استعداد خودش را در 
فوتبال ترکیه نشان بدهد. 
نکته اى که مى توان در 
مورد پیــام صادقیان 
به آن اشــاره کرد این 
است که آذرى بودن 
او و همزبانــى اش با 
مردم ترکیه مى تواند 
نقش مهمى در انطباق 
هرچه سریع تر این بازیکن 

با شرایط فوتبال ترکیه ایفا کند.
ضمن اینکه نباید فراموش کنیم 
صادقیان یکى از اســتعدادهاى 
فوتبال ایران است که هنوز هم 
فرصت بازگشــت بــه روزهاى 
درخشــان را دارد. بــا ایــن 
وصف و با توجه بــه اینکه پیام 
صادقیان بارها اعالم کرده که 
عالقه مندان بــه فوتبال باید 
منتظر فصلى درخشــان از او 
باشند، مى توان امیدوار بود که 
او عملکــردى متفاوت از یکى 
دو فصل اخیر در فوتبال ترکیه 

داشته باشد.

پیام، زمستان 
آنکارا را مى بیند؟

وزان دروازه بان تیم صدرنشین پارس جم جنوبى است. در 
ى که دیروز از او درروزنامه گل منتشر شده فروزان
نننناین  تیم ملى دعوت نمى شود انتقاد کرده است. 
ههههههههامه ست که از قول فروزان روى جلد این روزن

ه است:  کى روش بهترین مربى خارجى تاریخ 
ان است اما به او گفته اند محسن مرده است 

ى بیند! 
ن که فروزان قابلیت هاى فراوانى دارد شکى 

چند ســال پیش توســط همین کارلوس 
 به اردوهاى تیم ملى دعوت مى شد اما 

ت که دیگر خبرى از او در اردوهاى 
ست. دعوت نشدن فروزان به تیم 
ل زیادى دارد؛ اصلى ترین دلیل اما 

ود اودر سال هاى اخیراست.
 در دو فصل اخیــر عضو تیم هایى 
 پایان فصل به لیگ یک سقوط 

طعا عملکرداو هم در سرنوشت
 بى تاثیر نبوده است. منطقى 

دعوت  دروازه بانى به تیم ملى 
تیــم بــه  در دو فصل اخیر با دو 

فروزان امسال  سقوط کرده است. 
دارد امــا بــراى ًال شــرایط بهترى 
بهتر از این ها ن به تیم ملى باید 
گلر هستند مین حاال چندین 
و اد کارشناســان از  ا

دعوت ـتند و بــه تیم ملى 
 محمدرضا اخبارى و رشید مظاهرى به 

وى تیم ملى دعوت نشده اند، میالد 
 نفت دو فصل خوب و موفق را پشت 
ه، وحید شیخ ویسى هم در استقالل 

بهتر از فروزان کار کرده است.
نه و منطقى نگاه کنیم، تمام این 
ها در یکى دو سال اخیر عملکرد 
فروزان داشــته اند و استحقاق 
راى دعوت به تیم ملى داشته اند. 
م به جاى مصاحبه کردن و انتقاد، 
 بیشتر تمرین کند. دعوت شدن 
به اردوى تیم ملى نشان مى دهد 
شحواسش به لیگ برتر هست و
 را به تیم ملى دعوت خواهد کرد.  

مشکالت سپاهان و 
شوى تبلیغاتى کمالوند

نصف جهــانتیم فوتبال سپاهان در شــرایطى باید فردا 
مقابل صنعت نفت قرار بگیرد، کــه دو بازیکن این تیم در 

اردوى تیم ملى بودند.
حضور سعید آقایى در اردوى تیم ملى باعث نگرانى کادر 
فنى و هواداران باشگاه سپاهان شده بود؛ چرا که این تیم 
باید روز پنج شــنبه در جام حذفى مقابل صنعت نفت قرار 
بگیرد و خســتگى آقایى مى تواند باعث کاهش عملکرد 

این بازیکن شود.
  عزت ا... پورقاز نیز  پیش از دیدار ایران- سوریه به اردوى 
تیم ملى اضافه و جایگزین سعید عزت اللهى شد؛ اتفاقى 
اگرچه در مجموع براى طالیى پوشان مثبت به شمار  که
مى رود؛ اما در آستانه دیدار برابر شــاگردان فراز کمالوند 
مى تواند یکى دیگر از مهره هاى اصلى تیم کرانچار را خسته 

به اصفهان بازگرداند.
البته صنعت نفت مى گوید که در این دیدار از بازیکنان تیم 
دوم خود استفاده خواهد کرد اما سپاهان با جدیت مسابقات 
جام حذفى را دنبال مى کند و پیــروزى در این دیدار براى 
کرانچار و شاگردانش از اهمیت زیادى برخوردار است؛ چرا 
که از یک سو اولین پیروزى آنها در نقش جهان در این فصل 
خواهد بود و از طرفى مى تواند نقش پر رنگى در هماهنگى 

تیمى سپاهان داشته باشد.
به گزارش نصف جهــان، از اردوگاه صنعت نفتى ها خبر 
رسیده که آنها مى خواهند با همه قدرت به دیدار سپاهان 
بیایند و موضوع حضور با تیم دوم، شوى تبیلغاتى کمالوند 

است و سپاهان نباید فریب این  نمایش ها را بخورد.
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کارلــوس  مخالفــان 
کــى روش را مى تــوان 
در پنج دســته کلى طبقه 
بنــدى کــرد، دســته اول 
فوتبــال دوســتان ایرانى که 
عموماً متعصبانه یا به رنگ آبى 
تمایــل دارند یا به رنــگ قرمز . 
قرمز ها که تکلیف و دلیل شــان 
بــراى موضع گیرى هــاى منفى 
علیه کى روش مشــخص است.
آنها براى حمایت از اســطوره 
خودشان برانکو رو در روى 
کى روش قرار مى گیرند 
رابطه غیر دوســتانه 
یا حتى شــاید گفت 
خصمانــه برانکو و 
کى روش در این 
چند وقت اخیر بر 

هیچکس پوشیده نیست و طبیعى اســت که فوتبالى هاى قرمزدوست 

ى فدراسیون فوتبال در پشتیبانى از برانکو گارد 
در مقابل کى روش و حت

بگیرند.

اما آبى هاى فوتبال ما حمایت و پشتیبانى شــان از کى روش در نوسان 

است و بســتگى به تعداد نفرات تیم اســتقالل در تیم ملى دارد. البته 

پرسپولیســى ها هم گاهى از این قاعده پیروى مى کننــد اما این نوع 

مخالفت در استقاللى ها نمود بیشترى دارد. متأسفانه در فوتبال ما مثل 

خیلى از مسائل کشور، بیشتر وقت ها منافع شخصى و گروهى بر منافع 

ملى اولویت دارد و این  نوع مخالفت ها با کى روش دقیقاً نشأت گرفته از 

همین نگاه برترى منافع شخصى و گروهى بر منافع ملى هست.

ند که مى توان آنها را ملى گرایان سنتى فوتبال 
دسته دوم گروهى هست

نام نهاد. این دسته همیشه به یک خارجى به چشم اجنبى نگاه مى کنند. 

این گروه عموماً به هرگونه وجهى که از جیب بیت المال خارج و به حساب 

بیگانگان واریز مى شود حساســیت ویژه دارند .این افراد اصًال به نتایج 

 مربیان خارجى توجهى ندارند و اساساً با گزینه 
استفاده از کارشناسان و

خارجى مخالفند.

ى یا طرفداران استفاده از مربیان وطنى هستند 
دسته سوم مربیان وطن

مدار ایرانى هستند که همواره گزینه  نشستن بر روى 
چند مربى اسم و رس

تند. اینها چه تیم ملى ببرد چه ببازد و چه ده نفره 
نیمکت تیم ملى هس

در خانه حریف مســاوى کند باز هم در تالش براى نقد غیر منصفانه از 
تیم ملى هستند.

ستند که طرفدار فوتبال هجومى و زیبا هستند. 
دسته چهارم افرادى ه

اینها از بازى هاى تیم ملى لــذت نمى برند چون به عقیده آنها 

تیم کــى روش مقتصدانه نتیجه مى گیــرد از نگاه آنها تیم 

کى روش اتوبوسى دفاع مى کند و برنامه اى براى حمله به 
دروازه حریف ندارد.  

م بازیکنان و مربیانى که به هردلیلى موجه یا غیر 
دسته پنج

ى و غیر فنى از تیم ملى کنار گذاشته شدند یا اصًال  
موجه فن

دعوت نشدند.

چه همه این دوستان گاه یادشان مى رود این است که ما 
اما آن

ى ششمین سال متوالى بهترین تیم آسیاییم. راحت ترین 
امروز برا

جام جهانى را تجربه کردیم و نســلى از فوتبالیست هاى 
صعود به 

ى تواننــد فوتبال مان را بیمه کننــد. آن هم براى 
جوان را داریم که م

سال هاى متوالى. این دستاورد بزرگ کى روش براى فوتبال ماست. حاال 

بیایید و اگر انتقادى دارید،  دستاوردهایش را ببینید و برابر مشکالتى که 
داشته هم منصف باشید.

کارلــوس  مخالفــان 
کــى روش را مى تــوان 
در پنج دســته کلى طبقه 
بنــدى کــرد، دســته اول 
فوتبــال دوســتان ایرانى که 
عموماً متعصبانه یا به رنگ آبى
تمایــل دارند یا به رنــگ قرمز . 
قرمز ها که تکلیف و دلیل شــان 
بــراى موضع گیرى هــاى منفى 
علیه کى روش مشــخص است.
آنها براى حمایت از اســطوره 
خودشان برانکو رو در روى 
کى روش قرار مى گیرند 
رابطه غیر دوســتانه 
یا حتى شــاید گفت 
خصمانــه برانکو و
کى روش در این 
چند وقت اخیر بر 

هیچکس پوشیده نیست و طبیعى اســت که فوتبالى هاى قرمزدوست 

ى فدراسیون فوتبال در پشتیبانى از برانکو گارد 
در مقابل کى روش و حت

بگیرند.

اما آبى هاى فوتبال ما حمایت و پشتیبانى شــان از کى روش در نوسان 

است و بســتگى به تعداد نفرات تیم اســتقالل در تیم ملى دارد. البته 

پرسپولیســى ها هم گاهى از این قاعده پیروى مى کننــد اما این نوع 

مخالفت در استقاللى ها نمود بیشترى دارد. متأسفانه در فوتبال ما مثل 

خیلى از مسائل کشور، بیشتر وقت ها منافع شخصى و گروهى بر منافع 

ملىاولویت دارد و این  نوع مخالفت ها با کى روش دقیقاً نشأت گرفته از

همین نگاه برترى منافع شخصى و گروهى بر منافع ملى هست.

ند که مى توان آنها را ملى گرایان سنتى فوتبال 
دسته دوم گروهى هست

نام نهاد. این دسته همیشه به یک خارجى به چشم اجنبى نگاه مى کنند. 

این گروه عموماً به هرگونه وجهى که از جیب بیت المال خارج و به حساب 

بیگانگان واریز مى شود حساســیت ویژه دارند .این افراد اصًال به نتایج 

 مربیان خارجى توجهى ندارند و اساساً با گزینه 
استفاده از کارشناسان و

خارجى مخالفند.

ى یا طرفداران استفاده از مربیان وطنى هستند 
دسته سوم مربیان وطن

مدار ایرانى هستند که همواره گزینه  نشستن بر روى 
چند مربى اسم و رس

نیمکت تیم ملى
در خانه حریف
تیم ملى هستند
دسته چهارم افر
اینها از بازى هاى
تیم کــى روش
کى روش اتوبوس
دروازه حریف ندا
دسته پنجم بازیک
ف موجه فنى و غیر

دعوت نشدند.
اما آنچه همه این

امروز براى ششمین
صعود به جام جهانى
جوان را داریم که م
سال هاى متوالى. این
بیایید و اگر انتقادى

داشته هم منصف باش

کت خ ت ختگ

س را نداشتم
ن قرارداد داشــتم، آقاى گل محمدى در 
که باشــگاه ذوب به من گفت براى رفتن 
د تومان بدهم اما براى رفتن به استقالل 
کنم اما یکســرى افــراد در این میان 
ه خدا را شــکر این امر انجام نشد و به 
 در این تیم بــودم از هر نظر برایم بهتر 

ذوبآهنجدا شدم، اختیار ــد: وقتى از
ن نبود اما شرایط رفتن به پرسپولیس را
ســتم؛ اگر مصاحبه اى است که گفته ام

د و بگوید.

عکسى که در صفحه اخبار لژیونرهاى ایرانى منتشر 
کرد خبرساز شد. عکس صادقیان با لباس عثمانلى 
اسپور و البته خالکوبى جدید. انتشار این عکس 
کامنت هاى جالبى هم از سوى کاربران داشت. 
عده اى معتقد بودند که صادقیان در همان ابتدا 
نگاهش به حواشى فوتبال است و با این شرایط 

زمستان آنکارا را نخواهد دید.
برخى دیگر نیز با ابراز امیدوارى به درخشش 
پیام صادقیــان چنین کارهایى را 
یک حرکت طبیعى در دنیاى 
امــروز فوتبال دنیــا قلمداد 
کرده و ابراز امیدوارى کردند 
که ســتاره ایرانى عثمانلى 
بتواند استعداد خودش را در 
فوتبال ترکیه نشان بدهد. 
نکته اى که مى توان در 
مورد پیــام صادقیان 
به آن اشــاره کرد این 
است که آذرى بودن 
او و همزبانــى اش با 
مردم ترکیه مى تواند 
نقش مهمى در انطباق 
هرچه سریع تر این بازیکن 

شرایط فوتبال ترکیه ایفا کند. با
اینکه نباید فراموش کنیم  ضمن
صادقیان یکى از اســتعدادهاى 
فوتبال ایران است که هنوز هم 
فرصت بازگشــت بــه روزهاى 
درخشــان را دارد. بــا ایــن 
وصف و با توجه بــه اینکه پیام 
صادقیان بارها اعالم کرده که 
عالقه مندان بــه فوتبال باید 
منتظر فصلى درخشــان از او 
باشند، مى توان امیدوار بود که 
عملکــردى متفاوت از یکى  او
دو فصل اخیر در فوتبال ترکیه 

داشته باشد.

تند. اینها چه تیم ملى ببرد چه ببازد و چه ده نفره 
لى هس

ف مســاوى کند باز هم در تالش براى نقد غیر منصفانه از 
د.

ستند که طرفدار فوتبال هجومى و زیبا هستند. 
فرادى ه

ى تیم ملى لــذت نمى برند چون به عقیده آنها 
 مقتصدانه نتیجه مى گیــرد از نگاه آنها تیم 
سى دفاع مى کند و برنامه اى براى حمله به 

ارد.  
کنان و مربیانى که به هردلیلى موجه یا غیر 
 فنى از تیم ملى کنار گذاشته شدند یا اصًال  

 دوستان گاه یادشان مى رود این است که ما 

ن سال متوالى بهترین تیم آسیاییم. راحت ترین 

ى را تجربه کردیم و نســلى از فوتبالیست هاى 

ى تواننــد فوتبال مان را بیمه کننــد. آن هم براى 
م

ن دستاورد بزرگ کى روش براى فوتبال ماست. حاال 

دارید،  دستاوردهایش را ببینید و برابر مشکالتى که 
شید.

 کى روش کى روش  
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مرد میانسال که خام حرف هاى فریبکارانه دختر نوجوان 
بود در مدت زمان پنج ســال یک میلیــارد تومان به او 
پرداخت کرد و زمانى که در برابر اخاذى هاى دختر سودجو 

قرار گرفت از پلیس کمک خواست.
چند روز پیــش مردى مضطرب و نگــران راهى پلیس 
فتاى استان فارس شــد و از مأموران کمک خواست. او 
مى گفت که فریب دخترى جوان را خــورده و حاال که 
واقعیت را فهمیده، دختر جوان قصد اخاذى از او را دارد. 
مرد ثروتمند در تشــریح ماجرا چنین گفت:« پنج سال 
پیش در یکى از سایت هاى اجتماعى چشمم به عکس 
دخترى افتاد که به نظر افســرده مى رسید. برایش پیام 
فرستادم تا شــاید بتوانم کمکش کنم. او هم مدعى شد 
در خانواده اى فقیر زندگى مى کند که وضعیت مالى بدى 
دارند و به تنهایى خرج پدر و مادر و خواهرانش را مى دهد. 
او حتى عکس هایى از محل زندگى اش و پدر و مادرش 

فرستاد و گفت که دیگر تحمل این وضعیت را ندارد.»
شــاکى ادامه داد: «دلــم برایش ســوخت و گفتم که 
مى خواهم کمکش کنم. ابتدا برایش مبلغى فرستادم و 
پس از آن آشنایى ما شروع شــد. او دخترى 16ساله به 
نام "هلیا" بود کــه هربار با هم مالقــات مى کردیم، از 
سختى هاى زندگى اش مى گفت و من هم هر بار مبلغى 
به حسابش مى ریختم تا به خانواده اش کمک کند. بیشتر 
از دو سال از آشنایى ما مى گذشت تا اینکه وى ناپدید شد 
و دیگر نه جواب تماس هایم را مى داد و نه پیام هایم را. تا 
اینکه مدتى قبل فردى با من تماس گرفت و خودش را 
از دوستان هلیا معرفى کرد. او گفت که هلیا باردار شده 
و براى اینکه خانواده اش متوجه نشوند، به تهران رفته و 
حاال فرزند دوقلو دارد و براى اینکه خرج آنها را در بیاورد، 
در خانه مردم کلفتى مى کند. او سپس از من خواست که به 
وى کمک کنم و من هم مبلغى برایش فرستادم تا به دست 

هلیا برساند. این ماجرا ادامه داشت و دوست هلیا هربار 
مبلغى از من مى گرفت تا به او برســاند و من هم تالش 
مى کردم تا او و فرزندان دوقلویش زندگى راحتى داشته 
باشند. اما بعد از مدتى، یکى از دوستانم را دیدم که هلیا را 
مى شناخت و وقتى ماجرا را برایش تعریف کردم، گفت که 

هلیا هرگز باردار نشده و هیچ فرزندى ندارد.»
مرد میانسال گفت: «با شنیدن این خبر، فهمیدم که ماجرا 
دروغ است و براى همین تصمیم گرفتم دیگر کمکى به 
او نکنم. پس از آن بود که تهدیدها شروع شد و فردى که 
تا پیش از آن مدعى بود دوست هلیاست، مرا تهدید کرد 
که اگر به وى پول ندهم، رازم را نزد همســر و فرزندانم 
فاش مى کند و آبرویــم را مى برد. پــس از تهدیدهاى 
او بود کــه تصمیم گرفتــم ماجرا را بــه پلیس اطالع

 دهم.»
با شــکایت این مرد تحقیقات مأموران شروع شد و آنها 
موفق شدند دختر جوان را دستگیر کنند. با دستگیرى وى 
راز مهمى فاش شد. دختر جوان در همه این سال ها درباره 
خانواده اش دروغ گفته بود. حتى عکس هایى که از محل 
زندگى اش و پدر و مادرش براى مرد میانسال فرستاده بود، 
جعلى و دروغین بودند و در حقیقت وضعیت زندگى آنها 
متوسط بود. دختر جوان با داستانسرایى و دروغ هایى که 
به شاکى گفته بود، توانسته بود در پنج سال یک میلیارد 
تومان از او اخاذى کند که با کشف این راز دستور بازداشت 

وى صادر شد.
به گفته سردار گودرزى فرمانده انتظامى استان فارس با 
به دست آمدن مدارك محکم علیه متهم، وى به فریب 
شاکى اعتراف کرد. ســردار  گودرزى ادامه داد: این زن 
جوان، علت اقدام مجرمانه خود را تحصیل مال اعالم و 
بیان کرد، زمانى که مرد را فردى ساده لوح دیدم تصمیم 

به اخاذى از او گرفتم. 

تصادف پراید با تندر منجر به محبوس شــدن سه نفر در 
اتاقک له شده پراید شد.

ساعت 23و12  دقیقه دو شنبه شب هفته جارى تصادف 
دو خودرو در مسیر شرق به غرب بزرگراه فتح، نرسیده به 
بلوار گل ها به سامانه 125 اعالم شد که ستاد فرماندهى 
سازمان آتش نشانى تهران بى درنگ نیروهاى عملیاتى 

ایستگاه 16 را به محل حادثه اعزام کرد.
وحید محمدى فرمانده آتش نشانان اعزام شده به محل 

حادثه درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: دو دستگاه 
خودروى سوارى پراید و رنو تندر در حال حرکت در بزرگراه 
بودند که به علت نامشخصى با یکدیگر برخورد کرده و 
در وسط مسیر متوقف شــده بودند. وى ادامه داد: شدت 
این حادثه به حدى بود که سه نفر از سرنشینان خودروى 
سوارى پراید در اتاقک متالشى شــده این وسیله نقلیه 

گرفتار شده بودند.
این فرمانده آتش نشانى خاطرنشان کرد: نیروهاى عملیاتى 

بالفاصله پس از قطع جریان برق هر دو خودرو، رفع نشتى 
بنزین و نصب عالئم هشداردهنده در اطراف محل حادثه، 
با به کارگیرى تجهیزات هیدرولیکى و با احتیاط کامل هر 
سه سرنشین (دو خانم 22 و 47 و مرد50 ساله) خودروى 

سوارى پراید را به خارج از وسیله نقلیه انتقال دادند.
محمدى افزود: با توجه به مصدومیت هر سه سرنشین، 
آتش نشانان افراد مصدوم را براى انتقال به مراکز درمانى 

تحویل کادر پزشکى اورژانس دادند.

دختر نوجوان که هفته گذشته به علت انفجار در نزدیکى 
کوره آجرپزى روانه بیمارستان شده بود پس از هفت روز 
تسلیم مرگ شد. دختر 15ساله بر اثر سوختگى شدید در 

بیمارستان سیناى تبریز جان باخت. 
«سوزان عمرى»، یک شنبه هفته گذشته همراه با سه 
نفر دیگــر از اعضاى خانواده اش در پــى انفجار گاز در 
نزدیکى کوره هاى آجرپزى اطراف شبســتر به شدت 
مصدوم شد. این دختر همراه با دیگر مصدومان حادثه 
به بیمارستان سیناى تبریز منتقل شد، اما با وجود تالش 
کادر درمانى به علت شدت جراحات وارده و سوختگى 
شدید، یک شنبه شب تسلیم مرگ شد. دو مصدوم دیگر 
این حادثه نیز همچنان در این مرکز درمانى بســترى 

هستند که حال یکى از آنها وخیم است.

انفجار گاز پیک نیکى
این چهار نفر اعضاى دو خانواده مهابادى بودند که براى 
کار در کوره هاى آجرپزى به وایقان شبستر آمده بودند. 
خشت زدن براى کوره هاى آجرپزى شغل فصلى بیشتر 
ُکردهاى آذربایجان غربى است. ســوزان هم همراه با 
خانواده اش به وایقان آمده بود تا خشت بزند و به پدرش 
کمک کند. دایى سوزان هم با زن و بچه اش به این شهر 
آمده بود. این دو خانواده کنار هم از صبح تا غروب خشت 
مى زدند تا کار مردهاى خانواده به موقع تمام شود. آن روز 
هم مثل همه روزهاى قبل، زن ها و بچه ها کارشان تمام 
شده بود و به خانه آمده بودند. هوا هنوز روشن بود. باید 
بساط شام را تهیه مى کردند. زندایى سوزان پیک نیک ها 

را روشــن کرد و بچه ها هم یکى یکى به حمام رفتند تا 
نوبت به سوزان رسید. او از بقیه بزرگ تر بود. عالوه بر 
خشت زدن، در کارهاى خانه به زن ها کمک مى کرد. او 
به حمام نرفت تا به «شهال» در پخت شام کمک کند. 
عقربه ها ساعت 7 و 30دقیقه بعدازظهر را نشان مى داد 
که ناگهان انفجارى مهیب خانــه آنها را لرزاند. صداى 
انفجار از اتاق گوشه حیاط بود، اتاق آتش گرفت. همان 

اتاقى که سوزان و شهال در آن مشغول آشپزى بودند.

وخامت حال یکى از مصدومان
«سوزان» 15ساله، «شهال» 32ســاله، «فاطمه» ده 
ساله و «سازگار»ده ســاله در این حادثه مصدوم شدند. 
این چهار مصدوم بالفاصله با اورژانس به بیمارســتان 
سوانح سوختگى تبریز منتقل شــدند. سوزان و شهال 
با ســوختگى زیاد، وضع وخیمى داشتند. اما دو مصدوم 
دیگر این حادثه، وضعیتشــان بهتر بود. تالش ها براى 
نجات جان این مصدومان بدحال آغاز شــد، اما شدت 

ســوختگى به حدى بود که تــالش کادر درمانى هم 
نتوانست مانع مرگ سوزان شــود. او در آخرین ساعات 
روز یک شنبه، پس از هفت روز دست وپنجه نرم کردن با 
مرگ، جان باخت. به گفته یکى از مسئوالن بیمارستان 
ســینا، پیکر این دختر 15ســاله صبح روز دوشنبه به 
خانواده اش تحویل داده شــد. او همچنین درباره وضع 
ســه مصدوم دیگر این حادثه گفــت: «این دختر فوت 
شــده، بیش از 73 درصد سوختگى داشــت. مصدوم 
32 ســاله این حادثه هم با 68 درصد ســوختگى وضع 
وخیمى دارد. به خصوص آنکه این خانم دچار سوختگى 
عمیق شده است. یکى از مصدومان ده ساله این حادثه 
هم از بیمارســتان مرخص شــده و یک دختر ده ساله 
دیگر هم با کمتر از 30 درصد ســوختگى تحت درمان

 است.»

رنج خشت
انفجار و ســوختگى براى کارکنان کوره هاى آجرپزى 
وایقان چیز غریبى نیســت. به گفتــه جعفرى، رئیس 
اتحادیه آجرپزهاى شبســتر، تابستانى نیست که چنین 
حوادثى براى کارکنان این کوره ها پیش نیاید. از انفجار 
دیگ بخار گرفته تا آتش ســوزى و گازگرفتگى، بالى 
جان کارگران این کوره است. کارگرانى که کیلومتر ها 
دور از خانه به شبســتر مى آیند تا در این ســه ماه خرج 
یک سال زندگى شان را دربیاورند. البته جعفرى مى گوید 
این بار گاز پیک نیک باعث این فاجعه شده و نه انفجار 

در کوره ها.

نقشه دختر 16 ساله 
براى 5 سال اخاذى از مرد پولدار

محبوس شدن 3 نفر 
در اتاقک له شده 

پراید

مرگ تلخ دختر 15 ساله تبریزى در انفجار بزرگ

«سوزان» ، ساعت هفت و نیم عصر سوخت

عامل قتل عام هولناك خانوادگى در تهران که دوشــنبه 
خودکشى کرده بود، قبل از این اقدام جنون آمیز، پدرو مادرش 

را هم کشته بود.
ســاعت 21:00 دوشــنبه هفته جارى وقوع یک جنایت 
خانوادگى در خیابان شریعتى، خیابان یخچال به کالنترى 
124 قلهک در تهران اعالم شد . با حضور مأمورین در محل 
و تأیید خبر کشف اجساد متعلق به یک خانواده سه نفره به 
نام هاى «پژمان» (40 ساله) ، «مینو» (36 ساله) و «پارسا» 
(14 ساله)، بالفاصله موضوع به اداره دهم ویژه قتل پلیس 
آگاهى و قاضى کشیک ویژه قتل دادســراى امور جنایى 

تهران اعالم شد.

تحقیقات از خواهر مینو 
در تحقیقات از خواهر مقتوله، کارآگاهان اطالع پیدا کردند 
که او در مراجعه به منزل خواهرش متوجه آثار خون بر روى 
نرده هاى دزدگیر خانه خواهرش شده ؛ به مغازه کلیدسازى 
رفته و مجدداً با کلیدســاز به منزل خواهرش آمده؛ پس از 
باز شدن درب منزل با اجســاد خواهرش، خواهر زاده اش و 
همســر خواهرش روبه رو و نهایتاً موضوع به پلیس اطالع 

داده شده است .
خواهر مقتوله در اظهاراتش با اشــاره به اختالف مقتوله با 
همسرش ، به کارآگاهان گفت : « قرار بود تا امشب(دوشنبه 
شب) مادرمان از مسافرت به یک کشــور اروپایى به ایران 
بازگردد؛ طبق قرار قبلــى با مینو ، حدوداً ســاعت 14:00 
با گوشــى تلفن همراه مینو تماس گرفتم تــا قرار رفتن به 
فرودگاه امام خمینى(ره) را با هم بگذاریم اما او پاسخگوى 
تماس هاى من نبود؛ چندین بار و در ساعت هاى مختلف 
با مینو تماس گرفتم اما او پاســخگو نبود! با گوشــى تلفن 
همراه همســرش (پژمان) تماس گرفتم اما او نیز پاسخگو 
نبود، با تلفن همراه پارسا تماس گرفتم اما او نیز پاسخگوى

 تماس هاى من نشد ؛ حدوداً ساعت 20و30دقیقه به منزل 
خواهرم مراجعه کردم؛ زنگ خانه را زدم اما کسى در را باز نمى 
کرد؛ خودروهاى مینو و پژمان هر دو در پارکینگ ساختمان 
بود؛ به پشت در آپارتمان آنها در طبقه دوم، واحد ششم رفتم 
زنگ زدم اما کسى در را باز نکرد؛ ناگهان متوجه آثار خون بر 

روى نرده هاى دزدگیر آپارتمان شدم؛ مى دانستم که مینو و 
پژمان با یکدیگر اختالف شدید پیدا کردند و حتى خواهرم 
چندین بار از پژمان درخواست طالق کرده؛ ترسیدم؛ به دنبال 
کلید ساز رفتم؛ زمانى که وارد خانه شدیم، همه جا پر از آثار 
خون بود؛ داخل اتاق خواب، جسد مینو و پژمان افتاده بود و 
جسد پارسا نیز در داخل حمام؛ با سر وصداى من، همسایه ها 

به طبقه دوم آمده و پس از دقایقى پلیس در محل حاضر شد.»
در بررسى صحنه جنایت مشخص شــد که عامل جنایت 
(پژمان) با جسم تیز اقدام به کشتن همسر و پسر خود کرده و 

در ادامه به زندگى خود نیز پایان داده است .

کشف 2 جسد دیگر 
در ادامه رسیدگى به این پرونده جنایت خانوادگى، کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهى اطالع پیدا کردنــد که پدر و مادر 
پژمان (68 ساله و 65 ساله) قرار بوده از شهرستان به تهران 
مراجعه کنند؛ بالفاصله تماس با این دو نفر آغاز شــد تا در 
خصوص انگیزه ارتکاب جنایت توســط پسرشــان از آنها 
تحقیق شود اما آنها نیز پاسخگوى تماس هاى کارآگاهان 
و دیگر اعضاى خانواده شــان نبودند.در ادامه، با شناسایى 
دفتر کار پژمان در منطقه پاسداران، کارآگاهان صبح دیروز 
به این محل مراجعه کردند و پس از ورود به داخل دفتر کار 
پژمان با اجســاد پدر و مادر وى در حالى کــه آنها نیز مورد 
جراحت شدید ناشى از جســم تیز قرار گرفته بودند روبه رو

 شدند .

در بررسى تصاویر به دست آمده از دوربین هاى مداربسته ، 
کارآگاهان موفق به شناسایى تصویر ورود پدر و مادر پژمان 
به داخل ســاختمان شــدند که پژمان نیز آنها را همراهى 
مى کرده و پس از دقایقى، پژمان به تنهایى از ســاختمان 

خارج شده است .
در همین باره قاضى محمد شهریارى سرپرست دادسراى 
امورجنایى تهران گفت: همه اعضــاى خانواده با ضربات 
چاقو به قتل رسیده و قاتل پس از قتل عام خانوادگى با زدن 

شاهرگ خود به این جنایت ها پایان داده است.
یکى از همســایگان در محل جنایت هــم گفت: آنها یک 
سالى مى شــود که به این خانه آمدند و در این مدت هیچ 
کس از آنها صدایى نشنید، قاتل، مردى آرم و متین بود که با 
همسایه ها نیز ارتباط زیادى نداشت، شب جنایت زمانى که 
ماموران براى شکستن در خانه آمدند متوجه شدم که قاتل 
در کرمان استاد دانشــگاه بود. شب جنایت هم هیچ یک از 
همسایه ها صداى از منزل آنها نشنیدند، باورش سخت است 

که این آدم همچین کارى را کرده باشد. 

جزئیات مرگ 5 تهرانى در جنون هولناك استاد دانشگاه

راننده بى احتیاط اتوبوس شرکت واحد که با باز گذاشتن قتل عام در «یخچال»
در عقب اتوبوس باعث ســقوط دو مســافر شده بود، 

زندانى شد.
این راننده که «احســان» نام دارد بیــش از ظرفیت 
اتوبوس، مسافر ســوار کرده و در عقب اتوبوس را باز 
گذاشته بود، در میدان جلیلى تهران  دو نفر از مسافران 
از داخل اتوبوس به بیرون افتادند و زیر چرخ هاى عقب 

اتوبوس ماندند.

دو مسافر که از ناحیه پا دچار شکستگى شده بودند به 
بیمارستان سینا انتقال یافتند، پزشکى قانونى براى هر 

یک دو ماه طول درمان با معاینه مجدد نوشت.
بستگان دو مجروح علیه راننده بى احتیاط به پاسگاه 
کالنتــرى 17 تهــران شــکایت کردنــد، مأموران 
پاسگاه احســان را به کالنترى و از آنجا به دادسراى 
ناحیه 3 تهران فرســتادند و دادیار دادســرا راننده را 

زندانى کرد.

حمله یک قــالده خرس به یکى از اهالى روســتاى 
ترجنلى (عضو شوراى این روستا) از توابع شهرستان 
گالیکش در شرق استان گلستان، او را روانه بیمارستان 

کرد.
سرپرست پارك ملى گلستان گفت: این حادثه حوالى 
ظهر روز دوشنبه هفته جارى در محدوده ضلع شمالى 
روستاى ترجنلى و در عرصه جنگلى مجاور این روستا 

رخ داد. 
سیدمهدى کوچک اظهار داشــت: این خرس که از 
ناحیه چشم دچار مصدومیت شده بود از چند روز پیش 
توســط یک گروه ده نفره از محیط بانان با تجهیزات 

کامل تحت تعقیب بود تا براى مداواى او اقدام شود.
وى گفت: در روز حادثه که دو عضو شوراى روستاى 
ترجنلى نیــز همراه تیم محیط بانــى بودند، اعضاى 
گروه، این خرس را در حوالى روستاى مذکور مشاهده 
مى کنند که با حمله ناگهانى این حیوان وحشى مواجه 

مى شوند. 
کوچک اضافه کــرد: درحمله این خــرس، یکى از 
اعضاى شوراى روســتا به نام «عبدالهادى باکیده» 
در دام حیوان گرفتار شد و خرس او را از ناحیه بازوى 

چپ زخمى کرد.
وى تصریح کرد: پــس از این حادثــه محیط بانان 
بالفاصله خــرس را به دام انداختنــد و او را بیهوش 

کردند.
کوچــک گفت: هــم اکنون ایــن فرد مصــدوم در 

بیمارستان مطهرى بسترى بوده و وضعیت عمومى او 
خوب گزارش شده است.

وى با تأکیــد برضــرورت پرهیز ســاکنان اطراف
 عرصه هــاى جنگلى از مقابله با حیوانات وحشــى، 
یادآور شــد: خرس مصدوم براى مــداوا به گرگان 

اعزام شد.
پارك ملى گلســتان منطقه اى حفاظت شده بین دو 
استان گلستان و خراسان شــمالى است؛ این پارك 
قدیمى ترین پارك طبیعى ثبت شــده درکشــور و 
پناهگاهى کم نظیر براى حیات وحش است که هزار 
و350 گونــه گیاهى و 302 گونه جانــورى، از جمله 
نیمى از گونه هاى پستانداران ایران را در حدود 900 
کیلومتر مربع مساحت خود جاى داده و به همین دلیل 
به عنوان ذخیره گاه زیســت کــره در  میراث جهانى 

یونسکو به ثبت رسیده است.

حمله خرس به عضو شوراى روستا

سقوط 2 مسافر از اتوبوس واحد 
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ویژگى Safe Mode ویندوز یکــى از ابزارهاى مهم 
و اساسى این سیستم عامل است. وقتى یک کامپیوتر به 
بدافزار آلوده مى شود یا به علت باگ درایورها کرش مى کند، 
Safe Mode تنها راه کارى است که مى تواند کامپیوتر 

را دوباره احیا کند.
در حالت Safe Mode پى ســى با حداقــل درایور و 
سرویس مورد نیاز براى اجراى سیستم عامل بوت مى شود. 
هیچکدام از برنامه ها و درایورهاى طرف سوم بارگذارى 
نمى شود و حتى ســرویس ها و امکانات داخلى ویندوز 
هم محدود به موارد ضرورى مى شود. این حالت، بهترین 
روش براى رفع مشکالت ناشــى از نرم افزار است. یکى 
دیگر از فواید Safe Mode ســاده بودن برگرداندن 
درایور به نسخه اى است که سیســتم بدون مشکل کار 

مى کرده است.

Safe Mode چه زمانى کارساز است؟
وقتى ویندوز به طور طبیعى بوت مى شود، همه برنامه هاى 
اســتارتاپ اجرا مى شوند، همه ســرویس هایى که قرار 
است با بوت ویندوز شروع به کار کنند نیز اجرا مى شوند و 
درایورهاى سخت افزارى نصب شده بارگزارى مى شوند. 
اگر سیســتم را در حالت Safe Mode بــاال بیاورید، 
ویندوز از یک رزولوشــن بســیار پایین با ابتدایى ترین 
درایور گرافیکى استفاده مى کند، خیلى از سخت افزارها را 
شناسایى نمى کند، فقط سرویس هاى موردنیاز را راه اندازى 

مى کند و برنامه هاى طرف سوم را از دور خارج مى کند.
اگر ویندوز سیستم در حالت عادى باال نمى آید ممکن است 
Safe Mode کمک کند تا شــرایط به حالت طبیعى 

برگردد. حاال ببینیم چگونه مى تــوان ویندوز را در حالت 
Safe Mode اجرا کرد.

اگر ویندوز بیشتر از یک بار کرش کند به طور خودکار در 
حالت Safe Mode باال مى آید. اما، مى توانید با یکى از 

روش هاى زیر وارد Safe Mode شوید:
ویندوز 7 و نسخه هاى قدیمى تر: وقتى کامپیوتر در حال 
بوت شدن است کلید F8 را بزنید و سپس در منوى ظاهر 

شده گزینه Safe Mode را انتخاب کنید.
 Power در منوى Restart ویندوز 8: در حالى که گزینه

را کلیک مى کنید کلید شیفت را نگه دارید.
ویندوز 10: در حالى که گزینــه Restart در زیرمنوى 
Power Options در منوى استارت را کلیک مى کنید 

کلید شیفت را نگه دارید.
حاال ببینم چگونه در حالت Safe Mode مى توان عیب 

کامپیوتر را رفع کرد:
 Safe سیستم را براى یافتن بدافزار چک کنید: در حالت
Mode آنتى ویروس را اجرا کنید تــا در صورت وجود 
بدافزار آن را از بین ببرد. بیشتر بدافزارها در حالت طبیعى 
ویندوز قابل از بین بردن نیستند چون در پس زمینه در حال 
اجرا هستند و در کار آنتى ویروس خلل ایجاد مى کنند. اگر 
 Safe Mode آنتى ویروس ندارید سعى کنید در حالت
یکى از آنها را دانلود و نصب کنید. اگــر در ویندوز 10 از 
دیفندر استفاده مى کنید بهتر است اسکن آفالین بدافزار 

را اجرا کنید.
System Restore را اجرا کنید: اگر سیستم شما تا 
همین اواخر به درستى کار مى کرد و به ناگهان دچار مشکل 
شده مى توانید با استفاده از System Restore شرایط 

را به زمانى که ویندوز بدون مشکل کار مى کرده برگردانید. 
نرم افزار اخیراً نصب شده را پاك کنید: اگر اخیراً نرم افزارى 
نصب کرده اید که باعث مى شود سیســتم مرتبًا با ایراد 
صفحه آبى روبه رو شود از طریق کنترل پنل آن نرم افزار 

را پاك کنید.
درایورهاى ســخت افزارى را آپدیت کنید: ممکن است 
درایورهاى سخت افزارى نصب شده روى سیستم باعث 
بروز مشکل شده باشند. بهتر است آخرین نسخه درایورها را 
دانلود و نصب کنید. اگر ویندوز در حالت عادى باال نمى آید 

باید این کار را در حالت Safe Mode انجام دهید.
ببینید دوباره سیستم کرش مى کند: اگر ویندوز در حالت 
طبیعى ثبات ندارد ولى در Safe Mode به درســتى 
کار مى کند به احتمال زیاد یکى از نرم افزارها دردسرساز 
شــده اند. اما اگر در Safe Mode هم همین شرایط 
برقرار است احتماًال یک مشکل سخت افزارى در سیستم 

وجود دارد.

 نصب مجدد وینــدوز، راه کارى فراتر از 
Safe Mode

گاهى اوقات مشکالت به اندازه اى پیچیده مى شوند که 
ارزش صرف مقدار زیادى زمان براى رفع مشکل را ندارند. 
شاید ساده ترین و سریع ترین راه در این حالت نصب مجدد 
ویندوز باشد. البته، در این شرایط ممکن است فایل هاى 
شخصى شــما پاك شود پس مطمئن شــوید که از آنها 
پشتیبان تهیه کرده باشــید. اگر بعد از نصب ویندوز هم 
مشکل برطرف نشد بدون شک سیستم داراى یک مشکل 

سخت افزارى است.

 Safe Mode
در نقش ناجى ویندوز

چگونه متوجه شویم چه کسانى شماره ما را در تلگرام، واتس 
آپ، الین و دیگر شــبکه هاى اجتماعى بر روى گوشى خود 
ذخیره کرده اند. در پاسخ به این سئوال باید بگوییم که در ابتدا 
برنامه اى که نصب مى کنید به دلیل اینکه از شما براى ورود 
شماره تلفن مى خواهد تا براى تکمیل درخواست شما برایتان 

رمز ورود بفرســتد، به تمامى لیست مخاطبان شما 
دسترسى دارد تا شما متوجه شــوید چه کسانى 

برنامه مدنظر شما را نیز نصب کرده اند.
سئوالى که پرسیده مى شــود نشان از دغدغه 
مندى براى حفظ حریم شــخصى دارد و باید 

بدانید که هیچیک از شــبکه هــاى اجتماعى 
اجازه دسترســى دیگــران را به شــماره تلفن 
شــما نخواهند داد، زیرا این امــر نقض حریم 

خصوصى افراد به شمار مى رود، در 
مرحله اول برنامه نویســان اجازه 

این کار را نخواهند داد اما به طور کلى 
روش درســتى براى اینکه متوجه شوید 

چه کسانى شماره شــما را ذخیره کرده اند 
وجود ندارد.

در تلگرام و برنامه هاى مشابه آن مانند موبوگرام و... مى توانید 
با یک روش ساده به پاسخ سئوال خود دست پیدا کنید. اگر از 
فرد ناشناســى در این برنامه ها پیامى دریافت کردید فوراً  به 
اطالعات پروفایل آن فرد بروید، اگر شــماره وى را مشاهده 
کردید شخص مقابل نیز شماره شما را در گوشى خود دارد و اگر 
اکانت وى بدون شماره موبایل بود و شخص مقابل را تنها با آى 

دى مى دیدید وى شماره شما را ذخیره ندارد.

«Logitech» صفحه کلید بى ســیم «Craft» را در 
«IFA 2017» در برلین رونمایى کرد. ویژگى هاى محیطى 
این صفحه کلید که توسط طراحان دیجیتال و خالق به کار 
رفته است، یک امکان چند منظوره با قابلیت لمسى و ایجاد 
میانبر به ابزار خاص در نرم افزارهــاى در حال اجرا بر روى 

ویندوز یا مک است.
 «Crown» قسمت هوشــمند آلومینیومى این کیبورد
نامیده مى شود و در ســمت چپ باالى کلیدها قرار گرفته 
است. با دست زدن و لمس کردن، ضربه زدن و چرخاندن آن، 
کاربران مى توانند به ابزارهاى معمول و رایج مورد استفاده و 
محبوب خود به صورت یک فهرست در نرم افزار مورد نظر 
دسترسى داشته باشند. این سیستم قادر به تشخیص نرم افزار 

مورد استفاده و تنظیم ابزار موجود در آن است.
یکى از طراحان این شرکت مى گوید: این کیبورد هوشمند با 
وجود«Crown»، به کاربر دسترسى مستقیم به ابزار مورد 
نیاز وى را در سریع ترین زمان ممکن مى دهد و بهره ورى فرد 

را افزایش مى دهد.
مثال هاى کاربردى شامل تنظیم روشنایى، کنتراست و اشباع 
یک تصویر در فتوشــاپ، تغییر اندازه قلم مو در یک برنامه 
نقاشى، انتخاب یک نوع نمودار دیگر در اکسل یا تغییر اندازه 

قلم در Word مى شود.
صفحه کلید «Craft» شامل یک باترى داخلى است که از 
طریق USB شارژ مى شود و حدوداً براى یک هفته کافى 

خواهد بود.
ایده کلى این اســت که از «Crown» براى دسترسى به 
امکانات نرم افزارهاى کلیدى یا مجموعه ابزارها، از صفحه 
کلید کامل براى تایپ کردن و از ماوس براى حرکت استفاده 

کنید.

کلیدها در صورت نیاز با نور پس زمینه روشــن مى شوند. 
کاربران مى توانند میان اتصال به رایانه به دو شیوه استفاده از 

پورت USB یا بلوتوث انتخاب کنند.
محصول جدید شــرکت « Logitech» در ماه اکتبر با 

قیمت 199/99دالر عرضه خواهد شد.

قسمت جستجوى گوگل تنها براى مشاهده صفحات وب کاربرد ندارد! 
بلکه این قسمت جدا از جســتجوى وب کاربردهاى دیگرى مثل بازى 
کردن، آب و هوا، مترجم و... را داراست . در ادامه به معرفى یکى از بخش 
هاى گوگل که براى اطالع رسانى کاربرد دارد و به شما آخرین زلزله هاى 

شدید اتفاق افتاده در دنیا را نمایش مى دهد، مى پردازیم.
-مرحله اول: ابتدا به موتور جستجوى گوگل مراجعه کنید.

-مرحله دوم: عبارت «زلزله» را به فارسى یا عبارت« earthquake »را 
به انگلیسى در گوگل جستجو کنید.

 پس از به نمایش در آمدن نتایج گوگل خواهید دید که آخرین زلزله هاى 
شدید و مهم اتفاق افتاده در دنیا نمایان شده است. البته هنوز این بخش 
به صورت انگلیسى است. اما با کمى معلومات زبان انگلیسى مى توانید به 

اطالعات آن پى ببرید.
 البته این ترفند تنها مختص کامپیوتر نیست و شما مى توانید در گوشى 
هاى اندرویدى و آیفون نیز از زلزله هاى اخیر مطلع شوید. براى این کار 

تنها کافى  است در سایت گوگل عبارت «زلزله» را جستجو کنید. 

ستمخاطبان شما 
وید چه کسانى 
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مانند موبوگرام و... مى توانید 
 خود دست پیدا کنید. اگر از 
یامى دریافت کردید فوراً  به 
گر شــماره وى را مشاهده 
ما را در گوشى خود دارد و اگر 
 وشخص مقابل را تنها با آى 

خیره ندارد.

چه افرادى شماره 
شما را در تلگرام 
گوشى خود 
دارند؟

کیبورد هوشمند چند منظوره با قابلیت هاى ویژه

بر اســاس نامگذارى مرســوم محصوالت اپل، 
بسیارى بر این اعتقادند که گوشى هاى هوشمند 
جدید این شــرکت با نام هاى آیفون 7S، آیفون 
7S پالس و همچنین گوشــى ویژه این شرکت 
براى دهمین ســال تولید آیفون با نــام آیفون 8 
معرفى و عرضه شــوند. با وجود این، گزارشى از 
وبســایت هلندى iCulture خالف این ادعا را 

ثابت مى کند.
در این گزارش آمده که گوشــى بدون حاشیه اپل 
با نام آیفون X (آیفون 10) خوانده خواهد شــد. 
این نامگذارى به افتخار دهمین ســالگرد تولید 

گوشى هاى هوشمند آیفون خواهد بود.
این وب ســایت مدعى شــده که گزارش خود را از 
منبعى موثق دریافت کرده اســت و بــا توجه به 
گزارش هاى قبلى آن در خصوص آى پد پروهاى 
10,5 اینچى، مى توان به اخبار و شــایعات آن در 
خصوص محصــوالت اپل اعتماد کــرد. البته با 
همه این تفاســیر باز هم نتیجه گیرى قطعى در 
این خصوص نمى توان کرد؛ چراکه چندى پیش 
عنوان شد نام این محصول به دلیل خاص بودن 

آن، iPhone Edition، خواهد بود.
در هر صورت مــدت زمان زیادى بــه تاریخ 12 
سپتامبر، زمان رونمایى از محصوالت جدید اپل، 
نمانده و با کمى انتظار بیشــتر مى توان به صورت 

iPhone Editionقطع در این خصوص صحبت کرد.

تغییر نام آیفون 8

بر اساس آمارهاى منتشر شــده یک ســوم افراد بین 18 تا 34 سال به 
اپلیکیشن آمازون اعتیاد پیدا کرده اند که خبر خوبى براى «جف بزوس»، 
مدیرعامل این شرکت است؛ به خصوص در حال حاضر که این شرکت به 
ماشین پول سازى تبدیل شده است. طبق این آمار، جى میل و فیسبوك به 
ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند. جالب است بدانید، اسنپ چت 

که با اقبال عمومى مردم آمریکا مواجه شده، در این لیست جایى ندارد.
به گفته معاون اول این مؤسســه: «اگر با دید بازترى بــه این آمار نگاه 
کنیم، مى بینیم که اپلیکیشــن هاى کاربردى مانند جى میل، گوگل مپ 
و آمازون، اهمیت بیشــترى در زندگى ما پیدا کرده اند. پیش  از این اگر از 
من مى پرسیدید کاربردى ترین اپلیکیشــن ها، کدام ها هستند، بى شک 
رسانه هاى اجتماعى و یا اپلیکیشن هاى موسیقى و ویدئو را به شما معرفى 

مى کردم.» 
آمازون با خرید سوپرمارکت هاى زنجیره اى Whole Foods راه خود 
را به سمت موفقیت باز کرد. این شــرکت نه تنها در حوزه فروش آنالین 
بلکه در حوزه تولید سخت افزارهاى مختلف و کارهاى تبلیغاتى نیز بسیار 

قدرتمند ظاهر شده است.

اپلیکیشنى که نمى توانید
ترفند جستجوى زلزله در گوگل بدون آن زنده بمانید

 «لولو هاشیموتو» جدیدترین روبات انسان نماى 
طراحى شده توسط ژاپنى هاست که به شکل یک 

عروسک اما «زنده» است.
یک طراح مد ژاپنى روباتى انســان نما به شکل 
یک عروســک ســاخته که با یک کاله گیس، 
یک ماســک و جوراب هاى عروسکى پوشانده 

شده است. 
«هیتومى کماکى» سازنده 23 ساله این عروسک 
مى گوید: «من همیشــه بســیار عروسک ها را 
دوست داشــته ام و همیشــه براى من مظهر 
جذابیت بوده اند.»لولو هاشــیموتو» دقیقاً شبیه 
به انسان حرکت مى کند، به طورى که وقتى در 
خیابان راه مى رود، مردم را شگفت زده مى کند.»

«لولو» در همایش ساالنه «Miss iD» شرکت 
کرده تا یکى از 134 پذیرش شده در میان چهار 

هزار اثر باشد.
این همایش شــخصیت هاى غیر انسانى که از 
طریق هوش مصنوعــى و گرافیک کامپیوترى 
براى اولین بار تولید مى شوند را شرکت مى دهد 
و در ماه نوامبر اثر برگزیده را معرفى خواهد کرد. 
توانایى «لولو» در به چالش کشــیدن مرز میان 
خیال و واقعیت، طرفداران شبکه هاى اجتماعى 
را مسحور کرده است، به طورى که حساب هاى 
کاربرى توییتر و اینستاگرام این عروسک، ده ها 

هزار دنبال کننده جذب کرده است.

 روبات انسان نما
 در خیابان هاى ژاپن
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ى نفتى بندر مجیدیه در این شهرستان خبر داد. سلیمانى در 
حیط زیست ماهشهر از مشخص شدن آلودگ

 رئیس اداره م

این خصوص اظهار داشت: در ساعت 22و 30 دقیقه جمعه شب، گزارش آلودگى نفتى در سواحل ماهشهر اعالم شد. این 

لکه نفتى) در محدوده پارك ساحلى و اسکله ساحلى مجیدیه به طول 2 کیلومتر مشاهده شد که بعد از تحقیق و 
آلودگى(

خلیه آب توازن به دریا بوده 
فت از مخزن به آب توازن و ت

وده است که به علت نشت ن
ى منشأ آلودگى، کشتى نفتکش ب

بررس

شاهده نشده ولى به درختان حراى ساحل آسیب وارد شد.
ست. وى ادامه داد: در این حادثه مرگ و میر ماهى م

ا

طرح سراسرى دستگیرى 
اراذل و اوباش و 
مزاحمان محالت تهران

 «آزادوار»، روستایى هزار ساله در 
نزدیکى شهرستان جغتاى خراسان رضوى 
است. قلعه قدیمى این روستا که «کهن 
دژ» خوانده مى شود از آثار باستانى این 
روستاست. به تازگى به هنگام حفارى 

پروژه گازرسانى در نزدیکى قلعه، تونلى 
پیدا شد که به زیر قلعه راه دارد و منجر 
به کشف سازه معمارى بسیار زیبایى در 

زیر قلعه شد. در حال حاضر جهت بررسى 
کارشناسان میراث فرهنگى و جلوگیرى 

سوءاستفاده سوداگران آثار باستانى، تونل 
مذکور مسدود شده است.

«دهدز»، بهشت گمشده خوزستان است اما از فرو ردین ماه 96 آب شرب سالم ندارد! اگر از مسئوالن چرایى این وضعیت را بپرسیم، به خشک شدن 

سفره هاى زیرزمینى تأمین آب شرب حواله مى دهند. جالب اینجاست که وزارت نیرو با انتقال آب از سد براى تأمین آب شرب دهدز موافق نیست. 

اهالى دهدز در حالى آب شربشان را با تانکر تأمین مى کنند که چندى قبل به دلیل زیر آب رفتن روستایشان که در پایین دست سدها بوده است، 

مجبور به کوچ به دهدز شده اند! حکایت غریبى است. خانه شان زیر آب رفته است، اما حاال آب خوردن ندارند.

«خویگان علیا»، روستایى از توابع بخش مرکزى شهرستان فریدونشهر در استان اصفهان 
است. این روستا تا چندى پیش بزرگ ترین روستاى ارمنى نشین ایران به حساب مى آمد ولى 

با توجه به مهاجرت ارامنه، اکنون فقط شش خانواده دو نفره ارمنى در آن زندگى مى کنند. 
خویگان علیا، تنها روستایى است در ایران که داراى سه کلیسا بوده که یکى از آنها به نام 
کلیساى حضرت یوحنا به عنوان اثرى تاریخى از دوره صفویه در سال 1386 به ثبت ملى 

رسیده است.

عمل جراحى بیمارى نادر«ترانکوس آرتریوسوس» براى 
نخستین بار در منطقه جنوب غرب کشور روى یک نوزاد سه 

ماهه در بیمارستان گلستان اهواز با موفقیت انجام شد. 
تقریباً از هر 10 هزار تولد زنده نوزاد، تنها دو نوزاد مبتال 
به بیمارى ترانکوس آرتریوسوس متولد مى شوند. حدود 
90 درصد این بیماران نیز در یکسال نخست زندگى خود 

پس از تولد فوت مى کنند. 

نمایشگاه هاى 
فروش خودروى 
گرانقیمت خارجى

بیش از 10 روز است که 

ناطق روستایى آمل 
زباله هاى م

رى نشده و منجر به 
جمع آو

اله در معابر عمومى 
انباشت زب

و جاده ها شده است و چهره 

ناطق را آلوده کرده 
سبز این م

ه تبعات و مخاطرات 
که منجر ب

زیست محیطى شده است.


