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آپارتمان ها، «هتل آپارتمان» مى شوند

30 سال زندان، مجازات 2 جوان شیطان صفتثبات نسبى قیمت میوه هاى تابستانهعزل معاون خاطى مدرسه از محل خدمتماهیگیران ربوده شده 44 نفر شدند کاهش ناگهانى قیمت مرغ در بازار حوادثاستاناجتماع اقتصاد
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تغییر در 
تصمیم گیرى مردم براى 
سپرده گذارى بانکى

دانشگاه ها همچنان 
«جسد» مى خواهند

دست کشاورزان
 براى کشت پاییزه 

خالى است

گزینه حزب اعتدال و 
توسعه براى سپاهان

آماده واگذارى تئاتر شهر 
به بخش خصوصى هستیم

11

راه هایى براى درمان 
سریع سرماخوردگى

اصفهان، میزبان مدیران پارك هاى 
علم و فناورى 70 کشور مى شود

تردد تردد 22 میلیون و  میلیون و 700700 هزار خودرو و موتورسیکلت در استان هزار خودرو و موتورسیکلت در استان
5

جهان نما

ترامپ 
خودش را به 
دیوانگى زده تا 
امتیاز بگیرد

2

فرمانده نیروى هوافضاى سپاه گفت: دشمنى آمریکا 
یک مسئله و راهبرد تغییرناپذیر است که 

تاکتیک هاى آن تغییر مى کند اما استراتژى 
تغییرپذیر نیست. از ابتداى انقالب اسالمى 

بوش پدر و با فاصله کلینتون و بوش 
پسر، سایه جنگ را در منطقه 
مى گستراندند که اینها براى 

گرفتن امتیاز...

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبرى گفت: ایران 
هیچ نقشى در عملیات کرکوك ندارد و اکثریت 

مردم ُکرد عراق با کار جاه طلبانه آقاى بارزانى 
مخالف هستند.

على اکبر والیتى در حاشیه دیدار خود با 
فرستاده ویژه فرانسه در امور سوریه 

در جمع خبرنگاران گفت: ایران از 
این نوع رفت و آمدها استقبال...

2

سپاه هیچ نقشى 
درعملیات 
کرکوك
 ندارد

آ
ب

سپاهان به شدت در چند پست نیاز به تقویت دارد. دست بسته آنها در فصل 
نقل و انتقاالت و اینکه بازیکنان برجسته ایرانى آزاد و آماده قرارداد نیستند آنها را 
وسوسه کرده تا نیم نگاهى به لیست خروجى دیگر تیم ها در نقل و انتقاالت زمستانى 
بیاندازد، نگاهى که بیشتر متوجه استقالل است. 

در صورت صدور مجوز توسط شهردارى اصفهان؛

 اپلیکیشن ایـرانى  اپلیکیشن ایـرانى 
مدیریت ساختمانمدیریت ساختمان

گزارش نصف جهان از تالش زردها براى خریدهاى جدید

سپاهان به دنبال مغضوبین شفر!

12

جناب آقاى حسینعلى صادقى 
شهردار محترم سمیرم

بــدون شــک داشــتن شــهرى
 جامع و آبــاد در گرو برخــوردارى از 
مدیران و مســئوالن الیــق و کاردان 
مى باشد. بدینوسیله انتخاب حضرتعالى 
را به عنوان شهردار ســمیرم تبری ک 
عرض کرده، امیدواریم در ظّل توجهات 
حضرت بقیــه ا... االعظم (عج) موفق و 

پیروز باشید.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگرد

آگهى مزایده

محسن خلیلى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رودمحسن خلیلى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت دوم

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم نسبت به اجاره زمین به مساحت 
7300 مترمربع جهت احداث گلخانه به مساحت 5000 مترمربع به مدت 5 سال اقدام نماید.

لذا متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع از سایر شرایط مزایده، اخذ و تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى 
مورخ 96/08/07 به دفتر اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن- مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه نمایند. بازگشایى 
پاکات پیشنهادات مورخ 96/08/08 در محل سازمان خواهد بود. متقاضى باید حداقل 5 درصد قیمت پایه مزایده 
را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به حســاب 0202738365008 بانک ملى کد 3059 واریز و یا به صورت 
ضمانت نامه بانکى در وجه سازمان صادر گردد. کلیه هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى، کارشناسى و ارزش 

افزوده به عهده برنده مزایده خواهد بود. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد. 
www.sozi.ir :سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن تماس: 32673080- 32673010

آگهى تجدید مزایده

محسن خلیلى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رودمحسن خلیلى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت دوم

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم نسبت به اجاره مانژ سوارکارى، تابلو و استندهاى تبلیغاتى 
دهکده به شرح جدول زیر اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اخذ و تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى مورخ 96/08/07 به 
دفتر اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن- مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه نمایند. بازگشایى پاکات پیشنهادات مورخ 96/08/08 در محل 
سازمان خواهد بود. متقاضى باید حداقل 5 درصد قیمت پایه مزایده را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به حساب 0202738365008 
بانک ملى کد 3059 واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکى در وجه ســازمان صادر گردد. کلیه هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى، 

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

توضیحاتمبلغ اجارهمدت اجارهمحل اجارهردیف

دو اصطبل نگهدارى اسب، یک انبار علوفه، زمین 000/ 630/000دو سالسایت سوارکارى1
کشت شده یونجه و دو پادوك سوارکارى

تعداد 10 تابلو ثابت، تعداد 20 استند 1*320/000/0002یکسالتابلوهاى تبلیغاتى2

www.sozi.ir :سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن تماس: 32673080- 32673010

آگهى مزایده

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوقمحمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

نوبت دوم

شهردارى خورزوق به استناد مصوبه شماره دویست و شصت شوراى اسالمى شهر در نظر 
دارد یک قطعه زمین واقع در شهر خورزوق خیابان شهید پارسى (حمام قدیمى) را با قیمت 
پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى به فروش برساند، اشخاصى که تمایل به شرکت 
در این مزایده دارند مى توانند با دریافت مدارك از واحد مالى شهردارى نسبت به تحویل 

پیشنهادات خود اقدام نمایید.
آخرین مهلت دریافت مدارك از واحد مالى شهردارى تا پایان وقت ادارى 96/08/04

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به شهردارى تا پایان وقت ادارى 96/08/06
تاریخ بازگشایى پاکات روز یکشنبه 96/08/07
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فرمانده نیروى هوافضاى ســپاه گفت: دشمنى آمریکا 
یک مسئله و راهبرد تغییرناپذیر است که تاکتیک هاى 
آن تغییر مى کند اما اســتراتژى تغییرپذیر نیســت. از 
ابتداى انقالب اســالمى بوش پدر و با فاصله کلینتون 
و بوش پسر، سایه جنگ را در منطقه مى گستراندند که 
اینها براى گرفتن امتیاز و دوشــیدن ملت هاى منطقه

است.
سردار حاجى زاده اظهار داشــت: این استراتژى آمریکا 
اســت و مدل تاکتیک تغییر مى کند، آنها بعد از مدتى 
مى گویند دوره ســر بریدن با چاقو تمام شــده و حاال 
باید با پنبه ســر برید؛ اوباما که ظاهرى مظلوم دارد را 

مى آورند که این تاکتیک را پیاده کند و جالب اینجاست 
که در برخى کشــورهاى عربى آفریقایى، سه روز براى 
پیروزى وى جشــن مى گیرند و همین قذافى او را پسر 
خود مى خواند. اوباما به فارسى نوروز را تبریک مى گفت 
و خود را متفاوت نشان مى داد، در صورتى که مأموریت 

او متفاوت نبود.
وى با بیان خاطره اى از قبل از انقالب گفت: خواهران 
و برادران عزیــز، امروز ترامپ خــودش را به دیوانگى 
زده تا با ایــن روش امتیاز بگیرد و این در حالى اســت 
کــه برخــى مســئوالن مى گفتنــد ولش کنیــد او 

جنگ طلب است.

مشــاور امور بین الملل مقام معظم رهبرى گفت: ایران 
هیچ نقشــى در عملیات کرکوك ندارد و اکثریت مردم 

ُکرد عراق با کار جاه طلبانه آقاى بارزانى مخالف هستند.
على اکبر والیتى در حاشــیه دیدار خود با فرستاده ویژه 
فرانسه در امور ســوریه در جمع خبرنگاران گفت: ایران 
از این نوع رفت و آمدها اســتقبال مى کند و من در این 
جلســه بر حفظ تمامیت ارضى سوریه و جلوگیرى از هر 
نوع تخریب که توسط کشورهاى بیگانه در سوریه انجام 

مى گیرد تأکید کردم.
والیتى ادامه داد: ان شــاءا... به زودى شــاهد پیروزى 
مردم و ملت ســوریه در برابر مشــکالت خواهند بود. 

آمریکایى ها در سوریه پایگاه نظامى ساخته اند و به دنبال 
تجزیه سوریه هستند که اگر در عراق موفق شدند آنجا 

هم موفق خواهند بود.
مشــاور امور بین الملل مقام معظم رهبرى در پاسخ به 
سئوالى مبنى براینکه آیا سپاه دخالتى در خصوص عملیات 
کرکوك داشته است یا خیر؟ گفت: سپاه هیچ نقشى در 
عملیات کرکوك ندارد و اکثریت مردم ُکرد عراق با کار 
جاه طلبانه آقاى بارزانى مخالف هستند و دیدیم که تقریبًا 
بدون درگیرى آن منطقه در اختیار دولت بغداد قرار گرفت 
و آقاى بارزانى باید قبول کند که اشــتباه کرده و به آن 

اعتراف کند و درصدد جبران آن بر آید.

ترامپ خودش را به 
دیوانگى زده تا امتیاز بگیرد

سپاه هیچ نقشى 
درعملیات کرکوك ندارد

رهبر معظم انقالب 
از زبان حداد عادل

  باشگاه خبرنگاران جوان |غالمعلـى حداد 
عـادل گفـت: از ویژگى هاى شـخصیت مقـام معظم 
رهبرى در خصوص موسـیقى و سینما بسـیار متبحر 
هسـتند تا جایى که نظرات کارشناسـانه در این حیطه 
دارند و بنده خود شـاهدم کـه ایشـان در هفته حداقل 
یکى از آثار سینمایى کشور را به دقت مشاهده مى کنند 
و عمده کارگردانان و فیلمساز تأثیرگذار کشور را از حیث 

هنرى و محتوایى مى شناسند.

تکذیب اعتصاب غذاى 5 زن
  میزان | ادعا هـاى برخـى رسـانه ها مبنـى بر 
اعتصاب غـذاى پنج زندانـى زن در اعتـراض به رفتار 
مأموران بازرسى در زندان ارومیه، صحت ندارد. در این 
زمینه بنى هاشمى، رئیس زندان هاى استان آذربایجان 
غربى اعالم کرد: بررسـى سیستم هاى نظارتى حاکى 
از بى اسـاس بودن این ادعا و تکذیب این خبر است و 
گزارشى مبنى بر نارضایتى از نحوه بازرسى ها تاکنون 

واصل نشده است.

2 وزیر
کى معرفى مى شوند؟

اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد    تابناك |
در مجلس گفت: وزراى پیشـنهادى علـوم، تحقیقات 
و فناورى و نیرو در اولین جلسـه علنـى مجلس بعد از 
سرکشـى نمایندگان به حوزه هاى انتخابیه به مجلس 
معرفى مى شوند. وى افزود: اولین جلسه مجلس پس 
از سرکشـى نمایندگان به حوزه هاى انتخابیه 30 مهر 
برگزار مى شـود و جلسـه رأى اعتماد به ایـن وزرا یک 

هفته بعد از معرفى آنان به مجلس برگزار خواهد شد.

خصوصى گفتند 
آمریکا شیطان است 

  انتخاب| علـى الریجانـى، رئیـس مجلس 
شوراى اسـالمى با اشـاره به واکنش اعضاى اتحادیه 
بین المجالس به اظهارات اخیر ترامپ علیه ایران گفت: 
شاید برخى کشورها در نطق علنى خود ایرادى به آمریکا 
نگیرند اما در جلسـات خصوصى خود مسائل را صریح 
بیان مى کنند چنانچه کشـورى که رابطـه نزدیک به 
آمریکا داشت در جلسه اى خصوصى با صراحت گفت 
آمریکا یک شـیطان بین المللى اسـت که این نظرات 

نتیجه رفتار سنجیده ایران است.

انتخاب با هماهنگى 
  مهر | وزیر کشور گفت: استانداران با هماهنگى 
نماینده ولى فقیه در استان ها و نمایندگان آن استان در 
مجلس انتخاب مى شـوند. عبدالرضـا رحمانى فضلى 
به برنامه دولت براى تغییر و جابه جایى اسـتانداران در 
نقاط مختلف اشاره کرد و ادامه داد: تالش شده تا از نظر 
نمایندگان ولى فقیـه، نمایندگان مجلس و سـتادها و 

پیشنهادات در این زمینه استفاده شود.

خواهر زنجانى در دادگاه
  مهر | دیروز یکـى از خواهران بابـک زنجانى 
در دادسـراى عمومـى و انقـالب تهران حضـور یافت. 
گفته مى شود این شخص هم در راستاى پرونده بابک 

زنجانى پرونده دارد.

چرا از احمدى نژاد حمایت کردیم
  ایسنا| اسـدا... بادامچیـان مى گویـد حـزب 
متبوعـش یعنـى مؤتلفـه اسـالمى در زمـان ریاسـت 
جمهورى احمدى نژاد موافق همکارى با او نبوده اما تأیید 
آیت  ا... مهدوى کنى براى آنها حجت شرعى شده است. 
اسدا... بادامچیان  ادامه داد:  آیت  ا...  مهدوى کنى گفتند 
اگر نفر بعدى آقاى احمدى نژاد بیاید، خیلى مشـکالت 
پیش مى آید بنابراین ما در حزب مؤتلفه حمایت کردیم 
و از این حمایت شـاد هسـتیم. چراکه فرمـوده  آیت  ا... 

مهدوى کنى به ما حجت شرعى داده است.

توئیتر

به گفته یک فعال صنف صیادان، دزدان دریایى تاکنون براى 
آزادى هر صیاد ایرانى مبلغى نزدیک به هزار و500 دالر طلب 
کرده اند و این درحالى است که خانواده هاى صیادان ایرانى 

حتى توان پرداخت صد دالر را هم ندارند.
على افشــار، مدیرعامل تعاونى صیادان چابهار و کنارك در 
گفتگو با ایلنا مى گوید: با اتفاقى که سه روز قبل براى دومین 
لنج ماهیگیرى ایرانى افتاد، اکنون شمار صیادان ربوده شده به 

بیش از 44 نفر رسیده است.
وى یادآور شد: پیش از این حدود هشت صیاد ایرانى توسط 
گروه موسوم به دزدان دریایى سومالى ربوده شده بودند که 
با ربوده شدن یک لنج صیادى دیگر در ابتداى هفته گذشته 
16 ماهیگیر دیگر به این تعداد اضافه شــدند و با حمله روز 
یک شنبه دستکم 20 دریانورد ایرانى دیگر بر این تعداد اضافه 

شده است.
این فعال صنف صیادان چابهارى در خصوص وضعیت کنونى 
ماهیگیران ایرانى ربوده شــده به تکرار آخرین پیامى که از 
طریق شبکه هاى مجازى با دزدان دریایى داشته اند، پرداخت 
و یادآور شد: دزدان دریایى براى آزادى هر یک از صیادان در 
بند هزار و500 دالر خواسته اند که اگر به زندگى این صیادان 

نگاهى بیاندازیم حتى صد دالر هم ندارند، بپردازند.
وى افزود: براساس اطالعاتى که در اختیار داریم ماهیگیران 
ربوده شده در وضعیت ناگوارى نگهدارى مى شوند، بیشتر آنها 
در حیاط هاى خلوت ساحلى و زیر درخت به بند کشیده شده اند 

و  با اندکى غذا در حال گذراندن زندگى خود هستند.
مدیرعامل تعاونى صیادان چابهار افزود: با این حال هنگامى 
که این موضوع را با مســئوالن در میان مى گذاریم جواب 
مى دهند که چون در سومالى دولت مشخصى مستقر نیست 
اقدامات انجام شده براى ارتباط گیرى با واسطه ها به کندى 

پیش مى رود.
این صیاد چابهار در خصوص اینکه چرا صیادان ایرانى براى 

مقابله احتمالى با چنین حمله هایى به تجهیزات دفاعى مناسب 
و متعارف مجهز نیستند، ادامه داد: اگر ما با خود اسلحه حمل 
کنیم گشــت هاى آمریکایى و دیگر کشورها به بهانه هاى 

مختلف همکاران ما را دستگیر مى کنند.
افشار همچنین در پاســخ به ســئوال که چرا ماهیگیران 

ایرانى راهى منطقه پر خطرى مانند آب هاى آزاد نزدیک به 
سومالى مى شوند، گفت: به دلیل کم بودن صید در آب هاى 
ایران مجبوریم به آب هاى فرا ســاحلى برویــم و تنها در 
آب هاى نزدیک سومالى مى توانیم گله هاى ماهیان را به دام

 بیاندازیم.

او در پایان اضافه مى کند: اگر ما به آب هاى دورترى برویم 
با خطرات بیشترى مانند کمبود سوخت، طوفان، درگیرى 
با نیروى دریایى سایر کشورها و... روبه رو خواهیم شد؛ اگر 
اجبارى نبود و وضعیت مالى خوبى داشتیم هرگز لنج هایمان 

را از آب هاى ایران خارج نمى کردیم.

دزدان دریایى براى آزادى هر صیاد 1500 دالر خواسته اند

ماهیگیران ربوده شده 44 نفر شدند

ســفارت ایران در لنــدن که مورد هجــوم گروه 
خودســاخته «رى اســتارت» قرار گرفت با اقدام 
به موقــع پلیس و دســتگیرى مهاجمــان مواجه 

شد.
به گــزارش ایرنا، پلیــس لندن در پــى حمله دو 
طرفدار سازماندهى شده گروه خودساخته موسوم 
به«رى استارت» به ســفارت جمهورى اسالمى 
ایران در لندن در روز شنبه گذشــته، مهاجمان را 
دســتگیر و براى بازجویى به بازداشــتگاه منتقل 

کرد.
این افراد که نشان این گروه را نیز با رنگ بر دیوار 
ساختمان سفارت نقش کرده بودند و قصد ورود به 
داخل سفارت را داشــتند ولى با هماهنگى سریع 
کارکنان ســفارتخانه ایران در لنــدن و حضور به 
موقع مأمــوران پلیس انگلیس در محل ســفارت 
صورت گرفت، باعث شــد تا این دو مهاجم از وارد 
آوردن خســارات بیشــتر که معموًال به آتش زدن 

ساختمان ها مى انجامد، بازبمانند.
یکى از مســئوالن پلیس لندن با حضور در محل 

ســفارت جمهورى اســالمى ایــران در لندن و 
تهیه گزارش از شــرایط ســفارت و خسارات وارد 
شــده، ضمن تأکید بر ادامه بازجویــى این دو نفر 
به منظور یافتن انگیزه ها و احیانــًا اعضاى دیگر 
این گــروه در انگلیس، بر اراده پلیس این کشــور 
براى تأمین امنیت سفارتخانه هاى خارجى تأکید 

کرد.
الزم به ذکر اســت؛ مهاجمان این گــروه اخیراً در 
حمله به مرکز اسالمى شهر منچستر، به ساختمان 
آن مرکز خسارات قابل توجهى وارد کرده و فیلمى 
را که از جریان ایــن حمله تهیه کــرده بودند، در 
شبکه هاى مجازى منتشر کردند. به گفته پلیس، 
کشف ارتباط احتمالى افراد دستگیرشده با مهاجمان 
در دیگر نقاط انگلیــس، از موضوعات مهم براى 

پلیس انگلیس است.
بررسى و رســیدگى به این موضوع ازجمله امکان 
باز کــردن پرونده قضائى مســتقلى علیه اعضاى 
این گروه و احیانًا ســرکرده آنهــا در آمریکا، ادامه

 دارد.

جزئیات حمله به سفارت ایران در انگلیس

رى استارتى هاى لندنى دستگی ر شدند

داعشى ها را شبانه جزغاله مى کنید؛ نمى توانید جلوى قاچاق در روز روشن را بگیرید؟

معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایى مطرح کرد

علت مشاهده اشیاى نورانى جدید  در برخى نقاط کشور

رئیس کمیته امداد در ســى و یکمین نشســت هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانى تهران با اشاره به مشکالت پیش 
روى درآمدهاى دولت گفت: من در ارتباط با قطع یارانه ها 
از یکســال پیش با آقاى رئیس جمهور روحانى صحبت 
کردم و گفتم که من مسئولیت قطع یارانه ها را مى پذیرم.

به گزارش تســنیم، پرویز فتاح  خطاب به رئیس جمهور 
افزود: از چه مى ترســید که یارانه  هــا را قطع کنید؟ من 
فحش ها را مى پذیرم؛ به هر حال این کارها فحش خورى 

هم دارد.

رئیس کمیته امداد امام خمینى(ره) در ادامه صحبت هاى 
خود خطاب به روحانى گفت: شما (رئیس جمهور) بگویید 
که هر کسى نیازمند اســت بیاید کمیته امداد. مردم ما 
فهیم و بزرگ هستند و مسائل را درك مى کنند چرا 20 
هزار میلیارد تومان یارانه را مى دهید در حالى که مى شد 

این هزینه را که نیمى از مبلغ یارانه هاست حذف کرد.
فتاح در بخش دیگرى از صحبت هــاى خود خطاب به 
رئیس جمهور گفت: حداقل 20 میلیــارد تومان میزان 
قاچاق شماســت که اگر 50 درصد آن کنترل شــود ده 

میلیارد دالر کمتر قاچاق به کشور مى آید آیا نمى توانیم 
جلوى آنها را بگیریم؟

وى دوباره خطاب به رئیس جمهور گفت: شما که مى روید 
دو داعشــى در روستایى در کرمانشــاه «قایم» شده اند 
جزغاله مى کنید نمى توانید جلوى دو کانتینر قاچاق در 

روز روشن را بگیرید؟ شما که این توانمندى ها را دارید.
رئیس کمیته امــداد گفت: مبارزه با قاچــاق فقط اراده 
مى خواهد آیا کســى این حــرف را از تــو مى پذیرد که 

نمى شود جلوى قاچاق را گرفت. 

معاون عملیات قرار گاه پدافند هوایى خاتم االنبیا(ص) 
علت رؤیت اشیاى نورانى در برخى نقاط کشور را تشریح 

کرد.
امیر ســرتیپ دوم علیرضا الهامى گفت:رؤیت اشــیاى 
نورانى در شــامگاه 24 مهرماه در آسمان برخى مناطق 
جنوبى کشور، حاصل سوزش بوســتر موشک دومین 
ماهواره جاسوسى آمریکا با نام NROL_52 بوده است 
که از فلوریدا پرتاب شده و از سوى دیگر روسیه نیز براى 
جایگذارى کپســول در ماهواره پرتابى ماه قبل، پرتاب 
همزمانى را داشته است که خطوط پدافند هوایى از جنوب 
غرب تا هرمزگان (اهواز،شــیراز و بندرعباس) در ارتفاع 
خیلى باال و ســرعت  فراصوت آن را کشف و در جنوب 

هرمزگان ناپدید شدند.
معاون عملیات قرار گاه پدافند هوایى اظهار داشت:خط 
سیر واقعى موشک هاى پرتاب شــده از خارج مرزهاى 
کشورمان بوده و به دلیل ارتفاع خیلى باال به نظر آمده که 

از  آسمان  کشور عبورکرده  است.
وى تأکید کرد: اینگونه ســوزش بوسترى هیچ خطرى 
نداشته و تا قبل از رســیدن به ارتفاع 80 تا 90 هزارپایى 

سوخته و از بین مى روند.

امیر الهامى افزود:ضمنًا چندیــن پرواز ترانزیت خارجى 
و مســافربرى داخلى نیز  در این مورد از شبکه یکپارچه 
پدافند هوایى کشــور اســتعالم کردند کــه اطالعات 

تخصصى براى ایمنى بیشتر به آنها ارائه شد.
وى در پایــان تأکید کرد: موشــک روســى ســایوز
 Soyuz 2-1A از پایگاه فضایى قزاقستان پرتاب شده  و 
محموله تجهیزاتى  Progress MS-07 را در روز دوشنبه 
به ایستگاه منتقل کرده که سوزش بوستر آن با ماهواره بر 

آمریکایى همزمانى داشته است.

 «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در نشست 
کابینه کشورش، باز هم در خصوص برجام سخن 
گفت. ترامپ در نشست کابینه آمریکا گفت که «از 
کارى که کردم بسیار خوشحالم. از اینکه به عنوان 

یک ملت، از ما بهره کشى شود خسته شده ام».
اشــاره او به اعالم عدم پایبندى ایران به توافق 
هســته اى ایران در گزارش به کنگره آمریکا و 
همچنین اعالم راهبرد جدیــدش در قبال ایران 

بود.
رئیس جمهــور آمریکا در حضــور وزراى دولت 
افزود: «شاید برخى بگویند احتمال بیرون آمدن 
آمریکا از برجام، از احتمــال ماندن در این توافق 
بیشتر باشد. باید ببینیم گام دوم چیست. ممکن 
اســت لغو کامل باشــد. این یک احتمال بسیار 

واقعى است.»
ترامپ که توافق هســته اى را «بدترین توافق 
تاریخ آمریکا» خوانده، بــراى اثبات مدعایش، 
به توانمندى هاى مذاکراتــى ایرانیان پرداخت و 
گفت:  «ایرانى ها مذاکره کنندگان بزرگى هستند 
و موفق شدند به توافقى فوق العاده براى خودشان 

و وحشتناك براى آمریکا دست پیدا کنند.»
دونالد ترامپ جمعه این هفته، راهبرد کلى دولتش 
را در خصوص ایران اعالم کــرد. این راهبرد بر 
مقابله با برنامه موشکى ایران و تغییر تعریف برجام 

براى آمریکایى ها بنا شده است.
 قرار اســت کنگره آمریکا، متممــى به «قانون 
نظارت بر توافق هســته اى» اضافــه و برنامه 
موشــکى بالســتیکى ایران را به عنــوان یک 
محدودیت ضدبرجامى معرفى کند، محدودیتى 
که با نقض آن، آمریکا حق بازگرداندن یکجانبه 

همه تحریم هاى هسته اى را خواهد داشت.

ترامپ درنشست کابینه:

عضو هیئت رئیســه مجلس خبرگان گفت: اگر 
قرار باشد اتحادیه اروپا میان ایران و آمریکا جانب 
یکى را بگیرد، قطعاً جانب آمریکا را خواهد گرفت.
به گزارش میزان، آیت ا... ســید احمد خاتمى در 
مراســم تجمع طالب که در اعتراض به سخنان 
توهین آمیــز رئیس جمهور آمریکا برگزار شــد، 
 افــزود: حق آمریکایى هاســت که شــعارهاى 
«مرگ بــر آمریکا» و «مرگ بر اســرائیل» هر 
روز پرطنین تر از گذشــته در کشــور ما سر داده 

شود.
عضو هیئت رئیســه مجلس خبــرگان با بیان 
اینکه بر خالف خوشــحالى بعضى ها از حمایت 
اروپایى ها از برجام، حقیقت این است که «اتحادیه 
اروپا» معتمد نیســت، تأکید کرد: عده اى نیایند 
حرف ما را تحریف کنند. مــا نمى گوییم با اروپا 
تعامل نداشــته باشــیم. ما با تمام جهان به غیر 
از رژیم صهیونیســتى و آمریکا تعامل داریم. ما 
مى گوییم به جاى امید به اروپــا باید به خدا امید 

داشت.

به جاى امید به اروپا 
باید به خدا
 امید داشت

یک عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس گفت 
که ســئوال تعدادى از نمایندگان از وزیر اطالعات درباره علت 
بازداشت ادمین هاى برخى از کانال هاى تلگرامى در دستور کار 

هفته آینده صحن علنى مجلس قرار گرفته است.
علیرضا رحیمى در مطلبى در کانال تلگرامى اش نوشت: تعدادى 
از نمایندگان ســئوالى از وزیر اطالعات درباره علت بازداشت و 
محاکمه چند ادمین کانال هاى تلگرامى آن هــم دو ماه قبل از 
انتخابات ریاســت جمهورى و همچنین طوالنى شــدن فرآیند 
بازداشت و محاکمه آنها مطرح کردند که این سئوال در کمیسیون 

امنیت ملى مورد بررسى قرار گرفت.
به گزارش ایســنا، وى افزود: در جلسه کمیســیون امنیت ملى 
نمایندگان سئوال کننده از پاسخ هاى وزیر اطالعات قانع نشدند. 
به همین دلیل این سئوال به هیئت رئیسه براى مطرح شدن در 
جلسه علنى ارجاع شد که قرار است در دســتور کار هفته آینده 
مجلس قرار گیرد.رحیمى با اشاره به توضیحات وزیر اطالعات 
درباره بازداشت این افراد گفت: وزیر اطالعات اعالم کرد که این 
وزارتخانه هیچگونه ورودى در بازداشت و پرونده ادمین هاى این 
کانال ها نداشته و مرجع امنیتى دیگرى اقدام به بازداشت و پیگیرى 

روند محاکمه آنها کرده است. وى افزود: همچنین وزیر اطالعات 
بر این موضوع اشاره کرد که توجیهى براى اتهامات وارده به این 
ادمین هاى کانال هاى تلگرامى قائل نیست و مخاطب این سئوال 
را وزارت اطالعات نمى داند. توضیحاتى که در مقابل آن نمایندگان 
سئوال کننده تأکید داشتند مرجع رســمى امنیتى کشور وزارت 
اطالعات است و باید پاســخگوى مجلس نسبت به این سئوال 
باشد.  نماینده تهران در پایان گفت که پرونده قضائى ادمین هاى 
بازداشت شده پس از محکومیت بدوى به دلیل اعتراض آنها در 

مرحله تجدید نظر است.

علوى: ما نقشى 
نداشتیم!

سئوال از وزیراطالعات 
درباره بازداشت 
چند اصالح طلب

ممکن است گام دوم من 
لغو کامل برجام باشد
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سرپرست پروژه فرودگاه بین المللى کربال گفت: با توجه 
به زمانبندى انجام شده در خصوص تکمیل فرودگاه در 
زمان مقرر با وجود تمام سختى ها و پیچیدگى هاى کار، 

این فرودگاه دو سال آینده بهره بردارى مى شود.
«فوزى الشاهر» اظهار داشــت: هم اینک ساخت این 
فرودگاه به طول 50 هزار متر مربع آغاز شــده است که 
باند فرودگاه به طول 4500 متر و برج مراقبت به طول 63 
متر، ساختمان فرودگاه و سایر امور زیر ساختى و خدماتى 
از بخش هاى مختلف این فرودگاه به شمار مى آید. وى 
تأکید کرد: کار ساخت فرودگاه بر اساس طرح آماده شده، 
پیش مى رود و سعى مى شــود با وجود تمامى مشکالت 

و چالش ها طى 24 ماه از تاریخى که کلنگ این کار زده 
شد به پایان برسد.

سرپرســت پروژه فرودگاه کربال گفت: ایــن پروژه به 
همت آســتان قدس حســینى کلنگزنى شــد و طبق 
برنامه ریزى هاى انجام شده، نخستین هواپیما تا دو سال 

آینده بر روى باند این فرودگاه فرود خواهد آمد.
این فــرودگاه که بزرگ تریــن باند پــروازى به طول 
4/5کیلومتر را در سراســر عراق خواهد داشت، ظرفیت 
پذیرش ســاالنه 15 تــا 20 میلیون زائر را داراســت و 
پیش بینى مى شــود با افتتاح آن، تعداد زائران ایرانى به 

عتبات افزایش چشمگیرى داشته باشد.

رئیس شــوراى فرهنگى اجتماعى زنــان و خانواده طرح 
ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال را بى تأثیر خواند و 
پرداختن به مسئله دختران مجرد باالى 30 سال را مهمتر 

عنوان کرد.
زهرا آیت اللهى در خصوص تأثیر طرح ممنوعیت ازدواج 
کودکان زیر 13 سال گفت: طبق قانون سن قانونى ازدواج 
13 سال است و اینکه افزایش این سن به 15 سال به صالح 

دختران است یا خیر، بحثى کلى است. 
وى با بیان اینکــه در خصوص ازدواج دختــران باید به 
مســائل اولویت دارتر بپردازیم،  افزود: طبق آمار شــمار 
دختران مجردى که ســن آنها حدود 40 سال است باالتر 

از آمار دخترانى اســت که زیر 13 سال ازدواج مى کنند، به 
عقیده بنده این مسئله از اولویت بیشترى برخوردار است و 
باید بیشتر به این موضوع پرداخته و براى آن برنامه هاى 

اساسى طرح کنیم.
آیت اللهى در خصــوص آمار طــالق در ازدواج هاى بین 
13 تا 18 سال عنوان کرد:  بر اســاس آمارها شمار طالق 
در ازدواج هاى زیر 18 سال از ازدواج هاى باالى 18 سال 
کمتر بوده و آمار طالق در ازدواج هاى باالى 18 سال چند 
برابر اســت.  وى در این باره ادامه داد: در نتیجه نمى توان 
گفت که ازدواج زیر 13 سال باعث افزایش آمار طالق در 

جامعه مى شود. 

پرداختن به مسئله 
دختران مجرد، مهمتر است

سفر زائران ایرانى به عتبات 
افزایش مى یابد 

مجردهاى ایران 
افسردگى کمترى دارند

مشاور وزیر بهداشت در حوزه سالمت روان، گفت: زنان 
بیشـتر از مردان دچار اضطراب هسـتند و حدود 10/29 
درصد افـراد در کشـور عالئم افسـردگى را بـه صورت 

بارز دارند. 
احمد على نورباال اظهارداشت: بیشترین شیوع  اختالالت 
روانـى در افراد بیکار اسـت و افـراد خانه دار نیـز در رتبه 
دوم قرار دارند. مشـاور وزیر بهداشـت همچنیـن افزود: 
22/27 درصد افراد داراى همسـر دچـار عالئم اختالل 
روانى هستند وبهترین وضعیت سـالمت روانى را افراد 
مجرد جامعـه دارند که بـا یافته هاى دیگر کشـورهاى 

دنیا تقارن دارد. 

آمار باالى پرخاشگرى 
مریم رسولیان، رئیس انجمن علمى روان پزشکان ایران 
گفت: میزان پرخاشگرى در جامعه ما باالست و در سطوح 
مختلف فردى، اجتماعى، سیاسى و حتى محافل علمى و 
هنرى خشم و پرخاشگرى وجود دارد. یکى از علل تجربه 
احساس خشـم، به رسمیت شـناخته نشـدن و یا نادیده 
گرفتن احساسـات و عواطـف و خواسـته هاى کودکان 
در درون خانـواده و جامعه اسـت، که منجر به احسـاس 
محرومیت و خشـم مى شـود و این خشم در شـرایط پر 

استرس منجر به بروز رفتار پرخاشگرانه خواهد شد.

پوکى استخوان درکدام 
استان ها بیشتراست؟

دکتر سید احمد رئیس السادات، دبیرانجمن طب فیزیکى 
و توانبخشى ایران با بیان اینکه ازهر پنج زن یائسه یک 
نفر مبتال به پوکى استخوان است، گفت:ساکنین مناطق 
شـمالى کشـورازجمله گلسـتان، مازندران، آذربایجان 
واسـتان تهران به طور قابل توجهى بیش ازاستان هاى 
جنوبى مانند بوشـهر و شـیراز، به پوکى استخوان مبتال 
هستند که ممکن است به علت دریافت کمتر نورآفتاب، 

عادات تغذیه اى یا فعالیت فیزیکى متفاوت باشد.

مسمومیت  کودکان با سرب
به دلیل وجود اسباب بازي هاي غیراستاندارد، مسمومیت 
با سـرب در کودکان مشاهده می شـود. دکتر سید حامد  
برکاتی،  رئیس  اداره سـالمت کودکان وزارت بهداشت 
تأکید کرد: متأسـفانه مسـمومیت  با اُپیـو م (نوعی ماده 
مخدر)، شـوینده ها و مسـمومیت  با سـرب  در کودکان 
افزایش پیدا کرده امروزه  اسباب بازي هاي غیراستانداردى  

در بازار موجود است که رنگ آنها حاوي سرب است.

شهرى با جرائم پیچیده 
رئیس پلیس پایتخت جرائم رخ داده در تهران را پیچیده تر 
از دیگر استان ها دانست. سردار حسین رحیمى تصریح 
کرد: بنده در عملیات هاى مختلفى در کرمان و سیستان 
شخصاً حضور داشتم اما باید پذیرفت که جرائمى که در 
تهران رخ مى دهد بسیار پیچیده تر و سـازمان یافته تر از 

جرائم در دیگر نقاط کشور است.

پول زیاد ندهید
سید مهدى میر نظامى، مدیر کل حوزه ریاست و روابط 
عمومى سازمان ثبت اسناد و امالك کشور گفت: تعرفه 
حق التحریر دفاتر اسناد رسـمى افزایش نیافته است لذا 
دریافت حق التحریر هایى بیشتر از تعرفه رسمى سازمان 

ثبت اسناد و امالك تخلف بوده و قابل پیگرد است. 

افزایش بارندگى ها در شمال
 کارشـناس هواشناسـى از ادامه کاهش دمـا و افزایش 

بارندگى ها در استان هاى شمالى کشور خبر داد.
محمداصغـرى افـزود: از روز دوشـنبه مـوج جدیدى از 
بارش ها به بخش هاى شـمالى کشور از جمله گیالن و 
اردبیل رخنه کرده، بنابراین، بارش ها رگبارى و سیل آسا 
خواهند بود و همچنان این سامانه فعال است. وى با بیان 
اینکه سرعت وزش باد نیز افزایش یافته است گفت: بارش 
در ارتفاعات به شـکل تگرگ و برف خواهد بـود و ادامه 
کاهش دما و مواج بودن دریا را در گیالن همچنان داریم.

چرك نویس

مدیراجرایى واحد فرآورى بافت و پیوند نسوج پزشکى 
قانونى با بیان اینکه دانشــگاه هاى کشــور ساالنه به 
200 تا 300 جسد نیاز دارند، گفت: در حال حاضر تعداد 
افرادى که تمایل دارند، جسدشان را اهدا کنند، از 120 

نفر گذشته است. 
امین رادمنش افزود: اقبال مردم نسبت به این موضوع 
خیلى خوب بــوده و تقریبــًا از همه شــهرهاى ایران 
درخواست داشــتیم، البته در شــهرهاى بزرگ مانند 
تهران، مشهد و تبریز درخواست ها بیشتر بوده اما هنوز 
تا نیاز اصلى مان فاصله زیادى داریم. وى با اشــاره به 
اینکه افــرادى که قصد دارند، جسدشــان را اهدا کنند 
باید رضایتنامه محضرى بدهند گفت: بى شک همراهى 
خانواده در این زمینه بســیار کارگشاســت و ما به همه 
افرادى که درخواست اهداى جسد دارند تأکید مى کنیم 
که به خانواده خود اطالع بدهند چــرا که یکى از موارد 
مهم براى اجرایى شــدن اهداى جسد نیز مانند اهداى 
عضو و اهداى بافت بعد از فوت، رضایت خانواده است و 
اگر همراهى و همکارى بســتگان نباشد، در اکثر موارد 

اهدا انجام نمى شود.
وى ادامه داد: پس از اینکه فرد رضایتنامه محضرى براى 
اهداى جسد را امضا کرد، ما به آرامستان هاى شهرهاى 
افراد متقاضى اعالم مى کنیم تا در صورت فوت آن فرد 
به ما اطالع داده شود اما اگر فرد متقاضى در شهر دیگرى 
غیر از محل اعالم شده در زمان رضایت سکونت داشته و 
فوت کند ما فقط در صورتى که خانواده اعالم کند مطلع 
خواهیم شد از همین رو بهتر اســت خانواده در جریان 

وصیت فرد باشد.
مدیراجرایى واحد فرآورى بافت و پیوند نســوج با بیان 
اینکه آمار اهداى جسد نسبت به اعالم قبلى دو برابر شده 
است، گفت: دانشگاه هاى کشور در سال به حدود 200 
تا 300 جسد احتیاج دارند و ما پیش بینى کردیم که یک 
بانک اطالعاتى حدود سه چهار هزار نفرى از افرادى که 

تمایل به اهدا دارند، تهیه و هر سال نیز حدود 200 نفر 
به این افراد اضافه شوند تا در سال 150 تا 200 جسد را 
در اختیار دانشگاه  ها قرار دهیم. در حال حاضر نیز تعداد 
افرادى که تمایل دارند جسدشان را اهدا کنند از 120 نفر 
هم گذشته اســت و ما امیدواریم با همراهى مردم نیاز 

اصلى ما برطرف شود.
رادمنش خاطرنشان کرد: در گذشته دانشگاه ها هر کدام 

جداگانه نیاز خود را برطرف مى کردند و البته بســیارى 
از دانشگاه ها اهداکننده اى نداشــتند و دستشان خالى 
بود و منتظر کمک از سازمان پزشــکى قانونى بودند و 
ما در خیلى از مواقع نمى توانســتیم به آنها کمک کنیم 
و تنها برخى دانشــگاه  هاى بزرگ اهدا کننده جســد 
داشتند. ما با مصاحبه اى که با افراد اهدا کننده داشتیم 
متوجه شــدیم که این افراد ســال ها در تالش براى 

اهداى جسد خود بودند و حتى به دانشگاه ها نیز مراجعه 
مى کردند.وى افزود: ممکن است؛ برخى از دانشگاه ها 
در قبال اهداى جسد کمک هاى جزئى به خانواده هاى 
متوفى  کرده باشــند که این موضوع صرفًا در حد مبلغ 

ناچیزى بوده است.
رادمنش در پاسخ به این ســئوال که آیا از اجساد افراد 
بى خانمان و بى هویت نیز براى تشــریح در دانشگاه  ها 

استفاده مى شده اســت، گفت: از هر جسدى نمى توان 
براى تشریح اســتفاده کرد. یک جسد باید سالم باشد و 
بســیارى از این افراد بى هویت به دلیل اینکه با تأخیر 
تحویل پزشکى قانونى مى شدند، اجسادشان فاسد  شده 

و قابل استفاده نبود.
مدیراجرایى واحد فرآورى بافت و پیوند نســوج با بیان 
اینکه براى اهداى جســد، عضو یا بافت باید شــرایط 
ویژه اى وجود داشته باشد، تصریح کرد: در تشریح جسد 
مهمترین موضوع حفظ شــکل ظاهرى جسد است که 
دچار فساد نشده باشد. همچنین اگر آثار جراحى بزرگى 
در بدن او وجود داشــته و یا به علت تصادف فوت شده 
باشد، قابل استفاده براى تشــریح نیست. ممکن است 
فردى آمادگى خود را براى اهداى جسد، عضو یا بافت 
اعالم کرده باشد، اما ممکن است در هنگام مرگ شرایط 
الزم را نداشــته و بعد از فوت نتوان از آن استفاده کرد، 
از همین رو نمى تــوان به آمارها اکتفا کــرد و باید یک 
بانک اطالعاتى کامل داشته باشــیم تا بتوانیم نیازمان 

را برطرف کنیم.
رادمنش به آماده ســازى اجساد براى تشــریح در سه 
الى شــش ماه اشــاره کرد و گفت: در این روش جسد 
آماده نگهدارى مى شــود، بعد از آماده ســازى، اجساد 
به مدت یک یا دو ترم تحصیلى در اختیار دانشــگاه ها 
قرار مى گیرد. پیش بینى ما این اســت که از این اجساد 
حداکثر به مدت یک و نیم تا دو سال استفاده شود و پس 
از آن نیز در صورتى که خانواده تمایل داشته باشد، جسد 
به آنها تحویل داده مى شــود، در غیراینصورت اجساد 
در آرامســتان هاى عمومى دفن شــده و محل دفن به 

خانواده ها اطالع داده مى شود.
او در پاسخ به این ســئوال که آیا اجساد براى تشریح در 
دانشگاه ها از خارج از کشور وارد مى شدند یا نه تصریح 
کرد: قبل از انقالب این اتفاق مى افتاد؛ اما بعد از انقالب 

هیچ جسدى از خارج کشور وارد نشده است.

به رغم آنکه تعداد اهدا کنندگان از 120 نفر گذشته است؛

دانشگاه ها همچنان «جسد» مى خواهند

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا از تغییر لباس نیروهاى 
پلیس تا پایان سال و در صورت طى شدن فرآیند ادارى و 

مجوز ستادکل نیروهاى مسلح خبر داد.
سردار محسن فتحى زاده با اشاره به موضوع تغییر لباس هاى 
نیروهاى انتظامى و پلیس در پاســخ به این سئوال که آیا 
برنامه اى براى زیباتر شدن لباس ها و ارتقاى کارآمدى آنها 
در نیروى انتظامى وجود دارد یا خیر اظهار داشــت: نیروى 
انتظامى هرچند ســال یکبار در خصوص لباس مأموران و 
عالئم نیروهاى انتظامى، بازنگرى انجام مى دهد و در این 
بازنگرى، میزان کارآیى البسه با مأموریت ها را مورد بررسى 
قرار مى دهد. جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا افزود: بر 
اساس آخرین بازبینى هاى انجام شده توسط نیروى انتظامى 

قرار است تغییراتى در لباس ها و عالئم این نیرو داده شود.
وى با بیان اینکه تغییرات مورد نظر تغییراتى بنیادى و اساسى 
نیست، در پاسخ به این سئوال که آیا این تغییرات تا پایان 
سال اعمال خواهد شــد یا خیر، نیز گفت: در صورت مجوز 
ستاد کل نیروهاى مســلح و طى شدن فرآیند ادارى و اخذ 

مجوزهاى الزم، این اتفاق خواهد افتاد.
پیش از این سردار اسماعیل احمدى مقدم، فرمانده سابق 
نیروى انتظامى با انتقــاد از لباس هاى ســربازان نیروى 
انتظامى گفته بود: به نظرم لباس سربازان اکنون زیبا نیست 
و در حال مطالعه هستیم تا لباس متناسب با سربازان طراحى 
کنیم. در طول خدمت سه دست لباس در اختیار سربازان قرار 
مى گیرد که با گذشت زمان این لباس ها مندرس مى شود 
البته باید بگویم  لباس باید راحت و دلچسب باشد. چندى 
قبل اورکتى را در اختیار نیروها قرار دادیم که هیچ یگانى جز 
یگان امداد آن را بر تن نکرد و بعد از آن کاپشن مشکى رنگى 
را طراحى کردیم و به صورت آزمایش در استان سمنان در 
اختیار پلیس راهور قرار دادیم که استقبال بسیار خوبى از آن 

شد که اکنون نیز از این لباس ها استفاده مى شود.
وى خاطرنشــان کرده بود: ما معتقدیم جوانان در دنیاى 
مد هستند و دوست دارند لباس کنونى تغییر کند اما از هر 
زمانى که شروع به تعویض لباس ســربازان کنیم 20 ماه 

زمان نیاز است.

در صورت صدور مجوز ستاد کل نیروهاى مسلح؛ 

لباس پلیس ایران عوض مى شود 

مدیر روابط عمومى آموزش وپرورش اســتان خوزستان 
دررابطه با تنبیه بدنى دانش آموزى در شهرستان شوش که 

منجر به آسیب شنوایى شده است، توضیحاتى داد.
پاره شدن پرده گوش دانش آموز بر اثر تنبیه معلم، خبرى 
است که در برخى رسانه ها و فضاى مجاز منتشر شده است 
و براین اساس، پدر یکى از دانش آموزان شهر شوش عنوان 
کرد: « دو روز پیش پســر 12 ساله ام هنگامى که در صف 
صبحگاه مدرسه از همکالســى خود خواسته بود جایش 
را با وى عوض کند از سوى ناظم مدرسه با نواختن سیلى 

تنبیه شد. و طبق تأیید پزشک متخصص و مدارك پزشکى 
موجود پرده گوش سمت راست فرزندم بر اثر نواختن سیلى 

پاره شده است.»
سعید رضوانى، مدیر روابط عمومى آموزش وپرورش استان 
خوزستان در گفتگو با تسنیم درخصوص تنبیه این دانش 
آموز اظهار داشت: متأسفانه به دلیل برخورد فیزیکى ناظم 
مدرسه با دانش آموز پایه ششم در شهرستان شوش و ضربه 

به گوش، شنوایى او دچار آسیب شده است.
وى افزود: پس از این حادثه معاون مدرسه از محل خدمت 

عزل و توبیخ در پرونده وى درج شد. همچنین او به مدرسه 
دیگرى منتقل شد و پرونده  به هیئت رسیدگى به تخلفات 

ادارى ارسال شده است.
مدیر روابط عمومى آموزش وپرورش استان خوزستان با 
اشاره به اینکه مسئوالن آموزش و پرورش به دیدار خانواده 
دانش آموز آســیب دیده رفته اند، گفت: در حال پیگیرى 

وضعیت سالمت دانش آموز هستیم.
رضوانى با اشاره به اینکه در استان خوزستان یک میلیون 
دانش آموز و 67 هزار پرســنل داریم، خاطرنشــان کرد: 

بیشترین تعداد دانش آموزان مناطق روستایى و حاشیه نشین 
را در کل کشــور داریم و همزمان با آغاز ســال تحصیلى 
بخشــنامه ممنوعیت تنبیه بدنى را ارســال کرده ایم اما 
متأسفانه شاهد هســتیم که در برخى مواقع همکاران ما 
براساس رفتارهاى هیجانى اقداماتى را انجام مى دهند که 

منجر به آسیب دیدگى دانش آموز مى شود.
وى تأکید کرد: با هر نوع تنبیه بدنى دانش آموزان مخالفیم و 
بارها اعالم کرده ایم که رعایت اخالق و برخورد احترام آمیز 

با دانش آموزان یک اصل است.

عزل معاون خاطى 
مدرسه از محل خدمت

ماجراى تنبیه بدنى دانش آموزى
 در شوش

مشاهدات روزنامه نگاربرزیلى از سفرش به ایران:

داخل کتاب تاریخ 5000ساله بودم
 «گلوریا ماریا»، روزنامه نــگار برزیلى که براى تهیه یک 
برنامه ویژه تلویزیونى با عنــوان «گلوبو رپورتر» به ایران 
سفر کرده بود، در گفتگویى با مجله «کاراس» از تجربیات 
این سفر پرده برداشت. درمطلب مجله کاراس آمده است: 
این روزنامه نگار که قبًال به دیگر کشــورهاى مســلمان 
نشین دنیا سفر کرده بود، مسحور پذیرایى مهمان نوازانه 

مردم ایران شد.
او درخصوص سفرش به ایران به مجله کاراس گفته است: 
«آدم ابتدا فکر مى کند که جاى بد و مخروبه اى است ولى 
باور نکردنى است. ایران کشورى است که مردمش قابل 
تحسین، پرمحبت و شاد هستند. مثل این است که داخل 

یک کتاب تاریخ پنج هزار سال پیش شده باشید.»
این روزنامه نگار برزیلى در جریان ســفر خود به ایران از 
بقایاى پرسپولیس که توسط یونسکو به عنوان آثار میراث 
فرهنگى شــناخته شــده و همچنین از باغى در اصفهان 

شهرى در منطقه مرکزى ایران بازدید کرده است.
به گفته او، غذاهاى محلى یک فصل جداگانه اى اســت، 
در ایران غذاهایى که خورده مى شود پنج برابر ارزان تر از 
برزیل است؛ «از همه غذاها چشیدم، غذا خیلى عالى است. 
حبوبات و میوه هاى خوشمزه زیادى وجود دارد. ایران به 
طور شگفت آورى مدرن و داراى رســتوران هاى خیلى 

خوب است.» 
گلوریا ماریا درادامه در خصوص مردم ایران گفته اســت: 
«این نکته خیلى جالب اســت آنها مصراً مى گویند جزو 

کشورهاى عربى نیستند بلکه پارسى (ایرانى) هستند.»
یکى از تأثیرات فرهنگى مهم این سفر بر گلوریا ماریا این 
است که او این سفر را یک تجربه فراموش نکردنى مى نامد 
زیرا براى نخستین بار توانسته است وارد یک مسجد شود: 
«قبًال در کشورهاى مسلمان زیادى بودم و براى اولین بار 
توانستم در کنار زنان دیگر داخل یک مسجد بروم؛ در برخى 

از کشورهاى مسلمان فقط مردان مى توانند وارد مسجد 
شوند. به طور تعجب آورى به من در ایران اجازه دادند وارد 
مسجد شوم. این فرصت را داشتم در کنار آنها شاهد مراسم 
دعا باشم. آنها به من کمک کردند و گفتند چه کار باید بکنم. 
رفتار ایرانى ها به گونه اى محبت آمیز و مهربانانه بود که 

من خیلى وقت بود نظیر آن را در دنیا ندیده بودم.»
گلوریا افزود: «نمى توانم احترام به شخصیت انسانى را در 
فهرست موارد شگفتى این سفر قرار ندهم؛ ایران، اولین جا 
در دنیا بود که من به علت سیاه پوست بودن مورد تبعیض 
نژادى قرار نگرفتم، خودم را یک انســان کامل احساس 

کردم، براى آنها همه با هم برابرند.»
در ادامه مطلب مجله کاراس مــى خوانید: گلوریا ماریا به 
عنوان ناظر وقتى مشاهده کرد زنان رفتار آزادانه تر از آن 
دارند که تصور مى رفت احساس مسرت و تحسین کرده 
است.  او گفت: «زنان ایرانى وقتى شوهر نکرده اند براى 
انجام هر کارى که مى خواهند انجام دهند، آزادند؛ چنانچه 
شوهر کنند براى برخى از امور مانند مسافرت الزم است 
اجازه شوهرشان را داشته باشند. آنها زنان خود را سرگرم 
مى کنند، براى زندگى مانعــى ندارند، تحصیل مى کنند، 
مهندس معمارى هستند. در طول سفرم یک مورد دشوارى 

و سختگیرى مشاهده نکردم.»
مجله کاراس آورده اســت: او با وجود اینکه در کشــورى 
نزدیک سوریه و عراق - جاهایى که خشونت گروه هاى 
افراطى در خبرها دنیا را به وحشــت انداخته است – بوده، 
گفته اســت که در ایران هیچ موقع احساس خطر نکرده 
است:«نزدیک مرز نرفتیم. آنجا خیلى خطرناك است. به 
طور باورنکردنى در ایران هیچ عالیمى از اینکه این کشور 
در کنار کشورهایى است که در جنگ هستند، وجود ندارد. 
ایران کشورى آرام، امن و صلح آمیز است و باغات و امکان 

زیباى زیادى دارد.»

شعبه 15 دادگاه انقالب اســالمى تهران به ریاست 
قاضى صلواتى، متهمــان یک باند بــزرگ قاچاق 
دختران را مجموعاً به تحمل صد سال حبس محکوم 

کرد.
عوامل یک باند بزرگ قاچاق دختــران که اقدام به 
قاچاق بیش از 800 دختر کرده بــود، چندى پیش با 
اقدام نیروهاى اطالعاتى و امنیتى، دســتگیر و براى 
متهمان آن، در دادســراى جرایم رایانــه اى پرونده 

قضائى تشکیل شد. 
عوامل باند با اســتفاده از بســتر فضــاى مجازى و 
شــبکه هاى اجتماعى، اقدام به شناسایى دختران و 
اغفال آنها مى کردند که نهایتاً پس از تکمیل تحقیقات، 
براى ده نفر از متهمان کیفرخواســت صادر و پرونده 
براى رسیدگى به شعبه 15 دادگاه انقالب به ریاست 

قاضى صلواتى ارسال شد. 
در کیفرخواست صادره از سوى دادسرا، مشارکت در 
راه اندازى خانه فساد، قاچاق انسان و... براى متهمان 

این پرونده نظر گرفته شده بود.
نهایتاً قاضى صلواتى پس از برگزارى جلسات محاکمه، 
هرکدام از متهمان این پرونده را به تحمل ده ســال 
حبس محکوم کرد و پرونده بــا اعتراض متهمان به 
حکم صادره، به شــعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان 

تهران ارسال شد.
جلسه دادگاه تجدیدنظر هم چند روز پیش برگزار شد 
اما هنوز حکم قطعى و نهایى درباره متهمان این پرونده 

صادر نشده است.
سرشبکه این باند بزرگ قاچاق دختران متوارى است و 

براى وى پرونده جداگانه اى تشکیل شده است.

باند قاچاق 800 دختر
 در تهران متالشى شد
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 طرح آبرسانى گلشهر 
به بهره بردارى مى رسد

مدیر آبفاى شـهرى گلپایـگان گفت: اجراى شـبکه 
فاضالب این شهرستان نیازمند مشارکت و همکارى 

شوراى شهرستان و بخش خصوصى است.
ناصر دهقانى اظهار داشت: در گذشته آب شهر گلشهر 
از پنج حلقه چاه تأمین مى شد اما با توجه به خشکسالى 
در چهار سـال اخیر دو حلقـه از این چاه ها خشـک و 
یکى دیگر از این چاه ها از 20 لیتر به سـه لیتر کاهش 
مى یافت که مجبور به حفر چاه جدید و تجهیز دیگر 

چاه ها شدیم.  
وى با اشاره به اینکه عملیات طرح آبرسانى به گلشهر 
در دسـتور کارقرار دارد، گفت: با اجـراى 15 کیلومتر 
باقیمانده، امکان آبرسانى به گلشهر نیز مهیا مى شود.

امروز؛ کاهش دید ناشى از
 گرد و خاك

اداره کل هواشناسـى اصفهـان اعـالم کرد:کاهـش 
دید ناشـى از گـرد و خاك تـا روز چهارشـنبه (امروز) 

ادامه دارد.
بر اسـاس ایـن اطالعیه، با توجـه به تحلیـل آخرین 
نقشـه هاى هواشناسـى، سـامانه ناپایدارى در سطح 
اسـتان تا امروز فعال اسـت و ناپایدارى ها به صورت 
وزش باد به نسبت شدید تا شدید، گاهى همراه با گرد 
و خاك به ویژه در مناطق شرقى و شمال شرقى استان 

پیش بینى مى شود.
همچنین بـراى امـروز، افزایش ابر و احتمـال بارش 
پراکنده براى مناطق جنوبى و غربى استان پیش بینى 
شده است و بیشینه دماى هوا در بیشتر مناطق استان 

نیز 4 تا 6 درجه کاهش خواهد یافت.

 3 نمایش در سالن هاى 
اصفهان بر روى صحنه است
3 تئاتـر «هنگامـه اى کـه آسـمان شـکافت»،

«خانه برنارد آلبـا» و «پیرمرد، بقچـه، دوچرخه» در 
هفته آخر مهر در سالن هاى نمایش اصفهان بر روى 

صحنه است.
نمایـش «هنگامـه اى کـه آسـمان شـکافت» بـه 
کارگردانى امیرمحمد ابراهیمى تا 27 مهر، هر شب از 
ساعت 20و15دقیقه در تماشاخانه مجموعه فرهنگى، 

هنرى استاد فرشچیان روى صحنه مى رود.
نمایش«خانـه برنـارد آلبـا» بـه کارگردانـى منصور 
عمو نیز تا 30 مهر، هر شـب از سـاعت 18و15دقیقه 

تا20و15دقیقه در مجتمع استاد فرشچیان اجرا دارد.
همچنین نمایش«پیرمرد، بقچه، دوچرخه» از 26 مهر 

تا روز دوشنبه هشتم آبان بر روى صحنه خواهد بود.
این نمایش هـر روز از سـاعت 18و45دقیقه در خانه 

هنرمندان اصفهان به اجرا درمى آید.

احداث قطار حومه اى بهارستان و 
فوالدشهر ؛امسال در دستور کار

مدیرعامل شـرکت عمران شـهرهاى جدیـد گفت: 
سـاخت قطارهـاى حومـه اى شـش شـهر جدیـد 
امسـال دنبال مى شـود تـا از بـار ترافیک جـاده اى

کاسته شود.
حبیب ا... طاهرخانى احداث قطار حومه اى هشـتگرد 
را در اولویـت برنامه هاى شـرکت عمران شـهرهاى 
جدید در سـال جارى اعالم کرد و افزود: پروژه بعدى 
ما سـاخت قطار حومه اى اصفهانـ  بهارسـتان بوده 
کـه در حـال حاضر بخـش زیرسـاخت آن بـه پایان 
رسـیده و قـرارداد روسـازى وریل گـذارى آن نیـز با 
هزینـه اى بالغ بـر 70 میلیـارد تومان از محـل منابع 
داخلى شرکت عمران شهرهاى جدید به امضا رسیده 

است.
وى راه انـدازى سیسـتم حمـل و نقل فوالدشـهر را 
از دسـتور کارهاى جدى شـرکت عمران شـهرهاى 
جدید عنوان کـرد و افزود: بـا توجه به اینکـه احداث 
قطـار حومـه اى دو شـهر پردیـس و صـدرا نیـز در

اولویت هاى سـاخت سیسـتم ریلى ما در شـهرهاى 
جدیـد هسـتند، قصد داریـم تـا مقدمـات الزم براى 
اختصـاص منابـع بـه آنهـا را در بودجـه سـال 97 
فراهم کنیـم که درحـال پیگیـرى این موضـوع نیز

هستیم.

خبر

امسال چهار میلیون دالر ســر مایه گذارى خارجى در 
استان اصفهان جذب شده است.

مدیر کل امور اقتصــادى و دارایى اســتان اصفهان با 
بیان این مطلــب گفت: از ابتــداى امســال تاکنون، 
سر مایه گذاران خارجى چهار میلیون دالر دربخش هاى 
تولید مشتقات و فرآورده هاى نفتى، تولید فرش ماشینى 

و صنایع آهنى دراستان سرمایه گذارى کرده اند.
على صبوحى  بــا بیان اینکه، با این میزان ســرمایه گذارى 
زمینه اشــتغال 45نفــر فراهم شــده اســت، افزود: 
پیش بینى مى شود امسال نیز پنج طرح سرمایه گذارى  
از کشورهاى آلمان، اسپانیا، روسیه و آفریقاى جنوبى با 

دریافت مجوز، وارد چرخه فعالیت در بخش هاى صنایع 
غذایى، خودرو ســازى و احداث نیــروگاه  تجدید پذیر

شوند.
صبوحى با بیان اینکه استان اصفهان سال گذشته با جذب 
هشت طرح سرمایه گذارى خارجى از کشورهاى آلمان، 
ایتالیا، ترکیه، انگلستان، اســپانیا، فرانسه، افغانستان و 
ایرانیان مقیم خارج از کشور به ارزش یک میلیارد دالر، 
جایگاه سوم کشور را به خود اختصاص داده است، افزود: 
این طرح ها در بخش نیروگاه خورشیدى، تولید خودرو، 
بســته بندى روغن زیتون، تولید رنگ و تولید شــال و 

روسرى سرمایه گذارى شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: 9 میلیارد و 376میلیون تومان حق بیمه در شش 
ماه نخســت امســال براى 15هزار و 143خانوار تحت 
حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان به سازمان تأمین 

اجتماعى پرداخت شده است.
حمیدرضا شیران اظهار داشت: هدف از اجراى این طرح، 
توانمندســازى مددجویان تحت حمایت و تأمین امنیت 
اقتصادى براى آینده زنان سرپرســت خانوار و مجریان 
طرح هاى اشتغال اســت. وى با تأکید بر اینکه پرداخت 
حق بیمه مددجویان اقدامى مؤثر براى برخوردارى آنها 
از مزایاى تأمین اجتماعى است، تصریح کرد: بر اساس 

توافق انجام شــده با تأمین اجتماعــى، مددجویان پس 
از ده سال ســابقه پرداخت حق بیمه به شرط رسیدن به 
سن قانونى بازنشسته مى شوند و مستمرى بازنشستگى 

دریافت مى کنند.
شــیران با بیان اینکه حق بیمه بیش از 15هزار خانوار 
توسط کمیته امداد پرداخت مى شود، افزود: افراد مشمول 
بیمه هاى اجتماعى شــامل ســه گروه زنان سرپرست 
خانوار، مجریان طرح هاى اشــتغال و مشــموالن کد 
994 (بیمه آزاد) هســتند که تا زمان فرارســیدن سن 
بازنشستگى، حق بیمه آنها به سازمان تأمین اجتماعى 

پرداخت مى شود.

جذب4 میلیون دالر 
سرمایه خارجى در استان 

برخوردارى 15 هزار خانوار 
مددجو از بیمه تأمین اجتماعى 

رئیس شوراى اسالمى شهر گوگد، بخش عمرانى 
و شهرسازى را در حوزه مدیریت شهرى، مهمترین 
بخش معرفى کرد و گفت: از برنامه ها و اولویت هاى 
جدى ما در بخش توسعه شهرى، احداث دو خیابان 
در بخش مرکزى شهر است که از بافت هاى فرسوده 
عبور مى کنند و مشکل تنگى برخى خیابان ها و تردد 
را تســهیل خواهد بخشــید و حتى به میزان درآمد 

همشهریان نیز کمک مى کند.
مصطفى حــاج نــوروزى اظهار داشــت: برخى از 
خیابان هاى شهر به آســفالت جدید نیاز دارند و این 
مسئله بسیار جدى اســت. وى افزود: شهر گوگد از 
فضاى سبز تا حدودى محروم است و باید فضاى سبز 
بیشترى ایجاد کرد. به گفته حاج نوروزى، الزم است 
تابلوهاى قدیمى شهر که بسیار مستهلک شده اند 

هم با تابلوهاى جدیدى جایگزین شود.
وى با اشــاره به اهمیت حوزه فرهنگى بیان داشت: 
موضوع فرهنگى و ارتقاى آن در ســطح ملى براى 
ما حائز اهمیت اســت و براى این مهم با تشــکیل 
کمیسیون جدید فرهنگى در شوراى اسالمى شهر 
برنامه هاى منسجمى خواهیم داشت که یکى از این 
برنامه ها براى آگاهى هرچه بیشتر مردم درخصوص 

تفکیک زباله ها و پاکیزه  نگهداشتن شهر است.
رئیس شــوراى اســالمى شــهر گوگد با اشاره به 
معضل بیکارى در این شــهر تصریح کرد: یکى از 
عوامل تأثیرگذار روى این موضوع، زیر کشت بردن 
زمین هاى حریم شهر گوگد توسط شرکت سهامى 
زراعى گلپایگان با مجوز از دولت اســت و بیکارى 
ناشــى از این موضوع باعث مهاجرت بسیار زیاد از 
شهر گوگد به سایر شــهرهاى اطراف شده و رشد 

منفى جمعیت را در پى داشته است.
وى در پایان در مورد صنعت توریسم اظهار داشت: 
ارگ تاریخــى گوگد که یکــى از قطب هاى مهم 
گردشگرى شهر اســت به بخش خصوصى تعلق 
گرفته اســت و براى توســعه صنعت توریســم و 
گردشگرى مى خواهیم با همکارى آنها فعالیت هاى 
بیشترى در این  ارگ داشته باشیم که به درآمدزایى 

مردم کمک بزرگى خواهد کرد. 

«ســى و پنجمین کنفرانس جهانــى پارك هاى علم و 
فناورى و مناطق نوآورى به میزبانى شــهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان 11 تا 14 شهریور 97 مصادف با 2 تا 
5 سپتامبر 2018 در مهمانسراى عباسى اصفهان برگزار 

خواهد شد.»
رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان که در سالن 
اجتماعات شیخ بهایى، در جمع خبرنگاران حاضر شده بود 
با بیان این مطلب گفت: سى و پنجمین کنفرانس جهانى 
پارك هاى علم و فناورى و مناطق نوآورى با همکارى 
انجمن جهانى علم و فناورى در سال آینده برگزار مى شود 
که برپایى این رویداد جهانى بسیار مهم، نیازمند حمایت 
و همراهى همه نهادهاست و مطمئنًا رهاوردهاى بسیار 

مثبتى به ارمغان خواهد داشت. 
مهدى کشــمیرى گفت: شــرکت علمى و تحقیقاتى 
اصفهان با بیش از 20 سال ســابقه فعالیت، بزرگ ترین 
پارك علم و فناورى و الگوى پارك ها در کشــور بوده و 
داراى ده شرکت مرکز رشد در اســتان، دو پارك علم و 
فناورى و مرکز خالقیت و شکوفایى در شهرستان هاى 

استان است.
وى از اجــراى طرح جامع در مجموعــه 520 هکتارى 
شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان خبر داد و گفت: در 
این مجموعه پنج تا ده شــرکت و دو پارك شیخ بهایى 
که بیش از 70 درصد اراضى واگذار شده و ابوریحان که 
فضاى اولیه آن مهیاست و تا سه ماه آینده به بهره بردارى 

مى رسد، فعالیت دارند.
رئیس شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهــان گفت: در 
این شهرك سه گروه فناورى شــامل مراکز رشد، رشد 
مقدماتى و پارك ها فعالیت دارند و نظام مرکز رشد کامًال 

حمایتى است.
کشمیرى افزود: دوره رشد مقدماتى شش ماه و به صورت 
رایگان بوده که در صورت موفقیت به مرکز رشد راه یافته 
و شــرکت ها در فضاى اجاره اى یا زمین هایى که دارند 
اســتقرار مى یابند. البته در این راستا اگر شرکت هاى ما 
به مرز تولید برسند و بتوانند خود واحد صنعتى راه اندازى 
کنند به شــهرك هاى صنعتى هدایت شده و به فعالیت 

استمرار مى بخشند.
وى گفت: امروز 490 شرکت در شهرك مستقر هستند 
که از این میزان 110 شرکت در رشد مقدماتى، 190 مرکز 
رشد و 190 شرکت نیز در پارك علم و فناورى شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان مستقر هستند که مجموعه 
این شــرکت ها در حوزه هاى تکنولوژى فعال بوده و در 
چند سال اخیر هم در بخش هاى سالمت پزشکى، هنر 

و صنایع، خالق فعالیت هایى به صورت مستقل بوده اند.
رئیس شــهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان اظهار 
داشــت: هم اکنون 490 
شرکت با شــش هزار و 
500 شاغل که 85 درصد 
این شاغلین داراى مدارك 
کارشناسى ارشد و باالتر 
هســتند و دو سوم آنها به 
صورت تمام وقت و یک 
سوم به صورت پاره وقت، 
در این مجموعه ها فعالیت 
مى کننــد که در ســال 
گذشته فروش آنها 500 
میلیارد تومــان بوده و ده 
میلیون دالر نیز صادرات 
داشتند. این در حالى است 

که 70 درصد پذیرفته شدگان، به کسب و کار پایدار رسیده 
و فعالیت کرده و مى کنند که گردش مالى این شرکت ها 
هزار و 400 میلیارد تومان و حجم قراردادهاى تحقیق و 

توسعه نیز بیش از 180 میلیارد تومان است.
کشمیرى ادامه داد: شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان 
تاکنون، 300 قرارداد تحقیقاتى و پژوهشــى داشته، که 
نزدیک به 900 فناورى، تجــارى و به عرصه محصول 
در بازار مبدل شــده و یا تکنولوژى براى بهره بردارى در 

صنعت و یا مجموعه تولیدى انجامیده است.
وى با بیان اینکه در صورت مساعد بودن شرایط، شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان در پنج ســال آینده در زمره 
هفت قطب اقتصادى استان اصفهان خواهد بود، گفت: 
مرکز رشــد نانو شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان، 

چندین سال اســت که به عنوان مرکز رشد نانو فناورى 
شناخته شده و برترین در کشور به شمار مى رود.

رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان تصریح کرد: 
تحویل زمین به شــرکت هاى دانــش بنیان به صورت 
بلندمدت نشان از کسب و کار و توسعه در شهرك علمى 
و تحقیقاتــى اصفهان دارد و تاکنــون از 160 پالك در 
پارك شــیخ بهایى، 98 پالك واگذار شده که 66 پالك 
به بهره بردارى رســیده که میزان سرمایه گذارى بخش 

خصوصى هم 350 میلیارد تومان بوده است و جالب اینکه 
در دوران رکود ساخت و ســاز، نرخ واگذارى در شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان در سه سال گذشته، افزایش 
یافته و به ارزش زمین ها نیز افزوده شده است. البته یک 
سوم ساخت و ساز متعلق به شهرك علمى و تحقیقاتى و 
بقیه متعلق به بخش خصوصى است و رعایت معمارى 

ویژه در شهرك، از اصول عمرانى ما به شمار مى رود.
کشمیرى گفت: فعال بودن در اکوسیستم کارآفرینى و 
نوآورى منطقه از دیگر مسئولیت هاى ماست که پارك 
کودکان با رویکرد اســتفاده دانش آموزان در این راستا 
راه اندازى شــده و تاکنون بیش از 150 هزار دانش آموز 

از آن بازدید کردند.
وى از برگزارى ایده شــو به صورت ماهیانه در مجامع 

علمى، فرهنگى و اقتصاد شهرى خبر داد و گفت: تاکنون 
31 ایده شو را در سطح استان اصفهان برگزار کردیم که 

این رویداد مهم، ابتکار استان اصفهان بوده است. 
رئیس شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان با اشاره به 
نقش و جایگاه ملى و استانى شهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهان گفت: به اعتبار اینکه شهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهان، کارآمدترین در حوزه فناورى است ما به بسیارى 
از مجامع ملى و اســتانى و حوزه هاى علمى و فناورى 
دعوت شده و دستاوردها را 
بیان مى کنیــم و حتى در دو 
سال گذشته، دو سوم افرادى 
کــه دور میز هیئــت دولت 
مى نشــینند از این شهرك 
در اصفهان بازدید کردند که 
این افتخارى بزرگ براى ما 

به حساب مى آید.
وى سپس جایگاه بین المللى 
شهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهــان را تشــریح کرد 
و افــزود: همــواره تالش 
کرده ایم تا با ارتباط و تعامل 
با مجموعه هاى بین المللى، 
شــهرك را بیــش از پیش 
در زمینه هــاى مختلــف، 
بشناســانیم و نقطه تکامل در این راستا، زمانى است که 
مجموعه هاى بین المللى در شهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهان استقرار یابند و حضور و بازدید مدیر کل یونسکو، 
نمود بارز فعالیت هاى اثربخش شهرك علمى و تحقیقاتى 

اصفهان است.
***

قائم مقام رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان در 
امور روابط عمومى و بین الملل هم به برگزارى ســى و 
پنجمین کنفرانس جهانى پارك هــاى علم و فناورى و 
مناطق نوآورى در سال 97 اشــاره کرد و گفت: یکى از 
مؤلفه هاى مؤثر دانش بنیان بودن در اجراى سیاست هاى 

اقتصاد مقاومتى، توجه به درونزایى و برون گرایى است.
حسن خاکباز افزود: براى اولین بار در جمهورى اسالمى 

ایران، شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان با همت و 
پشــتیبانى نهادهاى مختلف، توانســت میزبانى سى و 
پنجمین کنفرانس جهانى پارك هــاى علم و فناورى و 
مناطق نوآورى را با کســب حداکثر آراء اعضا، به دست 

آورد. 
وى با بیان اینکــه انجمن بین المللــى پارك هاى علم 
و فناورى داراى 400 عضو از 70 کشــور جهان است، 
افزود: این کنفرانس جهانــى، مهمترین و بزرگ ترین 
رویداد به شمار مى رود که در آن آخرین دستاوردها ارائه 
و متخصصان تبادل اطالعات کرده و با پارك هاى علم و 

فناورى جهان ارتباط برقرار مى شود. 
خاکباز خاطرنشان کرد: ما در ســال 2016 میالدى در 
مسکو، خواستار میزبانى این کنفرانس در ایران و اصفهان 
شده ایم و در این راســتا 60 مذاکره مستقیم با رؤساى 
پارك هاى فناورى جهان داشته ایم تا به آنها اثبات کنیم 
ما پیشرو و شایسته برگزارى این کنفرانس در اصفهان 
هستیم که در نهایت در جلسه مجمع و پس از رأى گیرى، 
از 85 عضو، 73 عضو رأى به برگــزارى این کنفرانس 
جهانى در سال 2018 در اصفهان دادند و این اتفاق بسیار 
خوبى بود تا شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان بیش از 
پیش شناخته شود. این در حالى است که از 40 پارك علم 
و فناورى در کشور، 30 پارك عضو انجمن جهانى علم 

و فناورى هستند.
وى با اشــاره به زمان برگزارى ایــن کنفرانس جهانى 
گفت: فراخوان مقاالت در چهار محــور اصلى و هفت 
محور فنى اســت. مهلت ارائه خالصه مقاالت هم سوم 
آبان ماه 96 مى باشد و قرار است در کنفرانس 45 مقاله 
به صورت شفاهى ارائه شود و در کنار آن نمایشگاه و... 

خواهیم داشت. 
قائم مقام رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان در 
امور روابط عمومى و بین الملل اظه ار داشــت: در سى و 
پنجمین کنفرانس، جمعى از رؤسا، مدیران و کارشناسان 
پارك هاى علم و فناورى جهان از 70 کشور به اصفهان 

مى آیند و در زمره مخاطبان ما هستند.
وى از متقاضیان خواست تا براى اطالعات بیشتر در این 
 www.iasp2018isfahan.com خصوص به ســایت

مراجعه کنند. 

اصفهان، میزبان مدیران پارك هاى علم و فناورى 70 کشور مى شود
ساسان اکبرزاده

نیاز خیابان هاى گوگد 
به آسفالت، جدى است

آزاده بیگى

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: مسئله مهم خانه هاى مسافر، مسئله 
نظارت و ساماندهى آنهاست که با ورود سازمان میراث 
فرهنگى مى توان نظارت بر قیمت و کارکرد را دنبال کرد.
فریدون اللهیارى اظهارداشت: سازمان میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى از سال گذشته تصمیم گرفته 
تا وارد گود ساماندهى خانه هاى مسافر شود تا هم بتوان 
از امکان این ظرفیت اســتفاده کرد و هم بتوان نسبت 
به ســاماندهى آن اقدام کرد. وى افزود: در قانون ایجاد 
و اصالح تأسیسات گردشــگرى به خانه هاى مسافر نیز 

اشاره شده است و خانه هاى شخصى نیزمى توانند یک 
ظرفیت مناسب باشند و بتواند به مسافران و گردشگران 

خدمت رسانی کنند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان با بیان اینکه به دنبال تقابل با هتلداران 
نیســتیم، بلکه به دنبال تعامل با آنها هســتیم، تصریح 
کرد: خانه هاى مسافر از این جهت اهمیت دارند که یک 
ظرفیت براى ســرویس دادن به گردشگران محسوب 
مى شوند و از طرف دیگر مى توانند موجب افزایش تخت 
اقامت در استان شوند و در استانى مسافرپذیر همچون 

اصفهان مى تواند یک اتفاق خوب به حساب آید. اللهیارى 
تأکید کرد: مسئله مهم خانه هاى مسافر مسئله نظارت و 
ساماندهى آنهاست که با ورود سازمان میراث فرهنگى و 
گردشگرى مى توان نظارت ها بر قیمت و کارکرد را دنبال 
کرد و در استانى مثل اصفهان که داراى خانه هاى خالى 
زیادى است، باید به سمت استفاده از آنها پیش برویم که 

به نظر مى رسد مى تواند یک تعامل برد- برد باشد.
وى خاطرنشان کرد: البته در شهرستان هاى بزرگ استان 
مثل اصفهان که هتل هاى زیادى داریم به این جمع بندى 
رسیده ایم که مجتمع هاى مسکونى و آپارتمانى را به هتل 

آپارتمان ها بدل کنیم، هرچند بحث تغییر کاربرى در این 
میان مطرح مى شــود که در حال رایزنى با شوراى شهر 
و شهردارى هســتیم تا این اطمینان را براى مسئوالن 

تأسیسات گردشگرى ایجاد کنیم.

آپارتمان ها، «هتل آپارتمان» مى شوند 

اســتاندار اصفهــان گفــت: تعداد 
گردشگران خارجى اصفهان تا دو سال 

آتى به یک میلیون نفر مى رسد.
رسول زرگرپور با بیان اینکه اصفهان 
جزو 10 شــهر دیدنى دنیا به شــمار 
مى رود، افزود: مدیریت استان اصفهان 
برنامه ریزى کرده است که تا دو سال 
آینده تعــداد گردشــگران خارجى 
را به یک میلیون نفر در ســال و تعداد 
گردشگران داخلى را به ده میلیون نفر 

در سال برساند.

تعداد گردشگران خارجى 
به یک میلیون نفر مى رسد

در صورت صدور مجوز توسط شهردارى اصفهان؛ 
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چراغ سبز کره اى ها براى 
ساخت راه آهن اصفهان- اهواز

در نشست وزراى راه و شهرسازى ایران و کره جنوبى 
بر همکارى طـرف کره اى در حوزه ریلى کشـورمان 
و همچنین ساخت و توسـعه راه آهن اصفهان- اهواز 

تأکید شد.

30هزار مصرف کننده 
مواد مخدر تحت درمان

بیش از 30هزار مصرف کننده مواد مخدر در اسـتان 
اصفهـان از خدمـات مراکز تـرك اعتیاد بهزیسـتى 

استفاده مى کنند.
معاون فرهنگى و پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان گفت: این تعداد مصرف کننده مواد مخدراز 
ابتداى امسـال تاکنون از خدمات 65مرکز سرپایى و 
80 مرکزاقامتى زیر پوشش بهزیستى استان استفاده 

کرده اند.
مجتبى ناجى با بیان اینکه در سال هاى اخیراستقبال 
مصـرف کنندگان مـواد از مراکـز ترك اعتیـاد بیش 
از 10در صـد افزایش داشـته اسـت، افـزود: درحدود 
120نفـر از مراجعه کنندگان بـه مراکز تـرك اعتیاد 
اسـتان زنان هسـتند. وى اشـاره به وجـود 120هزار 
مصرف کننده مواد مخدردر اسـتان اصفهـان  افزود: 
جوانان 21تا 29ساله باالترین میانگین مصرف مواد 

را دراستان دارند.
ناجـى آمـوزش در محله ها ى شـهرى و روسـتایى، 
محل کار، مهدهاى کـودك و مـدارس را از اقدامات 
این سـازمان براى کاهـش افزایش تعـداد مبتالیان 
به مواد مخدر اعالم کـرد و افزود: اسـتان اصفهان با 
فعالیت هاى فرهنگى، هم اکنون دررده 23کشـور از 

نظر تعداد مصرف کنندگان مواد مخدرقراردارد.

پایان کار سارق 300میلیونى 
خانه هاى اصفهان

سارق سـه میلیارد ریالى خانه هاى اصفهان در زمان 
فرار دستگیر شد.

رئیـس پلیس آگاهـى اسـتان اصفهان گفـت: در پى 
دریافت شـکایات مردمـى مبنى بر سـرقت از منازل 
درغرب شهر اصفهان، رسیدگى به موضوع در دستور 

کار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت.
 سرهنگ ستار خسروى اظهار داشـت: کارآگاهان با 
تحقیقات پلیسى، سارق را شناسـایى کردند و پس از 
هماهنگى با مقام قضائى در یک عملیات غافلگیرانه 
در حالى که قصد فرار به سـمت یکى از اسـتان هاى 

همجوار را داشت وى را دستگیر کردند.
در متهـم  داشـت:  بیـان  انتظامـى  مقـام  ایـن 

 بازجویى هاى پلیس به سرقت سـه میلیارد ریال اموال 
از منـازل شـهروندان در غرب شـهر اصفهـان اعتراف 
کرد. خسـروى ادامه داد: در بازرسـى از مخفیگاه سارق 
 ،LCD ،اموال مسـروقه بسـیار زیادى شـامل طال، نقره
لپ تـاپ، دوربیـن عکاسـى، پرینتر، اسـکنر، سـاعت، 
لوازم برقى، اسناد و مدارك و دیگر لوازم منزل کشف شد.

افزایش تخلفات در محدوده 
زوج و فرد

مدیر مرکـز مدیریـت و کنتـرل ترافیک شـهردارى 
اصفهان  گفت: مشـاهدات کارشناسـان این مرکز از 
سـامانه نظارت تصویـرى و رصد سـامانه هاى ثبت 
تخلف زوج و فرد ، نشـانگر افزایش تخلفـات در این 
محدوده بوده و این امر مشکالتى را براى عبور و مرور 

در محدوده مرکز شهر به وجود آورده است.
وى تاکیـد کرد:سـامانه ثبـت تخلـف زوج و فرد کما 
کان با دقت کامل شـماره انتظامـى خودورهایى که 
خارج از نوبت تعیین شـده وارد طرح مى شوند ، ثبت 
کرده و براى برخورد قانونى  به اجراییا ت راهور ارسال 
مى کند.همایـون یزدان پناه از شـهروندان اصفهانى 
خواست به منظور نظم بخشى و روان سازى ترافیک 
شـهر  و مواجه  نشـدن با جرائم  مربوطه، طرح زوج و 
فرد را که موجب عدالت و انضباط ترافیکى مى شود و 
از تراکم هاى مشـکل زا و تصادفات و ضایعات ناشى 
از آن در مرکز شـهر کاسته اسـت، دقیقا رعایت کنند 
تا خودشـان هم از آرامـش و روانى رفـت و آمدهاى 

شهرى لذت ببرند. 

خبر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
پروژه تئاتر شهر یک پروژه ملى به شمار مى رود و با توجه 
به وضعیت کنونى، آمادگى واگذارى تئاتر شهر به بخش 

خصوصى و شهردارى را داریم.
حجت االســالم والمســلمین حبیب رضا ارزانى درباره 
روند تکمیل پروژه تئاتر شــهر اصفهان اظهار داشــت: 
سالن تئاتر شهر یک پروژه ملى به شمار مى رود و اعتبار 
استانى ندارد و اگر اعتبار ملى براى پروژه تخصیص داده 
شود، کار آن آغاز مى شود و از طرف دولت اینگونه اعالم 
شــده که اولویت تکمیل با پروژه هاى 70 تا 80 درصد 
پیشرفت در کار است.وى افزود: با توجه به اینکه در کشور 

پروژ ه هاى نیمه تمام بسیار است و نوبت به این پروژه ها 
نمى رســد، کارى که ما مى توانیم انجام دهیم این است 
که به شهردارى و بخش خصوصى اعالم کنیم که براى 
ساخت پروژه اقدام کنند و بهره بردارى از آن را به صورت 

اختصاصى داشته باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: 25 هزار متر زمین در اختیار ما قرار گرفته 
است و ارشاد به دنبال کسب منفعت در این پروژه نیست 
و ما به دنبال ایجاد و رونق فضاى فرهنگى هستیم اما تا 
زمانى که فضاى اعتبارات کشور اینگونه است وضعیت 

پروژه همینگونه مى ماند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
گفت: هفت پایگاه واکنش ســریع هالل احمر در اصفهان 

تأسیس شد و مجوز دریافت کرد.
داریــوش کریمى اظهار داشــت: از حدود یکســال پیش 
جمعیت هالل احمر اصفهان تیم واکنش سریع تربیت کرد و 
دوره هاى آموزشــى را به آنها تعلیــم داد.وى افزود: در هر 
تیم واکنش سریع استان پنج نفر به صورت شیفتى فعالیت 
مى کنند. معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان تصریــح کرد: پــس از آن اقدام بــه آموزش تیم 
واکنش سریع در شعب شهرســتان ها کردیم که در ابتداى 
کار هفت شهرســتان را به صورت پایلوت انتخاب کردیم.

وى با بیان اینکه در هر تیم واکنش سریع شعب شهرستان، 
ســه نفر فعالیت مى کنند، ادامه داد: تیم هاى واکنش سریع 
در پایگاه هاى کاشــان، نایین، مبارکه، شهرضا، گلپایگان،

 نجف آباد و شاهین شهر مستقر مى شوند.
کریمى با بیان اینکه در آبان ماه، دوره آموزشــى براى این 
تیم ها در شعب و پایگاه ها برگزار مى کنیم، افزود:  در این تیم ها 
نجاتگران دوره هاى تخصصى مختلف آموزش مى بینند و 
با گذراندن دوره تکمیلى در بحث جاده، کوهستان، سیالب، 
آوار واسکان به حالت آماده باش در مى آیند.وى تصریح کرد: 
در نظر داریم که در 26 شعب تحت پوشش جمعیت هالل 

احمر اصفهان، تیم واکنش سریع مستقر شوند.

دریافت مجوز توسط
7 پایگاه واکنش سریع 

آماده واگذارى تئاتر شهر 
به بخش خصوصى هستیم

رئیس شوراى اســالمى شهر خوانســار گفت: فعالیت 
قانونمند و تالش بى وقفه توأم با صداقت در کار از جمله 
عواملى اســت که موجب رضایتمندى و همکارى آحاد 
مردم خواهند شد و این عوامل، کار را براى آزادسازى ها، 

نظم و آرامش شهر هموارتر مى کند.
هوشــنگ صانعى افزود: تقویت نیروى کارآمد و الیق 
و اســتفاده از همه ظرفیت ها در روند توســعه شهرى 
بســیار مؤثر خواهد بود. وى در ارتباط با حوزه بهداشت 
و ســالمت اظهــار داشــت: در حــوزه بهداشــت و
 ســالمت با داشــتن انجمن فعال به نام انجمن خیریه 
بیمــاران نیازمند و ارتباط مؤثر بــا خیرین نیک اندیش، 
گام هاى خوبى در این حوزه برداشته شده است. به طور 

مثال ساخت مجهزترین درمانگاه که در حال بهره بردارى 
است و خرید تجهیزات بیمارستانى و کمک به بیماران 
نیازمند، همه از طریق خیرین حوزه ســالمت در دست 

اقدام است.
صانعى در ادامه بیان کرد: یکى از مشــکالت در حوزه 
درمان، کمبود متخصصین در بیمارستان است که باعث 
بالاستفاده شدن برخى تجهیزات مدرن و اهدایى داخل 

بیمارستان شده است.
وى با اشاره به حوزه فرهنگى و آموزشى گفت: در حوزه 
آموزش پنج هزار متر فضاى آموزشــى پنــج هزار متر 
خوابگاه دانشــجویى با تجهیزات و نیز دانشکده فنى و 
حرفه اى دخترانه توســط خیرین احداث شــده است و 
در ســال جارى هم با تعهد یکى دیگــر از خیرین براى 
ســاخت خوابگاه دخترانه با بودجه 500 میلیون تومان 

اقدام خواهیم کرد. 
رئیس شوراى اسالمى شهر خوانسار مشکل مهم شهر 
خوانسار را در حوزه عمران و شهرســازى عنوان کرد و 
تصریح کرد: مشکالت ما بیشتر در حوزه پروژه هاى نیمه 
تمام شهرى است که یکى از آنها پروژه نیمه تمام خیابان 
کمربندى است که با عبور وسایل نقلیه سنگین از مرکز 
شهر باعث خطرات جانى و مالى بسیار و آسیب جدى به 
معابر شهرى شده است و حتى در ایجاد ترافیک شهرى 

نیز نقش داشته است.
وى ادامه داد: نبود شبکه فاضالب شــهرى با توجه به 
اختالف سطح شهر، نشت فاضالب به معابر را به دنبال 
خواهد داشت و تهدید بزرگى براى سالمتى مردم شهر و 

حوزه محیط زیست است.
صانعى با اشاره به حادثه ســیل ویرانگر در سال 66 در 

شهر خوانسار اظهار داشت: سیل ویرانگر سال 66 تلفات 
جانى و مالى بسیارى داشت و همین موضوع باعث نیمه 
تمام ماندن پروژه دیوار ساحلى شد که موجب جلوگیرى 
از تخریب سیل مى شــود و اگر این پروژه به اتمام برسد 
از حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینى چون ســیل 

جلوگیرى خواهد کرد.
وى نبــود اعتبــارات کافى بــراى اجــراى پروژه ها 
را موضــوع مهمى تلقى کــرد و گفت: اگــر اعتبارات 
براى توســعه شــهرى به حد کافى در اختیــار ما قرار 
مى گرفت با اجراى پروژه هایى چون آزادســازى برخى 
خیابان ها، آســفالت معابر و...، مشــکالت حل مى شد،  
که امیدواریم با کمک و مســاعدت مسئولین کارآمد و 
مشارکت مردم فهیم شاهد رشــد و توسعه بیشتر شهر 

خوانسار باشیم.

مشکل عمده خوانسار، پروژه هاى نیمه تمام شهرى است
آزاده بیگى

در بین میوه و صیفى جات این روزهاانار، خیار و لیموترش اندکى نسبت به 
هفته گذشته افزایش قیمت داشته اند. عالوه بر این نرخ میوه هاى تابستانه 

تقریبًا ثابت و همانند هفته گذشته است.
بر این اســاس، هر کیلو انار بین دو هزار و 500 تا چهارهــزار تومان، انواع 
آلو سیاه بین هزار تا ســه هزارتومان، انبه بین 11 تا 13 هزار تومان، انگور 
سیاه بین دو هزار تا ســه هزار و 200 تومان، انگور عسگرى بین هزار و صد 
تا دوهزار تومان، انجیرســیاه بین دو هزار تا ســه هزار و500 تومان، پسته 
تازه بین 17 تا 22 هزار تومان، پرتقال تامسون جنوب بین دوهزار و 500تا 
چهارهزار و 500 تومان، خربزه بین400 تا هزارتومان، خرمالو بین سه هزار 
تا چهارهزار تومــان، گالبى بیــن پنج هزارتــا 11 هزار تومــان، کیوى 

بیــن دو هــزار تــا ســه هــزار تومــان، مــوز خارجــى بیــن دو هزار 
و 400 تــا ســه هــزار و 500 تومــان، نارنگــى بیــن ســه هــزار تــا 
چهارهزار تومان، ســیب درختى بین هزار و 400 تــا دو هزار و 500 تومان 

قیمت دارد.
براســاس این گزارش، هر کیلو صیفى جات از جمله بادمجان نیز بین هزار 
و 700 تا دو هزار و 200 تومــان، بالل بین 700 تا دو هــزار تومان، بامیه 
بین سه هزار تا هشــت هزارتومان، انواع پیاز از 800 تا هزار و 600 تومان، 
خیــار بیــن 900 تــا دو هــزار و 500 تومــان، ســیب زمینــى بیــن
 700 تا هزار وصد تومان، ســبزى خوردن بین هــزار و 300 تا هزار و 800 

تومان قیمت دارد. 

مدیرکل راه آهن استان اصفهان از جذب و حمل اولین 
محموله محصوالت شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 

توسط ناوگان ریلى براى نخستین بار خبرداد.
رضا سادات حسینى  گفت: صنعت فوالد در همبستگى 
با صنعت راه آهن براى رونق صنعت و اقتصاد کشــور 
نقش کلیدى دارنــد و در این راســتا انتخاب راه آهن 
به عنوان گزینه نخســت حمل محصوالت ذوب آهن 
اصفهان همچون حمل مواد اولیه آن باعث بهبود روند 
فعالیت ها و بهینه سازى بهره ورى اقتصادى و افزایش 
ایمنى جاده ها و کاهش تلفات جاده اى و کاهش مصرف 

سوخت و آالینده هاى زیست محیطى خواهد شد.
وى ادامه داد: با توافــق صورت گرفته اولین محموله 
محصوالت ذوب آهن اصفهان بــه بندرعباس اعزام 
شد و تالش ما این اســت تا در راستاى تحقق اهداف 
برنامه ششم توســعه، با هدف افزایش سهم ریل در 
جذب و جابه جایى بارهاى مراکز عمده صنعتى استان، 
زمینه بهبود بســتر الزم جهت عملیاتى شدن این امر 

فراهم شود.

حمل محصوالت ذوب آهن  از 
طریق ریل کلید خورد

ثبات نسبى قیمت میوه هاى تابستانه

در همایش بزرگى بــه همت نیروى انتظامى اســتان 
اصفهان به ویژه پلیس راهــور از نمونه هاى ترافیکى، 
راکبیــن و رانندگان قانونمند با حضــور فرمانده نیروى 
انتظامى جمهورى اسالمى و دیگر مسئوالن تجلیل شد. 
فرمانده نیروى انتظامى جمهورى اسالمى ایران ابتدا از 
همه مسئوالن و برگزارکنندگان این همایش قدردانى 
کرد و گفت: اصفهان شــهر تمدن، فرهنگ، شهیدان، 
هنرمندان و ... اســت و در حوزه هاى مختلف در زمره 
بهترین ها در کشــور بوده و در دوران دفاع مقدس هم 
بهترین فرماندهان از جمله شــهیدان خرازى، میثمى، 
آقابابایى و... از این اســتان بودند و همه شهداى دوران 
دفاع مقدس، مدافع حرم و نیروى انتظامى استان از افراد 

شاخص و جهادگر بودند. 
سردار سرتیپ پاســدار حسین اشترى با اشــاره به شهید 
حججى هم گفت: شهید حججى تأثیر معنوى و فرهنگى 
در داخل و خارج کشور به وجود آورد و امروز یاد او براى همه 
آزادیخواهان یادآور رشادت است و او فقط به نجف آباد تعلق 

نداشت و این افتخار براى استان و کشور است. 
وى با بیان اینکه اســتان اصفهان، امروز باید در عرصه 
ترافیک در سطح کشــور با توجه به سوابق، قانونمدارتر 
و پیشگام تر باشــد، گفت: امروز در این همایش بزرگ، 
از برگزیــدگان ترافیکى، راکبین و راننــدگان قانونمند 

قدردانى مى شود که کار زیبایى است. 
فرمانده ناجا افزود: امروز اگر همــکاران من در نیروى 
انتظامى در برخى موارد سختگیرى مى کنند فقط براى 
حفظ سالمت مردم است و به دنبال افزایش جریمه و ارائه 

کارکرد نبوده و نیستیم. 
سردار اشــترى اظهار داشت: ســختگیرى مأموران ما 
در خصوص موتورســواران، در راستاى تأمین آرامش و 
آسایش خانواده هاى آنها بوده و ســعى داریم با اعمال 
قانون، کاهش جانباختگان را در جامعه عملیاتى سازیم. 

فرمانده ناجا گفت: امروز و پس از یک فرآیند ده ســاله، 
میزان جانباختگان در تصادفات، از 27 هزار نفر در سال 
به 17 هزار نفر در سال کاهش یافته ولى باز هم این تعداد 
بسیار زیاد است. این درحالى اســت که از هفته نیروى 
انتظامى سال گذشــته تا امســال هم 577 نفر از تعداد 

جانباختگان معادل 4 درصد کاهش داشتیم. 
سردار اشــترى از همه کســانى که در آگاهى دهى به 
مردم در این راستا تالش مى کنند قدردانى کرد و افزود: 
نیروى انسانى، جاده و خودرو از عوامل تصادفات به شمار 
مى روند که سهم نیروى انسانى در این میان بیشتر است 
و آگاه سازى، تشویق و ترغیب و رعایت قانون، مى تواند 

میزان این تصادفات را کاهش دهد. 
وى از وجود سه هزار و 400  مکان حادثه خیز در سراسر 
جاده هاى اصلى کشور تا چند سال پیش خبر داد و گفت: 
ممکن اســت تاکنون 500 نقطه حادثه خیز در کشــور 
اصالح شده باشــد که باید به این امر سرعت بخشید و 
از سوى دیگر خودروسازان باید خودرو ایمن تولید کنند 

و به صنعت خودرو توجه شود تا تصادفات کاهش یابد. 
فرمانده ناجا در ادامه افزود: حدود 8 درصد از وسایط نقلیه 
کشور در استان اصفهان بوده و یک میلیون و 400 هزار 
موتورســیکلت و یک میلیون و 300 هزار خودرو در این 
استان تردد مى کنند و این سهم استان اصفهان از حدود 

32 میلیون موتورسیکلت و خودرو کشور است.
وى گفت: میانگین جانباختــگان در تصادفات با خودرو 
در کشــور 44 درصد اســت که این میزان در اصفهان 
20 درصد بوده ولى در میزان جانباختگان در تصادفات با 
موتورسیکلت و عابرپیاده که میانگین کشور 53 درصد 
است این میزان در اصفهان حدود 80 درصد است که باید 

بیشتر در این زمینه کار و فعالیت صورت گیرد. 
***

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان هم با 

اظهار عالقه مندى بیشتر به نیروى انتظامى با فرماندهى 
سردار اشترى، از نیروى انتظامى بخاطر ایجاد امنیت و 
آرامش جامعه، تشکر کرد و گفت: باید به نیروى انتظامى 
احترام گذاشته شــود که یکى از راه هاى آن، کمک به 
این نیرو، در عمل است که رعایت مقررات راهنمایى و 

رانندگى از آن جمله به شمار مى رود. 
آیت ا... سید یوســف طباطبائى نژاد با بیان اینکه تلفن 
همراه حین رانندگى همراه بدى اســت، گفت: رعایت 
مقررات راهنمایى و رانندگى، مى تواند خطرات را کاهش 
دهد و بدینســان اســتان اصفهان مى تواند در کاهش 

تصادفات در کشور الگو باشد. 
وى بــه موتورســیکلت ســواران هم توصیــه کرد با 
تجهیز خــود به وســایل ایمنى و رعایت مقــررات، در 
کاهــش تصادفات بکوشــند و از فرماندهــى ناجا هم 
خواســت رعایت حال موتورسیکلت ســواران را کرده 
و همچــون خودروســواران بــا آنهــا رفتــار کننــد 
و از توقیف طوالنــى موتورها و تحمیــل هزینه هاى 
اضافى بکاهند و در خصــوص اجراى فرهنگ ترافیکى 
براى موتورســیکلت، گام به گام پیش رفتــه و کارها 

استمرار یابد. 

***
در این همایش بزرگ که اقشــار مختلف مردم، جمعى 
از مســئوالن، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، 
فرماندار اصفهان، نیروهاى نظامى و انتظامى، روحانیون، 
خانواده معظم شهدا و ... حضور داشتند استاندار اصفهان 
هم حمل و نقل شهرى و جاده اى را نیاز اساسى و حیاتى 
امروز همراه با تهدیدها و فرصت هــاى متنوع خواند و 
گفت: چون جان انســان ارزش دارد معموًال خسارات به 
صورت انسانى سنجیده مى شود. این درحالى است که 
در ایران در ازاى هر ده هزار خودرو، ما 37 کشته داریم و 

در بین 190 کشور در رتبه هاى پایانى هستیم. 
رسول زرگرپور اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید و در 
ســال 92 با تالش نیروى انتظامى و سایر نهادها، از 27 
هزار کشته در خسارات جانى و حوادث در کشور، امروز 
به کمتر از 17 هزار کشته رسیدیم که همین هم معادل 

تلفات زلزله هفت ریشترى است. 
وى ادامــه داد: در حمــل و نقل معمــوًال از یک مثلث 
مهندســى ترافیک، اعمــال قانون و آمــوزش بحث 
مى شــود که در اســتان اصفهان در مهندسى ترافیک 
اقدامات وسیعى صورت گرفته و تعداد دوربین هاى درون 

شهرى از 140 دوربین در سال 92 به هزار دوربین تا پایان 
سال جارى مى رسد. این درحالى است که تلفات انسانى در 
سال 95 نسبت به سال 94، صد نفر کاهش داشتیم و استان 

اصفهان در کشور در این خصوص رتبه اول را داراست. 
اســتاندار اصفهان از احــداث 65 کیلومتر خط BRT از 
ســال 92 تاکنون در اســتان اصفهان خبر داد و افزود: 
625 کیلومتر آزادراه و بزرگراه در بخش جاده اى با هفت 
هزار میلیارد ریال در حال ساخت است و تعداد دوربین در 
جاده ها از 36 دوربین در سال 92، تا پایان سال به 200 

دوربین مى رسد. 
زرگرپور همچنین اذعان داشت: در سال 92، در حوادث 
جاده اى شهرى و بین شهرى استان اصفهان هزار و 300 
نفر جان خود را از دست دادند که این میزان به هزار و 50 

نفر در سال گذشته کاهش یافت. 
وى البته دو پیشــنهاد یکى به فرمانده ناجا و دیگرى به 
مردم داشــت و گفت: از فرمانده ناجا بــا توجه به اینکه 
امکانات توزیع به صورت ملى اســت و امکانات نیروى 
انتظامى استان اصفهان به نظر مى رسد از حد استاندارد 
کمتر است مى خواهم امکانات بیشترى را به این نیرو به 
ویژه پلیس راهور استان اختصاص دهند تا براى ایمن تر 
شدن استان گام هاى مؤثرترى برداشته شود و از مردم 
شهیدپرور، متدین، داراى فرهنگ سیاسى - اجتماعى 
نیز مى خواهم در اعمال فرهنگ ترافیک تالش کنند و 
رسانه ها نیز براى ارتقاى فرهنگى برنامه ریزى کنند تا 
روزى برسد که شهر و استان اصفهان، ایمن ترین استان 

در کشور باشد. 
***

فرمانده نیروى انتظامى اســتان اصفهان هم به عنوان 
میزبان، خیرمقدم گفت و اظهار داشت: استان اصفهان 
عنوان پایتختى فرهنگ و تمدن را دارد و بر همین باور 
و انتظارى که ایجاد شد ما طرحى را پیش بینى کردیم و 
این همایش سامان داده شد تا از نمونه هاى ترافیکى در 

استان قدردانى شود. 
ســردار مهدى معصوم بیگى تصریح کرد: در این راستا 
حدود 38 هزار ذینفــع در این طرح شــامل عابرپیاده، 
موتورسیکلت ســواران و رانندگان خودرو شناسایى شد 
و مى خواهیم ثابت کنیم که اســتان اصفهان مى تواند 
در حوزه رعایت قوانین و مقــررات راهنمایى و رانندگى 
در کشور سرآمد، الهام دهنده و الگو باشــد. بنابراین با 
قدردانى از همکارى استاندارى و شهردارى و... در این 

مراسم از تعدادى مسئوالن و مردم قدردانى مى شود. 
در این مراســم از تمبــر یادبود تجلیــل از نمونه هاى 
ترافیکى و موتورب رقى تولید داخل با حضور مســئوالن 

رونمایى شد. 

تردد 2 میلیون و 700 هزار خودرو و موتورسیکلت در استان
فرمانده نیروى انتظامى در اصفهان عنوان کرد

ساسان اکبرزاده



0606آگهىآگهى 3064 سال چهاردهمچهارشنبه  26 مهر  ماه   1396

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100352205859 شماره پرونده: 9609980352200707 شماره 
بایگانى شعبه: 960736  خواهان آقاى سامان خسروى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى 
مهدى بوجنامى فرزند عبدالرضا به خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609980352200707 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/09/07 ساعت 12:30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حضار گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى 
کل اســتان اصفهان- طبقه 3- اتاق 354 م الف: 22973 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /7/623

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100351408084 شماره پرونده: 9609980351400388 شماره 
بایگانى شعبه: 960444 خواهان محمد ناصرى با وکالت سمیرا سلمانیان تهرانى دادخواستى 
به طرفیت خوانده سید عامر ترابى به خواسته مطالبه وجه سفته، مطالبه خسارات دادرسى 
و مطالبه خســارت تأخیر تأدیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609980351400388 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/08/29 ساعت 14:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نو در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م 

الف: 22970 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/624 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106794700573 شماره پرونده: 9609986794700273 شماره 
بایگانى شعبه: 960273 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: علیرضا کاظم زاده به نشانى 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/09/12 یکشنبه ساعت: 18:00 محل حضور: اصفهان 
چهارراه شــیخ صدوق، چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف 
درخصوص دعوى على اکبر حیدرى به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى 
در این شعبه حاضر شوید. م الف: 22962 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /7/626 

ابالغ وقت رسیدگى
در خصوص پرونده کالســه 960661 خواهان محمودرضا محمدى پور دادخواستى مبنى 
بر (نسخه ثانى پیوست) مطالبه به طرفیت صفیه میرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى 
مورخ 96/9/13 ســاعت 8 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 اصفهان، کنارگذر اتوبان شهید خرازى حدفاصل خ آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع شماره 3 
شورا شعبه 51 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: 22950 شعبه 52 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/627

ابالغ وقت رسیدگى
در خصوص پرونده کالسه 960443 خواهان یوسف نورى دادخواستى مبنى بر مطالبه به 
طرفیت هادى جعفرى تقدیم نموده است وقت رسیدگى براى مورخ 96/9/1 ساعت4 عصر 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتداى شیخ صدوق شــمالى مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان 
شعبه 2 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف: 22948 شعبه 29 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /628 /7

ابالغ وقت رسیدگى
در خصوص پرونده کالسه 960887 خواهان رضا مکتوبیان بهارانچى با وکالت مریم رضاپور 
مبنى بر مطالبه فاکتور به طرفیت حسن جزینى درچه تقدیم نموده است وقت رسیدگى براى 
روز سه شنبه مورخ 96/10/5 ســاعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خیابان چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 22943 شــعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/629 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610106797100873 شماره پرونده: 9609986797100458 شماره 
بایگانى شعبه: 960458 خواهان آقاى نوروز صادقیان دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى 
جالل ذوالفقارى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986797100458 شعبه 41 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 
یک) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/09/04 ساعت 18:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و در 
خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
دادگاه حاضر گردد. اصفهان خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى 
پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57  م الف: 22940 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/630

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9610100351007224 شــماره پرونــده: 9609980351000567 
شماره بایگانى شعبه: 960708 دادخواســت و ضمائم به زهرا داورى فرزند عباس  خواهان 
بانک صادرات دادخواســتى به طرفیت خواندگان زهرا داورى فرزند عباس، بتول داورى 
فرزند عباس و اکبر پنجه پور فرزند عباس به خواســته مطالبه خسارت و تامین خسارت و 
مطالبه خسارت دادرسى و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351000567 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/09/14 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان زهرا داورى 
فرزند عباس، بتول داورى فرزند عباس و اکبر پنجه پور فرزند عباس و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م 

الف: 22982 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/631

ابالغ وقت رسیدگى
شماره درخواست: 9610466837200014 شماره پرونده: 9609986837200943 شماره 
بایگانى شعبه: 961018 خواهان فاطمه جعفرى فرزند محمد دادخواستى به طرفیت خوانده 
ســیامک محمدى فرزند یحیى به خواسته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه هاى 
ع مومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى 
کل اســتان اصفهان طبقه دوم اتاق 216 ارجاع و به کالسه 9609986837200943 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/09/13 و ســاعت 10 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى و استماع شهادت شهود خواهان در شعبه حاضر گردد. م الف: 22985 

شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان /7/632

اخطار نظریه کارشناسى 
شــماره نامه: 1396009000645285 شــماره پرونده: 9309980350300792 شماره 
بایگانى پرونده: 962916 در خصوص پرونده اجرایى کالســه 962916ج/1 در راســتاى 
ماده 75 قانون اجراى احکام مدنى بدینوسیله به محکوم علیه سیدعلى عبادى نیا فرزند رضا 
نظریه کارشناس رسمى دادگسترى مبنى بر ارزیابى یک دســتگاه خودرو وانت دو کابین 

مزدا مدل 1384 به شــماره انتظامى 75 ه 687  ایرزان 13 به مبلغ 100000000 ریال مى 
باشــد در صورت اعتراض به نظریه کارشناســى ظرف مهلت 3 روز از انتشار آگهى به این 
اجرا مراجعه نمایید. م الف: 22988 رفیعى قاضى شعبه اول اجراى احکام مدنى شهرستان 

اصفهان /7/633

ابالغ
شماره ابالغنامه: 9610100351007219 شماره پرونده: 9609980351000180 شماره 
بایگانى شعبه: 960228 نظر به اینکه بانک سپه در پرونده 960228 ح/10 نسبت به دادنامه 
شماره 740- 96/5/24 این شعبه به طرفیت ســعید معماریان فرزند آزا تجدیدنظر خواهى 
نموده اســت و تجدیدنظر خواه آدرس تجدیدنظر خوانده را مجهول المکان معرفى نموده 
است لهذا در اجراى ماده 346 قانون آئین دادرسى مدنى به تجدیدنظر خوانده از طریق این 
آگهى اخطار مى گردد ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهى فرصت دارد، به دفتر این شعبه به 
نشانى اصفهان خیابان شهید نیکبخت دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه دوم اتاق 207 
مراجعه و ضمن معرفى نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را تحویل گرفته 
و چنانچه پاسخى به اعتراض ایشان دارد، کتبًا اعالم نماید در غیر اینصورت برابر مقررات 
اقدام مى گردد. م الف: 22983 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/634

ابالغ رأى
کالســه پرونده 950670 شــماره دادنامه 960479- 96/3/21 مرجع رســیدگى: شعبه 
27 شــوراى حل اختالف اصفهــان خواهان: محمد شــریعتى ریزى نشــانى: اصفهان 
سه راه ســیمین بلوار کشاورز کوى شــهید نجارپور بن بست آســمان پالك 58 خوانده: 
1- امیرحسین جهانبانى 2- اشــرف نورى نشــانى: هر دو مجهول المکان خواسته: الزام 
به انتقال یک دســتگاه پراید به شــماره انتظامى 228 ط 43 ایران 13 به انضمام خسارات 
دادرســى گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى محمد 
شریعتى ریزى به طرفیت 10 امیرحسین جهانبانى 2- اشرف نورى به خواسته الزام به انتقال

 یک دســتگاه پراید به شــماره انتظامى 228 ط 43 ایران 13 به انضمام خسارات دادرسى 
شــورا با بررســى محتویات پرونده و نظر به اظهــارات خواهان و مدارك اســتنادى از 
جمله قولنامه فــروش موضوع دعوى از ســوى خوانده ردیف دوم بــه خوانده ردیف اول 
و قولنامه فروش مــورخ 93/8/4 مبنى بــر خرید خودروى موصوف از ســوى خواهان از 
خوانده ردیف اول و همچنین با عنایت به عدم حضور خوانده در جلســه رســیدگى و عدم 
ارائه الیحه دفاعیه مبنى بر رد ادعاى خواهان، شــورا تسلســل ایــادى واگذارى خودرو 
را احراز و به اســتناد مــواد 219 و 220 قانــون مدنــى و 198 و 515 و 519 قانون آئین 
دادرســى مدنى رأى بر محکومیت خوانده ردیــف دوم به حضور در یکى ازدفاتر اســناد 
رسمى و انتقال سند رســمى خودرو پراید به شــماره انتظامى 228 ط 43 ایران 13 به نام 
خواهان و پرداخــت مبلغ 1/550/000 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 120/000 ریال
 هزینه نشــر آگهى صادر و اعالم مى نماید و درخصوص خوانده ردیف اول به اســتناد بند 
4 ماده 84 قانون آئین دادرســى مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد رأى 
صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و 20 روز 
پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در یکى از محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م 
الف: 22945 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)

7/636/ 

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 951383 شــماره دادنامه: 9609976794101567- 96/5/22 خواهان/ 
خواهانها: رسول شیخ زین الدین آدرس: خ زینبیه- شــهرك امام حسین بن بست شهید 
صدوقى پالك 260 خوانده/ خواندگان: رضا کاظمى  آدرس: مجهول المکان شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى رسول شیخ 
زین الدین به طرفیت رضا کاظمى به خواســته مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال وجه چک 
به شماره 801646، 279289 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه 
دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على 
رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا 
دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواده به پرداخت 
مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/500/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(95/11/3- 95/11/3) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از 
اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد. م الف: 22946  شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /7/637

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 94- 834 شــماره دادنامه: 94- 1021، 94/12/9 مرجع رسیدگى: شعبه 
41 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حسین شــفیعى گنجه فرزند محمدرضا نشانى: 
اصفهان- کالنترى 18 میرزاطاهر خیابان میرزاطاهر خوانده: 1- هادى اکبرزاده ف عابدین 
2- زهره سلیمانى ف بهیار نشانى: هر دو نفر مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید: رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى حسین شفیعى گنجه به طرفیت 
خواندگان 1- هادى اکبرزاده 2- زهره سلیمانى به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال 
بابت ضمانت وام ازدواج خواندگان مارالذکر که به دلیل عدم پرداخت اقســاط وام توســط 
خواندگان از حقوق خواهان کسر گردیده به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تأخیر 
تادیه. شورا با توجه به محتویات پرونده و ضمائم پیوســت از جمله پاسخ استعالم از بانک 
محال علیه به شماره 43190/172 که حاکى پرداخت اقساط توسط خواهان مى باشد دعوى 
خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستداً به مواد 198 و 519 و 522 و 515 رأى به محکومیت 
خواهان بالسویه به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و هفتاد و شش هزار و ششصد و دو ریال بابت 
اصل خواسته به انضمام مبلغ دویست و هشتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرسى و نشر آگهى 
به انضمام خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (94/10/2) لغایت زمان اجراى 
حکم صادر و نسبت به مازاد خواسته مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد 
دعوى صادر و اعالم مى دارد رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز بعد از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 22960 شعبه 41 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /7/638

ابالغ رأى
کالســه پرونده: 960366 دادنامه: 9609976793901716- 96/7/18 مرجع رسیدگى 
شعبه: 9 شوراى حل اختالف خواهان: مریم خادمى نشانى: خ پروین- خ هفت تیر- کوچه 
پردیس- بلوك 14 واحد 31 خوانده: الهام مروتى نشــانى: فعًال مجهول المکان خواسته: 
الزام به انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو ســوارى پراید مقوم به یکصد میلیون ریال 
به انضمام مطلق خسارات گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریۀ مشورتى 
اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت 
به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى خانــم مریم خادمى فرزند 
محمد به طرفیت خانم الهام مروتى فرزند حســین به خواســته الزام به انتقال سند رسمى 
یک دستگاه خودرو سوارى پراید به شــماره انتظامى 599 ب 96 ایران 67 مقوم به یکصد 
میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه 
خواهان مدعى هســتند براساس یک وکالت نامه محضرى به شــماره 830326 از وکیل 
قانونى خوانده یک دســتگاه خودرو ســوارى پراید به شــماره 275 س 94 ایران 77 و به 
شماره موتور 1710321 و شاســى s -2285949519 خریدارى نموده و پس از پرداخت 
تمامى ثمن معامله و اخذ وکالت از وکیل مربوطه نســبت به فــک پالك خودرو موصوف 
اقدام ودر حال حاضر برگ ســبز خودرو با تعویض شــدن پالك آن به شماره 599 ب 96 
ایران 67 از پلیس راهور اصفهان خوانده از انتقال ســند رســمى و قطعى به نام اینجانب 
امتناع نموده و با توجه به اخذ استعالم از پلیس راهور اصفهان مشخصات خودرو موصوف 
به نام خواهان اعالم گردید و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى (نشــر آگهى) در جلســه 
دادرسى شرکت ننموده و نسبت به دعوى مطروحه خواهان ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده 
لذا شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 10 و 35 و 219 و 220 و 
222 و 223 قانون مدنى و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به حضور در یکى ازدفاتر اسناد رسمى و انتقال ســند قطعى و رسمى یک دستگاه 
خودرو سوارى پراید به شــماره انتظامى 599 ب 96 ایران 67 به شماره موتور 1710321 
و شاســى s 1412285949519 رنگ نقراى مدل 85 و همچنین پرداخت یک میلیون و 
چهارصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى 
صادره غیابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 20 روز پس 
از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 22963 شعبه نهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/639

اجراییه
شــماره اجرائیــه: 9610426793900110 شــماره پرونــده: 9609986793900057 
حکــم  اجــراى  درخواســت  بموجــب   960057 شــعبه:  بایگانــى  شــماره 
مربوطــه بــه شــماره 9610096793901215 و شــماره دادنامــه مربوطــه 
9609976793900818 محکــوم علیــه احمدرضــا جعفــرزاده قهدریجانــى فرزند 
رمضانعلــى نشــانى: اصفهان- اصفهــان مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت 
مبلغ پنجــاه میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و 825/000 ریال بابــت هزینه

 دادرسى و هزینه نشــر آگهى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 
(94/11/5) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان سعادت پورکاظمیان فرزند نصراله نشانى: 
شهرستان فالورجان قهدریجان خ امام پشــت بانک ملى ك ش رمضانى منزل 4 دست 
راست کدپستى 8461813315 به انضمام نیم عشــر دولتى. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394). م الف: 22947 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)  /7/642

اجراییه
شماره: 1095/95 به موجب رأى شماره 9609976794600359 تاریخ 96/4/20 حوزه 16 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه احمد ولى پور 
شیشوان نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 36/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/750/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید 95/11/16 تا زمان وصول در حق خواهان عماد کاروان نشانى: اصفهان- 
بازار بزرگ سراى گلشن پالك 101 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق دولت. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 22954 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /7/643

اجراییه
شــماره اجرائیــه: 9610426793600051 شــماره پرونــده: 9509986793600392 
شــماره بایگانى شــعبه: 950393 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 
9610096793600393 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9509976793601486 
حکــم بــر محکومیــت خوانــدگان 1- عبداله صابــرى نشــانى: مجهــول المکان 
2- رمضــان شــهبازى نشــانى: مجهــول المــکان بصــورت تضامنى بــه پرداخت 
مبلــغ 32/514/523 ریــال بابــت اصــل خواســته و 1/371/430 ریــال بابــت 
هزینــه دادرســى و حــق الوکاله وکیــل نرگــس صادقى قهســاره فرزنــد مصطفى

 نشــانى: اصفهان- خیابان چهارباغ باال مجتمع باران طبقه پنجــم واحد 35 طبق تعرفه 
قانونى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ س ررســید چــک موصــوف (95/1/28) تا تاریخ 
اجراى حکــم در حق خواهان بانــک مهر اقتصاد (ســهامى عام) بــه نمایندگى علیرضا 
زمانى نشــانى: اصفهان پل آذر ابتداى خیابان توحید پالك 3 صــادر میگردد به انضمام 
نیم عشــر دولتى. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خــود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیــه اموال خود را

 شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالــى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له

بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى 
روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). م الف: 22959 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /7/644

فقدان سند مالکیت
شــماره: 1396/41/419878- 1396/7/4 نظر به اینکه ســند مالکیت ششدانگ پالك 
ثبتى شــماره: 153 فرعى از 7133 اصلى واقع در بخش 2 اصفهــان ذیل ثبت 4389 در 
صفحه 45 دفتر امالك جلد 43 به نام حســین صرامى تحت شــماره چاپى مسلسل ثبت 
و صادر و تســلیم گردیده است، ســپس وراث نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره 
وارده: 139621702023011557- 1396/06/19 بــه انضمــام د و برگ استشــهادیه 
محلى که امضاء شــهود آن ذیــل شــماره: 6897-96/04/06 به  گواهــى دفترخانه 9 
اصهفان رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجایى/ سرقت/ سهل 
انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهى مى شود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم با وجود 
ســند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض
 خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمای د 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 23220 صفائى 

رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /7/671

ابالغ وقت رسیدگى
 خواهان احمد حمداوى پور دادخواستى به خواسته الزام خوانده انتقال سند به طرفیت خوانده 
1.عزیزاله پارسایى 2.على رجبى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 671/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/09/04 
ســاعت 4عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود. 6284/ م الف شعبه 7 شوراى حل اختالف نجف آباد7/647 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغ نامه 9610103656502571شماره پرونده 9609983656500100  شماره 
بایگانى شعبه 960489 ابالغ  وقت رسیدگی دادخواست ضمایم به آقاى رضاشعبانى فرزند 
اسفندیار خواهان مهدى مختارى  دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى رضا شعبانى  فرزند 
اسفندیاربه خواسته مطالبه مبلغ 697/600/000ریال به انضمام خسارات دادرسى وتاخیر 

تادیه واعســار از پرداخت هزینه دادرسى مطرح که به این شــعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
کالسه9609983656500100شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان 
فالورجان ثبــت وبراي وقت رســیدگى   مورخه  96/10/11 ســاعت 10/30 صبح وقت 
رسیدگی تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آیین دادرسى مدنى به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشاراگهی میگردد تاخوانده ظرف یک ماه پس از انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست وضمایم دریافت ودر وقت مقرر فوق 
جهت رسدگى در دادگاه حاضر گردد .م الف: 670 دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى 

دادگسترى شهرستان فالورجان /7/683

 حصروراثت
آقاى شعبانعلى دهخدا بشناسنامه شماره 638باستناد شهادتنامه وگواهى فوت ورونوشت 
شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 1014/96تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان ابوالفضل دهخدابه شماره شناسنامه 1100427104در تاریخ 96/1/7در 
گذشته وورثه در هنگام درگذشت عارتند از 1-شبانعلى دهخدافرزند احمد شماره شناسنامه 
:638نسبت بامتوفى :پدر2-زهرا پهلوانى فرزند رضا شماره شناسنامه :1110نسبت بامتوفى 
:مادرپس از تشریفات قانونی درخواســت مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد درغیر اینصورت گواهی حصروراثت صادر خواهد شــد . م الف: 699 دبیر خانه 

شوراي حل اختالف شعبه اول شهرستان فالورجان /7/684 

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- احمدامیرزاده دادخواستى بطرفیت 
مهرداد شیرخانى به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 
813/96 ثبت گردیده نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.

مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شــورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده 
دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز دوشنبه مورخ 96/08/22 ساعت 3 جهت رسیدگى 
حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و 
ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. م الف: 6308 شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف 

آباد/7/686 

احضار
شماره ابالغنامه: 9610103655700452 شماره پرونده: 9609983655700615 شماره 
بایگانى شعبه: 960737 نظر به اینکه در پرونده کالسه 960737 ب 2 ف متهم غالمرضا 
شــجاعى ارزیل فرزند محمدرضا به اتهام کالهبردارى موضــوع نصراله صفدریان فرزند 
محمد مجهول المکان مى باشد لذا در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى و بدینوسیله به نامبرده ابالغ مى 
گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهى جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسى 
دادســراى عمومى و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور 
یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محسوب 
و مبادرت به اتخاذ تصمیم خوا هد شد. م الف: 702 بذرافشان بازپرس شعبه دوم دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان فالورجان /7/685

ابالغ
شــماره ابالغنامــه: 9610100362700484 شــماره پرونــده: 
9609980362700392 شماره بایگانى شــعبه: 960408 نظر به اینکه 
در پرونده کالســه 960408 د8 حسب شــکایت آقاى رحیم اشرف پور، 
آقاى حمید جهانبازى فرزند علودار متهم است به سرقت گوشى موبایل و 
از طرف این دادیارى تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه 
نقل مکان نمودن متهم و معلوم نبودن محــل اقامت وى ممکن نگردیده 
لذا بدین وســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى در شعبه 8 
دادیارى دادســراى عمومى و انقالب مجتمع شــماره 5 اصفهان واقع در 
خیابان شریعتى جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود. در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى، اقدام قانونى بعمل خواهد 
آمد. م الف: 22938 شعبه 8 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)  /7/635

 ابالغ وقت رسیدگى
شــماره درخواســت: 9610460354500047 شــماره پرونــده: 
9409980360001236 شــماره بایگانى شــعبه: 960936 شاکى 1- 
اسماعیل رحیمى فرزند رضا 2- عباس رحیمى فرزند محمدعلى شکایتى 
علیه بهــزاد صادقیان دائر بــر کالهبردارى تقدیــم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 119 دادگاه کیفرى 
دو شهر اصفهان (119 جزایى ســابق) واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ســاختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 343 ارجاع و به کالســه 960936 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1396/09/18 و ساعت 10/30 تعیین شده است و نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان مى باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى طبع و نشر 
مى شود و از متهم دعوت مى گردد جهت رســیدگى در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقى و دادگاه تصمیم 
مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 22967 شــعبه 119 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (119 جزایى سابق) /7/625

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامــه: 9610100354304955 شــماره پرونــده: 
9609980365600730 شماره بایگانى شــعبه: 960786  شاکى نرگس 
سجادى شکایتى به طرفیت فرهاد تاکى فرزند سیف اله به اتهام ترك انفاق 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى 
به شــعبه 117 دادگاه کیفرى دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 
458 ارجــاع و به کالســه 960786 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 
1396/10/06 ساعت 11:30 تعیین شده است که به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا متهم پس از اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 22977 شعبه 117 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (117 جزایى سابق) /7/622

ابالغیه
پرونــده:  شــماره   9610100370003460 ابالغنامــه:  شــماره 
9609980365500299 شماره بایگانى شعبه: 960162 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقى: حمید بخشى فرزند على تاریخ حضور: 1396/09/07 سه شنبه ساعت: 
9:00 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق 455 درخصوص شکایت مصطفى 
محمدشریفى و اسماعیل رمضانى علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف: 22980 شعبه 2 دادگاه کیفرى یک استان اصفهان 

(16 کیفرى استان سابق)  /7/621



اقتصاداقتصاد 07073064 سال چهاردهمچهارشنبه  26 مهر  ماه   1396

پژو 207 و دنا
500 هزار تومان گران شد

 بازار خرید و فـروش خودرو همانند روزهاى گذشـته 
با کسـادى فـروش روبه رو اسـت و همیـن موضوع 
باعث مى شـود تا تغییرات قیمتـى در این بـازار قابل 
توجه نباشـد. البته کاهش عرضه محصوالت توسط 
شـرکت هاى خودروسـاز هـم عاملى شـده تا رشـد 
قیمت ها در بازار به وجود آید اما به واسطه نبود مشترى 
این افزایش قیمت ها تأثیـرى در خرید و فروش انواع 

خودروهاى داخلى نداشته است.
درحال حاضردنا  با افزایش 500 هزار تومانى با قیمت 
44 میلیون و 200 هزار تومـان، پژو 207 دنده اى هم 
با افزایـش 500 هـزار تومانى بـا قیمـت 44 میلیون 
تومان و پژو 206 تیپ 2 با افزایش 300 هزار تومانى 
با قیمت 33 میلیـون و 900 هـزار تومـان به فروش 

مى رسد.

صندوق ارزى 
وارد بازار سرمایه مى شود

معاون سـازمان بورس و اوراق بهادار از شروع به کار 
اولین صندوق ارزى در بـازار سـرمایه در هفته آینده 

خبر داد.
على سـعیدى با بیان اینکه صندوق سـپرده کاالیى 
ایجاد شـده که کاالهـاى مبناى آن سـکه، زعفران، 
پسته و ... اسـت، اظهار داشـت:  اخیرا هم با توافق با 
معاونـت ارزى بانک مرکـزى و مسـئوالن این نهاد 
در صدد راه اندازى صندوق ارزى هستیم واگر کسى 
بخواهد در ارز هم سرمایه گذارى کند، لزومى ندارد در 

بازار فیزیکى یا نقد، ارز را خریدارى کند.
 

انشعاب هاى آب غیرمجاز 
کشور مجاز مى شوند

معاون راهبردى و نظارت بهره بردارى شـرکت آب و 
فاضالب کشـور گفت: بر اسـاس قانونى که مجلس 
تصویب کرده، افرادى که انشـعاب غیرمجـاز دارند، 
مى تواننـد با مراجعـه به شـرکت هاى آب و فاضالب 
بنابر ضوابطى نسـبت به مجـاز کردن انشـعاب خود 

اقدام کنند.
شـاهین پاك روح بـا بیان اینکـه نزدیـک 300 هزار 
انشعاب غیرمجاز در کشور وجود دارد، اظهارداشت:به 
طور کلى 23 میلیون انشعاب مجاز در کشور داریم که 
تعداد انشعاب هاى غیرمجاز در قیاس با انشعابات مجاز 
بسیار ناچیز است. وى ادامه داد: مشترکان مى توانند با 
پرداخت آب بها و رعایت قوانینى نسبت به مجاز کردن 
انشعاب  خود اقدام کنند و حتى مشترکانى که پروانه 
نداشته باشـند، به صورت موقت براى آنها تفاهم نامه 

انشعاب مجاز صادر مى شود.

 شماره پیامک هاى تبلیغاتى 
مزاحم، مسدود مى شود

وزیر ارتباطات با اشاره به وجود مزاحمت پیامک هاى 
تبلیغاتى گسـترده براى شـهروندان، از مسدود شدن 
شماره هاى پیام دهنده با گزارش پیامکى شهروندان 

به سامانه 195 خبر داد.
محمدجـواد آذرى جهرمـى گفـت: ایـن سـامانه 
گزارش هـاى مردمـى را درخصـوص مزاحمت هاى 
تبلیغاتى برخـى شـماره ها دریافت مى کنـد و پس از 
بررسـى هاى الزم توسـط مراجـع ذیصالح شـماره 

ریپورت شده و مسدود مى شود.

وزیر پیشنهادى نیرو 
تا  شنبه معرفى مى شود

احمد بیگدلـى، نماینده مجلس شـوراى اسـالمى از 
معرفى وزیر پیشـنهادى نیرو به مجلس تا روز شـنبه 
هفته آینده خبر داد و گفت: تا روز شنبه، رئیس جمهور 
وزیر پیشـنهادى خود براى وزارتخانه نیرو را معرفى 
کـرده و وى باید بـا حضـور در مجلـس برنامه هاى 
خود راجهت اخـذ راى اعتماد از ارائه دهـد. وى ادامه 
داد:نمایندگان نیز  10 روز فرصت دارند که مطالعات 
کامل و کارشناسـى را انجام داده و بررسى هاى الزم 

را داشته باشند.

ویترین

 مدیرکل اموال دولتى و اوراق بهادار گفت: وزارت اقتصاد 
با هماهنگى سایر سازمان ها گام هاى اساسى را در جهت 
تحول نظام امور مالیاتى و شفافیت امور مالى کشور بر داشته

 است.
قربان پور اظهار داشت: براى تحقق این امر در پروژه مذکور 
اقدام به هماهنگى و ایجاد زیرســاخت هــاى اطالعاتى 
کرده ایم که سامانه جامع اموال و دارایى هاى دولتى «سادا» 

براى مدیریت اموال طراحى شده است.
وى تصریح کــرد: فاز نخســت این طــرح در نیمه دوم 
ســال 94 عملیاتى شــده اســت که نتایج خوبــى را با 
خود به همراه داشــت و عملکرد این پــروژه هفته آینده 

اعالم خواهد شد.
مدیرکل اموال دولتى و اوراق بهادار گفت: ما قصد داریم تا 
دستاوردها و چالش هاى پیش رو را اطالع رسانى کنیم که 
باید برنامه ریزى هایى صورت گیرد تا همه اطالعات از بُعد 
کّمى و کیفى در سامانه سادا ثبت شود و بیش از 350 هزار 
از اموال و دارایى هاى دولت، تاکنون شناسایى و در سامانه 

مذکور ثبت و طبقه بندى شده است.
قربان پور ادامه داد:تاکنون نیمى از اموال دولتى شناسایى 
شده و دســتگاه هاى اجرایى فقط بهره بردار اموال دولتى

 هستند.

 یک عضو شوراى هماهنگى بانک هاى دولتى با بیان اینکه 
اگرچه در گذشته نرخ سود باال، تنها عامل تعیین کننده براى 
انتخاب بانک در ســپرده گذارى ها بود، اما اکنون ریسک، 

حرف اول را در گزینش سپرده مى زند.
على صالح آبادى با بیــان اینکه جابه جایــى عمیقى در 
ســپرده هاى بانکى پس از اجراى بخشنامه کاهش نرخ 
سود صورت نگرفته است، گفت: یکى از محاسن بخشنامه 
بانک مرکزى، برخورد با مؤسسات اعتبارى غیرمجاز و البته 
اعالم رسمى براى برخورد با بانک هاى متخلف در جریان 
پرداخت سودهاى باالســت؛ به همین دلیل اکنون مردم، 
موضع رسمى سیاستگذارى پولى را مى دانند و در جریان 

این داســتان ها، فهمیدند که مؤسسات غیرمجاز، ریسک 
باالیى دارند. وى  افزود: در گذشته شاید مردم به موضوع 
ریســک توجه نمى کردند و فقط هر کسى سود باالترى 
مى داد، مالك تصمیم گیرى براى مردم در سپرده گذارى 
قرار مى گرفت ولى در حــال حاضر همه مى دانند که فقط 
نرخ ســود مهم نیســت، پس مى توان به صراحت گفت 
که امروز، عاملى به نام ریســک در تصمیم سپرده گذاران 
مطرح شده است. وى تصریح کرد: در گذشته توجهى به 
ریسک سپرده گذارى مطرح نبوداما بانک مرکزى، موضوع 
مؤسســات غیرمجاز را حل کرده و البته این اتفاق، هزینه 

هم داشت.

تغییر در تصمیم گیرى مردم 
براى سپرده گذارى بانکى

شناسایى
 نیمى از اموال دولت

این روزها فصل کشت پاییزه ســال زراعى جدید آغاز شده 
است؛ اما گندمکاران همچنان چشم انتظار دولت و مسئوالن 
سازمان هاى مربوطه براى پرداخت مطالبات خود هستند و 
پرداخت دیرهنگام مطالبات گندم کاران نا امیدى و نارضایتى 

کشاورزان را در پى داشته است.
بر این اساس در حالى یک ماهى از فصل پاییز گذشته که 
بیشتر کشاورزان براى کشت زراعى سال جدید خود با مشکل 
روبه رو هستند و به دلیل عدم واریز باقیمانده مطالبات آنها، در 

حال حاضر دست کشاورز براى خرید نهاده هاى کشاورزى 
و آماده سازى سطح کشت خالى است. ضمن اینکه پرداخت 
نشدن بقیه مطالبات گندمکاران به دلیل عدم توانایى خرید 
بذر و کود و نیز عدم توان کشت به موقع، سبب خسارت به 
کشاورزان مى شود؛ بطورى که به نظر مى رسد با این رویه 

اقتصاد بخش کشاورزى امکان توسعه پیدا نمى کند.
همچنین نکته حائز اهمیت دیگر این اســت که بسیارى از 
کشاورزان براى کشت و کار خود از تسهیالت بانکى استفاده 

مى کنند و تأخیر در پرداخت اقساط، مساوى با افزایش کارمزد 
بانکى براى این قشر است. البته بازپرداخت وام هاى با نرخ 
سود باال در حالت معمولى از توان کشاورز خارج است، چه 
رسد به اینکه کارمزد بانکى و جریمه دیرکرد پرداخت اقساط 

نیز بر آن افزوده شود.
■■■  

حال آنکه این قبیل موارد همگى از جمله موانع موجود بر سر 
راه خودکفایى گندم  محسوب مى شود.اما به نظر مى رسد 

مادامى که سیاست خرید تضمینى از سوى دولت اجرا مى 
شود، برنامه ریزى براى بلندمدت چندان امکان پذیر نیست و 
جهت گیرى کشاورزان براساس اعالم قیمت خرید تضمینى 
هر محصول توسط دولت در ابتداى هر سال، تغییر مى کند.  

■■■  
براى حل این مشکل، در کنار سیاست خریدتضمینى نیاز 
به برنامه بلندمدت ترى اســت که در قالب سیاست قیمت 
تضمینى قابلیت اجرا داشته باشد. از این رو، به نظر مى رسد 
یکى از اثربخش ترین راهکارها در وصول مطالبات بخش 
کشاورزى، روى آوردن به سمت سیاست قیمت تضمینى 
و عرضه محصوالت کشــاورزى در بستر بورس کاال است 
تا ضمن کاهش بار مالى دولت و تأمین مالى سریع تر براى 
بخش کشاورزى در بســتر این بازار، مشکالت مذکور نیز 

مرتفع گردد.
در همین رابطه، یک عضو کمیســیون کشاورزى مجلس 
شــوراى اســالمى در بیان مزایاى اجراى سیاست قیمت 
تضمینى در بورس کاال بــراى محصوالتى همچون گندم 
اظهار داشت: طبق نظر کارشناســان و برنامه ریزان، این 
سیاست موفقى است و شــفافیت معامالتى، دسترسى به 
آمارهاى دقیق و وصول پول کشاورزان در اسرع وقت که در 
نهایت کاهش بار مالى دولت را به همراه دارد، از مهمترین 

مزایاى آن محسوب مى شود.
راضى نورى افزود: طرح قیمت تضمینى به دلیل تسویه دو 
سوم از پول کشــاورزان طى چند روز امرى مطلوب است و 
چنانچه یک سوم بقیه نیز توســط دولت به موفق پرداخت 
شود، طرح به صورت کامل و موفقیت آمیز اجرایى مى شود.

■■■  
به گفته وى، طرح قیمت تضمینى گندم که امسال از سوى 
هیئت دولت براى اجرا در چهار اســتان مصوب شده است، 

به نوعى تدبیر دولت براى حمایت از کشاورزان بوده است.
وى با بیان اینکه عرضه محصوالت مختلف در بورس کاال 
امکان انطباق بیشتر با قیمت هاى جهانى را فراهم مى کند، 
افزود: انجام معامالت کاالهاى مختلف در بورس موجب مى 
شود به تدریج قیمت ها به سمت واقعى تر شدن و هماهنگى 
بیشتر با بازارهاى جهانى حرکت کند که این خود یک مزیت 

مهم است.
وى با تاکید بر اینکه سیاســت قیمت تضمینى فشار مالى 
ناشى از اجراى سیاســت خرید تضمینى را از بودجه دولت 
کم مى کند، از پرداخت به موقع و عدم تأخیر پول کشاورزان 
سخن گفت. به گفته وى، کشاورزان به کمک انجام معامله 
محصول خود در بــورس مى توانند طى چنــد روز کارى 

مطالباتشان را از خریداران دریافت مى کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى آمار اشــتغال تابستان 
1395 تــا 1396 را درحدود 700 هــزار نفر اعالم کرد 
و با بیان اینکه تا پایان ســال قصــد جهت گیرى 900 
هزار شــغل را داریم، گفــت: 20 هزار میلیــارد تومان 
هزینه براى اشــتغال فراگیر در نظر گرفته شــده استو 
تالش داریم براى هر ایرانى یک کد اشــتغال تعریف 

کنیم.
على ربیعى   گفت: در پنج ماه نخست امسال 427 هزار و 
991 دفترچه اول بیمه صادر شده که آمار شغل رسمى را 
نشان مى دهد البته اشتغال غیررسمى هم وجود دارد که 
براى آنها دفترچه اى صادر نمى شود. وى با بیان اینکه 
20 هزار میلیارد تومان براى اشــتغال فراگیر امسال در 
نظر گرفته شده، افزود: 10 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
حمایت از بنگاه هاى متوســط به باال و 20 هزار میلیارد 
تومان براى اشتغال فراگیر با اولویت مناطق محروم در 

نظر گرفته شده و این میزان جدا از پول صندوق توسعه 
ملى براى حوزه روستایى و کشاورزى است. از این 20 
هزار میلیارد، 50 درصد ابالغ و بانک هایش نیز مشخص 

شده است.
ربیعى با اشــاره به آمار ریزش نیروى کار اظهارداشت: 
مورد دیگرى که تجزیه و تحلیل آمارى نشان مى دهد 
ریزش نیروى کار است،ما حدود 320 هزار ریزش نیروى 
کار داشتیم و با توجه به اینکه قیمت تمام شده یک شغل 
600 تا 700 میلیون تومان است، وقتى شغلى ریزش کند 
براى ما سخت است و این مسئله نشان مى دهد که باید 

به سمت تثبیت شغل برویم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى بــا بیان اینکه ریزش 
نیروى کار ما بیشتر در صنایع بزرگ است، افزود: ما باید 
روى اندازه بنگاه و نوع صنعت و جغرافیا تمرکز کنیم و 

برنامه اى براى تثبیت شغل داشته باشیم. 

رئیــس اتحادیه فروشــندگان پرنــده و ماهــى گفت: 
تولیدکنندگان مرغ براى هرکیلو گــرم مرغ 500 تومان 

ضرر مى دهند.
مهدى یوســف خانى در خصوص تغییــرات در بازار مرغ 
گوشتى اظهارداشــت: مرغ در حال حاضر کاهش قیمت 
شدید داشته و مرغداران با ضرر بسیار باالیى مواجه شده اند.
وى ادامه داد: مرغ در این ســه هفته اخیر با کاهش هزار 
تومانى به شــش هزار و 300تومان در خرده فروشــى ها 

رسیده است.
وى افزود: ایــن قیمت در واحدهاى دیگــر هم تغییرات 
داشته است ومرغ درب کشتارگاه پنج هزار و 700 تومان، 
در واحدهاى صنفــى پنج هزار و 850 تومــان و در خرده 
فروشــى ها شــش هزار و 300 تومان به فروش رسیده

 است.
یوسف خانى در رابطه با دلیل این افت قیمت خاطر نشان 
کرد: با شروع ماه مهر تقاضا بســیار افت کرد در حالى که 

عرضه بسیار باال است.
وى با اشاره به قیمت جوجه یک روزه تصریح کرد: قیمت 
جوجه یک روزه هم کاهش داشته و قیمت آن براى جوجه 
فروشان، کارخانه هاى جوجه کشى و تولید کنندگان مرغ 

مادر بســیار خوب اســت و به مبلغ هزار و900 تومان به 
فروش مى رسد اما مرغ هایى که اکنون وارد بازار مى شوند 
جوجه دوهزار و 500 تومانى هســتند و این ضرر متوجه 

تولیدکنندگان مرغ گوشتى است.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهى افزود: مرغداران 
بالغ بر 500 تومان ضرر متحمل شــده اند و مرغ براى آنها 
چهارهزار و 600تومان تمام مى شــود در حالى که چهار 
هزارتومان به فروش مى رسانند و این مسئله مرغداران را 

بسیار شکه کرده است.

محصول پســته نیز به عنوان یکى از محصوالت 
استراتژیک کشــور که نام ایران را در سطح جهان 
به عنوان تولیدکننده برتر مطــرح مى کند، یکى از 
محصوالتى است که بازار صادرات سنتى آن در اختیار 

عده اى خاص قرار گرفته است.
بدین ترتیب، طبق نظر فعاالن این حوزه، صادرات 
پسته ایران در انحصار مافیاى ثروت و قدرت است؛ 
بطورى که چند تن از بازرگانان ایرانى فعال در خارج از 
کشور ادعا مى کنند که شرکت هاى مهم جهان که در 
کار پسته فعالیت دارند، فقط از طریق اعضاى این مافیا 
قادرند معامالتى را در ایران انجام دهند و به دیگران 

اجازه داده نمى شود در این کار وارد شوند.

لزوم وجود یک متولى قوى در بازار
در همیــن زمینه، رئیــس هیئت مدیــره تعاونى 
تولیدکنندگان پسته و فعال بازار پسته با بیان اینکه 
محصول پسته هم قابلیت تازه خورى دارد و هم به 
عنوان خشکبار محسوب مى شــود، اظهارداشت: 
براى محصوالت کشاورزى اگر متولى و یک اتحادیه 
منسجم وجود نداشته باشد و یا شرکت هاى سهامى 
بازار را مدیریت نکنند، در فصل برداشت به دلیل عدم 
وجود امکان انباردارى محصول براى همه کشاورزان 
و باغداران و نیاز آنها به منابــع مالى، عرضه در بازار 
افزایش یافته و تعادل بازار به هم مى ریزد. زیرا باغدار 

به انبار ذخیره محصول و منابع مالى نیاز دارد. 
محمود بارانى افزود: به دلیل اینکه در بازار پســته 

اکثراً خرده مالکین و تولیدکنندگان در سطح کوچک 
هستند، به دلیل مشکالت مالى محصول خود را به هر 

قیمتى در بازار عرضه مى کنند.
وى با بیان اینکه در دنیا عرضه و تقاضا تعیین کننده 
واقعى قیمت اســت، تأکید کرد: نیمه نخست سال 
جارى با وجود تقاضا، متولى براى عرضه وجود نداشت 
به طوریکه برنامه ریزى الزم بــراى میزان تولید و 
تقاضاى وجود ندارند و همین عدم برنامه ریزى باعث 

مى شود تا در طول سال تعادل بازار به هم بخورد.
این فعال بازار پسته ادامه داد: این در حالى است که 
در آمریکا به عنوان کشور رقیب ایران در تولید پسته، 
ظرفیت هاى بازار به خوبى شناسایى مى شود و به 

همان میزان نیز عرضه صورت مى گیرد. 
به گفته وى در بازار محصوالت کشــاورزى مافیا 
وجود دارد و بازار پسته که یک محصول استراتژیک 
براى کشور محسوب مى شود، نیز از این امر مستثنى 

نیست.
بارانى با بیان اینکه بازار پســته در دســت بخش 
خصوصى است، عنوان کرد: 100 درصد بازار پسته 
از تولید و فــرآورى تا فروش و صادرات در دســت 
بخش خصوصى اســت و رتبه اول صادرات بخش 
کشــاورزى را در اختیــار دارد، از ایــن رو به لحاظ 
اهمیت ارزآورى براى توســعه بخش کشــاورزى، 
دولت باید زمینه صــادرات هدفمند این محصول 
را فراهم کرده و بازار داخلــى را به بازارهاى جهانى

 وصل کند.

دست کشاورزان
 براى کشت پاییزه خالى است

امکانپذیر نبودن برنامه ریزى بلندمدت با سیاست خرید تضمینى محصوالت کشاورزى

کاهش ناگهانى قیمت مرغ در بازار

برنامه ریزى براى اختصاص کد اشتغال به هر ایرانى

در روزهاى اخیــر افزایش نــرخ دالر و قاچاق دام، 
نگرانى هایى را ایجاد کرده، در حالیکه مرغ به دور از 

این هیاهو با افت قیمت روبروست.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى معتقد است که با 
اســتمرار افزایش نرخ دالر انگیزه افراد براى قاچاق 
دام باال مــى رود که کمبود دام زنــده در میادین در 
کنار کاهش واردات مجددا بازار گوشت  را به چالش 

خواهد کشید.
البته ناگفته نماند که در این میان مرغ تنها محصولى 
است که با کاهش شدید قیمت روبرو شد به گونه اى 
که در شرایط کنونى  با قیمت کمتر از نرخ مصوب ستاد 

تنظیم بازار در حال عرضه است.
  منصــور پوریان یک تامین کننده دام و گوشــت از 
کاهش واردات گوشت از آسیاى میانه خبر داد و گفت: 
در روزهاى اخیر افزایش نرخ دالر ، قیمت تمام شده 
واردات الشه گوسفندى از آسیاى میانه را باال برد که با 
وجود قیمت گذارى فعلى در بازار داخل، واردات  صرفه 

اقتصادى ندارد.
 وى افزود: بــا توجه به نوســان نــرخ دالر برخى 
واردکنندگان اقدام به واردات گوشت میش کردند که 
این امر به سبب عدم تعریف در قیمت گذارى تنظیم 

بازار موجب شد آنها با جریمه هاى روبرو شوند.
 به گفته پوریان، با وجود کاهش زایش دام در کشورها 
و نوســانات نرخ دالر، افزایش قیمت گوشت دور از 

انتظار نیست.
این  تامین کننده دام و گوشت ادامه داد: تنوع واردات 
تنها راه حل جلوگیرى از نوسان قیمت گوشت در بازار 
است چرا که در غیر این صورت به سبب تاثیر پذیرى 

نرخ ارز،  بازار گوشت آشفته خواهد شد.
 وى نرخ تحویل هر کیلو الشــه بره به توزیع کننده 
را 29 هزار تومان اعالم کرد و گفت: اکنون هر کیلو 
شقه گوسفندى با نرخ 31 هزار و 500 تومان ، ُگرده 
ران و ران بسته بندى با نرخ 42 تا 43 هزار تومان و در 
صورت تنوع واردات  هر کیلو  گوشت میش با نرخ 28 

هزار تومان به مشترى عرضه مى شود.

افزایش نرخ دالر 
گریبان گوشت

 را مى گیرد 

صادرات پسته در اختیار مافیاست

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 67 درصد از اشــتغال ایجاد 
شــده را متعلق به زنان دانســت و گفت: بررســى ها نشان 
مى دهد که زنان شــغل هاى با کیفیت ترى نسبت به مردان 

داشته اند.
على ربیعى افزود: از تابســتان سال گذشــته تا پایان تابستان 
امســال، بیش از 700 هزار شغل ایجاد شــده است که برخى 
استانها مانند خراسان رضوى عملکرد خوبى در ایجاد اشتغال 

جدید داشته اند.
وى تصریح کــرد: اشــتغال ایجــاد شــده، در بخش هاى 
مختلف اقتصــاد از جمله فنــاورى اطالعــات و ارتباطات، 
گردشگرى، خدمات لجســتیک و حتى ورزش و سالمت بوده 

است. 
ربیعى عملکرد اشتغالزایى در سال جارى را قابل قبول دانست 
و گفت: در پنج ماه نخست امسال 427 هزار و 991 دفترچه اول 
بیمه صادر شــده که با توجه به اینکه به ازاى هر شغل رسمى 
دو شغل غیررسمى ایجاد مى شود، عملکرد اشتغالزایى خوب 

بوده است. 
به گفته این مقام مســئول، امســال عالوه بر اعتباراتى که از 
محل منابع صندوق توسعه ملى براى اشتغالزایى در نظر گرفته 
شده اســت، 100 هزار میلیارد ریال تسهیالت براى حمایت از
 بنگاه هاى متوسط به باال و 200 هزار میلیارد ریال براى اشتغال 

فراگیر به تصویب رسیده است.

67 درصد
 اشتغال ایجاد شده 
متعلق به زنان است 
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آگهى مزایده

همراه گورکانى- سرپرست شهردارى زرین شهرهمراه گورکانى- سرپرست شهردارى زرین شهر

نوبت دوم

شهردارى زرین شهر به اســتناد موافقت نامه شــماره 183 مورخ 
1396/05/29 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى سوله 
و محوطه مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک واقع در بلوار جانبازان 
زرین شهر به صورت اجاره براى مدت یک سال از طریق مزایده عمومى 
اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان 

وقت ادارى 96/08/03 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

بدون شرح
 طرح: ایران کارتون
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 اپلیکیشن ایرانى مدیریت ساختمان

  مرگ تلخ   
  کودك 2 ساله رشتى

سى در بن بست!
وی 12

آگهى مناقصه عمومى
 شماره مجوز (3322، 1396)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهانروابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

نوبت اول

1- خدمات کنتورخوانى و توزیع صورتحساب مشترکین، اشتراك پذیرى، حســابدارى فروش، تنظیفات و نصب، تعویض، جمع آورى کنتور  و 
رکوالتور و... در سطح شهرستان خمینى شهر و توابع

2- میزان تضمین شرکت در مناقصه: 1/100/000/000 ریال (یک میلیارد و صد میلیون ریال) 
3- کد فراخوان: 1503624

4- نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
5- مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 96/08/06

مناقصه گران مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رســانى الکترونیکى شــرکت گاز اســتان اصفهــان به آدرس
 www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن هاى 5- 36271031- 031 امور قراردادهاى شرکت گاز استان اصفهان 

تماس حاصل فرمایند. 

شرکت گاز استان اصفهان

آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى 
خرید اکسیژن مایع مرکز آموزشى درمانى الزهرا (س)

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به 
آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005- 031 تماس حاصل فرمایند. 

م الف: 97484

آگهى مزایده (مرحله اول)

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

نوبت دوم

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1498 مورخ 96/07/15 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى شش دانگ قطعه زمین پالك 
ثبتى 238 فرعى از 2638 اصلى به مساحت 315/50 م.م با کاربرى مسکونى واقع در خیابان امام رضا (ع) طبق کارشناسى جمعًا به مبلغ 851/850/000 ریال به صورت 
نقدى اقدام نماید. شایان ذکر است ملک مذکور داراى پروانه ساختمانى به شماره 5969 مورخ 1394/12/26 به نام آقاى مهدى شیداییان آرانى و اعیانى مى باشد که 
برنده مزایده مى بایست نسبت به خرید اعیانى آن نیز اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده 

حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

آگهى مزایده نوبت اول

دهیارى کلهرود در نظر دارد نسبت به فروش یک مجموعه ادارى- تجارى و خدماتى خود مطابق لیست زیر از طریق مزایده 
اقدام نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از این مجموعه و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به دهیارى کلهرود- 
شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در روستاى کلهرود و یا با شماره تلفن 09139618913 تماس حاصل نموده و پیشنهادات 

خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 96/08/03 به دهیارى کلهرود تحویل نمایند.
الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 

* طبقه اول به مساحت 305 مترمربع شامل:
1. سوئیت گردشگرى (1) به مساحت 118 مترمربع
2. سوئیت گردشگرى (2) به مساحت 60 مترمربع
3. سوئیت گردشگرى (3) به مساحت 54 مترمربع

4. مشاعات (تراس، فضاهاى تقسیم، انبار و راه پله) به مساحت 73 مترمربع و پیشرفت فیزیکى در حد سفت کارى و نازك 
کارى بدون درب هاى چوبى و شیشه ى  پنجره ها و بدون کف فرش.

با پایه قیمت کارشناسى:
1. واحد ادارى با قیمت پایه 10/000/000 ریال

2. واحد خدماتى با قیمت پایه 10/000/000 ریال
3. واحد تجارى با قیمت پایه 11/000/000 ریال



1010فرهنگفرهنگ 3064 سال چهاردهمچهارشنبه  26 مهر  ماه   1396

جواد رضویان که آخرین حضورش در مجموعه هاى 
تلویزیونى به ســریال «همســایه ها» مهران 
غفوریان باز مى گــردد، مى گوید با 
اینکه خود را همیشــه فرزند 
تلویزیون مى دانــد اما به 
دلیل کم لطفى هایى که در 
این مدت در حق او شده، 
فعًال قصــد کارکردن در 

صداوسیما را ندارد.
ایــن بازیگــر فیلم ها و 
ســریال هاى طنز، درباره 
فعالیت هــاى بازیگرى 
اخیر خــود گفت: فعًال که 
با تلویزیون کار نمى کنم، 
اما فعالیتم را در ســینما 
ادامه مى دهم و به تازگى 
فیلم ســینمایى را با آقاى 
معیریان تمام کردم. فعًال 
تر جیح مى دهم فعالیتى 
در تلویزیون نداشته باشم.

این بازیگر دربــاره دلیل 
تصمیم خــود براى حضور 
نیافتــن در ســریال هاى 
تلویزیونى مى گوید: هر چند 
که خودم را تا ابد و همیشــه 
فرزند تلویزیون مــى دانم. به 
این علت با تلویزیون همکارى 
نمى کنم که دیگر بیشــتر از این 
به من کم لطفى نشود. چند وقتى 
بود که خیلى زیاد به من کم لطفى 
شد. تأکید مى کنم خیلى زیاد؛ خیلى 
چیزهــا را دیدم ولى دم نــزدم. ولى 
واقعًا دیگر تحمل نداشــتم. همیشه 
عاشــق تلویزیون بودم و هستم و دلم 
مى خواهد آنجــا کار کنــم، اما دیگر 
تحمل نداشــتم. خیلى با خودم کلنجار 
رفتم تا بگویم با تلویزیون کار نکنم. تازه 
باز هم تأکید کردم فعًال کار نمى کنم و

 نمى گویم هیچ وقت.
رضویان در پایان تأکید مى کند: قطعاً اگر 
باز هم شرایطى فراهم شود که بتوانم از 
طریق تلویزیون خدمت مردم را بکنم این 
کار را مى کنم. ولى فعًال ترجیح مى دهم 
به واسطه کم لطفى ها و یک بام و چند 
هوایى که در تلویزیون حاکم شده، با این 

رسانه کار نکنم. 

در حالى که به دلیل تعداد زیاد فیلم هاى در صف اکران، 
احتمال نمایــش فیلم «آینه بغل» با انتقاد ســازندگان 
برخى فیلم ها مواجه شده است، منصور سهراب پور تهیه 
کننده این فیلم در پاسخ به این انتقادها اعالم کرد که از 
ماه ها پیش برنامه ریزى هایى در مورد زمان اکران این 
فیلم سینمایى انجام شــده بود تا با نمایش این فیلم در 
پاییز امسال، رونق ســینماى ایران در این فصل حفظ 
شود. او همچنین عقیده دارد شخصى این هجمه ها را علیه 
«آینه بغل» به راه انداخته که خود نتوانسته وظایفش را 
به عنوان تهیه کننده براى یک فیلم سینمایى به درستى 

انجام دهد.
پس از هشدار رئیس کانون پخش کنندگان، در مورد نبود 
فیلم هاى پرفروش در پاییز امسال، برخى از کارشناسان 
سینما، از «لونه زنبور» و «آینه بغل» به عنوان فیلم هایى 
یاد کردند که مى توانند با اکران در پاییز امســال، کمک 

بسزایى به گیشه ســینماى ایران کنند. سهراب پور در 
رابطه با اکران «آینه بغل» مى گوید: در ابتدا تصمیم به 
اکران فیلم در نوروز داشتیم اما با توجه به حال بد اکران در 
پاییز و پیشنهادهایى که به ما ارائه شد، از اکران در نوروز 
صرف نظر کردیم و اکران را به آذر ماه موکول کردیم تا 
توانسته باشیم به سهم خود براى این فصل سینما اتفاق 

خوبى را رقم بزنیم.
تهیه کننده «من ســالوادور نیستم» همچنین بیان کرد: 
به شخصه چرخه ســینما را فقط مختص بخش تولید 
نمى دانم و معتقدم سینمادار هم از این صنعت جدا نیست 

و باید به منافعى برسد.
سهراب پور در ادامه به انتقادها اخیر در مورد اکران «آینه 
بغل» این گونه پاســخ مى دهد: هجمه هاى وارد شده به 
اکران فیلم «آینه بغــل» را درك نمى کنم اما مى دانم 
بخشى از آن به مشــکالت تولید فیلم برخى از دوستان 

بر مى گردد که مى خواهند با هجمه بــه آثار دیگر، بى 
کیفیت بودن فیلمشان را بپوشــانند، من مى گویم اگر 
توانایى آن را دارد که در این مســیر فعالیت کند افکار و 
انرژى خود را براى تولیــد فیلمى باکیفیت بگذارد تا بعداً 

دچار مشکل نشود.
تهیه کننده «ناردون» همچنین کنایه هایى هم به تهیه 
کننده «قاتل اهلــى»، مى زند و مى گویــد: البته روى 
سخنم به ســمت افراد با دغدغه اکران و داراى اثرى با 
کیفیت نیست بلکه منظورم کسى است که قدم اول در 
اعتراض به اکران «آینه بغل» برداشت، فیلم این دوست، 
از کارگردانى بسیار ارزشمندى برخوردار بوده اما خودش 
به عنوان تهیه کننده، با توجه به اینکه چارچوب و  وظایفش 
را نمى داند و نتوانسته آنطور که باید مسئولیتش را انجام 
دهد، کارى کرده تا اشکاالت اثرش را با هجمه به دیگر 

آثار جبران کند.

بازیگران جدیدى از جمله مهرانه مهین ترابى به تازگى 
جلوى دوربین سریال «آنام» رفتند.

سریال «آنام» به کارگردانى جواد افشار و تهیه کنندگى 
اسماعیل عفیفه تولید شبکه 3 سیماست که تصویربردارى 
آن به ستارخان رسیده است و گروه سریال در لوکیشنى 
در منزل یکى از شخصیت هاى داستان با نام «تیمور» 
مشغول به کار هستند. به تازگى نیز بازى مهرانه مهین 
ترابى، مجید واشقانى و کاظم بلوچى در این سریال آغاز 
شده است و این بازیگران جلوى دوربین رفته اند. تدوین 
و صداگذارى این ســریال به صــورت همزمان پیش

 مى رود و کار براى پخش در فصل پاییز امسال از شبکه 
3 آماده مى شود.

بازیگران این سریال شامل گلچهره سجادیه، سیروس 
گرجســتانى، علیرضا شجاع نورى، شــبنم قلى خانى، 
امیررضا دالورى، فریبا متخصص، ســیامک صفرى و 

الله مرزبان  هستند.

انتقاد آشپز معروف از شیوه اجراى برنامه هاى مختلف آشپزى در تلویزیون

برنامه آشپزى، خانه خاله نیست!

شــاید در تلویزیون وقتى نام غذا به میان بیاید اولین نامى که به یاد آوریم 
سامان گلریز باشــد. آشپزى که از حدود 20 ســال پیش در تلویزیون 
آموزش آشپزى مى دهد و  طى این سال ها ذره اى از شوق و هیجانش 
نسبت به مسئله غذا و آشپزى کم نشده است. وى به جز تدریس 
در دانشگاه هاى داخل کشور، سابقه تدریس آشپزى ایرانى 
در دانشــگاه اسالم شناســى و تاریخ زوریخ را هم دارد و 
مطالعات زیادى در طب آشــپزى ایرانى دارد و آن را 

اختراع ایرانیان مى داند. 
برنامه هاى آشــپزى در چند 
سال اخیر با اقبال زیادى از 
سوى مخاطبان مواجه 
شده اســت. به نظر 
شما سایه سنگین 
تبلیغات محتواى 
این برنامه ها 
تهدید  را 
نمى کند؟

متأســفانه برنامه 

سازان در برنامه هاى آشپزى اول از همه به سراغ تبلیغات رفتند و در کنارش 
آشپزى هم مى کنند.طرح  این برنامه را براى اولین بار من نوشتم. ولى مضمون 
و مفهومى که روى آنتن اجرا شد درست و آن چیزى که ما تعریف کردیم نیست. 
قرار نبود تبلیغات اینچنینى در آنجا داشته باشد. تبلیغات قرار بود به یک شکل 
ظریف، منطقى و زیبا در کنار برنامه قرار گیرد. البته تبلیغ در یک برنامه آشپزى 
یا تلویزیونى اصالً  کار غلطى نیست. قطعاً زمانى عمر یک برنامه باقى مى ماند 
که بتواند هزینه هاى خود را دربیاورد. من در برنامه هاى خود از ابتدا  تبلیغات را 
وارد نکردم. بلکه کم کم با توجه به اینکه مخاطبین ارتباط خوبى با برنامه برقرار 
کرده بودند شرکت هاى زیادى براى معرفى محصوالتشان در برنامه ابراز تمایل 
کردند. البته قبل از هرکدام از این معرفى ها، مطالعات زیادى انجام مى شد و تا 
از کیفیت محصول اطمینان حاصل نمى شد آن را در برنامه معرفى نمى کردیم. 
مثًال اگر چند کارخانه رب سازى درخواست تبلیغ در برنامه ما را مطرح مى کردند 
ابتدا رب هاى آنهــا را آزمایش مى کردیم و بهتریــن رب را هرچند که از نظر 

اقتصادى سود کمترى نصیب برنامه مى کرد، در برنامه معرفى مى کردیم.
مرز بین تبلیغات  و جنبه آموزشــى در برنامه هاى 

تلویزیونى کجاست؟
براى پاسخ به این سئوال برایتان یک مثال مى زنم. یک محصول تولید داخلى 
از آلومینیوم درست شده بود. براى طبیعت مضر نبود و هیچگونه مواد شیمیایى 
در آن به کار نرفته بود. ما در آن برنامــه تنها کارى که کردیم همین موضوع 
محیط زیســتى را عنوان کردیم. ما مى توانســتیم براى تبلیغ این محصول 
مثًال جایزه طرح کنیم. اما این نوع تبلیغ وســط برنامه آشپزى جذاب نیست. 
مى توانیم به جاى آن بگوییم که مثًال وقتى با این ماهى تابه آشپزى مى کنیم 
ســبزیجات 5درصد بیشــتر ویتامین هاى خود را حفظ مى کنند. در برنامه 
آشــپزى مى توان اینگونه تبلیغ کرد که آن هم باید با دانش و مدرك باشد. 
نمى توان در یک برنامه آشــپزى و در شــبکه ملى به مــردم بگویى از این 
قابلمه ســه تا بخر ولى چهار تا ببر! در برنامه مسابقه آشپزى نیز مى توان 
از محصوالت آن برند، طورى که نام آن مشــخص باشــد استفاده

 کرد.
برخى از برنامه ها شیوه پخت غذاهایى را 
در دستور کار دارد که در وضعیت کنونى، 

افراد بســیارى از جامعه قدرت دسترسى راحت و 
آسان به این گونه غذاها را ندارند. آیا این نکته مورد 

توجه تهیه کنندگان و برنامه سازان قرار دارد؟
طبعاً زمانى که درباره تهیه یک غذا برنامه اى مى سازیم و یا صحبت مى کنیم 
باید به فکر کسى که مثًال در سیستان و بلوچستان یا نقطه محروم دیگرى از 
کشور  است و مخاطب و بیینده احتمالى این برنامه است، باشیم. چگونه این افراد 
توانایى دسترسى به مواد غذایى و تهیه غذاى مورد نظر را دارند؟ برنامه آشپزى، 
خانه خاله نیست. همه جاى ایران این برنامه را مى بینند. ما باید حواسمان را 
نسبت به این مسئله جمع کنیم.  اما ممکن است این محصول یک دسر تولید 
داخل که پنج هزار نفر در کارخانه اش مشغول به کار هستند باشد. وقتى مى بینیم 
که فروشش در سیستان و بلوچستان بیشتر از تهران است مى توانیم در برنامه از 
آن براى پخت غذاهاى مختلف استفاده کنیم. اما زمانى هم هست که مثًال با 
آواکادوو آشپزى مى کنیم که در بازار تجریش 18 هزار تومان است. این آشپزى 

معنى ندارد.
یکى از اثرات برنامه هاى آشپزى، ذائقه سازى براى 
مخاطبان اســت. در برنامه هاى آشپزى چقدر این 

ذائقه سازى براى غذاهاى مقوى وجود دارد؟
متأســفانه خیلى این موضوع را در برنامه هاى آشپزى نمى بینم. مطالعه بین 
المللى و به روز بــودن و تحقیقات علمى در زمینه مــواد غذایى و دانش روز 
و اینکه کارشــناس برنامه با کانال هاى بهداشــت جهانى در ارتباط باشد را 
نمى بینم. من مدت هاســت در برنامه خود حتى  از حفاظت از منابع دریایى 
و بهره بــردارى بیش از حد بشــر از منابع طبیعى صحبــت مى کنم یا حتى 
اولین کســى بودم که در برنامه آشــپزى ام از تفکیک زباله صحبت کردم. 
چرا که معتقدم باید در برنامه هایمان آمــوزش دهیم چگونه از منابع طبیعى 
اســتفاده کنیم و  جلوى ریخته شــدن فاضــالب را در رودخانه ها بگیریم. 
این نباشــد که تنها براى نام خلیج فارس دلســوزى کنیم بلکــه باید براى 
وجودش هم دلسوزى کنیم. باید از محیط زیســتش با جلوگیرى از ریختن 
فاضالب و زباله در آن صیانت کنیم و مناطق حفاظت شــده را گســترش

 دهیم. 

تهیه کننده «آینه بغل»: 

با حمله به ما مى خواهند اشکاالت فیلم خودشان را بپوشانند

مهرانه مهین ترابى جلوى دوربین «آنام» رفت جواد رضویان:
 به دلیل کم لطفى ها 

فعالً با تلویزیون 
کار نمى کنم

جواد رضویان که آخرین حضورش در مجموعه هاى
تلویزیونى به ســریال«همســایه ها» مهران
غفوریان باز مى گــردد، مى گوید با
اینکه خود را همیشــه فرزند
تلویزیون مى دانــد اما به
دلیل کملطفى هایى که در
این مدت در حق او شده،
فعًال قصــد کارکردن در

صداوسیما را ندارد.
ایــن بازیگــر فیلم ها و
ســریال هاى طنز، درباره
فعالیت هــاى بازیگرى
اخیر خــود گفت: فعًال که
با تلویزیون کار نمى کنم،
اما فعالیتم را در ســینما
ادامه مى دهم و به تازگى
فیلم ســینمایى را با آقاى
معیریان تمام کردم. فعًال
تر جیح مى دهم فعالیتى
در تلویزیون نداشته باشم.
این بازیگر دربــاره دلیل
تصمیمخــود براى حضور
نیافتــن در ســریال هاى
تلویزیونى مى گوید: هر چند
که خودم را تا ابد و همیشــه
فرزند تلویزیون مــى دانم. به
این علت با تلویزیون همکارى
این نمى کنم که دیگر بیشــتر از
لطفى نشود. چند وقتى به من کم
بود که خیلى زیاد به من کم لطفى
شد. تأکید مى کنم خیلى زیاد؛ خیلى
چیزهــا را دیدم ولى دم نــزدم. ولى
واقعًا دیگر تحمل نداشــتم. همیشه
عاشــق تلویزیون بودم و هستم و دلم
مى خواهد آنجــا کار کنــم، اما دیگر
تحمل نداشــتم. خیلى با خودم کلنجار
رفتم تا بگویم با تلویزیون کار نکنم. تازه
هم تأکید کردم فعًال کار نمى کنم و باز

 نمى گویمهیچوقت.
رضویان در پایان تأکید مى کند: قطعاً اگر
باز هم شرایطى فراهم شود که بتوانم از
طریق تلویزیون خدمت مردم را بکنم این
کار را مى کنم. ولى فعًال ترجیح مىدهم
به واسطه کم لطفى ها و یک بام و چند
این هوایىکه در تلویزیون حاکمشده، با

رسانه کار نکنم. 

برنامه آشپزى، خا
جواد رضویان:

 به دلیل کم لطفى ها
فعالً با تلویزیون 

م

کار نمى کنم
على نصیریان درخصوص حضــور دوباره خود در 
جشنواره فیلم فجر گفت: امسال در فیلم «حکایت 
دریا» به کارگردانى بهمــن فرمان آرا حضور دارم و 
تا آنجا که مى دانم این فیلم به جشــنواره فیلم فجر 

امسال خواهد رسید.
وى درباره حضور خود در فیلم «حکایت دریا» افزود: 
البته بازى من در «حکایت دریا» بازى بسیار کوتاهى 
و در حد یک ســکانس اســت. این فیلم را به دلیل 
احترام فراوانى که براى بهمن فرمان آرا قائل هستم 
پذیرفتم و چــون آن را ندیــده ام در مورد کیفیتش 

نمى توانم نظر درستى بدهم.
بازیگر نقش «بزرگ آقا» درباره ایفاى نقش در فیلم 
«امپراتور جهنم» تصریح کرد: من این فیلم را نیز به 
صورت کامل ندیده ام اما بازى در این اثر بسیار دشوار 
بود. شــرایط جوى برف و باران کار ما را براى تولید 

این فیلم بسیار سخت کرده بود.
وى درباره اهمیت ســیمرغ بلورین جشنواره فیلم 
فجر تأکید کرد: من به عنــوان یک بازیگر بهترین 
عمل خود را انجام مى دهــم و واقعیت امر به هیچ 
وجه به جایزه و سیمرغ جشــنواره فکر نمى کنم و 

برایم مهم نیست.
بازیگر نقش «بزرگ آقا» درباره انتقادات فراوانى که 
به فصل دوم «شهرزاد» وارد شده خاطرنشان کرد: 
من تمام قسمت هاى فصل دوم را دیده ام. باالخره 
دوســتان تالش کرده اند و اثر ســاخته شده است. 
دیگر ترجیح مى دهم در مورد ســریال «شهرزاد»  

هیچ حرفى نزنم.

نصیریان: 
ترجیح مى دهم

 درباره «شهرزاد» 
دیگر حرف نزنم

وربین «آنام» رفت
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اگر آلرژى فصلى داشته باشید مى دانید که 
چقدر زجرآور است. عطسه، ســرفه، خارش چشم ها، گرفتگى 

بینى و دردهاى سینوسى؛ همه اینها عالئمى هستند که مى توانند غیرقابل 
تحمل هم بشوند. احتماًال داروهاى زیادى را امتحان کرده اید تا از شدت عالئمتان 

بکاهید، اما شاید هم از مصرف دارو خسته شده باشید. شواهدى وجود دارد که نشان مى دهد 
با راه حل هاى کامًال طبیعى هم مى توانید عالئم آلرژى فصلى تان را تخفیف بدهید. داروهاى 
تجویزى و غیر تجویزى زیادى براى مبارزه با عالئم شــبه ســرماخوردگى تب یونجه، رینیت 
آلرژیک یا آلرژى فصلى ساخته شده است. اما برخى از این داروها، عوارضى دارند. اگر عملکرد 
آنتى هیستامین را بدانیدt مى توانید بفهمید آنتى هیستامین هاى طبیعى چگونه مى توانند در 

فصل آلرژى به شما کمک کنند.بسیارى از داروهاى آلرژى به عنوان آنتى هیستامین 
عمل مى کنند اما غذاها و عصاره هاى گیاهى نیز هستند که تأثیراتى مشابه بر 

تولید هیستامین مى گذارند.

دوران باردارى یکى از دوران هاى زندگى افراد است؛ این 
دوره شرایط خاص خود را دارد و افراد باید از همه لحاظ 
مراقبت هاى الزم را انجام دهند زیرا هرگونه کار اشتباه 

باعث صدمه دیدن جنین مى شود.
 باردارى دوره بسیار حساسى است که طى آن مادران باید 
از همه لحاظ مراقب سالمتى خود باشند و توجه مادر به 
اصول بهداشتى و تغذیه اى، سالمت خود و جنین را البته 
با صرف نظر از مســائل ژنتیکى، تا حد زیادى تضمین 

مى کند.
مریم یاورى، متخصص طب سنتى و عضو هیئت علمى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفتگویى در باره درباره 

در دوران باردارى از باید ها و نبایدهاى تغذیه 
کــه نگاه طب ســنتى انجام  داده 

خوانید:مشــروح آن را در ادامه مى 
توصیه هــاى عمومى 

دوران باردارى کدامند؟
توصیه هایى که براى ســبک زندگى ارائه مى شود، 

تحت عنوان شش اصل اساســى براى حفظ تندرستى 
از آن یاد مى شــود و البته براى همه افراد اهمیت دارد 
اما در دوران باردارى باید مــورد توجه ویژه قرار بگیرند. 
اولین مورد آن خوردن غذاست؛ درباره آداب غذاخوردن 
یک مادر باردار اگر بخواهیم به طور خالصه اشاره کنیم، 
اهمیت دارد خانم باردار در هر وعــده غذایى، غذاهاى 
حجیم به مقدار زیاد مصرف نکنــد و از پرخورى در این 
دوران پرهیــز کند. خانم باردار چند نوع غــذا را نباید به 
صورت همزمان مصرف کنــد، غذاهاى خام را همراه با 
غذاهاى پخته استفاده نکند. گرسنگى طوالنى در دوران 

باردارى را هم توصیه نمى کنیم چون مضر است.

یک خانم باردار چه مــواد غذایى را باید 
اســتفاده و از خوردن چه غذاهایى باید امتناع 

کند؟
خوراکى هاى مناسب این دوران، خوراکى هاى سبک 
هســتند که هضم ســریع دارند مثل آش هاى ساده، 
شورباهایى که با زیره تهیه مى شود، گوشت بره و گوشت 
لطیف پرندگان که مورد توصیه است. خوراکى هاى میان 
وعده مى تواند سیب، به، گالبى، انار و بادام باشد، از این 
خوراکى ها در کتاب هاى طب سنتى به عنوان «حافظان 
جنین» یاد مى شود چرا که مصرف آنها باعث مى شود 
احتمال بــاردارى موفق را باالتر ببریــم. در این دوران 
مادران باردار مجاز نیســتند هر نوع خوراکى را استفاده 
کنند چون مصرف برخى از آنها احتمال سقط جنین را باال 
مى برد. بعضى از خوراکى ها مثل زرشک  درجنین ایجاد 

یص  مى کنند؛ افرادى که خطر نقا
سقط جنین دارند 
باید زعفران 

و 

روغن 
کنجــد 

را به صورت 
محدود مصرف کنند 

و از غذاهایى که رنگ هاى 
خوراکى دارند استفاده نکنند

طب سنتى خوردن غذاهاى تند یا تلخ را 
براى مادران باردار مناســب نمى داند، علت 

چیست؟
مصرف غذاهاى تند و تلخ شــانس بــاردارى موفق را 
کاهش مى دهد. برخى گــروه هاى  دیگر از غذاها مثل 
دارچین، آلوئه ورا، کرفس، گل گاوزبان، رزمارى و پونه 

هم احتمال سقط جنین را افزایش مى دهند.

تندى صرفاً در طعم غذا نیســت بلکه در 
بوهاى تند مثل عطرها و ادکلن ها هم است، آیا 
آنها هم همین تأثیرها را بــراى مادران باردار 

دارند؟
بله، استعمال عطرهاى تند بر اساس دیدگاه طب سنتى 

در دوران باردارى ممنوع است و توصیه نمى شود.

مادران بــاردار چه نوشــیدنى هایى را 
نمى توانند مصرف کنند؟

مصرف زیاد چاى، چاى پر رنگ و قهوه در دوران باردارى 
توصیه نمى شود.

غذاهاى تند و تلخ 
شانس باردارى موفق را کاهش مى دهد

مى دانید که  اگر آلرژى فصلىداشته باشید
چقدر زجرآور است. عطسه، ســرفه، خارش چشم ها، گرفتگى 

بینى و دردهاى سینوسى؛ همه اینها عالئمى هستند که مى توانند غیرقابل 
تحمل هم بشوند. احتماًال داروهاى زیادى را امتحان کرده اید تا از شدت عالئمتان 

شواهدى وجوددارد که نشان مىدهد  بکاهید، اما شایدهم از مصرف داروخسته شده باشید.
با راه حل هاى کامًال طبیعى هم مى توانید عالئم آلرژى فصلى تان را تخفیف بدهید. داروهاى 
تجویزى و غیر تجویزى زیادى براى مبارزه با عالئم شــبه ســرماخوردگى تب یونجه، رینیت 
آلرژیک یا آلرژى فصلى ساخته شده است. اما برخى از این داروها، عوارضى دارند. اگر عملکرد 
آنتى هیستامین را بدانیدt مى توانید بفهمید آنتى هیستامین هاى طبیعى چگونه مى توانند در

فصل آلرژى به شما کمک کنند.بسیارى از داروهاى آلرژى به عنوان آنتى هیستامین 
عمل مى کنند اما غذاها و عصاره هاى گیاهى نیز هستند که تأثیراتى مشابه بر 

تولید هیستامین مى گذارند.

C ویتامین 
ویتامین C، آنتى هیستامینى طبیعى است که به 

راحتى مى توانید پیدایش کنید. ویتامین C در بسیارى 
از میوه ها و سبزى ها به وفور وجود دارد و مکمل آن هم 

موجود است. ویتامین C به دلیل اینکه هیچ عوارضى ندارد 
و غیر سمى اســت، درمان بى خطرى براى آبریزى بینى و سایر 

عالئم ناخوشایند آلرژى فصلى محسوب مى شود.

 
گزنه

گزنه گیاهى معروف 
در طــب ســنتى اســت که 
آنتى هیســتامینى طبیعى نیز 

مى تواند باشد.

 

برومالئین
برومالئین ترکیبى است که معموًال 
در آناناس وجود دارد اما شما مى توانید 
فرم مکمل آن را هم مصرف کنید. 
گفته مى شود برومالئین در درمان 
بیمارى هاى تنفسى و التهاب هاى 

ناشى از آلرژى مؤثر است.

 کوئرستین
کوئرستین، آنتى اکسیدانى است که در پیاز، سیب و سایر میوه ها 

وجود دارد. مطالعــات گوناگونى، تأثیرات آنتى هیســتامین 
کوئرســتین را ثابت کرده اند. یک پژوهش نشــان داد 

کوئرستین حتى مى تواند با کاهش واکنش التهابى در 
راه هاى هوایى، عوارض جانبى آلرژى بر سیستم 

تنفسى را کاهش بدهد.

4  آنتى هیستامین طبیعى

بــا اینکه ســرما فاکتــور مســتقیم بروز 
ســرماخوردگى نیست، اما شــما را مستعد 
بیمارى مى کند. عواملى مانند خســتگى، 
اضطراب و اســترس روحــى، آلرژى هاى 
بینى و گلو نیز از مواردى هستند که به بروز 

سرماخوردگى کمک مى کنند.
معموًال درمان کامل ســرماخوردگى حدود 
پنج روز طول مى کشد اما اگر رژیم غذایى و 
روش زندگیمان را تغییر دهیم مى توانیم سیر 
بهبود این بیمارى ویروسى را سریع تر کنیم:

به اندازه کافى بخوابید
 وقتى مى خوابید و یا اســتراحت مى کنید، 
در واقع به بدنتان اجــازه مى دهید که همه 
انرژى خود را براى مبارزه با سرماخوردگى 
بکار گیرد. خوابیدن و استراحت کردن باعث 
مى شود عملکرد سیســتم ایمنى بدن شما 
افزایش یابــد و همه توانایى خــود را براى 

مبارزه با ویروس ســرما خوردگى استفاده 
کند. بنابراین حداقل هشت ساعت در شب 
بخوابید و عالوه بر آن در طول روز هم حتمًا 

چند خواب کوتاه داشته باشید.

قهوه ننوشید 
مصــرف نوشــیدنى هایى مثــل قهوه و 
چاى ســیاه غلیظ خــوددارى کنیــد. زیرا 
این نوشــیدنى ها بــه جاى آنکــه به بدن 
شما آبرســانى کنند، آب بدن شــما را کم 
مى کننــد. در عوض نوشــیدن آب زیاد به 
بدن شــما کمک مى کند که سموم و مواد 
زائد را ســریع تر دفع کند و باعث مى شود 
که خون و سلول هاى شــما به خوبى کار

 کنند.

سوپ مرغ بخورید
 این نوع ســوپ حــاوى ماده اى بــه نام 

سیستئین است که مى  تواند به بهبود مخاط 
و گرفتگى گلو کمک کند. همچنین خوردن 

آن مى  تواند از التهاب ریه  ها بکاهد.

ماست را فراموش نکنید
 ماســت و همچنیــن دیگر مــواد لبنى، 
سرشــار از روى، هســتند که بــه بهبود 
عملکــرد سیســتم دفاعى بــدن کمک

 مى  کنند.
مرکبات و توت هــا را به رژیم 

غذایى بیافزایید
 ایــن را بدانید کــه ویتامیــن C، جلوى 
سرماخوردگى را نمى  گیرد، اما خوردن میوه 
 هایى که سرشار از این ویتامین هستند، به 
شما کمک مى کند تا هر چه سریع تر بهبود 
یابید. همچنین این دست از میوه  ها اندکى 
خاصیت ضد حساسیت دارند که به کاهش 

ناراحتى  هاى تنفسى نیز کمک مى  کنند.

از ادویه  جات بهره ببرید 
 سیر، زردچوبه، فلفل تند و سایر ادویه  جات 
طعم دهنده مى  توانند منجر به باز شــدن 

مجراهاى تنفسى و سینوسى شوند.
 

گوشت قرمز و غذاهاى دریایى 
مصرف کنید 

این دســته از موادغذایى را به دلیل میزان 
پروتئین موجود در آنهــا انتخاب کنید و به 

خاطر داشته باشید که آنها منابع 
غنى روى هستند.

راه هایى براى درمان سریع سرماخوردگى
خاط
ردن

بنى، 
هبود 
مک

ژیم

لوى
 میوه 
د، به

هبود 
دکى
هش

د.

از ادویه  جات بهره ببرید 
 سیر، زردچوبه، فلفل تند و سایر ادویه  جات 
طعم دهنده مى  توانند منجر به باز شــدن 

مجراهاى تنفسى و سینوسى شوند.

گوشت قرمزو غذاهاى دریایى 
مصرف کنید 

این دســته از موادغذایى را به دلیل میزان 
آنهــا انتخاب کنید و به  پروتئین موجود در

خاطر داشته باشید که آنها منابع 
غنى روى هستند.

سرماخوردگى

آب داغ، کمى عسل و چندقطره لیمو، مى تواند معجزه 
کند. حتمًا شــما هم این ادعا را شــنیده اید. ایرانیان، 
هندى ها و چینى هاى باســتان، معتقدند که نوشیدن 
آب گرم، به ویژه اگر با لیموى تازه و عسل ترکیب شده 

باشد، به  بدن شما فواید بسیارى مى رساند.
شاید شما هم با اســتفاده از یافته هاى آنها، بتوانید از 
بیمارى هاى شایع این فصل مصون بمانید. پس بهتر 

است این مطلب را با دقتى بیش از همیشه بخوانید.

از ادویه  جات بهره ببرید 
افزایش وزن یکى از مشکالت شایع در پاییز و زمستان 
است. شــمایى که به بهانه خنک شدن هوا و وزیدن 
باد یا به دلیل زود تاریک شــدن هوا، از ورزش کردن 
پرهیز مى کنید، احتماال تا شــروع فروردین ماه، چند 
کیلویى وزن اضافه مى کنید؛ اما اگر به توصیه محققان 
عمل کنید و صبح تان را با آب گرم و لیمو شروع کنید، 
بدن تان براى ســوزاندن انرژى بیشــتر در طول روز 

آماده مى شود.

سینوزیت نمى گیرید
نوشــیدن آب گرم، یکى از راه هــاى خانگى درمان 
ســینوزیت و از بین بــردن عفونت هاى تنفســى 
است. نوشیدن آب گرم به شــما براى تخلیه مخاط 
بینى کمک مى کنــد و نمى گذارد که ســینوزیت و 
سرماخوردگى، روزهاى سختى را براى تان به ارمغان 

بیاورد.

دندان هاى تان نمى پوسد
خوردن آب گرم و ســرد در فاصلــه اى کوتاه براى 
دندان ها مضر استt اما به گفته محققان، با نوشیدن 
آب گرم مى توانید مینــاى دندان تان را تقویت کنید. 
ازنظر محققان، نوشــیدن آب گرم، عمر دندان هاى 

ترمیم شده را هم بیشتر مى کند.

غذاى تان بهتر هضم مى شود
براى جلوگیرى از ســوءهاضمه، یبوســت و دیگر 
مشکالت گوارشى، سراغ آب گرم بروید. آب گرم روده 
را تحریک مى کند و دستگاه گوارش شما را به تحرك 
بیشتر وامى دارد. البته اگر روده هاى تان پرکار شده اند 
یا دچار اسهال شــده اید، نباید ســراغ این نوشیدنى

 بروید.

سموم بدن تان دفع مى شود 
یکى از راه هاى بیرون رفتن ســموم از بدن، تعریق 
اســت و اگر به طور منظم، ترکیب آب گرم و لیمو را 
بنوشید، بدن تان آسان تر این سموم را از پوست شما 

بیرون مى فرستد.

درد نمى کشید 
آب گرم، یک مسکن طبیعى است. وقتى یک لیوان 
آب گرم مى نوشید، جریان خون در بافت هاى بدن تان 
افزایش پیدا مى کند، عضالت تان آرام مى شوند و کمتر 

احساس درد مى کنید. 

هر ساعتى که از آغاز فصل پاییز مى گذرد، رفته رفته 
ذرات معلق در هوا بیشتر و بیشتر مى شوند

آذر وفــادار، متخصص تغذیــه در ارتبــاط با کمتر 
آسیب دیدن بدن در برابر آلودگى هوا گفت: مصرف 
سبزیجات پهن برگ و میوه هاى حاوى ویتامین C را 
فراموش نکنید، نوشیدن شیر سبب پاك شدن سیستم 

گوارش بدن شده و به دلیل باال رفتن میزان کلسیم 
سیستم ایمنى نیز تقویت مى شــود، انواع خشکبار و 
فرآورده هاى دریایى نیز به دلیل اینکه حاوى مقادیر 
باالى ویتامین E و فســفر هستند، سبب ایمن شدن 
بدن شما در برابر برخى بیمارى هاى ناشى از آلودگى 

هوا خواهند شد. 

متخصصان معتقدند ترکیب EGCG موجود در چاى 
سبز مى تواند به پیشگیرى از بیمارى آلزایمر کمک 
کند. هرچند نتایج مطالعات متعــدد تاکنون حاکى 
از ارتباط چاى ســبز با کاهش خطر ابتال به آلزایمر 
بوده، اما مکانیزم نهفته در ایــن ارتباط پیش از این 

نامشخص بوده است. 
آلزایمر بیمارى پیشرونده عصبى است که با کاهش 

قدرت حافظه و تفکر و بروز مشکالت رفتارى شناخته 
مى شود. علت دقیق بیمارى آلزایمر مشخص نیست 
اما کارشناسان معتقدند بتا آمیلوئیدها نقش کلیدى در 
این زمینه بازى مى کنند. این پروتئین ها به یکدیگر 
مى چسبند و پالك هایى را شــکل مى دهند که این 
پالك ها ارتبــاط بین ســلول هاى عصبى را مختل 

مى کنند. 

چرا باید روزتان را با آب گرم شروع کنید؟

تغذیه در هواى آلوده

چاى سبز از آلزایمر جلوگیرى مى کند

افرادى که دیابــت دارند باید بیــش ازدیگران مراقب 
سالمتى و خوراك خود باشند افراد دیابتى ضمن اینکه 
باید از خوردن زیاد میوه هاى شــرین خوددارى کنند، 
نمى توانند به طور مطلق مصــرف این میوه ها را حذف 
کنند. از همین رو بهتر اســت از میوه هایى مثل سیب، 

خیار، انگور قرمز استفاده کنند.
بیماران دیابتى باید غذاهاى اصلــى و میان وعده ها را 
در ساعات معینى مصرف کنند و تعداد و میزان مصرفى 
غذایى خود را زیر نظر پزشــک افزایش دهند. همچنین 
افراد  دیابتى باید ازمواد خوراکى که داراى مواد نگهدارنده 

است خوددارى کنند.
همچنین میوه هاى فصل و میــوه هاى که داراى رنگ 
غلیظى هستند براى پیشــگرى و براى بیماران دیابتى 
مفید است به طور مثال انگور قرمز و یا انار قرمز بهتر از 

سفید رنگ آن است .
افرادى که دیابت دارند نباید از میــل کردن میوه هاى 
شیرین پرهیز کنند چرا که بدن آنان نیز به این مواد غذایى 
احتیاج دارد وآنان نیز بایددر رژیم غذایى خو د باید روزى 

سه تا پنج بار میوه مصرف کنند.

دیابتى ها مصرف 
میوه هاى شیرین را  

حذف نکنند
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نصف جهان  سپاهان به شدت در چند پست نیاز به تقویت 
دارد. دست بســته آنها در فصل نقل و انتقاالت و اینکه 
بازیکنان برجسته ایرانى آزاد و آماده قرارداد نیستند آنها 
را وسوسه کرده تا نیم نگاهى به لیست خروجى دیگر تیم 
ها در نقل و انتقاالت زمستانى بیاندازد، نگاهى که بیشتر 
متوجه استقالل است. به هر حال آبى هاى تهران در این 
فصل، بازیکن شاخص کم ندارند و خروجى هاى آنها که 
با دیدگاه هاى «وینفرد شفر» همخوانى ندارند هم مى 

توانند بازیکنان باکیفیتى باشند.
نگاهى بیاندازیم به  بازیکنانى که احتماًال مورد  خواست 
سرمربى آلمانى استقالل نیســت و آنهایى که ممکن 
است در رادار باشگاه ســپاهان براى جذب قرار بگیرند. 
در روزهاى اخیر رسانه ها در این مورد گمانه زنى هاى 
مختلفى داشته اند.شفر در حالى کار خود را با استقالل 
شروع کرد که انتظار مى رفت بتواند در همین فرصت 
اندك تغییرى هــر چند کوچــک در روند 
بازى آبى پوشــان ایجاد کند اما این تیم 
در نخستین تجربه شــفر در ورزشگاه 
آزادى برابر فوالد به تساوى بدون گل 
رسید و بدتر از نتیجه اینکه نتوانست 
نمایش قابل قبولى داشته باشد. 
بازى ســرد و کسل کننده 
استقالل در ورزشگاه آزادى 
و روند برخــى از بازیکنان 
این تیم که از ابتداى فصل 
نتوانســته اند انتظــارات را 
برآورده کنند شفر را در همین 
روزهاى آغازین به این نتیجه 
رســانده که در  اولین فرصت 
دست به خانه تکانى بزند. خانه 
تکانى که مى تواند تغییرات 
گســترده اى را در تیــم 
اســتقالل به همراه 

داشته باشد.

بى تردید هستند بازیکنانى که به آنها فرصت کافى هم 
داده شده اما نتوانســتند انتظارات را با پیراهن استقالل 
برآورده کنند. بازیکنانى کــه در دوران حضور علیرضا 
منصوریان هم کمتر از حد انتظار ظاهر شــدند و افت 
کیفى آنها در نهایت به افت کیفى تیمى منجر شــد تا 
آبى هاى پایتخت یکى از ضعیف ترین مقاطع تاریخى 
خود را تجربه کنند. راهکار شفر باتجربه، خانه تکانى در 
استقالل است. آن هم خانه تکانى در اولین فرصت در 
نیم فصل و با باالترین کیفیت. در همین راستا مى توان 
گفت کم نیستند آبى پوشانى که نامشان در دفترچه شفر 
یادداشت شده و کاندیداى نزدیک شدن به در خروجى 

باشگاه هستند.
مجتبى جبارى را شــاید بتوان اولین جدا شده استقالل 
دانســت. هافبک با تجربه اى که نظــرات متفاوتى در 
خصوص بازگشتش به استقالل وجود داشت و حضور 
او در این تیــم موافقان و مخالفانى داشــت. جبارى به 
همراه رحمتى نفراتى بودند که در آخرین روزهاى حضور 
منصوریان در استقالل توسط هیئت مدیره از حضور در 
تمرین منع شدند. دورى جبارى از تمرین تاکنون ادامه 
دارد. شواهد نشــان مى دهد که رغبتى براى بازگشت 
جبارى به جمع آبى پوشان نیست و مى توان این بازیکن 
قدیمى فوتبال کشــور را اولین آبى پوشى دانست که از 
این تیم جدا مى شود. با توجه به حضور ناموفق قبلى این 
بازیکن در جمع زردهاى اصفهان، این بازیکن به هیچ 

وجه مدنظر سپاهان نیست.
یعقوب کریمى از بازیکنانى بود که تمدید قراردادش با آبى 
پوشان در ابتداى این فصل پاشنه آشیل نقل و انتقاالتى 
این باشگاه محســوب شــد. در فضایى که هواداران 
اســتقالل بابت نقل و انتقاالت این باشگاه سرمست 
بودند، تمدید قرارداد با این بازیکن مورد انتقاد قرار گرفت. 
کریمى در فصل گذشته هم در حد انتظار ظاهر نشد و 
در این فصل  نتوانسته شــرایط ایده آلى را تجربه کند. 
کریمى مى تواند یکى از نزدیک ترین بازیکنان به درب 
خروجى استقالل در نیم فصل دوم باشد. او خیلى مدنظر 

سپاهانى ها نیست و با توجه به افت یکى دو فصل اخیر، 
عالقه اى براى بازگشت او به اصفهان وجود ندارد.

حسن بیت سعید یکى از بهترین بازیکنان دو سه فصل 
اخیر در لیگ برتر بود و در ابتداى این فصل با پیشنهادات 
فراوانى روبه رو بود، سرانجام اســتقالل را براى ادامه 
فوتبالش برگزید و یکى از اولین نفراتى بود که با این تیم 
به توافق رسید و از اولین خریدهاى این فصل استقالل 
محسوب مى شود. بیت سعید در اکثر بازى هاى این فصل 
آبى پوشان حضور داشته اما نه تنها در زدن گل و ارسال 
پاس گل توفیقى نداشته، حتى عملکرد او هم آنطور که 
باید و شاید قابل دفاع نبوده است. سپاهان فصل گذشته 
هم به دنبال او بود که در نهایت انتقال بیت ســعید به 

اصفهان میسر نشد. او یکى از بازیکنانى است که سپاهان 
بدش نمى آید در ازاى معاوضه با یکى از بازیکنانش او را 

به اردوگاه زرد بیاورد.
سجاد شهباززاده هم که با سر و صداى استقالل و مبلغ 
قابل توجهى به جمع آبى پوشان بازگشت تا امید اول خط 
حمله اســتقالل در این فصل باشد، در پایان هفته نهم 
هنوز انتظارات را برآورد نکرده است. البته شهباززاده چند 
بازى تیمش را به دلیل آسیب دیدگى از دست داد. اما او در 
بازى هایى هم که حضور داشت در گلزنى و پاس گل بى 
اثر بوده. شهباززاده فرصت چندانى ندارد تا اعتماد شفر را 
به دست آورد. با توجه به اینکه مهاجمان فعلى سپاهان 
دستکم کیفیتى بهتر از ســجاد را دارند نمى توان براى 

حضور او در اصفهان شانسى قائل شد.
«لئونــاردو پادوانى» هم از 

مدافعین آبى هاســت 
که حتى اگر از ســن و 
سال تقریبًا باالى او هم 
بگذریم، عملکردش فارغ 
از سن و ســال در این 

چندان  فصل 

قابل توجه نبوده. قطعًا شفر مثل «کارلوس کى روش» 
از این پس از روزبه چشمى در قلب خط دفاعى تیمش 
استفاده مى کند تا با زوج چشمى - حسینى فاکتور سن 
را در خط دفاعى تیمش کاسته و بر فاکتور سرعت در آن 
بیافزاید و به این ترتیب ضریب آســیب پذیرى ساختار 

دفاعى تیمش را پایین بیاورد.
از آنجایى که اســتقالل در این پست «عظیم گوگ» 
جوان را هــم دارد و در صورت نیاز فرشــید باقرى هم 
توانایى حضــور در این پســت را دارد و از همه مهمتر 
اینکه براى نیم فصل دوم پژمان منتظرى هم به شرایط 
بازى باز مى گردد، پادوانى را مى تــوان گزینه اى براى 

با جدایى از جمع آبى پوشان در این تیم دانست. 
توجه به اینکه لیســت خارجى هاى سپاهان 
پر اســت و خارج کردن یکى از آنها تبعات و
 هزینه هاى متعددى دارد سپاهانى ها خیلى 

به فکر بازگرداندن پادوانى نیستند.
 «سرور جپاروف» از دیگر بازیکنانى است 

که ســپاهانى ها امیدوارند شفر 

در راستاى 
جوانگرایى خیلى 
بــه او بــازى ندهد تا 
شرایط خروجش از استقالل مهیا شود 
و دوباره به سپاهان بیاید. هر چند نوشتیم 
که لیست خارجى هاى سپاهان پر است و 
خروج یکى از خارجى ها براى سپاهان 
هزینه بر است، اما کیفیت هاى جپاروف 
آنقدر باالست و آنقدر سپاهانى ها در 
نیم فصل گذشته از او  خاطرات خوب 
دارند که حاضرند «رافائل» را از 
لیست خارج کنند و بازیکن سابق 
سال فوتبال آسیا را دوباره به 

جمع خود باز گردانند.

 ســایت «اســپورت 24» یونان گزارشــى را درباره 
کریم انصــارى فرد، مهاجــم ایرانــى المپیاکوس 
نوشت و او را بازیکنى ســریع و فرصت طلب عنوان 

کرد. 
این سایت یونانى ابتدا به سختى هاى کریم در دوران 
«بســنیک هاسى»، ســرمربى ســابق المپیاکوس 
پرداخت که جایى در ترکیب تیم نداشــت ولى زمان 
محــدودى که به زمین بــازى مى آمد بســیار مفید 

بود.
این سایت یونانى آمار این فصل کریم در سوپر لیگ 
یونان را منتشر کرد و نوشــت: انصارى فرد در سوپر 

لیگ یونان شــش بار فرصت بازى پیــدا کرد و در 
مجموع 198 دقیقه بازى کرد که در این مدت موفق 

شد سه گل به ثمر برساند و یک پاس گل بدهد. 
آمار گلزنى او 50 درصد یعنى هر دو بازى یک گل به 
رثمر رسانده است و از این حیث که مدتى کمى در این 
شــش بار فرصت بازى پیدا کرده و نهایت استفاده را 
کرده است، نشــان مى دهد که بسیار سریع و فرصت 

طلب بوده است.
البته انصارى فرد با توجه بــه اینکه 198 دقیقه بازى 
کرده است هر 66 دقیقه یک گل براى تیمش به ثمر 

رسانده است و از این بابت نیز آمار خوبى دارد.

تیم ذوب آهن بر اســاس ادعاى کارشناسان در هفته 
هاى گذشــته لیگ برتر از داورى ضربه زیادى خورده 
است. در برنامه 90 نیز مشــخص شد دو اشتباه داورى 
در دیــدار ذوب آهن – پدیده، این بازى را به مســاوى 

کشانده است.
این در حالى است که امیر قلعه نویى، سرمربى ذوب آهن 
در نشســت خبرى بعد از دیــدار با پدیده نســبت به 
تصمیمات داورى اعتراض داشت و این چندمین بارى 
بود که در طول فصل نســبت به این مســائل واکنش 

نشان مى داد.
احسان بعیدى،  مدیر رسانه اى ذوب آهن در این خصوص 
اظهار داشــت: در دیدار هفته نهم یک پنالتى اشتباه به 

سود پدیده گرفته شــد که مى توانست موجب شکست 
تیم ما شود. ضمن اینکه اوت اعالم شده روى گل اول 
پدیده باید به سود ما اعالم مى شد که به حریف داده شد. 

خوشبختانه در برنامه 90 این موضوع تأیید شد.
وى در ادامه گفت: تاکنــون 9 هفته از لیگ برتر و یک 
دیدار جام حذفى گذشته است و در این ده بازى حداقل 
در پنج دیدار، اشتباه فاحش داورى در نتیجه رقابت هاى 
ما تأثیرگذار بوده است. در بازى با فجرسپاسى در جام 
حذفى، در دیدار با پیکان،  نفت آبادان، پدیده و ســایپا 
هم داورى در نتیجه بــازى تأثیرگذار بود که این موارد 
در برنامه 90 تمامًا به اثبات رسید و اگر این تصمیمات 

اشتباه نبود جایگاه ما در جدول تفاوت زیادى داشت.

انصارى فرد، سریع و فرصت طلب ناراحتى ذوب آهن از اشتباهات پرتعداد داورى

هادى ساعى، در رابطه با اینکه تصمیم گرفته است در انتخابات فدراسیون تکواندو ثبت نام نکند، گفت: 
همانطور که قبًال گفته بودم من به دنبال گرفتن پست وجایگاه نیستم. در طول این سال ها به اندازه کافى 
پست و جایگاه داشــته ام و به لطف خدا در تکواندو هم هادى ساعى جایگاه مشخصى دارد. افرادى که 
تا به این لحظه در انتخابات ثبت نام کردند قطعًا افرادى هستند که توانایى کمک کردن به تکواندوى 

ایران را در شرایط فعلى دارند.
دارنده سه مدال المپیک در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد: یکى از دالیلى که در انتخابات ریاست 
فدراسیون تکواندو ثبت نام نکردم این بود که خواستم به همه آقایان ثابت کنم که اگر در طول این مدت 
از عملکرد ضعیف مدیریت فدراســیون تکواندو انتقاد کردم به دنبال پست نبوده و نیستم. من همیشه 
روى حرف هایم بوده و هســتم و حاال هم با ثبت نام نکردن در انتخابات ثابت کردم که من دلم براى 
تکواندو و جوانان مى سوزد که از عملکرد ضعیف مدیریت تکواندو انتقاد کردم.  همه خانواده تکواندو که 
این روزها در مورد تکواندو انتقاد دارند، به این دلیل است که دلشان براى این رشته مى سوزد. همه افراد 
ثبت نام کننده در انتخابات مورد تأیید من هســتند به غیر از پوالدگر که تکواندو را به این روز انداخته

 است.
ساعى در مورد ثبت نام خود در انتخابات کمیســیون ورزشکاران کمیته ملى المپیک، گفت: به هر حال 
چندین سال است که در کمیسیون ورزشکاران تالش مى کنیم و بنده در این دوره ثبت نام کردم. خدا را 
شکر کمیسیون ورزشکاران جایگاه خود را در کمیته ملى المپیک پیدا کرده است. انتخابات برگزار خواهد 
شد و کسانى که رأى مى آورند در این کمیسیون حضور خواهند داشت. شش نفر از ورزشگاران به مجمع 
کمیته ملى المپیک راه خواهند یافت و امیدوارم هر کدام از قهرمانان ما انتخاب شدند بتوانند براى ورزش 

ایران فایده داشته باشند.

سپاهان به دنبال مغضوبین شفر!

نصف جهــان  شاید دیر یا زود دوباره شاهد این باشیم که ویسى بار سفر را 
ببندد و استقالل خوزستان را ترك کند. او این روزها از مشکالتى مى گوید 

که او را به ستوه آورده است.
استقالل خوزستان با هدایت ویسى با نتایج ضعیف در جایگاه پانزدهم قرار 
دارد، جایگاهى که در شأن قهرمان اســبق فوتبال ایران نیست.استقالل 
خوزستان  در سال 92 موفق شد با رأى کمیته انضباطى براى تیم تبریزى، 
به لیگ سیزدهم صعود کند. مسئوالن این تیم اهوازى پس از صعود، عبدا... 
ویسى را به عنوان سرمربى خود انتخاب کردند و ویسى، هدف فصل اول 

حضور در استقالل خوزستان را بقا دانست.
خریدهایى چون ایمان مبعلى، عادل کاله کج، میالد مى داوودى، سهراب 
بختیارى زاده، حسین کعبى و... براى رسیدن به چنین هدفى بود که البته در 

پایان راه و با اندکى خوش شانسى به دست آمد.
در فصل دوم حضور این تیم در لیگ برتر اما ویســى تمام این بازیکنان 
باتجربه را دیپورت کرد و بازیکنان عموماً غیربومى را به تیمش آورد که در 

نهایت با حضور در پلى آف و شکست مس کرمان در لیگ ماندند.
در لیگ پانزدهم اما ورق برگشــت، حضور پرتعداد بازیکنان فوالدنوین 
قهرمان لیگ یک(عاشورى، بیت سعید، زبیدى، جانفزا و کعبى) و خریدهاى 
جوان و نه چندان مطرح نظیر پیمان شــیرزادى و دانیال ماهینى در کنار 
تجربه بازیکنانى چون موسى کولیبالى، محمد طیبى، ِدخسوس، نصارى، 

میثم دورقى و هادى خنیفر باعث شد تا این تیم به قهرمانى برسد.
هنوز ده روز از قهرمانى این تیم نگذشــته بود که ویســى وضعیت مالى 
ضعیف براى لیگ شــانزدهم و حضور در لیگ قهرمانان آســیا را پیش 
بینى کرد و بار سفر بست تا پورموسوى ســرمربى این تیم شود. اما آنقدر 
وضعیت مالى این تیم بد بود که پول هتل هاى این تیم را مربى، سرپرست 
و یا حتى بازیکن شــاغل در لیگ قطر مى داد. با وجود این، این تیم نتایج 
خوبى گرفت و توانست سربلند از مسابقات بیرون بیاید. ابتداى فصل سید 
سیروس پورموسوى که از نامهربانى ها به شدت گالیه داشت، قصد رفتن 
کرد و اعالم کرد اگر وضعیت مالى درست نشــود، در این تیم نمى ماند و 

همینگونه هم شد.
پورموســوى به فوالد رفت تا در نهایت ویسى که از سپاهان کنار گذاشته 

شده بود، به اهواز بازگردد.
رفتن 20 بازیکن این تیم عموماً به دلیل پرداخت نشدن معوقات باعث شد 
تا شاکله اصلى این تیم دچار دگرگونى بشود، او کولیبالى، دورقى و نصارى 
را به تیمش بازگرداند و سعى کرد با خریدهاى موفق بتواند موفقیت هاى 
قبلى را تکرار کند؛ اما تا کنون اینگونه نشده است. شکست 6بر صفر برابر 
ذوب آهن و اتفاقات نه چندان حســاس در رختکن باعث شــد تا به طرز 

عجیبى دو بازیکن این تیم کنار گذاشته شوند و مشکالت بیش از پیش شود.
استقالل خوزستان حال با 7 امتیاز در جایگاه پانزدهم قرار دارد و براى رهایى 

از این وضعیت باید بتواند در بازى هاى آینده نتایج خوبى بگیرد.
 ویسى، سرمربى استقالل خوزستان این روزها حسابى از نبود ساختار و تیم 
قوى در این باشــگاه گالیه مى کند و مى گوید که از برخى شرایط به ستوه 
آمده است، با این حال، ویسى اشاره اى به این نکته نکرده که سه سال پیش 
وقتى همین استقالل خوزســتان را تحویل گرفت، خبرى از وجود یک تیم 
قوى در این باشــگاه نبود و با همت وى و تالش شاگردان او و در سایه کار 
گروهى بود که از یک استقالل خوزستان متوسط، قهرمان لیگ کشور ساخته 
شد و با طراحى و ابتکار او بود که بازیکنان این تیم شخصیت پیدا کردند. اگر 
ویسى در آن زمان از مجموعه اى که اکثر نفراتش «لیگ یکى» بودند تیمى 
را ساخت که عنوان قهرمانى لیگ برتر را تصاحب کرد، چرا امروز در موقعیتى 
تقریباً مشابه از انجام کارى از همان قبیل باز مى ماند؟ عالوه بر اینکه ترکیب 
امسال آبى هاى خوزستان از ترکیبشان در لیگ پانزدهم قوى تر و کارآزموده تر 
است و بازى کردن امثال شیخ ویســى، دورقى، ریکانى، نصارى، دغاغله، 
کرمالچعب، عقیل کعبى و البته موســى کولیبالى که از بازیکنان محبوب 
ویسى است، در ترکیب فعلى آبى هاى خوزستان سند صحت این مدعاست. 
حال آنکه او در لیگ پانزدهم بسیار کم  نام و نشان تر از امروز کار مى کرد و با 
طراحى فنى او و حرکت تدوین شده تیم بود که آبى هاى خوزستان یکى از 
شگفتى هاى بزرگ تاریخ لیگ برتر ایران را رقم زدند و در شرایطى قهرمان 

شدند که هیچکس امیدى به قهرمانى آنها نداشت.
 ویسى در این حد فاصل به ســپاهان رفت اما آنجا هم تا پایان فصل دوام 
نیاورد و در هفته بیست و چهارم از لیگ شانزدهم صحنه را به سود «زالتکو 
کرانچار» خالى کرد. ویسى پیش تر در پیکان نیز روزهاى سخت و نزدیک 
به ســقوط را تجربه کرده بود و حتى در فصل اول حضورش در اســتقالل 
خوزســتان نیز فقط زندگى در اواخر جدول و پس زدن کابوس ســقوط را 
حس کرده بود. او به هر دلیل در فصل دوم حضورش در استقالل خوزستان 
موفق بود اما به نظر مى رســد در همان تاریخ و زمان و در چارچوب همان 
رویداد متوقف مانده است و میل حرکت به سمت جلو و تازه تر شدن را ندارد. 
به هم ریختن ترکیب تیم پردوام ســپاهان تا حد 80 درصد اشتباه بزرگى 
از جانب وى بود که بالیاى آن ابتدا بر ســر خود او نازل شــد و بازگشت به 
استقالل خوزستان تدبیرى اشتباه تر، زیرا همگى با در ذهن داشتن واقعه دو 
فصل پیش فقط از او تکرار قهرمانى را مى خواهند و این امر در حال حاضر  
نزدیک به غیرممکن است و در صورت تکرار و استمرار این روند ویسى در 
همین تیم نیز ماندگارى چندانى نخواهد داشت و باید براى کوچ بعدى اش 

آماده شود.

ویسى 
هادى ساعى با اشاره به در بن بست!

عدم ثبت نامش در 
انتخابات فدراسیون تکواندو:

همه را تأیید 
مى کنم

 غیر از پوالدگر

نصف جهان  سپاهانبه شدت در چند پست نیاز به تقویت
دارد. دست بســته آنها در فصل نقل و انتقاالت و اینکه 
بازیکنان برجسته ایرانى آزاد و آماده قرارداد نیستند آنها 
را وسوسه کردهتا نیم نگاهى به لیست خروجى دیگرتیم

ها در نقل و انتقاالت زمستانى بیاندازد، نگاهى که بیشتر 
متوجه استقالل است. به هر حال آبى هاى تهران در این 
فصل، بازیکن شاخص کم ندارند و خروجى هاى آنها که 
با دیدگاه هاى «وینفرد شفر» همخوانى ندارند هم مى

توانند بازیکنان باکیفیتى باشند.
نگاهى بیاندازیم به  بازیکنانى که احتماًال مورد  خواست 
سرمربى آلمانى استقالل نیســت و آنهایى که ممکن 
است در رادار باشگاه ســپاهان براى جذب قرار بگیرند. 
در روزهاى اخیر رسانه ها در این مورد گمانه زنى هاى 
مختلفى داشته اند.شفر در حالى کار خود را با استقالل 
شروع کرد که انتظار مىرفتبتواند در همین فرصت

اندك تغییرى هــر چند کوچــک در روند 
بازى آبى پوشــان ایجاد کند اما این تیم 
در نخستین تجربه شــفر در ورزشگاه 
آزادى برابر فوالد به تساوىبدون گل

رسید و بدتر از نتیجه اینکه نتوانست 
نمایش قابل قبولى داشته باشد. 
و کسل کننده  بازى ســرد
استقالل در ورزشگاه آزادى 
و روند برخــى از بازیکنان 
این تیم که از ابتداى فصل 
نتوانســته اند انتظــارات را

برآورده کنند شفر را در همین 
روزهاى آغازین به این نتیجه 
رســانده که در اولین فرصت

دست به خانه تکانى بزند. خانه 
تتکتکتکانى که مى تواند تغییرات 
گگگگگگگگسگگسگگگسگسگســترده اى را در تیــم 
اســتقالل به همراه

داشته باشد.

بى تردید هستند بازیکنانىکه به آنها فرصتکافى هم
داده شده اما نتوانســتند انتظارات را با پیراهن استقالل 
برآورده کنند. بازیکنانى کــه در دوران حضور علیرضا 
افت  حد انتظار ظاهر شــدند و کمتر از منصوریان هم
کیفى آنها در نهایت به افت کیفى تیمى منجر شــد تا 
آبى هاى پایتخت یکى از ضعیف ترین مقاطع تاریخى 
خود را تجربه کنند. راهکار شفر باتجربه، خانه تکانى در 
خانه تکانى در اولینفرصت در استقالل است. آن هم
نیم فصل و با باالترین کیفیت. در همین راستا مى توان

گفت کم نیستند آبى پوشانى که نامشان در دفترچه شفر 
یادداشت شده و کاندیداى نزدیک شدن به در خروجى 

باشگاه هستند.
مجتبى جبارى را شــاید بتوان اولین جدا شده استقالل 
دانســت. هافبک با تجربه اى که نظــرات متفاوتى در 
داشت و حضور خصوص بازگشتش به استقالل وجود

او در این تیــم موافقان و مخالفانى داشــت. جبارى به 
همراه رحمتى نفراتى بودند که در آخرین روزهاى حضور 
منصوریان در استقالل توسط هیئت مدیره از حضور در 
تمرین منع شدند. دورىجبارى از تمرین تاکنون ادامه 
دارد. شواهد نشــان مى دهد که رغبتى براى بازگشت 
جبارى به جمع آبى پوشان نیست و مى توان این بازیکن 
قدیمىفوتبال کشــور را اولین آبى پوشىدانست که از

این تیم جدا مى شود. با توجه به حضور ناموفق قبلى این 
بازیکن در جمع زردهاى اصفهان، این بازیکن به هیچ 

وجه مدنظر سپاهان نیست.
یعقوبکریمى از بازیکنانى بود که تمدید قراردادش با آبى

پوشان در ابتداى این فصل پاشنه آشیل نقل و انتقاالتى 
این باشگاه محســوب شــد. در فضایى که هواداران 
انتقاالت این باشگاه سرمست  بابت نقل و اســتقالل
بودند، تمدید قرارداد با این بازیکن مورد انتقاد قرار گرفت. 
کریمى در فصل گذشته هم در حد انتظار ظاهر نشد و 
در این فصل  نتوانسته شــرایط ایده آلى را تجربه کند. 
کریمى مىتواند یکى از نزدیک ترینبازیکنان به درب

خروجى استقالل در نیم فصل دوم باشد. او خیلى مدنظر 

با توجهبه افت یکى دو فصل اخیر، سپاهانى ها نیست و
عالقه اى براى بازگشت او به اصفهان وجود ندارد.

حسن بیت سعید یکى از بهترین بازیکنان دو سه فصل 
ابتداى این فصل با پیشنهادات  اخیر در لیگ برتر بود و در
فراوانى روبه رو بود، سرانجام اســتقالل را براى ادامه 
فوتبالش برگزید و یکى از اولین نفراتى بود که با این تیم 
به توافق رسید و از اولین خریدهاى این فصل استقالل 
محسوب مى شود. بیت سعید در اکثر بازىهاى اینفصل

آبى پوشان حضور داشته اما نه تنها در زدن گل و ارسال 
پاسگل توفیقى نداشته، حتى عملکرد او هم آنطور که 
باید و شاید قابل دفاع نبوده است. سپاهان فصل گذشته 
هم به دنبال او بود که در نهایت انتقال بیت ســعید به 

اصفهانمیسر نشد. او یکى ازبازیکنانى است که سپاهان
بدش نمى آید در ازاى معاوضه با یکى از بازیکنانش او را 

به اردوگاه زرد بیاورد.
سجاد شهباززاده هم که با سر و صداى استقالل و مبلغ

قابل توجهى به جمع آبى پوشان بازگشت تا امید اول خط 
حمله اســتقالل در این فصل باشد، در پایان هفته نهم 
هنوز انتظارات را برآورد نکرده است. البته شهباززاده چند 
بازى تیمشرا به دلیل آسیب دیدگى از دست داد. اما او در

بازى هایى هم که حضور داشت در گلزنى و پاس گل بى 
اثر بوده. شهباززاده فرصت چندانى ندارد تا اعتماد شفر را 
به دست آورد. با توجه به اینکه مهاجمان فعلى سپاهان 
دستکم کیفیتى بهتر از ســجاد را دارند نمى توان براى 

حضور او در اصفهان شانسى قائل شد.
«لئونــاردو پادوانى» هم از 

مدافعین آبى هاســت 
که حتى اگر از ســن و 
سال تقریبًا باالى او هم 
بگذریم، عملکردش فارغ
این از سن و ســال در

چندان  فصل 

مثل«کارلوسکى روش» قابل توجه نبوده. قطعًا شفر
از این پس از روزبه چشمى در قلب خط دفاعى تیمش 
استفاده مى کند تا با زوج چشمى - حسینى فاکتور سن 
را در خط دفاعى تیمش کاسته و بر فاکتور سرعت در آن 
بیافزاید و به این ترتیب ضریب آســیب پذیرى ساختار 

دفاعى تیمش را پایین بیاورد.
از آنجایى که اســتقالل در این پست «عظیم گوگ» 
و در صورت نیاز فرشــید باقرى هم جوان را هــم دارد

از همه مهمتر  توانایى حضــور در این پســت را دارد و
اینکه براى نیم فصل دوم پژمان منتظرى هم به شرایط 
بازى باز مى گردد، پادوانى را مى تــوان گزینه اى براى 

آبىپوشان در این تیم دانست.  جمع باجدایى از
توجه به اینکه لیســت خارجى هاى سپاهان 
پر اســت و خارج کردن یکى از آنها تبعات و
 هزینه هاىمتعددى داردسپاهانىها خیلى

به فکر بازگرداندن پادوانى نیستند.
 «سرور جپاروف» از دیگر بازیکنانى است 

که ســپاهانى ها امیدوارند شفر

در راستاى 
جوانگرایى خیلى

بــه او بــازى ندهد تا 
شرایط خروجش از استقالل مهیا شود 
و دوباره به سپاهان بیاید. هر چند نوشتیم 
که لیست خارجىهاى سپاهان پر است و

خروج یکى از خارجى ها براى سپاهان 
هزینه بر است، اما کیفیت هاى جپاروف 
آنقدر سپاهانى ها در باالست و آنقدر

نیم فصل گذشته از او  خاطرات خوب 
دارند که حاضرند «رافائل» را از 
لیست خارج کنند و بازیکن سابق 
سال فوتبال آسیا را دوباره به 

جمع خود باز گردانند.

سپاهان به دنبال مغضوبین شفر!
گزارش نصف جهان از تالش زردها براى خریدهاى جدید

ویسى 
در بن بست!
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ســعید آذرى، مدیرعامل ذوب آهــن در این خصوص 
که چندى قبل گالیه هایى بابت ســرباز شدن احتمالى 
برخى از بازیکنانش داشت و اینکه ممکن است عده اى 
زیر پاى آنها بنشینند تا بازیکنان در آستانه سربازى خود 
را ســرباز کنند، تصریح کرد: بحث من کالن تر از این 
صحبت هاســت. من مى گویم اگر قرار است تصمیمى 
درباره بازیکنان ســرباز گرفته شــود نباید تصمیمات 
رنگى باشد. نباید اینطور مطرح شود که مجوز استفاده از 
بازیکنان پایه که به سرباز شدن نزدیک هستند، فقط براى 
دو باشگاه خاص باشد. البته ما این شایعات را شنیده ایم 
و اصًال نمى دانیم چنین مباحثى به صورت رسمى مطرح 
شده اســت یا نه که اگر راست باشد ظلم على السویه به 

سایر باشگاه هاست به خصوص باشگاه هایى مثل فوالد، 
سپاهان، ذوب آهن و پیکان که بازیکن ساز هستند.

آذرى در بخش دیگرى از سخنانش گفت: بدهى سازمان 
لیگ به باشــگاه ها واقعاً معضل است. همین االن شما 
به ســازمان لیگ مراجعه کنید مى گویند مثًال باشگاه 
ذوب آهن 160 میلیون تومان به این ســازمان بدهکار 
است اما از آن طرف ســازمان لیگ هنوز پول تبلیغات 
محیطى فصل گذشته را نداده است. من پیشنهادم این 
است که از این 35 میلیارد تومان پاس نشده بین باشگاه ها 
تقسیم بندى شود و به حساب باشگاه ها خوابانده شود تا 
به محض پاس شدن این پول خیلى از معضالت مالى 

باشگاه ها حل شود.

آخرین رده بندى تیم هاى ملى فوتبال دنیا توسط فیفا اعالم 
شد و بدین ترتیب تیم ملى به رتبه سى و چهارم تیم  رنکینگ 
رسید. جایگاهى که به نسبت رده بندى ماه قبل با سقوط 
9 پله اى را نشان مى دهد اما با وجود این، ملى پوشان ایران 

کماکان عنوان بهترین تیم آسیا را در اختیار دارند.
جدیدترین رده بندى تیم هاى ملى حاضر در فوتبال دنیا 
اعالم شد و جالب اینکه شش تیم اول این جدول بدون هیچ 
تغییرى در رتبه هاى ماه پیش خود قرار دارند. تیم هاى ملى 
فوتبال آلمان، برزیل، پرتغال، آرژانتین، بلژیک، لهستان، 
فرانسه، اسپانیا، شیلى و پرو تیم هاى اول تا دهم رده بندى 

فیفا را تشکیل مى دهند.
تیم ملى ایــران نیز در ایــن رده بندى توانســت به رده

 سى و چهارم دنیا دســت پیدا کند و مانند ماه هاى اخیر 
کماکان بهترین تیم آسیایى لقب گرفت. بعد از تیم ملى 
ایران تیم هاى ملى اســترالیا، ژاپن، چیــن، کره جنوبى، 
عربستان، امارات و ازبکستان دیگر تیم هاى ملى آسیایى 
در آخرین رده بندى فیفا محسوب مى شوند. با این تفاسیر 
ایران در آخرین رنکینگى که براى فیفا در راه ســیدبندى 
قرعه کشى جام جهانى از اهمیت برخوردار است به جایگاه 
مناسبى براى رسیدن به سید3 دست یافت تا حضورش در 
این سید قطعى به نظر برسد چون حداقل هشت تیم حاضر 
در روسیه 2018 رتبه اى پایین تر از ایران دارند و تیم اول 
آسیا قطعًا در قرعه کشى جام جهانى که آذرماه در مسکو 
برگزار مى شود در سید 3 جام جهانى حضور خواهد داشت.

ظلم على السویه به باشگاه ها ایران در سید 3 جام جهانى

بهاره حیاتى

همه مى دانند که مدیر عامل باشگاه سپاهان در طول سال هاى اخیر 
با نظر مستقیم مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه منصوب مى شود. 
این درست که طبق چارت و سلسله مراتب این انتخاب باید توسط 
هیئت مدیره  باشگاه صورت پذیرد اما در سال هاى گذشته اینگونه 
بوده که مدیرعامل کارخانه خطاب به هیئت مدیره سپاهان مى گفته 

که جلسه بگذارید و فالن فرد را انتخاب کنید!
بهرام سبحانى، مدیرعامل فعلى کارخانه فوالد مبارکه که یکى از 
مردان قابل اتکاى دولت در حوزه صنعت بوده در  ورزش خیلى نشان 
داده که به ثبات اعتقاد ندارد. او در بدو حضور در شرکت فوالد مبارکه 
در حالى که دو ماه بیشتر از مدیریت محمد ترابیان بر باشگاه سپاهان 
نمى گذشت او را عزل و مهرزاد خلیلیان را جایگزین وى کرد. عمر 
مدیریت خلیلیان بر باشگاه ســپاهان کمتر از یکسال و نیم بود و با 
توجه به اختالفات پیش آمده بین او و مدیر کارخانه، خلیلیان به طور 

ضربتى برکنار شد.
گویا در آخرین جلسه مابین سبحانى و خلیلیان بر سر بودجه تخصیص 
یافته به سپاهان اختالف نظر پیدا شــده و همچنین در موضوعى 
دیگر در جلسه، ســبحانى از خلیلیان انتقاد کرده که وى از سپاهان 
براى طرح و بزرگ کردن خود در رسانه ها و افکار عمومى استفاده 
مى کند و یادش رفته اگر کمک هاى آنان نبود، هیچ دستاوردى از 
جمله قهرمانى  فصل چهاردهم به دست نمى آمد.( این سخنان را 
مهرزاد خلیلیان در محافل مختلف بر زبان آورده است) این بحث ها و 
پاسخ هاى تند خلیلیان در جلسه کافى بود تا طومار وى در هم پیچیده 
شود و به صورت ضربتى  اخراج شود.  ساعاتى بعد  بهرام سبحانى 
با اصغر باقریان، معاون وقت اقتصادى باشگاه سپاهان و مدیرعامل 
اسبق باشگاه فوالد خوزستان جلسه اى مى گذارد و به او مأموریت 
مى دهد که خود را براى مدیریت باشگاه آماده کند. فرداى آن روز 
هیئت مدیره باشگاه، خواسته مدیرعامل کارخانه را اجابت مى کندو 

باقریان به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه سپاهان معرفى مى شود.
ســپاهان در عصر باقریان یکى از رخوت انگیزترین دوران خود را 
گذراند تا تنها پس از چند ماه، بهرام سبحانى از انتخاب خود که به 
پیشنهاد حسین کفعمى(نایب رئیس وقت هیئت مدیره سپاهان) 

انجام شده بود پشیمان شود.

 انحالل بسیارى از تیم هاى ورزشى باشگاه و توقف بسیارى از فعالیت 
هاى ورزشى و اجتماعى سپاهان که هیچکدام از آنها مورد اعتقاد 
باقریان نبود باعث شد تا همه از عملکرد او انتقاد کنند. یکى از بدترین 
نتایج تیم فوتبال بزرگساالن سپاهان در دوران وى رقم خورد و او با 
سه تغییر در کادر فنى سپاهان(فرکى، استیماچ، زاغى نژاد) دوران 
سیاهى را براى ســپاهان رقم زد و در فصل بعد نیز یکى از مسببان 

اصلى حضور باند ویسى در سپاهان بود.
سبحانى در ادامه عزم خود را براى تغییرات جدید در سپاهان جزم 
کرد، در ابتدا بنا به راهنمایى مشاوران خود اول باقریان را از هیئت 
مدیره باشــگاه کنار گذاشــت و فرد دیگرى را  جایگزین او کرد تا 
مدیرعامل بى اختیارتر از همیشه شود و بدون حق رأى در جلسات 
هیئت مدیره شرکت کند. این شرایط تحقیر کننده براى خیلى ها 
کافى بود که از سمت خود اســتعفا کنند، ولى ظاهراً باقریان از آن 
دسته افرادى بود که براى داشتن پست و عنوان حاضر هستند خود 
را با بسیارى از شرایط وفق دهند و با وجود بسیارى از اقداماتى که 
باعث تحقیر و پایین آمدن شــأن او مى شد حاضر بود همچنان در 

پست مدیرعاملى بماند.
چند ماه از آن رخداد گذشت و باالخره موعد تغییر کامل مدیرعامل بى 
اختیار سپاهان فرا رسید. تحلیل هاى موجود در کارخانه فوالد مبارکه 
به این جمع بندى رسیده بود که بهتر است فردى که سکاندار هدایت 
سپاهان مى شود از شرکت فوالد مبارکه و از پرسنل این کارخانه باشد. 
این تحلیل عملیاتى شد و محسن طاهرى که از  کارکنان شرکت 
فوالد مبارکه و از قهرمانان هندبال ایران بود به این عنوان دســت 
یافت. هیئت مدیره با برگزارى جلسه اى با اصغر باقریان خداحافظى 

کرد و طاهرى به عنوان مدیرعامل جدید زردها منصوب شد.
 حاال بیش از یکسال  از مدیریت طاهرى مى گذرد. وى با اینکه تجربه 
مدیریتى کالن را در کارنامه خود نداشت سعى کرد که باشگاه را تا 
حدى به دوران طالیى خود به سردمدارى محمدرضا ساکت بازگرداند 
و در برخى ابعاد موفق به این کار شد. وى سپاهان را که مى رفت به 
باشگاهى تک تیمى تبدیل شــود را تکانى داد و مجدداً بسیارى از 
تیم هاى منحل شده این باشگاه را احیا کرد. در فوتبال بزرگساالن هم 
به محض یک فرصت مناسب، عبدا...ویسى را که  مربى کوچکى براى 
سپاهان مى دانست از این تیم اخراج کرد و کرانچار را به عنوان گزینه 

خوشنام و محبوب هواداران دوباره به اردوگاه زرد آورد.

 وى البته هنوز کار داردکه  بتواند به عنوان یک مدیرعامل ششدانگ 
از عهده اداره باشگاه بزرگى مانند سپاهان بر بیاید ولى با توجه به همه 
مشکالتى که فراروى خود داشته مى توان به او نمره اى تقریباً قابل 
قبول را براى یکسال اخیر داد و اگر دل از سرمربیگرى هندبال بکند، 
قطعاً مى تواند با تمرکز ذهنى باال، در عنوان مدیرعاملى بهتر از اینها 

هم عمل کند.
حاال در این روزها و با توجه به اینکه وزیر جدید صنعت هم انتخاب 
شده و چند هفته اى است که کار خود را آغاز کرده است، شایعاتى 
مبنى بر تغییرات در رأس کارخانه فوالد مبارکه به گوش مى رسد، 
شایعاتى که در ادامه، تغییرات در باشگاه ســپاهان را هم به دنبال 

خواهد داشت.
امیر مسعود هراتیان، رئیس فعلى هیئت فوتبال استان اصفهان با 
سابقه مدیریت شرکت فوالد هرمزگان و از دست اندرکاران و اعضاى 
ارشد حزب اعتدال و توسعه( نزدیک ترین تشکیالت سیاسى به رئیس 
جمهور) که با دفتر رئیس قوه مجریه نیز رابطه مطلوبى دارد این روزها 
به عنوان یکى از گزینه هاى اصلى ریاســت کارخانه فوالد مبارکه 

اصفهان مطرح شده است.
هر چند ظاهراً دولت در حوزه صنعت از عملکرد سبحانى رضایت دارد 
ولى در روزهاى اخیر شایعه حضور هراتیان در شرکت فوالد مبارکه 

شدت گرفته است.
اگر این حضور در قطب صنعتى ایران قطعى شود، به نظرتان گزینه 
هراتیان براى باشگاه سپاهان چه کســى خواهد بود؟ پاسخ به این 
سئوال خیلى سخت نیســت!على اکبر ابرقویى نژاد، رئیس سابق 
هیئت فوتبال اســتان اصفهان از اعضاى حزب اعتدال و توسعه و 
نزدیک ترین یار ورزشى هراتیان است که به این منظور مدنظر قرار 
دارد و پس از ماه هایى که خیلى از او خبرى نیست، شاید با بازگشت 

به سپاهان سکوتش را بشکند.
باید منتظر ماند و دید که آیا دیدگاه ها و تغییرات مدنظر حزب اعتدال 
و توســعه مى تواند در شــرکت فوالد مبارکه و باشگاه سپاهان به 
سرانجام برسد و یا اینکه سبحانى در کارخانه و طاهرى هم در باشگاه 
به حیات خود ادامه خواهند داد. منتها امیدواریم سبحانى در صورت 
بقاى بیش از قبل به ثبات در باشگاه اعتقاد داشته باشد و اجازه دهد 
عمر مدیریت مدیرعامل ســپاهان حداقل از یکسال و نیم افزایش 

یابد!

گزارش نصف جهان از احتمال 2 انتخاب

گزینه حزب اعتدال و توسعه براى سپاهان

با گذشــت 9 هفته از لیگ برتر، هنوز دستمزد داوران براى 
قضاوت در لیگ برتر فوتبال پرداخت نشده است. 

  با وجود اینکه 9 هفته از لیگ برتر گذشــته است، داوران و 
کمک داوران، دستمزد قضاوت هاى خود را دریافت نکرده اند. 
همچنین داورانى که در لیگ دسته اول و دوم کار قضاوت را 
برعهده داشته اند، پولى نگرفته اند و حتى از سال گذشته نیز 
مطالباتى دارند. از طرفى، دستمزد داوران در سال هاى اخیر 
افزایشى نداشته و آخرین افزایش مربوط به دوران ریاست 
مهدى تاج، رئیس پیشین کمیته داوران و فعلى فدراسیون 

فوتبال بود.میزان پرداخت پولى که به داوران و کمک داوران 
براى قضاوت داده مى شــود، در نوع خود جالب است. داور 
وســط براى هر قضاوت در لیگ برتر باید مبلغ 650 هزار 
تومان بگیرد که با احتساب مالیات رقم پرداختى به 585 هزار 
تومان مى رسد. اگر فرض کنیم داورى 30 هفته قضاوت کند 
که چنین چیزى امکان ندارد، در نهایت سالى 17 میلیون و 
550 هزار تومان خواهد گرفت. این در حالى است که دستمزد 
هر کمک داور براى قضاوت 450 هزار تومان و با احتساب 

مالیات 405 هزار تومان خالص خواهد بود.

وضعیت دپارتمــان داورى هم پس از کنار رفتن حســن 
کامرانى فر نامشخص اســت. هر چند برخى از کارشناسان 
داورى اعتقاد دارند بهتر است تنها کمیته داوران باشد، چرا 
که در ســال  هاى اخیر افراد زیادى در کمیتــه و دپارتمان 
داورى به اختــالف خوردنــد. خبرهایى هم رســیده که 
یکى از داوران باتجربه قدیمى که ناظر داورى مســابقات 
فوتبال بوده، قرار اســت به عنوان دبیــر دپارتمان داورى 
منصوب شــود که هنوز به طور رســمى ایــن خبر تأیید 

نشده است.

پرداختى به داوران پس از 9 هفته؛ صفر ریال
وقتى پول براى همه هست جز داوران منصور ابراهیم زاده 

گزینه دستیارى 
کرانچار

نصف جهان  منصور ابراهیم زاده یکى از گزینه هاى مدنظر مدیران 
باشگاه سپاهان براى حضور در کادر فنى زردها و دستیارى «زالتکو 

کرانچار» است.
 به گزارش نصف جهان،پس از نتایج ضعیف سپاهان تا هفته هشتم 
و قبل از پیروزى بر سیاه جامگان یکى از انتقادات غالب هواداران 
از این تیم این بود که تیمشــان کادر فنــى قدرتمندى ندارد و  
نیمکت این تیم  بسیار خالى 
اســت. هــواداران 
ســپاهان اعتقــاد 
دارند کــه محمود 
کریمى با وجود اینکه 
بازیکن بزرگى است ولى

 نمى تواند به عنوان دستیار 
اول در حال حاضر تأثیرگذارى 
الزم را داشــته باشــد و ســپاهان به 
یک مربى ایرانى دیگــر در کادر فنى خود نیازى مبرم 

دارد.
  همانطــور کــه در روزهاى گذشــته نیز نوشــتیم 
مدیرعامل ســپاهان  چند نشســت را با کرانچار براى 
تقویت کادر فنى برگزار کرده اســت و البتــه کرانچار تا 
آنجــا کــه توانســته در برابر ایــن خواســته مقاومت 
کرده اســت. در نهایت کرانچار در مقابل اصرار طاهرى 
مدیرعامل سپاهان گفته که اجازه دهید یک مربى خارجى 
از کرواسى را به  کادر فنى اضافه کنیم. مدیرعامل سپاهان 
هر چند به کرانچار گفته که در این بــاره اختیار تام دارد اما 
از طرفى هم دوســت دارد تا یک گزینه ایرانى به کادرفنى 
اضافه شود و مهمترین فرد مد نظر او و هیئت مدیره باشگاه 
منصور ابراهیم زاده است که در ســال هاى اخیر به عنوان 
ســرمربى فعالیت کــرده و آخرین فعالیت دســتیارى اش 
در حوزه باشــگاهى در همین باشگاه ســپاهان بوده است. 
باید دید در نهایت ماجــراى تقویت کادر فنى در ســپاهان 
به کجا مى انجامــد و آیا دیدگاه کرانچــار در این باره عملى 
مى شود یا اینکه گزینه نام آشــناى ایرانى به سپاهان اضافه 

مى شود.

گزینه دستیارى 
کرانچار

کرانچار» است.
 به گزارش نصف جهان،پس از نتایج ضعیف
و قبل از پیروزى بر سیاه جامگان یکى از انت
فنـ از این تیم این بود که تیمشــان کادر
نیمکت

ک
بازی
ت  نمى
اول در حا
الزم را داشــته
یک مربى ایرانى دیگــر در کادر

دارد.
  همانطــور کــه در روزهاى گذ
مدیرعامل ســپاهان  چند نشســ

تقویت کادر فنى برگزار کرده اســت
آنجــا کــه توانســته در برابر ایــ
کرده اســت. در نهایت کرانچار در
مدیرعامل سپاهان گفته که اجازه ده
از کرواسى را به  کادر فنى اضافه کنی
هر چند به کرانچار گفته که در این بـ
از طرفى هم دوســت دارد تا یک گز
و مهمترین فرد مد نظر او اضافه شود
منصور ابراهیم زاده است که در ســا
ســرمربى فعالیت کــرده و آخرین فع
باشــگاهى در همین باشگاه در حوزه
باید دید در نهایت ماجــراى تقویت ک
به کجا مى انجامــد و آیا دیدگاه کرانچ
مى شود یا اینکه گزینه نام آشــناى ایر

مى شود.

ذوب آهن به
 «نقش جهان» رسید

دیدار ذوب آهن و پارس جنوبى با وساطت استاندار 
اصفهان در ورزشــگاه نقش جهان برگزار مى شود. 
دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان بر سر اجاره ورزشگاه 
نقش جهان به مشکل خورده بودند، ذوبى ها براى 
برگزارى بازى هایشان در این ورزشگاه باید به باشگاه 
ســپاهان اجاره بدهند اما ظاهراً مبلغ درخواســتى 
سپاهانى ها خیلى زیاد بود و به همین دلیل چالشى 
میان این دو باشگاه همشهرى به وجود آمد تا جایى 
که ذوبى ها اعالم کردند از این به بعد مسابقاتشان را 

در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم برگزار خواهند کرد.
به هر حال این چالش با وساطت استاندار اصفهان 
خاتمه یافت و قرار اســت دیدار بعدى سبزپوشان 

اصفهانى در نقش جهان برگزار شود.
تیم هاى ذوب آهن و پارس جنوبى از ســاعت 18 
روز جمعه در چارچوب هفته دهم رقابت هاى لیگ 
برتر فوتبال باشــگاه هاى کشور به مصاف یکدیگر 

خواهند رفت.

وساطت استاندار جواب داد

اصفهان، میزبان جام جهانى فوتسال مى شود؟
ایران براى اولین بار خواهان برگزارى جام جهانى فوتسال 
شده و درخواســت میزبانى از این مســابقات بعد از جمع 

آورى مدارك و امضاى مســئوالن دولتى پاى 
مجوزها، به فیفا ارسال شد و اکنون مسئوالن 

فدراســیون فوتبال منتظر اعالم نتیجه 
نهایى هستند. به جز ایران، کشورهاى  

ژاپن، امارات، کرواسى،  قزاقستان، 
لیتوانى، نیوزلند و کاستاریکا به 

دنبال میزبانى از جام جهانى 
فوتســال در سال 2020 

هستند و در این میان 
ژاپــن، امارات 
کرواســى  و 
یــن  مهمتر

محســوب ایــران  رقبــاى 
 مى شوند.

گفته مى شــود سیاســت فیفــا در اعطاى 
میزبانى، برگزارى مســابقات به صورت 

چرخشى در قاره هاى مختلف است اما 
در دوره هاى اخیر، این مسابقات بین 
کشورهایى از آسیا و آمریکاى جنوبى 

چرخیده است. فدراسیون فوتبال ایران نیز بعد از بررسى 
جمله ورزشگاه، فرودگاه و هتل امکاناتــى از 
مختلف، شش استان تهران، اســتان هاى 

آذربایجــان شــرقى، 

اصفهان، اردبیل، یزد و آذربایجان غربى را به فیفا معرفى 
کرده است اما جدى ترین مانع براى دادن میزبانى به ایران، 

کــه مســئله حضور بانوان در ورزشگاه هاست  ا چر
یکى از فاکتورهاى فیفا 

بــراى برگزارى 
مســابقات، عدم ممنوعیت 

حضور بانوان است.
با این حال تمام مراحلى که باید از 
سوى ایران براى گرفتن میزبانى 
انجام مى شــد، به سرانجام 
رســیده و قــدرت البیگرى 
مسئوالن فدراسیون فوتبال 
در مهلت باقیمانده، شــانس 
ایران را در این رقابت جهانى باال 
خواهد برد. میزبان جام جهانى 
قرار اســت 
آذر 1396 
در ابوظبى 
ت  ا ر مــا ا

معرفى شود.

 اولینبارخواهان برگزارى جام جهانى فوتسال
واســت میزبانى از این مســابقات بعد از جمع

ك و امضاى مســئوالن دولتىپاى
ه فیفا ارسال شد و اکنون مسئوالن

فوتبال منتظر اعالم نتیجه  ن
ایران، کشورهاى   تند. به جز

ت، کرواسى،  قزاقستان، 
وزلند و کاستاریکا به
ىىىىىانى نى از جام جه

0 درسال 2020
ر این میان 

ارات 
ــى
یــن

محســوب ایــران 

ــود سیاســت فیفــا در اعطاى 
رگزارى مســابقات به صورت 

ر قاره هاى مختلف است اما 
این مسابقات بین ى اخیر،
ىاز آسیاو آمریکاى جنوبى

است. فدراسیون فوتبال ایران نیز بعد از بررسى چرخیده
جمله ورزشگاه، فرودگاه وهتل امکاناتــى از 
مختلف، شش استان تهران، اســتان هاى 

شــرقى، آذربایجــان

آذربایجان غربى را به فیفا معرف اصفهان، اردبیل، یزد و
کرده است اما جدى ترین مانع براى دادن میزبانى به ایران

کــمســئله حضور بانوان در ورزشگاه هاست  ا چر
یکى از فاکتورهاى فیفا 

برگزارى بــراى
مســابقات، عدم ممنوعیت

حضور بانوان است.
با این حال تمام مراحلى که باید
سوى ایران براى گرفتن میزبان
سرانجا انجام مى شــد، به

و قــدرت البیگرى ررررررســیده
ممسئوالن فدراسیون فوتبا

در مهلت باقیمانده، شــانس
ایران را در اینرقابت جهانىبا
خواهد برد. میزبان جام جهان

قرار اســت
396 آذر
در ابوظب

ت ا ر مــا ا
معرفى شود
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سرپرست دادسراى عمومى و انقالب شهرستان منوجان 
کرمان  گفت: اختالف سه برادر بر سر یک حلقه چاه آب با 
فوت برادر کوچک تر پایان یافت. قاتل فرارى در کمتر از 
9ساعت در محل مخفیگاهش در یکى از شهرستان هاى 

جنوبى استان دستگیر شد.
امید رضایى از برادرکشى بر سر حلقه چاه خبرداد و افزود: 
قاتل فرارى در مخفیگاهش دســتگیر شــد و تحقیقات 
تکمیلى در این رابطه در شعبه بازپرسى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان منوجان ادامه دارد.
وى در ادامــه اظهــار داشــت: پــس از اعــالم مرکز 
فوریت هاى پلیس 110 مبنى بریــک مورد ایراد ضرب 

وجرح عمــدى، بالفاصلــه بازپرس پرونــده به همراه 
کارآگاهان پلیــس آگاهى درمحل وقــوع حادثه حاضر 

مى شوند.
رضایى افزود: پس از تحقیقات اولیه میدانى مشخص شد، 
سه برادر به دلیل اختالف برسریک حلقه چاه آب با یکدیگر 
درگیر مى شوند که متأسفانه در این نزاع برادر بزرگ تر با 
وارد کردن ضربات متعدد چاقو دو برادر دیگر را به شدت 

مضروب مى کند.
این مقام انتظامــى ادامه داد: بالفاصلــه مجروحان به 
بیمارستان انتقال داده مى شوند که به دلیل وخامت شرایط 

جسمانى یک نفر فوت مى کند.

2 مرد شیطان صفت که پس از سوار کردن دختر جوان 
در نقش مسافربرنما سناریوى شومى را رقم زده بودند 

به 15 سال زندان محکوم شدند.
به گزارش ایران،27 مرداد سال 94 دختر 25 ساله اى 
به نام «نسرین» به اداره پلیس آگاهى رفت و با تسلیم 
شــکایتى گفت: «عصر دیروز براى بازگشت به خانه 
سوار یک خودرو مسافربر شدم در حالى که مرد دیگرى 
هم کنار راننده نشسته بود. با گذشت چند دقیقه در راه 
متوجه شدم راننده مسیر دیگرى مى رود. بعد هم راننده 
و همدستش با زور و تهدید و بدون توجه به التماس هایم 
مرا به قرچک بردند و پس از توقف در یک محل خلوت، 
مرا کتک زدند و مورد آزار قرار دادند. آنها ســپس مرا 
سوار ماشین کردند و راه افتادند تا اینکه راننده، بین راه 
براى خرید مقابل یک مغازه کنار جاده ایستاد و من هم 
بالفاصله پیاده شدم و از چند مرد که آنجا حضور داشتند 
تقاضاى کمک کردم. آنها هم راننده و همدســتش را 
دســتگیر کردند و با پلیس تماس گرفتند که با کمک 

مأموران به شهر رسیدم.»
با طرح این شکایت راننده و دوستش تحت  بازجویى 
قرار گرفتند و سپس با دستور قضائى روانه زندان شدند. 
سرانجام دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست 
قاضى شــقاقى و با حضور قاضى رســتمى، مستشار 

دادگاه محاکمه این دو زندانى را آغاز کرد.
در ابتداى جلســه، وکیل مدافع دختر جــوان با طرح 
شکایت از دو متهم از دادرســان دادگاه خواستار اشد 
مجازات براى آنها شد. سپس راننده 42 ساله در حالى 
که براى جنایت ســیاهش هیچ پاســخى نداشت در 
برابر قضات ایستاد و ابراز پشیمانى کرد. همدست 37 
ســاله اش نیز با پذیرفتن اتهامش ابراز پشیمانى کرد. 
محاکمه این دو متهم به صورت غیرعلنى برگزار شد و 
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و هر یک از دو 
متهم را به 15 سال حبس به دلیل آدم ربایى و تعرض به 
دختر جوان محکوم کردند. این حکم صبح روز دوشنبه 

توسط قضات دیوانعالى کشور تأیید شد.

زن جوان که با همدستى پسر عموى شــوهرش دست به قتل مادربزرگ و شوهرش 
قضات دادگاه کیفرى یک زده بود صبح دیروز براى صــدور حکم پیش روى 

استان تهران قرار گرفت.سوم آبان سال گذشته، زن جوان با کمک مردى آشنا، شوهر خود 
و مادربزرگ 70 ســاله او را در خانه شان واقع درشــمال تهران با چاقو به قتل رساندند. پس 
ازکشف اجساد و به دستور بازپرس محسن مدیرروستا، تحقیقات پلیســى در این باره آغاز 
شــد و عروس جوان که با پسرعموى شــوهرش از محل جنایت گریخته بودند، چند هفته 
بعد بازداشت شــدند. عامالن قتل ها پس ازاعتراف به جنایت و بازسازى 
صحنه روانه زندان شــدند.مرد جوان در آخرین دفــاع به بازپرس گفت: 
«روز حادثه پسرعمویم با همسرش درگیر شــده بود که مى خواستم میانجیگرى 
کنم اما نشد. من فقط یک ضربه به پسرعمویم زدم و همسرش او را کشت. 
حتى زن جوان، مادربزرگ شوهرش را هم به قتل رساند.»اما در ادامه تحقیق، 
عروس جوان مدعى شد فقط پیرزن را کشته ولى شــوهر خود را نکشته است. بر 
اساس کیفرخواست صادره، عروس جوان و همدســتش متهم به مشارکت در 
قتل زن سالخورده هستند. ضمن اینکه مرد جوان نیز به تنهایى 
متهم به مباشرت در قتل پسرعمویش است. دو متهم صبح دیروز 
در شعبه چهام دادگاه کیفرى اســتان تهران به ریاست قاضى 
عبداللهى و با حضورقاضى واعظى، مستشــار دادگاه محاکمه

 شدند. 

قاتل ستایش 
فردا اعدام مى شود؟ 

مرگ تلخ کودك 2 ساله رشتى
روز شنبه 22 مهرماه سال جارى سناریوى هولناك 
یک کودك آزارى دیگر این بار در رشت رقم خورد 
و بار دیگر نه تنها رشت بلکه کل کشور را در حیرت 
و ناراحتى فرو برد و جامعه در غم یک کودك دیگر 

به سوگ نشست.
دراین جنایت هولناك پســربچه دو ساله اى به 
نام «اهورا» توســط ناپدرى اش در الکان رشت 
پس از تجاوز وحشیانه با کوبیدن سرش به دیوار 

به قتل رسید. 
این حادثــه تلخ درحالى لو رفت که همســایه ها 
صداى فریاد و جیغ کودك معصوم را شنیده و به 
خانه کودك مراجعه کردند و حتى سعى کردند تا 
در خانه را باز کنند که موفق به این کار نشدند. در 
ادامه با پلیس 110 تماس گرفتند و پس از رسیدن 
پلیس و شکســتن در با اهوراى دو ساله که روى 
زمین افتاده و ناپدرى شــیطان صفت روى مبل 
نشسته بود، مواجه شدند. مردم بالفاصله اهوراى 

آزار دیده را به بیمارستان منتقل کردند.
مردى کــه درخانه بود ابتدا گفت کــه من پدر او 
هســتم و اهورا در حمام افتاده است و من شوکه 

شده ام.
بنابه این گزارش، قاتل اهورا عصر 23 مهر سال 
جارى در اداره آگاهى رشت به آزار و اذیت و قتل 
اهورا اعتراف کرد و افزود: «زمانى که اهورا را مورد 
آزار قرار دادم گریه کرد و مدام  فریاد مى زد و من 
هرچه تالش کردم او را ساکت کنم نتوانستم، که 
در آخر سر کودك دو ســاله را چند مرتبه به دیوار 

کوبیدم.»
پزشکان بیمارستان پس از بررسى و معاینه کودك 
اعالم کردند که درصد هوشیارى اهورا به 3 رسیده 
است و ســرانجام این کودك بى گناه صبح روز 

دوشنبه بر اثر شدت جراحات وارده جان سپرد.
بررسى هاى پزشــکى قانونى آزار جنسى را تأیید 
کرده و همچنین به علــت آزار و اذیت هایى که 
از ســوى ناپدرى روى بدن کودك ایجاد شــده، 
صورت کودك کبود و دنده هاى این پســر بچه 
شکسته شده است. طبق آخرین خبرهاى رسیده 
پیکر کودك دو ساله رشــتى دیروز ظهر به خاك 

سپرده شد.

قاتل کثیف باید قصاص شود
مادر اهورا  به شــرح این جنایت هولناك پرداخت 
وگفــت: «مــن در زندگــى گذشــته ام بخاطر 
مشکالتى که داشتم مجبور به جدایى شدم و پس 

از مدتى "مجتبى" وارد زندگى من شد.»
وى ادامه داد: «روز حادثه که در بیمارستان پرسنل، 
موضوع تجاوز و قتل را در میان گذاشــتند گفتم 
امکان ندارد زیرا رفتار او با بچه ام واقعًا خوب بود. 
هر وقت که از در خانه خارج مى شــد اهورا گریه 

مى کرد و مى گفت بابا مجتبى دارى مى روى؟»
مادر اهورا در شــرح روز حادثه بیان کرد: «صبح 
روز حادثه، ساعت 9و30دقیقه از خانه خارج شدم 
و به محل کارم رفتم، آن روز حوالى ظهر به خانه 
آمدم، اهورا خواب بود، بیدار شد، خواستم به او غذا 

بدهم اما نخورد، به مجتبى گفتم غذا را داغ کن و 
هر وقت اهورا بیدار شد به او نیز غذا بده، سپس از 

خانه خارج شدم و به محل کارم رفتم.»
مادر کــودك دوســاله اظهــار داشــت: «من 
ســاعت 14و10دقیقه به مغازه رفتم و از ساعت 
14و14دقیقــه تا 14و24دقیقــه از مجتبى براى 
من پیام ارســال مى شد، ســاعت 14و48دقیقه 
تماس گرفت و گفت حال اهورا بد شــده و غش 
کرده است، مى گفت همســایه ها را صدا کرده و 
اهورا را به بیمارســتان رازى برده اند. آن روز هم 
که به کالنترى رفتم و موضوع تجاوز را گفتند، از 
من خواست علیه پزشک اعاده حیثیت کنم و گفت 
موضوع تجاوز اصًال صحت ندارد. همان روز من از 
خود مجتبى سئوال کردم که در مرگ اهورا نقشى 
دارد یا نه و خواســتم تا اگر چیزى هست بگوید، 
او شــروع به گریه و زارى کرد و قســم خورد که 

اینگونه نیست.»
وى خاطرنشان کرد: «مجتبى تا لحظه آخر طبیعى 
برخورد مى کرد تا اینکه در کالنترى به او دستبند 
زدند و به آگاهى منتقل شد، پیش خودم مى گفتم 
اگر کارى کرده باشد مى توانســت فرار کند، دو 
روز پیــش از حادثه اهورا را بــرد بیرون و برایش 
ساندویچ خرید سپس به محل کار من آمد و با هم 
غذا خوردیم، هرکس دیگــرى این رفتارها را مى 
دید تصور نمى کرد این کار، کار او باشد، همیشه 
مى گفت من عاشــق اهورا هســتم، زمانى که 
خودش اعتراف کرد، در آگاهى به او گفتم چرا این 

کار را با بچه من کردى سرش را پایین انداخت و 
فقط گریه کرد.»

مــادر اهــورا در مورد گفتــه هــاى مجتبى در 
روز حادثــه نیز گفــت: «در روز حادثــه توجیه 
مى کرد که همسایه بخاطر ماساژ قلبى و تنفس 
مصنوعى باعث شدند که اســتخوان هاى جناح 
بچه بشــکند، مجتبى به من مى گفت اهورا رفت 
سمت دستشــویى که ناگهان بوى سوختن غذا 
آمده و او مجبور شده به ســمت آشپزخانه برود، 
ناگهان صداى افتادن چیزى روى کاشى آمده و 
دیده اهورا روى زمین افتاده و در حال گریه است 
و او را بغل کرده و روى مبل نشانده و به او آب داده 
است که ناگهان از حال رفته، در ادامه نیز مدعى 
شد که همسایه ها را خبر کرده که بچه اش دارد 

مى میرد.»
مادر اهورا ادامه داد: «من مدتى با این آقا زندگى 
مى کردم و به او اعتماد داشتم تصمیم دارم شکایت 
را دنبال کنــم و فقط قصاص مــى خواهم، تنها 
آرزویم این بود که اهورا حالش خوب شــود، بچه 
من به کسى کار نداشــت و طى این یکسال که 
جدا شدم او را از خود جدا نکردم، به علت مشکل 
مالى مجبور شدم سر کار بروم، قصد داشتم در روز 
حادثه اهورا را در مهد کودك ثبت نام کنم اما چون 
دیر از خواب بلند شدم نتوانستم او را ثبت نام کنم 
و این کار را به فردایش محول کردم. من به عنوان 
مادر اهورا مى خواهم این موضوع رسانه اى شود 

تا قاتل هر چه سریع تر به اشد مجازات برسد.»

اعتراف 3 دزد به سرقت 800 خودرو

دادســتان عمومى و انقالب ورامین مى گوید مالك 
قانون 18 سال قمرى است و قاتل «ستایش قریشى» 

نیز 18 سال قمرى دارد.
ابوالقاســم مرادطلب در پاســخ به اینکه وکیل قاتل 
ستایش گفته موکلش هنوز به 18 سال نرسیده است 
و 26 آذر، 18 سالش مى شود اظهار داشت: این مطلب 
درست نیست. قاتل ستایش با احتساب قمرى به 18 
سال رسیده اســت. وى افزود: در قانون نیز 18 سال 

قمرى مالك قرار گرفته است.
23 فروردین        سال گذشته بود که گزارشى مبنى بر وقوع 
قتل یک دختربچه شش ساله افغانستانى در روستاى 

خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضائى شــد. گزارش 
حاکى از آن بود که ســتایش به گفته پــدر او روز قبل 
براى خرید بستنى از منزل خارج شده و دیگر به خانه 
بازنگشته است. در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر 
17 ساله همسایه که دچار وسوسه شیطانى شده بود، او 

را ربوده و پس از تجاوز به قتل رسانده است.
با اعالم این گزارش، از نخســتین لحظات وقوع این 
جنایت، با تأکید دادســتانى ورامین رسیدگى به این 
پرونده به طور ویژه و خارج از نوبت در دستور کار دستگاه 
قضائى قرار گرفت تا اینکه پس از صدور قرار مجرمیت 
و کیفرخواست، شعبه هفتم دادگاه کیفرى یک استان 
تهران، قاتل ستایش را بابت ارتکاب قتل 
به قصاص، تجاوز به عنف به اعدام و بابت 
جنایت بر میت به دیه محکوم کرد و این 
حکم در شــعبه 32 دیوان عالى کشــور 

تأیید شد.
10 بهمن سال 95، حکم قاتل ستایش 

براى اجرا به واحد اجراى احکام دادسراى ورامین ارجاع 
شــد اما فعًال منتظر تعیین تکلیف دادگاه در خصوص 

ارش البکاره و مهرالمثل است.
دادســتان ورامین قبًال درباره آخرین وضعیت اجراى 
حکم گفته بود: آنطــور که خانواده مقتــول گفته اند، 
براى اینکه مجبور نشــوند تفاضل دیه ناشى از اجراى 
قصاص را بپردازند، یحتمــل قصاص را معلق و بحث 

اعدام را پیش بکشــند. البته در حال حاضر نمى توان 
نظر قطعى داد زیرا آدمیزاد اســت و امکان دارد تا روز 
اجراى حکم، تصمیم شان تغییر کند و قصاص را اجرا 

کنند. 
پیش تر مراد طلب گفته بود که حکم قاتل ستایش که 
مراحل استیذانش هم انجام شده است، 27 مهر(فردا) 

اجرا مى شود.

«محسن  ملکه» دست به چاقو شد
پسر جوانى که فقط دو روز از آزادى اش از زندان مى گذشت در حالى به یکى از پارك هاى 

سطح شهر رفت که دقایقى بعد، پس از کشتن جوانى 20ساله از محل گریخت.
عصر شنبه، «محسن پوراکبرى»، معروف به «محسن ملکه»، در حالى که تنها دو روز 
از آزادى اش مى گذشت، به بوستان رجا واقع در شهرك شهید باهنر مشهد مى رود. این 
فرد، پس از حضور در این بوستان، یکى از دوســتانش را مى بیند و با همدیگر خوش و 

بش مى کنند.
دقایقى بعد، ناگهان شــهروندان متوجه نزاع میان این دو نفر مى شوند به نحوى که، 
چند ثانیه بعد، برق چاقو زیر نور خورشید مى درخشد و یکى از این دو جوان روى زمین 
مى افتد و در خون خود دســت و پا مى زند و فرد ضارب، با دیدن این صحنه، بالفاصله 

متوارى مى شود.
شــهروندان بالفاصله موضوع را به اورژانس اطالع مى دهند. با رسیدن تکنسین هاى 
اورژانس در محل و معاینات اولیه، مرگ این جوان اعالم مى شود. همزمان، مأموران 

انتظامى در جریان موضوع قرار مى گیرند.
مأموران کالنترى باهنر، با حضور در محل و کشــف این جسد، موضوع را به بازپرس 
جنایى دادسراى عمومى و انقالب مشهد اعالم مى کنند که قاضى میرزایى خود را به 

این بوستان مى رساند.
تحقیقات قاضى میرزایى نشان مى دهد مقتول جوانى 20ساله و تبعه خارجى است و طبق 
اظهارات شاهدان، فرد ضارب محسن پوراکبرى معروف به محسن ملکه بوده است که 

یکى از اراذل و اوباش بنام در منطقه است.

بررسى هاى بعدى مشخص کرد این فرد تازه از زندان آزاد شده است و به گفته شاهدان، 
آن روز، پس از حضور در این بوســتان، با مقتول که از قبل همدیگر را مى شــناخته اند 
ابتدا خوش و بش کرده اند و بعد متهم از مقتول ســراغ چاقویى را مى گیرد که قبًال به 
او سپرده که با انکار متوفى مواجه مى شود و همین موضوع دستاویزى براى درگیرى 
مى شــود و دقایقى بعد، متهم با چاقویى که به همراه داشــته ضربه اى به قلب مقتول 
مى زند که همین موجب کشته شــدن این فرد مى شــود. با هماهنگى مقام قضائى، 
تصویر متهم  به  قتل بدون پوشش منتشر مى شود و افرادى که نام برده را مى شناسند و 
اطالعاتى دراین باره دارند مى توانند، در تماس با پلیس یا مراجعه به  بازپرسى شعبه 211 
دادسراى عمومى و انقالب مشهد و پلیس آگاهى، پلیس را در دستگیرى این فرد یارى

 کنند.

عروس جوان
داماد و مادربزرگش را کشت!

30 سال زندان، مجازات 2 جوان شیطان صفت

جوجه شرورى که 2 روز پس از آزادى از زندان آدم کشت
رئیــس کالنترى 131 شــهررى از کشــف ســرقت 
800 خــودرو در تهــران با دســتگیرى ســه دزد خبر

 داد.
سرهنگ محمد کالوسى اظهار داشــت: در پى اطالع از 
انجام سرقت هاى مکرر به صورت باندى توسط تعدادى 
از ســارقان، تیمى از مأموران تخصصى کالنترى 131 
شــهررى اقدامات خود را در خصوص شناسایى سارقان 
و مخفیگاه آنــان آغاز کردند. وى افــزود: با پایش هاى 
صورت گرفته و اطالعات به دست آمده سارقان شناسایى 
و مشخص شــد که متهمان در ســه نقطه شهر داراى 
مخفیگاه بوده و اموال مسروقه را در نقاط مختلف پنهان 

مى کنند.
این مقام انتظامى با اشاره به هماهنگى با مقام قضائى و 
تحت پوشــش قرار دادن مخفیگاه متهمان، گفت: یکى 
از ســارقان در نزدیکى مخفیگاهش هنگام تردد با یک 
دستگاه موتورسیکلت مشاهده شــد که بعد از تعقیب و 
گریزى کوتاه، مأموران موفق به توقف موتورســیکلت و 
دستگیرى سارق شدند که در بررسى انجام شده، مشخص 

شد موتورسیکلت مسروقه بوده و در کالنترى 126 داراى 
سابقه ثبت سرقت است. وى افزود: با اعتراف متهم، دو 
سارق دیگر از این باند دستگیر و در بازرسى از مخفیگاه 

آنان مقدار زیادى اموال مسروقه کشف شد.

ســرهنگ کالوســى خاطر نشــان کرد: متهمــان در 
بازجویى هاى انجام شده به سرقت روزانه دو سه دستگاه 
خودروى ســوارى و جمعًا به 800 فقره سرقت اعتراف 

کردند. 

ززن جوان که با همدستى پسر عموى شــوهرش دست به قتل مادربزرگ و شوهرش 
ىىروى قضات دادگاه کیفرى یک ززده بود صبح دیروز براى صــدور حکم پیش 

استان تهران قرار گرفت.
0و مادربزرگ 70 ســاله او
ازکشف اجساد و به دستور
شــشــــششـششــشــشــشــشــششــشــشــشــشــششـشــشــدددددددد وعروس جوان کهب
بعدباز
صحنه
«روز حادثه پسر
مممممممم اما نش کککنم
حتىزن ج
عروعروعروعرعروروعروعروعروعرعرعرعروعروعرعروعروعروعروعروس جوان مد
اساس کیفرخ

برادر کشى بخاطر یک حلقه چاه
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آى او اس 11 اینک بر روى 47 درصد گوشى ها و تبلت هاى شرکت اپل نصب شده است. 
این سیستم عامل بزرگ ترین آپدیت آى او اس لقب گرفته است.

کمتر از سه هفته پیش بود که اپل آى او اس 11 را عرضه کرد و حاال خبر مى رسد که این 
نسخه از سیستم عامل موبایلى اپل موفق شده نسخه پیشین خود را از پیش روى بردارد. 
آى او اس 11 اینک موفق شــده بر روى 47 درصد تمامى دستگاه هاى سازگار در سراسر 
جهان نصب شود. این آمار بسیار شگفت انگیز است، خصوصاً وقتى شما این نکته را نیز در 
نظر مى گیرید که آپدیت جدید سیستم عامل آى او اس تنها بر روى دیوایس هایى با قابلیت 

پشتیبانى از اپلیکیشن هاى 64 بیتى نصب مى شود.
آى او اس 10 نیز در حال حاضر بر روى 46 درصد دیوایس هاى آى او اسى در سراسر جهان 
نصب است، اما این رقم نیز به مرور زمان کاهش پیدا خواهد کرد. اما 7 درصد باقیمانده چه 
مى شود؟ این میزان از محصوالت همگى اجرا کننده آى او اس 9 و یا پایین تر هستند. با این 

حال اگر از ما مى پرسید، باید بگوییم که چنین وضعیتى 
بد نیست. براى دسترسى به شاهکار جدید اپل این 

سرعت انتقال در مقایسه با چیزى که در پلتفرم 
اندروید مى بینیم بسیار شگفت انگیز است، اما 

همچنان سرعت آن از آى او اس ده سال 
گذشته کمتر است.

با این حال نصب آى او اس 11 موفق 
شده نسخه 9 این سیستم عامل را در دو 

هفته جاى بگذارد، چرا که در مدت زمان مشابه 
آن سیستم عامل موفق شــده بود بر روى 38/5 

درصد کل دیوایس هاى آى او اسى سازگار نصب شود.

 WiFi Overview 360 Pro نسخه حرفه اى و خریدارى شده اپلیکیشنى 

قوى در زمینه دسترســى به اتصال هاى واى فاى اطــراف براى اندروید 
است که توسط آن مى توانید تمامى شــبکه هاى واى فاى اطراف خود 
را به راحتى مشــاهده کنید و اطالعاتى دقیق از هر شبکه به دست آورید 
 KAIBITS Software, برنامه ذکر شــده که توســط .
Andreas Kraemer براى دیوایس هایى با سیستم 
عامل اندروید منتشر شده اســت قادر است که هر گونه 
اطالعاتى را در مورد هر نوع شبکه واى فاى نظیر نام آنها، 
قدرت سیگنال، شماره کانال و... در اختیار کاربران خود قرار 
دهد! اگر توجه کرده باشید با گذشــت زمان به شبکه هاى 
واى فاى اطراف ما اضافه مى شود و این شبکه هاى خانگى و 
یا شرکتى روز به روز بیشتر و بیشتر مى شوند، در این بین یکى از 
مشکالتى که براى ما به وجود مى آید قطع و وصل شدن سیگنال 
متصل شده به آن و یا کم شــدن برد واى فاى به دلیل تداخل 
کانال ها و فرکانس هاست، براى برطرف سازى این مشکل تنها 
کافى است این اپلیکیشن بى نظیر را بر روى اسمارتفون خود نصب 
کرده و با ورود به بخش CH check و Ch. Radar یک کانال 
و فرکانس وسیع پیدا کنید و تنظیمات روتر خود را بر روى آن قرار دهید! 
بهتر است از سیستم هوشمند WiFi Detector غافل نشوید و دیوایس 
خود را به ابزارى قدرتمند براى اتصال به شبکه هاى واى فاى مجهز سازید!

در اطراف بیمارســتان هــا مى توان دســتگاه هاى 
ضدعفونى کننده دست زیادى را مشــاهده کرد اما 
متأسفانه تمام افراد از آن اســتفاده نکرده و به همین 
دلیل میکروب ها مى توانند به ســرعت در ســطوح 
لمس شده مانند دســتگیره هاى درب گسترش یابند 
به همین دلیل محققان دست به ساخت این پدهاى 

آنتى باکتریال زدند.
این پدها که Surfaceskins نام دارند، پارچه هاى 

ارزان قیمتى هســتند که صفحه آلومینیومى موجود 
بر روى درب را پوشش مى دهند. هنگامى که کسى 
براى ورود درب را فشار مى دهد، فشار وارد شده سبب 
مى شــود تا ژل الکلى از یک مخزن در داخل پد و از 

سوراخ هاى کوچک بر روى سطح آن بیرون بزند.
این عمل سطح پد را در عرض چند ثانیه ضد عفونى 
کرده و آن را براى کاربر بعــدى تمیز مى کند. طبق 
 Nonwovens Innovation اعالم کمپانى

که این پد را توســعه داده اند، Surfaceskins در 
مقایسه با سایر صفحات معمولى ضد عفونى کننده، 
مى تواند تــا 90 درصد ســطوح باکترى ها را کاهش

 دهد.
هر کدام از این پدها تا هفــت روز یا هزار مرتبه قابل 
استفاده هستند و براى تعویض آنها کافى است تا این 
پدها را از محفظه پالســتیکى آن که بر روى در قرار 

گرفته جدا کنید. 

مدیریت ساختمان هاى مسکونى کار ساده اى نیست و معموًال همان ابتدا یک نفر از ساکنان ساختمان به عنوان مدیر انتخاب 
مى شود تا مسئولیت برنامه هاى مختلف را بر عهده بگیرد. مدیر ساختمان وظایف متفاوتى دارد اما مدیریت شارژ و هزینه هاى 
ساختمان اولین چیزى است که به ذهن هر کسى مى رسد. «شارژمان» یک اپلیکیشن ایرانى است که با امکانات ویژه   خود، مدیریت 

ساختمان را بهبود مى بخشد و محاسبه  و پرداخت شارژ را براى ساکنان آسان تر مى کند.
همان ابتدا با نصب شارژمان یک کد اختصاصى براى ساختمان خود دریافت مى کنید تا اطالعات بر روى سرورها ذخیره شوند. بعد از آن نوبت به 
وارد کردن اطالعات ساختمان مانند متراژ، تعداد واحدها، ساکنان و پارکینگ مى رسد تا نرم افزار بتواند به صورت خودکار هزینه   شارژ را محاسبه کند. 
حاال هر کدام از اهالى ساختمان مى توانند با عضو شدن در شارژمان و وارد شدن به ساختمان خود، از هزینه ها اطالع پیدا کنند و با کمک تابلوى اعالنات با 
مدیر ساختمان در ارتباط باشند. مدیر ساختمان نیز در هر لحظه مى تواند از ریز هزینه ها آگاه باشد و با تعیین مهلت پرداخت ها، از امکان جریمه  دیرکرد که توسط 
نرم افزار فراهم شده است استفاده کند. به این ترتیب همواره مى توانید اعتبار صندوق ساختمان را مدیریت کنید و هزینه هاى تعمیرات یا دیگر هزینه هاى پیش بینى  

نشده را در نظر بگیرید.
اما ویژگى اصلى شارژمان پرداخت آنالین شــارژ و هزینه ها توسط ساکنان است که با کمک خود نرم افزار انجام مى شــود. ناگفته نماند که بعد از پرداخت، رسید آن نیز به ایمیل 
پرداخت کننده ارسال مى شود تا دیگر نیازى به رسید کاغذى نباشد. البته امکان تسویه  دستى نیز همچنان وجود دارد و الزم نیست تمام اعضاى ساختمان از امکانات آنالین شارژمان 

استفاده کنند. در به روزرسانى تازه  نرم افزار، ویژگى اطالع رسانى از طریق پیامک نیز به آن اضافه شده است تا بیش از پیش با ساکنان خود در ارتباط باشید.
شارژمان یک اپلیکیشن رایگان ایرانى است که تنها 500 تومان را به عنوان کارمزِد پرداخت هاى آنالین دریافت مى کند و مبلغ شارژ را به صورت مستقیم به حسابى که توسط مدیر 
ساختمان مشخص شده است واریز مى کند. این موضوع را هم در نظر بگیرید که این کارمزد در صورت دریافت دستى هزینه ها محاسبه نمى شود و تمام امکانات شارژمان همچنان 

رایگان و در دسترس خواهند بود.

آلترابوك هاى ســرى Zenbook ایسوس همواره محصوالتى شــیک و لوکس با 
کارایى بــاال و امکانات متعدد بوده انــد. یکى از جدیدترین این ســرى محصوالت

 Zenbook 3 Deluxe UX490UA  نام دارد که در آن از نسل هفتم پردازنده هاى مرکزى 
اینتل با نام تجارى Kaby Lake  استفاده شــده است. البته اولین چیزى که در این 
آلترابوك جلب توجه مى کند ظاهر جذاب و خیره کننده آن است که از تمامى ذنبوك هاى 

قبلى لوکس تر و زیباتر است.
 بدنه فلزى این محصول در سه رنگ خاکسترى ذغالى، رزگلد و آبى سلطنتى طراحى 
شــده و لوگوى ایســوس روى آن و دور تا دور لبه ها طالیى رنگ هستند که ترکیب 
بى نظیرى را به وجود آورده اند. این آلترابوك 11,9 میلیمتر ضخامت و 1000 گرم وزن 
دارد و مى توان لقب ســبک ترین آلترابوك 14 اینچى دنیا را به آن داد. صفحه نمایش 
UX490UA پنل IPS با کیفیت Full HD و روکش بــراق دارد و کیفیت خوبى را ارائه 
مى دهــد. از امکانات این محصول مى توان به بلندگوهاى ســاخت شــرکت معتبر 
Harman/Kardon، کیبورد جزیره اى نرم مجهز به نور پس زمینه و تاچ پد یک تکه با 

حساسیت باال اشاره کرد. 
این آلترابوك از نظر پورت هــاى ورودى و خروجى مانند مک بــوك پرو اپل طراحى 
شده و روى لبه هاى آن تنها شاهد  پورت Thunderbolt 3 و یک جک 3,5 میلیمترى 
اتصال هدفون هســتیم و حتماً در کنار آن به چند تبدیل و هــاب مختلف نیاز دارید. 
از نظر ســخت افزارى UX490UA یکى از قوى ترین کانفیگ هــا را در بین تمامى 
آلترابوك هاى تولید شده تا کنون دارد. پردازنده مرکزى Core i7 7500U اینتل از نسل

 Kaby Lake، پردازشگر گرافیکى آنبرد HD Graphics 620 اینتل، 16 گیگابایت 
رم و 512 گیگابایت حافظه SSD از نوع PCIe 3.0، مشــخصات فنى این کانفیگ را 
تشکیل مى دهند. یک باترى 4 ســلولى لیتیوم پلیمرى با ظرفیت 46 وات ساعت هم 
وظیفه توان رسانى به سخت افزارها و صفحه نمایش را به عهده دارد. درمجموع اگر 
 Zenbook 3 Deluxe UX490UA ،محدودیت پورت ها براى شما آزاردهنده نباشــد
ایسوس را مى توان یکى از خاص ترین، جذاب ترین و قوى ترین آلترابوك ها دانست.

 Zenbook 3 Deluxe UX490UA هم اکنون
را مى توانید با قیمتى در حدود شش میلیون 

تومان از بازار داخلى خریدارى کنید .

 اپلیکیشن ایرانى
مدیریت ساختمان

«پول شویى» فرآیندى اســت که طى آن افراد 
متخلف با اســتفاده از امکانات مؤسسات مالى 
و بانک ها درآمد نامشــروع خود را تطهیر کرده 
و آن را قانونى جلوه مى دهنــد. دولت ها نیز به 
منظور شناسایى این فرآیند، همواره گزارش هاى 
متعــددى را از بانک هاى خــود طلب مى کنند 
و بانک ها موظف هســتند موارد مشــکوك به 
پول شویى را در قالب چارچوب مورد درخواست 

بانک مرکزى تهیه و به طور مستمر ارائه کنند.
از سوى دیگر، شناســایى روش ها و رفتارهاى 
افراد پول شــوى با توجه به پیشرفت بانکدارى 
الکترونیکى به تدریج پیچیده تر شــده است و 
بــا توجه بــه حجم انبــوه اطالعــات در یک 
بانک، شناســایى این رفتارها بدون استفاده از 
سیستم هاى ضدپول شویى، چندان سهل نیست.

اینتل به تازگى یک راهنماى ضدپول شویى به 
نام saffron راه اندازى کرده است و بنابر ادعاى 
خود اینتل، این راهنما، جزو برنامه هاى پیشگام 

در این زمینه به حساب مى آید.
در این راهنما، از هوش مصنوعى حافظه انجمنى 
براى بخش خدمات مالى اســتفاده مى شــود. 
saffron اینتل از روش یادگیرى مغز انســان 
پیروى مى کند، ارتباطات جدیدى ایجاد مى کند 

و اطالعات مرتبط را به یاد مى آورد.
این راهنما مى تواند ارتباط بین اطالعات مرتبط 
از فروشــگاه هاى مختلف داده، شــباهت ها و 

تفاوت هاى سطحى آنها را مشخص کند.
این راهنما با بهره گیرى از حافظه انجمنى، جرائم 
مالى را بــا یکى کردن داده هاى ســاختارمند و 
غیرساختارمند سیستم هاى سازمانى، ایمیل، وب 
و دیگر منابع داده کشف مى کند. مقدار اطالعاتى 
که توسط بانک ها و شرکت هاى بیمه جمع آورى 
مى شود، در حال افزایش است، به گونه اى که این 

اطالعات هر دو سال، دو برابر مى شود.

راه اندازى راهنماى 
ضدپول شویى اینتل 

ماه گذشــته خبرى 
منتشر شد که طبق آن 

سامسونگ اولین موجود 
پردازنده هاى اسنپدراگون 845 

شرکت کوالکام را براى استفاده از 
آنها در پرچمداران ســال 2018 خود 

یعنى گلکسى اس 9 و گلکسى اس 9 پالس 
خریدارى کرده اســت. در هفته جارى گزارشى 

منتشر شد که در آن عنوان شده گلکسى اس 9 و اس 9 پالس نخستین 
گوشى هاى هوشمند جهان با پردازنده اسنپدراگون 845 خواهند 

بود.
احتماًال همانند ســال گذشــته، پرچمداران سال 

2018 سامســونگ نیز تنها بــراى عرضه در 
کشور آمریکا و چین به چیپست اسنپدراگون 
مجهز خواهند بود و در ســایر نقاط جهان از 
چیپست اگزینوس در این دو گوشى استفاده 
خواهد شد. سال گذشــته گلکسى اس 8 و 

اس 8 پالس در دو نســخه بــا پردازنده  هاى 
اسنپدراگون 835 و اگزینوس 8895 عرضه شدند 

که نسخه اگزینوســى براى عرضه در کشورهایى به 
غیر از آمریکا و چین بود.

سال گذشته نیز سامسونگ با خرید تمام موجودى چیپست اسنپدراگون 
835 در اوایل سال 2017، ال جى را مجبور کرد تا از چیپست سال گذشته 
کوالکام یعنى اسنپدراگون 821 در اولین پرچمدار خود در سال 2017 یعنى 

جى 6 استفاده نماید.
حال باید منتظر ماند و دید پرچمداران امسال سامسونگ در چه تاریخى 
و با چه قیمتى عرضه خواهند شد. از طرفى باید دید در نسخه اینترنشنال 
گلکسى اس 9 و اس 9 پالس از چه چیپست اگزینوسى استفاده مى شود. 
براى پیگیرى جدیدترین خبرها در رابطه با محصوالت جدید سامسونگ 

با دیجى رو همراه باشید. 

گلکسى اس 9، نخستین گوشى مجهز 
به پردازنده اسنپدراگون 845

لپ تاپ 14 اینچى ایسوس
ZenBook UX490UA - A مدل 

را به راحتى مشــ
ببربربرربرربربربربر برنامه .
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واى
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کانال ه
کافى است
کرده و با ور
و فرکانس وسی
بهتراست از سیس
خود را به ابزارى ق

ایسوس را مى توان یکى از خاص ترین، جذاب ترین و قوى ترین آلترابوك ها دانست.
Zenbook 3 Deluxe UX490UAهم اکنونA
را مى توانید با قیمتى در حدود شش میلیون 

تومان از بازار داخلى خریدارى کنید .

پدهایى به شکل 
صفحه لمسى براى
 از بین بردن 
بـــاکترى ها  مجموعه ابزار جهانى

 واى فاى اندروید !

نصب آى او اس 11 بر روى 47 درصد گوشى ها و تبلت هاى اپل 

با«شارژمان» آشنا شوید
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منبع: قدس آنالین

منبع: میزان

منبع : فارس

منبع:  ایرنا 

منبع: مهر 

منبع: مهر 

منبع: ایسنا 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ف» در روستاى خوانشرف در 5 کیلومترى شمال شرقى شهر نهبندان 
آسبادها یا آسیاب هاى بادى «خوانشر

ر مى روند که در یک ردیف 
ارند و آثار دوره قاجاریه به شما

در استان خراسان جنوبى ایران  قرار د

د که از آنها به منظور آسیاب 
واقع گردیده و اخیرًا مرمت شده اند.آسبادهاى خوانشرف، سازه هایى هستن

ست. آسبادها معموًال در کنار هم و متصل به یکدیگر 
کردن گندم استفاده مى شده ا

ساخته مى شوند تا در برابر بادهاى 120 روزه مقاوم بمانند.

 تجمع طالب 
حوزه علمیه قم 
در اعتراض به 
سخنان ترامپ

معدن فیروزه نیشابور 
در 53 کیلومترى شمال 
غربى نیشابور و از جمله 
معادن عمومى این شهر 

است. میزان ذخیره 
فیروزه این معدن حدود 

8 هزار ُتن است و 
ساالنه 40 تن 

مجوز استخراج دارد

حمید بقایى، معاون 
اجرایى دولت دهم 

صبح سه شنبه به منظور 
دفاع از خود در برابر 

اتهامات وارده در دادگاه 
کیفرى2 شعبه 1057 
استان تهران حاضر شد

همایش زعیم ذوفنون و آیین رونمایى از اثر فاخر «منظومه فکرى حضرت 
آیت  ا...العظمى خامنه اى(مدظله)» در کتابخانه مرکزى دانشگاه آزاد اسالمى  

واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

محمدجواد ظریف 
در انتظار دیدار با سفراى 
فنالند، سریالنکا و فیلیپین

طرح برخورد با 
سارقان و مجرمان 
پایتخت (رعد 3)

فصل صید میگو 
در هرمزگان


