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تا طرف مقابل، برجـام را پاره نکند 
ما آن را پاره نمى کنیم

دلیل قیمت پایین لوازم آرایشى قاچاقاصفهان، درگیر پیچیده ترین خشکسالى  جهان استزنان کولبرند؛ اما براى آب میزان حق مأموریت نمایندگان مجلس چقدر است؟ اجتماعاستاناجتماع تعطیلى مرغدارى ها یکى پس از دیگرى اقتصاد
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کتاب هاى دوران ابتدایى 
بازنگرى مى شود

پدر اهورا: 
همسرم شریک جرم 
مرگ فرزندم است

بیشترین سود در 3 سال
 گذشته بین شهردارى ها 

توزیع شده است

صداى پوالد کیمیایى از 
«قاتل اهلى» حذف مى شود؟

11

5 منبع غذایى مهم
 براى گیاهخواران

فعالیت 20 درصد چایخانه ها 
زیرزمینى شده است

قدم زدن سکه هاى تقلبى در اصفهانقدم زدن سکه هاى تقلبى در اصفهان
بیشترین تخلفات مربوط به پالك هاى پارسیان یک گرمى، نیم گرمى و بیشترین تخلفات مربوط به پالك هاى پارسیان یک گرمى، نیم گرمى و 200200 سوتى است سوتى است
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جهان نما

انسجام مردم
 مهمترین عامل
 براى عبور از
 توطئه هاست

2 2

اقدامات
 متقابل مجلس براى 
مقابله با تهدیدات 
آمریکا

کتاب هاى
بازنگر

همسرم
مرگ ف

صداى پو
«قاتل اهلى

5 منبع
 براىگ

رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار نخبگان جوان و استعدادهاى برتر علمى:

چهره کودکتان را چهره کودکتان را 
پیش از به دنیا آمدن ببینید!

زیرزمی

ذوب آهن- پارس جنوبى فردا در اصفهان

میزبانى غریبانه 
در نقش جهان

12

 باحضور مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان، مدیرکل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، مشاور امور ایثارگران 
اســتاندارى،مجموعه مســکونى 54 واحدى تعاونى 
مسکن ایثارگران شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

افتتاح شد.
مهنــدس هاشــم امینــى مدیرعامل شــرکت آب 
و فاضــالب در ایــن مراســم گفــت: رشــادت ها،

 ایثارگرى ها و از خودگذشتگى شهدا و ایثارگران را نمى 
توان با هیچ نوع پرداخــت مادیات جبران کرد. اینگونه

 رشــادت ها و ایثارگرى ما به ازایــى در دنیاى مادى 
ندارد چرا که ایثارگران باخلوص نیت رشادت و از خود

گذشــتگى را ســرلوحه کار خود قرار دادند که در این 
دنیاى مادى نمى توان این نوع خودگذشتگى را به هیچ 

عنوان جبران کرد.
مهندس امینى عنوان کرد: خوشحالم تعاونى ایثارگران 
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان توانست با 

بهره گیــرى از ســالمت و صداقــت مدیرعامل این 
تعاونى و بکارگیرى از پیمانــکار صاحب نام، مجموعه 
54 واحد مســکونى ایثارگران را در کمتــر از 40 ماه 
در اختیــار آنها قرار داد. این درحالیســت که مجموعه 
مســکونى 80 واحــدى ایثارگــران هــم اکنــون 
بــه پیشــرفت فیزیکــى 90 درصــدى رســیده که 
انتظــار مــى رود در دهــه فجر بــه بهره بــردارى

 برسد.
وى گفت: اگر همه دستگاه هاى خدماتى و اجرایى در 
صدد رفع مطالبات خانواده هاى شهدا و ایثارگران برآیند 
قطعاً در بازه زمانى کوتاهى مى توان پاسخگوى برخى از 

مطالبات این قشر بود.
مهنــدس امینــى گفــت: شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان درســال هاى اخیر ســعى کرده با 
اعمال تدابیــرى از جمله احداث واحــد ایثارگران در

 کوتاه تریــن زمان قــدردان اندکى از رشــادت ها و 

ایثارگرى هاى این بزرگواران باشند زیرا همین فداکارى 
ها و شــجاعت ها باعث شــده که اســرائیل و آمریکا 
غاصب جرأت دســت درازى به ایران اسالمى نداشته 

باشند.
در ادامه این مراســم وکیلى مدیرکل بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران اســتان اصفهان گفت: اى کاش همه 
مسئوالن در دستگاه ها و سازمان ها مانند مدیرعامل 
شــرکت آبفا اســتان اصفهان یکــى از اولویت هاى 
کارى خود را خدمت رســاندن به ایثارگــران درنظر 
گیرند زیرا  احــداث و بهره بــردارى از این واحدهاى 
مســکونى نشــانگر این اســت که مهنــدس امینى 
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان در عمل و به 
عینه قدردان ایثارگرى و رشادت هاى ایثارگران بوده

 است.
وى افــزود: موفقیت هاى کســب شــده نظــام در 
عرصه هــاى گوناگون به برکت وجــود خانواده هاى 

شهدا و ایثارگران است پس باید نهایت تالش را براى 
قدردانى از این بزرگواران در دستور کار 

قرار داد.
ســپس مهنــدس توکلــى 

تعاونــى  مدیرعامــل 
ایثارگران استان اصفهان 
گفــت: عملیات احداث 
مجموعه مسکونى 54 
واحــدى و 80 واحدى 
ایثارگران در خردادماه 
ســال 93 آغاز شــد که 
در کمتــر از 40 مــاه 
مجموعــه 54 واحدى 
بــه ایثارگــران واگذار 

گردید و مجموعه 80 واحدى با پیشرفت 
فیزیکى 90 درصدى در دهه فجر به ایثارگران واگذار 

مى شود.
وى گفت: زیربنــاى مجموعه 54 
واحدى 10 هزار 
و 400 متر و 80 
واحدى 15 هزار 
و 700 متر است 
بــه طــورى که 
زیربنــاى مفیــد 
هــر واحــدى از 
113 متــر تا 155 
متر اســت و سعى 
شــده با بهره گیرى 
از صداقت و ســالمت، 
مدیریــت بهینــه منابــع، 
دقــت و مطالعــه پیرامــون هزینه 
بجا ایــن پــروژه مطابق بــا اســتانداردهاى تعریف 

شــده در کوتاهترین زمــان ممکن به بهــره بردارى
 برسد.

مهندس توکلى درخصوص کیفیت واحدهاى ایثارگران 
گفت: سازه این مجتمع مســکونى براساس آیین نامه 
سازه و مصالح بکار رفته از کیفیت مطلوب و تأسیسات 
زیربناى آن کامًال اســتاندارد و اصولى مى باشــد که 

مطابق با تأیید نظام مهندسى بوده است.
وى هــدف از اجــراى این پــروژه را سپاســگزارى
 رشــادت هــاى ایثارگران برشــمرد و گفت: ســعى 
شــده با واگــذارى واحدهاى مســکونى بــا کیفیت 
مطلــوب در کوتاهترین زمــان به نوعى سپاســگزار 
گوشــه اى از رشــادت هــاى ایثارگــران باشــیم. 
این درحالیســت کــه هزینه باالى اجرا، بروکراســى 
ادارى و انجــام عــدم تعهــدات برخــى از اعضا از 
چالش هــاى موجــود در اجــراى این پــروژه بوده

 است.

باحضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان صورت گرفت:

افتتاح مجموعه مسکونى 54واحدى ایثارگران 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تعاونى 
ایثارگران شرکت 

آب و فاضالب استان اصفهان 
توانست با بهره گیرى از سالمت 

و صداقت مدیرعامل این تعاونى و 
بکارگیرى از پیمانکار صاحب 

نام، مجموعه 54 واحد مسکونى 
ایثارگران را در کمتر از 40 ماه در 

اختیار آنها قرار داد
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آیت ا...ناصر مکارم شــیرازى ازمراجع تقلید با اشاره به 
سخنان اخیر رئیس جمهورى آمریکا علیه ایران، انسجام 
مردم را مهمترین عامــل براى عبــور از توطئه هاى 

دشمنان عنوان کرد.
وى دیروز چهارشــنبه در جلســه درس خارج فقه خود 
در مسجد اعظم قم بیان داشــت: آمریکایى ها راحت 
از عهدنامه هــاى جهانى خــارج مى شــوند و برجام 
تنها پیمانى نیست که این کشور تهدید به خروج از آن 

مى کند.
. مــکارم شــیرازى اظهــار داشــت:  . . آیــت ا
آمریکایى هــا از یــک طرف مــى گوینــد از برجام 

خارج مــى شــویم و از طــرف دیگر به کره شــمالى
 مى گویند بیایید با هم مذاکره کنیــم و پیمان ببندیم. 
وقتى شــما قابــل اعتماد نیســتید معلوم اســت که 

آنها جواب منفى مى دهند.
وى افــزود: یــک روز، عــده اى فکــر مــى کردند 
مى توان با آمریکا مذاکره کرد و دشمنى ها را از بین برد، 
ولــى روز بــه روز بیشــتر مشــخص مى شــود که
 آمریکایى هــا قابل اعتماد نیســتند و نابــودى ما را 
مى خواهند. این مرجع تقلید گفت: در این شرایط، بیش 
از همه چیز انسجام ملت ما مى تواند در دهان دشمنان 

بزند و آنان را مأیوس کند.

رئیس کمیســیون امنیت ملى مجلس اقدامات متقابل 
پارلمان براى مقابله با تهدیــدات جدید برجامى آمریکا 

را اعالم کرد. 
عالء الدین بروجردى با اشــاره به اقدامات مجلس براى 
مقابله با هرگونه تهدیدات آمریکا علیه جمهورى اسالمى 
ایران و تحریم ســپاه پاســداران، گفت: سپاه یک نهاد 
انقالبى است و همه ملت هاى مظلوم در هر نقطه عالم 
و به خصوص منطقه قدردان این نیروى انقالبى هستند. 
وى با بیان اینکه مجلس اجــازه تعرض به هیچکدام از 
نیروهاى مسلح کشــور را نمى دهد، اظهار داشت: ما در 
مجلس از هر نوع اقــدام قانونى براى مقابله با تهدیدات 

آمریکایى ها اســتفاده مى کنیم. بروجردى در پاسخ به 
این سئوال که با توجه به شرایط موجود و تهدیدات جدید 
آمریکایى ها، آیا قانون مصــوب مجلس درباره اقدامات 
ماجراجویانه آمریکا و تروریستى آمریکا مورد بازنگرى و 
اصالح قرار مى گیرد یا خیر؟ گفت: فعًال در این باره بحثى 
نشده و فضاى جهانى نیز با کار بى عقلى که ترامپ انجام 
داده کامًال علیه آمریکاست. رئیس کمیسیون امنیت ملى 
مجلس خاطرنشان کرد: جمهورى اسالمى ایران اوضاع 
جهانى و به خصــوص تحــرکات آمریکایى   ها را رصد 
مى کند و هر وقت نیاز باشــد تا ما مصوبه اى در مجلس 

داشته باشیم به طور قطع این کار را انجام مى دهیم.

انسجام مردم، مهمترین عامل 
براى عبور از توطئه هاست

اقدامات متقابل مجلس 
براى مقابله با تهدیدات آمریکا

جهانگیري از دولت 
جدا نمى شود

 روز نو| یک مقـام آگاه گفت: شـایعه جدایی 
جهانگیري از دولت از اسـاس کذب است. وى گفت: 
آقـاي جهانگیـري بناي اسـتعفا یـا جدایـی از دولت 
روحانـی را نـدارد و معتقد اسـت وقتی مسـئولیتی را 
پذیرفته است با جدیت آن را تا انتها دنبال خواهد کرد و 
همواره در مسئولیت هاي گذشته شان نشان داده است 
که فردي نیست که نیمه راه مسـئولیتی که پذیرفته 

است را رها کند.
این مقام آگاه افـزود: روابط آقاي جهانگیري و رئیس 
جمهور همچون گذشته نزدیک و صمیمی است ولی 
بعد از دیدار رئیس جمهور با اعضاي جامعه روحانیت 
مبارز برخی اقدام به تحلیل هاي نادرسـت و انتشـار 
شـایعات درباره تغییر رویه دولت کرده اند که تأثیري 

در روند کار دولت ندارد.

فتواى بى سابقه 
آیت ا... سیستانى 

حجـت االسـالم والمسـلمین سـید    ایسنا|
محمود دعایى گفته اسـت:آخرین دیدارم با حضرت 
آیت ا... سیسـتانى، بـه دو هفتـه قبل برمى گـردد. به 
محضـر آیت ا... العظمی سیسـتانی مشـرف شـدم و 
حضرت آیـت ا... نکته مهمی را یادآور شـدند که فکر 
می کنم در تاریخ مرجعیت بی سـابقه باشد و آن اینکه 
به مقلدان سـاکن در عـراق فرموده اند لزومـی ندارد 
وجوهات شـرعی را بـه نماینـدگان ایشـان بدهند یا 
براي ایشان بفرستند، بلکه می توانند در هر کاري که 
خود مصلحت می دانند، خرج کننـد و از جمله به فقرا 

مساعدت کنند.

شایعه چرا؟
  تسنیم| دادسـتان کل کشـور در جمـع 
خبرنگاران درباره اینکه گفته مى شود قرار است حکم 
اعدام بابک زنجانى در مـاه محرم اجرا شـود و اعاده 
دادرسى وى در دیوان عالى کشور رد شده است، گفت: 
شایعه چرا؟ باید منتظر باشیم ببینیم چه مى شود. ان 
شـاءا... زودتر حقوق مـردم برگردد. حجت االسـالم 
والمسلمین منتظرى در پاسخ به این سئوال که قاضى 
مقیسه در آخرین جلسه دادگاه گفته بود که حکم این 
فرد براى اجرا در دست مسئوالن است و اینکه آیا واحد 
اجراى احکام زمانى را براى اجراى حکم تعیین کرده 
است گفت: مسئوالن به دنبال اجراى حکم هستند اما 

مقدمات اجراى حکم باید فراهم شود.

ترامپ، وحشى است
  تسنیم| سـردار احمـد وحیـدى، فرمانـده 
پیشین نیروى قدس سپاه گفت: رئیس جمهور آمریکا 
در یک سـخنرانى 39 بار از نظم نوین جهانى سـخن 
گفت. آیا ما مى خواهیم کسـى مثل ترامـپ که رفتار 
او به وحشـى ها مى ماند بـر دنیا حکومت کنـد؟ و آیا 
مى خواهیم گـروه کوچکى از صهیونیسـت ها آینده 
دنیا را ترسیم کنند؟ و آیا مرتجعان عرب مى خواهند 
همچنـان در دامن سـردمداران جنگ هـاى صلیبى 
باشند؟ آیا بناست جهان اسالم همواره چند پاره باشد؟ 

خروج میلیاردى ارز 
   الف | دادسـتان تهران در خصوص اظهارات 
وزیر اطالعات پیرامون یکى از محکومان به جاسوسى 
که از اعضـاى کمیته مالى برجام بـوده مبنى بر اینکه 
اقدامـات ایـن محکوم مصداق جاسوسـى نیسـت، با 
رد این اظهارات افـزود: در این پرونـده خاص حداقل 
دادستانى تهران شاهد اسـت که چه مقاومت هایى در 
جریان رسیدگى و صدور حکم به عمل آمد، اما قضات 
دادگاه هاى بدوى و تجدیدنظر زیر بار فشارها نرفتند. 
جعفرى دولت آبادى در خصوص محکوم علیه موضوع 
اظهارات وزیر اطالعات افـزود: این محکوم عالوه بر 
پرونده جاسوسـى، با عضویت در هیئت مدیره یکى از 
بانک هاى خصوصى، براى شرکتى که با آن مراودات 
مالى داشـته تسـهیالت تصویب کرده و بـا همکارى 
افراد دیگرى 62 میلیارد تومان ارز با قیمت مرجع را از 
کشور خارج کرده بدون اینکه کاالیى وارد کشور شود.

توئیتر

حقوق و مزایاى نمایندگى مجلس، امرى است که همواره خبرنگاران و مردم نسبت به 
آن کنجکاو هستند، موضوعى که در برخى اوقات به پررنگ ترین موضوع حاشیه اى 

رسانه هاى کشور تبدیل مى شود.
چند روز پس از بازگشت یک هیئت پارلمانى ایران از سه کشــور اروپایى، شایعه اى 
پیرامون حق مأموریت نجومى آنان منتشــر شــد. موضوع از این قرار بود که سردبیر 
روزنامه آفتاب یزد به نقل از احمد مازنى، نماینده مردم تهران خبرى مبنى بر دریافت 
حق مأموریت 60 میلیونى را منتشر کرد، خبرى که هر دو آن را تکذیب و سردبیر آفتاب 

یزد انتشار این خبر را ناشى از هک شدن صفحه شخصى اش عنوان کرد.
اما ماجرا با این تکذیب پایان نیافت و تازه کنجکاوى خبرنگاران و مردم را برانگیخت که 
«تا نباشید چیزکى مردم نگویند چیزها» ضرب المثلى که در جامعه امروز که دسترسى 

به شبکه هاى مجازى آسان و انتشار شایعه سهل است، خیلى مصداق پیدا نمى کند.
بهروز نعمتى، رئیس کمیته ســفرهاى مجلس در گفتگو با آنا، در خصوص روند تأیید 
مأموریت هاى خارج از کشــور گفت: «روند مأموریت نمایندگان مجلس بر اســاس 
آیین نامه کمیته ســفرهاى مجلس صورت مى گیرد که در حقیقت همان آیین نامه 
کمیته ســفر دولت اســت. این آیین نامه براى تمامى دســتگاه هاى اجرایى اعمال 

مى شــود، بنابراین هیچ تفاوتى میان سفر نمایندگان با ســفر مسئوالن دولتى وجود 
ندارد.»

اما در گفتگو با نعمتى به اصل ماجرا یعنى حق مأموریت به اصطالح نجومى هم پرداخته 
شد. حق مأموریتى که به گفته برخى از نمایندگان، بسیارى از وکالى ملت، از دریافت 
آن صرف نظر مى کنند تا جایى که در پرس و جو از آنان، از میزان حق مأموریت اظهار

بى اطالعى کردند. البته در این زمینه برخى رسانه ها نیز طى گزارشى به ارائه آمار و ارقام 
50 تا صد یورویى حق مأموریت هیئت همراه دولت و مجلس خبر داده و از قول برخى، 

حق مأموریت نمایندگان را امرى محرمانه اعالم کردند.
نعمتى که در جایگاه سخنگوى هیئت رئیسه مجلس هم قرار دارد در این زمینه تصریح 
کرد: «سقف مأموریت نمایندگان پنج روز اســت که روزانه 130 یورو به عنوان حق 

مأموریت به آ نها پرداخت مى شود.»
اما روند نظارت مجلس بر ســفرهاى پارلمانى با بازگشــت نمایندگان به تهران، پایان 
نمى یابد. رئیس کمیته ســفرهاى مجلس در این زمینه توضیح مى دهد: «بر اســاس 
آیین نامه کمیته سفرهاى مجلس، بعد از سفر، گزارش این مأموریت تهیه و در هیئت رئیسه 

مجلس قرائت مى شود، این روند در مورد تمامى سفرهاى پارلمانى اعمال مى شود.»

راز مگویى که فاش مى شود

 میزان حق مأموریت نمایندگان مجلس چقدر است؟ 

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى 
صبح دیروز (چهارشــنبه) در دیدار صدها نفر از نخبگان 
جوان و اســتعدادهاى برتر علمى، جوانان نخبه میهن را 
مایه امید به آینده درخشــان ایران خواندند و با اشاره به 
ضرورت هوشیارى در مقابل مکر و حیله شیطان بزرگ، 
خطاب به مردم، مسئوالن و فعاالن سیاسى و مطبوعاتى 
هفت نکته مهم را درباره قضایــاى اخیر پیرامون برجام 

مورد تأکید قرار دادند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى مقــام معظم رهبرى، 
حضرت آیت ا... خامنه اى، وابســتگى سیاسى را بسیار 
خطرناك و مایه تو سرى خورى ملت ها دانستند و با اشاره 
به قطع کامل وابستگى ایران به آمریکا خاطرنشان کردند: 
دشمن با رصد تحوالت و فعالیت هاى جمهورى اسالمى 
ایران، از تبدیل ایران از «کشورى عقب افتاده و وابسته» 
به کشورى «اثرگذار، متنفذ و برخوردار از اقتدار روزافزون 
سیاســى، دفاعى و علمى»، کامًال عصبانى و به شــدت 

نگران است.
رهبر انقالب، دشمنى رژیم آمریکا با ملت ایران را از همان 
روزهاى اول پیروزى انقالب یادآور شدند و افزودند: آن 
روزها نه مسئله انرژى هسته اى مطرح بود و نه موشک 
و نفوذ منطقه اى، اما آمریکایى هــا فهمیده بودند که با 
پیروزى انقالب، ایران را به عنوان کشــورى «زیردست، 

مطیع و بسیار پرمنفعت» از دست داده اند.
حضرت آیــت ا... خامنه اى، الگو شــدن ایران در ذهن 
ملت ها را موجب خشــم و نا امیدى بیشتر سلطه گران 
خواندند و افزودند: ملت ایران در 40 سال اخیر به جهانیان 
ثابت کرده اســت که مى توان از ابَرقدرت ها نترسید، در 
مقابل آنها ایستادگى کرد و با وجود تحریم ها و فشارها، به 

رشد و پیشرفت روزافزون نیز دست یافت.
ایشان، پیشــرفت هاى نظامى و موشکى ایران در عین 
تحریم کامــل را موجب حیرت و حتى تحســین برخى 
دشمنان کینه ورز خواندند و افزودند: مقاله چند سال قبل 
یک ژنرال صهیونیست در این خصوص، نمونه اى از این 

واقعیت است.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به اینکه «نمى خواهیم 
وقت جلسه خوب و مفید با نخبگان جوان را با پاسخگویى 
به رئیس جمهور آمریکا ضایــع کنیم»، افزودند: با وجود 
این، همه باید به یک نکته مهم توجه کنیم و آن، ضرورت 
شناخت دشمن است زیرا هر ملتى دشمنانش را نشناسد 
و او را دوســت یا بى طرف بداند، حتمًا مورد تهدید و در 

معرض خطر قرار خواهد گرفت.
ایشــان افزودنــد: امیرمؤمنــان(ع) در نهــج البالغه
مى فرمایند «خواب نمى روم و مى فهمم که در اطرافم چه
 مى گــذرد» و ملت و مســئوالن ایران نیــز نباید دچار 
خواب گرفتگى و غفلت شوند چراکه در این صورت به ما 

شبیخون مى زنند و غارت مى شویم.
رهبر انقالب اســالمى، با اشاره به پاســخ هاى خوب و 
درست مسئوالن کشور به اباطیل ترامپ، رئیس جمهور 
و هیئت حاکمه آمریکا را به علت درك نکردن تحوالت 
ایران و منطقه، دچار «عقــب افتادگى ذهنى» خواندند و 
خاطرنشان کردند: آنها مى خواهند ایراِن جوان، مؤمن، 
انقالبى و پیشرفته را به 50 ســال قبل برگردانند، البته 
معلوم است که این کار، شدنى نیســت اما آنها به علت 
عقب ماندگى، از درك این واقعیت عاجزند و به همین علت 
دچار اشتباه محاسباتى و شکست هاى پى در پى از ملت 

ایران شده و مى شوند.
رهبر انقالب، رژیم بسیار شرور آمریکا را به تعبیر حقیقتًا 

درست امام راحل(ره) «شیطان بزرگ» و «شیطان اکبر» 
خواندند و خاطرنشان کردند: نظام آمریکا، کارگزار شبکه 
خطرناك و خبیث صهیونیزم بین الملل، دشمن ملت هاى 
مستقل و عامل اغلب جنگ ها در منطقه و جهان است و 

مانند زالو درصدد مکیدن دار و ندار ملت هاست.
ایشان با یادآورى ســخنان ترامپ در مبارزات انتخاباتى 
مبنى بر به وجود آمدن داعش به دســت آمریکا افزودند: 
طبیعى است که ســردمداران آمریکا اکنون علیه سپاه 
پاسداران که اهداف خطرناك آمریکا و داعش را در منطقه 

سد کرده است، نعره بکشند و سخنرانى کنند.
حضرت آیت ا... خامنه اى، خنثى شدن نقشه هاى آمریکا 
در منطقه از جمله در سوریه، لبنان و عراق را علت دیگر 
عصبانیت و خشم مقامات آمریکایى برشمردند و افزودند: 
جمهورى اسالمى نقشه هاى شــوم آمریکا را برهم زده 

است.
رهبر انقالب اســالمى پس از تبیین علــل عصبانیت و 
ناامیدى آمریکایى ها به بیان هفت توصیه مهم به مردم، 
مسئوالن و فعاالن سیاسى و مطبوعاتى درباره قضایاى 

اخیر پرداختند.
حضرت آیت ا... خامنه اى در اولین نکته تأکید کردند: همه 
یقین و مسلم بدانند که آمریکا این بار هم از ملت انقالبى 

ایران تودهنى و شکست خواهد خورد.
توصیه دوم رهبر انقالب، «پرهیز از غفلت در مقابل مکر 

و حیله آمریکا» بود.
ایشان خاطرنشان کردند: نباید بالهت نشان دادن رئیس 
جمهور آمریکا، موجب شــود که از مکر و توطئه دشمن 
غافل شویم و آن را حقیر بشماریم، بلکه باید همه با تدبیر 

و هوشیارى و آمادگى کامل در صحنه باشیم.
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودنــد: البته جنگ نظامى 
اتفاق نمى افتد اما مســائلى هست که اهمیتش از جنگ 
کمتر نیست، بنابراین باید پیش بینى کنیم و مراقب باشیم.
رهبر انقالب در توصیه سوم، به دشمنى آمریکا با عناصر 

قدرت ایران اشاره و تأکید کردند: برعکِس دشمن، همه 
باید این عناصر را تقویت کنیم.

ایشان علم و قدرت دفاعى را از جمله عناصر اصلى قدرت 
ملت ایران خواندند و افزودند: توان موشکى باید به کورى 

چشم دشمن هر روز افزایش یابد.
حضرت آیت ا... خامنه اى اقتصاد را از دیگر عناصر قدرت 
ایران برشمردند و تأکید کردند: باید به کاهش وابستگى 

و افزایش قدرت درون زاى اقتصادى اهتمام جدى کرد.
رهبر انقالب در همین زمینه یادآور شدند: بارها گفته ایم 
که با ســرمایه گذارى خارجى از جمله غربى ها مشکلى 
نداریم اما نباید اقتصاد کشور به ستونى متکى باشد که با 

نعره شخصى مثل ترامپ بلرزد.
ایشــان افزودند: اقتصاد ایران باید به «ســتوِن توان و 
ظرفیت داخلى» تکیه کند و سیاســت هاى اعالم شده 

اقتصاد مقاومتى، پیگیرى و اجرا شود.
«بى اعتنایى به القائات دشمن»، چهارمین توصیه مهم 

رهبر انقالب درباره قضایاى اخیر است.
حضرت آیت ا... خامنه اى گفتند: در برجام دشــمن القا 
مى کرد اگر توافق حاصل شــود دشــمنى ها برطرف

مى شود، توافق کردیم اما دشمنى ها بیشتر هم شد.
ایشان تأکید کردند: امروز هم نباید مطالبى مطرح شود 
که اگر مثًال در فالن قضیه توافق نکردیم چنین و چنان 
مى شــود، این از القائات مورد نظر دشمن است و ما باید

بى اعتنا به این القائات، مصالح خودمان را خودمان بفهمیم 
و آن را از دشمن نشنویم.

پنجمین توصیه رهبر انقالب اسالمى یعنى افزایش قدرت 
دفاعى بر تجربه دفاع مقدس متکى بود.

ایشان خاطرنشــان کردند: در آن ســال ها تهران زیر 
موشــکباران صدام و حامیان غربى اش بــى دفاع بود، 
جوانان کشور براى حل این معضل از صفر شروع کردند 
و به تدریج به چنان توانایى دست یافتند که دشمن وقتى 

توانایى مقابله به مثل ما را دید، متوقف شد.

حضرت آیت ا... خامنه اى تأکیــد کردند: اکنون نیز باید 
توان دفاعى کشورمان را افزایش دهیم تا دشمنان گستاخ 
و َجرى نشوند و به حمله و دست از پا خطا کردن، تشویق 

نگردند.
رهبر انقالب در توصیه بعدى به موضوع رفتار اروپایى ها 

در مسئله اخیر پرداختند.
ایشان گفتند: اروپایى ها با درك اینکه برجام به نفع آنها و 
آمریکایى هاست، با سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره 
پاره کردن برجام مخالفت کردنــد که این موضعگیرى 

خوب است اما کافى نیست.
رهبر انقالب گفتند: تا طرف مقابــل، برجام را پاره نکند، 
ما آن را پاره نمى کنیم، اما اگر برجام را پاره کنند ما آن را 

ریز ریز مى کنیم.
حضرت آیت ا... خامنه اى تأکیــد کردند: اروپایى ها باید 
مقابل اقدامات دولت آمریکا از جمله نقض برجام همچون 
تحریم هایى که انتظار دارند از کنگره بیرون بیاید بایستند 
و از هم صدایى با آمریکایى ها در مســائلى نظیر قدرت 
دفاعى ایران و حضور ایــران در منطقه بپرهیزند چرا که 
ما مطلقًا هم آوازى اروپایى هــا با زورگویى هاى آمریکا 

را قبول نمى کنیم.
رهبر انقالب در همین زمینه افزودند: آنهایى که موشک 
و سالح اتمى دارند ملت ایران را از داشتن موشک 2 یا 3 
هزار کیلومترى نهى مى کنند، این موضوع و دیگر مسائل 

مربوط به ایران به شما چه ربطى دارد؟
آخرین توصیه رهبــر انقالب، «جــدى گرفتن اقتصاد 
مقاومتى و اصول آن» از جمله تولید داخلى، منع واردات 
غیرضرورى، جلوگیرى از قاچاق کاال و ایجاد اشتغال بود.

ایشان خاطرنشــان کردند: بیش از نیمى از سال، گذشته 
است و باید براى تحقق اهداف و جبران عقب ماندگى هاى 
ناشــى از حرف هاى انتخاباتى، تالش مضاعف شود تا 
اقتصاد ایران از اتکا به نفت، به اقتصادى مبتنى بر ارزش 

افزوده تبدیل شود.

رهبر انقالب اســالمى، در بخش دیگرى از سخنانشان، 
دیدار با نخبگان جوان را جلســه اى شیرین و مطلوب و 
سرشــار از امید به آینده و افق هاى پیش رو خواندند و با 
تأکید بر اینکه نخبگان، نعمت هاى الهى هستند و باید شکر 
این نعمت را به جا آورد، گفتند: من عمیقًا و قویًا، نخبه باور 
هستم و مسئوالن نیز باید باور کنند که نخبه داریم و این 

نخبه ها مى توانند سرنوشت کشور را تغییر دهند.
ایشان، پیشرفت علمى را زمینه ساز اقتدار کشور دانستند 
و خاطرنشان کردند: کشور ما با وجود سابقه درخشان در 
زمینه علم، متأسفانه در دوران سلطه بیگانگان از قافله علم 

عقب افتاد که باید این عقب افتادگى جبران شود.
رهبر انقالب اسالمى، اصلى ترین راه جلوگیرى از غرب 
زدگى کشور را، از بین بردن وابستگى دانستند و با تأکید 
بر اینکه از عناصر اصلى رهایى از وابســتگى، پیشرفت 
علمى است، خاطرنشان کردند: در مسیر پیشرفت علمى 
و فناورى نباید هیچ مانعى از جانب دستگاه هاى مختلف 

بوجود آید.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اســتناد بــه ظرفیت هاى 
فوق العاده کشور، بستر پیشرفت علمى و فناورى را مهیا 
دانستند و با ابراز رضایت از اقدامات بنیاد نخبگان و معاونت 
علمى ریاست جمهورى افزودند: البته نباید به این حد از 
پیشرفت قانع بود، زیرا تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 

زیادى داریم.
رهبر انقالب اسالمى در ادامه سخنان خود به یک نکته 
اساسى اشــاره کردند و گفتند: در پیشــرفت علمى باید 
رویه سازى و جریان سازى شــود تا سالئق و روش هاى 
مدیریتى در دولت هاى مختلف، در این مســیر تأثیرگذار 

نباشد و پیشرفت علمى کشور متوقف نشود.
حضرت آیت ا... خامنه اى چند نکتــه را نیز درخصوص 

مسائل مرتبط با علم و فناورى بیان کردند.
«افزایش کیفیت ضوابط شــرکت هــاى دانش بنیان»، 
«لزوم افزایش بودجه علم و فناورى»، «مدیریت صحیح 
منابع مالى در این بخش» و «ضــرورت ارتقاى کیفیت 
مقاالت علمى»، نکاتى بود که رهبر انقالب اســالمى به 

آنها اشاره کردند.
ایشان، معاونت علمى ریاست جمهورى و بنیاد نخبگان 
را به اســتفاده بیش از پیش از ظرفیت هاى دستگاه ها، 

توصیه مؤکد کردند.
رهبر انقالب اسالمى همچنین گفتند: باید براى صنعت 
کشــور، فکرى اساســى شــود زیرا صنعت گرفتار آفت 
مونتاژکارى شده است و تا وقتى که این آفت وجود دارد، 
نوآورى مورد توجه قرار نخواهد گرفــت و تحرك و کار 
علمى نیز متوقف خواهد شــد و در چنین شرایطى، میان 

دانشگاه و صنعت، ارتباطى برقرار نخواهد بود.
ایشــان به موضوع لزوم اهمیت دادن بــه فعالیت هاى 
فرهنگى در معاونت علمى ریاســت جمهــورى و بنیاد 
نخبگان نیز اشاره کردند و افزودند: خطرناك تر و تلخ تر از 
ترور فیزیکى که در سال هاى گذشته انجام شد و تعدادى 
از دانشمندان ما شهید شدند، اسیر فکرى و فرهنگى شدِن 
دانشــمندان اســت، بنابراین نخبگان باید با تقوا از خود 

مراقبت کنند.
رهبر انقالب در بخش پایانى سخنان خود، شرایط امروز 
و جهت گیرى کشــور را بهترین فرصت براى جوانان به 
منظور افزایش ایمان، تالش علمى در جهت پیشرفت و 
برطرف کردن اشکاالت دانستند و گفتند: مطمئن هستم 
که شــما جوانان، ایرانى به مراتب بهتر، پیشــرفته تر و 

منظم تر، پیِش رو خواهید داشت.

رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار نخبگان جوان و استعدادهاى برتر علمى:

تا طرف مقابل، برجام را پاره نکند، ما آن را پاره نمى کنیم

مدیرکل دفتر هدایت نیرو و کاریابى ها درباره اعزام 
نیروى کار به خارج از کشــور گفت: در کشورهاى 
استرالیا، عمان، ترکیه و تاجیکســتان دفاتر اعزام 

نیرو به خارج از کشور را راه اندازى کردیم.
محمد اکبرنیا راجع به اعزام نیــروى کار به خارج 

از کشــور گفت: با همکارى وزارت امور خارجه و 
سفارتخانه ها و نمایندگى هاى جمهورى اسالمى 
در کشورهایى که احتمال اعزام نیروى کار به آنجا 
وجود دارد هماهنگى هــاى الزم صورت گرفت.  
اکبرنیا بیــان کرد: خوشــبختانه هماهنگى هایى 
صورت گرفته اســت و موفق شــدیم چهار دفتر 
کاریابى در کشــورهاى اســترالیا، عمان، ترکیه و 
تاجیکستان راه اندازى کنیم و از این طریق بتوانیم 

نیرو به آن کشورها اعزام کنیم.
مدیر کل دفتر هدایت نیرو و کاریابى ها اضافه کرد: 
این دفاتر اعزام نیروى کار را تسهیل مى بخشند، در 
کنار این موضوع برنامه حمایت از شاغلین ایرانى نیز 
طراحى شده است که این دفاتر بتوانند با همکارى 
وزارت امور خارجه از شــاغلین در این کشــورها 

حمایت هاى حقوقى و اجتماعى داشته باشد.

اعزام بیکاران به 4 کشور



اجتماعاجتماع 03033065 سال چهاردهمپنج شنبه 27 مهر  ماه   1396

معاون مهندسى ســایپا در خصوص آمارهاى ارائه شده 
از سرقت پراید گفت: ســایپا اقدامات مؤثرى نسبت به 
افزایش ایمنى در جلوگیرى از ســرقت خودروى پراید 
انجام داده و آمارهاى ارائه شــده گویاى کاهش سرقت 

این خودرو از سال 86 به بعد است. 
پرویز آفتاب سوار گفت: تمامى محصوالت سایپا از سال 
86 به بعد به سیستم ضد ســرقت یا ایموبالیزر تجهیز 
شده اند و به همین واسطه میزان سرقت در خودروهاى 
تولیدى مــدل 1386 به بعد نســبت بــه خودروهاى 
تولیدى قبل از آن کاهش چشــمگیرى داشــته است.

معاون مهندسى ســایپا تأکید کرد: گروه خودروسازى 

ســایپا همواره براى افزایش رضایتمندى مشــتریان و 
ارتقاى ســطح ایمنى محصوالت تولیدى خود تالش 
کرده و اقدامات پیشــگیرانه اى در این خصوص انجام 

داده است.
آفتاب ســوار تصریح کرد: طبق بررســى هاى صورت 
گرفته اغلب ســرقت هاى پرایدهاى مدل 86 و پس از 
آن مربوط به سرقت هایى است که با کلید اصلى یا در اثر 
سهل انگارى راننده (جاماندن کلید بعد از ترك خودرو، 
در اختیار قرار دادن کلید اصلى به افراد غیر قابل اعتماد، 
تحویل نگرفتن ســوئیچ یدك از فروشنده هنگام خرید 

خودرو و... ) صورت گرفته است.

رئیس کمیته امنیتى ســتاد مرکزى اربعین با بیان اینکه 
در تمامى مرزها الیه هاى امنیتى بــراى اعمال کنترل 
مجوزهاى قانونــى و رؤیت مدارك افــراد و زائرین را 
در نظر گرفته ایم، گفت: اســتقرار شــش الیه امنیتى 
منتهى به مرز مهران بخشــى از این کنترل هاســت. 
ســردار محســن فتحى زاده درباره مهمترین اقدامات 
کمیته امنیتى ســتاد مرکزى اربعین گفت: سال جارى 
مؤکداً از همه زائران خواسته ایم تا مقررات موجود را براى 
عبور از مرزها رعایت کنند ضمن اینکه امسال جدیت و 

سختگیرى هاى بسیار بیشترى را اعمال خواهیم کرد.  
رئیس کمیته امنیتى ســتاد مرکزى اربعین خاطرنشان 

کرد: تمهیدات و برنامه ریزى هاى خاصى از ســوى ناجا 
باتوجه به ایام اربعین در نظر گرفته شده است به طورى که 
ظرفیت نیروى انتظامى براى تحویل سریع تر گذرنامه به 
زائرین اربعین و صــدور و تعویض آن افزایش پیدا کرده 

است. 
وى تصریح کرد: افرادى که ســال گذشــته بدون ویزا 
به عراق ســفر کرده اند را فراخوان کــرده و از آنها تعهد 
الزم را گرفتــه  و تذکرات الزم را به ایــن افراد داده ایم، 
ضمن اینکه امســال مزاحمتى که در سال گذشته براى 
تعدادى از زائرینى کــه مدارك قانونى داشــتند تکرار 

نخواهد شد. 

استقرار 6 الیه امنیتى 
منتهى به مرز مهران

کاهش چشمگیر سرقت
 در پرایدهاى مدل 86 به بعد

تغییرنام براى ایرانى ها 
آسان تر شد

هیئت عمومى دیوان عدالت ادارى با رد دادخواست ابطال 
بخشنامه سازمان ثبت احوال مبنى بر حذف مراجعه به 
دادگاه و واگذارى تغییرنام به شــورایعالى ثبت احوال، 
مســیر پرپیچ و خم تغییرنام درمحاکم قضائى را حذف 
و جاده تغییر نام را هموار کرد. گفتنى اســت با توجه به 
اینکه یکى از سیاست هاى قوه قضائیه در سال هاى اخیر 
کاهش حجم آمار پرونده ها در محاکم قضائى بوده است، 
دســتورالعمل19 بهمن ماه 1390سازمان ثبت احوال 
کشــور مبنى بر تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه در 
جلسه هیئت عمومى دیوان عدالت ادارى مورد بررسى 
و تأیید قرار گرفت و اعضاى هیئت عمومى با ابطال آن 

مخالفت کردند.

بارندگى و 
کاهش محسوس دما

مدیرکل پیش بینى و هشدار سازمان هواشناسى کشور با 
بیان اینکه سامانه بارشى جدیدى وارد کشور شده است 
گفت: با ورود این سامانه بارشى شمال، شمال غرب، البرز 
مرکزى و شرق کشور با وزش باد شدید، باران و کاهش 

محسوس دما مواجه مى شود. 
احد وظیفه افزود: این سامانه بارشى که باعث افزایش 
ابر، وزش باد شدید، کاهش محسوس دما، رعد و برق 
و بارش باران شــده تا روز جمعه در غالب نقاط شمالى، 
مرکزى و حتى شرقى کشور ادامه مى یابد. وى تصریح 
کرد: کاهش محسوس دما در غالب نقاط شمالى، البرز 

مرکزى و شرقى کشور پیش بینى مى شود.

دوچرخه مرا تعمیر کنید
رسول عاصمى، مدیر ارتباطات مردمى کمیته امداد امام 
خمینى (ره) گفت: چندى پیش در ســفر استانى رئیس 
کمیته امداد امام خمینى (ره) به استان کرمان، نامه اى به 
دست سید پرویز فتاح رسید که یک کودك درخواست 
کرده بود که در صورت امکان، دوچرخه آسیب دیده اش 
تعمیر شــود. موارد اینچنینى در کمترین زمان ممکن 
مورد رســیدگى قرار مى گیرد و درخواست این کودك 
نیز در کمترین زمان ممکن پیگیرى و به خواسته وى 

رسیدگى شد.

کشور بالخیز 
رئیس ستاد مدیریت بحران کشور: ایران جزو ده کشور 
بالخیز اســت و حوادث گوناگونى را از گذشته تاکنون 
شاهد بوده ایم. اسماعیل نجار گفت: متأسفانه در بحث 
حوادثى که ما تاکنون دیدیم خسارت جانى و مالى زیادى 

را متحمل شدیم.

150هزار نابینا 
در ایران هستند

رئیس برنامه پیشگیرى از نابینایى وزارت بهداشت ضمن 
اشاره به وجود 150هزار نابینا در کشور، مراکز خدمات 
تخصصى بازتوانى بینایى و همچنین پوشش بیمه اى 
براى خدماتى مانند عصاى سفید و عینک هاى خاص 
را ناکافى دانست. فرزاد مرادى اظهار داشت: 600 هزار 
نفر کم بینا هم در کشور داریم، اما تاکنون صد هزار نفر از 

افراد نابینا ثبت شده اند.

قلیان باید در تمام کشور 
ممنوع شود

دادستان کل کشــور در مورد طرح جمع آورى قلیان و 
منع اســتعمال دخانیات در اماکن عمومى گفت: از نظر 
قانون استعمال دخانیات در اماکن عمومى ممنوع است 
و در جاى دیگر قانون قهوه خانه ها را جزو اماکن عمومى 
تعریف کرده است. حجت االسالم والمسلمین منتظرى 
ادامه داد: بعضى نمایندگان مجلس و مسئولین به ما ایراد 
مى گیرند که چرا عرضه قلیان در برخى اماکن ممنوع 
شده است؛ در جواب آنها باید بگوییم که این ممنوعیت به 
واسطه حکم قانون است و ما ممنوع نکردیم. در بعضى 
استان ها اجراى قانون صورت گرفته است و به نظر ما 
به لحاظ قانونى در سراسر کشور این ممنوعیت باید اجرا 
شود و اگر بنا به برداشتن ممنوعیت است باید به حکم 

قانون باشد.

چرك نویس

  جام جم آنالین | در «آب بلــوط»، زنــان 
کولبرند،آنها دبه هــاى چهل لیتــرى آب را مى گذارند 
روى دوش شان، سه کیلومتر راه چشمه تا روستا را مدام 

مى روند و مى آیند.
ســمیه، مینا ، زرین ، نســاء و بقیه زنان روســتا، هر روز 
صبح قبل از طلوع آفتــاب بیدار مى شــوند. وقتى هنوز 
هوا تاریک است راه مى افتند تا برسند به چشمه. چشمه 
نزدیک نیست؛ سه کیلومتر دورتر از روستایشان است. با
 قدم هاى ســمیه و مینا که باردارند مى شود، نیم ساعت 
پیاده روى. زرین و نساء اما زودتر مى رسند. سطل و طناب 
را مى اندازند ته چشمه اى که مردها دیواره هایش را سنگ 
چین کرده اند. سطل به ســرعت پایین مى رود و سنگین 

باال مى آید.
زن ها دبه هاى 40 لیتــرى آب را یکى یکى پر مى کنند 
و راه مى افتند ســمت خانه ، ســمت روستایشان؛ «آب 
بلوط پایین»، که فقط در اسمش نشــانى از آب دارد. آب 
بلوط، اسمش را وامدار درختان بلوطى است که در دامنه 
کوه باالى سر روســتا پراکنده اند. درخت هایى که هیزم

 مى شوند و اجاق خانه ها را روشن مى کنند.
تا آب بلوط پایین از شهر مارگون 52 کیلومتر راه است؛ 52 
کیلومتر راه پرپیچ و خم، جاده اى خاکى و پر از قلوه سنگ 
که در دل کوه هاى بلوط پوش منطقه محروم زیالیى در 
کهگیلویه و بویراحمد جلو مى رود و مى رسد به آب بلوط؛ به 

روستایى که زیر سایه محرومیت نفس مى کشد.
«مینا نژدى» که 26 ســاله اســت و باردار اما چهره اش 
شبیه هیچکدام از 26 ساله هایى که مى شناسیم نیست،

 مى گوید: « ده بار. من از صبح تا شــب، ده بار مى روم و 
مــى آیــم. باالخــره آب الزم داریــم نمى شــود که 
بــى آب بمانیم.»زندگــى اهالى روســتا بــه آب گره 
خــورده، آبــى که «نســاء نــژدى» مــى گویــد اگر 
نباشــد کارشــان لنگ مــى مانــد: «بخواهیــم غذا 
درســت کنیم آب مــى خواهیــم، ظرف بشــوییم آب 
مى خواهیم، حمام بکنیــم، آب مى خواهیم، اما اینجا آب 
نداریم مجبوریم هر یک ســاعت یک بــار برویم و آب 

بیاوریم.»
«رستم مختاریان پور» یکى از مردان همین روستاست. 
گالیه هایش یکى یکى مى نشیند روى کاغذ: «ما جاده 

نداریم، زمستان ها جاده بسته اســت ارتباط مان با همه 
جا قطع مى شود، حدود 15 خانواریم اما حتى بچه هایمان 
مدرسه کانکســى هم ندارند باید بروند «آب بلوط باال» 
درس بخوانند. اما زمستان ها چون راه بسته مى شود یک 
روز مدرسه مى روند یک روز نمى روند. اصًال آب نداریم. 
زن ها مى روند سر چشمه یا با کول آب مى آورند یا با االغ. 

حمام کردن ما کًال با ظرف است.»
رستم که حرف مى زند زن ها به نشــانه تأیید سر تکان

 مى دهند، «نصرت ا... حجتى فر» هم که دایى رستم است 
مى گوید:«ما اینجا آب حمام نداریم، آب شستشو نداریم، 
آب خوردن نداریم. به داد ما برسید، ما هم ایرانى هستیم، ما 

هم برادرتان هستیم. هم دین تان هستیم.»
فقر در تک تک خانه هاى روســتا پا گذاشــته و اهالى را 
«ضعیف»کرده؛ این اصطالحى است که نصرت ا... به کار 

مى برد:«به خدا که ما ضعیفیم. بچه هایمان حتى یک لباس 
خوب تنشان نیست . این از ضعیفى ماست.»

خانه هاى آب بلوط، چهاردیواریى هایى ساده اند، با کمترین 
امکانات. خانــه هایى که هرکدام بیشــتر از یک خانواده 
را پناه داده اند:«من و دو پســرم که عروســى کرده اند و 
هرکدام پنج تا بچه دارند همه توى یک خانه زندگى مى 
کنیم.» این را نصرت ا... مى گوید و رستم ادامه مى دهد: 
«ما هم چهار تا برادریم که با پــدرم همگى با هم زندگى

 مى کنیم.»
اهالى پول ندارند خانه بســازنند، «ندارى» همه اعضاى 
یک خانواده را حتى بعــد از ازدواج زیر یک ســقف نگه 
مى دارد. رستم مى گوید: «روستاى ما صد نفر جمعیت دارد 
اما اگر نگاه کنید چندتا خانه بیشتر نیست. همه با هم زندگى

 مى کننــد.» و نصرت ا... دوباره تکرار مــى کند: «این از 

ضعیفى ماســت...نداریم...در خانه هاى ما حیوان وحشى 
هم زندگى نمــى کند بس که خراب اســت. مــا هم از 
مجبورى اینجا زندگى مى کنیم. فقط خدا خودش کمک 
مى کند که زنده ایــم. یک بار داخل همیــن خانه، یک 
مار، زن من را نیــش زد؛ فقط خدا کمک کــرد که زنده

 ماند.»
بین این همه مشکل اما آب بلوطى ها از نبود آب بیشتر از 
همه رنج مى برند؛ آرزویشــان داشتن آب است، اما سقف 
آ رزویشان اصًال بلند نیست، دلشان حمام و آب لوله کشى 
اختصاصى داخل هر خانه نمى خواهد. آرزویشان را از زبان 
نساء بشنوید :«یک شــیر آب بیاید داخل این روستا. فقط 
یک شیر آب، این براى همه ما بس اســت. همه از یک 

خانواده هستیم با هم استفاده مى کنیم.»
آرزویى که رستم یک جور دیگر بیان مى کند: «فقط به ما 

سه هزار متر لوله بدهند ما از همان چشمه تا اینجا خودمان 
لوله مى کشیم. یک شیر آب مى گذاریم وسط روستا همه 

به آن دسترسى داشته باشند.»
مردهاى آب بلــوط، یک بار همین بهارى که گذشــت، 
براى خرید لوله پرس و جو کردند، رفتند شــهر تا حداقل 
خودشان یک کارى براى روستا بکنند، اما قیمت چیزى 
شــد حدود 15 میلیون تومان؛ همه دارایى اهالى چند تا 
بز بود که اگر مى فروختند چهــار میلیون تومان هم نمى 
شد. مردها دســت خالى برگشــتند. زن ها چشم انتظار

 ماندند.
حاال چند ماه گذشــته، دبــه هاى رنگارنــگ آب هنوز 
جلوى هر خانه ردیف شــده اند. از صبح تا شــب چند بار 
پر و خالى مى شــوند. عمر دبه هاى آب هنوز اینجا تمام

 نشده است.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شوراى اسالمى 
در گفتگو با افکارنیوز با اشــاره به اعتراضات تعدادى از 
دانشجویان پزشکى در خصوص پارتى بازى در پذیرش 
دانشــجویان آزمون دستیارى پزشــکى و رشته هاى 
تخصصى و فوق تخصصى گفت: در روزهاى گذشــته 
تعدادى از دانشجویان رشته هاى پزشکى به نمایندگان 
مجلس از جمله اینجانب مراجعه کرده و نسبت به نحوه 
پذیرش دانشجویان پزشکى در رشته هاى تخصصى و 

فوق تخصصى معترض بودند.
ولى ملکى افزود: این دانشجویان از تبعیض در گزینش 
دانشجویان خبر داده و نســبت به نحوه جذب معترض 

هستند و خواستار پیگیرى این مسئله در مجلس شدند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: این 
دانشجویان اظهار داشتند که مســئولین بعد از آزمون 
دستیارى، دانشجویانى که نمرات اول و باال دارند را کنار 
مى گذارند و اعضاى هیئت علمى خود را به عنوان قبول 

شدگان معرفى مى کنند.
ملکى افزود: این اقدام مســئولین، محل سئوال است و 

اگر مى خواهند اعضاى هیئت علمى را جایگزین کنند، 
بهتر است آزمون برگزار نکنند. عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس افزود: حداقل چهار دانشجو به اینجانب 
مراجعه و شــکایات خود را مطرح کردند که با پیگیرى 
اینجانب یک مورد اصالح شــد اما بقیه موارد همچنان 

باقى است.
ملکى با بیان اینکه دکتر سید حسن قاضى زاده هاشمى، 
وزیر بهداشــت و درمان باید در این خصوص پاسخگو 
باشــد، افزود: اینجانب در همین زمینه از وزیر سئوال 
کردم که وى باید با حضور در کمیســیون بهداشــت و 

درمان مجلس در این زمینه پاسخگو باشد.
وى با تأکید بر اینکه وزیر بهداشــت باید در خصوص 
تبعیــض و پارتــى بــازى در گزینش دانشــجویان 
رشته هاى تخصصى و فوق تخصصى پزشکى پاسخگو 
باشد، گفت: ســئوال اینجانب در دستور کار کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس قرار دارد که وزیر باید روز 
چهارشنبه دوم آبان با حضور در کمیسیون به این سئوال

 جواب دهد.

گزارشى از یک روستاى محروم که مردمش به شکل عجیبى زنده اند

زنان کولبرند؛ اما براى آب

پارتى بازى در گزینش دانشجویان 
رشته هاى تخصصى و فوق تخصصى پزشکى

رئیس ســازمان پژوهش وبرنامه ریزى آموزشى وزارت 
آموزش و پــرورش از آغاز تدوین و تولیــد کتاب هاى 
درســى پایه دوازدهم خبر داد و گفت: در سال تحصیلى 
98-97همسوسازى کتاب هاى درسى با برنامه درسى 
ملى و در راستاى تحقق ســند تحول نظام آموزشى به 

پایان مى رسد.
حجت االسالم والمسلمین محى الدین بهرام محمدیان 
روز چهارشنبه در نشست خبرى اظهار داشت: بر اساس 
سیاست برنامه درسى ملى، عمر مفید هر کتاب درسى پنج 
سال است و از ســال آینده، کتاب هاى درسى پایه هاى 
اول تا سوم ابتدایى براى ســال تحصیلى 99-98مورد 

بازنگرى قرار مى گیرد. 
معاون پژوهشــى وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: بنا 
به پیشنهاد سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى، به 
همه دستگاه هاى دولتى و وزارتخانه ها نامه اى ارسال 
شده که درخواست خود در موضوعاتى که الزم مى دانند 
در کتاب هاى درســى مورد توجه قرار گیرد را تا پایان 

آذرماه اعالم کنند. 
محمدیان با بیان اینکه این پیشنهادها باید سطح دانش 

عمومى را باال ببرند و تنها تبلیغ یک دســتگاه نباشد و 
نیازهاى آینده کشور را مدنظر داشته باشد، اضافه کرد: 
ســال تحصیلى آینده یکى از مواردى کــه به عناوین

 کتاب هاى درسى پایه دوازدهم به همه رشته ها افزوده 
مى شود، درس مدیریت خانواده و سلوك خانواده است. 

وى تصریح کرد: در رابطه بــا این درس، چارچوب هاى 
محتوایى و نیازسنجى انجام شــده و خانواده، آموزش 
جوانان در  آســتانه ازدواج، ســئواالت جوانان در مورد 
تحکیم نظام اجتماعى خانواده از جمله موضوعات این 

برنامه درسى است. 

معاون تحقیقات و فناورى وزیر بهداشــت با بیان اینکه 30 
درصد زنان ایرانى چاق هستند گفت: ســالیانه به ازاى هر 
یکصد هزار نفر جمعیت کشــور، 33 نفر به سرطان پستان 

مبتال مى شوند.
رضا ملک زاده در ادامه با اشــاره به قابل پیشــگیرى بودن 
نزدیک به 50 درصد ســرطان ها، اظهار داشــت: یکى از 
اصلى ترین عامل بروز سرطان روده و پستان، چاقى است که 
متأسفانه  شیوع چاقى به ویژه در زنان زیاد بوده، به گونه اى که 

30 درصد زنان ایرانى چاق هستند.
معاون تحقیقات و فناورى وزیر بهداشت افزود: شیوع چاقى 
در زنان ایرانى حتى از زنان آمریکایى بیشتر است و از طرفى 
نزدیک به 90 درصد مردم ایران تحرك بدنى ندارند و بیش از 

34 درصد غذایى که مردم مصرف مى کنند، پرکالرى است.

وى تصریح کرد: مصرف سرانه کالرى در  سال هاى گذشته 
دو هزار بود، اما این رقم در سال 95 به 3100 کالرى رسید.

ملک زاده اظهار داشت: هم اکنون شایع ترین سرطان در ایران 
و بین زنان ایرانى سرطان پستان است؛ به گونه اى که به ازاى 
هر صد هزار جمعیت کشور 33 نفر ساالنه به سرطان پستان 
مبتال مى شــوند.  معاون تحقیقات و فناورى وزیر بهداشت 
افزود: البته سرطان پستان سرطان قابل درمان است و درصد 
معدودى که دچار سرطان بســیار بدخیم مى شوند، امکان 

درمان در آنها کم است.
وى با بیان اینکــه در اکثر مواقع که این ســرطان به موقع 
تشخیص داده شود به خوبى قابل درمان خواهد بود، گفت: 
تالش براى تشخیص زود و درمان سرطان پستان یکى از 

اولویت هاى تحقیقاتى است.

زنان ایرانى از زنان آمریکایى چاق تر هستند

کتاب هاى دوران ابتدایى بازنگرى مى شود

رئیس هیئت مدیره نظام پرستارى تهران گفت: در بعضى 
از بیمارستان ها ساخت و سازهاى متعددى انجام مى شود، 
اما از طرف دیگر پرستاران در امرار معاش خود مشکل پیدا 
کرده اند که این موضوع جاى تأسف دارد؛ به همین دلیل 
انتظار داریم با جابه جایى منابع، جامعه پرستارى به شکل 

ویژه اى دیده شود.
حمیدچراغى با اشــاره به روى آوردن برخى از پرستاران 
به انجام چند شیفت کار براى تأمین هزینه هاى زندگى 
خود، ادامه داد: آنهــا وقتى چاره اى ندارنــد و مى بینند 
نمى توانند هزینه هاى زندگى خود را تأمین کنند، مجبور 
مى شــوند به شــغل هاى جانبى حتى غیرمرتبط روى

 آورند. در حــال حاضر همکارانى داریم که بعد از ســن 

بازنشستگى به صورت ســاعتى دوباره شــروع به کار 
مى کنند، حتى بســیارى از آنها حقوق هاى کمتر از یک 

میلیون و 500 هزار تومان دریافت مى کنند.
 

رئیس اداره بهداشــتى و آرایشى ســازمان غذا 
و دارو در پاســخ به چرایى عرضــه قیمت پایین 
فرآورده هایى آرایشى و بهداشتى تقلبى و قاچاق 
گفت: فرآورده هاى اصیل پروسه تولیدى و وارداتى 
ضابطه مند و به تأیید مراجع قانونى رسیده را طى 
مى کند؛ ضمن آنکه فرآیند توزیع آنها تا رسیدن به 
دست مصرف کننده با نظارت ها و سختگیرى هاى 
موشکافانه ســالمت مدار همراه است. مصطفى 
اسماعیلى ادامه داد: اما دســت اندرکاران عرضه 
محصوالت تقلبى و قاچاق براى ایجاد حاشیه سود 
هرچه تمام تر از هر آنچــه به کیفیت و ماده مؤثره 
مربوط است مى کاهند و توان خود را در تهیه بسته 

بندى شیک و ظاهر پسند خرج مى کنند.
وى با اشــاره به اینکه افراد متقلب و قاچاقچى به 
ضرب المثل «عقل آدمى در چشمش است» اعتقاد 
و باور قلبى دارند لذا از این حربه براى کم فروشى 
در خلوص ماده مؤثر فرآورده ها اســتفاده کرده و 
هزینه آزمایشــگاه هاى کنترل کیفى که چیزى 
حدود 50درصد هزینه تولید را شامل مى شود نادیده 
مى گیرند تا یک  نمونه «ظاهرشیک» بى محتوا 
و کیفیــت را در قالــب محصول درجــه یک به 

مصرف کننده تحمیل کنند .

دلیل قیمت پایین
 لوازم آرایشى قاچاق 

بازگشت به کار پرستاران بازنشسته

بین این همه مشکل 
اما آب بلوطى ها از 
نبود آب بیشتر از 
همه رنج مى برند؛ 
آرزویشان داشتن 
آب است، اما سقف 
آ رزویشان اصالً بلند 
نیست، دلشان حمام 

و آب لوله کشى 
اختصاصى داخل هر 

خانه نمى خواهد 
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شرکت 1200تبعه افغان در 
کالس هاى سوادآموزى 

امسال بیش از هزار و 200نفر تبعه افغان در کالس هاى 
نهضت سواد آموزى استان شرکت کردند.

معاون سـوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش اسـتان 
اصفهان با بیان این مطلب گفت: هزینه تحصیل 930نفر 
از این اتبـاع را دولت و 280نفر را نیز کمیسـاریاى عالى 

پناهندگان پرداخت مى کند.
سـوادآموزان  ایـن  افـزود:  امیرقائمـى  بهمـن 
400تا600سـاعت آمـوزش خوانـدن و نوشـتن را فـرا 
مى گیرند. وى سهمیه امسال ثبت نام بى سوادان استان 
براى شرکت در دوره هاى آموزشى نهضت سواد آموزى 
را نیز بیش از شـش هزار نفر اعالم کرد و گفت: تاکنون 
دو هزار نفر از  بى سـوادان اسـتان جـذب کالس هاى 

نهضت شده اند. 
امیرقائمى با بیان اینکه 150سـواد آموز، با این نهضت 
همکارى مى کنند،گفت: بیشـترین جذب سوادآموزان 
استان در شهرستان هاى سـمیرم، فالورجان، فریدون 
شـهر، پیربکران و نجف آباد اسـت. معاون سوادآموزى 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: امسال  
نرخ باسوادى استان در مقایسه با سال گذشته 10درصد 

افزایش داشته است.

در پردیس چهارباغ 
به قید شرط، آزاد هستید!

فیلم سینمایى « آزاد، به قید شرط» در پردیس سینمایى 
چهارباغ اصفهان اکران مى شود.

این فیلم پنجمین ساخته بلند حسین شهابى است و به 
شـرایط زندگى و کارى زندانیان بعـد از رهایى از حبس 

مى پردازد.
در این فیلم پربازیگر امیر جعفرى، شقایق فراهانى، لیال 
اوتادى، دیبا زاهدى، امیررضا دالورى، رامین راستاد، امیر 

داژاکام و احمد نیکپور ایفاى نقش مى کنند.
این فیلم از دیروز در پردیس سینمایى چهارباغ اکران شد.  

آغاز خرید اینترنتى بلیت 
اتوبوس زائران اربعین

خرید اینترنتى بلیت اتوبوس ویژه زائران اربعین حسینى 
در استان اصفهان آغاز شد.

مسئول اداره حمل و نقل مسـافر اداره کل حمل و نقل 
و پایانه هاى اسـتان اصفهان با اشـاره به اینکـه دو مرز 
شـلمچه و چزابه براى زائـران اصفهانـى در نظر گرفته 
شده اسـت، گفت: زائران مى توانند براى خرید بلیت به 
روش اینترنتى اقدام کنند. صلواتى افزود: ثبت نام زائران 
تا 17آبان ادامه دارد وبرگشت زائران هم از 18 آبان آغاز 
مى شـود. وى گفت: زائران براى ثبت نـام مى توانند به 

سایت payaneh.ir مراجعه کنند.

اتاق بازرگانى اصفهان در 
جمع4 اتاق برتر جهان 

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
به قرار گرفتن اتاق اصفهان در جمع چهار اتاق برتر جهان 
در اجالس سراسرى استرالیا اشاره کرد و گفت: اصفهان 
همواره به عنوان یک شهر بین المللى شناخته مى شود و 
اتاق بازرگانى اصفهان، آماده در اختیار قرار دادن تجارب 

بین المللى خود در تمامى زمینه هاست.
عبدالوهاب سـهل آبادى تصریـح کرد: اتـاق بازرگانى 
اصفهـان بـا 11 کمیسـیون و دو شـورایعالى جوانان و 
بانوان همواره به عنوان یکى از اتاق هاى نمونه کشـور 

شناخته مى شود.

زخمى شدن 4 نفر 
در پى حمله گرگ  به گلشهر

حمله گرگ وحشـى به منازل و حاشـیه منطقه گلشهر 
باعث زخمى شدن چهار نفر شد.

یک گرگ  وحشى در منطقه گلشهر چهار شهروند این 
منطقه را زخمى کرد و باعث ایجاد رعب و وحشت در بین 
مردم این منطقه شد. پس از اعالم این خبر، شهردارى و 
آتش نشانى گلشهر به صورت آماده باش کامل درآمدند 
و دیروز صبح این گرگ توسـط شـکارچى شـهردارى 

کشته شد.

مدیرکل دفتر امور اتبــاع و مهاجرین خارجى اصفهان 
با بیان اینکه ثبت نام بــراى عتبات عالیات اتباع خارجه 
تا 4 آبان ادامه دارد، گفت: تاکنون بیش از 18 هزار نفر 
از اتباع خارجه براى ســفر به عتبــات عالیات ثبت نام

 کرده اند.
مهدى سلیمانى اظهار داشت: پیش ثبت نام اتباع خارجه 
اســتان اصفهان براى پیاده روى اربعین و سفر کربال 
آغاز شده و تا هفته آینده ادامه خواهد داشت. وى افزود: 
تاکنون در این پیش ثبت نام بیش از 18 هزار نفر از تبعه 
افغانستانى با مراجعه به دفاتر کفالت که مربوط به اتباع 
خارجه است ثبت نام کرده اند و روند ثبت نامى این افراد 

تا روز پنج شنبه 4 آبان ماه ادامه خواهد داشت.
مدیرکل دفتر امور اتبــاع و مهاجرین خارجى اصفهان 
تصریح کرد: افرادى که متقاضى رفتن به سفر کربال و 
داراى مدارك اقامتى کشور ما هستند مانند اتباع ایرانى 
ثبت نام خواهند شــد و براى آنهــا دفترچه هاى اقامت 
صادر شده و از طریق سفارت عراق هم براى این افراد 

ویزا اخذ مى شود.
وى افــزود: این افــراد بــا اخــذ ویــزا مى توانند به 
عتبات عالیات ســفر کننــد و در مراســم  زیارتى و در 
راهپیمایى اربعین شــرکت کنند و در نهایت به کشور 

بازگردند.

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: با توجه به مسائل و 
مشکالت واحدهاى صنعتى، از ادارات امور مالیاتى خواسته ایم 

تا حداکثر 90 درصد جرایم مالیاتى بخش صنعت را ببخشند.
مراد امیرى اظهارداشت: ادارات امور مالیاتى استان اصفهان 
در صورت درخواست مؤدیان مالیاتى، مالیات بر ارزش  افزوده 
را تا حداکثر شش ماه قسط  بندى مى کنند. وى خاطرنشان 
کرد: به ادارات امور مالیاتى توصیه کرده ایم در صورتى  که بر 
سر نرخ مالیات با مدیران واحدهاى صنعتى به عدد واحدى 
نرسیده اند، بر اساس توافق و رضایت از بخش تولید مالیات 
دریافت کنند، همچنین در صورتى  که فعال اقتصادى به مبلغ 
مالیات محاسبه شده خود اعتراض دارد مى تواند به هیئت هاى 

بدوى مراجعه کند. وى با رد این موضوع که نرخ مالیات در 
سال هاى رکود اقتصادى بیشتر نشده است، تصریح کرد: اگر 
فرار مالیاتى فعال اقتصادى ثابت شود، اداره هاى مالیاتى بر 
اساس تنظیم متمم جدید، از فعال اقتصادى مالیات دوباره 
دریافت مى کنند. امیرى این نوید را به مدیران بخش تولید 
داد که به  زودى ابالغیه قانون نحوه هزینه بخشى از مالیات 
بر ارزش  افزوده در شهرك هاى صنعتى به اداره هاى امور 
مالیاتى استان اصفهان ارسال خواهد شد.وى از شرکت هاى 
تولیدى خواست در صورتى  که طلب مالیاتى دارند در اسرع 

ثبت نام 18هزار تبعه خارجى وقت به اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان مراجعه کنند.
براى سفر به عتبات 

بخشش 90 درصدى 
جرایم مالیاتى 

معاون هماهنگى توزیــع برق توانیر پــس از بازدید از 
سامانه هاي سمیع، دیســپاچینگ و حوادث و اتفاقات 
121، شرکت توزیع برق اصفهان را الگوي مناسبی براي 
دیگر شرکت هاي توزیع برشمرد و گفت: در مباحث فنی 
گام هاي بزرگی برداشته شده و با انتقال دانش و تجربیات 
به دیگر شرکت هاي توزیع برق، مسیر برق رسانی براي 

مشترکین و متقاضیان هموارمی شود. 
محمود حقى فام، یکی از مهمترین اهداف شرکت هاي 
توزیع را کاهــش قیمت تمام شــده فرآیندها و فعالیت 
هاي آن عنــوان کرد و افــزود: باید با جریانی شــفاف 
براي ســال هاي آینده تصمیم گیري کرد و این تنها در 
پرتــو تدویــن و برنامــه ریــزي مالــی هدفمنــد 
ممکــن اســت و پیــش بینــی هــاي الزم در 
خصــوص شــرایط احتمالی، تنهــا از این راه میســر 
می شــود. وي بر بــه روز نگهداري ســاختار فیزیکی 
فناوري ها و ساختار شبکه اشــاره کرد و اظهار داشت: 
شاخص بندي و به روزرسانی سیستم ها باید در اولویت 

برنامه ها قرار گیرد و توجه داشته باشیم که تنها نباید بر 
روي کاهش خاموشی ها متمرکز شویم بلکه این احتمال 
وجود دارد که براي پایداري و استمرار شبکه برق صدها 
کیلومتر کابل را جایگزین شبکه قبلی کنیم که به یقین 

شرایط مالی ویژه اي را می طلبد.
معاون هماهنگــى توزیع بــرق توانیــر تصریح کرد: 
مقاوم سازي و بررسی شــرایط بحرانی از وظایف اصلی 
شرکت هاي توزیع است و باید احتمال مخاطرات طبیعی 
و غیرطبیعی پیش بینی شود و هر کدام از این شرکت ها 
با توجه به تغییر شرایط جوي و محیطی باید پیش بینی 

بحران ها و خطرات احتمالی را داشته باشند. 
حقى فــام، بــر فقــدان الگــوي مناســب در بخش 
ســرمایه گذاري داخلی و خارجی در شرکت هاي توزیع 
تأکید کرد و گفت: توزیع المپ هاي LED کاهش مصرف 
را به دنبال دارد ولی با توجه به کمبود منابع مالی در بخش 
توزیع باید به دنبال سرمایه گذرانی باشیم تا بتوانند در این 

زمینه شرایط مناسبی را براي این شرکت ها ایجاد کنند.

آزاده بیگى
رئیس شوراى اسالمى شهر ونک با اشاره به مهمترین 
موضوعات در مدیریت شهرى گفت: توسعه گردشگرى 
با تکمیل و آماده ســازى زیرســاخت هاى گردشگرى 
میسر خواهد شد که با ایجاد محیطى مطلوب و جذاب در 
دل طبیعت باعث جذب گردشگران استانى و کشورى 

خواهیم شد.
زیبا نصیرى در ادامه بیان کرد: امید داریم با توجه به تعداد 
باالى مردم که به شهرهاى اطراف مهاجرت کرده اند، 
با بسترسازى مناســب و ایجاد امکانات بیشتر به روند 

مهاجرت معکوس کمک کنیم.
وى با بیان اصلى ترین مشکالت شــهر اظهار داشت: 
عدم قرارگیرى در مسیرهاى تردد بین شهرى به دلیل 
بن بست بودن، عدم ارتباط با سایر شهرها و معضالت 
اجتماعى از موارد مهم در شــهر ونک است که باید با 

مدیریتى بنیادى مورد بررسى قرار گیرند.
رئیس شوراى اسالمى شهر و نک افزود: همیشه جاده ها 
و موقعیت هاى مکانى، جغرافیایى و سیاســى از حیث 
نزدیکى به مراکز استان تأثیر بســزایى در رشد زندگى 
شهرى داشته اند که با وجود چشمه هاى جوشان، طبیعت 
بکر و زیبا، در شــهر ونک، متأسفانه تحت تأثیر شرایط 

نادرست و نامطلوب خدمات شــهرى، جمعیت کثیرى 
از این منطقه مهاجــرت کرده اند که منتج به عدم ایجاد 
درآمد پایدار شده است و اقتصاد شــهر را دچار بحران 

کرده است.
نصیرى با اشاره به دغدغه هاى مدیریت شهرى گفت: 
عدم توسعه زیرســاخت هاى رفاهى و مبلمان شهرى، 
توجه به اقدامات توسعه شــهرى و بررسى مسائل مهم 
مربوط به خدمات اجتماعى، فرهنگى و بهداشــتى که 
با فرهنگسازى اجتماعى و با تکیه بر جذب گردشگرى 
به صورت ارائه خدمات رفاهى در شــأن گردشــگران 
امکانپذیر است، از جمله این مسائل هستند که باید براى 

آنها برنامه ریزى کرد.
وى تأکید کرد: شــهردارى باید با رویکــرد عمرانى و 
فرهنگى و به موازات یکدیگر براى توســعه شــهرى، 
رضایت عامه مردم و جذب گردشگران گام بردارد و به 
کیفیت که عامل مهم و کلیدى در صنعت گردشگرى و 
خدمات شهرى است توجه بیشتر داشته باشد. تا بتوانیم 
با فراهم آوردن امکانات بیشتر و جلب رضایت مردم چه 
ســاکنین بومى وچه مهاجران و گردشگران، عملکرد 
چشمگیرى داشــته باشــیم. در همین رابطه شعار من 

کیفیت و جلب اعتماد در خدمت رسانى است.

به روزرسانى سیستم ها
در اولویت شرکت توزیع برق

مشکلى 
به نام 
مهاجرت از ونک

رئیس شوراى اسالمى شهر ونک 
مطرح کرد

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر کشــور در خصوص 
کلیپى که این روزها در فضاى مجازى منتشر شده و از 
مردم مى خواهد نسبت به خرید سکه هاى پلمب شده 
دقت بیشترى کنند، گفت: اخیراً در فضاى مجازى کلیپى 
منتشر شده که تولید ســکه طالى تقلبى را به اتحادیه 
طالى تهران نسبت داده، اما آقاى کشتى آراى رئیس 
اتحادیه طال و جواهر کشور آن را به شدت تکذیب کرد.

هوشــنگ شیشــه بران با اشــاره بــه تمهیداتى که 
اتحادیه طــال و جواهر اصفهان بــراى اطمینان مردم 
مبنى بر اصــل بودن ســکه ها در نظر گرفتــه، اظهار 
داشــت: اتحادیه اصفهــان هولوگرم هــاى خاصى را 
براى ســکه هاى طال طراحى کرده است، همچنین از 
کاغذ اســکناس و جوهر خاص که بایــد از آلمان وارد 
شود در این بسته بندى استفاده مى شــود و در کل 11 
آیتم امنیتى بر روى بسته بندى ســکه ها استفاده شده

 است.
وى با بیان اینکه خرید و فروش پالك هاى پارســیان 
و سکه هاى طال باید داراى بســته بندى با مشخصات 
گفته شده باشد، افزود: بخاطر اطمینان مشتریان توصیه 
مى کنیم حتمًا روکش پالســتکى سکه هاى خریدارى 
شــده را در هنگام خرید در برابر فروشنده یا در اتحادیه 
طال باز کنند. همچنین فروشــندگان موظف هستند در 
صورت تقاضاى فردى براى باز کردن پلمب سکه، این 
کار را انجام دهند و خریدار مى تواند از فروشــنده تقاضا 

کند که پلمب سکه را باز و آن را وزن کند.
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان ادامه داد: در حال 
حاضر به دنبال استفاده از تکنولوژى جدید در این زمینه 
هستیم که فروشنده بتواند صالحیت سکه را به سرعت 

تأیید کند و بــه این صورت ســکه هاى تقلبى از اصل 
مشخص  شوند.

 شیشــه بران تصریح کرد: اگرچه ســکه هاى تقلبى در 
بازار اصفهان دیده شده است، اما موردى از اینکه در این 
سکه ها به جاى طال، فلز قرار داده باشند نبوده است؛در 
اصفهان به صورت محدود سکه غیر بانکى زده شده و یا 

عیار و وزن سکه مقدارى پایین تر بوده است.
شیشه بران اظهارداشت: با باز کردن پلمب سکه مشکلى 
براى فروش آن پیدا نمى شــود، پلمب فقــط به دلیل 

اطمینان خاطر خریدار است.
وى با بیان اینکه مردم از خرید سکه هایى که فقط یک 
اسم دارند اجتناب کنند، تصریح کرد: اگر چنین موردى 

را در اصفهان پیدا کنیم دســتور پلمب کارگاه و محل 
فروش آن را مى دهیم. وى ادامه داد: در حال حاضر در 
اصفهان بیشترین تخلفات مربوط به پالك هاى پارسیان 
یگ گرمى، نیم گرمى و 200 ســوتى و... بوده است و 
میزان تخلفات در ســکه هاى بانکى و بهار آزادى کمتر 

است.

بیشترین تخلفات مربوط به پالك هاى پارسیان یگ گرمى، نیم گرمى و 200 سوتى است

قدم زدن سکه هاى تقلبى در اصفهان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: واحدهاى صنعتى که درصدد 
نوسازى هستند بین ده میلیارد تا 15میلیارد 

تومان تسهیالت دریافت مى کنند.
اسرافیل احمدیه اظهار داشــت: واحدهاى 
صنعتــى قدیمــى از جمله ســنگ برى ها 
مى توانند با تشکیل گروه هاى بزرگ صنعتى، 
تســهیالتى تا حداکثر 15 میلیارد تومان به  
منظور خریــد تجهیزات پیشــرفته دریافت 
کرده و محصوالت خــود را صادر کنند. وى 
خاطرنشــان کرد: دولت امســال در اجراى 
طرح رونق اقتصادى، تسهیالت تا دو میلیارد 
تومانى به واحدهاى کوچک و تا سه میلیارد 
تومان به واحدهاى در حال ساخت با 60درصد 

پیشرفت اعطا مى کند.
احمدیه بــه اعطاى دو هــزار و 500 میلیارد 
تومان تســهیالت بانکى در سال گذشته به 
واحدهاى کوچک، متوســط و بزرگ استان 
اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: این مقدار 
تسهیالت اعطا شده، اســتان اصفهان را در 
ردیف بیشترین دریافت کننده هاى تسهیالت 

اشتغال قرار داده است.
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان اصفهان ادامه داد: هزار و 60 واحد 
کوچک که اشتغالزایى تا حداکثر 50 نفر دارند 
سال گذشــته 813 میلیارد تومان تسهیالت 
دریافت کردند، 814 میلیــارد تومان نیز به 
واحدهاى متوســط که اشــتغال بین 50 تا 
صد نفر دارند اعطا شــد و واحدهاى بزرگ 
هم که اشــتغال بیش از صد نفر دارند، بالغ 
بر900 میلیــارد تومان تســهیالت دریافت

 کردند.
وى افزود: نظام بانکى با تصویب شــوراى 
پول و اعتبار و با هــدف حمایت از واحدهاى 
صنعتى، نرخ سود تسهیالت را از 24 درصد به 
18 درصد کاهش داده است، با وجود این، در 
صورت کاهش بیشتر نرخ تسهیالت، بخش 
صنعت توانایى بیشترى براى تولید و اشتغال 

خواهد یافت.

پرداخت تسهیالت 
15میلیاردى براى 

نوسازى واحدهاى صنعتى

مدیر کل هواشناسى اســتان اصفهان گفت: امروز 
اصفهان بین خشکســالى هیدورلوژى و اقتصادى 
اجتماعى قرار گرفته اســت که یکى از پیچیده ترین 

خشکسالى هاى جهان است.
مجید بیجندى اظهارداشــت: نزدیــک به 5 درصد 
اســتان در حالت نرمال بارش قرار دارد و 95 درصد 
درگیر خشکســالى خفیف تا شدید است و 94 درصد 
جمعیت استان به طور کلى در خشکسالى بلند مدت 
زندگى مى کنند. وى با اشاره به اینکه طى سه ماهه 
آینده پیش بینى ها از بهبود شــرایط بارشى در پاییز 
سال 96 نسبت به 95 خبر مى دهد، گفت: اما نسبت 
به بلند مدت با کاهش 15 درصدى بارش ها روبه رو 
خواهیم بود. بیجندى ادامه داد: بارش هاى پاییزى از 
اواسط آبان ماه آغاز مى شود اما متأسفانه نوع میزان 
بارش و پراکنش به خصوص پراکنش مکانى و زمانى 
بارش هاى مساعدى نیســت. مدیر کل هواشناسى 
اســتان اصفهان تصریح کرد: دماى هوا در پاییز در 
نواحى شرقى  و مرکزى استان از میانگین بلند مدت 
اندکى پایین تر بــوده و در واقع پاییزى خنک ترى را 
شاهد خواهیم بود.بیجندى اظهارداشت: پیش بینى ها 
نشان مى دهد در سرچشمه هاى زاینده رود بارش هاى 
نرمالى را خواهیم داشت،  اما در مرکز و شرق استان به 
دلیل خشک بودن زیاد خاك، بارش ها مفید نخواهد 
بود. وى به مسئوالن و مدیران شهرى توصیه کرد: 
مدیریت جدى منابع باید در دستور کار باشد، امسال 
سیالب هاى شهرى را جدى گرفته و به خوبى کنترل 
کنند و پیش بینى هاى ده ســاله این سازمان نشان 
مى دهد که خشکســالى تا چند دهه آتى در اســتان 

پایان نمى یابد.

اصفهان، درگیر 
پیچیده ترین خشکسالى  

جهان است

امســال بیش از 13 هزار حامى بــه حامیان 
طرح هاى اکرام ایتام و محسنین افزوده  شده 

است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان 
اصفهان با بیان این مطلب گفــت: با اضافه 
شدن این تعداد حامى از ابتداى امسال تاکنون، 
55 هزار و845 حامــى نیکوکار حمایت بیش 
از 15 هــزار فرزنــد یتیــم و مددجوى طرح 
محسنین و اکرام ایتام را در استان اصفهان بر 

عهده دارند. حمیدرضا شیران افزود:  حامیان 
طرح اکرام حمایت مادى و معنوى یک یا چند 

فرزند یتیم را بر عهده 
دارند .

وى گفت: با کمک حامیان بخش قابل توجهى 
از مشکالت معیشتى، آموزشــى و فرهنگى 
فرزندان یتیم رفع مى شود.وى طرح محسنین 
را هم  یکى از طرح هاى حوزه مشــارکت این 
نهاد برشمرد و افزود: در این طرح خیرخواهانه، 

خّیران مى توانند با پرداخت حداقل 300 هزار 
ریال ماهانه، حمایت مادى و معنوى فرزندان 
یتیم را بر عهده بگیرند. مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینى(ره) استان اصفهان افزود: حامیان 
و نیکوکاران مى تواننــد عالوه بر کمک هاى 
نقدى، در زمینه تأمین پوشاك، مواد غذایى، 
کمک هاى درمانى، تأمین مسکن و جهیزیه 
جوانان مددجــو حمایت غیر نقدى داشــته

 باشند.

افزایش حامیان طرح اکرام و محسنین 

مدیر کل هواشناسى:
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انهدام باند خانوادگى 
سوداگران مرگ 

 معاون اجتماعـى فرماندهى انتظامى اسـتان اصفهان 
از کشـف مقدار 91 کیلو و 200 گرم تریاك و حشیش و 
دستگیرى یک سوداگر حرفه اى مواد افیونى و همسر و 

فرزندان او خبر داد.
سرهنگ جهانگیر کریمى گفت: مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر استان مطلع شدند یک قاچاقچى حرفه اى 
قصد دارد محموله اى را از شرق کشور به پایتخت انتقال 
دهد و از استان اصفهان عبور کند که بالفاصله یک تیم 
مجرب از مأموران پلیس کاشان،شاهین شهر و اصفهان 

وارد عمل شدند.
وى افزود: سوارى 405 متعلق به این قاچاقچى در یکى 
از خروجى هاى اصفهان به سمت کاشان شناسایى و در 

اقدامى غافلگیرانه و ضربتى متوقف شد.
این مسئول انتظامى بیان داشـت: در بازرسى از خودرو 
مقدار 55 کیلو گرم تریاك و 36 کیلو و 200 گرم حشیش 

که زیرصندلى ها جاساز شده بود کشف شد.
سـرهنگ کریمى ادامه داد: این سوداگر مرگ به همراه 
همسر و دو فرزندش قصد انتقال این محموله را داشت 
که با اشراف باالى پلیس اصفهان موفق به این کار نشد.

خسارت 140 میلیاردى 
به باغ هاى گردوى کاشان

سر مازدگى بیش از هزار و 400 میلیارد ریال به باغ هاى 
گردوى کاشان خسارت وارد کرد.

کارشناس جهاد کشاورزى شهرستان کاشان وسعت باغ 
هاى گردوى این شهرستان را 600 هکتار عنوان کردو 
گفت: افت ناگهانى دما در روزهاى گذشته به 85درصد از 
باغ هاى گردوى این شهر ستان خسارت وارد کرده است.

حسین باباخانى،خشک شدن و قطع درختان را از دیگر 
عوامل  این خسارت بیان کرد و افزود: بر اثر سرمازدگى، 
برداشت و فروش گردو در این شهر ستان امسال  به صفر 
رسیده است. وى عملکرد تولید گردو را در هر هکتار در 
سـال هاى گذشـته بیش از دو تن  اعالم کـرد و گفت: 
ساالنه بیش از هفت هزار باغدار در زمینه برداشت  گردو 

در این شهرستان  فعالیت مى کنند.

مرور
داستان هاى کوتاه متأخر ایران 
جهاد دانشگاهى واحد اصفهان در سه شنبه هاى داستان، 
داستان هاى کوتاه متأخر ایران که بین سال هاى 93 تا 

95 منتشر شده را مرور خواهد کرد.
سه شنبه هاى داسـتان به همت کانون داستان سازمان 
دانشجویان جهاد دانشگاهى واحد اصفهان و دبیرخانه 
جشـنواره داسـتان کوتاه زاینده رود از 16 آبان ماه سال 
جارى در دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان آغاز خواهد 
شـد. سه شـنبه هاى داسـتان چند سـالى اسـت که به 
یک رویداد ثابـت براى دانشـجویان داسـتان نویس و 
عالقه مند به حوزه داستان نویسـى تبدیل شده و میان 
دانشجویان جایگاهى پیدا کرده است. در این دوره از سه 
شنبه هاى داستان نیز با حضور سیاوش گلشیرى مرورى 
بر داستان هاى کوتاه متأخر ایران که بین سال هاى 93 تا 

95 منتشر شده، صورت خواهد گرفت.
این دوره از سـه شنبه هاى داسـتان هر دو هفته یکبار و 
تا 28 آذرماه ادامه مى یابد و در مجموع هشـت داسـتان 

کوتاه، نقد و بررسى خواهد شد.

حرکت قطار زاهدان–اصفهان؛ 
یک روز در میان 

مدیرکل راه آهن جنوب شـرق گفت: قطـار زاهدان به 
مقصد اصفهان که تا کنون هفته اى یک بار در مسیر قرار 
مى گرفت، با توجه به تقاضاى باالى مسافران، از ابتداى 
آبان ماه سال جارى به صورت یک روز در میان در مسیر 

قرار مى گیرد.
مجید ارجونى بیان داشت: این قطار ساعت 12و35دقیقه 
از زاهدان به مقصد اصفهان حرکت مى کند و ساعت 7 
فرداى آن روز هم وارد اصفهان مى شـود. وى ادامه داد: 
حرکت این قطار از اصفهان به سـمت زاهدان سـاعت 
11و50دقیقه در نظر گرفته شده و ساعت 5و35دقیقه به 
مقصد خواهد رسید.وى اظهارداشت: براى قطار مسافرى 
زاهدان بـه اصفهان، پنـج واگن چهار تختـه 36 نفره و 

ظرفیت 180 نفر در نظر گرفته شده است.

خبر

رئیس مرکز بهداشــت شــماره 2 اصفهان گفت: شیوع 
مصرف سیگار در آقایان بیشتر است و البته در میان خانم ها 
رشد سریع ترى دارد؛ مصرف سیگار در خانم ها زیر 7 درصد 

است اما رشد سریعى دارد.
آیت سهرابى با اشاره به اجراى خوب مصوبات و انجام یک 
کار جمعى و برنامه ریزى شده دقیق در خصوص کنترل و 
نظارت بر فعالیت چایخانه ها عنوان کرد: تمام چایخانه ها 
که بیشتر قلیان خانه بودند، بسته شدند و اصفهان از معدود 
شهرهایى اســت که توانســت این کار را با یک حرکت 
جمعى انجام دهد. وى ادامه داد: 20 درصد از چایخانه هایى 
که با آنها برخورد شد به فعالیت زیرزمینى روى آورده اند 

که با آنها نیز به زودى برخورد خواهد شد. وى با بیان اینکه 
موضوع مبارزه با عرضه قلیان تنها محدود به کنترل عامل 
خطر سالمت مردم نبوده است، خاطرنشان کرد: از لحاظ 
امنیتى و توزیع مواد مخدر و مــوارد امنیت اجتماعى نیز 
نهادهاى مختلف حســاس بودند تا با بسته شدن اماکن 
عرضه کننده قلیان، خیلى از این مسائل هم کنترل شود. 
وى با بیان اینکه چایخانه اى که یک عدد قلیان داشته باشد 
وجود ندارد، تصریح کرد: چایخانه هاى مخفیانه و زیرزمینى 
تنها چند روز مى توانند فعالیت کنند چراکه به ســرعت 
شناسایى و پلمب خواهند شد و کارشناسان ما به صورت 

نامحسوس همه روزه در حال رصد هستند.

مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان گفت: 
نسبت به ســال گذشته و نســبت به میانگین کشورى 
رشــد 4/5درصدى جذب دانش آموزان در مقطع فنى و 

حرفه اى و کاردانش را شاهد بودیم.
محمدحسن قائدیها با اشــاره به وضعیت مدارس، تعداد 
دانش آموزان و تعداد نیروهاى انســانى اظهار داشت: در 
ســال جارى تعداد کل دانش آموزان در مدارس روزانه 
استان به 796 هزار و 630 نفر رسیده و این در حالى است 
که ثبت نام دانش آموزان در مــدارس نوبت دوم در حال 

حاضر ادامه دارد.
وى افزود: 452 هزار و 731 نفــر در دوره ابتدایى، 193 

هزار و 816 نفر در دوره متوسطه اول و 150 هزار و 83 نفر 
در دوره متوسطه دوم مشغول به تحصیل هستند که از 
این تعداد، مدارس دولتى 667 هزار و 514 نفر و مدارس 

غیردولتى 129 هزار و 116 نفر را شامل مى شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان ادامه داد: 
مدارس غیر دولتى در استان اصفهان سهم 14درصدى 
در جذب و آمــوزش دانش آموزان دارنــد، این در حالى 
است که نسبت به میانگین 11درصدى کشورى 3درصد 
پیش هستیم و این نشان مى دهد که اصفهانى ها حاضر 
به هزینــه کردن بــراى تعلیم و تربیــت فرزندان خود 

هستند.

افزایش جذب دانش آموزان در 
رشته هاى فنى و حرفه اى 

فعالیت 20 درصد چایخانه ها 
زیرزمینى شده است

آزاده بیگى
رئیس شوراى اســالمى شــهر نوش آباد گفت: هدف و تالش تمامى 
اعضاى شوراى اســالمى شهر نوش آباد پیشــرفت و ارتقاى کیفیت 
زندگى در ابعاد مادى و معنوى در این شهر است که امید داریم با اتحاد 
بین شهروندان، شورا و مدیریت شهرى، در تعاملى درست و با رویکردى 
مثبت، زمینه هاى اجتماعى و فرهنگى ایجاد کنیم و با جذب سرمایه گذار، 
به بستر ایجاد شغل براى جوانان و بانوان و فراهم شدن امکانات رفاهى، 

تفریحى و ورزشى براى شهروندان تسهیل بخشیم.
ابوالفضل رافعى افزود: هر شهرى کم و بیش با مشکالتى روبه رو است و 
شهر نوش آباد هم از این قضیه مستثنى نیست. ما در مدت یک ماه اخیر 
سعى کرده ایم به کمک اعضاى شورا و مشارکت همشهریان مشکالت 

را شناسایى کرده و در حد توان و بودجه موجود درصدد رفع آنها برآییم.
وى ادامه داد: از جمله مهمترین مشکالت، بحران آب است که باعث 
شده تا افراد مســن که تنها منبع درآمد آنها شــغل کشاورزى است با 
مشکل درآمدى در تأمین معاش خود روبه رو شوند و امیدواریم با همت 
اداره جهاد کشــاورزى و آموزش الزم در کشــاورزى مدرن بخشى از 

دغدغه هاى این قشر زحمتکش جامعه را کم کنیم.
رئیس شوراى اســالمى شهر نوش آباد با اشــاره به صنعت توریسم و 
گردشگرى اظهار داشت: نوش آباد شــهر گردشگرى و توریست پذیر 
است و سرمایه ملى براى کشور محسوب مى شود و سال ها به عنوان 
یک مجموعه تاریخى و فرهنگى از آن بازدید مى شده است اما متأسفانه 

اماکن اقامتى براى توریست ها نداریم و امید است با جذب سرمایه گذار 
براى احداث هتل یا بازســازى خانه هاى تاریخى و احیاى بافت هاى 
فرسوده براى جذب توریست، ایجاد درآمد پایدار و اشتغال براى شهر 

گامى مهم برداریم.
وى بیان داشت: با توجه به نگاه هاى ویژه مردم کشور به شهر نوش آباد 
باید در حوزه عمران و توسعه شهرى از جمله کم عرض و نامناسب بودن 
خیابان اصلى در زمان هایى مثل ایام محرم و عید نوروز که شهر نوش 
آباد میزبان مهمان ها مى شود توجه ویژه اى مبذول داشت، به ویژه که 
این خیابان کشش جمعیت را ندارد و باعث ترافیک و بعضاً ایجاد حادثه 

مى شود.
رافعى گفت: فاضالب شهر به سمت شهر زیرزمینى روان است و باید آن 
را سریعاً مدیریت کرد زیرا هم باعث مشکالت زیست محیطى مى شود 
و هم شــهر زیرزمینى نوش آباد را تهدید مى کند و با توجه به اهمیت 
شــهر زیرزمینى باید بودجه هاى الزم اختصاص داده شود تا بازسازى 
و فاضالب شهرى ســریعاً در دســتور کار قرار گیرد. وى درخصوص 
مشکالت دیگر نوش آباد عنوان کرد: کمبود امکانات رفاهى، تفریحى و 
ورزشى براى بانوان، نبود مراکز فرهنگى و هنرى در شهر، آسفالت نشدن 
کوچه ها و خیابان هاى خاکى شهر بعد از ده سال، بدهى چندین میلیاردى 
و عدم تحقق بودجه هاى پیش بینى شــده دوره قبل و آسفالت کردن 
شهرك صنعتى انصار و تســهیل کردن دریافت بسته هاى الزم براى 

تولید و جذب سرمایه گذار براى آن از جمله مهمترین مشکالت است.

نخستین همایش ملى ابعاد اقتصاد مقاومتى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان برگزار شد.
دراین همایش یک روزه 300 پژوهشگر برتر حوزه اقتصادى کشور به ارائه الگوى علمى در زمینه 

مصرف صحیح و بررسى نقش فرهنگ در اقتصاد پرداختند.
مسئول برگزارى این همایش گفت: اشاعه و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتى، گفتمان سازى و تبیین 

مؤلفه هاى پویا  از اهداف برگزارى این همایش بود.
محمد ملکى ها افزود: از 110مقاله رسیده به دبیر خانه این همایش،ده مقاله در قالب سخنرانى و 
12مقاله هم در قالب پوستر ارائه شد.وى گفت: ارزش هاى فرهنگى تأثیرگذار در حوزه اقتصادى 
شامل آموزه هاى قرآنى، ســنت و ســیره ائمه اطهار(ع) و ارائه  باورهاى تأثیرگذار مقاومتى از

 موضوع هاى مقاله هاى ارائه شده در این همایش است .
مسئول نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان نیز در ادامه در 
این همایش گفت : تولید و اقتصاد مولد در همه ابعاد، از ویژگى هاى مفهوم اقتصاد مقاومتى در اسالم 
است تا هر کس هر هنرى دارد، شکوفا کند و بخش مهم اقتصاد همان تولید است که کار و تالش 

و جدیت را شامل مى شود.

مدیر نظارت بر فــرآورده هاى طبیعى، ســنتى و مکمل 
معاونت غذا و دارو اصفهان گفت: با توجه به استقبال مردم از 
عطارى ها، آموزش قوانین وزارت بهداشت به آنها در دستور 

کار قرار گرفت.
حسن جان نثارى اظهار داشت: بر همین مبنا نخستین سمینار 
مبانى اطالعات عطارى در طب ایرانى را با هدف آشــنایى 
عطارى ها با قوانین و ضوابط وزارت بهداشت در اصفهان 
برگزار کردیم. وى با اشــاره به اینکه در آبان ماه نیز دومین 
دوره این سمینار با حضور بالغ بر 500 عطارى برگزار مى شود، 
ادامه داد: نخســتین ســمینار با حضور بیش از 200 نفر از 
عطارى ها برگزار مى شــود. وى تصریح کرد: اصول پایه 
تخصصى در اســتفاده از گیاهان دارویى و مالحظاتى در 
درمان بیمارى هاى پایه و صعب العالج در اولویت برنامه هاى 

معاونت غذا و دارو براى آموزش به عطارى هاست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: استفاده از تکنولوژى هاى نوین، بهره گیرى از ظرفیت 
مدیریت کارآمد،جذب منابع مالى و فنى بخش خصوصى و به کارگیرى نیروى متخصص از جمله عواملى 

هستند که مسیر رشد و ارتقاى صنعت آب و فاضالب کشور را هموار مى سازد.
هاشم امینى، توسعه زیرساخت ها را بسیار حائز اهمیت دانســت و اعالم کرد: توسعه زیرساخت ها مؤلفه 
بسیار مهمى در رشد و توسعه چشــم انداز صنعت آب و فاضالب کشور محســوب مى شود به طورى که 
مى توان با یکپارچگى زیرســاخت حوزه IT و همچنین توجه ویژه به مشکالت امنیتى و پدافند غیرعامل، 
توســعه خدمات غیرحضورى و رفع موانع مشــارکت ســرمایه گذارى خارجى در صنعت آب و فاضالب 
به اهداف و چشــم انداز صنعت آب و فاضالب در زمان مقرر دســت یافت. وى بــه راهکارهاى پیرامون 
بهره بردارى هرچه بهتر از منابع پرداخت و تصریح کرد: تهیه و اجراى برنامه جامع مدیریت بحران، تالش در 
جهت کاهش آب بدون درآمد، به کارگیرى تله مترى و هوشمندسازى تأسیسات، پیشگیرى از توسعه صنایع 

آب بر در مناطق و اجراى برنامه جامع بهره بردارى از تأسیسات است.

ساسان اکبرزاده
مراسم روز جهانى استاندارد، با شــعار «خاطرجمع باش، 
کاالى اســتاندارد ایرانى مى خرم» و تجلیل از واحد هاى 
نمونه استان اصفهان با حضور رئیس سازمان ملى استاندارد 
کشور، استاندار اصفهان و با تجلیل از 23 واحد نمونه استانى 
که پنج واحد منتخب ملى و کشورى بودند در سالن نگین 

نقش جهان سپاهانشهر برگزار شد. 
رئیس سازمان ملى اســتاندارد ملى ایران در این مراسم از 
حضور گسترده فعاالن واحدهاى تولیدى اقتصادى استان 
در این آیین، آن را نشان دهنده توجه مسئوالن و مدیران و 
کارکنان واحدها به نظام استاندارد دانست و گفت: سازمان 
اســتاندارد براى ایجاد قواعد و قوانینى که مى تواند نظم 
را به معیار تبدیل کند ایجاد شــده و امسال شعار جهانى، 

«استاندارد، شهرها را هوشمندتر مى کند» است. 
نیره پیروزبخت اظهار داشــت: حضور مداوم استانداردها 
در زندگى شــهرى محدود به کاالها و خدمــات روزمره 
نمى شود بلکه حوزه هاى مهم و کالنى مثل انرژى، حمل و 
نقل و فناورى اطالعات را نیز دربرمى گیرد. به عبارت دیگر، 
استانداردها دستورالعمل هاى مهم براى تمامى جنبه هاى 
زندگى از ســاختمان هاى با مصرف بهینه انرژى، حمل و 
نقل هوشمند، مدیریت پسماند تا ایجاد جوامع پایدار را آماده
 مى ســازند.  وى افزود: ارتقاى ســطح خدمات شهرى و 
گام نهادن به ســوى مدیریت یکپارچه شهرى مستلزم به 
کارگیرى اســتانداردهاى اختصاصى براى خدمات متنوع 
در شهر است که هوشمندتر شدن شهرها را به همراه دارد. 

رئیس سازمان ملى استاندارد کشــور گفت: ما به تعریف 
پیوست هاى فرهنگى براى اســتاندارد معتقدیم و پویش 
«کاالى استاندارد ایرانى مى خرم» را به همین دلیل طراحى 
و اجرا کردیم تا همه براى سربلندى وطن در شرایط برابر 

تالش کنیم. 
پیروزبخت خاطرنشــان کرد: ســازمان ملى استاندارد در

 سال هاى اخیر با حرکت رو به جلو و فعالیت هاى ملى و بین 
المللى به اهداف خود در سند 1404 دست یافته و در منطقه 
در استانداردسازى رتبه اول را داراست اما ما سعى داریم باز 

هم استاندارد را در زمینه هاى مختلف ارتقا بخشیم. 
وى با قدردانى از همه تالشگران عرصه استاندارد در استان 

اصفهان، به واحدهاى تولید لبنى نوید داد که سازمان ملى 
استاندارد توانســته دوغ ایرانى را به عنوان یک نوشیدنى 
سالم به جهان بشناساند و امروز شرکت هاى تولیدى لبنى،

 مى توانند نسبت به صادرات آن اقدام کنند. 
 ■■■

استاندار اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به فعالیت هاى 
انجام شده در راستاى استانداردسازى محصوالت و اینکه 
اســتاندارد از جایگاه ویژه اى و اثرگذارى در تولید، رقابت، 
صادرات برخوردار است به ارائه گزارش اقتصادى در شش 
ماه اول سال جارى در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
پرداخت و گفت: باید اذعان کرد که در دولت هاى یازدهم 
و دوازدهم، بخش اقتصاد بیشترین مشکالت را داشته و در 

اولویت مدیران ارشد کشور بوده است و باید از همه فعاالن 
اقتصادى که در مقابل مشکالت و فشارهاى مضاعفى که 
بود ایستادگى کردند و حوزه صنعت را در استان روى پا نگه 

داشتند تشکر کرد. 
رسول زرگرپور گفت: ما هم در حد بضاعت با بخش صنعت 
همراهى داشتیم که نماد آن در اتاق تعاون، اتاق بازرگانى و 
اتاق اصناف است و در بخشى موفق و البته بخشى که ملى 

بود شاید ناموفق بودیم.
وى افزود: تورم استان در شش ماه اول سال گذشته، 8/4 
درصد بود که این میزان در سال جارى به 8/6 درصد رسید 
که تغییرات چندانى نبود. همچنین میزان صادرات در شش 
ماه سال گذشته، 627 میلیون دالر بود که این میزان در سال 

جارى به 737 میلیون دالر با 17/5 درصد افزایش رسید ولى 
رضایت بخش نیست. 

استاندار اصفهان از تولیدکنندگان خواست تا در فرم صادراتى 
مبدأ را اصفهــان قید کنند، چرا که در کســب درآمدهاى 

استانى، این امر مؤثر است. 
وى با اشاره به نرخ بیکارى در استان اصفهان، تصریح کرد: 
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکارى استان 14/4 درصد 
در سال گذشته بود که 2/2 درصد از میانگین کشورى بیشتر 
است، اما نرخ بیکارى در تابستان 96 در استان 3/4 درصد 

کمتر از نرخ بیکارى سال گذشته است.
استاندار در ادامه اظهار داشت: در استان اصفهان در زمینه 
مسائل اقتصادى، اقدامات خوبى انجام شد اما وضعیت باز 

هم مطلوب نیست ولى باید از بدترشدن، جلوگیرى کرده و 
بتوانیم رونق ایجاد کنیم.  زرگرپور مى گوید: مشکل آن است 
که افرادى مصاحبه کرده و آمار بیکارى را 40 درصد اعالم 
مى کنند و به صدا و سیما که تمایل به استفاده از این آمارها 
دارد مى دهند و منبعى هم براى آن ندارند.  وى از کسانى که 
پشت تریبون قرار مى گیرند و یا مصاحبه مى کنند خواست 
تا از ارائه آمارهاى غیرمســتند خوددارى کننــد و آمار را با 
مستندات ارائه دهند و گرنه ارائه اینگونه مطالب، نوعى نشر 

اکاذیب است و این زیبنده استان اصفهان نیست. 
■■■

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان نیز 
با تبریک به فعاالن اقتصادى منتخب کشور و نمونه استانى 
گفت: استقالل صنعت به معنى استاندارد است که اگر به این 

امر توجه شود مى توان رقابت کرد. 
عبدالوهاب سهل آبادى از مسئوالن استاندارد  خواست تا بیش 
از پیش از فعاالن اقتصادى که سال ها سرمایه خود را صرف 
تولید در کشور و استان کرده حمایت و یارى کنند تا کارخانه 
دارى که 20 میلیارد تومان سرمایه گذارى کرده، براى صد 
میلیون بدهى با پابند او را به شهر دیگر منتقل نکنند. وى افزود: 
براى استان اصفهان پسندیده نیست که اعالم شود چندین 
تن گوشت فاسد در قالب بریانى به مردم فروخته شده که انتظار 

است این متخلفین شناسایى و معرفى شوند.
■■■

مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان هم به عنوان میزبان 
این مراسم گفت: شعار امسال با استقبال روبه رو شد و این 
مسئولیت صنعتگران در استانداردسازى و افزایش کیفیت 
محصوالت را افزایش داده است و معتقدیم باید به کیفیت 

اهمیت داده شود. 
غالمحسین شفیعى، عالمت استاندارد را موجب اطمینان 
مردم به محصوالت مى داند و مى گویــد: از 9 واحد تولید 
منتخب در مراسم اســتاندارد در ســطح ملى، پنج واحد 
فوالدمبارکه، ذوب آهن اصفهــان، گروه صنعتى انتخاب 
«اســنوا»، کارخانه قند و شــرکت آزمونه فوالد در زمره 
منتخبین نمونه ملى کشــورى بودند و این افتخارى براى 
ماســت و نشــان مى دهد کیفیت محصوالت استاندارد 

بوده است. 

استاندار در مراسم روز جهانى استاندارد: 

ارائه آمارهاى غیرمستند، زیبنده استان نیست 

با توجه بــه خصوصی بــودن شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان، این شرکت به منظور بارگیري فرآورده هاي 
ویژه خود، از سال گذشــته شروع به ساخت 18 سکوي 
بارگیري نمود که تاکنون 70درصد پیشــرفت داشــته

 است . 
مدیرپروژه ســکوهاي بارگیري محصوالت شــرکت 
پاالیش نفت اصفهــان در این باره گفت: ســکوها با 
هدف بارگیــري محصوالتــی همچون لــوب کات، 
آیزوریسایکل، حالل و کیوم باتوم ( ته مانده برخ خأل) 
در حال تعبیه اســت ودر زمینی به مساحت 1/5 هکتار 
مربع و با هزینــه اي بالغ بر 30 میلیارد تومان ســاخته 

می شود. 

علیرضا نظري پور با بیان اینکه، این سکوها به صورت 
دو نازله و در 9 ردیف در نظر گرفته شده، اظهار داشت: 
شش ســکوي بارگیري وظیفه ارائه محصوالت سبک 
و شــش ســکو وظیفه بارگیري محصوالت سنگین 
و دو ســکو هــم وظیفه بارگیــري آیزوریســایکل  و 
چهار ســکو هم بارگیــري لــوب کات را بــه عهده 

دارد. 
وي پایان پروژه را اردیبهشت سال 97 اعالم و تصریح 
کرد: در نظر داریم با تالش بیشــتر و بهره گیري از تیم 
تخصصی موجود، این زمان را کاهش دهیم و در زمان 
پیش تر از تاریخ پیش بینی شده، کار را به اتمام برسانیم. 
نظري پور ادامه داد: ایجاد خطــوط انتقال نیروي برق 

سیستم آتش نشانی، مخابرات، فیبر نوري و سیستم دیتا 
از سطح پاالیشگاه به سمت سکوها از فعالیت هاي جانبی 
محسوب می شــود که در حال حاضر خطوط انتقال در 

ارتباط با واحدهاي سوخت در حال نصب است.

رشدآبفا با بهره گیرى ازتکنولوژى نویناحداث سکوهاي بارگیري در پاالیش نفت اصفهان

رئیس شوراى اسالمى شهر نوش آباد مطرح کرد

نوش آباد، سرمایه ملى کشور است
آموزش قوانینهمایش اقتصاد مقاومتى در دانشگاه آزاد اصفهان

 به عطـــارى ها 



0606آگهىآگهى 3065 سال چهاردهمپنج شنبه 27 مهر  ماه   1396

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 

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

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

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

شماره ابالغنامه: 9610100350407488 شــماره پرونده: 9609980350400474 
شماره بایگانى شــعبه: 960550 ابالغ وقت رســیدگى به آقاى 1- على عباس بلبلى 
2- منصور رشیدى فرزند ربیع 3- حســن محمودى فرزند لطف اله 4- زینب السادات 
مفضلى فرزند محمدعلى 5- حسن اســماعیلى فرزند مهدى 6- حاج حسین ذوالفقارى 
عاشــق آبادى فرزند عباس 7- جهانبخش حاج عرب فرزنــد جهانگیر 8- على محمد 
امینى فرزند ذوالفقار 9- سید اصغر رستگار فرزند ســید مصطفى 10-  محسن صفارى 
11- حاج على بیات عاشــق آبادى نظر به اینکه آقاى امیرحســین غیب اله وند فرزند 
حسین و با وکالت آقاى حسن شعیبى دادخواستى به طرفیت آقاى 1- على عباس بلبلى 
2- منصور رشیدى فرزند ربیع 3- حســن محمودى فرزند لطف اله 4- زینب السادات 
مفضلى فرزند محمدعلى 5- حسن اســماعیلى فرزند مهدى 6- حاج حسین ذوالفقارى 
عاشق آبادى فرزند عباس 7- جهانبخش حاج عرب فرزند جهانگیر 8- على محمد امینى 
فرزند ذوالفقار 9- سید اصغر رستگار فرزند سید مصطفى 10- محسن صفارى 11- حاج 
على بیات عاشــق آبادى مبنى بر الزام به تنظیم سند رسمى ملک (تقاضاى صدور حکم 
بر الزام خوانده به تنظیم ســند رسمى ملک نســبت به 116 مترمربع از پالك ثبتى 67 
اصلى موضوع مبایعه نامه عادى مورخ 21- 06- 1393 شماره سریال 001659) مقوم 
به 3/100/000 ریال ارزش منطقه اى ملک 6/960/000 ریال اثبات وقوع بیع (تثبیت 
و احراز وقوع بیع نســبت به 116 مترمربع از پالك ثبتى 67 اصلى موضوع مبایعه نامه 
عادى مورخ 21- 06- 1393 شماره ســریال 001659) مقوم به 21/000/000 ریال 
ارزش منطقه اى ملک 6/960/000 ریال مطالبه خسارات دادرسى را نموده که پرونده 
طى شماره 960550 ح 4 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانى خوانده را مجهول 
المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رســیدگى 1396/9/22 ساعت 9 صبح مى 
باشد لذا این دادگاه در راستاى اجراى ماده 73 ق . ا د. م بدینوسیله مراتب فوق را آگهى 
تا خواندگان پیش از حلول وقت رســیدگى با ارائه کارت شناسائى به این دادگاه ضمن 
اعالم نشانى خود با وصول نسخه ثانى دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان 
مطلع و در جلسه رسیدگى یاد شده فوق حضور بهم رسانند. این آگهى به منزله ابالغ وقت 
رسیدگى به خوانده تلقى مى گردد و عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگى نیست. م الف: 

22976 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/661
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350107791 شــماره پرونده: 9609980350100647 
شــماره بایگانى شعبه: 960801 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: 1- عفت چراغى 
آفارانى فرزند مصطفى نشــانى: مجهول المکان 2- محمدعلــى احمدى فرزند حجت 
ا... تاریخ حضور: 1396/10/13 چهارشنبه ســاعت 12:00 محل حضور: اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 333 درخصوص دعوى على رضا شکفته به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 22971  شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /7/662
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351408108 شــماره پرونده: 9309980351400357 
شماره بایگانى شــعبه: 930358 خواهان/ خواهان ها بدرى آقاجان و شریعت آقاجان 
و صغرى آقاجان و فخرى آریا فــر با وکالت مصطفى رفیعیان دادخواســتى به طرفیت 
خوانده/ خواندگان على روحانــى اصفهانى و عباس روحانى اصفهانى و عبدالرســول 
روحانى اصفهانى و محمدحسین روحانى و محمود روحانى اصفهانى و حمیدرضا آقاجان 
و صدیقه محمدى و محمدرضا آقاجان و مرضیه آقاجان و مهرداد آقاجان و سعید آقاجان و 
محمدحسین روحانى اصفهانى و مجید آقاجان و مهدى آقاجان و حیدر روحانى و محسن 
آقاجان و علیرضا آقاجان و محمد آقاجان به خواسته اثبات مالکیت (مالى) مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9309980351400357 شعبه 14 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/09/19 ساعت 
8:30 تعیین که حسب دســتور 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 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. اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 

323 م الف: 22969 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /7/663
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960687 خواهان سعید خادم خراسانى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه سفته به طرفیت محمدعلى قادرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 
96/9/12 ساعت 10/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا 
پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 22952 شعبه 13 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /7/664
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106793501137 شــماره پرونده: 9609986793500597 
شماره بایگانى شعبه: 960601 درخصوص پرونده کالســه 960601 شعبه 5 خواهان 
مسلم اکبریان دادخواستى مبنى بر اعسار از پرداخت محکوم به نسبت به دادنامه شماره 
1210 مورخ 1395/07/29 به طرفیت جواد صادقى تقدیم نموده است که وقت رسیدگى 
براى روز چهارشــنبه مورخ 1396/09/22 ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع 
در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم طبقه 
2 شعبه 5 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمائید. الزم به ذکر میباشد با 
توجه به استماع شهادت شهود چنانچه شهود معارضى داشته در جلسه رسیدگى حاضر 
نمائید همراه داشتن کارت شناسائى معتبر جهت شهود الزامیست. در صورت عدم حضور 
رسیدگى ابالغ شده تلقى میگردد و تصمیم مقتضى اتخاذ میشود. م الف: 22949 شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /7/665
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 960934 خواهان الهه موســوى زاده دادخواستى مبنى بر 
مطالبه وجه به طرفیت فرهاد نقى لو تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز مورخه 
96/9/8 ســاعت 8 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه 
واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 
9 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 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: 22944 شــعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)  /7/666
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 96101069795001005 شماره پرونده: 9609986795000415 
شماره بایگانى شــعبه: 960417 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به سید 
ایمان نصیرى خواهان عباس جانقربانى الریجه دادخواســتى به طرفیت خوانده ســید 
ایمان نصیرى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986795000415 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 
یک) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/09/01 ساعت 16:30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت 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، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 م الف: 22941 شعبه 

20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /7/667

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610100351007262 شــماره پرونده: 9609980351000562 
شماره بایگانى شعبه: 960703 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به زهرا داورى 
فرزند عباس خواهان بانک صادرات دادخواستى به طرفیت خواندگان شرکت پویندگان 
زفره، شرکت تعاونى پویا بافت، رسول فنایى فرزند اســداله، زهرا داورى فرزند عباس، 
بتول داورى فرزند عباس، اکبر پنجه پور فرزند على به خواسته مطالبه خسارت و تامین 
خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351000562 
شــعبه 10 دادگاه عمومــى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 
1396/09/18 ســاعت 10:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان رسول فنایى فرزند 
اســداله، زهرا داورى فرزند عباس، بتول داورى فرزند عباس، اکبر پنجه پور فرزند على 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خواندگان رسول فنایى فرزند اسداله، زهرا داورى فرزند عباس، بتول داورى فرزند عباس، 
اکبر پنجه پور فرزند على ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 212م الف: 

22981 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /7/668
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350507305 شــماره پرونده: 9609980350500426 
شماره بایگانى شعبه: 960503 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به حسینعلى 
جعفرى فرزند جعفر خواهان تورج صابرى دادخواســتى به طرفیت خوانده حســینعلى 
جعفرى به خواســته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته و... مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالســه 9609980350500426 شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/09/27 ساعت 8:00 تعیین که 
حسب دســتور 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 انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 222 م الف: 

22986 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /7/669
ابالغ تجدیدنظر خواهى 

شماره نامه: 9610110351400850 شــماره پرونده: 9009980351401186 شماره 
بایگانى شــعبه: 901186 بدینوسیله یک برگ دادخواســت تجدیدنظر خواهى شرکت 
خدمات مهندســى آب و خاك کشــور به مدیریت عباس زارع به طرفیت آقاى روشن 
آیار نسبت به دادنامه 960- 928 مورخ 1396/6/9 ارســال چنانچه الیحه دفاعیه اى 
دارید ظرف مهلت ده روز به شــعبه 14 تحویل و در غیر این صورت به همین کیفیت به 
تجدیدنظر ارسال مى گردد. م الف: 22987 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /7/670
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960404 شماره دادنامه: 960997680520779 مرجع رسیدگى: شعبه 
52 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رضا مکتوبیان بهارانچى نشانى: خ آتشگاه 
کوچه شهید اکبر مکتوبیان شــماره 47 پ 4 وکیل: مریم رضاپور نشانى: سه راه سیمین 
اول خ سهروردى بن بست شهید مهران ترکى مجتمع الهیه طبقه سوم واحد 9 خوانده: 
حسن جزینى درچه نشــانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 35/500/000 ریال 
به انضمام مطلق خسارات قانونى بابت چک به شماره 315221- 96/1/25 با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى رضا مکتوبیان 
بهارانچى با وکالت مریم رضاپور به طرفیت حسن جزینى درچه به خواسته مطالبه مبلغ 
35/500/000 ریال وجه  چک به شماره 315221- 96/1/25 به عهده ى بانک ملى به 
انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در 
ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلســه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 
515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/500/000 
ریال بابت اصل خواســته و 482/750 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله ى وکیل 
طبق تعرفه ى قانونى و هزینه نشــر آگهى و خســارت تأخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (96/1/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م 
الف: 22942 شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه) /7/672
اجراییه

شماره: 960055/ش6 به موجب رأى شماره 3600732 ....... 96099 تاریخ 96/4/27 
حوزه ششم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
عبدالحمید سیدى فرزند سید احمد نشــانى: مجهول المکان محکوم است به: حضور در 
دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى سند خودرو پژو پارس بشماره انتظامى 685ى41/ 
ایران 13 و پرداخت مبلغ 2/600/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى در 
حق محکوم له على اصغر احمدى فرزند على جان نشانى: اصفهان خ پروین شیخ طوسى 
غربى ك ش رفیعیان پ 30 بانضمام نیم عشــر دولتى. مــاده 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: 22951 شعبه ششم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/673 
اجراییه

شــماره: 951599 به موجب رأى شــماره 9609976793801125 تاریخ 96/3/29 
حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
ا...رحیم صوفى نشــانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 62/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/410/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل مسعود صباغ زاده طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
به شماره 2385/040584- 94/7/20 و نیم عشــر حق االجرا. مشخصات محکوم له: 
مهدى شــکراللهى نشــانى: اصفهان هتل پل- ابتداى خ جهارباغ باال- کوچه باغ نگار 
مجتمع ادارى باران ط 3 پ 15. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا 
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: 22955 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان  /7/674
اجراییه

شماره: 95- 1145 ش 51 به موجب رأى شماره 331 تاریخ 96/3/21 حوزه 51 شوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- حسن شاه 
نظرى 2- یعقوب جعفرى 4- مهدى عبدالهیان نشــانى: مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت تضامنــى خواندگان مبلغ 173/235/425 ریال بخشــى از چک شــماره 
9901/152471 و 4/530/088 ریال بابت هزینه دادرســى و حــق الوکاله وکیل رقیه 
رهبرى طبق تعرفه و هزینه ى نشــر آگهى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 
95/3/11 و پرداخت نیم عشــر در حق اجراى احکام. مشخصات محکوم له: بانک مهر 
اقتصاد- نمایندگى علیرضا زمانى نشانى: خ چهارباغ باال- مجتمع پارسیان طبقه 5 واحد 
705 ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 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 قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 
الف: 22965 شعبه 51 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه)  /7/675
اجرائیه

 شــماره اجراییه:9610423730100389 شــماره پرونده: 9609983730100216 
شماره بایگانى شعبه: 960218 مشخصات محکوم له: محسن فاضل نجف آبادى فرزند 
محمود نشانى: اصفهان-نجف آباد خیابان شــیخ بهایى جنوبى کوى نوروزى فر پالك 
5، مشــخصات محکوم علیه: فرج اله پورصادقى فرزند کرم به نشانى مجهول المکان. 
محکوم به: بســمه تعالى بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به دادنامه شــماره 
9609973730100432 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 250/000/000 
ریال بعنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 8/025/000 ریال بابت هزینه دادرســى و 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 1396/12/25 لغایت زمان وصول محکوم به درحق محکوم 
له اجرایى و پرداخت مبلغ 12/500/000ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 

را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر 
دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس 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 بــه دیگرى به هرنحو با 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 توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) م الف: 6326 دادرس شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى نجف 

آباد- احمدشریعتى کمال آبادى/ 7/687 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مجتبى سفرى فرزند نعمت اله باوکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته 
مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق 
خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت سعیدعامرى به شوراى حل 
اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ثبت به شماره 
1463/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/09/06 ساعت 9 تعیین گردیده. 
لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که 
با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 6328 شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/7/688 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل 
به طرفیت الیاس جهانگیرى به شوراى حل اختالف شــعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شــماره 1461/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/09/06 ســاعت 8/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شــد. م الف: 6329 شعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 7/689 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مجتبى سفرى باوکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت 
تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشى از 
دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت ســعیدعامرى به شــوراى حل اختالف شعبه 
5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ثبت به شماره 1466/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/09/06 ســاعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 6330 شعبه 5 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد /7/690 
ابالغ راى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجــف آباد کالســه پرونــده:518/96 شــماره 
دادنامه:1370-96/07/23 مرجع رســیدگى کننده: شــعبه پنجم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشانى: صالح آباد بلوارمنتظرى جنوبى کوى شهید 
سلیمان عباسى وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى نجف آباد کوى حسینیه ارشاد 
کوچه موحدى خوانده: یداله یزدانى به نشانى مجهول المکان بخواسته: ...... گردشکار: 
پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه 
مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى مجتبى ســفرى بوکالت مجتبى 
حقیقى بطرفیت یداله یزدانى به خواسته مطالبه یک فقره چک بشماره 277451 مورخ 
93/09/30 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. نظربه 
بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم 
حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان 
یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 
و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
هشتاد و سه هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ صدور 
چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگســترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م 

الف: 6331 قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/7/691 
ابالغیه

 شماره ابالغنامه: 9610103730306231 شــماره پرونده: 9609983730301092 
شماره بایگانى شعبه: 961098 ابالغ شــونده حقیقى: نعمت اله منجزى فرزند رحم خدا 
کدملى: 1880939231 به نشــانى: مجهول المکان. مهلت حضــور ازتاریخ ابالغ: 10 
روز- محل حضور: نجف آباد کمربندى جنوبى دادگسترى نجف آباد. علت حضور: معرفى 
داور- باتوجه به علت حضور مندرج دراین ابالغیه به شما ابالغ میگردد ظرف مهلت مقرر 
اقدام، درغیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد. م الف: 6332 شعبه 1 

دادگاه خانواده نجف آباد (3حقوقى سابق)/7/692 
ابالغ اجراییه

شماره ابالغنامه:139604002003000281/1 شماره بایگانى پرونده: 9600582/1 
شماره ابالغیه: 139605102003004188 بدینوســیله آقاى محمد منوچهرى فرزند 
عباسعلى شناسنامه شــماره 1447 کدملى 1091250928 ساکن نجف آباد خ منتظرى 
شمالى کوى معرفت ابالغ مى شود که آقاى محمدحســین شفیع زاده فرزند عبدالجبار 
جهت وصول مبلغ 80000000 ریال به استناد چک شماره 1350/404089/56 مورخ 
1395/06/17 عهده بانک ملت شعبه خیابان مشیرالدوله اصفهان علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالسه فوق دراین اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مامور 
مربوطه، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنابه تقاضاى بستانکار و 
طبق ماده 18 آئین نامه اجراف مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه..... چاپ و منتشر 
مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز ازتاریخ این آگهى که روز ابال محسوب مى گردد، 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى علیه شــما جریان خواهد 

یافت. م الف: 6334 رییس اداره اجراى اسنادرسمى اصفهان-اسدى اورگانى /7/693 
ابالغ راى

کالسه پرونده:352/96 تاریخ رســیدگى 96/04/30 مرجع رسیدگى کننده: شعبه نهم 
شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مریم رضائى به نشــانى امیرآباد خ مطهرى 
شــمالى کوى محمدجواد صابرى پ24 خوانده: علیرضا بویراحمدى به نشانى مجهول 
المکان خواســته: مطالبه نفقه. گردشکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت به کالسه 
فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص 
دادخواســت خانم مریم رضائى فرزند احمد بطرفیت آقــاى علیرضابویراحمدى فرزند 
محمدجواد مبنى بــر مطالبه نفقه از مورخ 95/12/20 لغایــت صدورحکم و نفقه فرزند 
مشترك ازتاریخ تقدیم دادخواســت لغایت صدور اجراى حکم و تعیین نفقه آتیه فرزند 
با عنایت به کپى شناسنامه و کپى ســندازدواج علقه زوجیت دائم طرفین و وجود فرزند 
مشترك محرز و مسلم اســت. باتوجه به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ در روزنامه 
شورا خواسته خواهان را حمل بر صحت دانسته و مستنداً به مواد 1106 و 1107 و 1111 
قانون مدنى خوانده را به پرداخت مبلــغ یکصد و ده هزارتومــان از مورخ 95/12/20 
الــى 95/12/30 و ماهیانه مبلغ ســیصد و چهل هزار تومان از مــورخ 96/01/01 الى 
96/04/30 بعنوان نفقه خواهان و طبق ماده 1199 ماهیانه مبلغ دویســت هزارتومان 
از مورخ 96/03/07 بعنوان نفقه حال و آتیه فرزند مشترك بعنوان اصل خواسته درحق 
خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مــدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى درشــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در شــعب دادگسترى

 نجف آباد مى باشد. م الف: 6324 قاضى شــوراى حل اختالف شعبه نهم حوزه قضائى 
نجف آباد/7/694 

ابالغ راى
شــماره دادنامه: 9609973640700443 شــماره پرونده: 9509983640700713 
شماره بایگانى شعبه: 950736 خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم هاجرالسادات 
رضویان فرزند سیدعلى به نشانى استان اصفهان، شهرستان نجف آباد، شهر نجف آباد، 
خ منتظرى شمالى، خ نوبهار کوى درى کوى فیروزى پ 1 و با نمایندگى آقاى علیرضا 
زمانى به نشانى اصفهان پل آذر ابتداى خیابان توحید پالك 3 خواندگان: 1- آقاى حسین 
سلیمانى فرزند عباس به نشانى ذوب آهن 2- آقاى سلمان سلطانى فرزند ایرج 3- آقاى 
ایرج سلطانى فرزند جعفر همگى به نشانى زرین شهر، خ مولوى، خ باقرخان، کوى تربت 
غربى، پالك 7 خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: 
در خصوص دادخواســت بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم هاجرالســادات رضویان به 
طرفیت آقایان سلمان سلطانى، ایرج سلطانى و حسین سلیمانى به خواسته مطالبه مبلغ 
37080000 ریال به استناد چک شــماره 608715 مورخ 95/10/20 بانک صادرات و 
گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام مطلق خسارات و خسارت تاخیر تادیه، 
نظر به اینکه مســتندات مذکور و وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه 
خواندگان به میزان مندرج در متن آن دارد و نامبردگان با وجود ابالغ قانونى اخطاریه و 
ضمایم آن و استحضار از جریان رسیدگى در جلســه مقرر حضور نیافته و الیحه اى نیز 
تقدیم ننموده و نسبت به دعوى و مستندات آن ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و دلیلى 
بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشــته اند لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین 
استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشــخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسى مدنى و 313 و 314 ناظر به ماده 295 قانون تجارت و با الهام 
از قاعده فقهیه تسبیب و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور 
مورخ 1377/9/21 حکم به محکومیت نامبردگان به پرداخت مبلغ 37080000 ریال از 
وجه چک استنادى بابت اصل خواسته و همچنین حکم به محکومیت تضامنى نامبردگان 
به پرداخت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه چک 
موصوف از تاریخ 95/10/20 تا زمان اجراى حکم وفق شــاخص اعالمى از ناحیه بانک 
مرکزى با محاسبه دایره اجرا در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى 
است و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این مرجع و ظرف مهلت 
بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 968 شمس رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)  /7/695
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973640700589 شماره پرونده: 9509983640700610 شماره 
بایگانى شعبه: 950629 خواهان: بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانى با وکالت 
خانم هاجرالسادات رضویان فرزند ســیدعلى به نشانى نجف آباد، خ امام، بعد از چهارراه 
شهردارى جنب داروخانه دکتر رستمى دفتر وکالت خواندگان: 1- آقاى عباس خاشعى 
ورنامخواســتى فرزند اکبر 2- آقاى مهدى غفارى فرزند صفــر 3- آقاى عبدالمحمود 
ملک زاده قلعه قاسمى فرزند محمد همگى به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه چک گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست بانک 
مهر اقتصاد با وکالت خانم هاجرالســادات رضویان به طرفیت آقایان 1- مهدى غفارى 
2- عبدالمحمود ملک زاده قلعه قاسمى 3- عباس خاشــعى ورنامخواستى به خواسته 
مطالبه وجه چک شماره 142/212740 عهده بانک صادرات به مبلغ 297000000 ریال 
به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به استناد فتوکپى مصدق 
چک و گواهینامه عدم پرداخت و دلیل سمت، نظر به دادخواست تقدیمى، وجود چک در 
ید خوانده که حکایت از اشــتغال ذمه خواندگان در حق خواهان دارد و اصل استصحاب 
بقاء دین و اینکه خواندگان در جلسه رسیدگى حاضر نشده اند و دلیلى مبنى بر ابراء ذمه 
خویش اقامه ننموده اند و با عنایت به پاسخ اســتعالم بانکى به شماره 11084026 که 
مورخ 96/4/21 نیز تحت شماره 796 ثبت لوایح و ضمیمه پرونده گردیده و مبلغ بدهى 
خواندگان بابت تسهیالت اخذ شده توســط آقاى مهدى غفارى را 260000000 ریال 
اعالم نموده فلذا نظر به مراتب خواســته خواهان تا مبلــغ 260000000 ریال محمول 
بر صحت تشــخیص و به اســتناد مواد 2 و 198 و 519 قانون آیین دادرســى حکم به 
محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 260000000 ریال بابت اصل خواسته 
و هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان 
است و در خصوص خواسته مازاد بر مبلغ محکومیت اعالمى فوق و خسارت تاخیر تادیه 
با عنایت به نامه واصله از بانک که مازاد بر مبلغ مذکور را به عنوان بدهى خواندگان تایید 
ننموده و خســارت تاخیر تادیه نیز مطابق قرارداد توافق شــده فیمابین طرفین از سوى 
بانک خواهان محاسبه گردیده دادگاه به اســتناد مواد 2 و 197 و قسمت اخیر ماده 515 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به بى حقى خواهان در این خصوص صادر و اعالم مى 
دارد راى صادره ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان اســت. م الف: 969 شمس رئیس شعبه چهارم دادگاه 

عمومى حقوقى  شهرستان لنجان (زرین شهر) /7/696
اجراییه 

شماره: 96/66ح 4- 96/7/15 به موجب راى شماره 197 تاریخ 96/5/4 شعبه چهارم 
دادگاه عمومى که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه رضا حسنى سیانکى فرزند قنبر به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت هشتاد میلیون ریال معادل هشت میلیون 
تومان بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 
(96/1/28) لغایت زمان وصول محکوم به وفق شاخص اعالمى و پرداخت یک میلیون و 
شصت هزار ریال بابت خسارت دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
حسن علیزاده با وکالت اکرم شیرازى به نشانى زرین شهر روبروى دادگسترى. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 967 شعبه 

چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /7/697
تحدید حدود اختصاصی

شــماره صادره :1396/08/426236  نظربه اینکه تحدید حدود ششــدانگ یک باب 
خانه نیمه ســاز پالك شــماره 19/1046 واقع در کلیشــاد بخش 9 ثبت اصفهان که 
طبق ســوابق وپرونده ثبتی بموجب راى شــماره 7001461-1396/4/19دراجراى 
قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد سند رســمى ب نام خانم صنم سلطانى پور بارده فرزند 
عبداهللا  درجریان ثبت اســت وعملیات تحدید حدود قانونى  آن به عمل نیامده اســت.

 اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
پالك مرقوم در روزیک شنبه مورخ 1396/8/21ساعت 9صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد امد لذا ب موجب این اگهى به کلیه مجاورین اخطار میگردد ك در روز وســاعت 
مقرر در این اگهى در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت صورت مجلس تحدیدى تا30روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشــار :7/27/ 1396 م الف 696  اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك 

فالورجان/ 7/698
تحدید حدود اختصاصی

شماره صادره :1396/08/426353 نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه 
پالك شماره 19/1047 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق وپرونده 
ثبتی بموجب راى شماره 7000730-1396/2/23دراجراى قانون تعیین تکلیف اراضى 
فاقد ســند رســمى ب نام اقاى على فتاحى فرزند محمد درجریان ثبت است وعملیات 
تحدید حدود قانونى  آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت وطبــق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شــنبه مورخ 
1396/8/20ساعت 9صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد لذا ب موجب این اگهى 
به کلیه مجاورین اخطار میگردد ك در روز وســاعت مقرر در این اگهى در محل حضور 
یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
صورت مجلس تحدیدى تا30روز پذیرفته خواهد شد تاریخ انتشار :7/27/ 1396 م الف: 

687   اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان/ 7/699

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100368302863 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983642400531 شماره بایگانى شعبه: 950841 ابالغ وقت رسیدگى 
به فرشــید آقایار فرزند نواله شــکواییه على ظفرى به طرفیت خوانده فرشــید 
اقایار به خواســته مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9409983642400531 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1396/09/29 ساعت 9:00 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 انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- خیابان چهارباغ باال- چهارراه نظر- مجتمع دادگاه هاى تجدیدنظر 
استان اصفهان م الف: 22939 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان  /7/676
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مهلت3روزه براى واریز 
مانده بدهى سهام عدالت

مهلت تسویه مانده بدهى اقساط سهام عدالت سه روز 
دیگر به پایان مى رسد و در صورتى که مانده بدهى 
اقساط سهام عدالت تســویه نشود، مشموالن طرح 

سهام عدالت مالک آن نخواهند بود.
آخرین مهلت براى تسویه مانده بدهى اقساط سهام 
عدالت مشموالن 31 شهریور تعیین شده بود که یک 
ماه دیگر تمدید شد و دارندگان سهام عدالت تا پایان 
مهر فرصت دارند مانده بدهى اقســاط سهام عدالت 

خود را تسویه کنند.
شمار زیادى از مشــموالن ســهام عدالت تاکنون 
مانده بدهى اقساط ســهام تخصیصى خود را تسویه 

نکرده اند.
البته این کار اجبارى نیســت و مشموالن در صورت 
تمایل با پرداخت نقدى و تســویه اقساط خود، مبلغ 
سهامدارى شــان را تا یک میلیون تومان باال ببرند 
و در آینده از سود سهام بر مبناى یک میلیون تومان 

برخوردار شوند.

استخدام25هزار نفر در 
پاالیشگاه هاى پارس جنوبى

توســعه فازهاى جدید پارس جنوبى در سالیان اخیر 
باعث ایجاد اشــتغال فراوان در منطقه پارس جنوبى 
شده ودر همین راســتا مجتمع گاز پارس جنوبى در 
این روزها مطابق نیاز و برنامه در حال جذب نیرو در 

بخش هاى مختلف است.
محمد رضایى بابایى، مدیر توســعه منابع انســانى 

مجتمع گاز پارس جنوبى 
افزود: هم اکنون چارت رسمى پاالیشگاه هاى جدید 
مشخص شــده و به زودى با برگزارى آزمون توسط 
وزارت نفت بیش از 500 نفر جذب مجتمع گاز پارس 

جنوبى مى شوند.
به گفته وى،در پایان توســعه پارس جنوبى و احداث 
تمام فازها بیش از 25 هزار نفر در پاالیشــگاه هاى 

پارس جنوبى مشغول به کار مى شوند.

یک میلیون و 760 هزار 
جوان ایرانى، بیکارند

طبق گزارش جدید مرکز آمار ایــران، یک میلیون 
و 760 هزار جوان ایرانى در تابســتان امسال بیکار 

بوده اند.
گزارش جدید مرکز آمار ایــران از بیکارى در فصل 
تابستان 96 حاکى است، نرخ بیکارى در جوانان 15 تا 
29 ساله ایرانى به 24/4درصد رسیده و شمار بیکاران 

در این سن یک میلیون و 756 هزار نفر شده است.
همچنین نــرخ بیکارى جوانان 15 تا 24 ســاله هم 
27/3 درصد و شمار جوانان بیکار در این سن بیش از 

852 هزار نفر اعالم شده است.

بازسازى 1/9 میلیون
 واحد مسکونى در کشور

معاون بازســازى و مسکن روســتایى بنیاد مسکن 
انقالب اسالمى گفت: یک میلیون و 950 هزار واحد 
روستایى و آســیب دیده در سطح کشور در طول 10 

سال تاکنون بهسازى شده است.
عزیزا... مهدیان افزود: این تعداد واحد روســتایى از 
ابتداى آغاز طرح توســعه تا کنون بهسازى شده اند 
و از این تعداد یک میلیون و 600 هزارواحد مســکن 
روستایى در غالب بهسازى و بازسازى350 هزار واحد 
نیز در مناطق ســانحه دیده در کشور صورت گرفته 
است. ویخاطرنشان کرد: در ابتداى این طرح 8 درصد 
از خانه هاى روستایى کشــور مقاوم سازى یا داراى 
سازه بودند که در حال حاضر این میزان به 40 درصد 
رسیده است و تالش مى شود تا پایان سال این میزان 

به 75 درصد نیز برسد.
وى افزود: هر سال در کشور 200 هزار واحد روستایى 
سهمیه نوسازى وجود دارد که به آنها تسهیالت 200 

میلیون ریالى با کارمزد پنج درصد پرداخت مى شود.
معاون بازســازى و مسکن روســتایى بنیاد مسکن 
انقالب اســالمى ادامه داد: در روســتاهاى کشور 
درحدود پنــج میلیــون و 300 هزار واحد مســکن 

روستایى وجود دارد.

ویترین

معاون امــور مجلــس، حقوقى و اســتان هاى وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعى گفت: با طرح «روســتا 
تعاون»، تا پایان سال جارى تعداد هزار1000 روستاى 

محصول محور در کل کشور ایجاد خواهیم کرد.
جمشید تقى زاده با اشاره به اینکه ارتقاء امنیت شغلى و 
صیانت از سرمایه هاى انسانى از برنامه هاى مهم وزارت 
تعاون، کار ورفاه اجتماعى اســت، گفت:  براى جامعه 
کار و تولید در سطح کشــور برنامه هاى ویژه اى تدوین 
شده و پایدارســازى صندوق هاى بازنشستگى از دیگر 

برنامه هاى این وزارتخانه است.
وى گفت: برنامه «روســتا تعــاون» بایــد مبتنى بر 

توانایى هــاى هر روســتا پیگیرى شــود و  براى همه  
روستاهاى کشور نمى شود یک نســخه را اعمال کرد، 
بلکه براى توسعه روســتایى باید با شــناخت شرایط 
و مزیت هاى هر منطقــه دقیقا اقدام بــه برنامه ریزى

 کرد.
معاون امور مجلس، حقوقى و استان هاى وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى اضافه کــرد: ایجاد صنایع کوچک 
اشــتغالزا با محوریت تعاونى از اقدامــات ما خواهد بود 
و با طرح جدید روســتا تعاون، ما تا پایان ســال جارى 
تعداد هزار روستاى محصول محور در کل کشور ایجاد 

خواهیم کرد.

مدیر امور اجرایى معاینه فنى خودروهاى کشور با اشاره 
به اینکه طرح معاینه فنى خودروهاى دوگانه سوز که به 
مدت سه ماه به تعویق افتاده است، گفت: تغییرات مربوط 
به ثبت این تعویق در سیستم سیمفا به منظور جلوگیرى 
از جریمه شــدن این خودروها از شنبه هفته آینده(2روز 

آینده) اجرا مى شود.
ســعید قیصر گفت: نبود مراکز هیدروستاتیک به اندازه 
کافى، مشکل معاینه فنى خودرو هاى دو گانه سوز است 
و در صدد هستیم طى سه ماه آینده این مراکز در کشور 
راه اندازى شــود و به همین دلیل هم مشکالتى براى 

دارندگان این خودرو ها به وجود آمده است.

وى افزود: در حال حاضر مالکان خودرو هاى دو گانه سوز 
سه ماه فرصت دارند که از طریق ثبت نام براى دریافت 

معاینه فنى اقدام کنند.
وى اعالم کرد: زمانى که مالکان این خودروها در سامانه 
سیمفا(ســامانه یکپارچه معاینه فنى کشــور) ثبت نام

 مى کنند به دلیل اینکه اطالعات مربوط به خودروهاى 
آنها ثبت مى شود، دیگر جریمه نخواهند شد.

مدیر امور اجرایى معاینه فنى خودروهاى کشور گفت: در 
حال حاضر تغییرات مورد نظر براى اینکه این خودروها 
جریمه نشوند در سامانه ســیمفا انجام شده است که از 

شنبه اجرایى خواهد شد.

ثبت نام جدیدمعاینه فنى 
خودروهاى دوگانه سوز

1000روستاى 
محصول محور ایجاد مى کنیم

 بازار لوازم خانگى کشور ساالنه گردش مالى حدود هشت 
هزارمیلیارد تومانى را تجربه مى کند. طبیعى اســت در 
چنین بازارى گاه بحث سودجویى و ســوء استفاده نیز 
مطرح شــود و عده اى تالش دارند با بهره گیرى از این 

شیوه ها سهمى از بازار را به خود اختصاص دهند.
بر همین اســاس اکنون در حوزه هــاى مختلفى مانند 
تولید گاز، کولرهاى آبى، آبگرم هاى ایستاده، یخچال یا 
برخى دیگر از لوازم خانگى که در ساخت آنها تکنولوژى 
پیچیده اى مورد استفاده قرار نگرفته، برخى شرکت ها به 
تولید زیرپله اى بپردازند و کاالهایى را به شکل بى کیفیت 

وارد بازار کشور و گاه حتى بازارهاى صادراتى کنند.
یکى از این موارد مربوط به یخچال هایى مى شــود که 
در فضاى مجازى و اینترنت به وفور تبلیغ کرده و نوعى 

یخچال را با قیمت هایى شــاید پایین تــر از نمونه هاى 
شرکت هاى مطرح به فروش مى رسانند.

نکته جالب اینکه اگر گذرى به بازار داشته باشیم هیچ یک 
از فروشــنده هاى بازار نامى از این برندها را نشنیده و به 
هیچ عنوان با آنها آشنایى ندارند، چرا که توزیع این کاالها 

تنها در فضاى اینترنت صورت مى گیرد.
نکتــه دیگر اینکــه در تبلیغــات اینترنتــى تولید این 
کاالها به کشــورهاى مختلفى نســبت داده مى شود و 
گاه از نام آلمــان و گاه از نام کشــورهایى مانند ایتالیا و 
... به عنوان تولیدکننده آنها اســتفاده مى شــود. حتى 
پس از خرید نیز دفترچه اى به زبان انگلیســى و مشابه 
دفترچه هاى کاالهاى با برند مصرف ارائه مى شــود تا 
خریدار از خارجى بودن کاال مطمئن شــود اما به گفته 
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگــى، تمام این 
یخچال ها در داخل کشور و در کارگاه هاى زیرپله اى تولید 

مى شوند.
محمد طهان پور با هشدار به خریداران این نوع کاالها در 
این باره گفت: پیگیرى هاى مختلف ما براى تعطیلى این 
واحدها بى نتیجه مانــده و در موارد متعدد اینگونه اعالم 
مى شــود که به دالیلى پلمب ایــن واحدهاى تولیدى 

مصلحت نیست.

مدیرکل فناورى و اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز از اجراى طرح ســاماندهى فروش گوشــى هاى 
تلفن همراه از 28 مهرماه(فردا) خبر داد و گفت: هر فردى 
که براى خرید گوشى وارد بازار مى شــود حتما باید کد 

گوشى را چک کند.
حمیدرضا دهقانى نیا با بیان اینکه هــر فردى که از روز 
شنبه 29 مهرماه براى خرید گوشى تلفن همراه وارد بازار 
مى شود، باید از ثبت آن در سامانه طراحى شده اطمینان 
حاصل کند، اظهار داشــت: البته اجــراى این طرح از
 28 مهرماه آغــاز خواهد شــد ولى در عمــل مردم از 

29 مهرماه کــه براى خرید مراجعــه مى کنند با اجراى 
رسمى آن مواجه خواهند شد.

وى افزود: اجراى طرح به گونه اى تدارك دیده شده که 
به تدریج مدل هاى اعالم شده از ســوى ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز مشــمول اجراى ضوابط قرار مى گیرند 
که در این میان بر اســاس مدل هایى که اعالم مى شود 
هر خریدار مى بایســت کد IMEI را که در داخل گوشى 
و پشــت باطرى قرار دارد با کد درج شده بر روى جعبه 
تطبیق داده و ســپس اصالت آن را با ســامانه مربوطه

 تطبیق دهد.

تفاوت فقــط در خانه هاى ویالیــى، برج هاى 
بلندبــاال، ماشــین هاى لوکــس خارجــى، 
مســافرت هاى اروپایى و اقامــت در هتل هاى  
گران قیمت پنج ستاره و ریخت وپاش هاى آنچنانى 
نیســت، بلکه در نوع خوراك، تحصیل، درمان 
و تفریح نیز نمایان اســت. اگر تا چند سال پیش 
بین پردرآمدهــا و کم درآمدها این همه اختالف 
طبقاتى نبود، اما امروز وضعیت به کلى متفاوت تر 
شده اســت؛ تا جایى که ثروتمندان ثروتمند تر و 

فقرا فقیر تر شده اند.
آمارهــاى بانــک مرکــزى نشــان مى دهد 
ثروتمندترین گروه درآمدى در ســال گذشــته، 
123  میلیون تومان و کم درآمدترین گروه هشت 

میلیون تومان در یک سال هزینه کردند. 
همچنین براساس اعالم بانک مرکزى، در سال 
95 به طور متوســط دهک هاى اول، دوم و سوم 
13   میلیون تومــان هزینه کردنــد درحالى که 
دهک هاى هشتم، نهم و دهم 78  میلیون تومان 
هزینــه کرده اند. همچنین بررســى هاى بانک 
مرکزى نشان مى دهد ســه دهک اول جامعه به 
طور متوسط در بخش مواد خوراکى و آشامیدنى 
ســه میلیون تومان هزینه کردنــد درحالى که 
هزینه ســه دهک آخر جامعه 15  میلیون تومان

 بوده است. 

معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت با 
استناد به آمارهاى موجود، از توقف تولید 
درحدود 20 درصد از واحدهاى صنعتى 
مستقر در شــهرك ها و نواحى صنعتى 

خبر داد.
على یزدانى به اســتقرار 40 هزار واحد 
صنعتى در شــهرك ها و نواحى صنعتى 
سراسر کشــور با اشــتغالى بالغ بر 800 
هزار نفر اشــاره کــرد و افزود: آســیب 
شناســى واحدهاى صنعتى مســتقر در
 شهرك هاى صنعتى نشان مى دهد که 
اغلب واحدهاى صنعتى که فعالیتشــان 
متوقف شــده اســت، مطالعات فنى و 
اقتصادى قبل از اجراى سرمایه  گذارى 
انجام نداده اند و پــس از  بهره بردارى 

واحدها عمدتا دچار مشکل شده اند.
یزدانى با اشاره به اینکه براساس آمارهاى 

موجود حــدود 20 درصــد از واحدهاى 
صنعتى مستقر در شــهرك ها ونواحى 
صنعتى فعالیت شان متوقف شده است، 
خاطرنشــان کرد: ســرمایه گذاران در

 طرح هاى جدید بایــد مطالعات فنى و 
اقتصــادى را بــه منظــور جلوگیرى از 
مشــکالت پیش رو نظیر فقــدان بازار، 
عدم توجیه اقتصادى و ...  انجام دهند تا 
چالش هاى نظیر انباشــت مــواد اولیه، 
کمبود نقدینگى و   تعطیلى مواجه نشوند.

وزیر صنعت با اشاره به تالش برخى افراد 
براى بازارســازى هاى کاذب، با هدف 
افزایش قیمت کاالها، از سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواست 
تا اجازه افزایش قیمت ها و فشار بر مردم 

را ندهد.
محمد شریعتمدارى با تأکید بر ضرورت 
ایجاد یک شــبکه کارآمد و متناسب با 
وضعیت عرضه و تقاضا براى محصوالت 
اساســى مانند برنج در ســطح کشور،

 افزود: اســتفاده از نقش فروشگاه هاى 
زنجیــره اى براى عرضــه محصوالت 
و راه انــدازى شــرکت هــاى خاص 
براى پیش فــروش محصوالتى مانند 
برنج از کشــاورزان نیــز در تنظیم بازار 
این گونــه کاالها مى توانــد مؤثر واقع 

شود.

وى با اشاره به بازارسازى هاى به وجود 
آمده از طریق برخى افراد براى افزایش 
قیمت کاالها ، گفت: برخى افراد سودجو 
براى افزایش قیمت کاالهاى ضرورى 
و اساســى مردم، بــا روش هاى خاصى 
بازارســازى مى کنند که بــزرگ نمایى 
موضع گیرى هاى سیاســى بین المللى 
از جمله ایــن روش هاى ســودجویانه

 است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت  با تأکید بر 
نقش سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان در زمینه کنترل و نظارت 
بر افزایش قیمت هــا، تصریح کرد: این 
سازمان با اقدامات کنترلى و رصد مداوم 
بازار اجازه ندهد مسایل سیاسى بهانه و 
دستاویزى براى افزایش قیمت کاالها 

و فشار به مردم شود. 

انگار دردسرهاى مرغداران تمامى ندارد،چرا که طى یک 
ماه اخیر قیمت مرغ دستخوش تحوالتى شده که  صنعت 

طیور را به شدت متضرر کرده است.
با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و روند مناسب تولید 
بازار مرغ اشباع شده که با ادامه این روند، شاهد تعطیلى 

یکى پس از دیگرى مرغدارى ها خواهیم بود.
هفته گذشته ستاد تنظیم بازار نرخ هر کیلو مرغ در خرده 
فروشى ها را هفت هزار و 100 تا هفت هزار و 800 تومان 
اعالم کرد که با وجود نرخ فعلى قیمت مرغ در بازار انتظار 

مى رود که به وضعیت کنونى رسیدگى شود.
در این باره،رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى 
معتقد است که افزایش قیمت با واکنش شدید مسئوالن 
تنظیم بازار روبرو مى شود در حالى که با افت قیمت کسى 

به فریاد مرغداران نمى رسد.
 محمد على کمالى سروســتانى اظهارداشــت: به رغم 
وضعیت مناســب تولید، طبق روال همه ساله با کاهش 
قیمت مرغ در مهر ماه روبروهستیم که مرغداران نسبت به 

این امر گالیه هایى دارند.
وى با انتقاد از نحوه خرید مازاد مرغ مرغداران از ســوى 
شــرکت پشــتیبانى امور دام افزود: نوع قرارداد شرکت 
پشتیبانى با اتحادیه ها و تشکل ها یک طرفه است، چرا 
که مرغداران عالوه بر تحویل مرغ مازاد، باید ضمانت نامه 

بانکى پرداخت کنند که این امر عقالیى نیست.
کمالى سروستانى ادامه داد: شــرکت پشتیبانى امور دام 
10 درصد پول مرغ را پس از فروش به مرغداران پرداخت 
مى کند که درنهایت این امــر در حفظ و افزایش قیمت 

تاثیرى ندارد.
به گفته وى، انعقاد قرارداد مستقیم شرکت پشتیبانى امور 
دام با کشتارگاه ها، کاهش بیش از حد قیمت مرغ زنده را به 

همراه دارد که این امر به نفع مرغداران نیست.
وى گفت: بــا توجه به افزایش برخى اقــالم نهاده هاى 
دامى و قیمت کنونى مرغ زنده، مرغداران متحمل ضرر و 
زیان هستند که انتظار مى رود شرکت پشتیبانى با خرید 
مستقیم مرغ از تشکل ها از استمرار ضرر و زیان مرغداران 

جلوگیرى کند.
■■■

محمد یوســفى، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوشتى گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغدارى 
به صورت نقدى ســه هزار و 500 تومان، مرغ آماده به 
طبخ پنج هزار تومان و در سطح شــهر پنج هزار و 750 

تومان است.
وى با اشــاره به اینکه هر کیلو مرغ دو هزارتومان کمتر 
از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار در بازار عرضه مى شود، 
افزود: با اســتمرار این روند تمامى مرغداران ورشکسته 

خواهند شــد که انتظار مى رود پــرورش دهندگان مرغ 
گوشــتى در خرید جوجه و جوجه ریزى واحدهاى خود 

تجدید نظر کنند.
یوسفى با اشاره به آخرین وضع صادرات مرغ بیان کرد: با 
توجه به آنکه بازارهاى صادراتى خواهان مرغ با وزن پایین 
هستند از این رو توفیق چندانى در امر صادرات نداشته ایم، 
چرا که مرغداران براى جبران هزینه هاى خود چاره اى 

جز افزایش وزن مرغ خود را ندارند.
به گفته این مقام مسئول، پیش بینى مى شود که وضعیت 

کنونى قیمت مرغ تا پایان آذر ماه در بازار ادامه یابد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى ادامه داد: 
شرکت پشتیبانى امور دام براى خرید مرغ مازاد مرغداران 
تنها حاضر به خریدارى مرغ با سایز هاى مخصوصى است 
که این امر در کنار دریافت ضمانت نامه بانکى و پرداخت 
10 درصد پول مرغداران پس از فروش، موجب شده که 
آنها تمایل چندانى به تحویل مرغ مازاد خود به پشتیبانى 

امور دام را نداشته باشند.
به گفته وى در صورت اســتمرار رونــد کاهش قیمت، 
مرغداران به صورت دســته جمعى خــود را باید در دریا 

غرق کنند.

افزایش غیرمنطقى محصوالت کشاورزى این بار گریبان 
انار، پرمصرف ترین میوه فصل پاییز و زمستان را گرفته 
اســت، به طوریکه هر کیلو انار با نرخ هفت تا 11 هزار 

تومان در مغازه ها عرضه مى شود.
 با وجود آنکه مدیرکل دفتر میوه هاى گرمسیرى معتقد 
است که هیچ گونه کمبودى براى مصرف داخلى وجود 
ندارد، اما رئیس اتحادیه میوه و سبزى کمبود انار در میدان 
را دلیل افزایش سرسام آور قیمت این محصول مى داند.

ابوالقاسم حسن پور، مدیر کل دفتر میوه هاى گرمسیرى 
و نیمه گرمسیرى وزارت جهاد کشاورزى اظهارداشت: 
سرماى زودرس آذرماه سال گذشته و سرمازدگى بخشى 
از باغ هاى اســتان اصفهان، خراسان رضوى و مرکزى 

کاهش تولید انار را رقم زد.
 وى با اشاره به اینکه امســال تولید انار به 800 هزارتن 

خواهد رسید، افزود: ساالنه  500 تا 600 هزارتن انار در 
کشور مورد استفاده قرار مى گیرد که با وجود این، نگرانى 

بابت کمبود محصول در کشور نداریم.
 به گفته حســن پور کاهش تولید انار بخشى از صادرات 

محصول را تحت شعاع خود قرار مى دهد.
 وى با بیان اینکه نوبرانه بودن و برخى ســودجویى ها 
دلیل گرانى افزایش قیمت انار در بازار اســت، تصریح 
کرد: دستگاه هاى مربوطه براین امر باید نظارت کافى 

را داشته باشند.
***

در همین ارتباط، مجتبى شــادلو، نایب رئیس اتحادیه 
باغداران گفت: سال گذشته سرماى شدید و زودهنگام 
بخشى از درختان باغات انار را دچار سرمازدگى کرد که 

همین امر تا حدودى تولید را تحت تاثیر خود قرار داد.
 وى با بیان اینکه هیچ کمبــودى در مصرف انار داخلى 
وجود ندارد، افزود: برخى افراد با جو سازى بیش از واقعیت 
مى خواهند، کمبود را غیرواقعى جلوه دهند و از آب گل 
آلود ماهى بگیرند و بیش از حد قیمت ها را افزایش دهند.

نفس هاى صنعت طیور به شماره افتاد

 تعطیلى مرغدارى ها یکى پس از دیگرى
هر کیلو مرغ 2000تومان کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه مى شود

فیتیله قیمت انار باالست این یخچال ها را نخرید

مأموریت وزیر صنعت به سازمان حمایت توقف تولید 
با افزایش قیمت ها مقابله کنیددر20 درصد از واحدهاى  صنعتى

اجراى ضوابط جدید فروش گوشى تلفن همراه 
از فردا

مصرف ثروتمندان 
در ایران، 115 میلیون  

بیش از فقرا
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

زبان و دل را هماهنگ کنید. مرد باید زبانش را حفظ کند، زیرا 
همانا این زبان سرکش، صاحب خود را به هالکت مى اندازد. به 
خدا ســوگند، پرهیزکارى را ندیده ام که تقوا براى او سودمند 
باشد مگر آنکه زبان خویش را حفظ کرده بود و همانا زبان مؤمن 

در پس قلب او و قلب منافق از پس زبان اوست. 
موال على (ع)

اســتاندار اصفهان با چیدن روبان مخصوص، ســالن 
همایش مرکز آموزش علمى -کاربردى شهردارى هاى 

استان اصفهان را افتتاح و بهره بردارى کرد.
مدیرعامل ســازمان همیارى شــهردارى هاى استان 
اصفهان به عنوان میزبان، حضور افراد شــرکت کننده 
در این مراسم همزمان با افتتاح آن و آغاز سال تحصیلى 

500 نفر از دانشجویان این مرکز را به فال نیک گرفت.
ناصر نفرى، ســازمان همیارى شــهردارى هاى استان 
اصفهان را مجموعه اى از شــرکت هاى وابسته از حوزه 
دانش که سالن همایش و تاالر حافظ تجلى آن و فعالیت 
در بخش هاى عمرانى، IT، بیمه، گردشگرى و مجموعه 
لجستیک 107 شهر دانست و افزود: اداره عمومى 107 
شهردارى استان اصفهان که پیشانى سازندگى و ویترین 
جمهورى اسالمى در فعالیت هاى عمرانى در شهر هستند 
در سازمان همیارى شهردارى هاى استان در حوزه هاى 

مختلف رقم خورده است.
وى ادامــه داد: مرکــز آمــوزش علمــى- کاربردى 
شــهردارى هاى اســتان اصفهان، تاکنون بیش از دو 
هزار فارغ التحصیل داشــته که هــزار و 500 نفر از این 
فارغ التحصیالن کارکنان شهردارى ها و نقش آفرین در 
توسعه علمى در حوزه عملکردى و اجرایى شهردارى ها 

هستند.
نفرى با بیان اینکه ارتقــاى 16 هزار نفــر از کارکنان 
شــهردارى ها نیازمند مکان و مجموعه هایى در شــأن 
دانشجویان این دستگاه ها بود، گفت: با حمایت استاندار و 
پشتیبانى امور عمرانى استاندارى اصفهان، تاالر حافظ، 

احداث شد.
مدیرعامل ســازمان همیارى شــهردارى هاى استان 
اصفهان از اجراى پنج پروژه عمرانى بزرگ در سه سال 

گذشته با اعتبار 45 میلیارد تومان خبر داد و گفت: با توجه 
به اینکه ســال هاى متمادى شــهردار بودم و عالقه به 
فعالیت هاى عمرانى داشــتم و با حمایت اعضاى هیئت 
مدیره سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان 
پروژه هاى عمرانى همچون پروژه تقاطع غیرهمسطح 
شهیدان حجتى نجف آباد، پروژه سرمایه گذارى آزادراه 
اصفهان- نطنز- کاشان و... را اجرایى و عملیاتى کرده و 

این پروژه ها را احداث یا در حال احداث داریم. 
نفرى مى گوید: در سه سال گذشته، ما بیشترین سود را 
بین شهردارى ها توزیع کرده ایم و امروز از اینکه سهمى 
در روند تحصیل دانشجویان با افتتاح سالن همایش مرکز 
آموزش علمى- کاربردى شهردارى هاى استان داشته 
و با هدیه این ســالن که ظرفیت 420 نفر را داراست ما 

بخشى از علم و معرفت را به عهده گرفته ایم.
وى از همه دست اندرکاران در ساخت این سالن که نام 
حافظ بر آن نهاده شد تشکر کرد و اظهار امیدوارى نمود 

در آینده اینگونه فعالیت ها، استمرار یابد.
مدیرعامل ســازمان همیارى شــهردارى هاى استان 
اصفهان گفت: همزمان با افتتاح ســالن همایش مرکز 
آموزش علمى- کاربردى شهردارى هاى استان اصفهان، 
مجموعه هفت انبار صنعتى بزرگ در مرغ به بهره بردارى 
رسید. این در حالى است که پروژه انتقال پساب نیز با 6/5 

میلیارد تومان در حال اجراست.
■■■ 

اســتاندار اصفهان هم گفت: ما در استانى بزرگ، کهن 
و فرهنگى زندگى مى کنیم که بیش از هفت هزار سال 
قدمت تاریخى دارد و چهار بار پایتخت ایران بزرگ بوده 
و شهرى به عنوان پایتخت جمهورى اسالمى است ولى 
نه پایتخت سیاسى و اقتصادى، بلکه پایتخت فرهنگ و 

تمدن ایران اسالمى.
رســول زرگرپور اظهار داشــت: داشــته هاى اســتان 

اصفهان در ابعاد مختلــف به ویژه علــم و فناورى، در 
مقابل نداشته هاى آن بسیار گسترده تر و عظیم تر است 
اما عده اى از جمله برخى رســانه ها، دائمًا از نداشته ها 
مى گویند و ظرفیت ها و مزیت هاى بى شــمار اســتان 
اصفهان را کتمان مى کنند، به گونه اى که معدود نداشته ها 

آنقدر تیتر شده و تکرار مى شود که بقیه را محو مى کند.
وى گفت: استان اصفهان 15 درصد تولید ناخالص ملى 
کشور را داراســت، 10 درصد صنایع کشــور در استان 
اصفهان قرار دارد و در بُعد کشاورزى علیرغم خشکسالى 
و محدودیت و علیرغم اینکه اصفهان اســتانى صنعتى 
است در بسیارى از محصوالت کشاورزى همچون تولید 

شیر رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده ایم.
استاندار اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان در بخش 

گردشــگرى نه در ایران و منطقه، بلکه در جهان مطرح 
بوده و در زمره ده شهر دیدنى دنیاست و اگر در سال 92 
فقط 65 هزار توریست به این اســتان سفر کرده بودند، 
امســال و در آینده نزدیک این میزان گردشگر به یک 
میلیون نفر مى رســد. این در حالى است که حجم وسیع 
توریســت هاى خارجى به اصفهان از 86 کشور جهان 

است.
زرگرپور، اصفهان را شهر صنایع دستى جهانى خواند و 
گفت: یک سوم صنایع دستى جهان در اصفهان است و 
این استان، 6 درصد جمعیت کشور، 10 درصد شهداى 
کشــور، 11 درصد آمار آزادگان و جانبــازان، آمار 400 
فرمانده دوران جنگ تحمیلى و... را داراست و نمونه بارز 

فرماندهان جنگ، شهید محسن حججى است.

وى افزود: با توجه به اینکه استان اصفهان استان بزرگى 
اســت که در موضوعات مختلف برجســته بوده، دیگر 
استان ها، آرزوى رسیدن به آن را دارند و البته این استان 

مشکالتى چون محیط زیست، اقتصادى و... را هم دارد.
استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان، استانى با عملکرد 
ملى و منطقه اى است و تالش مى کنیم از همه ظرفیت ها 

براى حل مشکالت بهره گیریم. 
زرگرپور در ادامه بیان داشــت: اســتان اصفهان بعد از 
تهران با 160 مرکز دانشــگاهى و 330 هزار دانشجوى 
در حال تحصیل که بیش از هفت هزار و 500 دانشجو، 
در مقطع دکترا تحصیل مى کنند از ظرفیت علمى باالیى 
برخوردار است و شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان در 
کشور نمونه و محلى براى تبدیل علم به ثروت است که 
بیش از 500 شرکت دانش بنیان، کارهاى بزرگى را در 

حال انجام دارند.
اســتاندار اصفهان، این اســتان را با 88 درصد جمعیت 
شهرى، استانى شهرنشین مى داند و مى گوید: ما با 107 
شهر، بیشترین شهر را در سطح کشور داریم و مدیریت 
شــهرى اصفهان، همواره در بین شهرهاى کشور، الگو 
است و همواره به شوراها توصیه کرده ام با توجه به اینکه 
اصفهان شهر مرجع و بین المللى است، بسیارى از کارها 

در شهرهاى استان از جایگاه ویژه برخوردار است. 
زرگرپور گفــت: به همین دلیل مرکــز آموزش علمى و 
کاربردى جایگاه ویژه اى داشــته و وزارت کشــور باید 
آن را تقویت کند تا از این ظرفیت ها اســتفاده شــده و 
فارغ التحصیالن مدیر، متخصص، آشــنا به کار، تربیت 

شوند.
وى با بیان اینکه سازمان همیارى شهردارى هاى استان 
اصفهان واقعاً همیارى براى شهردارى هاست گفت: البته 
سازمان همیارى ها در برخى جاها به حیاط خلوت استاندار 
تبدیل شــده بود ولى در اســتان اصفهان و در راستاى 

اهداف خود به خوبى گام برمى دارد و پروژه هایى اساسى 
را اجرایى کرده که در زمره افتخارات ســازمان همیارى 

شهردارى هاى استان اصفهان است.
■■■ 

سرپرست مرکز آموزش علمى- کاربردى شهردارى هاى 
اســتان اصفهان هم با ارائه گزارش از عملکرد یکساله 
گذشــته این دانشــگاه گفت: از ابتداى سال تحصیلى 
96-95 برنامه ریزى در حوزه آموزش شکل گرفت و با 
هدف ارتقاى سطح علمى دانشجویان و اساتید اقدامات 

بسیار خوبى صورت گرفت. 
ابوالفضل رســولیان اظهار داشت: با حمایت معاون امور 
عمرانى و مدیرکل امور شــهرى و شوراهاى استاندارى 
آموزش ضمن خدمت مجموعه هاى شهردارى ها آغاز 

شده و تا پایان سال ادامه دارد.
وى ارتقاى ســطح علمــى و مهارت هاى شــغلى در 
شهردارى ها را از اهداف خواند و گفت: ما امور پژوهشى 
را پیگیرى کرده ایم و قراردادهاى مختلف با شرکت هاى 
دانش بنیان صورت گرفت. از سوى دیگر دروس مرتبط 

با کارآفرینى مدنظر بوده و داراى اهمیت است.
رســولیان با قدردانى از اســتاندار، معاون امور عمرانى، 
مدیرعامل ســازمان همیارى شــهردارى هاى استان 
اصفهان و اعضاى هیئــت مدیره گفت: بــراى اولین 
بار 12 رشــته در مقطع کاردانى و هشــت رشــته در 
مقطع کارشناســى با جذب 524 دانشجو، در ترم جدید 

تحصیالت خود را آغاز کردند.
در پایان اســتاندار از دســت اندرکاران پروژه ســالن 
همایش با اهــداى لــوح قدردانى کــرد. همچنین در 
این مراسم از مسن ترین دانشــجوى دانشگاه علمى-  
کاربــردى شــهردارى ها که در رشــته کارشناســى 
حرفه اى روابط عمومى در شــرف فارغ التحصیلى است 

تقدیر شد. 

مدیرعامل سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان:

بیشترین سود در 3 سال گذشته بین شهردارى ها توزیع شده است
ساسان اکبرزاده

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شــوراى محترم اسالمى شهر در نظر 
دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین به شماره هاى 5 و 9 به ترتیب متراژ 180 
و 188 مترمربع با کاربرى مسکونى، از طریق مزایده عمومى و براساس قیمت 

کارشناسى انجام شده اقدام نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اســناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به 

دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند. 

تجدید آگهى مزایده

مهدى  دوستى شهردار پیربکران

چاپ اول

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها 
و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا خدمات و تولیداتتان را 
به مردم معرفى کنید؟

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى 

شما.

اخبار نصف جهان متفاوت نیست !

... به روز  است
www. nesfejahan.net
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در تبریز، زهرت را بریز!در تبریز، زهرت را بریز!

55 منبع غذایى مهم براى گیاهخواران منبع غذایى مهم براى گیاهخواران
14

11

10

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. 

آگهى مناقصه عمومى
 شماره مجوز (3322، 1396)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهانروابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

نوبت دوم
شرکت گاز استان اصفهان
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  از «قاتل اهلى»   حذف مى شود؟

پوالد کیمیایى  از «قاتل اهلى»   حذف مى شود؟

                                                                                                                                      صداى  پوالد کیمیایى

                                                                                                                                      صداى

انقالب بعدى صنعت شبکه و ارتباطات در راه است انقالب بعدى صنعت شبکه و ارتباطات در راه است 
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پدر اهورا: 
همسرم شریک 

جرم مرگ 
فرزندم است

ورزش از مهمترین ارکان تأمین شــادابی و سالمتی جســم و روح و یکى از 
شاخص هاى اصلی در زندگی امروز اســت وجامعه ورزشى این سرزمین با 
افتخار آفرینى در عرصه رقابت هاى اســتانى، ملى و بین المللى، همواره 
به وجود آورنده روحیه شــور و نشاط در جامعه هســتند. بى شک تقدیر از 
نقش این عزیزان نمى تواند فقط محصور در واژه ها باشــد اما روز تربیت 
بدنى و ورزش بهترین زمان براى ارج نهادن به تالش فراموش ناشدنى همه 
ورزشکارانى است که در سالمت جامعه کوشیده و افتخاراتشان، ره توشه 

اعتالى هر چه بیشتر این جامعه است.
فرا رسیدن  هفته تربیت بدنى و ورزش  و جوانان را به عموم عزیزان ورزشکار 

تبریک و تهنیت عرض مى نماییم.
روابط عمومى اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان

@@nesfejahann
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جدیدترین اخبار را با نصف جهان 

دنبال کنید

 قلعه نویى با من تماس گرفت !
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همانطور که پیــش بینى مى شــد مخالفت دفتر 
موسیقى ارشــاد با آوازخوانى پوالد کیمیایى باعث 
تغییر صداى تیزرهاى «قاتل اهلى» مسعود کیمیایى 

شد.
«قاتل اهلى» بناســت از ســوم آبان ماه اکران شود و 
نخســتین تیزر فیلم درحالى منتشر شــده که به جاى 
صداى پوالد، این صــداى امیرعبــاس گالب خواننده 
جوان است که جایگزین شده. امیرعباس گالب از جمله 
شاگردان محمد نورى است که پیش از این بخاطر اجراى 
قطعاتى براى ســریال «ســتایش» در کانــون توجه قرار

 گرفت.
پوالد کیمیایى خودش پیش از این دربــاره این ماجرا گفته 
بود: آن چیزى که من راجــع به آهنگ هــا و خوانندگى در 
فیلم «قاتل اهلى» شــنیده ام این اســت که ایراداتى براى 
آهنگ هــاى کلیپ تبلیغاتى این فیلم وارد شــده اســت که 
به نظرم بى مورد اســت، چرا کــه این آهنگ ها بخشــى از 
فیلمى اســت کــه پیــش از این پروانــه نمایــش دریافت 
کرده اســت و به نظرم نباید نیازى به دریافــت مجوز براى 
آهنگ ها داشــته باشــد. البته فکر نمى کنم مشکلى در این 
باره داشــته باشــیم، چرا که پیش از فیلم هــاى بوده اند که 
چنین ماجرایى برایشــان پیــش آمده و بــه راحتى اکران

 شده اند.

آنچه این بازیگر درباره روال پیشین 
آوازخوانى بازیگران در فیلم هــا گفته کامًال 

درســت اســت؛ یعنى پیش تر پروانه نمایش ارشاد 
تأییدى بود بر آوازخوانى بازیگران اما گویا در روال 
جدید هر نوع خوانندگى در آثار سینمایى و نمایشى 
باید به تأیید دفتر موسیقى ارشــاد برسد و از قرائن 
پیداست دفتر موسیقى ارشــاد به آوازخوانى پوالد 
کیمیایى مجوز نداده اســت و همین باعث شده که 
تیزرهاى «قاتل اهلى» با مشکل پخش مواجه شوند.

پــوالد کیمیایى در فیلــم پدر، نقش یــک خواننده 
را ایفا کــرده ولــى صــداى نامتناســبش یکى از 

پاشنه آشــیل هاى نســخه جشــنواره «قاتل اهلى» 
بود و به نظر مى رســد بــا تغییر صدا در نســخه اکران، 

با اثر شســته رفته تــرى روبه رو باشــیم؛ البتــه اگر صداى 
پوالد در نســخه نهایى هــم ماننــد تیزر جایگزین شــده

 باشد.
«قاتل اهلى» بــه تهیه کنندگى منصور لشــکرى قوچانى و 
بازى پرویز پرســتویى، امیر جدیدى، پرویز پورحسینى، پگاه 
آهنگرانى و پوالد کیمیایى روایتى دارد از پشت پرده فسادهاى 
اقتصادى کالنى که در ســال هاى اخیر مدام درباره شــان

 شنیده ایم.

ن، 
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شــده
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انتشــار تصویر قلیان کشــیدن وریا غفورى مدافع 
اســتقالل و تیم ملــى در شــبکه هاى اجتماعى 

جنجال ساز شده است.
به گزارش افکارنیوز، پــس از آنکه در روزهاى اخیر 
قلیان کشیدن چند بازیکن پرســپولیس در اردوى 
امارات حســابى بحث برانگیز شــده بود، انتشــار 
عکســى از قلیان کشــیدن وریا غفورى مدافع تیم 
ملى و استقالل کنار على کاظمى و حسین سلیمانى 
هنرپیشگان تلویزیون جنجالى شده و در شبکه هاى 

اجتماعى دست به دست مى شود.
على کاظمى در چندین مجموعه تلویزیونى از جمله  
در«شب هاى برره» با نقش «بگور» تجربه همکارى 
با مهران مدیرى را داشته است و حسین سلیمانى با 
بازى در فیلم ســینمایى «مهر مادرى» وارد عرصه 
ســینما شــد و در مجموعه عاى تلویزیونى چون 
«سرزمین مادرى» و «پژمان» هنرنمایى کرده است.
گفتنى است؛ این عکس در فضاى مجازى در حال 

دست به دست شدن است.

کارگردان فیلم 1359 گفت: بازیگــران امروز بر 
اســاس تعداد فالوور، مهمانى هاى شبانه، روابط 
غیراخالقى، پــول، پارتى، میزان ســرمایه اى که 
بازیگر به کار تزریق مى کند، نســبت خانوادگى با 

تهیه کننده و رفیق بازى انتخاب مى شوند.
ســامان ســالور، نویســنده و کارگردان سینما و 
تلویزیون در گفتگو با میزان، درخصوص انتخاب 
برخى بازیگران بر اســاس فعالیت آنها در فضاى 
مجازى گفت: از زمانى که فضاى مجازى بسط و 
گسترش پیدا کرد بحث و صحبت هایى زیادى در 
مورد موفقیت بازیگران براســاس فعالیت مجازى 
آنها به میان آمده و من هم به شــخصه با این نوع 

انتخابات روبه رو شده ام.
وى دلیل اصلى تأثیر فضــاى مجازى در انتخاب 
بازیگران را اینگونه توصیف کرد: متأسفانه بازیگرى 
در سینماى ایران دست یک عده خاص افتاده و ما 
به شــدت با کمبود بازیگر مواجه هستیم. این عده 
محدود بازیگر تمام سینما را در دست گرفته و جایى 
براى حضور بازیگران جوان نمى دهند. ما اگر آمار 
بگیریم بازیگران مرد سینماى ایران به بیش از ده 

بازیگر فعال نمى رسد.
کارگردان فیلم« 1359» مشکل اصلى بازیگرى 
در سینما را مشــکل «بازیگر ســاالرى» اعالم 
کرد و افزود: متأســفانه ســینماى ایران به شکل 
مصیبت بارى تحت تســلط بازیگر ساالرى است. 
بازیگر ســاالرى آفت این روزهاى سینماى ایران 
است. آفتى که تیشه به ریشه سینما زده و همه چیز 

را رو به نابودى کشانده است.
وى در همین راســتا ادامه داد: بــا نگاهى اجمالى 
مى بینیم که ایــن روزها با بازیگر ســرمایه گذار 
وارد کار مى شود. بازیگران امروز براى فیلم تعیین 
تکلیف مى کنند و نحوه شــکل گیرى اثر را تحت 
الشــعاع قرار مى دهند و در درجــه اى نامید کننده 
بازیگر به این قدرت رســیده که کارگردان و تهیه 

کننده را هم عوض کند.
کارگردان فیلم «چنــد کیلو خرما براى مراســم 
تدفین» با نقد ســینماى امروز ایران اذعان کرد: 
متأســفانه طى ســال هاى اخیر فضایى بسیار 
مسموم سینماى ایران را در بر گرفته است. 
بى نظمــى، بى معرفتى و عدم تعهد به 
قرارداد از جمله مشکالت عمده اى 
هســتند که بازیگــران محدود 
ســینما با قدرتى که در دست 

دارند ایجاد کرده اند.
وى در همیــن راســتا تأکید 
کرد: این روزها متأسفانه همه 
یا سوداى فیلمساز شدن 
دارند و یا مى خواهند 
بازیگــر شــوند. 
هم  عــده  یک 
هنــد  ا مى خو
در ســینما بــه 
هر نحــوى به 
سود و سرمایه 
برسند. متأسفانه 
بازیگران امروزه 
بــراى حــرف و 
حرفه خود ارزشى 

قائل نیستند.

منوچهر هادى به عنوان پرکارترین فیلمساز فعلى سینما و تلویزیون در دو سال 
گذشته سه فیلم «من ســالوادور نیستم»، «کارگر ســاده نیازمندیم» و 
«آیینه بغل» را جلوى دوربین برده اســت. او همچنین ســال پیش 
سریال «عاشقانه» را براى شبکه نمایش خانگى ساخت و حاال در 
حال کارگردانى مجموعه «پاهاى بى قرار» است. او در صفحه 
اینستاگرام خود از ساخت سریال جدید با نام «دل» خبر داد که 
پس از پایان تصویربردارى «پاهاى بى قرار» قصد دارد آن را 

جلوى دوربین ببرد.
منوچهر هادى در صفحه شــخصى  اینســتاگرام از ساخت 
ســریال با عوامل «عاشــقانه» خبر داده است. هادى با 
اعالم این خبر نوشــته: «به زودى اخبار جدید از 
سریال نمایش خانگى با عنوان "دل" از طریق 
تهیه کننده  محترم پروژه، آقاى ایرج محمدى 
که هم اکنون سریال تلویزیونى "پاهاى بى 
قرار" همکارى با ایشان را تجربه مى کند، به 

دستتان خواهد رسید.»
او همچنین در ادامه مطرح کرده اســت: 
«"دل" عاشقانه اى دیگر با عوامل خوب 
"عاشــقانه" خواهد بود.» به این ترتیب 
قرار نیست فصل دوم سریال «عاشقانه» 
ساخته شود که از ابتدا تا پایان توزیع با مشکل 

سانسور مواجه بود.
پس از پایان مجموعه «عاشقانه»،  مهناز افشار بازیگر 
نقش «گیســو» به انتقاد از پایان بندى این سریال 
پرداخت. او همچنین کنایه هایى هم به نحوه پوشش 
و سانســور حجاب بازیگران ایــن فیلم در صفحه 
توییتر خود زد و با این اوصــاف باید دید که آیا این 
بازیگر مجدداً حاضر به نقش آفرینى در سریال جدید 

منوچهر هادى خواهد شد یا خیر.

جنجال 
قلیان کشیدن 2 بازیگر 

درکنار یک بازیکن

کارگردان مشهور سینما مطرح کرد 

مهمانى هاى شبانه 
و پارتى بازى

مالك انتخاب بازیگر

«عاشقانه 2» در کار نخواهد بود

«قاتل 
اهلى» بناست از سوم آبان 

ماه اکران شود و نخستین تیزر 
فیلم درحالى منتشر شده که به جاى 
صداى پوالد، این صداى امیرعباس 

گالب خواننده جوان است که 
جایگزین شده

بازیگر معروف سینما با قراردادى سنگین اجراى یک مسابقه مد و پوشاك را به عهده 
گرفت.

شنیده ها حاکى است سرمایه گذار یک ســریال که چندى پیش در شبکه نمایش 
خانگى توزیع شد،براى عرضه مسابقه اى با موضوع مد و پوشاك، یک سایت «وى.

او.دى»راه اندازى کرده است. اجراى این مسابقه به عهده یکى از بازیگران معروف 
سینماست.دستمزد توافق شده با این بازیگر 40 میلیون تومان براى هر اجراست! 

حق پرداخت اجراى این مجرى از اسپانسرها نیز جدا محاسبه مى شود. قرارداد این 
بازیگر بسته و تا کنون چند قسمت از این مسابقه ضبط شده است. پیش از این 

در خبرها آمده بود،این مسابقه براى پخش از یکى از شبکه هاى تلویزیون 
این مسابقه تولید مى شود اما گویا به توافق نرسیده یا به دلیل دیگرى، 

براى عرضه از شبکه خانگى و از طریق «وى.او.دى» 
تولید مى شود.
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بازیگــر نقــش «برفــا» در فیلم 
«ایتالیاایتالیا» گفت: همواره ســعى 
کــرده ام نقش هــاى متفاوتى بازى 
کنم. بــراى بازى در نقــش برفا در 
«ایتالیاایتالیــا» کاوه صبــاغ زاده را 

خیلى اذیت کردم.
سارا بهرامى پیش از آنکه در ساخته 
کاوه صبــاغ زاده نقش آفرینى کند، 
ســابقه بازى در تئاتــر، تلویزیون و 
ســینما را داشــت. او با ایفاى نقش 
برفا، حضورى متفاوت را در ســینما 

تجربه کــرد، هرچنــد در این فیلم 
ســینمایى براى چندمین بار با حامد 
کمیلى همبازى شد. او در مورد این 
همبازى شــدن و ویژگى هاى فیلم 
«ایتالیاایتالیــا» و کارهاى تازه اش 

سخن گفت.
بازیگر فیلم «ایتالیا ایتالیا» که پیش 
از این فیلم نیز با حامد کمیلى سابقه 
همکارى داشته است، درباره همبازى 
شدن با این بازیگر در فیلم صباغ زاده 
گفت: اینکــه مى گویند بازى من در 

نقش خاصى شــبیه به نقش دیگر 
اســت چون با بازیگرى که پیش از 
این کار کرده بــودم دوباره همبازى 
شده ام، استداللى کامًال غیرحرفه اى 
است، زیرا تمام نقش ها و قصه هایى 
که ما بــا آن مواجه مى شــوم با هم 

متفاوت هستند.
او ادامه داد: بایــد بگویم تا االن چند 
فیلمنامه مشــترك به ما پیشــنهاد 
شده اســت. اما به همین دلیل که از 
تکرار جلوگیــرى کنیم هیچگاه آنها 

را نپذیرفته ایم. البتــه این نپذیرفتن 
فقط به دلیل حضور آقــاى کمیلى
 نیســت. بلکه بســیارى از نقش ها 
را دوســت نداشــتم. مى توانــم به 
جــرأت بگویــم تعــداد کارهایى 
کــه انجــام نــداده ام بیــش از 
کارهایى اســت کــه تا بــه امروز

 پذیرفته ام.
او ادامــه داد: در ســال 96 دو نقش 
به من پیشــنهاد شــد کــه آنها را 
نپذیرفتم. پس ایــن موضوع ربطى 

به بازیگــر روبــه رو نــدارد. همه 
تالشم این است که بیشترین کار را 
براى بازى در نقشم انجام دهم. جالب 
اســت که تمام تالش من در پیش 
تولید فیلم اتفاق مى افتــد. معتقدم 
باید به عنــوان بازیگر در پیش تولید 
حضور داشته باشم و همانجا تکلیف 
نقشم را روشن کنم. براى من فرقى 
ندارد با چه کسى کار مى کنم چون 
بسیار نسبت به بازى و نقشم حساس 

هستم.

چرا سارا بهرامى 

با حامد کمیلى 

همبازى مى شود؟ 

منوچهر هادى به عنوان پرکارترینف
گذشته سه فیلم «من ســالوا
«آیینه بغل» را جلوى دور
سریال «عاشقانه» را بر
حال کارگردانى مجم
اینستاگرام خود از س
پس از پایان تصوی
جلوى دوربین ببرد
منوچهر هادى در
ســریال با عو
اعالم ای
سریا
ته
ک
قر

سا
سانسور م
پس از پایان
نقش «گی
پرداخت.
و سانسـ
توییتر خ
بازیگر مج
منوچهر ه

«عاشقانه 2» در کار نخوا
ســینما را داشــت. او با ایفاى نقش
ســینما برفا، حضورى متفاوت را در

نقد ســینماى امروز ایرا تدفین» با
متأســفانه طى ســال هاى اخیر
ن را در
معرفتى
له مشک
ه بازیگ
ا قدرتى
اد کرده
میــن
 روزها
سوداى
و دارند
بازی

یک
مى
در
ه
س
بر
باز
بــ
حرف
قائل

پیش 
ال در 
صفحه 
اد که 
 آن را 

اخت 
دى با 
ید از
طریق

مدى 
ى بى 
ند، به 

ــت: 
خوب 
رتیب 
قانه» 
شکل 

زیگر 
ریال 
شش 
صفحه 
یا این 
جدید 

خانگى توزیع شد،براى عرضه مسابقه اى با موضوع مد و پوشاك، یک سایت «وى.
ااو.دى»راه اندازى کرده است. اجراى این مسابقه به عهده یکى از بازیگران معروف 
ب میلیون تومانبراى هراجراست!  0سینماست.دستمزدتوافق شده با این بازیگر 40 وف

عر
م

 تو
ون

مسموم سینماى ایران
بى م بىنظمــى،
قرارداد از جمل
هســتند که
ســینما با
دارند ایجا
در هم وى
کرد: این
یا س

جر ر ى نبر و یون بی ر زی ینب ب ق و ز ی
نحق پرداخت اجراى این مجرى از اسپانسرها نیز جدا محاسبه مى شود. قرارداد این 

پتا کنون چند قسمت از این مسابقه ضبط شده است. پیش از این تبازیگر بسته و 
پدر خبرها آمده بود،این مسابقه براى پخشاز یکى از شبکه هاى تلویزیون 

این مسابقه اتولید مى شود ما گویا به توافق نرسیده یا به دلیل دیگرى، 
براى عرضه از شبکه خانگى و از طریق «وى.او.دى» 

تولید مى شود.

زد
ستم

با د
ف 

شد
ى 
جر

ى م
مان

و
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حتى اگر قرار باشد از با کیفیت ترین محصوالت پوستى براى 
از بین بردن خشکى پوســت استفاده کنید، تغییرات فصلى 

براى برخى، با این عارضه همراه است.
این حال اجتناب از خشکى پوست ناشــى از تغییر فصل با 
مصرف برخى مواد غذایى که منجر به هیدراته نگه داشتن 
بدن مى شوند، امکان پذیر است ضمن این که مصرف این 
گونه غذاها منجر به پدیدار شدن ســلول  هاى تازه شده و 

بافت پوست یکدست خواهد شد:

آجیل
سرشار از ویتامینEبه عنوان آنتى اکسیدانى است که ناجى 
محصوالت مراقبت از پوست محسوب مى شود. ویتامین
Eمحافظ پوســت در برابر آسیب هاى ناشــى از استرس 
اکسیداتیو اســت و مانند اســیدهاى چرب امگا3 منجر به 
محافظت از پوست در برابر آسیب هاى اشعهUVخورشید 

نیز مى شود.

آووکادو
 آووکادو هم مانند آجیل، مقادیر باالیى ویتامینEو سایر آنتى 
اکسیدان ها را دارد. این میوه از چربى هاى اشباع نشده غنى 
اســت و مصرف آن منجر به حفظ رطوبت پوست مى شود 
ضمن این که پیرى زودرس پوست را به تاخیر مى اندازد و 

فرایند التهاب را در بدن کاهش مى دهد.

سیب زمینى
به همراه سایر محصوالت غذایى که حاوى ریشه هستند، 
غنى از بتاکاروتن و ویتامین A است؛ یکى از مغذى ترین 
مواد براى پیشگیرى از خشک شدن پوست. ویتامین A به 
تعمیر آسیب ها در سطح بافت و جلوگیرى از پیرى زودرس 

پوست کمک مى کند.

میگو
یکى از غذاهاى داراى باالترین سطح روى است و منجر به 
تعمیر پوست با تولید کالژن مى شود. دیگر غذاهاى غنى از 

روى عبارتند از :گوشت گاو، لوبیا و جوانه گندم.

روغن زیتون 
حاوى ویتامینEو چربى هاى اشــباع نشــده به عالوه 

اسیدهاى چرب امگا 3 است و یک نیروگاه تغذیه اى 
براى حفظ سالمت پوست محسوب مى شود. مصرف 
روغن زیتون پوســت را در برابر اگزما و اشعه ماوراء 

بنفش خورشید نیز محافظت مى کند.

خیار
سیلیس، در ســبزیجات غنى از آب 

مانند خیار منجر بــه افزایش رطوبت 
و قابلیت ارتجاعى پوســت مى شــود. خیار 

همچنین سرشار از ویتامین هاى A و C براى تسکین 
پوست و مبارزه با آسیب هاى پوستى است.

ماهى 
ماهى هاى چرب مانند ماهى آزاد، قزل آال و ساردین حاوى 
مقادیر باالى اسیدهاى چرب امگا3 هستند و مصرف آنها 
منجر به حفظ رطوبت و تقویت پوست مى شود. کمبود امگا3 
در مقابل خشکى پوست را به همراه دارد. اگر مصرف ماهى 
برایتان امکان پذیر نیست، از دانه هاى بذر کتان و یا گردو 

براى رساندن امگا 3 به بدن مى توانید بهره بگیرید. 

یک متخصص طــب ایرانى گفت: لقمه هاى 
کوچک و نان نرم تازه یکى از عواملى اســت 
که تمایل کودکان را به سمت صبحانه تقویت 

مى کند.
ارمغان ســادات کیهان مهر دربــاره اهمیت 
خوردن صبحانه در ایام مدرسه اظهار داشت: 
خوردن صبحانه با تنظیم قند خون نقش بسیار 
مهمى در سطح هوشیارى، تمرکز و یادگیرى 

دروس دارد.
وى افــزود: والدین، کــودکان و نوجوانان را 
زودتر بیــدار کنند تا فرصتى حاصل شــود تا 
اشتهاى آنها انگیخته شــود و صبحانه میل 
کنند و مصرف نان و کــره و مربا، نان و کره و 
عسل، نان و پنیر و گردو و نان و تخم مرغ ... 
مى توانند پیشنهادهاى مناسبى براى صبحانه 

کودکان باشند. 

محققان عنوان مى کنند مصرف مغزیجاتى 
نظیر گــردو، بادام، فنــدق و بــادام زمینى 
مى توانند در کاهش وزن و همچنین کاهش 

احتمال چاقى مؤثر باشند.
یافته ها نشان مى دهد افرادى که مغزیجات 
آجیلى مى خورند نه تنها اضافه وزن کمترى 
دارند، بلکــه از شــانس 5 درصدى کاهش 

ریسک چاقى و اضافه وزن هم برخوردارند.
در گذشــته ایــن تصــور وجــود داشــت 
کــه مغزیجــات آجیلــى یــک مــاده 
غذایــى پرچــرب با کالــرى باال هســتند 
و گزینــه مناســبى بــراى افــرادى کــه 

مى خواهند کاهش وزن داشته باشند نیست.
اما حال محققان دریافتــه اند که مغزیجات 
آجیلى منبــع غنى انــرژى، چربــى هاى 
خوب، پروتئین، ویتامین هــا، مواد معدنى و 

فیتوشیمیایى ها هستند.
مغزیجات آجیلى با انواع فواید ســالمت، از 
جمله پیرى سالم و عملکرد حافظه، مخصوصًا 

در افراد مسن مرتبط است. 

آنچه در انتخاب رژیم کمک فراوانى مى کند این است که بدانیم نیاز روزانه بدن ما به عناصر مختلف به چه میزان بوده و هر یک در چه مواد غذایى وجود دارند

5 منبع غذایى مهم براى گیاهخواران

گیاه خــواران باید به منظور فراهم شــدن 
نیازهاى روزانه بدنشــان به کلســیم، منابع 
غذایى حاوى کلسیم متنوعى را در رژیم خود 
بگنجانند. محصوالت لبنــى منبعى غنى از 
کلسیم هستند، در صورتى که رژیمتان شامل 
محصوالت لبنى نباشد، کلسیم مى تواند از 
سایرغذاهاى گیاهى گرفته شود، اما میزان 
کلسیمى که بدن مى تواند از غذاهاى مختلف 
جذب کند، متفاوت خواهد بود. برخى از مواد 

حاوى کلسیم عبارتند از:
شیر، ماست وپنیر کم چرب یا بدون چربى، 
شیرهاى گیاهى غنى شده مانند شیر سویا یا 
شیر بادام، غالت آماده صبحانه که غنى شده 
با انواع مواد معدنى مورد نیاز بدن هســتند، 
آب میوه هاى غنى شده با کلسیم،تعدادى از 
سبزیجات سبز رنگ برگدار مانند کلم برگ و 
بروکلى و ترب سبز،انواع نخود، لوبیا، باقال و 

همچنین دانه سویا و لوبیاى سیاه.

کلسیم

آهن
پروتئین

ویتامین
D 

گیاه خــواران باید بــراى تأمین آهن 
روزانه مورد نیاز بدنشان منابع متنوعى 
از آهن را مصــرف کنند. مصرف یک 
منبع خوب ویتامین c(میوه هایى مانند 
پرتقال، لیموشــیرین و نارنگى، آب 
پرتقال و یا گوجــه فرنگى) قبل از هر 
غذا جذب آهن بدن را افزایش مى دهد.
منابع غذایى داراى آهــن عبارتند از: 
غالت حجیــم غنى شــده صبحانه،
دانــه هــاى سویا،ســبزیجات بــا 
برگ هاى ســبز تیره مانند اســفناج 
و بــرگ چغندر،انواع نخــود و لوبیا،

تخم مرغ.

پروتئین در بیشتر غذاهاى گیاهى به همان اندازه اى که در غذاهاى گوشتى وجود دارد، یافت مى شود ووقتى پروتئین کافى به بدنتان مى رسد 
که در طول روزغذاهاى متنوع بخورید و کالرى کافى به بدنتان برسد.

منابع گیاهى پروتیین عبارتند از: لوبیا، نخود، عدس و لپه، تمامى غالت، سویا و محصوالت آن، آجیل ها،محصوالت لبنى، تخم مرغ.

ویتامین 
B12

این ویتامیــن در همــه غذاهاى با 
منشأحیوانى مانند تخم مرغ و لبنیات 
 B12 یافت مى شود.خوردن ویتامین
به انــدازه کافى بــراى گیاهخواران 
معموًال جاى نگرانى نــدارد، چرا که 
محصوالت لبنى و تخم مــرغ را به 

میزان الزم مصرف مى کنند.
گیاهخــواران، بــه هر حــال، باید 
رژیمشان را با انتخاب غذاهاى غنى 
شده با ویتامین ب12 یا قرص هاى 

مکمل آن (کوباالمین) تکمیل کنند.
منابع غذایى B12 براى گیاهخواران 

عبارت است از:
غذاهاى غنى شده با ویتامین B12 از 
جمله مخمرهاى مغذى، شــیر سویا، 
جایگزین هاى گوشت قرمز و غالت 
فرآورى شــده، محصــوالت لبنى، 

تخم مرغ.

غذاهاى کمى هستند که به طور طبیعى 
خودشان درصد باالیى ویتامین D دارند، 
اما محصوالت لبنى زیــادى وجود دارد 
که بــا ویتامین D غنى مى شــوند. این 
ویتامین همچنین به مقــدار زیاد در نور 
خورشــید وجود دارد که هر فــرد با قرار 
گرفتن متوسط روزى نیم ساعت در آفتاب 

مى تواند آن را به دست آورد. 
منابع ویتامیــن D براى گیــاه خواران
تخم مرغ، آب پرتقال، شــیر گاو و شــیر 
سویاى غنى شده با ویتامین D و غالت 

صبحانه داراى این ویتامین هستند.
 

آنن

مغزیجات آجیلى بخورید 
تا الغر بمانید

صبحانه اى که اشتهاى 
کودکان را باز مى کند

 استئوآرتریت یا آرتروز یکى از بیمارى هاى شایع 
استخوان و مفصل به شــمار مى رود این در حالى 
است که یکى از شایع ترین شکایات مبتالیان به 

آرتروز افزایش درد در سرما و رطوبت است.
یک متخصص طب فیزیکى در مورد رابطه سرما 
با درد مفاصل گفت: به طور طبیعى هیچ فردى با 
ســرما نباید دچار ایجاد درد و مشکل در مفاصل 
شود، زیرا سرما تنها تشدید کننده این ناراحتى ها 
است و نباید آن را عاملى در بروز دردهاى مفصلى و 

بیمارى هاى وابسته به آن محسوب کرد.
علیرضا مقتدرى افزود: سرما به طور غیر مستقیم 
مى تواند در شناسایى برخى از مشکالت مفصلى 
مؤثر باشد. در فصول ســرد به علت انقباض و 
انبســاط ناگهانى عضــالت ومفاصل افرادى 
که دچار مشکالت مفاصل نظیر آرترو، گرفتگى 
مفصل و یا کوتاهى مادر زادیى تاندون هســتند، 
ناراحتى شان تشدید شده و مشخص مى شود که 

وى دچار یکى از این درگیرى هاست.
این متخصص طب فیزیکى بیان داشــت: گاهى 
اوقات جا به جاشدن از محیط گرم به محیط سرد 
سبب مى شود تا سرما روى مفاصل و عضالت اثر 
گذاشــته، تولید درد کند و در واقع عضالت دچار 

تحریک عصبى مى شوند.
وى تأکید کرد: مهمترین علــت درد مفاصل در 
فصول سرد سال، سرمازدگى و گرفتگى عضالت 

است. در واقع سرماى شــدید باعث مى شود بدن 
فرد از خود انقباض نشــان دهد که منجر به بروز 
دردهایى همچون کمردرد، زانودرد و ... شود. وى افزود: 
همچنین سرما منجر به درد در سطوح مفصلى مى شود، 
به طورى که مى توان گفــت بدن نیز در برابر این 

موضوع عکس العمل نشان مى دهد.
مقتدرى در ادامه تصریح کرد: علت دیگر مى تواند 
این باشد که کاهش فشار هوا اجازه مى دهد تا مایع 
به بافت هاى بدن وارد، به فضاى اطراف مفاصل 

گسترش یافته و باعث افزایش درد شود.
این متخصــص طب فیزیکى خاطرنشــان کرد: 
ازجمله دالیل دیگر جهــت افزایش درد مفاصل 
در سرما مى توان به افت آستانه درد در آب و هواى 
سرد اشــاره کرد، زیرا معموًال هنگام شدت هواى 
ســرد کمتر احتمال دارد فرد به خارج از خانه رفته 
و ورزش کنــد و این عامل بــر روى خلق و خوى 
بیمار تأثیر گذاشته و به تشــدید در آرتروز کمک 

مى کند.
وى تصریح کرد: گرما و ســرما هرکدام مى توانند 
درکاهش درد مفاصل نقش مؤثرى را بازى کنند. 
گرماى موضعى به شل کردن ماهیچه ها کمک 
مى کند، ســرد کردن براى کاهش تــورم و درد 
مفصلى مؤثر است و جابه جایى بین درمان گرم و 
سرد مى تواند براى مدیریت درد آرتریت مزایاى 

عالى را ارائه دهد.

بهترین مواد غذایى براى جلوگیرى از خشکى پوست

ى هاى اشــباع نشــده به عالوه
یک نیروگاه تغذیه اى  ت و
حسوب مى شود. مصرف 
اگزما و اشعه ماوراء رابر

ىکند.

ب
ت

د. خیار 

ر ردوی
بگیرید.  ید بهره و

سرما 
دردمفاصل
را تشدید مى کند 
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 آذرى 2 سال دیگر ابقا شد مصاف سپاهان- گچساران در لیگ برتر هندبال
 در هفته پنجم لیگ برتر هندبال دو تیم نفت و گاز گچساران و فوالد مبارکه سپاهان به مصاف هم خواهند رفت. 

  دور رفت سى امین دوره لیگ برتر هندبال به ایستگاه پنجم خود رسید. در این هفته چهار دیدار در شهرهاى گچساران، ماهشهر، اراك و 
کرمان پیگیرى مى شود. در اولین دیدار، هپکو اراك به مصاف نیروى زمینى ارتش مى رود. در دیگر رقابت، سنگ آهن بافق که در رده دوم 
جدول لیگ برتر قرار دارد در  ماهشهر به مصاف تیم پتروشیمى این شهر مى رود و براى حفظ جایگاه خود نیاز به این برد خارج از خانه دارد.
کبیر موتور کازرون تیم رده سومى لیگ برتر هم مهمان مس کرمان اســت و هپکو اراك و نیروى زمینى ارتش هم در اراك به مصاف 

یکدیگر خواهند رفت.

سعید آذرى به مدت 2 سال دیگر به عنوان عضو هیات مدیره باشگاه ذوب آهن باقى ماند.
  جلسه هیات مدیره باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان  در محل ستاد باشگاه تشــکیل شد و در این جلسه سعید آذرى با راى 

اکثریت اعضا به مدت دوسال دیگر در سمت مدیرعامل باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن ابقا گردید.
در این جلسه همچنین دو عضو جدید هیات مدیره این باشگاه معرفى شدند.

بر این اساس،هیات مدیره ذوب آهن ضمن تشکر از همکارى آقایان مهندس ناصر و مهندس طیب نیا، آقایان احمد جمشیدى و اصغر 
بَرشان را به عنوان اعضاى جایگزین معرفى کرد.

 

کى روش امروز نه فقط نام سرمربى تیم ملى که نام مهاجم تیم ذوب آهن هم هست. مهاجم برزیلى به نام استنلى 
کى روش که حضورش در تیم اصفهانى از همان ابتدا با حرف و حدیث همراه بود.

مسئله عدم حضور این بازیکن در لیگ هاى رده AوB و حتى مسائلى چون تخلف در ارائه مدارك نادرست 
خبرهایى بود که حول محور حضور این بازیکن در فوتبال ایران وجود داشت. البته او از سوى سازمان لیگ با 
مجوز موقت اجازه همراهى تیمش را گرفت و در دو بازى اخیر ذوب آهن به میدان رفت. او در هر دو بازى نمایش 
خوبى داشت و بعد از بازى خوب برابر سایپا این بار برابر پدیده اولین گلش را با لباس ذوب آهن به ثمر رساند. 

گفتگو با این بازیکن را از دست ندهید:

اولین سئوالى که درباره شما به ذهن مى رسد اســمتان است. کى روش؟ آیا 
مى دانید کى روش مهمترین فرد فوتبال ایران به حساب مى آید؟

نه واقعاً نمى دانستم کى روش دیگرى هم در فوتبال ایران هست چرا که برزیلى هستم و کارلوس کى روش 
پرتغالى است.

مشکالتى در ابتداى فصل براى عقد قرارداد با ذوب آهن داشتید. این مشکل حل 
شد یا در چه مرحله اى است؟

این مشکالت را  باشگاه و مدیر عامل باشگاه با تالش زیادى که انجام دادند حل کردند و من هم دارم براى 
ذوب آهن بازى مى کنم.

از رزومه تان بگویید و این که فوتبال را از کجا آغاز کردید و در چه تیم ها و لیگ 
هایى بازى کردید؟

در تیم هاى زیادى بازى کرده ام. ســانتاکروز، ردبول برزیل، براگانتیون، رمو، کیتوسانگا (لیگ دو 
ژاپن) رزنده (سرى Dبرزیل) و... .

قبل از اینکه به ذوب آهن بیایید از فوتبال ایران شناخت داشتید؟
بله مى شناختم. چند تا از دوستانم به ایران آمده بودند مثل تادئو روگرینو (مهاجم برزیلى پرسپولیس سال 94) که 

در ایران بازى کرده و  خیلى از فوتبال ایران تعریف مى کرد. از طریق این ها از فوتبال ایران شناخت پیدا کردم.

فوتبال ایران را چگونه ارزیابى مى کنى و کدام بازیکنان و تیم ها از نظرت عملکرد 
و توانایى بیشترى دارند؟

من هنوز زیاد تیم هاى ایران را خوب نمى شناسم که بگویم  کدام تیم یا بازیکن خوب است اما  به زودى جواب 
این سوالتان را مى دهم. اما آنچه تا امروز دیده ام این که فوتبال ایران سطح  خیلى خوبى دارد و  دینامیک است و 

بازیکنان سرعتى دارد و از نظر فیزیکى و هوش قوى هستند.

است؟ چه چیزهایى از زندگى در اصفهان چگونه 
توجهــت را جلب زمان حضورت در ایران 

باعــث تعجبت کرده و چه چیزهایى 
شده است؟

مهربان دارد. همه جا اصفهان زیبا و قشنگ است و مردمى 
کمى اســت که در با آدم خوب برخورد مى شود. البته مدت 

به همین دلیل خیلى اصفهان هستم و هنوز چیز زیادى ندیدم 
با برزیل فرق دارد من متعجب نشدم. مى دانم  آداب و رسوم اینجا 
اســالمى داشــتم اماآشنایى  کمى با فضاى زندگى در کشور 

تفاوت هایى دارد... . خب مى دانســتم زندگى در ایران 

 قلعه نویى با من تماس گرفت !
استاندار اصفهان گفت: هماهنگى هاى الزم براى برگزارى دیدارهاى 
خانگى ذوب آهن در ورزشگاه نقش جهان صورت گرفته و به مدیران 2 
باشگاه نیز  اعالم شد که اگر مشکلى در هزینه ها باشد حاضر به مشارکت 

هستیم. 
رســول زرگرپور در گفتگویى دربــاره انتقال دیدارهــاى تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان به ورزشــگاه نقش جهان اصفهان، اظهار داشــت: 
ورزشگاه نقش جهان متعلق به کل استان اصفهان است البته در این راه 

فوالد مبارکه با ایثارگرى خود منابع کافى را براى تکمیل این ورزشگاه 
تأمین کرد.

وى تصریح کرد: طى صحبت با مدیر عامل فوالد مبارکه بر این موضوع 
تأکید شد که امکان برگزارى دیدارهاى بقیه تیم هاى اصفهان نیز در این 

ورزشگاه فراهم شود.
اســتاندار اصفهان ادامــه داد: امیــر قلعه نویى، ســرمربى ذوب آهن 
در تماس با بنده دغدغــه خود را براى برگــزارى دیدارهاى ذوب آهن 

در داخل شــهر اصفهان مطرح کرد و اعالم کرد برگــزارى دیدارهاى 
ذوب آهن در شهر قم مناسب نیست.

وى گفــت: هماهنگى هــاى الزم نیــز در این زمینه صــورت گرفته
 و دیدارهــاى مــد نظــر ذوب آهــن در ورزشــگاه نقش جهــان
 صــورت مى گیــرد و بــه مدیــران 2 باشــگاه نیــز اعــالم شــد
 کــه اگــر مشــکلى در هزینه هــا باشــد حاضــر بــه مشــارکت

 هستیم.

نصف جهــان   حاال نوجوانان فوتبالیســت ایران 
بعد از صعود به جمع هشت تیم نهایى جام جهانى  
بیش از هر زمانى مورد تمجید مردم و رسانه ها قرار 

گرفته اند.
برد در رقابت هاى جهانى همــواره آرزوى فوتبال 
دوســتان ایرانى بوده؛ ولى از پانزدهم مهرماه که 
شاگردان عباس چمنیان بعد از آماده سازى منظم 
پا به مهم ترین تورنمت پیش روى خود گذاشتند، 
نه تنها توانســتند خالق پیروزى شــوند، بلکه تا 
حاال دست از یکه تازى بر نداشتند و با فراموشى 
پیروزى هاى پُر گل و دیدارهاى قبل، بازى به بازى 

پیش مى روند تا به یادماندنى تر شوند.
ملى پوشان فوتبال نوجوان ایران در عین ناباورى 
مرحله گروهى را با 9 امتیاز و 10 گل زده پشت سر 

گذاشــتند که با این عملکرد به نظر نمى رسید در 
مرحله یک هشتم نهایى جام جهانى،  ز کار چندان 
دشوارى برابر مکزیک داشته باشند؛ اما این تیم که 
33 روز قبل قهرمان کونکاکاف شده بود نشان داد 

حریف قدرتمندترى براى ایران است.
اما با این حال، نوجوانان ایرانى که کاپیتان خود را 
نیز به دلیل محرومیت در زمین نداشتند و خستگى 
دیدارهاى ســنگین گروهى در ســاق هایشان 
احساس مى شــد قبل از 15 دقیقه ابتدایى کار را 
تمام کردند و توانستند با زدن دو گل با آرامش خاطر 

بیشترى به کارشان ادامه دهند.
با اینکه ایران یک گل از مکزیــک دریافت کرد و 
در نیمه دوم زیر فشــار حمالت این تیم بود؛ اما 
نوجوانان فوتبال کشورمان با غیرت مثال زدنى تا 

لحظه آخر دست از تالش خود بر نداشتند و اگر هم 
خوش شانس بودند مى توانستند مثل گینه، آلمان و 
کاستاریکا گل هاى بیشترى بزنند؛ ولى با این وجود 
به هدف اصلى که پیروزى بود دســت یافتند و به 

مرحله یک چهارم جام جهانى صعود کردند.
نوجوانان افتخارآفرین فوتبــال ایران بعد از خلق 
چهارمین شگفتى در رقابت هاى جهانى و برد نفس 
گیر برابر مکزیک، در ورزشگاه جواهر لعل نهرو حلقه 
شادى زدند و با باال بردن دست گره کرده خود فریاد 
شادى در گوآ سر دادند تا همه هواداران فوتبال ایران 
با امید بیشترى به آنها نگاه و امید داشته باشند و از 
این افتخارآفرینى احساس غرور کنند. پسران  با 
غیرت ایران، شما این روزها نماد غرور وطن تان 

هستید.

 نماد غرور این روزهاى ایران  

 فردا در اصفهان
ذذوب آهن- پارس جنوبى

نوبى فردا در اص
ذوب آهن- پارس ج

نوبى فردا در اص
ذوب آهن- پارس ج

ریبانه در نقش جهان
میزبانى غ

ریبانه در نقش جهان
میزبانى غ

است. البته نباید فراموش کرد که شاگردان 
مهدى تارتار از نزدیک ترین تعقیب کننده شــان 

یعنى پرسپولیس یک بازى بیشتر انجام داده اند.
میزبانى از حریفى که برخالف انتظار طى هفته هاى اخیر جایگاه خود 
را در صدر جدول حفظ کرده است به خودى به خود تقابل با آن را ویژه 
مى کند اما آنچه بیش از رویارویى با صدرنشین غیرمنتظره لیگ در 

آستانه این دیدار آن را خاص نمود محل نامعلوم برگزارى اش بود.
پس از آغاز عملیات جایگزینى چمن ورزشگاه فوالدشهر ذوب آهن 
باید 2 تا 3 دیدار خانگى اش در لیگ برتر را جایى به غیر از استادیوم 
اختصاصى خود برگزار نماید. هزینه باالى اجاره ورزشگاه نقش جهان 
مدیران باشگاه ذوب آهن را به صرافت برگزارى دیدارهاى خانگى 
این تیم در ورزشــگاه یادگار امام (ره) قم انداخته بود. با وســاطت 
اســتاندار اصفهان و همکارى مدیرعامل کارخانــه فوالد مبارکه و 
باشگاه سپاهان اما این اتفاق نامتعارف نیفتاد تا ذوب آهن براى اولین 
بار در دیدار با پارس جنوبى از هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه نقش 

جهان میزبان شود.
با اینکه ذوب آهن در این مسابقه میزبان است اما این دیدار سومین 
بازى هر 2 تیم میزبان و میهمان در ورزشــگاه نقش جهان پس از 
بازگشایى مجدد آن محسوب مى شــود. جالب آنکه اگر قرار باشد 
تنها دیدارهاى رسمى مالك محاسبه قرار گیرد پارس جنوبى حتى 

نسبت به ذوب آهن تجربه بیشــترى براى بازى در نقش جهان دارد 
زیرا برخالف میزبان که یکى از دفعات حضورش در این استادیوم به 
شهرآورد دوستانه پیش از شروع فصل مربوط مى شود هر 2 مسابقه 
پارس جنوبى در نقش جهان رســمى بوده که اولى در چارچوب جام 
حذفى فصل پیش و دومى در قالب لیگ برتر امســال برابر سپاهان 

برگزار شده است.

  پــس از ســالها میزبانــى در فوالدشــهر، ایــن بــار 
ذوب آهنى ها در نقش جهان پذیراى رقیــب خود خواهند بود.یک 

میزبانى احتماال غریبانه..
  ذوب آهن از ساعت 16 و 50 دقیقه فردا( جمعه) در ورزشگاه نقش 
جهان میزبان پارس جنوبى است. این مســابقه تنها دیدار از هفته 
دهم لیگ برتر است که در آخرین روز از هفته جارى برگزار مى شود.

سبزپوشان اصفهانى هفته گذشته بازى 2 بر صفر برده را با تساوى 
برابر پدیده عوض کردند تا با قناعت به تک امتیاز آن بازى بیرون از 
خانه از ورود به دایره مدعیان بازبمانند و همچنان در میانه هاى جدول 

جاى خوش کنند.
میهمان ذوب آهــن اما اکنــون در همان جایگاهى قــرار دارد که 
تالش هاى تیم اصفهانى و البته بسیارى دیگر از تیم هاى مدعى براى 
رسیدن و حتى نزدیک شدن به آن تا این لحظه به شکست منجر شده 
است. از 9 هفته سپرى شده از لیگ هفدهم پارس جنوبى در 6 هفته 
صدرنشین بوده است. به عبارت دیگر، این تیم تازه وارد به لیگ برتر 
در دو، سوم از زمان مسابقات باالترین رتبه جدول را در اختیار داشته 

است؟ چه چیزهایى اززندگى در اصفهان چگونه 
جلبزمان حضورت در ایران توجهــت را
باعــث تعجبتکرده و چه چیزهایى 

شده است؟
مهربان دارد. همه جااصفهان زیبا و قشنگ است و مردمى 
کمى اســت که دربا آدم خوب برخورد مى شود. البته مدت 
به همین دلیل خیلىاصفهانهستم و هنوز چیز زیادى ندیدم

با برزیل فرق دارد منمتعجب نشدم. مى دانم  آداب و رسوم اینجا 
اســالمى داشــتم اماآشنایى  کمى با فضاى زندگىدر کشور

تفاوت هایى دارد... . خب مى دانســتم زندگى در ایران 

یدارهاى 

ت گرفته
 جهــان
شــد الم
شــارکت

براى موفقیت ذوب آهن 
حسابى مى جنگم

کى روش:
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گفتگو با ملى پوش والیبال  نشسته اصفهان

 راه اندازى تیم والیبال
 با عمه!

به  بهانــه  روز پارالمپیک ایمنا به ســراغ زینب ملکى 
ملى پوش والیبال  نشســته اصفهان و باشگاه سپاهان 
رفته اســت. ملکى در کارنامه ورزشــى خود حضور در 
تورنمنت هاى مختلفى از جمله مسابقات قهرمانى کشور، 
لیگ برتر، مسابقات آســیایى، بین قاره اى و پارالمپیک 
2016 ریو را به ثبت رسانده است. بخشى از گفتگوى با 

ملکى را در ادامه مى خوانید:
در مــورد معلولیتــت توضیــح 

مى دهى؟
از بدو تولد هر 2 پایم از زیر زانو معلول بود و تا ســن 7 
سالگى قادر به راه رفتن نبودم. با عمل هاى جراحى که 
انجام دادم توانســتم راه بروم اما معلولیتم به طور کامل 

برطرف نشده است.
در خانواده ات فرد دیگرى مشکل 

معلولیت دارد؟
برادر کوچک ترم هم از ناحیه هر 2 پا معلول است و براى 
راه رفتن از پروتز اســتفاده مى کند. پدر و مادرم ازدواج 
فامیلى داشــتند. آزمایش ژنتیک هم که رفتیم گفتند 
بخشــى از این معلولیت مربوط به تأثیرات بمب هاى 
شیمیایى است که پدرم در زمان حضور در جبهه تحت 

تأثیر آنها قرار گرفته است.
چه شــد که والیبال نشســته را 

انتخاب کردى؟
به رشته والیبال عالقه زیادى داشتم با توجه به معلولیتم 

ل  لیبــا ا و
را  نشســته 

انتخاب کردم. عمه  من مربى ورزش اســت و با کمک 
او تیم والیبال نشسته شهرســتان مبارکه را راه اندازى 
کردیــم و از همین جا هــم تمریناتم کم کم بیشــتر 

شد.
تمرین با این شــرایط جسمانى 
برایت محدودیتى ایجاد نمى کند؟

چون از بدو تولد با این معلولیت به دنیا آمدم راحت تر با این 
مسئله کنار مى آیم و به همین دلیل به چشم خودم سختى 
به نظر نمى آید و تمریناتم را راحت تر انجام مى دهم. شاید 
در برخى مواقع محدودیت حرکتى داشــته باشم اما از 

اعضاى سالم بدنم استفاده مى کنم.
بــراى چــه مســابقاتى آماده 

مى شوى؟
مردادماه ســال آینده باید در مســابقات جهانى هلند 
شــرکت کنیم که اولین حضور ما در مسابقات جهانى 
والیبال نشسته محســوب مى شــود. براى حضور در 
رقابت هاى لیگ برتر نیز تمرینات بدنسازى و توپى را 
انفرادى انجام مى دهم تا تمرینات تیم سپاهان شروع

 شود.
آرزوى ورزشى ات چیست؟
بتوانم مدال طالى پارالمپیک را به دست آورم. 

نصف جهان این بهترین فرصت براى کرانچار است که 
به شکلى خوب و با کسب دومین پیروزى متوالى تا حدود 

زیادى تیمش را از بحران خارج کند.
 سپاهان از ساعت 15  امروز( پنج شــنبه) در ورزشگاه 
بنیان دیزل تبریز میهمان گسترش فوالد است.  یاران 
زالتکو کرانچار هفته گذشته با برترى برابر سیاه جامگان 
ســرانجام اولین برد خانگى فصل را جشــن گرفتند. با 
پیروزى برابر میهمان مشهدى نه فقط طلسم نبردن این 
فصل سپاهان در ورزشگاه نقش جهان شکسته شد که 
تیم اصفهانى چهار پله در جدول صعود کرد. اگرچه حتى 
پس از واریز ســه امتیاز آن دیدار خانگى طالیى پوشان 
همچنــان در نیمه پایینى جدول جــاى دارند و جایگاه 
فعلى شان به هیچ وجه درخور آنها به عنوان ُپرافتخارترین 
تیم لیگ برتر نیســت اما پیروزى در آن مسابقه به این 
دلیل اهمیت ویژه اى داشــت که به منزله پایان موقتى 
بحران در تیم اصفهانى بود. براى آنکه حضور شاگردان 
زالتکو کرانچار در ساحل آرامش بیشتر از یک هفته دوام 
داشته باشد آنها محکوم به آن هستند تا از آوردگاه تبریز 

با امتیاز به اصفهان بازگردند.
با اتکا به برد هفته گذشــته، سپاهان دست کم تا اطالع 
ثانوى دیگر یک تیم بحران زده محســوب نمى شــود 
اما اوضاع در اردوگاه رقیب همچنان آشــفته است. از 
9 هفته سپرى شــده از لیگ هفدهم گسترش فوالد 6 
هفته قعرنشین لیگ بوده اســت. به عبارت دیگر، تیم 
تبریزى دو، ســوم از فصل جدید را در پایین ترین نقطه 

جدول گذرانده است.
نتایج ضعیف گسترش فوالد در شــروع لیگ مدیران 

باشگاه تبریزى را مجاب کرد تا پس از 
باخت در شهرآورد تبریز در هفته هشتم لیگ 

برتر دســت به تغییرات کادر فنى بزنند و فیروز 
کریمــى را جایگزین لوکا بوناچیــچ نمایند. در واقع، 

ســپاهان اگر 2 هفته زودتر به گسترش فوالد مى رسید 
یک داربى دیگر بین مربیان کروات فوتبال ایران شکل 
مى گرفت اما با برکنارى بوناچیچ توفیق دست وپنجه نرم 

کردن با دومین مربى هموطن به کرانچار دست نداد.
  گسترش فوالد در حالى پا به این دیدار مى گذارد که پس 
از تعطیالت چندروزه لیگ برتر، در دیدار گذشــته خود 
مقابل پیکان تهران قرار گرفت و با یک گل از این تیم 
شکست خورد. آبى هاى تبریز در 5 دیدار اخیر خود، یک 

برد، یک تساوى و 3 شکست تجربه کرده اند.
تیم میزبان در حال حاضر با کسب 7 امتیاز از 27 امتیاز 
ممکن در 9 بازى گذشته، در قعر جدول رده بندى قرار 
گرفته و  مى خواهد با کسب 3 امتیاز این دیدار خانگى، 
خود را در بهترین حالت به رده دوازدهم جدول برساند. 
شکست در این دیدار برابر است با تداوم حضور گسترش 
فوالد در قعر جدول 16 تیمى لیگ هفدهم.شــاگردان 
کرانچار نیــز از 9 بازى قبلى 10 امتیاز کســب کرده و 
در رده دهم جدول قرار گرفته اند. ســپاهان در صورت 
کسب 3 امتیاز دیدار با گسترش فوالد مى تواند به صعود 
4 پله اى امیدوار باشد اما شکست در این دیدار، مى تواند 

سپاهان را به رده چهاردهم جدول برساند.
 گسترش فوالد و سپاهان تاکنون 8 بار در لیگ برتر به 
مصاف هم رفته اند که سهم گسترش فوالد 2 برد و سهم 
سپاهان 4 برد بوده و 2 دیدار نیز با نتیجه تساوى به پایان 

ه  سید ر
است.

فوالد  گسترش 
در 4 دیدارى که میزبان 
سپاهان بوده 2 بار این تیم را شکست داده و یک بار نیز 
از سپاهان شکست خورده است. 2 تیم در یک دیدار نیز 

به نتیجه تساوى رضایت داده اند.  
سپاهان در 8 بازى گذشته 11 بار دروازه آبى هاى تبریز 
را باز کرده و 6 گل نیز از این تیم دریافت کرده اســت. 
میانگین گل براى هر یک از بازى هاى گسترش فوالد 

و سپاهان حدود 2 گل است.
2 تیم گسترش فوالد و سپاهان در حالى به مصاف هم 
مى روند که از ابتداى لیگ هفدهم تاکنون موفق نشده اند 
به نیمه نخست جدول برسند. سپاهان در هفته اول لیگ 
برتر در رده هشــتم جدول قرار گرفت و پس از آن بین 

رده هاى دهم و چهاردهم حضور داشته است.
گســترش فوالد نیز از همان هفته اول قعرنشین لیگ 
هفدهم بوده و تنها در هفته هاى ســوم، چهارم و هفتم 
به ترتیب در رده هاى دوازدهم، پانزدهم و سیزدهم قرار 

گرفته است.
 در تیم گسترش فوالد، رضا خالقى فر با به ثمر رساندن 
3 گل بهترین گلزن آبى هاى تبریز محسوب مى شود، 
جالل الدین على محمدى نیز بــا 4 گل، بهترین گلزن 

سپاهان است.
  اما دیروز سرمربیان دو تیم در نشست خبرى قبل از این 

بازى 
ضــر  حا

و  شــدند 
دیــدگاه هاى خود 

را بیان کردند.  
در  کرانچــار  زالتکــو 

کنفرانــس خبــرى راجع بــه این 
دیــدار اظهــار کــرد: مقابــل تیمى به 

میدان مى رویم که با توجه بــه بازیکنانى که 
دارد، قرار گرفتن در قعر جدول، ســزاوارش نیست 

و گسترشــى ها مســتحق حضور در رده هــاى باالتر 
هســتند. وى افزود: با توجه به بردى که هفته گذشته 
مقابل سیاه جامگان کســب کردیم و با توجه به بازى  
باکیفیتى که مقابل پرسپولیس داشــتیم، توانستیم به 
شرایطى برسیم که براى پیروزى در هر بازى جاه طلب

 باشیم.
وى در خصوص غایبان تیمش بــراى بازى امروز بیان 
کرد: خوشبختانه محرومى براى این بازى نداریم و فقط 
عزت اهللا پورقاز را به علت مصدومیت در اختیار نخواهیم 
داشــت. در ابتداى فصل، انتخاب بازیکنــان ما کامًال 
درست بود اما متاســفانه در اردوهاى پیش فصل یا در 

خالل رقابت هاى فصل دچار مصدومیت شدند .

نصف جهان این بهترین فرصت براى کرانچار است که 
به شکلى خوب و با کسب دومین پیروزى متوالى تا حدود 

زیادى تیمش را از بحران خارج کند.
5 سپاهان از ساعت 15  امروز( پنج شــنبه) در ورزشگاه 
بنیان دیزل تبریز میهمان گسترش فوالد است.  یاران 
زالتکو کرانچار هفته گذشته با برترى برابر سیاه جامگان 
ســرانجام اولین برد خانگى فصل را جشــن گرفتند. با 
پیروزى برابر میهمان مشهدى نه فقط طلسم نبردن این 
فصل سپاهان در ورزشگاه نقش جهان شکسته شد که 
تیم اصفهانى چهار پله در جدول صعود کرد. اگرچه حتى 
پس از واریز ســه امتیاز آن دیدار خانگى طالیى پوشان 
همچنــان در نیمه پایینى جدول جــاى دارند و جایگاه 
فعلى شان به هیچ وجه درخور آنها به عنوان ُپرافتخارترین 
تیم لیگ برتر نیســت اما پیروزى در آن مسابقه به این 
دلیل اهمیت ویژه اى داشــت که به منزله پایان موقتى 
بحران در تیم اصفهانى بود. براى آنکه حضور شاگردان 
زالتکو کرانچار در ساحل آرامش بیشتر از یک هفته دوام 
داشته باشد آنها محکوم به آن هستند تا از آوردگاه تبریز 

با امتیاز به اصفهان بازگردند.
با اتکا به برد هفته گذشــته، سپاهان دست کم تا اطالع 
ثانوى دیگر یک تیم بحران زده محســوب نمى شــود 
اما اوضاع در اردوگاه رقیب همچنان آشــفته است. از 
6 هفته سپرى شــده از لیگ هفدهم گسترش فوالد 6 9

هفته قعرنشین لیگ بوده اســت. به عبارت دیگر، تیم 
نقطه پایینترین در را فصلجدید از ســوم تبریزىدو،

باشگاه تبریزى را مجاب کرد تا پس از 
باخت در شهرآورد تبریز در هفته هشتم لیگ 

برتر دســت به تغییرات کادر فنى بزنند و فیروز 
کریمــى را جایگزین لوکا بوناچیــچ نمایند. در واقع، 

2ســپاهان اگر 2 هفته زودتر به گسترش فوالد مى رسید 
یک داربى دیگر بین مربیان کروات فوتبال ایران شکل 
مى گرفت اما با برکنارى بوناچیچ توفیق دست وپنجه نرم 

کردن با دومین مربى هموطن به کرانچار دست نداد.
  گسترش فوالد در حالى پا به این دیدار مى گذارد که پس 
از تعطیالت چندروزه لیگ برتر، در دیدار گذشــته خود 
مقابل پیکان تهران قرار گرفت و با یک گل از این تیم 
5شکست خورد. آبى هاى تبریز در 5 دیدار اخیر خود، یک 

3برد، یک تساوى و 3 شکست تجربه کرده اند.
7 امتیاز از 27 امتیاز  7تیم میزبان در حال حاضر با کسب 7
9ممکن در 9 بازى گذشته، در قعر جدول رده بندى قرار 
3گرفته و  مى خواهد با کسب 3 امتیاز این دیدار خانگى، 
خود را در بهترین حالت به رده دوازدهم جدول برساند. 
شکست در این دیدار برابر است با تداوم حضور گسترش 
6فوالد در قعر جدول 16 تیمى لیگ هفدهم.شــاگردان 
9کرانچار نیــز از 9 بازى قبلى 10 امتیاز کســب کرده و 
در رده دهم جدول قرار گرفته اند. ســپاهان در صورت 
3کسب 3 امتیاز دیدار با گسترش فوالد مى تواند به صعود 
4 پله اى امیدوار باشد اما شکست در این دیدار، مى تواند 

سپاهان را به رده چهاردهم جدول برساند.
به لیگبرتر در بار تاکنون8 سپاهان و 8گسترشفوالد

ه  سید ر
است.

فوالد  گسترش 
4 دیدارى که میزبان  4در
2سپاهان بوده 2 بار این تیم را شکست داده و یک بار نیز 
2از سپاهان شکست خورده است. 2 تیم در یک دیدار نیز 

به نتیجه تساوى رضایت داده اند.  
8سپاهان در 8 بازى گذشته 11 بار دروازه آبى هاى تبریز 
6را باز کرده و 6 گل نیز از این تیم دریافت کرده اســت. 
میانگین گل براى هر یک از بازى هاى گسترش فوالد 

2و سپاهان حدود 2 گل است.
2 تیم گسترش فوالد و سپاهان در حالى به مصاف هم 
مى روند که از ابتداى لیگ هفدهم تاکنون موفق نشده اند 
به نیمه نخست جدول برسند. سپاهان در هفته اول لیگ 
برتر در رده هشــتم جدول قرار گرفت و پس از آن بین 

رده هاى دهم و چهاردهم حضور داشته است.
گســترش فوالد نیز از همان هفته اول قعرنشین لیگ 
هفدهم بوده و تنها در هفته هاى ســوم، چهارم و هفتم 
به ترتیب در رده هاى دوازدهم، پانزدهم و سیزدهم قرار 

گرفته است.
 در تیم گسترش فوالد، رضا خالقى فر با به ثمر رساندن 
3 گل بهترین گلزن آبى هاى تبریز محسوب مى شود، 
بهترینگلزن 4گل، بــا نیز 4جاللالدینعلىمحمدى

بازى 
ضــر  حا

و  شــدند 
دیــدگاه هاى خود

را بیان کردند.  
در  کرانچــار  زالتکــو 

کنفرانــس خبــرى راجع بــه این 
مقابــلتیمى به  دیــدار اظهــار کــرد:

میدان مى رویم که با توجه بــه بازیکنانى که 
دارد، قرار گرفتن در قعر جدول، ســزاوارش نیست 

و گسترشــى ها مســتحق حضور در رده هــاى باالتر
هســتند. وى افزود: با توجه به بردى که هفته گذشته
مقابل سیاه جامگان کســب کردیم و با توجه به بازى 
باکیفیتى که مقابل پرسپولیس داشــتیم، توانستیم به
بازى جاه طلب شرایطى برسیم که براى پیروزى در هر

 باشیم.
وى در خصوص غایبان تیمش بــراى بازى امروز بیان
کرد: خوشبختانه محرومى براى این بازى نداریم و فقط
عزت اهللا پورقاز را به علت مصدومیت در اختیار نخواهیم
کامًال ما بازیکنــان انتخاب ابتداىفصل، در داشــت.

از چندى قبل شایعاتى شنیده مى شــود در مورد اینکه پخش مســتقیم هاى تلویزیون به خاطر و با 
هماهنگى یکى از سایت هاى اینترنتى با مشکل و شــائبه مواجه شده است . به طور  مثال براى بازى 
نوجوانان تبلیغ نمى شود و بازى پرسپولیس 20 دقیقه با تاخیر روى آنتن مى رود و در همین فاصله سایت 

هاى پخش مستقیم فرصت دارند که بینندگان را بربایند. 
در حالى که از ساعت 19:30 بازى پرسپولیس - الهالل در مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا آغاز 
شده بود مسووالن صداوسیما با عدم پخش این مســابقه برخالف روى اعصاب بینندگان تلویزیونى 

رفتند. 
در حالى که از چند روز قبل قول پخش این مسابقه از شبکه سوم داده شده بود و مردم پاى گیرنده ها 
نشسته بودند اما به بهانه تصاویر نادرست و خراب تا ساعت 19:50 دقیقه پیمان یوسفى و على انصاریان 

و فرشاد پیوس با هم صحبت مى کردند و در همین دقایق پرسپولیس گل برترى را به ثمر رساند. 
این اتفاق در شرایطى رخ مى دهد که شبکه بین اسپورت صاحب اصلى تصاویر به راحتى این بازى را 

پخش مى کرد و مشکلى نداشت. 
از چندى قبل شایعاتى شنیده مى شــود در مورد اینکه پخش مســتقیم هاى تلویزیون به خاطر و با 
هماهنگى یکى از سایت هاى اینترنتى با مشکل و شــائبه مواجه شده است . به طور  مثال براى بازى 
نوجوانان تبلیغ نمى شود و بازى پرسپولیس 20 دقیقه با تاخیر روى آنتن مى رود و در همین فاصله سایت 

هاى پخش مستقیم فرصت دارند که بینندگان را بربایند.  
باید دید توضیح مســووالن صدا وسیما در مورد این اشــکاالت عجیب و غریب در پخش تلویزیونى 

چیست و این شایعات و شائبات چقدر صحت دارد؟

گرچه پرســپولیس پیش از آغاز دیدار برگشت برابر الهالل نیز 
شانس صعودش به فینال بســیار کم بود، اما شروع رویایى تیم 
برانکو همه را به آنچه چند ماه قبل در دیدار بارسا برابر پارى سن 
ژرمن دیده بودند امیدوار کرد. اما نباید فراموش کرد که براى رقم 
خوردن معجزه، عالوه بر احساسات فرازمینى به ابزارى نیز احتیاج 

است که پرسپولیس امسال از آن بى بهره بود.
■  شــخصیت بازى هاى بزرگ: ســالها غیبت در سطح اول 
فوتبال آسیا باعث شده بود تا به نوعى این تیم شخصیت حضور 
در بازى هاى بزرگ را از دســت داده و براى بازگشت به جمع 
مدعیان کمبودهاى فراوانى داشته باشد. فراموش نکنیم حریف 
پرسپولیس سالهاى سال اســت در باالترین سطح آسیا حضور 

داشته و معموال پاى ثابت مراحل نهایى لیگ قهرمانان است.
 اما در آن سو پرسپولیس بعد از نسل طالیى دهه 70 خود تیمى 

بى آزار در آسیا بود .
■  تماشــاگران: در خاطرمان اســت که در معجزه نوکمپ، 
تماشاگران نقش مهمى را ایفا کردند و همان هایى که در دقیقه 
87 و پیش از آن ســه گل تاریخى به قول فردوسى پور آن قدر 
حوصله داشتند که هنوز با تشویق ایسلندى به بلوگرانا روحیه مى 

دادند، در نهایت نقش مهمى در صعود تیم انریکه ایفا کردند.
 اما به هر دلیلى، پرسپولیس در فصل جارى از نعمت تماشاگر بى 
بهره بود و فقط در 2 بازى مرحله گروهى توانست از امتیاز ویژه 
خود نسبت به اعراب در فوتبال آسیا بهره ببرد. تصور اینکه بعد از 
گل دقایق ابتدایى منشا آزادى تبدیل به چه جهنمى براى الهالل 

مى شد خیلى هم دشوار نیست.
■  ستارگان بزرگ: در معجزه بارســا، نقش ستارگان بیش از 
هر چیز دیگرى روى نمایش بلوگرانا تاثیر داشــته و آنها بودند 
که توانستند بارسا را راهى مرحله بعد کنند.بسیارى از گل هاى 
نماینده اســپانیا در آن دیدار روى خالقیت فردى و درخشش 
ستارگان بارسا به ثمر رسید ، نبود ســتاره اى مانند طارمى که 
با سهل انگارى پرسپولیس را در چنین مرحله اى تنها گذاشت 
و غیبت 3 عنصر مهم خط دفاعى مانند انصارى، ســیدجالل و 
کامیابى نیا در بازى رفت باعث شد تا الهالل با دستاوردى بزرگ 

راهى مسقط شود.
رفتار حرفه اى: مرور چهره مصمم نیمــار در دقیقه 88 بازى با 
پى اس جى  که منتج به گل چهارم بلوگرانا شــد شاید یکى از 
پنهان ترین وجوه بازگشت تاریخى بلوگرانا باشد اما شاید چنین 

روحیه اى در پرسپولیس دیده نشد.  

رژه 20 دقیقه اى صدا و سیما
 روى اعصاب مردم

پرسپولیس، زور معجزه را هم نداشت

مظاهرى: به کمتر از قهرمانى فکر نمى کنیم 
دروازه بــان گچســارانى تیــم ذوب آهــن مــى گوید که 
بــراى شــادى هــواداران و کارکنــان ذوب آهــن تالش 

مى کنند
 رشید مظاهرى درباره وضعیت تیمشــان در این روزها گفت: 
تیم ما تاکنــون بازیهاى خوبى انجام داده اما نتوانســته نتایج 
درخشــانى بگیرد، همه بازیکنان و کادرفنى همدل شده ایم 
تا از ایــن بازى بــراى قهرمانى بجنگیم، پــارس جنوبى تیم 

بسیار خوبى اســت و با تمام احترامى که براى این تیم قائلم، 
ما تنها به ســه امتیاز فکر مى کنیم و مــى خواهیم به پیروزى 

برسیم.
دروازه بان تیم ذوب آهن همچنین افــزود: تفکر ما با حضور 
آقاى قلعه نویــى و مدیریت آقاى آذرى تنهــا و تنها قهرمانى 
اســت، به چیزى کم تــر از آن راضــى نمى شــویم و حتى 
فکر نمــى کنیم، من واقعا پتانســیل قهرمانــى را در تیممان 

مى بینم و تمام تالشــم را براى رســیدن به این هدف انجام
 مى دهم.

مظاهــرى همچنیــن گفــت: امیــدوارم بــه خواســته 
خــود برســیم تــا کارگــران زحمتکــش ذوب آهــن را 
شــاد کنیم، آنهــا بدانند همــه ما قــدر زحماتشــان را مى 
دانیــم و همــه بــراى موفقیــت نــام ذوب آهــن تالش

 مى کنیم. 

وقتى از فرهاد مجیدى به عنوان یکى از کاندیداهاى دستیارى وینفرد شفر 
نام برده شد، تعدادى از پیشکسوتان این تیم که اکثرا عضو کمیته فنى هم 
بودند جوانى مجیدى را بهانه کردند و مدعى شدند براى او زود است که به 
عنوان مربى به استقالل بیاید و ممکن است خیلى زود «حیا کن رها کن» 
بشنود و بسوزد! این مخالفت ها سرانجام کار خود را کرد و   به طور رسمى 

بیژن طاهرى 56 ساله به عنوان دستیار شفر معرفى شد.
از همان ابتدا هم مشــخص بود که مخالفت با مجیدى توسط کمیته فنى، 
دالیلى غیر فنى دارد. اتفاقا جوانى یکى از فاکتورهاى مثبت مجیدى و دیگر 
کاندیداهاى هم سن و سال او بود و اگر قرار بود مجیدى مربیگرى را شروع 
کند همین حاال وقتش بود. توجیه ترس از سوختن مجیدى و شنیدن 
«حیا کن رها کن» هم خنده دارتر از بهانه جوانى بود. فرهاد قرار 
بود دستیار شفر شود و مسلما اگر قرار بود کسى این شعارها را 

بشنود آن شخص، وینفر شفر بود نه دستیارانش!
حاال اما یک مربى 56 ساله که از قضا عضو همین کمیته فنى بوده با رزومه اى 
نه چندان قابل اعتنا به عنوان دستیار شــفر انتخاب و معرفى شده است. 
انتخابى عجیب که مى تواند سواالتى را در اذهان هواداران استقالل ایجاد 
کند. مثال اینکه چرا یک مربى 56 ساله باید دستیار شفر شود؟ آیا قرار است 
او چیزى از این مربى آلمانى یاد بگیرد و در سال هاى آینده مثال بعد از 60 
سالگى، در اولین تجربه سرمربیگرى، روى نیمکت استقالل بنشیند؟  بهتر 

نبود این فرصت در اختیار یک مربى جوان تر و باانگیزه تر قرار بگیرد؟
قبال بارها درباره ماجراى کمیته فنى و انتخاب شفر و انتخاب دستیارانش 
صحبت شده است و معرفى رسمى  طاهرى نشان داد که همه گمانه زنى ها 
درست بوده و مدیران و مسئوالن باشــگاه همه چیز را موبه مو و به دقت 

برنامه ریزى کرده بودند.   

فرصتى که از دست رفت

د، امروز در تبریز
سپاهان- گسترش فوال

یزیز

در تبریز، زهرت را بریز!در تبریز، زهرت را بریز!

 به جایى رسیده بودم که حتى در خانه و در کنار خانواده نمى توانستم فوتبال 
نگاه کنم.  این یکى از تلخ ترین و تاثیرگذارترین جمالت امیرمحمد مظلوم 
در مصاحبه با عادل فردوسى پور در برنامه  اخیر 90 بود. مظلوم  مهمان برنامه 
90 بود و قرار بود از آنچه باعث شده او از سطح پدیده فوتبال نوجوانان آسیا 
به تنفر از تماشاى فوتبال برسد حرف بزند. منتظر بودیم تا او با یک افشاگرى 
تکان دهنده فوتبال ایران را به هم بریزد و باعث شود تا مدیران و مسئوالن 
فوتبال ما به خودشان بیایند و کمى احساس مســئولیت کنند. اما در پایان 
مصاحبه هیچ اثرى از حس دلســوزى اول مصاحبه براى این بازیکن باقى 

نمانده بود.
مظلوم در تمام طول مصاحبه همه ارکان و عوامل فوتبال ایران را در ناکامى 

خود مقصر دانست. او امکانات فوتبال ایران، دالل ها، بى اعتنایى مربیان تیم 
ملى و مدیران فدراسیون، ماجراى خدمت سربازى و ... را عامل افت وحشتناك 
فوتبال خود معرفى کرد اما هرگز از نقش خودش در این اتفاق حرفى نزد و 
تنها چند بار آن هم از سر بى میلى به گفتن کلمه «اشتباه» اکتفا کرد! به نظر 
مى رسید اتفاقات بد زندگى و اشتباهات او بســیار بزرگ تر از چیزى بود که 
روى آنتن زنده صدا و سیما قابل گفتن باشد و طبیعى بود که مظلوم از بیان آن 
طفره برود اما او حتى درباره تمرین نکردنش بعد از اولین بازى براى سایپا هم 
هیچ دلیل قانع کننده اى نیاورد تا نقش بزرگ خودش در ناکامى اش پنهان 
بماند. در پایان مصاحبه، دیگر کمتر کسى با او همذات پندارى مى کرد و بیشتر 
مخاطبان نقش خود امیرمحمد را در قربانى شــدنش بیشتر از دیگر عوامل 

مى دانستند. البته قرار نیست نقش کمبودها و نقایص سیستم مدیریتى فوتبال 
را در محو شدن استعدادها نادیده بگیریم اما نباید خودمان را هم پشت این 
کمبودها پنهان کنیم. «مظلوم نمایى» و ایفاى نقش یک قربانى و البته نادیده 
گرفتن اشتباهات خودمان، تنها راه را براى تکرار این اشتباهات باز مى کند. 
مظلوم و امثال او تا وقتى اشتباهات خود را نپذیرند و از قبول آنها طفره بروند 
در مسیر درست قرار نخواهند گرفت. مظلوم قول داد که دوباره به سطح اول 
فوتبال ایران برگردد اما او باید این را بداند که این اتفاق فقط وقتى مى افتد که 
از گذشته خود عبرت بگیرد، در غیر این صورت، همه چیز براى او تکرار خواهد 
شد و او چند سال بعد، حتى به عنوان یک درس عبرت هم مهمان برنامه 90 

نخواهد شد چه برسد به عنوان یک ستاره بین المللى! 

«مظلوم»  نمایى!
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وکیل قاتل «بنیتا» از طــرف موکلش به حکم قصاص 
قضات دادگاه کیفرى استان تهران اعتراض کرد تا پرونده 

در دیوان عالى کشور بررسى شود.
«محمد» 27 ساله 29 تیر امسال، بنیتا را همراه خودروى 
پدرش در مشیریه تهران دزدید و ســاعتى بعد آن را در 
مامازند پاکدشت رها کرد. شش روز بعد، خودرو از سوى 
پلیس پیدا شــد، اما بنیتا بر اثر گرمازدگى جان خود را از 
دست داده بود. جلسه دادگاه، اواخر شهریور در دو نوبت 
در شعبه نهم دادگاه کیفرى استان تهران برگزار و حکم 

قصاص، چهار روز بعد از پایان دادگاه صادر شد.
اســماعیل ســلیمانى، وکیل متهم از اعتراض به حکم 
موکلش خبر داد و گفت: «قضات دادگاه با استناد به بند 
(پ) ماده 290 قانون مجازات اســالمى، حکم قصاص 
صادر کرده اند، درحالى که موکلم نه قصد قتل داشــته و 
نه اقدامش کشنده بوده اســت. بنابراین از نظر من و به 
استناد بند (الف) ماده 291، عمل ارتکابى از سوى متهم 
قتل شبه عمد اســت و نباید حکم قصاص صادر مى شد. 
همچنین اگر یک درصد هم به این نتیجه برسیم، عمل 

متهم شبه عمد بوده، نباید قصاص در نظر گرفته شود.»
وى درباره دالیل اثبات شبه عمد بودن قتل گفت: «متهم 
پراید را به قصد سرقت با خود برد اما وقتى با بنیتا مواجه 
شد، خودرو را در یکى از خیابان هاى پرتردد مامازند، زیر 
سایه درخت، با کولر روشن و به شکل مورب، جلوى یک 
مجموعه آپارتمانى بزرگ، میدان تره بار و استخر رها کرد. 
ضمن اینکه روز رها کردن خودرو، مصادف با پنج شنبه 

بازار و شلوغى منطقه بود.»
ســلیمانى افزود: «همین که متهم فن خودرو را روشن 
کرده نشان مى دهد رفتارش در راستاى حفظ و نگهدارى 
از کودك بوده اســت. او در دادگاه گفت نمى دانست اگر 
ماشــین را خاموش کند، کولر نمى تواند باد ســرد بزند. 
همچنین متهم ماشین را زیر یک پل یا خارج از شهر رها 
نکرد و تصور مى کرد به دلیل تحت تعقیب بودن از سوى 
پلیس، در صورت پارك کردن خودرو در یک منطقه شلوغ، 
حتمًا پیدا مى شود.» وى جو رسانه اى ایجاد شده در زمان 
حادثه و رسیدگى سریع به پرونده را در صدور حکم قصاص 
مؤثر دانست و تصریح کرد: «در الیحه اعتراضى از قضات 
دیوان عالى کشور خواستیم این موضوع را در نظر بگیرند. 
ضمن اینکه انتقادهایى نسبت به عملکرد پلیس در کشف 

خودرو داشتیم که به آن نیز اشاره شده است.»
سلیمانى  گفت: «به نظر من با توجه به واقعیات پرونده باید 
اتهام موکل شبه عمد شــود. ما در مورد حبس و مجازات 
تکمیلى ولو اینکه 50 سال هم باشد، حرفى نداریم چون 
عمل زشت بود و جامعه جریحه دار شد، اما قصاص نفس 

متفاوت است.»

پدر اهورا: همسرم شریک جرم 
مرگ فرزندم است

هنوزمدت زیادى از ماجراى قتل هولناك چند کودك 
به نام هاى «بنیتا»،«آتنا»، «ابوالفضل» و «ملیکا» 
نگذشته که این بار شهر رشت، طى چند روز گذشته 
عزادار پسر بچه اى اســت که قربانى خشم یک مرد 

متجاوز شده است.
دراین واقعه هولناك که در یکى ازمحله هاى این شهر 
رخ داد کودکى به نام «اهورا» پس ازشــکنجه هاى 
وحشــیانه، تجاوز و ضرب و شتم شــدید، سرانجام 
با وجود تالش هاى تیم درمانى، در آغوش مرگ آرام 
گرفت. روز شــنبه 22مهر صداى فریاد هاى نحیف 
کودك معصوم از خانه اى دریکى ازمحله هاى رشت به 
گوش همسایه ها رسید. آنها که به شدت نگران شده 
بودند شتابان خود را مقابل خانه مورد نظررساندند، اما 
تالش براى بازکردن در خانه بى فایده ماند. به همین 
خاطر با پلیس 110 تماس گرفته و کمک خواستند. 
مأموران پس از رســیدن به خانه مورد نظر، وقتى با 
دربسته روبه روشدند، ازطریق حیاط وارد خانه شده و 
به محض ورود به داخل ساختمان با پیکر خون آلود و 
اهورا کوچولو روى زمین روبه روشدند.این درحالى بود 

که قاتل بى تفاوت روى مبل نشسته بود.
بالفاصله هماهنگى الزم براى انتقال کودك معصوم 
به بیمارستان پورسیناى رشت صورت گرفت و تالش 
تیم درمانى براى نجات پسرکوچولو آغازشد. ازطرف 
دیگربا اعالم موضوع به بازپرس کشــیک دادسرا، 
متهم پرونده کودك آزارى دستگیر و راهى کالنترى 
شد، اما صبح دوشنبه 24 مهر، از بیمارستان خبر رسید 
پسرکوچولو بر اثر شــدت جراحت هاى وارده جان 

باخته است.
عصریک شــنبه 23 مهر متهم بازداشــت شــد و 
درحضورکارآگاهان پلیس شــهر رشت اعتراف کرد 
که پســرخوانده اش را مورد آزار و اذیــت قرار داده و 
زمانى که کودك از درد گریه مى کرده چند بار سر او را 

به دیوار کوبیده و...

پیکر کودك جانباخته نیز براى بررســى بیشــتر به 
پزشکى قانونى انتقال یافت تا علت اصلى مرگ روشن 
شود. بررسى هاى مقدماتى پزشکى قانونى هم نشان 
داد پسرکوچولو به شدت مورد تجاوز قرارگرفته است. 

 تجاوز جنسى تأیید نشد!
دادستان رشت در خبرى اعالم کرد: پزشکى قانونى 
تجاوز به اهورا دو ساله را توسط ناپدرى اش تأیید نکرد 

و علت مرگ را ضربه مغزى اعالم کرد.
حجت االسالم والمســلمین على مصطفوى نیا در 
این خصوص اظهار داشت: چند روز پیش گزارشى را 
دریافت کردیم مبنى بر قتل کودك دو سال و هشت 
ماهه اى در بیمارستان، ماجرا از این قرار بود که ناپدرى 
این کودك سر اهورا را چند بار به دیوار کوبیده و بعد این 
کار به داخل کوچه رفته و از مردم کمک خواسته است. 
بعد از انتقال کودك توسط همسایگان به بیمارستان، 
متأسفانه تالش پزشکان به سرانجام نرسید و اهورا 
فوت کرد. وى افزود: مأموران بعد از بررســى ها به 
ناپدرى این کودك مظنون شــده و وى را دستگیر 
کردند. این مرد جوان که در مقابل شــواهد مقاومت 
مى کرد در آخر مدعى شد که شیطان به جلدم آمد و 
یک لحظه از خود بى خود شــدم و من اصًال مشکل 
روحى و روانى ندارم اما نمى دانم چرا یک لحظه به 

ذهنم این فکر رسید که باید اهورا را به قتل برسانم.
دادستان رشت گفت: خبرهایى مبنى بر تجاوز ناپدرى 
منتشر شــده است که پزشــکى قانونى این را تأیید 
نمى کند و علت اصلى مرگ را خونریزى مغزى اعالم 
کرده است. متاسفانه پزشکى قانونى آثار سوختگى 
تازه روى انگشتان دست و پاى این کودك دوساله را 
گزارش کرده است. متهم تفهیم اتهام شده و حال در 

بازداشت موقت به سر مى برد.
وى افزود: در تحقیقات نخست مشخص شده است 
که قاتل مشکل روحى نداشته و در زمان ارتکاب قتل 

مواد مخدر مصرف نکرده است.
به گزارش رکنا، این در حالى است که کادر پزشکى 
بیمارستان پورسینا، بهزیســتى شهرستان رشت و 
پدر اهورا تجاوز به این کودك را تأیید کرده اند و قاتل 

کودك دو ساله به تجاوز اعتراف کرده بود.
 رضــا جعفرى، معــاون امور اجتماعى بهزیســتى 
اســتان گیالن نیز در خبرى اعالم کرد: طى معاینه 

کارشناسان وقوع کودك آزارى جنسى تأیید شد.

 از خون جگرگوشه ام نمى گذرم
پدرپســرکوچولو درباره این جنایت هولناك گفت: 
«وقتى این خبــر را به من دادنــد در گیالن نبودم. 
ساعت پنج و نیم به بیمارستان رسیدم که متوجه شدم 
خیلى از کارکنان بیمارستان ناراحت هستند. وقتى با 
پزشــک متخصص صحبت کردم گفتند که بچه از 
لحاظ ریوى نابود شده و ضربه مغزى شده و ضریب 
هوشى اش هم 6 درصد است. دکترهاى بیمارستان 
همانجا تشخیص دادند که پســرم مورد آزار جنسى 
قرارگرفته است.ولى همسرسابقم همه چیز را انکار 
مى کرد. قبل از تماس بیمارستان، مدیرساختمانى که 
همسرسابقم و شوهرش درآنجا زندگى مى کردند به 
من زنگ زد. من خیلى نمى خواهم مسائل را باز کنم. 
ولى کارهایى در آن ســاختمان کردند که در  شأن و 
شخصیت ساکنان مجتمع نبود. اهالى آنجا با من در 
ارتباط هستند و حاضرند شهادت دهند که چه اتفاقاتى 
افتاده است. مدیرمجتمع یک هفته قبل به محل کارم 
آمد و گفت که صداى ناله هاى اهورا را مى شنوند. این 
مسائل قبًال اتفاق افتاده است و قابل توجیه نیست. 
همسرسابقم دو ماه بچه را به من نشان نمى داد فقط 
به این بهانه که من نفقه نمى دادم. مدیر ساختمان یک 
هفته قبل ازکشته شدن پسرم به من گفت آدم هاى 
زیادى به مجتمع مى آیند و بوى مواد مخدر و تریاك و 
شیشه در ساختمان مى پیچد. من این مسائل را به پدر و 

مادرهمسرسابقم 
چنین  کــه  گفتم 

اتفاقى مى افتد و جلوى این 
کار را بگیرید. ولى آنها مى گفتند:"به 

ما مربوط نیست و ما نمى توانیم جلوى آنها را بگیریم." 
با این حال شکایتنامه خودم را درباره عدم صالحیت 
مادرفرزندم در اختیار قاضى قرار داده بودم. چون طبق 
قانون بچه تا هفت سالگى باید در کنار مادرش باشد و 

سیر ادارى این شکایت هم در حال انجام بود.»
پدر اهــورا در ادامه گفت: «وقتى همســایه ها وارد 
اتاق شــدند دیده بودند که پسرم روى زمین افتاده و 
خونریزى شدید دارد. یکى از همسایه ها که اطالعات 
پزشکى داشــت دیده که بچه نفس نمى کشد. آنها 
بچه را به بیمارستان رازى رساندند. ولى بیمارستان 
رازى قبول نکرد و به بیمارستان پورسینا فرستادند. 
جالب است قاتل پسرم در بیمارستان خودش را جاى 
من جازده و گفته پدر بچه است. آنطورهم که شنیدم 
گفته بچه داخل دستشــویى یا حمام افتاده است.» 
پدر اهورا در ادامه با مقصر دانســتن همسرسابقش 
درمرگ فرزندشــان گفت: «من این موضوع را به 
زودى اعالم مى کنم که چرا این خانم پاى خودش را 
از این ماجرا کنار کشیده چون خودش را نمى خواهد 
به عنوان شــریک جرم معرفى کند. من از ایشــان 
شکایت کردم چون خودش مقصر است که این اتفاق 
افتاده است. قاتل فرزندم گفته که خودش دختر دو 
ساله دارد و هرگز چنین کارى نمى کند. جالب است که 
پزشکى قانونى اصرار بر آزار جنسى داشت ولى همسر 
سابقم اصرار مى کرد که شوهرش این کارها را نکرده 
است. اما تمام حقایق روشن شده و بقیه ماجراها هم 
مشخص خواهد شد. ضمن اینکه من به هیچ عنوان 

از خون جگرگوشه ام نمى گذرم.» 

زن 147 کیلویى آمریکایى که قصد تنبیه برادر 
زاده اش را داشت ناخواسته به اقدامى مرگبار 
دست زد، او وزن ســنگین خود را روى بدن 

برادرزاده انداخت و خفه اش کرد.
متهم «ورونیکا پوزى» 64 ساله به جرم قتل 
برادر زاده 9 ساله خود «دریکا» در خانه اى در 

فلوریدا دستگیر شده است.

بنابر گزارش هــاى پلیس قتــل در مقابل 
چشــمان اعضاى خانواده دختر که به عنوان 
دو متهم دیگر پرونده شناخته شده اند صورت 

گرفته است.
 قاتل پس از دســتگیرى اعتــراف کرده که 
براى تنبیه و به خواست اعضاى خانواده دختر 
روى وى نشســته و در همان زمان قربانى 

بیان کرده که دیگر نمى تواند نفس بکشد و 
صدایش قطع شده و با وجودى اینکه آنها با 
اورژانس تماس گرفته اند نتوانسته اند کودك 

را نجات دهند.
هر ســه متهم پرونده به ترتیب با قرار وثیقه 
125 هــزار دالر، 75 هــزار دالر و 50 هزار 

دالرى راهى زندان شدند. 

  زن سنگین وزن
 با نشستن روى برادرزاده اش 
او را کشت

یک مــادر آمریکایى بخاطر گذاشــتن دو 
فرزند خردســالش در داخل فر روشــن و 
فرســتادن تصویر ویدئویى این اقدام براى 

همسرش متهم به قتل شد.
به گزارش ایسنا، بنابر اعالم پلیس آتالنتا 
در ایالت جورجیا این مادر دو پســر دو ساله 

و یکســاله خود را داخل فر گذاشته و آن را 
روشن کرده و سپس تصاویر این اقدام خود 

را براى همسرش فرستاده است.
پلیس آتالنتا اعالم کرد: شــواهد حاکى از 
آن اســت که این زن 24 ساله دو فرزندش 
را کشــته و اکنون به دو فقــره قتل متهم 

شده است.
دوستان و اعضاى خانواده این زن به پلیس 
گفته اند که او به بیمارى روانى مبتال بوده 

است.
هنوز علت دقیق مرگ این دو کودك به طور 
رسمى تأیید نشده و پلیس در انتظار نتایج 

کالبدشکافى است. 

مادرى 2 فرزندش را زنده پخت! 

اعتراض دقیقه نودى
قاتل بنیتا به حکم قصاص

رئیس پلیس دشتستان استان بوشهر از دستگیرى سارق کیف قاپ با ده فقره سرقت در 
این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ سید جواد رضوى در تشــریح خبر گفت: در راســتاى مبارزه و برخورد قاطع 
با ســرقت و در پى وقوع چند فقره کیف قاپى در سطح شــهر برازجان تالش وسیع و 
گسترده اى جهت شناسایى و دستگیرى سارق یا سارقان وکشف سرقت هاى احتمالى 
آغاز شد. وى افزود: با تحقیقات میدانى انجام شــده و تجزیه و تحلیل اخبار و اطالعات 
واصله توسط مأموران پلیس آگاهى، سارق شناسایى و پس از هماهنگى با مقام قضائى 
دستگیر و براى انجام تحقیقات به پلیس آگاهى منتقل شد. این مقام انتظامى اظهار داشت: 
متهم در تحقیقات و بررسى هاى به عمل آمده و در مواجهه با شواهد و قرائن ارائه شده از 
سوى مأموران به ارتکاب ده فقره کیف قاپى از بانوان در شهر برازجان اعتراف کرد و پس 
از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات جهت سیر مراحل قانونى تحویل مراجع قضائى شد. 

مرد صاحبخانه با گذشت 
دو ماه از مرگ دختر مستأجر به عنوان 

تنها مظنون پرونده بازداشت شد.
اوایل مرداد امســال خانواده اى با حضور در اداره پلیس آگاهى تهران اعالم 

کردند دختر 36 ساله خانواده ناپدید شده است. شاکى به افسر تحقیق گفت: «دخترم ساکن تهران 
است و در شرکتى کار مى کند. قرار بود تا دو هفته دیگر براى زندگى به آلمان برود که ناپدید شد. تلفن همراهش خاموش است 

و همخانه اش نیز از او خبرى ندارد.» 
با دستور بازپرس سجاد منافى آذر، رئیس شعبه سوم دادســراى جنایى تهران تحقیقات پلیسى ادامه یافت تا اینکه جسد دختر 
گمشده چند روز بعد در مسیل آب محله خواجه عبدا... تهران کشف شد. این درحالى بود که پزشکى قانونى احتمال قتل دختر 
جوان را مطرح کرد. با گذشت دو ماه مأموران به سرنخ هایى دست یافتند که نشان مى داد، او با مرد صاحبخانه اش تلفنى در ارتباط 

بوده و آخرین بار هم با او دیده شده است.
شامگاه دوشنبه مرد صاحبخانه به عنوان تنها مظنون در مرگ او بازداشت شد. متهم به افسر تحقیق گفت: «کارمند یک شرکت 
مخابراتى هستم. خانه اى داشتم که یکسال و نیم پیش دختر فوت شــده همراه دخترى آن را اجاره کردند. پس از مدتى به هم 
عالقه مند شدیم و ارتباط دوستانه ما شکل گرفت. قرار بود او به آلمان سفر کند، اما دو هفته قبل از سفرش ناپدید شد. بعد از ده روز 
در تماس تلفنى با خانواده اش متوجه شدم او تصادف کرده است. زمانى که بازداشت شدم متوجه شدم مرگ او مشکوك است.»

تحقیقات پلیسى از تنها مظنون پرونده براى رازگشایى از مرگ دختر جوان ادامه دارد. 

سد دختر جوان
صاحبخانه دستگیر شدراز کشف ج

دستگیرى عامل 10 کیف قاپى در دشتستان

قاتل جوانى که قرار بود در شــهرکرد به دار مجازات آویخته شــود، با 
بخشش خانواده مقتول در پاى چوبه دار به شرط حفظ چند جزء از قرآن 

کریم از مرگ نجات یافت.
عضو شوراى اسالمى شهرکرد گفت: دو ســال قبل در یک نزاع دسته 
جمعى «محمدرضا صالحیان» قاتل 27 ساله، «اسدا... شفیعى» 54 ساله 

را به قتل رساند.
فرهاد رئیسى دهکردى افزود: پس از مدتى حکم اعدام قاتل صادر و قرار 
شد اعدام شــود. وى تصریح کرد: به همین منظور معتمدان و دو تن از 
اعضاى شوراى اسالمى شهرکرد در محل زندان حضور یافتند و با اولیاى 
دم شــامل برادر و مادر مقتول که خانواده اى متدین و ارزشى هستند، 
مذاکره کردند و در نهایت، خانواده شــفیعى قبول کردند در صورتى که 

قاتل بتواند طى سه ماه چند جزء از قرآن کریم را حفظ کند و در رفتارهاى 
خود تغییر اجتماعى ایجاد کند، بخشیده خواهد شد.

قرآن،  نجاتبخش فرد اعدامى از چوبه دار شد

ابعاد جدید پرونده قتل وحشیانه پسربچه 2/5  ساله
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«میهال کاسینسکى»، استاد دانشگاه استنفورد اذعان 
داشته که مى توان به کمک هوش مصنوعى، جنسیت 

افراد را از طریق چهره خوانى پیش بینى کرد.
هوش مصنوعى همچنین با استفاده از تصاویر مى تواند 
جهت گیرى هاى سیاســى افراد، داشــتن IQ باال، 
داشتن رفتار مجرمانه، ویژگى هاى شخصیتى خاص و 
بسیارى از جزئیات و مشخصات فردى و شخصى فرد 

را تشخیص دهد.
به همین طریق این طرح مى تواند به لحاظ اجتماعى، 
فوق العاده کارآمد باشد و به روند پیشگیرى از جرائم 

کمک شایانى نماید.
کاسینســکى در یک مصاحبــه جامع، 

برنامه هــاى فوق العــاده و گاها 
ناســازگار فناورى تشخیص 

چهره را مطرح کــرد. وى 
انتظار دارد که این برنامه ها، 
در آینده اى نزدیک ارائه 

گردد.
کاسینســکى سئواالت 
اخالقــى پیچیــده اى 
در مورد از بیــن رفتن 

تدریجى حریم خصوصى 
و سوءاســتفاده احتمالى از 

هوش مصنوعــى در مورد 
اشخاص آســیب پذیر  مطرح 

کرد.
وى اذعان داشــت: «چهره، 

نمایانگر طریف وسیعى از عوامل مانند سابقه زندگى، 
عوامل رشد و سالمتى انسان است. چهره ها، اطالعات 
زیادى در مورد افراد مى دهد و برنامه هاى کامپیوترى 
پیچیده با استفاده از مجموعه داده هاى وسیع مى توانند 
از تمایالت و گرایش افراد پرده بردارد و ویژگى کلیدى 

افراد را با دقت باال تشخیص دهند.»
وى در ادامــه صحبت هــاى خود افــزود: «هوش 
مصنوعى گیدر کاسینســکى، الگوریتمى است که از 
تصاویر دوســت یابى آنالین براى ایجاد یک برنامه 
استفاده مى کند و مى تواند با بررسى تعدادى عکس، 
جنســیت و تمایالت افراد را با درصد باالیى تخمین 

بزند.»
اما هوش مصنوعــى چهره خوانى جدید، 
مى تواند با بررســى تصاویــر افراد، 
تمایالت سیاسى آنها را تشخیص 
دهد. بــر اســاس پژوهش هاى 
صورت گرفته، تمایالت سیاسى 
مى تواند با ژنتیک یا عوامل رشد 
مرتبط باشد و به تمایزهاى قابل 

توجه در چهره ها منجر شود.
کاسینســکى اشــاره کرد که در 
پژوهش هاى خود دریافته اســت 
کــه «محافظــه کاران از لیبرال ها 
جذاب ترند.» شاید به این خاطر باشد 
که افراد خوش چهره، مزایاى بیشترى 

دارند و زندگى را بهتر مى گذرانند .

شرکت وان پالس تولیدکننده انواع گوشى هاى هوشمند 
مى گوید برنامه هاى خود بــراى جمع آورى اطالعات 
کاربران را تغییر داده تا حریم شخصى و امنیت آنها بهتر 

حفظ شود.
این شرکت گوشــى ســاز چینى در هفته هاى اخیر با 
حمالت و اعتراضات شــدید کاربران ورسانه ها مواجه 
بــوده، زیرا انبوهــى از اطالعات خصوصــى کاربران 
گوشــى هاى تولیدى خود را جمع آورى و براى مقاصد 

تبلیغاتى و بازاریابى مورد استفاده قرار مى دهد.
در گوشــى هاى وان پالس از سیستم عامل خاصى به 
نام اکسیژن استفاده مى شود که نسخه اى تغییر یافته از 
سیستم عامل اندروید است و از قابلیت هاى خاصى براى 
جمع آورى اطالعات کاربران به طور خودکار برخوردار 

است. یکى از گوشى هاى وان پالس که به طور گسترده 
بدین منظور به کار گرفته شده وان پالس 5 است.

از جمله اطالعات شخصى جمع آورى شده بدین شیوه 
که باعث اعتراض شــدید کاربران شــده مى توان به
 شماره هاى همراه افراد، اطالعات شبکه هاى واى  فاى 

مورد استفاده  ودیگر اطالعات حساس اشاره کرد.
وان پالس مــى گوید از نگرانى ها و حساســیت هاى 
کاربران برخوردار اســت و به آنها تضمیــن مى دهد 
که اطالعــات خصوصى و داده هایشــان را ایمن نگه 
مى دارد و هدف از این کار تنها بهبود خدمات ارائه شده 
بوده اســت. این شــرکت قبال هم تصریح کرده بود با 
مراجعه به بخش تنطیمات مى توان قابلیت ارسال این 

اطالعات را متوقف کرد. 

جراحان براى انجام برخى اعمال جراحى نیاز به اجراى 
دقیق برخى فرآیندها دارند و استفاده از روبات ها مى تواند 

به آنها در این زمینه کمک کند.
 Senhance نام یک دستیار روباتیک است که مى تواند 

به جراحان براى دسترســى به برخى نقاط دشوار بدن 
کمک کند و دقت جراحى را بیش از گذشته افزایش دهد.

روبات یادشده که تأییدیه هاى الزم را هم دریافت کرده، 
مى تواند با دقتى در حد چند میلیمتر به انجام برخى اعمال 
جراحى در بدن انســان کمک کند و استفاده آزمایشى 
از آن در 150 عمل جراحى نتایجى درخشان به همراه 

آورده است. دقت این روبات معادل دقت روبات داوینچى 
توصیف شده که براى انجام برخى اعمال جراحى مربوط 

به زنان مورد استفاده بوده است.
این روبات از قابلیت ردگیرى آنى چشم جراح براى کمک 
به او و همینطور ارسال آنى بازخورد فعالیت هاى انجام 
شده در حین جراحى برخوردار است و مشاهده نماى سه 
بعدى محیط جراحى را با استفاده از دوربین خود ممکن 
مى کند. انتظار مى رود در آینده نزدیک استفاده از این 
نوع روبات ها به طور چشــمگیرى در اتاق هاى عمل 

متداول گردد.

نام«بیبــى  بــه  اســتارتاپ  یــک  تازگــى  بــه 
گلیمپس»( BABYGlimpse) راه اندازى شــده که 
از DNAبراى پیش بینى ویژگى هایى که یک کودك به 

ارث مى برد استفاده مى کند.
ما داراى دو نسخه از هر ژن هستیم، زیرا  از هر یک از والدین 
خود یک نسخه را به ارث مى بریم و این دو ژن براى تشکیل 

ما با یکدیگر ادغام مى شوند.
اما حتى صفات ظاهرى ســاده نیز بر اساس DNA قابل 
تشخیص نیستند زیرا به عنوان مثال تغییرات ژنتیکى که 
سالیان قبل رخ داده اســت علت اصلى رنگ آبى در چشم 

انسان است.
محققان این شرکت ادعا مى کنند که از یادگیرى ماشینى و 
شبکه هاى عصبى براى ایجاد دقیق ترین نمرات خطر پلى 

ژنیک(چند ژنى) استفاده کرده اند.

به عبارت دیگر، آنها از الگوریتم هاى فانتزى براى پیش بینى 
اینکه چگونه تمام ژن هاى مختلف شــما ممکن است با 
ژن هاى شریک زندگى شــما ارتباط برقرار کنند، استفاده 

کرده اند.
این شرکت مى گوید که در این روش جدید ویژگى هایى از 
قبیل ظاهر فیزیکى و اجدادى و همچنین چیزهایى مانند 
آلرژى و شخصیت مورد بررسى قرار مى گیرد و به جاى اینکه 
بگویند که شما و همســرتان قطعا یک بچه با چشم هاى 
آبى خواهید داشت، مى گویند که به احتمال 50درصد آنها 
داراى چشم هاى آبى خواهند بود و نسبت به چه چیزهایى 

حساسیت خواهد داشت.
با این حال، این شرکت پیش از این اعالم کرده که فناورى 
جدید آنها نباید چیزى فراتر از یک سرگرمى براى والدین 

باشد.

Prison Run and Gun  بازى جدید، جالب و ســرگرم 

کننده با طراحى و ساخت فوق العاده در سبک بازیهاى 
اکشن از Quantized Bit براى اندروید است که با قیمت 
2,99 دالر در گوگل پلى عرضه شده و تا به امروز بیش 
از 10 هزار بار توســط کاربران اندرویدى سراسر جهان 
دریافت شــده و از محبوب ترین ها به شــمار مى رود . 
 Prison Run همانطور که از لوگو و اسکرین شات بازى
and Gun مشخص است با یک بازى پیکسلى و پلتفرمر 

مواجهید که در آن شما در نقش یک زندانى باید تالش 
بکنید تا بتوانید از این مکان ناخوشایند به بیرون فرار کنید! 

در صفحه دو بعدى، کنترل زندانى در دستان شماست به 
طورى که با دکمه هاى لمسى سمت چپ صفحه نمایش 
مى توانید به دو طرف حرکت کنید و با سه دکمه موجود 
در سمت راست بپرید، شلیک کنید و سالح ها را بردارید و 
یا بیندازید! در مسیر فرار شما از زندان با طیف گسترده اى 
از موانع روبرو میشوید که میخواهند شما را از فرار باز نگه 
دارند اما شما با قدرت روى خواسته تان ایستاده اید و قصد 
فرار دارید! اگر از عالقه مندان به بازیهاى پیکسلى، جالب 
و خوش ساخت با گیم پلى اعتیادآ ور هستید به هیچ وجه 

Prison Run and Gun را از دست ندهید!

  BlackBerry Camera عنــوان برنامه اى فوق العاده 
براى ثبت عکس و ضبط فیلم با کیفیت باال مى باشد که 
توسط شرکت معتبر BlackBerry Limited توسعه و در 
مارکت بزرگ گوگل پلى منتشــر شده است. تنظیمات 
حرفه اى موجود در ایــن دوربین کاربــران را قادر مى 
سازد تا از نهایت خالقیت خود در عکاسى استفاده کرده 
و تصاویرى منحصر به فرد را به ثبت برسانند. فوکوس 
به صورت کامال خودکار تنظیم شــده و مى توانید انواع 

فیلتر هاى زنده را بر روى تصاویر خود اعمال کنید. بهتر 
است به راحتى از کنار تصاویر ســلفى پاناروما نگذرید و 
با اســتفاده از این قابلیت منحصر به فرد دوستان خود را 
شگفت زده کنید. بهتر است بدانید که امکان ضبط فیلم با 
کیفیت  4k موجود است و تمامى فیلم ها با  fps  60ذخیره 
مى شوند! اگر به دنبال یک اپلیکیشــن جالب دوربین 
هستید به هیچ وجه BlackBerry Camera را از دست 

ندهید!

رامین مشکاه

 شبکه نوظهور ِمش با مزیت هاى فراوانى که به همراه دارد 
مى تواند انقالب بزرگى در نحوه ارتباطات و استفاده از اینترنت 

ایجاد کند. 

تعریف شبکه مش
در یک شبکه معمولى وایرلس، روتر وایرلس به مودم وصل 
مى شود و شروع به انتشار سیگنال براى دستگاه هاى دیگر 
مى کند. اگر سیگنال ضعیف باشــد، از یک ریپیتر استفاده 
مى شود تا طیف پوشش دهى سیگنال هاى روتر را افزایش 

دهد. در یک شبکه، تنها روتر است که دیتا توزیع مى کند.
اما، شبکه مش کامال متفاوت است. این شبکه داراى چندین 
نود نسبتا کوچک است. در این شبکه، هر کدام از نودها به نوبه 
خود دیتا را تقویت کرده و در توزیع و انتشار این دیتا در سطح 
شبکه مشارکت مى کنند. شبکه مش در هر دو شبکه باسیم 
و وایرلس قابل استفاده اســت، اما معموال براى ارتباطات 
وایرلس به کار مى رود. این نودها نه تنها در توزیع دیتا مشارکت 
دارند، بلکه با یکدیگر هم در ارتباط هستند. صدها نود متصل 
روى شبکه مى توانند اتصال شــبکه را به اشتراك بگذارند. 
یعنى، فضایى که این نوع شــبکه پوشــش مى دهد خیلى 
بزرگ تر از فضایى است که شبکه هاى معمولى و سنتى با 

تکیه بر روترهاى وایرلس پوشش مى دهند.
نودهاى مش در حقیقت توزیع کننده هاى کوچک رادیویى 
هستند که مشــابه روترهاى وایرلس عمل مى کنند. این 
 ab 802.11نودها از استانداردهاى معمول واى فاى مانند

استفاده مى کنند.

دو نوع شبکه مش وجود 
دارد: آن هــا مى توانند بــا یکى از 

روش هاى روتینگ یا فالدینگ پیام ها را تقویت و ارســال 
کنند. در روش فالدینگ یا سیل آسا سیگنال به همه نودها 
ارسال مى شود. اما در روتینگ، پیام ها در طول یک مسیر و 
با پرش از یک نود به نود دیگر ارســال مى شوند تا سرانجام 
به مقصد موردنظر برسند. نودها به گونه اى برنامه ریرى شده اند 
که نرم افزار به آن ها مى گوید که چگونه در یک شبکه بزرگ تر 
با یکدیگر در تعامل باشند. روش روتینگ دینامیک به نودها 
کمک مى کند تا خودشان به صورت خودکار سریع ترین و 
امن ترین مسیر را براى عبور دیتا انتخاب کنند. هر نود حاوى 
یک نرم افزار خود-ترمیم است. در شبکه هاى بزرگ معموال 
بیشتر از یک مسیر در دسترس اســت. این ترکیب باعث 

مى شود تا روش روتینگ نسبتا اطمینان پذیر باشد.

مزیت ها
بزرگ ترین مزیت شــبکه مش کوچک بودن نودهاست و 
این که مى توانند واقعا وایرلس باشــند. در این شبکه، فقط 
یک نود به مودم وصل مى شود و سیگنال اینترنت را توزیع 
مى کند. سایر نودها تنها به یک منبع تغذیه نیاز دارند. خانه ها و 
شرکت هاى کوچک مى توانند نودها را در جاهایى که سیگنال 
اینترنت ضعیف است اســتفاده کنند، اما حتما باید نزدیک 
به پریز برق باشند. براى کاربردهاى بزرگ تر مى توان از باترى 
و پنل هاى خورشیدى استفاده کرد.اگر قرار است نودها در 

فضاى بیرونى قرار گیرند 
باید از شیلدهاى مقاوم در برابر شرایط 
سخت آب وهوایى اســتفاده کرد. اندازه کوچک این نودها 

باعث مى شود تا بتوان از آن ها در هر جایى استفاده کرد.
یکى دیگر از مزیت هاى شــبکه مش سیگنال هاى قوى 
است. هر چه فاصله بین دستگاه و نزدیک ترین نود وایرلس 
کم شود، قدرت سیگنال بیشــتر مى شود. از جمله نام هاى 
معروفى که در حال حاضر شــبکه هاى مش خانگى تولید 
مى کنند مى توان از لینک ســیس Velop، نت گیر اوربى، 

گوگل واى فاى و ایرو نام برد.

مصارف خانگى
محبوبیت شــبکه هاى مش بــراى مصــارف خانگى و 
کســب وکارها روزبه روز در حال افزایش است. خانه هاى 
بزرگى که تا پیش از این پوشــش دهى اینترنت در آن ها با 
استفاده از شبکه هاى قدیمى و مرسوم دشوار بود به کمک 
شبکه هاى مش از پوشش مناسب و قدرت کافى برخوردار 
خواهند بود. هم چنیــن، خانه هایى که داراى چندین طبقه 
هستند یا به دلیل استفاده از مواد فلزى یا بتنى به عنوان یک 
مانع در برابر ســیگنال اینترنت عمل مى کنند با استفاده از 
شبکه مش به راحتى از سرویس اینترنت بهره مند مى شوند. 
سازندگان محصوالت شبکه در حال تولید نودهایى هستند 
که هم از نظر شکل ظاهرى زیبا هستند و هم این که با محیط 

داخلى خانه سازگارى دارند.

نصب، راه اندازى و استفاده از شبکه هاى مش فوق العاده 
ساده اســت. براى راه اندازى آن، حتى به کامپیوتر هم نیاز 
ندارید. تنها کافى اســت اسمارت فون داشــته باشید. این 
شبکه ها معموال با یک اپ رایگان همراه هستند که شما را 
در مراحل نصب راهنمایى مى کنند. یکى از نکات جالب این 
اپ، توانایى آن در تعیین محل قرارگیرى هر نود به منظور 
حداکثر پوشش اســت. خیلى از آن ها به طور خودکار کانال 
واى فاى و باند رادیو را براى بهترین حالت اســتفاده فراهم 
مى کنند. مدیریت این شبکه ها با اســتفاده از اسمارت فون 
خیلى ساده اســت. به کمک اپ تمام دستگاه هاى شبکه 
را مشــاهده مى کنید و هیچ فرآیند پیچیده و سختى وجود 
ندارد. در برخــى از موارد مى توانید با تکان دادن دســت یا 
فشردن یک دکمه به دستگاه هاى موجود در شبکه اولویت

 بدهید.

سایر کاربردها
کاربردهاى شــبکه هاى مش نامحدود اســت. شهرها و 
شهردارى ها با استفاده از این شــبکه قادر به پوشش تمام 
نقاط شهر هســتند. مکان هاى دورافتاده، دور از دسترس 
و کشورهاى در حال توســعه از جمله جاهایى هستند که 
شبکه مش در آن ها کاربرد فراوانى دارد. این شبکه ها قادر 
به مدیریت حجم عظیمى از دیتا هستند. در نتیجه، دانشگاه ها، 
بیمارستان ها و هتل ها بیشترین منفعت را از راه اندازى این 
شبکه مى برند. از آن جایى که، نصب و راه اندازى آن ها ساده 
است براى رویدادهاى موقت مانند همایش ها، کنسرت ها 
و مسابقات ورزشــى کاربرد زیادى دارند. مطمئنا در آینده 
نزدیک شاهد استفاده بیشتر از شبکه هاى مش در بخش هاى 

مختلف خواهیم بود.

رامین مشکاه

 شبکه نوظهور ِمش با مزیت هاى فراوانى که به همراه دارد 
مى تواند انقالب بزرگى در نحوه ارتباطات و استفاده از اینترنت 

دو نوع شبکه مش وجود ایجاد کند. 
دارد: آن هــا مى توانند بــا یکى از 

فضاى بیرونى قرار گیرند 
باید از شیلدهاى مقاوم در برابر شرایط 

نصب، راه اندازى و استفاده از شبکه هاى مش فوق العاده 
ساده اســت. براى راه اندازى آن، حتى به کامپیوتر هم نیاز 
ندارید. تنها کافى اســت اسمارت فون داشــته باشید. این 
شبکه ها معموال با یک اپ رایگان همراه هستند که شما را 
در مراحل نصب راهنمایى مى کنند. یکى از نکات جالب این 
اپ، توانایى آن در تعیین محل قرارگیرى هر نود به منظور 
حداکثر پوشش اســت. خیلى از آن ها به طور خودکار کانال 

انقالب بعدى صنعت شبکه و ارتباطات در راه استانقالب بعدى صنعت شبکه و ارتباطات در راه است

هوش مصنوعى
 سیاست ها و IQ را تشخیص مى دهد

چهره کودکتان را پیش از به دنیا آمدن ببینید!

هاى عصبى براى ایجاد دقیق ترین نمرات خطر پلى 
(چند ژنى) استفاده کرده اند.

جدید آنها نباید چیزى فراتر از یک سرگرمى براى والدین
باشد.

بازى اکشن «فرار از زندان» اندروید !

اپلیکیشن دوربین بلک برى اندروید

کاسینســکى در یک مصاحبــه جامع، 
برنامه هــاى فوق العــاده و گاها 

صخیص ناســازگار فناورى تش
ىىىىىىىى وىى چهره را مطرح کــرد.
انتظار دارد که این برنامه ها، 
در آینده اى نزدیک ارائه 

گردد.
کاسینســکى سئواالت 
اخالقــى پیچیــده اى 
در مورد از بیــن رفتن

تدریجى حریم خصوصى 
و سوءاســتفاده احتمالى از 

هوش مصنوعــى در مورد 
اشخاص آســیب پذیر  مطرح 

کرد.
وى اذعان داشــت: «چهره،

بزبزند.»
اما هوش مصنوعــى چهره خوانى جدید، 
ممى تواند با بررســى تصاویــر افراد، 
تتمایالت سیاسى آنها را تشخیص 
دهد. بــر اســاس پژوهش هاى 
صورت گرفته، تمایالت سیاسى 
مىتواند با ژنتیک یا عواملرشد 
مرتبط باشد و به تمایزهاى قابل 

توجه در چهره ها منجر شود.
ککاسینســکى اشــاره کرد که در

پپژوهش هاى خود دریافته اســت 
ککــه «محافظــه کاران از لیبرال ها 
جذاب ترند.» شاید به این خاطر باشد 
که افراد خوش چهره، مزایاى بیشترى 

دارند و زندگى را بهتر مى گذرانند .

سازنده موبایل چینىتغییر روش  سازنده موبایل چینىتغییر روش 
 براى حفظ حریم شخصى کاربران

افزایش دقت جراحى هاى پزشکى با یک روبات
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منبع: ایسنا

منبع: تسنیم 

منبع: خبرگزارى صدا و سیما 

منبع: خبرگزارى جمهورى اسالمى 

منبع: مهر 

منبع: میزان 

منبع: تسنیم

منبع:  ایرنا 

«قورى گل» (تاالب خشک) در 30 کیلومترى جنوب شرق تبریز و در 15 کیلومترى غرب شهر بستان آباد قرار 

جارى ناشى از برف و باران و چشمه هاى زیرزمینى 
ن کننده آب این تاالب از آب هاى 

گرفته است. منابع تأمی

فصلى، داراى اهمیت ملى و 
ن تاالب به دلیل پذیرا بودن شمارى از پرندگان حمایت شده مهاجر 

است. ای

بین المللى است.  

گشایش 
نمایشگاه مشترك 
آثار باستانى ایران 

و ارمنستان 
در تهران

«سوسن رشیدى» دختر 
کوچ نشین از ایل «زوله» عشایر 
کرمانشاه، 11  دوره قهرمان کیک 
بوکسینگ زنان کشور است و در 

حال حاضر براى مسابقات برون مرزى 
تمرینات فشرده اى را انجام

 مى دهد. با وجود سختى هاى زندگى 
کوچ نشینى و رفت و آمد فصلى در 

بین استان هاى کرمانشاه و خوزستان 
و از طرف دیگر مخالفت هاى خانواده، 
سوسن همواره با عشق و عالقه به 

ورزش خود ادامه داده است.

نمایشگاه تلکام 
2017 در تهران

روستاى «شاه شهیدان» در 60 کیلومترى شهرستان رودبار واقع شده است. این روستا 
از غرب به صخره بلند و زیباى «اسپهبدان» و کوه «درفک خورگام» ختم مى شود. صخره 

اسپهبدان با چشم انداز زیبا و منحصر به فرد در ضلع غربى روستا قرار دارد و با صعود به 
باالى آن تمام مناطق جلگه اى گیالن مشاهده مى شود.

آبگرفتگى معابر قائمشهر

رقابت بسکتبال 
تیم هاى دانشگاه 

آزاد و پدافند رعد 
خوزستان

بدون شرح


