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انگلیسى ها در ایران اسکى مى کنند!

مزایاى خوردن شکالت آغاز پیش فروش بلیت اتوبوس براى  اربعین افزودن مواد نگهدارنده به ُرب هاى غیرمجاز با بیل!راز قتل«کندى» فاش مى شود؟   زعفران کیلویى 400 هزارتومان ارزان شد سالمتاستاناجتماع اقتصاد
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چرا ذوب آهن
 با دستور استاندار

 باید به نقش جهان برود؟

پیچیدگى حضور زنان 
در ورزشگاه ها 

جهانگیرى:
 اصرار بر حذف دالر 

داریم

آمار تجارت اصفهان با کاهش 
روبه رو شده است

جریمه نبستن کمربند ایمنى 
چقدر است؟
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ناگفته هاى پدر اهورا 
از زندگى و طالق 

سقوط 2 دختر از پل چمران

قلعه نویى مى تواند شرایط را تغییر دهد اگر...قلعه نویى مى تواند شرایط را تغییر دهد اگر...
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جهان نما

خرید جنگنده 
سوخو 30 
منتفى نیست
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جانشین فرمانده کل ارتش مى گوید: رایزنى ها با 
طرف روسى براى کسب 
موافقت به منظور خرید 

جنگنده سوخو 30 را 
ادامه مى دهیم اما فعًال 
قطعنامه هاى سازمان 

ملل مانع این کار 
هستند.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد 
مبارزه با مواد مخدر کشور در کنفرانس 

خبرى در شیراز تأکید کرد: اعتیاد 
آسیب اول کشور است و متأسفانه با 

این همه تالش، نتیجه مطلوب 
کسب نشده است. برخى 
متولیان کشور در گذشته 

نسبت به مواد مخدر ...
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چه تعداد از 
معتادان ایرانى 
تحصیالت 
دانشگاهى 
دارند؟

گزارش روزنامه دیلى تلگراف از یک سرمایه گذارى متفاوت  

اینترنتاینترنت اشیاء، ارزش اشیاء، ارزش
 کسب  وکارها را چندبرابر مى کندچندبرابر مى کند

اکبر عبدى هم 12
وارد
 برنامه هاى 
گفتگومحور
 شد!

دىهاکبر عبدى هم  ع ماک ى ب بر
رواردوارد و
هاى برنامه هاى  ه  برنامه هاىنا
رگفتگومحور ح ورگفتگ و
!شد! شد!

بوبو

1212

10

آندرانیک آندرانیک 
درنزدیـــکى درنزدیـــکى 
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رئیس شــوراى- فرهنگى اجتماعى زنــان و خانواده با 
اشاره به جلساتى که در این شــورا براى تصمیم گیرى 
در خصوص حضور زنان در ورزشگاه ها در حال برگزارى 
است، گفت: رویکردهاى مثبتى نسبت به حضور زنان و 
خانواده ها در ورزشــگاه ها وجود دارد اما حضور زنان به 
عنوان تماشاگر با پیش شرط  هایى براى مناسب سازى 
ورزشگاه ها و فراهم کردن شرایط سالم و امن براى آنها 

همراه خواهد بود.
زهرا آیت اللهى در گفتگو با ایســنا، اظهار داشــت: در 
جلسه اى که هفته گذشته برگزار شد، افراد با دیدگاه هاى 
متفاوتى در این زمینه حضور یافتند. در پایان این جلسه با 

مشخص شدن پیچیدگى هایى که در این خصوص وجود 
دارد، به این نتیجه رسیدیم که تصمیم گیرى در این مورد 
آنقدرها هم ساده نیست. حضور زنان در ورزشگاه ها ابعاد 
مختلفى دارد که نمى توان آن را تنها از یک زاویه دید. در 
جلسه اى که هفته آینده برگزار خواهد شد این موضوع به 

مصوبه اى قطعى خواهد رسید.
وى با اشاره به لزوم رصد زیرساخت هاى الزم براى حضور 
زنان در ورزشــگاه ها، افزود: اگر بخواهیم شاهد حضور 
زنان در ورزشگاه ها باشیم حتماً باید زیرساخت هاى الزم 
مثل سالن هاى مناسب و وسایل حمل و نقل ایمن براى 

تسهیل رفت و آمد زنان وجود داشته باشد.

جانشــین فرمانده کل ارتش مى گوید: رایزنى ها با طرف 
روسى براى کسب موافقت به منظور خرید جنگنده سوخو 
30 را ادامه مى دهیم اما فعًال قطعنامه هاى سازمان ملل مانع 

این کار هستند.
امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در گفتگو با تسنیم اظهار 
داشت: مبناى خرید جنگنده، نوسازى ناوگان نیروى هوایى 
ارتش اســت. ما بنا داریم ناوگان نیــروى هوایى ارتش را 
نوسازى کنیم. با طرف روسى هم صحبت شد و موافقت هم 
شد اما قطعنامه 2231 سازمان ملل مانع شد که این کار انجام 
شود. ولى رایزنى ها با طرف روسى براى کسب موافقت به 

منظور خرید جنگنده سوخو 30 را ادامه مى دهیم.

وى در پاسخ به این سئوال که آیا نیروهاى ارتش در آموزش 
دادن نیروهاى ارتش سوریه نقش داشته اند؟ گفت: بچه هاى 
ما مستقًال کارى را انجام ندادند. قرارگاه سپاه قدس در آنجا 
بود و نیروهاى ما مأمور به قرارگاه سپاه قدس بودند. یعنى 
متولى آموزش در سوریه و عراق، سپاه قدس است بچه هاى 
ما زیر نظر سپاه قدس کار انجام مى دهند و مستقًال کارى 
را انجام نمى دهند. جانشین فرمانده کل ارتش تصریح کرد: 
نیروهاى ارتش حاضر در سوریه در بحث آموزش هم دخیل 
بودند چون حضور مستشــارى براى آموزش است، یک 
حوزه هایى تعمیرکار هم فرستادیم براى تعمیر تانک ها اما با 

نظر سپاه قدس انجام شد. 

پیچیدگى حضور زنان در 
ورزشگاه ها 

خرید جنگنده سوخو 30 
منتفى نیست

آمریکایى ها را منع نکردیم
معـاون اول رئیـس جمهـورى بـه دیدار    ایرنا |
خود بـا رهبرمعظم انقـالب در هفتـه دولت اشـاره کرد 
و گفـت: در هفته دولـت در خدمـت رهبـرى بودیم که 
فرمودنـد با تمـام دنیا روابطمـان را گسـترش دهیم که 
البته به اسـتثناى یـک کشـور و یک رژیم کـه موضوع 
خاصى دارد؛ ما با هیچ کشـورى مشـکلى براى توسـعه 
روابط نداریم. اسـحاق جهانگیرى یادآور شد: البته از آن 
دو، یکى را اصًال به رسـمیت نمى شناسیم و دیگرى که 
خود نیامده با اقتصاد ایران کار کند. جهانگیرى ادامه داد: 
آمریکایى ها خودشان، خودشان را از اقتصاد ایران محروم 
کردند و ما هیچوقت به آمریکایى ها نگفتیم که در اقتصاد 

ایران وارد نشوند.

دختر ایرانى، وزیر امارات شد
   جام جم آنالین | «محمـد بـن راشـد آل 
مکتوم»، نخسـت وزیر امـارات و حاکم دبـى در صفحه 
توییتر خود از تعیین وزیران جدید و ایجاد وزارتخانه  هاى 
جدید در این کشور خبر داد. بنا بر این گزارش، ساره امیرى 
که اصالتاً بلوچ و ایرانى است به عنوان وزیر علوم پیشرفته 
حکم گرفت. طایفه امیرى و بسـیارى دیگـر از طوایف 

بلوچستان ایران مقیم کشورهاى عربى هستند.

لنگر انداختن 
رزمناوهاى ایرانى در روسیه 

ناوگروه جمهورى اسـالمى ایران شامل    ایرنا |
چند رزمناو در آب هاى بندر مخاچ قلعه پایتخت جمهورى 
داغستان فدراسیون روسیه در کناره شمال غربى دریاى 
خزر لنگر انداختند. خبرگزارى «اسـپوتنیک» روز شنبه 
اعالم کرد: کشـتى هاى جنگى نیروى دریایـى ایران از 
جمله ناوشکن دماوند و موشک انداز پیکان در سفر غیر 
رسـمى وارد آب هاى خزرى روسیه شدند. برپایه برنامه 
اعالم شده، فرماندهان نظامى ایران در این سفر دریایى 
با فرماندهى نیروى دریایى خزر روسـیه و «واسیلیف»، 

رئیس جمهورى داغستان دیدار و مذاکره خواهند کرد.

کار من نبود
  تسنیم| محمد نهاوندیان، معـاون اقتصادى 
رئیس جمهور در واکنش به خبرى که وى را عامل معرفى 
درى اصفهانى به تیم مذاکرات هسـته اى معرفى کرده 
بود، با تکذیب ایـن خبر اعالم کرد: به نحـوى نامربوط، 
اشـاره به خبر جعلى معرفى آقاى درى از سوى اینجانب 
به تیم مذاکره کننده هسته اى شده که بى پایه و نادرست 
است. وزارت خارجه صریحاً اعالم کرده است که ایشان 
به عنوان کارشناس بانکى «معرفى شده از سوى بانک 
مرکزى»، مورد مشورت تخصصى تیم مذاکره قرار گرفته 
است و وزارت اطالعات، به عنوان دستگاه مسئول امنیتى 
کشور، رعایت همه مالحظات امنیتى در مذاکرات را به 

عهده داشته و تأیید کرده است.

امروز 
جلسه دوم دادگاه بقایى 

طبـق اعـالم    باشگاه خبرنگاران جوان |
قبلى دادگاه رسـیدگى به پرونده حمید بقایى امروز(یک 
شنبه) در دادگاه کیفرى استان تهران به صورت غیر علنى 
برگزار مى شود. 25 مهر ماه جلسه اول دادگاه بقایى برگزار 
شد، وى در پایان دادگاه در جمع خبرنگاران، گفت: رئیس 
دادگاه تأکید بسـیارى بر عدم انتشـار محتویات جلسـه 
دادگاه داشت. بقایى با بیان اینکه ما براى دفاع از خود هیچ 
چیزى کم نداریم و این پرونده را سیاسى مى دانیم، ادامه 
داد: کامًال مشخص است که این پرونده سیاسى است و 

امیدواریم که قوه قضائیه عادالنه رفتار کند.

صداوسیما علیه شوراست؟ 
  ایلنا | رئیس شـوراى شـهر تهران تأکیـد کرد 
که اخبار شـورا در صدا و سیما پوشـش داده مى شود، اما 

نه صورت کامل. 
محسـن هاشـمى رفسـنجانى گفـت: بـه طـور مثـال 
شوخى هاى اعضا در جلسات شوراى شهر در صداوسیما 
به درستى منعکس مى شود، اما در سایر موضوعات این 

کار به طور کامل صورت نمى گیرد.

توئیتر

مترجم: رضا رضایى
چه کسى واقعًا «جان اف کندى» را کشت؟ اسناد دولتى 
که قرار است به زودى منتشــر شوند، ممکن است همه 

جواب ها را در خود داشته باشند. 
دهه ها از ترور جان اف کندى، ســى و پنجمین رئیس 
جمهور ایاالت متحده  آمریــکا در 22 نوامبر 1963 در 
شهر داالس مى گذرد، با این حال حقیقت این واقعه هنوز 
در هاله اى از ابهام است و فرضیه ها براى توطئه سازان 
بسیار زیادند. در سایه این فرضیات، از سازمان سیا گرفته 
تا شوروى و فرماســونرها به عنوان عوامل قتل کندى 
همگى زیر ذره بین قرار دارند. ولى ماه جارى میالدى، 
با آزادشدن مجموعه مستندات ترور جان اف کندى (که 
در سال 1992 مصوب شد گردآورى شود) ممکن است 

گمانه زنى ها به پایان برسد.
همه مستندات دولتى ترور جان اف کندى باید بعد از 25 
سال در دســترس عموم قرار گیرد و در آرشیو هاى ملى 
ثبت شود، که بر این اساس زمان آن، 26 اکتبر 2017 (4 

آبان 1396) خواهد بود.
هیئت بازنگرى مستندات ترور بیش از 40 هزار مدرك را 
گرد آورى و فهرستى از آن تهیه کرده که بسیارى از این 

شواهد اولین بار در 17 اکتبر دیده مى شوند.
مجله «پلیتیکو» و بقیه مؤسسات خبرى بر اساس قانون 
آزادى دسترسى به اطالعات ایالتى در فوریه سال 2016 
فهرستى از عناوین 3063 مدرکى که قرار است منتشر 
بشود را چاپ کردند و در جوالى سال گذشته هم بعضى 

از این مدارك منتشر شد.
از آنجا که بسیارى از مدارك در ارتباط مستقیم با مرگ 
جان اف کندى نیســتند، همزمان با انتشــار این اسناد، 
انتظار مى رود مدارکى از عملیات سّرى در کوبا و تأثیرات 
سازمان هاى جاسوســى ایاالت متحده در طول جنگ 

سرد هم منتشر شود.
با این حال «مارتا مورفى»، رئیس شاخه دسترسى ویژه 
آرشیو ملى ســال پیش به پلیتیکو گفت: «من صادقانه 

مى گویم کًال چیزى در مورد ترور پیدا نخواهد شد.»
البته از طرفى هم ممکن است جهان همه مستندات در 
مورد جان اف کندى را ندیــده و این مجموعه همچنان 

مخفى نگه داشته شود. مثًال «دونالد ترامپ» مى تواند 
تصمیم بگیرد که انتشار این اسناد تهدیدى براى امنیت 
ملى ایاالت متحده است که در این صورت این مدارك 

هرگز روشنایى روز را نخواهند دید.
اما اگر این اسناد منتشر شود، باید انتظار داشته باشیم چه 

چیزهاى بیشترى درباره ترور جان اف کندى بدانیم؟
1-اطالعاتى جدید در مورد «لى هاروى اوسوالد»

اوسوالد در نیروى دریایى آمریکا خدمت مى کرد اما در 
سال 1959 قبل از بازگشت به آمریکا به طرف شوروى 
تغییر موضع داد. ادعا شده اوسوالد به تنهایى این قتل را 
انجام داده است و هفته ها پیش از ترور به مکزیک سفر 
کرده تا آنطور که ادعا شده است یک ویزاى سیاحتى به 

مقصد کوبا بگیرد.

تلگرافى از ســفارت آمریکا در مکزیک فقط یک هفته 
بعد از ترور کندى به وزارت کشور آمریکا ارسال شده که 
قرار است در 17 اکتبر منتشر شود و احتماًال فعالیت هاى 
اوسوالد را روشــن تر خواهد ساخت. به عالوه، صفحات 
زیادى از گزارش هاى سازمان سیا در مورد او و برادرش 

«رابرت» در ارتباط با شوروى منتشر خواهد شد.
2-گفتگوهاى پنهانى «ژاکلین کندى»

قرار اســت حداقل پنج گفتگوى مخفــى بین ژاکلین 
کندى، همسر جان اف کندى و رئیس جمهور «لیندون 
بى جانسون» که در پى قتل کندى به قدرت رسید، چند 

روزى پس از ترور منتشر شود.
3-رازهاى سازمان سیا در مورد کندى و فراتر از او

«جیمز انجلتــون»، «فرانک اســتورگیس» و «دیوید 

فیلیپس» از مقامات سازمان ســیا به همراه «جى ادگار 
هوور»، رئیس FBI همگى در تحقیقات جان اف کندى 
شهادت دادند. انجلتون، استورگیس و فیلیپس همگى با 
مأموریت هاى ترور در کوبا در ارتباط بودند. این چهار نفر 
همچنین اشــخاصى کلیدى بودند که نامشان در همه 
نظریات توطئه که سازمان ســیا را مسئول ترور کندى 

مى دانست حضور داشت.
4-عالوه بر همه اینها اطالعاتى در مورد تعدادى دیگر 
از جاسوســان آمریکا هم به همراه اسناد مربوط به ترور 
کندى منتشر خواهد شد که البته برخى از این اطالعات 
هیــچ ربطى به مرگ کنــدى ندارد ولى ممکن اســت 
نقش آمریکا را در عملیات هاى فوق ســرى مشخص 

کند.

روزنامه «دیلى تلگراف» روز جمعه در گزارشى اعالم کرد: 
شرکت انگلیسى «اســنوورکس» قصد دارد با برگزارى 
دوره هاى آموزش اسکى در ایران، پرده از زمین هاى بکر 

اسکى بازى در این کشور بردارد.
این روزنامه انگلیســى نوشت: بســیارى از اسکى بازان، 
زمانى که صحبت از بهشت اسکى مى شود به یاد قله هاى 
شکوهمند آالسکا و یا زمین هاى افسانه اى ژاپن مى افتند، 

اما از کوه هاى ایران غافل هستند.
این روزنامه انگلیسى افزود: «اسنوورکس» به عنوان یکى از 
شرکت هاى ارائه دهنده دوره هاى آموزش اسکى در جهان 
اعالم کرده است که از ماه مارس (اسفند - فروردین) آینده 
دوره هاى جدید آموزش اسکى خود را با همکارى شرکت 

گردشگرى «ماونتین هونز» در ایران برگزار خواهد کرد.
دیلى تلگراف نوشت: «نیک ویلیام»، مدیرعامل شرکت 
گردشگرى ماونتین هونز (به معناى کوه هاى بهشتى) ماه 
مارس سال گذشته میالدى به ایران سفرکرده و تحت تأثیر 
زمین هاى اسکى، غذا، مردم خون گرم و کافى  شاپ هاى 

رؤیایى کوهستان هاى ایران قرارگرفته است.
این روزنامه انگلیســى افزود: دوره هاى آموزشى شرکت 
اسنوورکس قرار است در پیســت هاى دیزین، دربندسر، 
شمشــک و توچال برگزار شــود؛ تمام این مناطق براى 
اسکى بازى بکر است و این در حالى است که احتماًال اسم 
این مناطق هم تابه حال به گوش اسکى بازان نخورده است. 
دیلى تلگراف نوشــت: عالوه بر این، شــرکت «ماونتین 
هونز» در نظر دارد تا به صورت جداگانه تورهاى گردشگرى 

به این مناطق را نیز ارائه دهد.
دیلى تلگراف در ادامه نوشــت: رشته کوه البرز در شمال 
ایــران از مرزهاى آذربایجان تا غــرب و مناطق جنوبى 
دریاى خزر کشیده شده اســت و پیست هاى یادشده در 
میان رشــته کوه البرز، واقع در شــمال تهران، پایتخت 

ایران قرار دارد.
ایــن روزنامه انگلیســى همچنیــن به قیــاس ارتفاع 
پیســت هاى اســکى ایران پرداخت و نوشــت: ارتفاع 
پیست هاى اسکى در این مناطق به حدى است که حتى 

از ارتفاع پیست هاى رشته کوه آلپ نیز تجاوز مى کند.
دیلى تلگراف نوشــت: «فیل اســمیت»، مدیر شرکت 

اسنوورکس مى گوید: اســکى بازى در ایران یک حس 
ماجراجویى را به انسان القا مى کند که در ادغام بافرهنگ 

این کشور، تجربه فراموش نشدنى به حساب مى آید.
این روزنامه به نقل از وى افزود: ما قرار است ابتدا به تهران 
سفر مى کنیم و پس از توقف در آنجا، به سمت بلندى هاى 
رشــته کوه البرز در شــمال تهران حرکت خواهیم کرد. 
اسکى در ایران کمتر در خارج شناخته شده اما این کشور 

کوه هاى وسیعى دارد که دست نخورده و بکر است.
به نوشــته این روزنامه انگلیســى، اولین دوره آموزشى 
شرکت اسنوورکس از 10 تا 18 مارس 2018 (19 تا 27 
اسفند) برگزار خواهد شد و هزینه آن براى هر نفر دو هزار 

و 545 پوند معادل 3357 دالر است.
دیلى تلگراف نوشت: این هزینه شامل تهیه ویزا، بلیت، 
محل اقامت، صبحانه، شام و بازدید از مکان هاى دیدنى 

تهران خواهد بود.
این روزنامه انگلیسى افزود: شرکت ماونتین هونز نیز تور 
گردشگرى خود از این مناطق را از 3 تا 12مارس 2018 
(12تا 21 اســفند) برگزار خواهد کرد و هزینه آن براى 
هر نفر، یکهزار و 300 پوند معــادل یکهزار و 715 دالر 

خواهد بود.

پایان گمانه زنى ها درباره انتشار اسناد اسرارآمیزترین ترور تاریخ

راز قتل«کندى» فاش مى شود؟  

گزارش روزنامه دیلى تلگراف از یک سرمایه گذارى متفاوت  

انگلیسى ها در ایران اسکى مى کنند!

در دیدار هفته پیش نخبگان با رهبر معظم انقالب، 
دخترى حضور داشــت که پس از ســال ها زندگى 
و تحصیل در خارج از کشــور، خاك وطن را براى 

خدمت انتخاب کرد. 
به گزارش تابناك، چندى پیش فیلمى از یک دختر 
ایرانى که بزرگ شده کشور هلند است در شبکه هاى 
اجتماعى منتشر شد. سخنان این دختر هنگام ورود 
به ایران نیز در شــبکه هاى اجتماعى بازتاب تقریبًا 
گسترده اى داشــت. دکتر «طناز بحرى» مى گوید 
هلند براى پزشک شــدنش یک میلیون یورو خرج 
کرده اســت اما این خواســته قلبى خود او بود که 
تمام امکانات رفاهى در هلنــد را رها کند و به ایران 
بازگردد.او در صحبت هایــش تعابیر جالبى از ایران 
به کار مى برد. این دختر جوان، وضعیت حال حاضر 
ایران را به کشتى نوح(ع) توصیف مى کند و مى گوید 
که هر فردى سوار این کشتى شود بُرده است و اگر 
از آن دورى کند فرصت را از دست داده است. حاال با 
گذشت یکسال از این حرف ها، این جوان خوش آتیه 
روز چهارشنبه در دیدار نخبگان با رهبر انقالب حضور 
داشت. انتشار عکسى از وى در دیدار روز چهارشنبه 
موجب شــد تا عکس و فیلــم ورود وى به ایران و 

صحبت هایش در خصوص ایران بازنشر شود.

به دنبال تخلیه شهر رقه سوریه، جستجوهاى اینترنتى 
یک زن جــوان بلژیکى که عضو گــروه داعش بود، 

فاش شد.
به گزارش جام جم آنالین، این زن جوان در بحبوحه 
جنگ در ســوریه به گفتگــوى اینترنتــى (چت) در 
شبکه هاى مجازى، تماشاى آنالین فیلم دزدان دریایى 
کارائیب و جســتجوى اینترنتى براى دستور تهیه غذا 
و تماشــاى بازى هاى تیم فوتبال آژاکس آمستردام 

مشغول بوده است.
اینگونه فعالیت و جســتجوى اینترنتى شاید نمونه اى 
عادى و معمول از جســتجو و فعالیــت اینترنتى زنان 
جوانى اســت که در بلژیک زندگى مى کنند، اما شاید 
لزومًا از زنى جوان در شــهر رقه سوریه انتظار فعالیت 

هاى اینترنتى به این شکل نرود. 
از سوى دیگر محتواى رایانه این زن جوان و تاریخچه 
جستجوهاى اینترنتى او بخشــى از تضادهایى را که 
اعضاى گروه افراط گراى داعش با آن روبه رو هستند، 
بر مال مى سازد. در این رایانه حجم زیادى از فیلم هاى 
جنسى ذخیره شده بود. عالوه بر این فرد یا افرادى که به 
این لپ تاپ دسترسى داشتند به دفعات به پایگاه هاى 
اینترنتى پخش فیلم هاى جنسى مراجعه مى کردند. 

این در حالى است که همزمان از این رایانه به دفعات به 
پایگاه هاى اینترنتى واعظان داعش و القاعده سر زده 
شــده بود. با وجود جنگ و درگیرى در سوریه به نظر 
مى رسد یکى دیگر از موضوعات مورد عالقه استفاده 
کنندگان از این رایانه تماشاى صحنه هاى تیراندازى و 
جنگ در افغانستان بوده است. فیلم ها و سریال هاى 
هالیوودى نیز در میان مورد عالقه صاحب این رایانه 
بوده است. به نظر مى رسد این زن جوان بلژیکى به طور 
خاص به فیلم «دزدان دریایى کارائیب» عالقه مند بوده 
است. در این میان از این لپ تاپ به پایگاه هاى اینترنتى 

ویژه دستور تهیه غذا نیز مراجعه شده بود.
این زن جوان یکى از حدود 500 شهروند بلژیک است 
که به مناطق تحت کنترل گروه داعش در ســوریه و 
عراق گریخته بود. از این تعداد بیش از صد َتن کشته 

شده اند.
او که اصالت مراکشــى دارد در نهایت در رقه دستگیر 
شد. این زن جوان هم اکنون تحت بازداشت «نیروهاى 
دموکراتیک سوریه» قرار دارد. او همچنین در یکى از 
آخرین عباراتى که جستجو کرده بود این پرسش را در 
موتور جستجوگر وارد کرده بود: «نیروهاى دموکراتیک 

سوریه با تروریست هاى داعش چه مى کنند؟»

محتواى عجیب لپ تاپ زن داعشى 

تکفیرى ها، «دزدان دریایى کارائیب» مى بینند!
دختر خاص 

دیدار نخبگان با رهبرى 
کیست؟

 «دونالد ترامپ»، مردى هزار چهره است! تصاویرى که از  او 
در تلویزیون، روزنامه و... مى بینید همه و همه در حال فریاد 
زدن، خندیدن است و دستانى که گره کرده و به موضوع 
خاصى  اشاره مى کند! «پتى وود»، متخصص زبان بدن، 
بیان مى کند: « فاکتور کلیــدى در محبوبیت او، همین 
احساس کنترل نشدنى او است».  ترامپ «ناقل احساس» 
است، به این معنا که او ناقل احساسات بسیار قوى و بسیار 
واضح است و به دلیل کاریزمایى که در بین  طرفدارانش 
دارد، آن احساسات را به آنها منتقل مى کند. او با صداى بلند 
خود، حاالت صورت و بدنش تالش مى کند همه  توجهات 
را به سوى خود جلب کند. در نگاه پتى وود، نمایش حوزه 
گسترده اى از احساسات، توانایى او در امر هدایت مردم به 
سوى  خشم و نفرت در نظر گرفته مى شود؛ مهم نیست که 
در یک مناظره باشد یا حضور در یک شهر، او از نشان دادن 

عکس العمل  هاى صریح ابایى ندارد.  
براى چند لحظه، چشمان خود را ببندید و چهره دونالد ترامپ 
را تصور کنید. اولین تصور ذهنى که دارید چیست؟ در حال 
اخم  کردن است؟ عصبانى است؟ شاید در حال فریاد زدن 
است؟ یا هر دو دستش را به نشانه اعتراض باال برده است؟  

موفقیت سیاسى ترامپ را مى توان تا حد زیادى مدیون زبان 
بدن و روش هاى نامتعارف او در استفاده از حاالت صورت 
 دانست. اولین چیزى که ما در مورد حاالت صورت دونالد 
ترامپ به آن توجه مى کنیم، تنوع بسیار زیاد است. دومین 
مورد،  دراماتیک بودن و اغراق آمیز بودن آنهاست. این موارد 
قبل از انتخابات ریاست جمهورى و در طول مدت انتخابات 

کامًال مشهود  بود.  
در چهره ترامپ به طور عمده هفت حالت را مى توان بسیار 
دید: چهره آلفا (آرام و متفکر) با ابروانى در هم کشــیده و 
چشمانى تنگ  شده که نشان دهنده تالش او در نمایش 
فردى است که تسلیم نمى شود؛ چهره عصبانى با دهان و 
فک کامًال باز که اجازه نمى  دهد کسى او را به چالش بکشد؛ 
باال آوردن چانه همراه با کج کردن سر که قدرت خود را به 
نمایش مى گذارد ؛ لبخند با دهان باز  و نمایش دندان ها که 
با هدف تحقیر صورت مى گیرد؛ لبخند با دهان بسته که 
نشان از آمادگى او در مواجهه با مشکالت است؛  چانه در 
هم کشیده و چروکیده که عکس العمل او در مقابل تهدید 
است و لب هاى غنچه، حالت اغراق آمیزى که براى واضح 
 تر بیان کردن سخنانش براى افرادى که سخن او را درك 

نمى کنند، از آن استفاده مى کند.  

ترامپ
 با چهره اش 
حکومت مى کند
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مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر کشــور در کنفرانس خبرى در شیراز تأکید کرد: 
اعتیاد آســیب اول کشور است و متأســفانه با این همه 
تالش، نتیجه مطلوب کسب نشده است. برخى متولیان 
کشور در گذشته نسبت به مواد مخدر کم توجهى کردند 
و دو برنامه پنج ساله بدون اطالع از تقاضاى مواد مخدر 

بود و در قانون برنامه پنجم نیز اتفاق جدى روى نداد.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از فردانیوز، حمیدرضا 
صرامى جوانان و نوجوانان را آســیب پذیرترین قشر در 
برابر اعتیاد دانست و گفت: امروز دو میلیون و 800 هزار 
نفر در ایران به عنوان مصرف کننده مواد مخدر شناخته 

مى شوند که الگوى مصرف تریاك به عنوان ماده مخدر 
سنتى 53/3درصد، گل و حشــیش 11 درصد و شیشه 

8/1درصد است.
صرامى با اشاره به اینکه 20 درصد مصرف کنندگان مواد 
مخدر داراى مدرك فوق دیپلم به باال و 156 هزار نفر از 
کل مصرف کنندگان زن هستند، میانگین شروع مصرف 

مواد را بین 20 تا 24 سال عنوان کرد.
وى گفت: شــانس مصرف مواد در خانواده هاى داراى 
مشــکل 2/21درصد بیشتر از ســایر خانواده هاست و 
دانش آموزانى که با والدین مشکل دار زندگى مى کنند، 
2/67 درصد تمایل بیشترى به استفاده از این مواد دارند.

رئیس اداره آرایشى بهداشتى ســازمان غذا و دارو گفت: 
هشــدار نســبت به خرید عطر، ادکلــن و محصوالت

آرایشى- بهداشتى و برخى خوراکى ها از کشورهاى عربى 
جدى است و به زائران اربعین حسینى توصیه مى شود از 

خرید اینگونه سوغات از کشور عراق خوددارى کنند.
مصطفى اسماعیلى گفت: بنابر گزارشات رسیده از منابع 
موثق، رسمى و غیر رسمى نسبت به مصرف محصوالت 
آرایشــى- بهداشــتى و عطر هاى مــارك ریلکس در 
کشــور هاى عربى، به زائران اربعین حسینى هشدار داده 
مى شــود در زمان حضور در کشــور عراق از خرید کلیه 
محصوالت با این مارك اکیداً خوددارى کنند.وى افزود: 

سفر به اماکن مذهبى از جمله کربال، یک فریضه الهى است 
که انتظار مى رود در این سفر ها کمتر به امر خرید پرداخته 
شود این در حالى است که متأســفانه خرید محصوالت 
آرایشى- بهداشتى و خوراکى به عنوان سوغات از کشور 
عراق، به یک معضل بزرگ تبدیل شده است که در شرایط 
موجود این اقدام بسیار خطرناك بوده و مى تواند سالمت 

مردم را تهدید کند.
اســماعیلى عنوان کرد: به منظور جلوگیرى از ورود اقالم 
آرایشى- بهداشتى و خوراکى هاى غیر معتبر به کشور از 
زائران اربعین حســینى تقاضا داریم براى خرید سوغات 

حتماً به فروشگاه هاى معتبر در کشور عراق مراجعه کنند.

این سوغاتى ها را 
از عراق نخرید

چه تعداد از معتادان ایرانى 
تحصیالت دانشگاهى دارند؟

ایران، رکورددار جراحى بینى
از عمرعلـم جراحـى زیبایـى و پالسـتیک در ایـران 
مدت زیادى نمى گـذرد اما همین زمان کافى اسـت 
تا رکورد بیشترین جراحى هاى بینى و زیبایى نصیب 
ایران شـود. ایران و به ویـژه تهران اکنـون پایتخت 
جراحى بینى شـناخته مى شـوند. آمار دقیقى از انواع 
جراحى هاى صورت گرفته وجود ندارد اما برآوردهاى 
موجـود از روزانه بیـش از 300 جراحى تنها در شـهر 
تهران حکایت مى کند. بنا بر آمار تازه سیدابوالحسن 
امامى، رئیس انجمن جراحان پالستیک ایران، ماهانه 
به طور میانگین 20 هـزار جراحى بینـى و زیبایى در 

تهران صورت مى گیرد. 

پرتصادف ترین ساعت ها
رئیس مرکز اطالعات و کنترل پلیـس راه راهور ناجا 
گفت: در شهریور ماه امسال، در معابر درون شهرى، 
نزدیک بـه 25 درصـد تصادفات از سـاعت 16 تا 20 
اتفاق افتاده است. سرهنگ نادر رحمانى با اعالم این 
آمار گفت: این در حالى است که از ساعت 12 تا 16 و 
12 تا 24 نزدیک به 22 درصد تصادفات درون شهرى 
رخ داده اند. همچنین طبق این آمار، ساعتى که بعد از 
این بازه هاى زمانى بیشـترین حجم تصادفات درون 
شـهرى را به خود اختصاص داده، 8 صبح تا 12 ظهر 
(19درصد) بوده اسـت. بـه گفته سـرهنگ رحمانى 
بیشترین ساعت وقوع تصادفات شهریور ماه در معابر 
برون شـهرى هم مانند معابر درون شهرى، بازه بین 
16 تـا 20 (24درصد) و پـس از آن سـاعت20 تا 24 
(23درصد) و ساعت 12 تا 16 (20 درصد) بوده است.

نونهال ایرانى
برنده جایزه بین المللى

در مراسـمى در مقر سـازمان ملل در وین جایزه اول 
مسابقه نقاشـى «نگاهى به سـتارگان: آینده جهان» 
زیر سنین شش سال به «سانا صادقى» از ایران تعلق 
گرفت و هفت دانش آموز ایرانى در مسـابقات امسال 
برنـده دیپلـم در رده هاى سـنى دیگر شـدند. حدود 
یکهزار نفـر از 40 کشـور در این مسـابقات شـرکت 

کرده بودند.

یک قدم تا پایان 
تکیـه «معاون الملک»، ارزشـمندترین تکیه مذهبى 
کشـور و برند فرهنگى کرمانشـاه اسـت که از مدتى 
پیش در اثر نفـوذ آب در معرض تخریـب قرار گرفته 
اسـت و بسـیارى از کاشـى هاى آن فروریختـه انـد. 
معمـارى بى نظیـر و کاشـى کارى و نگارگرى هـاى 
زیبـا و منحصربه فرد، ایـن تکیه صدسـاله را به یک 
موزه کاشـى کارى دیدنى بدل و شـهره خاص و عام 

کرده است.  

خانه هاى غیرقانونى 
محمد نفریه، مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستى کشـور با بیان اینکه در حال حاضر 
فعالیت اغلـب خانه هاى اسـباب بازى، غیـر قانونى 
اسـت و این مراکـز هیچگونـه اسـتانداردى را براى 
نگهـدارى از کـودکان رعایت نمـى کنند ادامـه داد: 
کـودکان  ایـن مراکـز تحـت حمایـت هیچیـک از 
بیمه ها نیسـتند و اگـر کودکى در خانه هاى اسـباب 
بازى دچار آسیب دیدگى شود، هیچ بیمه اى مسئولیتى 

در قبال آن ندارد. 

آغاز بارش هاى پاییزى 
از پنج شنبه

تحلیل نقشه هاى هواشناسى نشان مى دهد که هفته 
جارى، آخرین هفته تابسـتانى ایـران خواهد بود و در 
صورت عدم تغییر الگوى نقشـه هاى هواشناسـى، از 
روز پنج شـنبه 4 آبان ماه باالخره انتظـار براى ظهور 
بارش هاى پاییزى به سـر مى آید .از روز جمعه 5 آبان 
از سمت آذربایجان غربى بارش شدید باران همراه با 
رعدوبرق و تگرگ و تندباد آغاز مى شـود و به تدریج 
در روزهاى بعدتر دامنه بارش ها مناطق وسیع ترى از 

شمال غرب و غرب کشور را فرامى گیرد.

چرك نویس

سخنگوى سازمان ثبت احوال گفت: در سال گذشته، 673 هزار و 658 نفر به خانه بخت رفتند.
سیف ا... ابوترابى افزود: در ســال گذشته میانگین ســن در اولین ازدواج براى آقایان 27 سال و براى 
خانم ها 23 سال بود. وى در مورد ازدواج هاى دو ملیتى ثبت شــده در سال گذشته نیز گفت : در سال 
گذشته 799 مورد ازدواج مرد ایرانى با زن خارجى و 626 مورد نیز ازدواج مرد خارجى با زن ایرانى ثبت 

شده است.
وى تصریح کرد : در ســال گذشــته در ازدواج هاى بار اول 83 درصد مربوط به آقایان و 84درصد نیز 
مختص به زنان بوده است و همچنین در ازدواج بار دوم نیز 11درصد مربوط به آقایان و 10درصد مربوط 

به خانم ها بود.
سخنگوى ســازمان ثبت احوال ادامه داد: از کل ازدواج هاى ثبت شده در ســال گذشته 93 درصد را

 ازدواج هاى بار اول به خود اختصاص داده اســت و همچنین 74 درصــد از زوجین داراى تحصیالت 
همسان هستد.

وى ادامه داد: 51 درصد جامعه ایران را مردان تشــکیل مى دهند که نیمى از آنان در ســنین کمتر از
30 سال قرار دارند و 63 درصد آنان داراى همسر و پدران بالقوه (جوانان) یا بالفعل (متأهلین) هستند.

 به طور میانگین مردان ایرانى در کمتر از 30 سال، ازدواج مى کنند.
ابو ترابى گفت: در سال گذشته 38 درصد والدت هاى به ثبت رسیده مربوط به پدران 30 تا 35 ساله بوده 

است، این پدران بیشترین سهم را در کل به خود اختصاص داده اند.
سخنگوى سازمان ثبت احوال خاطر نشان کرد: 36 درصد مردانى که در سال 1395 ازدواج کرده اند در 

گروه سنى 29-25 قرار داشته اند. سهم گروه سنى 24-20 ساله نیز 29 درصد است.
وى در مورد فاصله ســنى بین زوجین نیز گفت: یکى از نکات جالب توجه، فاصله سنى بین زوجین در 
ازدواج هاى به ثبت رسیده در کشور اســت، در ازدواج هاى ثبت شده در سال 1395، به طور میانگین 

مردان سه الى پنج سال از همسران خود بزرگ تر بودند.
ابو ترابى در مورد وضعیت همسن گزینى در کشور نیزخاطر نشــان کرد: ازدواج مردان و زنان همسن 
در سال هاى اخیر رو به افزایش اســت و در سال گذشــته، 12 درصد زوجین که اقدام به ثبت ازدواج 

کرده اند، همسن بوده اند.

یک خبرگزاري روســی در گزارشــی به معرفی زنان 
ایرانــی پرداخت که بــراي کشــورمان افتخارآفرین
ایــن در  روســیه،  «اســپوتنیک»  هســتند.   
 گزارش، زنان افتخار آفریــن ایران را این گونه معرفی 

کرد.
روش هــاى حل مســائل ریاضــى مشــکل، زدن 
هدف هایــى در 50 متــرى و یا حرکــت دردریاهاى 
آزاد را از  زنانى باید پرسید که نه تنها در لیست زیباترین 
زنان می توانند جا بگیرند بلکه رکــورد دار گینس نیز 

هستند.

مریم میرزاخانى، فرمول نبوغ    
اولین ایرانــى که عضو آکادمى ملى علــوم آمریکا، در 
سال 1970 راه خود را در تهران شــروع کرد. دخترى 
با اســتعداد که در المپیادهاى ریاضى در ســال 1990 
دو مدال طال را از آن خود کــرد. او قدم به بزرگ ترین 
دانشــگاه هاى جهان گذاشــت؛ از دانشــگاه شریف

 گرفتــه تــا دانشــگاه هــاروارد و اســتنفورد. او 
مدال «فیلدســا» را که همان نوبل ریاضى اســت را 
کسب کرد اما به علت مریضى سرطان در سال 2017 

درگذشت.

سارا جوانمرد، طالیى پارالمپیک
او نه تنها رکورد تیراندازى را در مســابقات پارالمپیک 
آســیا جابجا کرد بلکه اولین مدال طــالى پارالمپیک 
تیم ایران را در ســال 2016 از آن خود کرده همچنین 
او به عنوان بهترین دختر ورزشــکار در سپتامبر 2016 

شناخته شد.

ساراسادات خادم الشریعه، استراتژى 
موفقیت

در هشت ســالگى می شود با عروســک ها بازى کرد 

و یا مانند ســارا از ایران مقام قهرمانى در شــطرنج را 
کســب کرد.در نوزدهمین ســال زندگی اش آرزوى

 تحصیل در رشــته طراحــى را دارد ولى شــطرنج را 
فراموش نمی کند. او به عنوان با اخالق ترین ورزشکار 

سال 2016 شناخته شد.
 

الهام عسگرى، در اوماجى از رکوردهاى 
جدید

او از آب ها نمی ترسد، او می تواند سه ساعت در آب ها با 
حجاب شنا کند. قبل از او رکورد شنا با دست هاى بسته 
از آن یک ایتالیایى بود به نام «پائولو کارتسرى» و تا ده 

سال ادامه داشت.

رخشان بنى اعتماد، زنى در کادر  
اولیــن زن ســینماى ایــران، او زن کارگــردان 
و تهیــه کننــده مشــهور اســت که نــه تنهــا در 
ایــران بلکــه در دنیــا او را مــی شناســند. او در 
ســال هــاى 1991 برنــده جایــزه فیلم فجر شــد.
او چیزى در حدود بیش از 50 جایزه بین المللى را از آن 
خود کرده. بنى اعتماد در سال 2017 در جشنواره فیلم 

ونیز یکى از داوران جشنواره بوده است.
 

ترانه علیدوستى، در نقش بهترین
ترانه علیدوســتى از 17 ســالگى شــروع به بازى با 
نقش «من، ترانه 15 ســال دارم» کرده که به عنوان 
بهترین نقش زن در فیلم فجر انتخاب شــدو ســیمرغ 
بلورین را نیز دریافت کرد. او به عنوان قهرمان در فیلم 
اصغر فرهادى، «فروشــنده» برنده اسکار که در جهان 

مطرح شد، بود.
ترانه در سال 2017 در جشنواره «تربسا» به عنوان یکى 

از ده بازیگر برتر سال شناخته شد. 

راحله طهماسبى سروستانى، کاپیتانى 
سریع 

او یکى از معدود زنان ملوان نیروى دریایى ایران است 
که به عنوان بهترین ملوان در سال هاى 2016 و 2017 

انتخاب شده است.
راحله در کشتی هاى بارى با بار باالى  300 تن خدمت 
می کند و هــدف او درجه کاپیتانــى در نیروى دریایى 

ارتش ایران است و در این راه نیز تحصیل می کند.

زنان شگفت انگیز ایران از نگاه خبرگزارى روسى 

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى ایران گفت: به طور کلى 
کارخانجات تولیدکننده رب گوجه حق افزودن رنگ به این 
محصول را ندارند و در صورت تأیید این موضوع با شرکت 

خاطى برخورد صورت خواهد گرفت.
محمدحسین عزیزى افزود: متأســفانه مشاهده مى کنیم 
برخى از افراد ســودجو بــا تهیه رب هاى غیراســتاندارد 
در مکان هاى نامشــخص اقدام به فــروش رب با عنوان 

رب خانگى مى کنند. 
رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى ایــران گفت: اصوًال 
خانواده ها در تهیه رب در منازل اصول بهداشتى را رعایت 
مى کنند اما این مراکز غیرمجاز با اســتفاده از گوجه هاى 
خراب و فاســد اقدام به تهیه رب کرده که خرید از آنها با 

اطمینان بسیار کمى روبه رو است.
عزیزى ادامه داد: معموًال این مراکز با استفاده از گوجه هاى 
خراب و کپک زده اقدام به تهیه و طبخ رب ها مى کنند و با 
افزودن مواد نگهدارنده سعى مى کنند از فاسد شدن سریع 

محصول جلوگیرى کنند.
وى با بیان اینکه افزودن مــواد نگهدارنده باید با توجه به 
استانداردهاى مشخص صورت گیرد، گفت: این افراد نیز 
در افزودن مواد نگهدارنده استانداردها را رعایت نمى کنند 
و با افزودن بیش از حد این مواد مى توانند عوارضى را براى 
سالمت افراد جامعه ایجاد کنند. آزمایش هاى انجام شده 
بر روى این محصوالت نشان مى دهد که میزان استفاده 
از مواد نگهدارنده بیش از حد مجاز اســت و برخى از این 

واحد ها با بیل به رب ها مواد نگهدارنده اضافه مى  کنند.
رئیس انجمــن علوم و صنایع غذایــى ایران در خصوص 
رب هاى صنعتى نیز توضیــح داد: رب هایى که به صورت 
صنعتى و در کارخانجات تهیه مى شوند از جهت اینکه تحت 
کنترل سازمان استاندارد و ســازمان غذا و دارو قرار دارند 
مورد اطمینان هســتند و همچنین میزان مواد نگهدارنده 

آنها توسط بازرسان و کارشناسان اندازه گیرى مى شود. 
عزیزى در خصوص متفاوت بودن رنگ رب هاى صنعتى، 
گفت: یکى از دالیل متفاوت بودن رنگ این رب ها کیفیت 
گوجه مورد استفاده و همچنین کیفیت ماشین آالت صنعتى 

تهیه این رب هاست. 
وى در پایان خاطرنشــان کرد: به طور کلى کارخانجات 
تولیدکننده رب گوجه حق افزودن رنگ به این محصول را 
ندارند و در صورت تأیید این موضوع محموله آنها توقیف 

مى شود و با شرکت خاطى برخورد صورت خواهد گرفت.

ایــن 7 زن چند روزى است انتشــار تصاویرى از الشه هاى 
حیات وحش در طبس نگرانى هایى را نسبت به 
شیوع این بیمارى مهلک در خراسان جنوبى به 
وجود آورده اما مدیرکل محیط زیســت استان، 
ابتال به طاعون را تکذیــب کرده و کمبود علوفه 
ناشى از خشکسالى را عامل مرگ این چارپایان 

مى دانند.
اما پرویز آرامنش، مدیرکل محیط زیست خراسان 
جنوبى، درباره این تصاویر به تســنیم مى گوید: 
این تصاویر مربوط به حدود ســه ماه پیش است 
و دامپزشکانى که الشــه ها را مورد بررسى قرار 
داده اند وجود ویروس PPR را در الشه ها تأیید 

نکرده اند.
وى در ادامه مى گوید: متأسفانه به دلیل گذشت 
مدت زمانــى طوالنى از مرگ ایــن حیوانات و 
فساد الشــه ها، امکان تشــخیص دقیق علت 
مرگ وجود نداشت. اما تغییر در رژیم غذایى این 
چارپایان، به عنوان نمونه، تغذیه از پالســتیک 
در نتیجه کمبود علوفه که ناشــى از خشکسالى 
در منطقه اســت یکــى از محتمل ترین عوامل 

مرگ آنهاست.
آرامنش در پایان خاطرنشان مى کند: خوشبختانه 
تا این لحظه هیچ موردى از ابتــال به PPR در 
سطح استان مشاهده نشده حتى در میان دام هاى 
سبک و اداره کل دامپزشکى اســتان هم این را 
تأیید مى کند. به عالوه، هفته گذشــته، تیم هاى 
پایش، در منطقه آزادى که الشــه ها مشــاهده 
شــده بود حضور فعال داشــته و الشه جدیدى 
مشــاهده نکردند. اما براى اطمینان و به منظور 
جلوگیــرى از شــیوع بیمــارى، در اطــراف 
آبشــخورهاى این منطقه آهک پاشــى کردند. 
بدیهى اســت در صــورت مشــاهده مواردى 
از ابتال بــه این بیمارى، اطالع رســانى صورت 

خواهد گرفت.
طاعون نشــخوارکنندگان کوچک (PPR) یک 
بیمارى ویروسى مسرى و بسیار خطرناك است 
که عمدتًا گوسفند و بز اهلى و وحشى به آن مبتال 

مى شوند.  

معاون عملیــات ترافیکى پلیس راهور ناجــا گفت: میزان 
جریمه نبستن کمربند ایمنى در جاده ها، شهر ها و راه هاى 

روستایى متفاوت است.
سرهنگ مهرى اظهار داشت: بســتن کمربند ایمنى براى 
سرنشینان جلو خودرو الزامى بود، اما در حال حاضر با اصالح 
قوانین رانندگــى این موضوع تغییر کرد و بســتن کمربند 
ایمنى براى سرنشینان وسایل نقلیه الزامى شد.وى افزود: 
در همین راستا در خودرو هاى سوارى و حتى اتوبوس ها تمام 
سرنشینان و مسافران باید کمربند ایمنى خود را ببندند، در 

غیر این صورت مالک وسیله نقلیه جریمه مى شود.
معاون عملیات ترافیکى پلیس راهور ناجا گفت: مبلغ جریمه 
نبستن کمربند ایمنى براى رانندگان وسایل نقلیه در معابر 
شهرى و کالنشهر ها 400 هزار ریال، در راه هاى روستایى 

200 هزار ریال و در جاده ها 600 هزار ریال است. 
ســردار مهرى در پایان تصریح کرد: بستن کمربند ایمنى 
براى سرنشــینان عقب خــودرو همانند سرنشــینان جلو 
خودرو الزامى است و برابر قانون براى آن جریمه پیش بینى 

شده است.

راز الشه هاى حیات وحش 
طبس از زبان مسئوالن

آمار جدید سازمان ثبت احوال از وضعیت ازدواج در کشور

673 هزار نفر در سال گذشته به خانه بخت رفتند
جریمه نبستن کمربند ایمنى چقدر است؟

افزودن مواد نگهدارنده به ُرب هاى غیرمجاز با بیل!

پرونده موسوم به «پالم» سرانجام پس از سه سال 
بسته شد.

مصطفى تــرك همدانــى، وکیل دادگســترى
 در این بــاره گفت: فقدان و قصــور در نظارت بر 
خوراك و داروى مردم مجرمانه تلقى نمى شــود 
و متهمان پرونده روغن پالم با این ترفند از چنگ 

قانون گریختند.
وى افزود: هــر چند به دلیل مجرمانه نشــناختن 
ترك فعل نظارت، متهمان تبرئه شدند، اما در چند 
جلسه تشــکیلى و تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات از  
معاون غذا و داروى وزارت بهداشت، رئیس سابق 
استاندارد مشخص شد که  اگر رسانه ها به ماجراى 
پالم ورود نمى کردند، هنوز نیز باید شــاهد وجود
 روغن پالم در شــیر خوراکى خردسال و کهنسال 

بودیم.
این وکیل دادگسترى بیان داشــت: دستور وزیر 
بهداشت در برچیده شدن این بساط، مایه افشاى 
این کار زشت شد هر چند هنوز هم در لبنیات از این 

روغن مضر استفاده مى شود.
ترك همدانى افــزود: متهمان در دفــاع از خود 
صداقت نداشــتند و عمًال پس از شکایت شکات، 
اقدام به شکایت و تشــکیل پرونده قضائى علیه 
کارخانه ها متخلف لبنى کردنــد. اما با وجود این، 
متهم ردیف اول که مدیریت ســازمان غذا و دارو 
را بر عهده داشت، حاضر به اجراى دستور قضائى 
مبنى بر معرفى متخلفان به مردم نشــدند. این در 
حالى اســت که به موجب قانون مربــوط به مواد 
خوراکى و آشــامیدنى، وزارت بهداشت مکلف به 

معرفى کارخانه هاى متخلف بود.
این وکیل دادگســترى تصریح کــرد: نکته مهم 
این اســت که در قوانین کشــور به دلیــل نبود 
قانــون نظارت بر امــور حیاتى ماننــد نظارت بر 
خوراك و داروى مردم مجرمانه تلقى نمى شــود 
(ماننــد مــاده 688 قانــون مجازات اســالمى) 
و متهمان با اســتفاده از این ترفند از چنگ قانون 

گریختند.

متهمان با یک حربه قانونى از مجازات گریختند

پایان پرونده پالم
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آغاز کشت پاییزه غالت 
در مزارع شاهین شهر 

مدیر جهاد کشاورزى شهرسـتان شاهین شهر، میمه 
و برخـوار گفـت: کشـت پاییـزه گنـدم و جـو در پنج 

هزارهکتار از اراضى این شهرستان آغاز شد.
اصغر رسـتمى افـزود: در صورتـى  کـه دو مرحله آب 
زاینـده رود در فصل پاییـز در کانال هاى کشـاورزى 
شاهین شـهر و میمـه رهـا شـود، کیفیـت غـالت 
برداشـت  شـده در تابسـتان سـال آینده بهتر خواهد

شد.
وى خاطرنشان کرد: مزارع کشـاورزى گندم و جو در 
بخش مرکزى و شهرهاى گز، گرگاب، مورچه خورت 
و میمه با استفاده از آب چاه ها و قنات هاى کشاورزى با 

شیوه هاى نوین آبیارى سیراب مى شوند.

پرداخت 10میلیارد از  
مطالبات دامداران

رئیس سـازمان تعاون روسـتایى اسـتان اصفهان از 
پرداخت صدمیلیـارد ریال مطالبات دامداران اسـتان 

اصفهان در قالب خرید تضمینى شیر خام خبر داد.
سلیمان میرزایى مقدار شـیر خریدارى شده از ابتداى 
امسال تاکنون از دامداران این اسـتان را درحدود 50 
هزار تن بیان و پیش بینى کرد تا پایان امسال درحدود 
63هزار تـن دیگر شـیرخام از دامـداران این اسـتان 

خریدارى شود.
وى میانگیـن خریـد روزانـه ایـن فـرآورده لبنـى از 
دامـداران را 220 تـن اعـالم کـرد و افزود: بـا خرید 
شـیر مازاد تولیدى دامـداران با قیمـت تضمینى هر 
کیلوگرم 13هزار ریال، از کاهش قیمت این محصول 

جلوگیرى شده است.
میرزایى گفـت: تاکنون از این میـزان خرید تضمینى 
شـیرخام، درحدود سـه هـزار و 500ُتن شیرخشـک 
و سـه هزار و 800تـن هم خامـه تولید و صادر شـده

است.

ثبت نام شرکت هاى تعاونى 
در پودمان  هاى آموزشى 

مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان  اعالم کرد: اتحادیه ها وشرکت هاى 
تعاونـى اصفهانى در پودمـان هاى آموزشـى الزامى 

مجازى ثبت نام کنند.
علیرضا تیـغ سـاز از مؤسسـان، مدیـران وبازرسـان 
جدیـد اتحادیـه هـا وشـرکت هـاى تعاونـى تحـت

 پوشـش دعوت کرد بـه منظور ثبـت نـام و گذراندن 
پودمـان هـاى آموزشـى الزامى مجـازى بـه پورتال 
آمـوزش از راه دور وزارت تعـاون، کار ورفاه اجتماعى 
به نشـانى amoozesh.mcls.gov.ir مراجعه کنند. 
وى افزود: عناوین دوره ها  شامل آنچه هیئت مؤسس 
باید بداند، آشنایى با برگزارى مجمع عمومى، بازرسى 
شرکت هاى تعاونى، آشنایى مدیران با قانون ومقررات 

تعاونى  و آشنایى با وظایف مدیران تعاونى  مى باشد.

1000 خّیر به ساخت مدارس 
 مشغول هستند

رئیس مجمـع خّیـران مدرسه سـاز اسـتان اصفهان 
با بیان اینکـه در اسـتان اصفهان 20 مجمـع خیران 
مدرسه ساز در حال فعالیت است، گفت: بیش از  هزار 
خّیر مدرسه ساز در حال حاضر به ساخت و ساز، مقاوم 

سازى و اهداى امکانات به مدارس مشغول هستند.
زهره میردامادیان با بیان اینکه خیران مدرسه ساز در 
سطح استان اصفهان با ساخت هزار مدرسه در حدود 
پنج هـزار کالس درس را بـراى دانش آمـوزان مهیا 
کرده اند، اظهار داشت: با توجه به گذشت بیش از 20 
سال از تشـکیل خیران مدرسه سـاز در کشور، استان 
اصفهان در این مورد سـرآمد بوده و نخستین استانى 
بود که نسـبت به تشـکیل مجمع خیران مدرسه ساز 

اقدام کرده است.
رئیس مجمـع خّیران مدرسه سـاز اسـتان اصفهان با 
بیان اینکه هر فـرد در حد توانى کـه در خود مى بیند، 
مـى توانـد در مجمع خیـران مشـارکت کنـد و از آن 
اسـتقبال مى کنیم، افـزود: توجه به توسـعه فرهنگ 
مدرسه سـازى و مهیا کردن مکان هاى مناسب براى 

تحصیل دانش آموزان باید در دستور کار باشد.

مدیرکل گمرك اصفهان در خصوص اجراى قابلیت جدید 
سامانه جامع امورگمرکى، گفت: شرکت هاى تولیدى که 
درخواست ارزیابى در محل جهت رویه صادرات دارند، پس 
از اخذ شماره ارزیابى از ســامانه پنجره تجارت فرامرزى، 

تمام تشریفات گمرکى توسط اظهارکننده انجام مى شود.
اسدا...احمدى ونهرى بیان داشــت: 90 درصد اظهارنامه 
هاى صادراتى ارزیابى در محل گمرکات استان اصفهان در 
مسیر سبز و 10 درصد بقیه نیز در مسیر زرد قرار مى گیرند و
 بدون نیاز به بازرســى فیزیکى در گمــرك مبدأ، کاال به 
مقصد مرز خروج ارسال مى شود و در صورت نیاز، بازرسى

 کاال در مرز خروج صورت مى گیرد. وى پیرامون کاهش 

هزینه هاى صادرکننــدگان کاال، گفت: کلیه هزینه هاى 
گمرکى که در گذشته شــامل (دیماند و مأموریت) براى 
اظهارنامه هاى صادراتــى (ارزیابى در محل) دریافت مى 
شد، حذف شــده اســت. احمدى ونهرى در زمینه صدور  
بیجک براى حامل هاى صادراتى گفت:صدور بیجک نیز  
از طریق سامانه پنجره تجارت فرامرزى توسط صاحب کاال 
و اظهارکننده صورت مى گیرد. وى تأکید کرد: با راه اندازى 
این قابلیت در گمرکات استان اصفهان، عالوه بر تسریع 
عملیات گمرکى، نیازى به حضور صاحب کاال و یا نماینده 
وى در گمرك اصفهان و کاشان نیست و در نتیجه هزینه و 

زمان صادرات کاال کاهش مى یابد.

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: متأسفانه 
برخى از فعاالن اقتصادى، مخالف شفاف سازى هستند 
و امیدواریم با فعال سازى کامل ســامانه هاى یکپارچه 

مالیاتى وصول مالیات با عدالت بیشترى انجام شود. 
مراد امیرى اظهار داشــت: بخشــنامه بخشودگى 100 
درصد جرائم مالیاتى به کلیه ادارات امور مالیاتى در سطح 
استان اصفهان ابالغ  شده است. وى با اشاره به تکالیف و 
مقررات جدیدى که از طرف مجلس شوراى اسالمى در 
قالب قوانین مالیاتى به سازمان امور مالیاتى کشور ابالغ 
شده است، بیان داشــت: قوانین جدید بعضًا تکالیفى را 
براى مؤدیان به وجود آورده اســت که در این زمینه الزم 

است مؤدیان در راســتاى عدالت مالیاتى و شفاف سازى 
فعالیت هاى اقتصادى، نســبت به انجام تکالیف قانونى 

اقدام کنند.
وى با اشــاره به اهمیت فرهنگسازى مالیاتى در راستاى 
تحقق اهداف و برنامه هاى ابالغى ستاد فرماندهى اقتصاد 
مقاومتى به ویژه تحقق کامل مالیــات بر ارزش افزوده، 
بیان داشت: برنامه هاى اداره کل امور مالیاتى به ویژه در 
حوزه وصول درآمدهاى حاصل از مالیات بر ارزش افزوده 
و واریز 3 درصد به حساب شــهردارى ها و دهیارى هاى 
سطح اســتان، در راستاى ارتقاى ســطح کیفى زندگى

 است.

هزینه هاى اظهارنامه هاى 
صادراتى حذف شد

فعال سازى سامانه هاى 
مالیاتى، راهکار وصول مالیات

رشته ورزشی سه گانه(تري اتلون) یکی از رشته هاي 
المپیکی داراي طرفدار زیاد اســت که مرحله نخست 
نهمین دوره لیگ سراسرى ســه گانه آقایان باشگاه 
هاى کشور این رشته ورزشى به میزبانى شهر زاینده 
رود و در مجموعه تفریحى قدس ذوب آهن برگزار شد.

این مرحله از مســابقات لیگ با حضور 50 ورزشکار 
در قالب 11 تیــم و در دو رده بزرگســاالن و جوانان 
به صورت اسپرینت(مســافت کوتاه) برگزار شــد که 
ورزشکاران 750 متر را شنا کردند و سپس 20 کیلومتر 

با دوچرخه رکاب زدند و 5 کیلومتر دویدند. 
در پایان این دوره از مسابقات در  رده سنى بزرگساالن 
على عباس نژاد از تیم «جاینت ایران» به مقام نخست 
دست یافت و سلمان تیمورى از تیم «رعد پدافند» و 
محمدمهدى رحمتى از تیــم «نیروى زمینى ارتش» 
به ترتیب در جایگاه هاى دوم و ســوم این مسابقات 
ایســتادند.در رده جوانان نیز على رضوانى اول شد و 
امیرحسین ولى خانى و جواد حســینى به ترتیب دوم 

و سوم شدند.

ششم مهرماه امســال بعد از پایان رژه آتش نشانان در 
فوالدشهر، رئیس شوراى اســالمى این شهر به همراه 
مدیرعامل آتش نشانى فوالدشهر در حالى که سوار بر یک 
دستگاه موتورسیکلت با سرعت زیاد در حال حرکت بودند، 
بر اثر خارج شدن کنترل موتورسیکلت از دست مدیرعامل 
آتش نشــانى، با زمین برخورد کرده و هــر دو نفر جان 

باختند.
مرحوم جواد قاســمى، رئیس شــوراى اسالمى شهر 
فوالدشــهر تنها یکى دو روز پیش از وقوع این حادثه، 
با روزنامه نصف جهان گفتگــوى کوتاهى انجام داده و 
در آن دغدغه هایش براى حل مشکالت شهر را مطرح 

کرده بود.
این آخرین گفتگوى قاســمى با رسانه ها در زمان حیات 
او محسوب مى شــود که طى آن به نصف جهان گفت: 
با توجه به اینکه فوالدشــهر اولین شــهر جدید در کل 
خاورمیانه اســت و تعداد اقوام گوناگونى در آن سکونت 
دارند، موضوع امنیت مسئله پراهمیتى است که باید به 

آن پرداخته شود.
وى در ادامه بیان داشته بود: با وجود اقوام گوناگون نیاز 

است که چارت هاى سازمانى به خصوص مجتمع قضائى 
که از داشتن آن به علت بخش و شهرستان نبودن محروم 

هستیم ساماندهى شود.
قاسمى با اشاره به اینکه رشــته تحصیلى اش مرتبط با 
شهرسازى است اظهار کرده بود: پردازش و توجه بیشتر در 
زمینه توسعه شهرى با رسیدگى و اجرایى کردن طرح هاى 

عمرانى، مهمترین اولویت او است.
وى به نصف جهان گفته بود: در مدیریت شهرى نیاز به 
اراده کلى از باالدســت تا پایین احساس مى شود و این 
بستگى به نگاه پرمهرتر مسئولین به بخش یا شهرستان 
شدن فوالدشهر دارد، درجه شهردارى ما 7 است و باید 
به 9 برســد تا بتوانیم داراى سازمان هاى دولتى مهم در 
شهر باشیم و براى توســعه صنعت گردشگرى که خود 
به اشــتغالزایى کمک دو چندان مى کنــد نیاز به امنیت 
بیشترى داشته باشــیم که در گرو بخش یا شهرستان 

شدن شهر ماست.
رئیس فقید شوراى اسالمى شــهر فوالدشهر در پایان 
این گفتگو نوید برگزارى پنجاهمین سالگرد فوالدشهر 
را هــم که قرار اســت در ســا ل 97 برگزار شــود داده

 بود. 

 مســئول واحد قرآن و تهذیب حوزه علمیه اســتان 
اصفهان از برگزارى آزمون حفظ ساالنه قرآن کریم و 

نهج البالغه حوزه علمیه اصفهان خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین حسن غزالى گفت: ثبت 
نام آزمون سالیانه شــهریه حفظ قرآن کریم و نهج 
البالغه از 14مرداد تا اواخر شهریورماه بود که طالب 
حافظ قرآن کریم و نهج البالغه در مقاطع ثلث، نصف 

و کل ثبت نام و در آزمون مربوطه شرکت کردند.

وى تأکید کرد: آزمون فقط در یک مرحله و به صورت 
کتبى بود و حد نصاب قبولى در این آزمون، کســب 
حداقل 70 درصد نمره اســت و سعى بر آن است که 
نتایج این آزمون حداکثر تا هفته اول آبان ماه به اطالع 

طالب شرکت کننده برسد.
مســئول واحد قرآن و تهذیب حوزه علمیه اصفهان 
تصریح کرد: طالب عالقه منــد مى توانند از طریق 

سایت albayan.ir از نتایج آزمون حفظ مطلع شوند.

کارشناس مسئول برنامه ایدز معاونت بهداشت استان 
اصفهان گفت: HIVیک بیمارى عفونى قابل کنترل 
است که اگر زود تشخیص داده شود، مى توان آن را 
 HIV خوب کنترل کرد و اگر هر فرد مبتال به عفونت
تحت درمان و مراقبت قرار بگیرد، مى تواند وارد فاز 

ایدز نشود.
 مرجان مشکاتى اظهارداشت: تعداد کل بیماران مبتال 
به ویروس ایدز شناسایى شده در استان تاکنون 782 
نفر بوده است که شامل 138 زن  و 644 مرد است که 

البته تعدادى مهاجرت کرده یا فوت شده اند.
وى افزود: تعداد مردان مبتال به این بیمارى بیشتر از 
زنان است اما در ســال هاى اخیر درصد ابتال در زنان 
افزایش یافته است.وى ادامه داد: در سال 85-84تنها 
5 درصد بیماران، زن بودند درحالى که اکنون این آمار 

به 17 درصد رسیده است.
 کارشــناس مســئول برنامه ایدز معاونت بهداشت 
استان اصفهان گفت: به صورت کلى، 70 درصد افراد 
شناسایى شــده از طریق تزریق و استفاده از سرنگ 
مشــترك به این بیماري مبتال شــده اند که البته در 
سال هاى اخیر با سنجش افراد جدید شناسایى شده، 
این بیمارى از طریق ارتباط جنســى رو به افزایش 

است.
کارشــناس مســئول برنامه ایدز معاونت بهداشت 
استان اصفهان اظهار داشت: اگر مادران باردار مبتال 
به ویروس ایدز در زمان باردارى شناســایى شوند،  
اقدامات درمانى پیشــگیرى از ابتالى کودك انجام 
می شود و تا کنون 29 نوزاد سالم از 29 مادر مبتال در 

استان اصفهان به دنیا آمده اند.

آخرین گفتگوى رئیس فقید شوراى اسالمى شهر فوالدشهر
برگزارى لیگ ورزش سه گانه به میزبانى زاینده رود 

به مقوله امنیت در فوالدشهر بیشتر توجه شود

برگزارى آزمون حفظ ساالنه قرآن و نهج البالغه

تولد 29 نوزاد سالم از مادران مبتال به ایدز

آزاده بیگى

 سال هاى متمادى از حضور شــهداى گمنام در برخى 
شهرهاى شرق اصفهان مى گذرد؛ شهدایى که پس از 
پیگیرى هاى بسیار در انبوه اســتقبال مردم والیتمدار 
شهرهاى کوهپایه، هرند، ورزنه، نیک آباد، زیار و نصرآباد 
تشییع و تدفین شدند تا فریاد بزنیم «میزبان مردان قافله 

عشق» شدیم.
به گزارش صاحب نیوز اگر سرى به حافظه خود بزنیم، 
پیگیرى مداوم مسئوالن براى حضور شهداى گمنام در 
شهرهایشان را به یاد مى آوریم که مجدانه بعد از تدفین 
شــهید گمنام در یکى از شــهرهاى همجوار؛ به دنبال 
درخواست سهمیه حضور شهید بودند تا از قافله میزبانى 
عقب نمانند؛ بدون اینکه اندکــى به فکر هزینه تکمیل 

یادمانشان باشند.
ولى پــس از تدفین شــهید و وعده هــاى بدون عمل 
مسئوالن در تکمیل و زیباســازى مکان یادمان؛ امروز 
شاهد هســتیم که قبور این عزیزان در وضعیت مناسب 
قرار ندارد و این مورد خاص، مایه اندوهگین شدن مردم 

و خانواده شهدا شده است.
متأســفانه شــاهد هســتیم، ســال ها کف ســازى و 
محوطه ســازى مزار شــهداى گمنام در برخى شهرها 
نظیر کوهپایه، ورزنه و نیک آباد به طول انجامید وبه رغم 

حضور مسئوالن و مردم در مناسبت هاى مختلف بر سر 
مزار گمنامان، اما هنوز وضع شایسته اى بر مزار شهداى 

گمنام شهرهاى مذکور حاکم نیست.
ســیمان اطراف مزار شــهدا و یادمان هاى نیمه کاره و 
همچنین زمین خاکى و شنى اطراف هر یادمان، حرف 
هاى زیادى براى گفتن دارد و قلم از نوشــتن آن عاجز 

است.
سال ها ســپرى شــد و به رغم اینکه مردم شهیدپرور 
شهرهاى کوهپایه، نیک آباد و ورزنه، ارادت بسیار باالیى 
به این شهدا دارند ولى ســاماندهى قبور مطهر شهدا به 
سرانجام نرســیده و این در حالى است که قبور شهداى 
گمنام هرند و شهر زیار به شــکلى زیبا و مناسب سامان 
گرفت و نصرآبادى ها نیز پیگیر ســاماندهى مزار شهدا 

هستند.
■■■

مشاهدات میدانى از مزار شهداى گمنام نیک آباد حاکى 
از این اســت که متولیان فرهنگى شهر نیک آباد در این 
رابطه کم کارى کرده انــد و حتى چند هزارتومانى خرج 
رنگ آمیزى روى قبور نیز نشده و شاید مسئوالن شهر 
نیز با کمبود بودجه براى احداث یادمان روبه رو شده بودند 

که از حداقل کار براى شهدا نیز جا ماندند.

چرایى نیمه کاره ماندن یادمان شهداى 
گمنام ورزنه

میزبانى مردم شــهر ورزنه از شهداى گمنام، مثال زدنى 
اســت ولى جا دارد خّیران به کمک مــردم آمده و براى 
تکمیل یادمان شــهداى ورزنه دستى بجنبانند تا فقط و 
فقط ورزنه را به گردشگرى فعالش نشناسیم زیرا ورزنه 
قبل از همه داشته هاى امروزش، جوانانى غیور و ایثارگر 

و شهدایى واالمقام داشت.

غربتى بر مزار شهداى گمنام کوهپایه
در صورتى که سال ها قبل یادمان شهداى گمنام کوهپایه 
بر مزار شهیدان نصب شد ولى متأسفانه گرد غربت از این 
یادمان مى بارد و این نکته را باید یادآور شد که براى شهداى 

گمنام کم گذاشته اند.
فضاى ســیمانى اطراف یادمان و عدم ترمیم قبور شهدا 
چندان برازنده شهرى نیســت که بیش از چند ماه پیگیر 
اختصاص سهمیه شهداى گمنام به شهرشان بودند و این 
کاهلى بر تکمیل و زیباسازى یادمان شهدا، چیز کمى نیست 

که به چشم نیاید.
متولیان فرهنگى و خانواده شهدا نیز باید این نکات را یادآور 

شده و زمینه الزم براى تکمیل یادمان را فراهم کنند.

شهداى گمنامى که گمنام تر شدند

غبار ُغربت بر مزار شهداى گمنام 
شهرهاى شرق استان

رئیس هیئت امناى دانشــگاه آزاد اسالمى گفت: هرچه 
زمان مى گذرد آمار نشــان مى دهد که میزان کارآیى در 
این دانشگاه بیشــتر شــده و در آینده نیز بیشتر خواهد 

بود.
على اکبــر والیتى در حاشــیه بازدید از دانشــگاه آزاد 
اســالمى اصفهان درباره برنامه ریزى هــا براى ارتقاى 
کیفیت دانشــگاه آزاد اســالمى اظهار داشــت: ما به 
دنبال استمرار مشــورت ها با مســئوالن دانشگاه آزاد 

هستیم.
وى افــزود: از این فرصت بــراى تبادل نظر بیشــتر و 
شنیدن صحبت هاى مسئوالن دانشــگاه آزاد استفاده 
خواهیم کرد و دانشــگاه آزاد این ظرفیــت را دارد که از 
لحاظ علمى و پژوهشى در کشور حرف نخست را بزند و 
براى تحقق راه حل هایى که مقام معظم رهبرى درباره 
اقتصاد دانش بنیان و توســعه پژوهش کاربرد محور و 
تدریس علم پژوهش محور بیان کردند تالش خواهیم

کرد.
رئیس هیئت امناى دانشــگاه آزاد اســالمى گفت: ما 
دستمان باز است تا به ســمت تعالى آموزش و پیشرفت 

پژوهش در کشور برویم. 

کارآیى  دانشگاه آزاد  در 
آینده  بیشتر خواهد شد

رئیس اداره حمل و نقل مسافر استان اصفهان گفت: 
پیش فروش اینترنتــى بلیت هــاى اتوبوس براى 

راهپیمایى اربعین حسینى از آغاز شد.
محمد على صلواتــى اظهار داشــت: پیش فروش 
اینترنتى بلیت هــاى اتوبوس بــه مقاصد مرزهاى 

شلمچه و چزابه آغاز شد.
وى بیــان داشــت: همچون ســال هاى گذشــته 
برنامــه ریــزى کاملــى بــراى خدمت رســانى 
مناســب به زائــران اربعین حســینى انجام شــده 

است.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر استان اصفهان تصریح 
کرد: زائران و عالقه مندان سفر به عتبات عالیات در 
اربعین حسینى مى توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتى 
Payaneha.com نسبت به خرید بلیت سفر از مبدأ 

شهرهاى استان به مرزهاى اعالم شده در تاریخ مورد 
نظر اقدام کنند.

وى افزود: با برنامه ریزى هاى به عمل آمده، از همه 
ناوگان هاى مســافربرى قبل از شروع سفر به طور 
کامل توسط مدیران فنى شــرکت ها بازدید فنى و 

ایمنى صورت مى گیرد.

آغاز پیش فروش بلیت اتوبوس براى  اربعین 
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صرفه جویى 2میلیاردى
 در ذوب آهن

 با اجراى طرح نسوزچینى کنورتور شماره 3 با استفاده 
از آجر هاى باقیمانده، بیـش از 20میلیارد ریال صرفه 
جویى در شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان حاصل 

شد.
معـاون مدیریت نسـوز شـرکت سـهامى ذوب آهن 
اصفهـان، جلوگیـرى از اتـالف مواد نسـوز همچون 
استفاده از مواد رسـوبى موجود در انبارها را از اولویت 
هاى برنامه تولید این شرکت فوالدى دانست و گفت: 
با دسـتیابى به ایـن موفقیـت این شـرکت از  فروش 
آجرهاى باقیمانده به قیمت پایین به عنوان ضایعات 

نسوز جلوگیرى شد.
مهـدى نصیـرى افـزود: طراحـى مجدد الیه نسـوز 
کنورتور براى رفع مشکل نشان هاى مختلف آجرهاى 
نسوز، برشکارى آجر ها براى آماده سازى و تهیه طرح 
جدید آجرهاى نسـوز همچون همپوشانى الیه هاى 

نسوز از جمله مراحل اجراى این طرح است.

تحصیل70 هزار دانشجو در 
دانشگاه فرهنگیان

قائم مقـام دانشـگاه فرهنگیـان کشـور در اصفهان 
گفت:بیش از 70 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان 

سراسر کشور مشغول تحصیل هستند.
تاجیک اسماعیلى درنشست منطقه 7 این دانشگاه در 
اصفهان گفت: 50 هزار نفر از این دانشجویان در قالب 
شبانه و بقیه روزانه در دانشگاه هاى فرهنگیان سراسر 

کشور مشغول تحصیل هستند.
وى افـزود: یکـى از ضـرورت هـاى امروز دانشـگاه 
فرهنگیـان، تطبیـق روش هـاى تدریـس و تربیت 
معلم همگام با پیشـرفت هاى روز جامعه است.وى، 
دانش آمـوزان امـروز را آشـنا به فنـاورى هـاى روز 
دانسـت و گفت: بنابراین مى طلبـد در تربیت معلم از 

آموزش هاى به روز وعلمى استفاده شود.
اسماعیلى افزود : بر این اساس تهیه برنامه راهبردى 
دانشـگاه فرهنگیان و برنامه درسـى تربیت معلم در 

دست اقدام است .

تجارى سازى900 پرونده نوآورى 
در شهرك علمى وتحقیقاتى 

اسـتاندار اصفهان با بیان اینکه بیش از 500 شـرکت 
دانـش بنیـان و 9 مرکـز رشـد در شـهرك علمـى 
تحقیقاتـى اصفهـان فعالیـت مى کنند، گفـت: 900 
پرونده نوآورى در این شـهرك، تجارى سـازى شده 

است.
رسـول زرگرپور اظهارداشـت: اسـتان اصفهان یک 
ظرفیت بسـیار عظیـم انحصـارى دارد که شـهرك 
علمـى و تحقیقاتى اسـت کـه مى تواند پایه اساسـى 
براى حـل برخـى از مشـکالت و توسـعه اقتصادى 

باشد.
وى افزود: گردش مالى این شـرکت ها به بیش از 13 
هزار میلیارد ریال رسیده است و 900 پرونده نوآورى، 

تجارى سازى شده است.
وى اضافه کرد: دانشـگاه علوم پزشـکى نیز با ایجاد 
قطب علمى در جنوب شهر، شرکت هاى دانش بنیان 
در حـوزه پزشـکى و پیرا پزشـکى را در این شـهرك 

مستقر کرده است.

نشست مشترك مسئوالن 
میمه و وزوان با گناباد 

نشسـت مشـترك مسـئوالن شـهرهاى میمـه 
و وزوان بـا مسـئولین شهرسـتان گنابـاد برگـزار 

شد.
این نشسـت در راسـتاى تبادل اطالعات  و بررسـى 
موضوعـات مشـترك  بیـن دو شـهر وزوان و میمـه 
و گنابـاد  و بـا حضـور بخشـداران، اعضاى شـوراى 
اسـالمى شـهر و شـوراى کشـاورزى  و بـه میزبانى 
پایـگاه ثبـت جهانـى قنـات قصبـه گنابـاد برگـزار

شد.
شـایان ذکـر اسـت قنـوات  «وزوان» و «مزدآبـاد» 
اصفهـان در فهرسـت زنجیـره اى قنـوات ایرانى در 

میراث جهانى یونسکو به ثبت رسیده است.

خبر

مدیرکل راه آهن استان اصفهان افزایش بیش از سه برابرى 
قطارهاى مسیراصفهان-یزد-کرمان- زاهدان وبالعکس 
در ماه خبرداد و گفت: حرکت قطار اصفهان- یزد-کرمان-

زاهدان و بالعکس از هفته اى یکبار، از ابتداى آبان ماه یک 
روز در میان خواهد شد.

سیدرضا سادات حســینى گفت: با اختصاص ماهانه 11 
رام قطار دیگر به مســیراصفهان- یزد-کرمان- زاهدان 
و بالعکس وافزایش آن از چهار رام بــه 15 رام در ماه، این 
قطارکه تا کنون هفته اى یک بار حرکت داشت، با توجه به 
تقاضاى باالى مسافرین از ابتداى آبان ماه جارى به صورت 

یک روز در میان در مسیر قرار مى گیرد.

وى با بیان اینکه سازمان این قطار پنج واگن چهار تخته 
36 نفره البرز با ظرفیت مجموعا 180 نفر در نظر گرفته شده 
است، اظهار داشت: حرکت این قطار از اصفهان به سمت 
زاهدان ساعت 11:50 در نظر گرفته شده و ساعت 5:35 به 
مقصد زاهدان خواهد رسید و ساعت 12:35 از زاهدان به 
مقصد اصفهان حرکت مى کند و ساعت 7 صبح فرداى آن 

روز وارد ایستگاه اصفهان مى شود.
مدیرکل راه آهن اصفهان افزود: با اشاره به افزودن شدن 
یک واگن خودروبر به این قطار براى رفاه حال مسافران، 
تصریح کرد: در صورت اســتقبال مردم وتردد با ضریب 
اشغال باال، تثبیت این قطار در این مسیر تضمین خواهد شد.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: تاکنون 35 
هزار نفر از اســتان اصفهان براى حضور در راهپیمایى 
اربعین ثبت نام کرده اند و براى 20 هــزار نفر از آنها ویزا 

صادر شده است.
غالمحسین زاهدى با اشاره به اینکه ثبت نام از متقاضیان 
براى حضور در راهپیمایى اربعیــن از نیمه مرداد ماه در 
سایت «سماح» آغاز شده اســت، اظهار داشت: تاکنون 
از اســتان اصفهان 33 هزار و 500 نفر در این ســامانه 

ثبت نام کرده اند.
وى با تأکید بر اینکه همه متقاضیان حضور در راهپیمایى 
اربعین باید در سامانه «سماح» ثبت نام کنند، تصریح کرد: 

افراد با ثبت نام در این سامانه مى توانند نحوه ورود و خروج 
خود را مشخص کنند.

وى با بیــان اینکه صــدور ویزا بــراى زائــران تا 16 
آبان ماه ادامه خواهد داشــت، اضافه کــرد: ثبت نام از 
متقاضیان در ســامانه «ســماح» نیز تا 13 آبان ادامه

 دارد.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه اعزام 
زائران اربعین از اســتان اصفهان از19 مهــر ماه آغاز و 
تا 19 آبان مــاه ادامه دارد، تصریح کــرد: همچنین باید 
توجه داشــت که زائران مى توانند تــا 20 روز در عراق

 بمانند.

35 هزار نفر براى راهپیمایى 
اربعین ثبت نام کردند

افزایش 3 برابرى قطارهاى 
اصفهان-زاهدان ازفردا

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: به دلیل 
بدهى سازمان هاى بیمه گر به بیمارستان ها، این مراکز در 
پرداخت کارانه کارکنان بیمارستانى دچار مشکل شده اند.
کیانوش جهانپور اظهار داشــت:  به دلیل بدهى بیمه ها 
به بیمارستان ها، شاهد به تعویق افتادن یکساله کارانه 

کارکنان بیمارستانى هستیم.
وى بیان داشت: تعویق یکساله کارانه کارکنان بیمارستان 
امام خمینى(ره) فالورجان ســبب گالیه هایى از سوى 

کارکنان این مرکز شد.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان تصریح 
کرد: کارانه کارکنان بیمارســتان ها از محل درآمدهاى 
اختصاصى بیمارستان ها قابل پرداخت است و به علت 
تعویق در پرداخت از سوى سازمان هاى بیمه گر خریدار 
خدمت محلى براى پرداخــت و مطالبات معوقه جامعه 

پزشکى و پرستارى وجود نداشته است.
وى گفت:  به محض وصول مطالبات معوقه از سازمان 
هاى بیمه گر نظیر سازمان تامین اجتماعى و غیره کارانه 

پرسنل پرداخت خواهد شد.
وى ادامه داد: قطعا تعویق کارانه کارکنان بیمارســتانى 
پیامدهاى خوبى نخواهد داشت و البته تاکنون هم صبر 
و تحمل جامعه پزشکى و پرســتارى و تالش هاى آنها 
در ارائه خدمت به بهترین نحو ممکن ســتودنى و قابل 

تقدیر است.
وى گفت: تنها بیمارســتان امام خمینى(ره) فالورجان 
با مشــکل عدم پرداخت کارانه به مدت یکسال مواجه 
نیست و این مشکل در تمام بیمارستان ها و البته کشور 

وجود دارد.

در حالى  که سال هاست استان اصفهان قطب صنعتى و 
یکى از مهم ترین مراکز صادراتى کشــور است و در این 
ســال ها در تجارت خارجى رتبه دوم یا سوم کشور را در 
اختیار داشته، اما طى سال هاى اخیر به دالیلى همچون 
رکود، تحریم ها، صنایع، مشکل مبادالت ارزى، مشکالت 
صنعت، برنامه ریزى نادرست و از دست رفتن بازارهاى 
صادراتى، این روند تضعیف و آمار تجارت استان با کاهش 

مواجه شده است.
عالوه بر مشکالت اشاره  شــده، کاهش رقابت پذیرى 
کاالهاى تولیدى سبب شد سهم کاالهاى استان اصفهان 
در بازارهاى جهانى با کاهش مواجه شود و رتبه صادراتى 
این استان به جایگاه نهم تنزل یابد. در ماه هاى گذشته 
ســال جارى عمده ترین کاالهاى صادراتى از اســتان 
اصفهان را مى توان محصوالت پتروشیمى به ارزش 168 
میلیون دالر، آهن آالت و فوالد 159 میلیون دالر و فرش 

58 میلیون دالر برشمرد.
مهمترین کشــورهاى مقصد کاالهاى صادراتى استان 
اصفهان عراق با 170 میلیون دالر و 28 درصد، امارات 
متحده عربى با 104 میلیون دالر و 17 درصد، افغانستان 
با 98 میلیون دالر و 16 درصد، پاکســتان با 48 میلیون 
دالر و هشت درصد و چین با 28 میلیون دالر و پنج درصد 

سهم از کل صادرات استان هستند.

جایگاه صادرات اصفهــان در رتبه نهم 
کشورى

تنزل جایگاه صادراتى اســتان اصفهان طى سال هاى 
اخیر آنقدر تامل برانگیز بوده که رسول زرگرپور، استاندار 
اصفهان با انتقاد گفت: اصفهان در بین استان هاى کشور 
در زمینه صادرات در رتبه نهــم قرار دارد که این جایگاه 

شایسته این استان نیست.
وى با بیان اینکه اصفهان، استانى صنعتى است و ظرفیت 
باالیى در بخش تولید دارد، متذکر شــد در حال حاضر 
وضعیت صادرات متناســب با ظرفیت تولیدات استان 
نیست و باید براى مصرف داخلى و خارجى این تولیدات 

برنامه ریزى شود.
استاندار اصفهان میزان صادرات استان اصفهان در سال 
گذشته را هزار و 192 میلیون دالر اعالم کرد و افزود: در 
سه ماه نخست امســال 367 میلیون دالر کاال از استان 

اصفهان به 80 کشور صادر شده است.
وى تاکید کــردد: براى اینکه اصفهان در اســتان هاى 

صادرکننده تراز اول کشور قرار گیرد باید مدیران بخش 
اقتصادى اســتان تفکر صادراتى داشته باشند و حداکثر 
توانشان را براى ارتقاى صادرات اســتان به کار گیرند 
و صادرکنندگان و نهادهاى مســئول باید در این زمینه 
فعال تر عمل کنند و نســبت به این موضوع حساسیت 

نشان دهند.
وى با تاکید براینکه باید موانع صادرات استان اصفهان 
برداشته شود، خطاب به مدیران دستگاه هاى اجرایى ارائه 
دهنده مجوز صادرات متذکر شد: صدور مجوز صادرات، 
باید به عنوان اولویت اول مدیران استان اصفهان باشد و 
از تمام ظرفیت ها براى حمل اقالم صادراتى استفاده شود.
زرگرپور بــا تاکید بر اینکه صدور مجــوز صادرات، باید 
اولویت نخست مدیران استان اصفهان باشد، بیان داشت: 
باید بخشى از جلسات شوراى گفت وگوى دولت و بخش 
خصوصى براى بررسى مشکالت شرکت هاى بازرگانى 

صادرکننده و تشکیل شــرکت هاى تخصصى توسعه 
صادرات اختصاص یابد و مشخص شود که چه تسهیالت 
و فعالیت هایى براى تشکیل این شرکت ها در استان به 

کار گرفته شود.
وى با اشــاره به اینکه باید بازارهاى صادرات اســتان 
اصفهان حفظ و گسترش یابد و اصفهان به جایگاه باالى 
استان هاى صادرکننده دست یابد، گفت: مدیران استان 
باید عزم خود را جزم کنند و حداکثر توان را براى ارتقاى 
سطح صادرات اصفهان به کار گیرند و تا رسیدن به جایگاه 

واقعى و حفظ بازارهاى صادراتى استان تالش کنند.

کاهش 40 درصدى صــادرات اصفهان 
در 2 سال

در همین زمینه رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان باانتقاد از اینکه در 

دو سال گذشــته صادرات اصفهان کاهش 40 درصدى 
داشته است، گفت: در این مدت صادرات هر ساله استان 
اصفهان نسبت به ســال قبل 20 درصد کاهش داشته 
که وضعیت روند نزولى تولید و تجارت اســتان را نشان 

مى دهد.
مســعود گلشــیرازى با بیان اینکه به دنبال شناسایى 
مســتعدان حوزه تجارت بین الملل و صادرات هستیم، 
گفت: مرکز رشــد صــادرات با هدف توســعه تجارت 

الکترونیک در اصفهان ایجاد مى شود.
وى درباره تشکیل مرکز رشــد صادرات اصفهان اظهار 
داشــت: این طرح به عنوان پیشنهاد از طرف کمیسیون 
تجارت اتاق بازرگانى اســتان اصفهان مطرح شده تا با 
ایجاد این مرکز، در راســتاى رشــد صادرات و تجارت 

الکترونیک گام هاى موثرى برداریم.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانى اصفهان ادامه داد: 

خوشبختانه پیشنهاد تشکیل مرکز رشد صادرات اصفهان 
مورد اقبال هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان قرار 

گرفته و مراحل اجرایى آن برنامه ریزى خواهد شد.
گلشــیرازى با بیان اینکه در این راه باید بتوانیم تمامى 
ظرفیت ها را گردهم آورده تا از حرف به عمل برســیم، 
افزود: امیدواریم با امکانات فیزیکى که باید توسط رئیس 
و هیئت رئیســه اتاق بازرگانى در اختیار مرکز رشد قرار 

گیرد به اهداف خود در این زمینه دست پیدا کنیم. 

ارائه امتیــازات ویژه از ســوى دولت به 
تولیدکنندگان

نایب رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
نیز در این رابطه گفت: مشوق هاى مالیاتى جدید دولت 
براى صادرات غیرنفتى نه تنها صادرکنندگان را تشویق 
مى کند، بلکه تولیدکننــدگان را نیز تشــویق به تولید 

کاالهاى با کیفیت تر و رقابتى تر مى کند.
ناصر موسوى الرگانى با اشــاره به مشوق هاى مالیاتى 
جدید دولت براى صادرات غیر نفتى، اظهار داشت: اکثر 
کشــورها براى افزایش صادرات خود مشــوق هایى در 
نظر مى گیرند که ضرورت بــه کارگیرى آنها در اقتصاد 
کشــورهاى نفت خیز همچون ایران از اهمیت ویژه اى 
برخوردار است و به همین دلیل دولت براى صادرات باید 
امتیازات ویژه اى بــراى تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

در نظر بگیرد.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شــوراى اســالمى 
تاکید کرد: دولت باید به این سمت برود که با حمایت از 
سرمایه گذار خارجى، تولیدکنندگان خارجى را وارد کشور 
کرده تا تولیدات آنها با برند ایرانى در کشور ما تولید و صادر 
شود. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان 
داشــت: جداى از بحث مالیات، در اخذ عوارض نیز باید 
بازنگرى شود و جوایز صادراتى در دستور کار دولت قرار 
بگیرد. حتى اگر دولت نتواند به همه صادرکنندگان جوایز 
صادراتى اختصاص بدهد بایــد به صادرکنندگان موفق 
که ارزآورى به کشور داشته اند جایزه و مشوق اعطا شود.

وى تصریــح کــرد: مشــوق هاى مالیاتــى نــه تنها 
صادرکنندگان را تشــویق مى کند، بلکه تولیدکنندگان 
را نیز مشــوق به تولید کاالهاى با کیفیت تر و رقابتى تر 
مى کند. البته تولیدکننــدگان باید تالش کنند تا کیفیت 
تولیدات خــود را باالتر برده و در زمینه بســته بندى نیز 

تغییرات اساسى ایجاد کنند.

استاندار اصفهان:وضعیت صادرات در استان متناسب با ظرفیت تولیداتش نیست

باید موانع صادرات نصف جهان برداشته شود

آمار تجارت اصفهان با کاهش روبه رو شده است

دو دختر حدود 20 ساله دیروز در پى سقوط از پل چمران 
اصفهان به شدت مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

مدیر روابط عمومى مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى 
اســتان اصفهان گفت: این حادثه در ســاعت 11 و 38 
دقیقه دیروزاتفاق افتاد و هــر دو دختر دچار مصدومیت 

شدید شدند. 
عباس عابدى افزود: دختران مصدوم پس از ارائه خدمات 
درمانى اولیه بالفاصله به بیمارستان هاى امین و غرضى 

اصفهان منتقل شدند. 
وى افزود: امدادگران اورژانس ســه دقیقه پس از اعالم 

حادثه به محل رســیدند و خدمات اولیه درمانى را به دو 
دختر جوان ارائه کردند. 

وى ادامه داد:  این دو دختر بین 17 تا 18 سال سن دارند و 
یکى از آن ها هوشیارى خود را از دست داده و نفر دوم نیز 

با شکستگى تمام اعضاى بدن روبه رو است.
به گفته شــاهدان عینى حاضر در محل حادثه، این دو 
دختر بطور همزمان خود را از باالى پل چمران به پایین 

پرتاب کرده اند. 
به گفته شــاهدان، این دختران خود را پایین پل چمران 

پرتاب کردند و کسى مسبب سقوط آنها نبوده است.

سقوط 2 دختر از پل چمران

دماى هواى اصفهان افزایش مى یابد

اجرا شدن78 درصد طرح هاى عمرانى اصفهان توسط خیران 

رئیس اداره پیش  بینى هواشناســى اســتان اصفهان از 
افزایش یک تا سه درجه اى دماى هواى این استان در 

روز یکشنبه (امروز)خبر داد.
حســن خدابخش با بیــان اینکه تحلیل نقشــه هاى 
هواشناسى بیانگر جو به نسبت پایدار روى استان اصفهان 
اســت، اضافه کرد: بر این اساس ،آسمان در بیشتر نقاط 

این استان بصورت صاف تا کمى ابرى، گاهى وزش باد 
پیش  بینى مى  شود.

وى براى هواى کالنشهر اصفهان در روز یکشنبه(امروز)، 
هواى صاف تا کمى ابرى، گاهــى وزش باد و براى روز 
دوشــنبه(فردا)، آســمانى صاف تا کمى ابــرى و غبار 

صبحگاهى، گاهى وزش باد پیش بینى کرد. 

 معاون امور هماهنگى اســتاندارى اصفهان گفت: 78 
درصد اجراى طــرح هاى عمرانى اســتان اصفهان در 
مدت چهال سال اخیر توسط خیران و بخش خصوصى 
اجرا شده اســت. محمد على طرفه با اشاره به اینکه در 
مدت چهار ســال اخیر بیش از 12 هزار طرح عمرانى در 
بخش هاى مختلف در سراسر استان اصفهان اجرا شده 
است، اظهار داشت: براى اجراى این طرح هاى 14 هزار 
میلیارد تومان هزینه شــده که 78 درصد آن را مردم و 

خیران متقبل شده اند. وى افزود: براى اجراى طرح هاى 
عمرانى استان، بخش خصوصى و مردم موتور محرك 
اجراى طرح ها بوده اند و این نقش موثر مردمى در همه 

جوانب کار به خوبى قابل مشاهده است.
طرفه تاکید کــرد: باید زمینه اى فراهم شــود تا بخش 
خصوصى، خیران و مــردم بهتر و راحت تــر بتوانند در 
فعالیت هاى مختلف سرمایه گذارى و عمرانى شرکت 

داشته باشند.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: تاکنون 
در سطح اســتان درحدود یک میلیون و 700هزار 
قطعه کارت هوشمند ملى صادر شده که از این تعداد، 
یک میلیون و 500هزار عدد آن تحویل متقاضیان 

شده است.
حسین غفرانى کجانى با اشــاره به اینکه پیش بینى 
مى شود بیش از چهار میلیون قطعه کارت هوشمند 
ملى در استان صادر شــود، افزود: کارت هوشمند 
ملى بهترین فرصت براى دریافــت خدمات نوین 
و به روز اســت و مردم در آینده مى توانند به راحتى 
خدمات مختلف الکترونیــک را دریافت کرده و راه 
برقرارى ارتباط بــا دولت الکترونیــک و دریافت 

خدمات اجتماعى خواهد بود.
وى با اشاره به این که تا پایان امسال فرصت دریافت 
کارت هوشمند ملى است، گفت: کسانى که تاکنون 
کارت ملى دریافــت نکرده اند از فرصت هاى ایجاد 

شده در دفاتر پست، پیشــخوان و دفاتر ثبت احوال 
استفاده کرده و در حال حاضر که این دفاتر وضعیت 
آرام و خلوتى دارند، نســبت به دریافت این کارت 
اقدام کننــد و کار خود را به دقایــق پایانى موکول 

نکنند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان ادامه داد: درنظر 
اســت پس از پایان مهلت تعیین شده، کارت هاى 
قدیمى فاقد اعتبار شده و در آینده قطعا دستگاه هاى 
دولتى و سایر ارگان ها، مستلزم اســتفاده از کارت 

هوشمند ملى خواهند بود.
وى به راه اندازى ایستگاه هاى سیار براى سهولت کار 
مردم اشاره کرد و گفت: ایستگاه هاى سیار ما اکثرا 
در مناطقى که امــکان مراجعه فیزیکى و حضورى 
ندارند، به ارائه خدمات مى پردازند و در نظر است به 
زودى در مراکز درمانى و نظامى نیز این ایستگاه هاى 

سیار دایر شود.

صدور یک میلیون و 700هزار کارت هوشمند ملى
معاون استاندار اصفهان؛ سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان:

بدهى سازمان هاى بیمه گر
علت تعویق کارانه
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیات/ هیات هاى موضوعت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشــخصات 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 انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023000359 مورخ 1396/03/27 آقاى حســن عســگرى 
خوراسگانى به شماره شناســنامه 51 کدملى 1291235401 صادره از اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ 
یک باب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 47/60 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى 
از 3649- اصلى واقع در بخش 1 ثبت 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: 96/7/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/30 م الف: 21667 صفائى رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/358
ابالغ راى 

شــماره دادنامه: 9609973759301004 شــماره پرونده: 960998375910009 شماره بایگانی شعبه: 
960282 خواهان: سید محمد رفیعى علوى فرزند سید مجتبى به نشانى اصفهان – برخوار و میمه- مرکزى 
– شاهین شهر خ نظامى فرعى 1 شــرقى پ 15 مجتمع زیتون ط 3 واحد 7  ، خوانده: مهناز قاسمى فرزند 
اکبر به نشانى اصفهان برخوارو میمه –مرکزى شــاهین شهر خ فردوسى فرعى 5 شرقى پ44 ، خواسته : 
الزام به تمکین ، رأى دادگاه: دعوى  آقاى سید محمد رفیعى علوى فرزند سید مجتبى به طرفیت خانم مهناز 
قاسمى فرزند اکبر به خواســته الزام خوانده به تمکین زوجیت به شرح دادخواست تقدیمى میباشد .باتوجه 
به شرح خواسته خواهان وسند نکاحیه مستند دعوى که مثبت علقه زوجیت فیمابین طرفین میباشد ونظر 
به اینکه خوانده على رغم اخطار قانونى در جلسه حاضر نگردیده و دفاع موثرى در قبال دعوى خواهان به 
عمل نیامده و دلیل و بنیه اى متقن که متضمن خوف ضرر بدنى یا مالى یا شرافتى وى باشد ارائه نکرده و با 
عنایت به اینکه اصل اولیه بر تمکین زوجه از زوج استوار است و با توجه به مفاد مواد 1102 و 1103 قانون 
مدنى که مقرر داشــته همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و 
تکالیف زوجین در مقابل هم دیگر برقرار میشود و زن و شوهر مکلف حسن معاشرت با یکدیگر اند و از جمله 
حقوق زوج تمکین زوج از وى میباشد. و با عنایت به نظر قاضى مشــاور خانواده دادگاه دعوى خواهان را 
وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد مذکور حکم به الزام وانده به بازگشت به زندگى مشترك و تمکین از 
زوج صادر و اعالم مینماید بدیهى است زوج مکلف به حسن معاشرت با زوجه میباشد.؛ رأى صادره غیابى 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از انقضا مهلت مذکور  ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1585 عقیلى رئیس شعبه اول  

دادگاه خانواده شاهین شهر/ 7/730
اجراییه 

شــماره: 111/96-96/7/15 به موجب راي شــماره 292 تاریخ 96/4/28 حوزه 6 شوراي حل اختالف 
شهرستان گز که قطعیت یافته است. محکوم علیه: بهرام ایزدى فرزندعبدالرسول  به نشانى  مجهول المکان، 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ نودودومیلیون وپانصدهــزار ریال بابت اصل خواســته و مبلغ دومیلیون 
وسیصدوچهل ویک هزار ریال هزینه دادسى و پرداخت خسارات تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاســبه دایره اجرا از تاریخ 94/6/17و96/6/28 لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له 
محمودحاتمیان جزى فرزندمحمدعلى  به نشانى گز بلوارامام کوچه عادل پالك7و پرداخت نیم عشر اجرایى 
در حق صندوق دولت. به اســتناد ماده 19 آیین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى، فرهنگى محکوم علیه مکلف است: پساز ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده رذوز مفاد آنرا بموقع 
اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به و یا به انجام تعهد و مفاد را بدهد در غیر اینصورت پرونده 
جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. م الف: 1577 شعبه 6  

شوراى حل اختالف شاهین شهر/7/731
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973759301546 شــماره پرونده:9609983759301182 شماره بایگانی شعبه: 
951214خواهان: خانم الهام سمیع عادل فرزندمصطفى به نشانى دولت آبادامامزاده نرمى ، خوانده: آقاى 
حسن عابدى سهروفیریزانى فرزند قربانعلى به نشــانى مجهول المکان، خواسته : ثبت واقعه طالق ، رأى 
دادگاه: خواسته زوجه خانم الهام سمیع عادل فرزند مصطفى به طرفیت آقاى حسن عابدى سهروفیریزانى 
فرزند قربانعلى  صدور گواهى عدم امکان سازش به منظور اجراى صیغه طالق به لحاظ تحقق شروط ضمن 
عقد نکاح مى باشد. از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله رونوشت مصدق سند نکاحیه مستند 
دعوى که مثبت علقه زوجیت دائم فیمابین مى باشد و شرح خواسته خواهان و اظهارات وى در جلسه دادرسى 
مبنى براینکه خوانده بیش از یکسال وپنج ماه است زندگى مشترك را ترك کرده وهیچگونه خرج ونفقه اى 
پرداخت ننموده است و باتوجه به تحقق بندهاى یک وهشت شروط ضمن عقد تقاضاى طالق داردوبا توجه 
به اینکه خوانده على رغم اخطار قانونى در جلسات دادرسى حضور نیافته و ایراد و اعتراضى موجه و موثرى 
نسبت به خواسته خواهان ومستندات وى ابراز نداشــته و پاسخ واصله از مراجع ذیصالح وتحقیقات محلى 
واظهارات شهود ادعاى زوجه را به اثبات رسانده و با عنایت به اینکه تالش و مساعى دادگاه و داوران موثر در 
مقام نبوده و خواهان اصرار بر طالق و جدائى دارد. لذا دادگاه با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده ضمن احراز 
تحقق شرط ضمن عقد نکاح دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به  استناد مواد 1119 قانون مدنى و 
26 و 27 و 28 و 34  قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن صدورحکم به احراز شرایط اعمال وکالت 
در طالق گواهى عدم امکان ســازش بین زوجین فوق صادر و اعالم مى نماید. خواهان مى تواند با اعالم 
وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نکاح به یکى از دفاتر ثبت طالق مراجعه و پس از انتخاب نوع 
طالق خود را مطلقه نماید و سپس نسبت به ثبت رسمى آن اقدام و دفاتر و اسناد مربوطه را اصالتا و بوکالت از 
شوهرش امضا نماید. زوجین فرزند مشترك ندارند زوجه حقوق مالى خویش را جداگانه اقدام نموده و در این 
پرونده در این خصوص ادعاى مطرح ننموده است  ارائه گواهى عدم باردارى حین اجرا صیغه الزامى است  و 
رعایت سایر شرایط نیز با مجرى آن است. لذا دادگاه در این خصوص این موارد مواجه با تکلیف نیست ؛ رأى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. مدت اعتبار این گواهى از تاریخ 
قطعیت سه ماه است. م الف: 1565 عقیلى رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر / 7/732 

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به حســن تیمورى خواهان محمداشــرفى حبیب آبادى دادخواستى 
با موضوع  مطالبه به طرفیت شــما به شــوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالســه 
462/96ش9ح ثبت و براى روزدو شنبه  مورخ 96/8/29ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید، واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1591  

شعبه9حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر/ 7/733 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973759200721شــماره پرونده: 9509983759200252 شماره بایگانی شعبه: 
950258 خواهان: خانم راضیه بخشیان لنجى فرزند عباس باوکالت آقاى حمیدرضا عباس پور مبارکه فرزند 
ابراهیم به نشانى مبارکه خیابان امام خمینى(ره)چهارراه مسجدجامع پاساژعباسپورطبقه فوقانى خواندگان: 
1- آقاى احمدرضاقربانى فرزندغالمرضا به نشانى مجهول المکان  2- بانک مسکن به نشانى چهارباغ پایین 
بین شهدا وخ امام حسین بانک مسکن ، خواســته : الزام به ایفاى تعهد(غیرمالى)، رأى دادگاه: در خصوص 
دادخواست خانم راضیه بخشیان لنجى فرزند عباس با وکالت آقاى حمیدرضا عباسپور به طرفیت 1-آقاى 
احمدرضاقربانى فرزندغالمرضا2-بانک مسکن به خواسته الزام به ایفاى تعهد(انتقال سندرسمى یک واحد 
آپارتمان تحت پالك ثبتى 409/11571واقع دربخش 16حوزه ثبت اصفهان با حفظ حقوق مرتهن بدین 
توضیح از سوى خواهان به شرح دادخواست به علت اینکه خواهان سرپرست خانواده نبوده وطبق مقررات 
منازل مسکن مهر صرفا به نام سرپرست خانوار قابل واگذارى است مجبور میگردد بصورت صورى خودرا 
به مالک معرفى نماید وحال آنکه امتیاز به نام خواهان میباشــد وکلیه مبالغ توسط خواهان پرداخت شده 
است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقدیمى نظربه 
اینکه مطابق قراردادتنظیمى فیمابین طرفین ؛خوانده متعهد گردیده پس از تحویل آپارتمان موضوع دعوى 
آن را به خواهان انتقال دهد ومطابق پاسخ اســتعالم ثبتى به شماره 103/94/5104/26 مورخ 94/12/9 
مالک پالك ثبتى موضوع دعو.ى خوانده اعالم گردیده است و مطابق  پاسخ استعالم به عمل آمده از بانک 
مسکن به شــماره 1946/1729 مورخ 95/11/26 نقل و انتقال پالك ثبتى موضوع دعوى با حفظ حقوق 
مرتهن بالمانع میباشــد. بنابراین دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه خوانده على رغم استحضار 
از جلسه رســیدگى در دادگاه حضور پیدا ننموده و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده است لذا 
مستندا به مواد219 و 220 و 793 قانون مدنى و ماده 198 قانون آیین دادرسى دادگاه عمومى و انقالب در 
امور مدنى حکم به الزام خوانده ردیف اول به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال ششدانگ پالك 
ثبتى به شماره 409/11571 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان صادر 
و اعالم میگردد ( در ضمن پالك ثبتى موضوع دعوى قبال توسط خواهان  توقیف گردیده است )  و اما در 
خصوص دعوى مطروحه از سوى خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم نظر به اینکه دعوى خواهان  متوجه 
خوانده ردیف دوم نمیباشد مستندا به بند چهار ماده 84 و ماده 89  قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مینماید .رأى صادره نسبت به خوانده ردیف 
اول غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن وهمچنین نسبت 
به خوانده ردیف دوم ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشد. م الف: 1604  اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر/ 7/734 

قرارتامین خواسته
کالسه پرونده: 96/381 ش8ح  شماره قرار: 317-96/7/1 تاریخ:96/6/26مرجع رسیدگى: حوزه 8 شوراى 
حل اختالف شاهین شهر.خواهان :حسن شیر فرزندحیدر به نشانى دهخدا-2شرقى پ26 خوانده:عباس 
حاجى رضازاده فرزندنعمت اهللا  به نشــانى تاکســیرانى شاهین شهر.خواســته:صدورقرارتامین خواسته.
گردشکار:خواهان بشرح باال بطرفیت خوانده دادخواستى بخواسته فوق اقامه ودرخواست رسیدگى وصدور 
قرار تامین خواسته به اســتناد(مدارك موجوددرپرونده)رانموده است که پس از قبول دادخواست وثبت به 
کالسه فوق شــورا حوزه دروقت فوق العاده بتصدى امضاءکنندگان زیرودرحضور/غیاب /خواهان/خوانده 
تشکیل بابررســى اوراق پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور راى میشــود.قرارتامین خواسته:نظربه اینکه 
خواهان با تقدیم درخواســت تقاضاى صدورقرارتامین به اســتنادنظریه کارشناسى وقبض سپرده شماره 
225595نموده است چون ارکان وشرایط درخواست فراهم میباشد لذاشورا به استناد ماده 292قانون تجارت 
وماده108وماده117قانون آیین دادرسى مدنى قرار تامین خواسته معادل مبلغ14/550/000ریال از اموال 
خوانده تا پایان رسیدگى صادر اعالم میدارد این قرار پس ازابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در 

این شورا میباشد. م الف: 1610- اسالمیان، شعبه هشتم حقوقى شاهین شهر/7/735 
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول در پرونده 920013 و به موجب اجرائیه 920067مورخ96/2/10 صادره از شــعبه 
سوم دادگسترى شاهین شهر محکوم علیه بهزادصادقى شبسترى به پرداخت486/053/191ریال   بابت 
اصل خواسته در حق محکوم له لیداشاه ولیدان و مبلغ 9/552/674  ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده 
است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس 
خبره کارشناسى شده است، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: نشانى ملک:شاهین شهر-بلوارامام 
خمینى –پاساژتخت جمشید –طبقه اول-ضلع شــرقى-مغازه پنجم ازسمت راست بلوار –جنب پیرایش 
خوزستان ملک موردارزیابى به شماره ثبتى 25698فرعى از301اصلى زیرموردتفکیک پالك25672یک 
باب واحد تجارى (مغازه)مى باشــد که داراى 55؛28مترمربع اســت حدود اربعه این ملک عبارت اســت 
از:شماالبطول80؛6متردیواریســت مشترك با پالك 25697.شــرقابطول 20؛4متردرب ودیواریست به 
راهرو ومشــاعات پالك3052 جنوبابطول 80 ,6متر دیواریســت مشــترك باپالك 25699وغربابطول 
4,20متردیواریست مشترك با پالك 3053به ارتفاع2,90متر.سازه این ملک ازنوع اسکلت فلزى ونماى 
بیرونى آن سنگ گرانیت است.پوشش دیوارهاى داخلى مغازه از نوع رنگ بلکا پوشش کف ازنوع سرامیک 
است .درب ورودى شیشه سکوریت ریلى مى باشد.این ملک داراى انشعاب گاز وبرق بوده ودرحال حاضر 
به عنوان انبار کاال از آن استفاده مى شود.مطابق اسناد مالکیت مربوطه ششدانگ این ملک در تملک آقاى 
بهزادصادقى شبسترى بوده ومشــخصات ثبتى آن بدین قراراســت.پالك ثبتى 301/25698 موردثبت 
شماره 99620 صفحه163 دفتر 410 بخش 16ثبت اصفهان-با توجه به مواردپیش گفته؛تحقیق وبررسى 
انجام شــده؛موقعیت وقدمت ملک ونیز درنظر گرفتن جمیع جهات موثر در این قضیه ارزش ششــدانگ 
پالك 301/25698در زمان مباشرت به کارشناســى مبلغ 3/568/750/000ریال (معادل سیصدوپنجاه 
وشش میلیون وهشتصدوهفتادوپنج هزارتومان)ارزیابى واعالم میگردد.با توجه به اینکه نظریه کارشناسى 
به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش ده حبه از72حبه 
شش دانگ پالك ثبتى مذکور از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى مزایده: 96/8/16   ساعت 9 صبح محل 
برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه سوم دادگاه  شاهین شهر محل بازدید ازاموال توقیفى :با هماهنگى این 
اجرامزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده 
مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشــته باشند تا عنداللزوم به حساب 
سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حســاب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال 
مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به 
شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى 

را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 1583محسنى_ دادورزاجراي 
احکام مدنى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /7/736 

ابالغ راي
کالسه پرونده: 169/96ش11ح شماره دادنامه: 273-96/6/29 95 مرجع رسیدگى: شوراى حل اختالف 
شعبه یازدهم  حقوقى شاهین شهر، خواهان: محمدزاهى فرزندمهارب به نشانى: شاهین شهر خ مخابرات 
فرعى 13شرقى نیم فرعى 3شمالى پالك 31شمالى ، خوانده: صالح اسفندیارى غریبوندفرزند جنجال به 
نشانى: مجهول المکان، موضوع:صدورحکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ جمعا22/000/000ریال معادل 
دومیلیون ودویست هزارتومان به موجب رسیدبانکى (قبض پرداختى عابربانک) بانضمام مطلق خسارات  
وارده از جمله هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه. گردشکار:باعنایت به اوراق و محتویات پرونده اظهارات طرفین 
ونیز نظریه اعضاى محترم شورا که ثبت گردیده است مستندا به ماده 25وماده9قانون شوراها ضمن اعالم 
ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست آقاى محمدزاهى به طرفیت آقاى صالح اســفندیارى غریبوند به خواسته صدور حکم برالزام 
خوانده به پرداخت مبلغ جمعا 22/000/000ریال معادل دومیلون ودویســت هزار تومان به موجب رسید 
بانکى (قبض پرداختى عابربانک) بانضمام پرداخت مطلق  خسارت وارده از جمله هزینه دادرسى وخسارت 
تأخیر تأدیه ازتاریخ 96/4/11لغایت زمان اجراى حکم باعنایت محتویات پرونده واسنادبانکى حاکى ازواریز 
وجه به حساب خوانده مى باشد نظربه اینکه هرکسى مالى به دیگرى بدهد ظاهردرعدم تبرع است بنابراین 
اگرکسى چیزى به کسى بدهدبدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کندونظر به اینکه اگر چه 
پرداخت وجه مى تواند اماره بربدهکارى پرداخت کننده باشدلیکن اصل برعدم بدهکارى است وکسى که 
مدعى است پرداخت کننده بدهکاربوده است بایستى ثابت نماید ولى خوانده علیرغم ابالغ قانونى درشورا 
حاضر نگردیده ودفاعى ازخود به عمل نیاورده و دلیلى بر برائت ذمه خویش یا پرداخت دین نیز ارائه ننموده 
است لذا مستنداً به ماده 265قانون مدنى مواد 198-519- 522و515 قانون آیین دادرسى مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست ودومیلیون  ریال بابت اصل خواسته وازباب تسبیب به پرداخت 
مبلغ 1/395/000ریال بابت هزینه دادرسی و الصاق تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
(96/4/25)لغایت اجراى حکم که حین اجراى حکم توسط اجراى احکام محاسبه خواهدشد در حق خواهان 
را صادر و اعالم میدارد. راي صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس 
ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر در دادگاههاى عمومى حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 1573 قاضى 

شعبه یازدهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /7/737 
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/2546/26-96/7/11 خانم فرشته آقاجرى گســتائى فرزند جمشید  باستناد یک برگ 
استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است ســند مالکیت خود به شماره 
438594   را که به میزان6حبه مشاع از72حبه از ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 301/27563 واقع در 
بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 557 دفتر 899  ذیل ثبت 201743  بنام خانم 
فرشته آقاجرى گستائى فرزند جمشید ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب گواهى حصروراثت2405 
مورخ 83/10/17دادگاه شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده و نحوه گم 
شدن فرسودگى اعالم شده، چون درخواست صدور ســند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1250صیادى 

صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/7/738 
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/2546/26-96/7/11 خانم فرشته آقاجرى گســتائى فرزند جمشید  باستناد یک برگ 
استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است ســند مالکیت خود به شماره 
438591   را که به میزان شمالى 6حبه مشاع از72حبه ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/17575 واقع 
در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 566 دفتر 899  بنام فرشته آقاجرى گستائى 
فرزند جمشید ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب حصر وراثت شماره2405 مورخ 82/10/17 دفترخانه 
دادگاه شاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده   و نحوه گم شدن فرسودگى 
اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب 
آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1483 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر/7/739 
تجدید نظرخواهى

شماره در خواست: 9610463759100046 شماره پرونده: 9409983759101654 شماره بایگانى شعبه: 
942044  در خصوص تجدید نظرخواهى محمد تقى نظافتى یزدى به طرفیت سید على رجائى زاده نسبت 
به دادنامه شماره 9509973759101803 صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانى دادخواست وضمائم 
تجدید نظر خواهى در مورخ 96/2/7 ارسال شده است آقاى سید على رجائى زاده مقتضى است حسب ماده 
346 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف ده روز پس 
از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدید 

نظر ارسال میگردد. م الف: 1579  شعبه اول دادگاه عمومى و حقوقى شاهین شهر/ 7/740
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگى به خانم مهدیه سبز بروتى و جواد قاسمى. زهره عابدینى با وکالت 
خانم ملیحه محمدى دادخواستى بطرفیت 1- مهدیه سبز بروتى فرزند علیرضا 2- جواد قاسمى فرزند حیدر 
بخواسته اعتراض ثالث که به این دادگاه ارجاع و به کالسه 941081 ثبت و براى روز یکشنبه مورخ 96/9/19 
ساعت 9/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده و چون خوانده مجهول المکان اعالم  گردیده به تقاضاى خواهان 
و دستور دادگاه مستنداً به ماده 73 ق. آ. د. م یک نوبت آگهى و از خوانده دعوت مى شود با مراجعه به دفتر 
دادگاه نشانى خود را اعالم و نسخه ثانى دادخواســت و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى 
حاضر شود، این آگهى به منزله ابالغ قانونى محسوب و در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و رأى 

قانونى صادر خواهد کرد. م الف: 707 شعبه اول دادگاه عمومى فالورجان /7/741
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونــده: 8804002120000025/1 شــماره بایگانى پرونــده: 8800025 شــماره ابالغیه: 
139605102120000443 بدینوسیله به شرکت خدمات گســتر فکرآوران (سهامى خاص) ساکن شهر 
ابریشم جنب دبستان وحدت طبقه اول بدهکار پرونده اجرائى کالســه 4506/88 که برابر گزارش مامور 
ابالغ در آدرس اعالمى شناخته نشده اید ابالغ مى گردد تمامت ششدانگ یکباب منزل مسکونى به پالك 
ثبتى 1992/46 واقع در اصفهان بخش 18 ثبت اصفهان متعلق به اقاى قربانعلى دهقانى موضوع ســند 

رهنى شماره 20426- 86/10/26 تنظیمى دفتر اســناد رسمى شماره 479 تهران که در  قبال طلب بانک 
پاسارگاد در رهن مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى بمبلغ 428/000/000 ریال ارزیابى گردیده 
است لذا برابر ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى شود از تاریخ انتشار این آگهى که 
تاریخ ابالغ محسوب مى گردد و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد 
ظرف مهلت پنج روز چنانچه اعتراضى دارید اعتراض خود را به ضمیمه مبلغ 700/000 ریال هزینه تجدید 
ارزیابى باین اداره اعالم و ارسال دارید و اال عملیات مزایده براساس قیمت ارزیابى شده انجام خواهد شد. م 

الف: 705 پورمقدم- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان /7/742
اجراییه

 شــماره 112/96 ش ح3 به موجب راى شماره 445 تاریخ 96/05/18 حوزه ســوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1.منصورحســینوند2.منیره یزدانى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخــت تضامنى مبلــغ 13/500/000 ریال بابت اصل خواســته و 
تاخیردرتادیه از مورخ 95/10/02 و مبلغ 240/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 250/000 ریال هزینه 
نشــرآگهى درحق خواهان امیرحسین چترایى به نشانى نجف آباد خ دلگشــا خ ابوالقاسمى کوچه چهارده 
معصومى پ108 و نیم عشر دولتى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 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 استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:  6362 شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/7/744 
ابالغ از وقت رسیدگى

 دادخواست و ضمائم به محمد هماپور فرزند محمدباقر - شماره ابالغنامه 9610103730103065 شماره 
پرونده 9609983730100825 شماره بایگانى شعبه 960831 خواهان آقاى سلیمان ادریسى دادخواستى 
بطرفیت محمد هماپور به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به کالسه 9609983730100825 
شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1396/09/07 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار درج 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 دردادگاه حاضر گردد. م الف:  6359  شعبه اول دادگاه 

عمومى حقوقى نجف آباد/7/745 
اجراییه

 شــماره 111/96 ش ح3 به موجب راى شماره 442 تاریخ 96/05/18 حوزه ســوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1.مینایزدانى2.منیره یزدانى به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت تضامنى مبلغ 16/950/000 ریال بابت اصل خواسته و تاخیردرتادیه از 
مورخ 94/08/19 و مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 250/000 ریال هزینه نشرآگهى درحق 
خواهان امیرحسین چترایى به نشانى نجف آباد خ دلگشا خ ابوالقاسمى کوچه چهارده معصومى پ108 و نیم 
عشر دولتى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید.م الف:  6363 شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/7/746 
مزایده

در پرونــده کالســه 950190 و 95625 اجرایى و به موجــب دادنامــه 1854-94 و 2182-95 صادره 
از شــعبه ســوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى روح الــه تقى جراح فرزند کاظم محکوم اســت 
به پرداخت 9 عدد ســکه تمــام بهــارآزادى و 10 مثقال طال و مبلــغ 110/200/000 ریــال بابت نفقه 
فرزندان و زوجــه و مبلــغ 222/353/000 ریال بابت اجــرت المثل محکوم به و هزینه هاى دادرســى 
و غیره در حق محکــوم له و مبلــغ 14/366/650 ریــال نیم عشــر دولتى درحق صنــدوق دولت که 
از طریق اجــراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشــناس رســمى 
دادگســترى منتخب آقا حیدر حیدرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: منزل مسکونى واقع در نجف 
آباد- خ منتظرى جنوبى-کوى رجایــى پ21 داراى 166/2 مترمربع عرصه و حــدود 270 مترمربع بنا 
مى باشد که احداث بنا با مصالح تیرچه و بلوك نماى داخلى ســرامیک سنگ و داراى امتیازات آب و برق 
و گاز و تلفن داراى ســوابق ثبتى که شــش دانگ آن به مبلغ 3/240/000/000 ریال ارزیابى گردید. که 
ســه دانگ و نیم آن مورد مزایده قرارمى گیرد. لذا باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/08/14 ساعت 
10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شــخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنــًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده 
از مال/اموال/ملک موردنظــر بازدید به عمل آورد. م الف:  6224 مدیراجراى احکام حقوقى دادگســترى

 نجف آباد /7/747 
حصروراثت

 محمدعلى عبدالغالمى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1080013458 به شرح دادخواست به کالسه 
795/96 از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس 
عبدالغالمى نجف آبادى بشناســنامه 74 در تاریخ 96/07/08 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-الهام عبدالغالمى نجف آبادى ش ش 1512، 2-رضوان 
عبدالغالمى نجف آبادى ش ش 4689، 3-محمدعلــى عبدالغالمى نجف آبادى ش ش 1080013458، 
(فرزندان متوفى)، 4-صدیقه طالبى نجف آبادى ش ش 582 (همســر متوفى) 5-اقدس سلیمانى نجف 
آبادى ش ش 277، (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف:  6358 

رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد /7/748 
ابالغ

آگهى ابالغ به استناد ماده 324 و 332 قانون تجارت- نظر به اینکه آقاى قاسم على عسگرى سده فرزند 
حیدر دادخواستى به طرفیت صندوق قرض الحسنه ثامن االئمه مبنى بر صدور حکم به بى اعتبارى یک فقره 
چک بانکى به شماره سریال 891091199 عهده حساب جارى 10322284004 به مبلغ 53/000/000 
ریال طى پرونده 636/95 شعبه سوم شورا زرین شهر مطرح که مراتب در راستاى اعمال ماده 324 و 332 
قانون تجارت در روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ و اعالم مى گردد. م الف: 994 شعبه سوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)  /7/754

جزئیات راه اندازى صندوق زمین وساختمان در اصفهان با 
هدف جذب منابع مردمى و هدایت مازاد نقدینگى موجود 
به سمت بخش ساختمان از طریق ساز و کار بررسى اوراق 

بهادار تشریح شد.
این صندوق به عنوان مؤسسه غیرتجارى نزد مرجع ثبت 
شرکت ها و به عنوان نهاد مالى نزد سازمان بورس و اوراق 
بهادار به ثبت خواهد رســید. فعالیت آنهــا تحت نظارت 
ســازمان بورس و اوراق بهادار اســت و وزارت مسکن و 
شهرسازى بر روند اجرایى پروژه نظارت عالیه خواهد داشت. 
در همین راستا سه زمین در نجف آباد، زرین شهر و شهر 
اصفهان معرفى کرده اند که زمین هاى زرین شهر و نجف 

آباد باتوجه به موقعیت مکانى و ارزش اقتصادى براى ایجاد 
صندوق مناسب نیست و زمین شهر اصفهان نیز به جاى 
زمین فرایبورگ معرفى شده که قرار است در اسرع وقت 
بازدید حضــورى از زمین صورت گیــرد و چنانچه براى 

صندوق مناسب باشد، اقدامات الزم انجام مى شود.
موضوع این صندوق ها نیزجمع آورى وجوه از متقاضیان 
سرمایه  گذارى در صندوق و ساخت پروژه ساختمانى مندرج 
در امیدنامه صندوق از محل وجوه یاد شده و سپس فروش 
واحدهاى ساختمانى پروژه یادشــده و در نهایت تقسیم 
عواید ناشى از این فعالیت بین ســرمایه  گذاران صندوق

 است.

مدیر درمــان تأمین اجتماعى اســتان اصفهــان گفت: 
درسال گذشته مبلغى بالغ بر 140میلیارد ریال براى خرید 
دستگاه هاى پزشکى بیمارســتان هاى تأمین اجتماعى 

و درمانگاه هاى تابعه  استان اصفهان هزینه شده است.
على اعتصام پور با اشاره به توســعه و نوسازى تجهیزات 
پزشکى در راستاى توسعه خدمات به بیمه شدگان، اظهار 
داشــت: خرید دســتگاه اکوى قلب ۳D بیمارستان دکتر 
شــریعتى اصفهان پس از پیگیرى هاى مستمر از جمله 

دستاوردهاى مهم بوده که نصب و راه اندازى شد.
وى با اشاره به خرید و نصب این دستگاه گفت: این اقدام 
باعث شده به بیمه شدگان تأمین اجتماعى خدمات بهترى 

ارائه شود و آنها نیز از این خدمات رضایت دارند.
اعتصام پور با اشــاره به تجهیز بیمارســتان هاى تأمین 
اجتماعى استان به دستگاه هاى پیشرفته و به روز، گفت: 
خرید تمام تجهیزات و امکانات مربــوط به طرح ارتقاى 
هتلینگ شامل تخت هاى بیمارســتانى و... براى هرسه 

بیمارستان تأمین اجتماعى استان در دستور کار قرار دارد.
مدیردرمان تأمین اجتماعى استان اصفهان افزود: دستگاه 
آنژیوگرافى بیمارستان دکتر شریعتى به همراه یک دستگاه 
ماموگرافــى، رادیولوژى، ســونوگرافى و یک دســتگاه 
آمبوالنس هم  از جمله تجهیزاتى اســت که در سال 95 

خریدارى شد.

خرید تجهیزات ارتقاى هتلینگ 
بیمارستان هاى تأمین اجتماعى 

راه اندازى  صندوق 
زمین و ساختمان در اصفهان 

کشف 1200کیلو مکمل غذایى 
در اصفهان 

بیش از هـزار و 200 کیلو مکمل غذایـى کودکان و 
ورزشکاران در اصفهان کشف و معدوم شد.

مدیر گروه مهندسى بهداشـت محیط دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت:  کارشناسان بهداشت محیط 
استان در بازرسـى از انبارى بدون مجوز، این  مقدار 
مکمل تاریخ گذشته کودکا ن و ورزشکاران را کشف 
و ضبط کردند. مهـدى رفیعى با بیـان اینکه صاحب 
متخلف ایـن انبار، مکمـل هاى غیر بهداشـتى را در 
ورزشـگاه ها ى بدنسـازى توزیـع مى کـرد، افزود: 
پرونده این فرد متخلف به منظور سیر مراحل قانونى 

به مراجع قضائ ى ارجاع داده شد.

اصفهان، گرفتار
 بوروکراسى ادارى است

نماینده مردم شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل 
در مجلـس شـوراى اسـالمى گفت: در حـال حاضر 
گرفتار یک بوروکراسـى ادارى در اصفهان هسـتیم 

و مدیران در این بوروکراسى تفویض اختیار ندارند.
جواد سـاداتى نژاد اظهار داشـت: با ادامه این روند و 
تنگ نظرى مسئوالن در استان اصفهان، آینده خوبى 

در انتظار استان نیست.
وى گفـت: در حال حاضـر گرفتار یک بوروکراسـى 
ادارى در اسـتان اصفهان هسـتیم و مدیران در این 

بوروکراسى تفویض اختیار ندارند.

خبر

شوراى اســالمى کار پلى اکریل در نامه اى خطاب به 
رئیس فراکســیون کارگرى مجلس شوراى اسالمى 
خواستار رسیدگى به اوضاع این قطب نساجى کشور شد.

شــوراى اســالمى کار شــرکت پلى اکریل اصفهان، 
در نامــه اى خطــاب به علیرضــا محجــوب، رئیس 
فراکســیون کارگــرى مجلــس و دبیــرکل خانــه 
کارگرضمن بیان مشــکالت موجود، خواســتار ورود 
مجلس به قضیه و حل مشــکالت قطب نساجى کشور 

شد.
در این نامه کــه متن کامل آن در ادامه آمده؛ شــوراى 
اسالمى کار از عدم پرداخت تسهیالت وعده داده شده 

انتقاد کرده است:
«همانگونه که مستحضر هستید شــرکت پلى اکریل 
ایران پس از ماه هاى متمادى توقف تولید، در شــُرف 
راه اندازى خطــوط تولید پلى اســتر خود قــرار دارد. 
درخصوص خطوط تولیــد اکریلیک نیــز مذاکرات با 
کارگزاران و تأمین کنندگان مــواد اولیه در حال انجام 
اســت ولى براى خرید مــواد اولیه اصلــى و کمکى، 
قطعات یدکــى و قســمتى از حقوق معوق پرســنل، 
وجود نقدینگى بــراى تداوم تولید ضــرورى و حیاتى

است.
همچنین در زمان تحت پوشــش قرار گرفتن کارخانه 

توســط هیئت حمایــت از صنایع، مقرر شــد که مبلغ 
400میلیارد ریال تنخواه از محــل هدفمندى یارانه ها 
به این واحد صنعتى پرداخت شود. از مبلغ مذکور 200 
میلیارد ریال پرداخت و بقیه آن تاکنون پرداخت نشــده 
اســت و طى چند ماه گذشــته بین پرداخت تسهیالت 
بانکى و یا پرداخت از محل یارانه ها دســت به دســت 

شده؛ اما متأســفانه هیچ کدام از آنها تا به امروز اجرایى 
نشده است.

 این در شرایطى است که دستور پرداخت مبلغ ذکر شده 
توسط وزیران صنعت وتعاون در اول مهرماه سال جارى 
صادر شده است ولى سازمان مدیریت و برنامه ریزى از 

پرداخت آن سر باز مى زند.

در حال حاضر به دلیل پیشگیرى از توقف کامل این واحد 
عظیم صنعتى سودده با محصول انحصارى و بیکارى 
نزدیک به دو هزارنفر و جلوگیرى از ایجاد مشکالت و 
بحران کارگرى در اســتان اصفهان و حوادثى همچون 
آذراب و هپکو، نیاز اســت تا هرچه ســریع تر وضعیت 

پرداخت این مبلغ مشخص شود.

اعتراض نسبت به پرداخت نشدن
 200میلیارد ریال تنخواه اختصاص یافته 
با وجود دستور وزراى تعاون و صنعت

پلى اکریل خواستار 
ورود مجلس براى 
حل مشکالتش شد
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مردم چقدر در بانک ها
 سپرده دارند؟

مجموعه سپرده هاى بانکى را دو بخش دولتى و غیر 
دولتى تشکیل مى دهند که البته عمده آن مربوط به 
بخش غیر دولتى است. تازه ترین گزارش ها از تغییر 
و تحوالت پولى در بانک هــا از این حکایت دارد که 
حجم ســپرده هاى بخش غیردولتى به حدود هزار و 

332 هزار میلیارد تومان رسیده است.
هر چند که روند سپرده گذارى در قالب سرمایه گذارى 
مدت دار تا حدودى در مقایسه ساالنه کند است، ولى 
در پنج ماهه نخست امسال روند رشد حدود 9/7 درصد 
بوده که نســبت به 8/9 درصد رشد در پنج ماهه اول 

سال گذشته افزایش دارد.

آغاز پیش فروش
«ساندرو استپ وى» ازفردا

شــرکت ســایپا مرحله دوم پیش فروش «ساندرو 
استپ وى» را از اول آبان ماه(فردا) آغاز مى کند.

رضا تقى زاده، معاون بازاریابى و فروش محصوالت 
گروه ســایپا با اعالم این خبر افزود:در دور  اول پیش 
فروش ساندرو استپ وى در سال جارى، هفت هزار و 
500دستگاه از این خودرو، با موعد تحویل آذر و دى 
ماه سال 96 و به صورت اینترنتى پیش فروش و عرضه 

شد که با استقبال بى نظیر هموطنان روبرو گردید.
وى گفت: گروه خودروسازى سایپا مرحله دوم پیش 
فروش ساندرو استپ وى را از ساعت 11 روز دوشنبه 
اول آبان ماه، با موعد تحویل بهمن و اســفند سال 

جارى آغاز خواهد کرد.
تقى زاده با اشــاره به فروش اینترنتى ساندرو استپ 
وى تصریح کرد: با هدف جلوگیرى از عرضه مجدد 
و توزیع عادالنه، محدودیــت کد ملى را در این طرح 
اجرا خواهیم کرد، بنابراین امکان ثبت نام تنها براى 
مشتریانى فراهم خواهد بود که تاکنون موفق به ثبت 

نام این خودرو نشده اند. 

بانک مرکزى استخدام مى کند
بانک مرکزى در اطالعیه اى از عالقه مندان در چند 

رشته مشخص دعوت به همکارى کرد.
از عالقه مندان به همکارى  دعوت مى شــود براى 
اطالع از متن کامل آگهى و شرایط آن (مقطع، رشته، 
جنسیت، شــهر محل خدمت و سایرشــرایط الزم) 
و همچنین نحــوه ثبت نام، حداکثر تــا 10آبان ماه 
  AZMOON.CBI.IR  بــه آدرس اینترنتــى

مراجعه کنند.

کسر هزینه قبوض تلفن 
به صورت اتوماتیک

معاون شرکت مخابرات ایران گفت:مخابرات قصد 
دارد سرویس پرداخت قبوض تلفن را به سمتى ببرد 
که با توافــق با بانک، قبض تلفن مشــترکان بدون 
دریافت صورت حساب، به صورت اتوماتیک از حساب 

بانکى شان پرداخت شود.

امروز؛ آخرین مهلت براى 
واریز مانده سهام عدالت

امروز آخرین مهلت مردم براى تسویه مانده بدهى 
اقساط ســهام عدالت تا ســقف یک میلیون تومان 
است.بررســى آمارها نشــان مى دهد شمار زیادى 
از مشــموالن ســهام عدالت تا کنون مانده بدهى 
اقســاط ســهام تخصیصى خود را با دولت تسویه 

نکرده اند.
بر این اساس، این مشــموالن اجازه دارند تا پایان 
وقت ادارى امروز در صورت تمایل با پرداخت نقدى 
و تسویه اقساط خود، سقف مبلغ سهامدارى شان را 
تا مبلغ یک میلیون تومان باال ببرنــد و در آینده از 
سود ســهام بر مبناى یک میلیون تومان برخوردار 
شوند.حاال این پرســش مطرح مى شود که چنانچه 
برخى مشــموالن تا پایان مهرماه جــارى تمایلى 
به پرداخت نقــدى و یکجاى مانده ارزش ســهام 
تخصیصى تســویه نشده خود نداشــته باشند، چه 

اتفاقى براى سهام عدالت آنها خواهد افتاد؟ 

ویترین

قیمت تضمینى جایگزین
 خرید تضمینى مى شود

جهانگیرى:
 اصرار بر حذف دالر داریم

 بیش از یکســال و نیم از آخرین بارى که شوراى عالى 
بورس براى راه اندازى بورس ارز تشــکیل جلسه داده، 
مى گــذرد و همچنان پرونده براى بررســى بیشــتر و 
فراهم سازى زمینه هاى الزم براى ایجاد ارز تک نرخى باز 
است. البته بانک مرکزى گام به گام کار را به پیش برده و 
در یک سناریوى آرام، قیمت ارز رسمى را پله پله و بدون 
ایجاد تنش در بازار، باال برده است؛ یعنى همان چیزى که 
فعاالن اقتصادى آن را سالها است، طلب مى کنند و بر این 
باورند که باید، شرایط را به گونه اى پیش برد که پله پله، 
نرخ ارز ساالنه افزایش یابد و به میزان مابه التفاوت تورم 
داخلى و خارجى برسد.اکنون اما بانک مرکزى عالوه بر 
اینکه قیمت ارز رسمى را باال برده است، فرمان حذف ارز 
مسافرتى را هم صادر کرده و به این ترتیب، یک پله دیگر 
براى دستیابى به هدف ارز تک نرخى در بازار پیش رفته 
است. در این میان، خیلى ها منتظر راه اندازى بورس ارز و 
بازار مشتقه ارزى هستند تا بلکه بتواند، شرایط را در یک 
فضاى رقابتى پیش برد.در این میان، حامد سلطانى نژاد، 
مدیرعامل بورس کاال که به نوعى مجرى راه اندازى و 

مدیریت بورس ارز است، در خصوص نوسانات اخیر قیمت 
ارز در بازار و برخى برنامه ریزى هاى بانک مرکزى مبنى 
بر حذف ارز مسافرتى و تغییرات ارز مبادله اى، گفت: اگر 
ارز تک نرخى شود، شرایط براى راه اندازى بورس ارز هم 
فراهم مى شــود، ولى باید به این نکته اشاره کرد که ارز 
کاالیى است که طبق قانون، مدیریت آن در دست بانک 
مرکزى است و اگر بانک مرکزى تصمیم به ورود ارز به 
بورس یا بازار مشتقه ارزى داشته باشــد، این اتفاق رخ 
مى دهد؛ ولى اگر این تصمیم صورت نگیرد، ما به عنوان 
مجرى به تنهایى نمى توانیم بورس ارز را راه اندازى کنیم.
وى مى افزاید: مذاکرات براى راه اندازى بورس ارز، همان 
مذاکرات قبلى است که در شوراى عالى بورس رخ داده 
است و آنجا بانک مرکزى یک ســرى پیش شرط ها و 
پیش نیازهایى را براى راه اندازى بازار مشــتقه و ایجاد 
زیرساختها براى بحث تک نرخى کردن و نیز راه اندازى 

بازار مبادالت بین بانکى مطرح کرده بود.
به گفته سلطانى نژاد، اگر این شرایط و زیرساختها فراهم 
شود، بورس ارز و بازار مشتقه ارزى راه اندازى خواهد شد.

تحلیلگران و فعاالن بازار نفت معتقدند در صورت مختل 
شــدن صادرات نفت ایران از طریق تحریم ها، افزایش 
صادرات نفت خام آمریکا ممکن است به جایگزین شدن 

نفت این کشور با نفت ایران کمک کند.
در حالى که جهان در انتظار تصمیم کنگره آمریکا در مورد 
تحریم ها علیه ایران است، بازارهاى نفت و کشتیرانى در 
وضعیت بالتکلیفى قرار دارند.در حالى که توافق برجام 
فعال همچنان به قوت خود باقى است، ایران به فروش و 
ارسال نفت خود به بازارهاى جهانى ادامه مى دهد.تجار، 
بانکداران و کشتى داران مى گویند اجرایى شدن کامل 
هرگونه تحریم هاى احتمالى علیــه بخش نفت ایران 
ممکن است ماه ها و یا حتى چند سالى طول بکشد، زیرا 
این مستلزم اجماع تصمیم سازان آمریکایى و جامعه بین 
المللى است که از آمریکا خواسته پایبندى خود به برجام 
را حفظ نماید.با این حال، فعاالن بازار نفت انتظار دارند 
در صورت بازگشــت تحریم ها یا اعمال اقدامات دیگر 
که موجب تحریک ایران به خروج از توافق شــود، این 

تحوالت تاثیرات احتمالى اى بر بازار خواهد داشت.

یک تاجر نفتى در یک شرکت چینى که نخواست نامش 
فاش شود گفت: ممکن است بســیارى از شرکت هاى 
بیمه کننــده محموله هاى دریایى تمایلى به پوشــش 
محموله هاى مرتبط با ایران نداشــته باشند. از این رو 
ممکن است خریداران درخواست خرید نفت خود از ایران 
را کاهش دهند.تحلیلگران و فعاالن بازار نفت معتقدند در 
صورت مختل شدن صادرات نفت ایران از طریق تحریم 
ها، افزایش صادرات نفت خام آمریکا ممکن اســت به 

جایگزین شدن نفت این کشور با نفت ایران کمک کند.
چند پاالیشگاه آسیایى که معموال از ایران نفت خریدارى 
مى کنند، گفته اند که به دنبال گنجاندن بندهاى فورس 
ماژور بیشتر در قراردادهاى خود با شرکت ملى نفت ایران 
یا تقاضاى تخفیف به دلیل ریسک ناشــى از معامله با 

ایران هستند.
تحلیلگران معتقدند اگر مقدار قابل توجهى از نفت ایران 
از بازار حذف شود، شرکت هاى آســیایى ممکن است 
امضاى قرارداد با عرضه کندگان آمریکایى را مورد توجه 

قرار دهند. 

فرمان راه اندازى بورس ارز
 در دست بانک مرکزى

آمریکا به دنبال گرفتن سهم ایران
 از بازار نفت آسیا

تنهــا5 درصــد قراردادهــاى کار دائم هســتند و 95 
درصد از کارگــران با قراردادهاى کار موقت مشــغول 

هستند(زیرتیتر)
 در حالى قراردادهاى موقــت در بین نیروى کار به دلیل 
خالء هاى قانونى روز به روز در حال افزایش است که در 
حال حاضر درحدود 13 میلیون و 350 هزار نفر از کارگران 

با قرارداد موقت کار مى کنند.
قراردادهاى موقت با نیروى کار، هر چند موضوع جدیدى 
نیست؛ اما روز به روز در حال گسترش است؛ به این معنا 
که امنیت شغلى نیروى کار نیز رو به افول بوده و آنگونه 
که آمار تشکل هاى رسمى کارگرى که بارها اعالم شده 
نیز نشان مى دهد ،امروز فقط کمتر از پنج درصد از نیروى 
کار کشــور، با قرارداد دائم کار مى کنند؛ به عبارتى بیش 
از 95 درصــد از قراردادهاى کار بیــن کارفرما و کارگر، 

«موقت» است.
در حال حاضر، درحدود 13 میلیون کارگر بیمه شده تحت 
پوشش تامین اجتماعى در کشور وجود دارد که با محاسبه 
سهم 95 درصدى قراردادهاى موقت، مى توان گفت 12 
میلیون و 350 هزار نفر از کارگران، با قراردادهاى موقت 
کار فعالیت مى کنند و فقط 650 نفر، با قراردادهاى دائم 
مشغول به کار هستند؛ با این حال، در حال حاضر 12/5 
میلیون نفر از نیروى کار کشور، امنیت شغلى ندارند که 
مى تواند آثار روانى زیادى هــم از بُعد فردى و هم از بُعد 

اجتماعى، به نیروى کار و جامعه تحمیل کند.
اما نمایندگان کارگران در تشکل هاى رسمى کارگرى، 
نخستین گام در جهت تامین شغلى نیروى کار را «تعیین 
حداکثر مــدت موقت قراردادهاى کار در مشــاغل غیر 
مستمر» مى دانند. موضوعى که در تبصره (1) ماده (7) 
قانون کار در ســال 1369 به آن اشاره شده؛ اما طى 27 
سال گذشته، مورد بى مهرى دولت ها قرار گرفته؛ این در 
شرایطى است که ظاهرا طلسم 27 ساله تدوین آیین نامه 
تعیین حداکثر مدت موقت قراردادهاى کار در کارهاى 
غیررسمى، شکسته شــده و این موضوع در دستور کار 
جلســات تخصصى کارگران، کارفرمایان و دولت قرار 

گرفته است.
در همین زمینه، على خدایى، عضو کارگرى شوراى عالى 
کار امنیت شــغلى را مهمترین مطالبه جامعه کارگرى 

عنوان کرد و گفت: ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگرى 
در شــوراى عالى کار، با جدیت به دنبال این هستیم تا 
مهمترین مطالبه دیرینه کارگران یعنى امنیت شــغلى 
نیروى کار را تامین کنیم و قطعا این موضوع با جدیت در 

حال پیگیرى است.
وى با تاکید بر اینکه البته نباید فراموش کرد که ناامنى 
شغلى، ماحصل دوره 25 سال گذشــته است، گفت: در 
اوایل دهه 70 متاســفانه دیوان عدالت ادارى با شکایت 
جامعه کارفرمایى و تفسیر نادرســت از تبصره 2 ماده 7 
قانون کار، با لغو یکى از دســتورالعمل هاى روابط کار، 

مجوز ترویج قراردادهاى موقت را رسما صادر کرد.
این عضو هیئت رئیسه کانون عالى شوراهاى اسالمى 
کار کشور افزود: بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار، در 

کارهایى که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتى که 
مدتى در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمى تلقى مى شود؛ 
اما کارفرمایان با برداشت نادرست از این بند قانونى و اخذ 
راى از دیوان عدالت ادارى، تفسیر کردند که پس مى توان 

با کارگران قرارداد موقت امضاء کرد.
وى با بیان اینکه این تفســیر نادرســت، سرآغاز ترویج 
قراردادهاى موقت نیروى کار شد، ادامه داد: با این راى 
دیوان عدالت ادارى در آن زمان، به تدریج که کارگران با 
قراردادهاى دائم از بازار کار خارج مى شدند، کارگران با 

قراردادهاى موقت جایگزین شدند.
خدایى ادامه داد: بنابراین اینکه ذهنیت جامعه کارگرى 
این باشد که بتوان با تدوین یک آیین نامه یا دستورالعمل 
در شوراى عالى کار، به ناامنى شــغلى پایان داد، دور از 

ذهن است؛ اما در عین حال با علم به اینکه راه سخت و 
دشوارى براى مطالبه امنیت شغلى در پیش داریم، معتقد 
هستیم و ایمان داریم مسیرى که در جهت تحقق تامین 
امنیت شغلى انتخاب شده، یک مسیر درست و صحیح 
است؛ اما نیاز به عزم گروه هاى مختلف کارگرى داریم تا 
حقى که طى 25 سال گذشته از جامعه کارگرى تضییع 

شده مطالبه شود.
این عضو کارگرى شوراى عالى کار افزود: اگر به دنبال 
تحقق اهداف خود در زمینه مطالبه امنیت شغلى هستیم، 
پیش از هر موضوعى باید بدانیم در چه شــرایطى قرار 
داریم؛ با این حال شرایط فعلى به گونه اى است که فقط 
پنج درصد قراردادهاى کار دائم هستند و حدود 95 درصد 

از کارگران با قراردادهاى کار موقت مشغول هستند.

وى گفت: باید بپذیریم امروز، بزرگترین کارفرماى نیروى 
کار، دولت است که در جلسات تخصصى سه جانبه گرایى، 
کارفرما و دولت در یک جبهه قرار دارند؛ اما به رغم همه 

مشکالت و موانع، روند جارى امیدوارکننده است.
خدایى گام نخست در جهت امنیت شغلى نیروى کار را 
تدوین آیین نامه تبصره یک مــاده 7 قانون کار مبنى بر 
«تعیین حداکثر مدت موقت براى مشاغل غیرمستمر» 
در قراردادهاى کار اعالم کرد و گفت: اما این پایان کار 
نیست؛ بلکه پس از تعیین سقف مدت زمانى انعقاد قرارداد 

موقت براى کارهاى غیرمستمر، به دنبال تعیین 
ســهم باالى قراردادهاى موقت کار در کارگاه هاى زیر 

50 نفر
در عیــن حال فتح ا...بیــات، رئیس اتحادیــه کارگران 
قراردادى و پیمانى ایران با اشاره به گسترش قراردادهاى 
موقت گفت: امنیت شغلى موضوع جدیدى در بین جامعه 
کارگرى نیست و با جدیت اعالم مى کنیم که مانند امنیت 

غدایى و امنیت جانى براى جامعه داراى اهمیت است.

وى با اشــاره به اینکه اگر نیروى کار ما امنیت شــغلى 
نداشته باشد، نه تنها انگیزه اى براى فعالیت ندارد، بلکه 
نمى تواند براى آینده خود برنامه ریزى کند، افزود: سهم 
95 درصدى قراردادهــاى موقــت از کل قراردادهاى 
کار موجب شده تا احساس ســرخوردگى در بین جامعه 

کارگرى افزایش یابد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادى و پیمانى ایران با بیان 
اینکه اکثر قرادادهــاى کار در کارگاه هاى زیر 50 نفر، با 
مدت کمتر از یکسال منعقد مى شود، ادامه داد: متاسفانه 
با خالءها و نارسایى هایى که در قانون وجود دارد، دیوان 
عدالت ادارى با ابطال برخى بخشنامه هاى قانون کار به 

کارگران فشار وارد مى کند.
وى با بیان اینکه امیدواریم اعضاى شــوراى عالى کار 
با رعایت سه جانبه گرایى امنیت شــغلى نیروى کار را 
پیگیرى کنند، گفت: اگر حداکثر مدت انعقاد قرارداد موقت 
در کارهاى غیرمستمر مشخص شود بخشى از مشکالت 
و خالء هاى قانونى در این زمینه برطرف خواهد شد؛ هر 
چند صرفا با تدوین این آیین نامه امنیت شــغلى ایجاد 

نمى شود اما مى  تواند یک گام مثبت در این جهت باشد.

نایب رئیس شــوراى ملى زعفران از آغاز برداشت 
طالى سرخ خبر داد و گفت: با آغاز فصل برداشت، 
قیمت زعفران در حدود 300 تــا 400 هزار تومان 

ارزان شده است.
غالمرضا میرى با بیان اینکه در حدود 10 روز اخیر 
برداشــت زعفران آغاز شده اســت، اظهارداشت: 
زعفران نوبرانه اى کــه وارد بازار مى شــود نوع 
«نگین» است و از حدود 5 آبان ماه انواع دیگر آن 

نیز به بازار خواهند آمد.  
وى ادامه داد: با ورود محصــول نو به بازار، قیمت 
زعفران نگین بین 300 تا 400 هزار تومان کاهش 
یافته و به چهــار میلیون و 900 هــزار تومان تا 5 
میلیون تومان رســیده در حالى کــه قبال بین پنج 
میلیون تومان تا پنج میلیــون و 300 هزارتومان 

بوده است.  
نایب رئیس شوراى ملى زعفران گفت: با این حال 
قیمت انواع دیگر زعفران مقدارى افزایش یافته و 
در حالى که قبل از ورود محصــول نو به بازار بین 
ســه میلیون و 700 هزار تومان تا چهار میلیون و 
200 هــزار تومان بوده و االن به چهــار میلیون و 
250 هزار تومان تا چهار میلیون و 500 هزارتومان 

رسیده است.  
میرى در بخش دیگرى از ســخنان خــود درباره 
وضعیت برداشــت محصول نیز با بیان اینکه 200 
هزار بهره بــردار زعفران داریم، گفــت: تاکنون 
درحدود هشــت درصد زعفران کاران برداشت را 
آغاز کرده اند ضمن اینکه ما با برخى از کشاورزان 
که درباره شرایط برداشــت صحبت مى کنیم آنها 

رضایت دارند و مى گویند اوضاع خوب است.  

انتظار27ساله تعیین سقف قراردادهاى کاردر حال شکستن است

ناامنى شغلى12/5میلیون کارگر

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه صادرات غیرنفتى 
کشور به 47 میلیارد دالر رسیده است گفت:امیدواریم این 
رقم به 50 میلیارد دالر نیز برسد و ما به سمت صادرات 

100 میلیارد دالرى غیرنفتى حرکت کنیم.
اســحاق جهانگیرى افزود: اینکه دو برابــر نفت درآمد 
غیرنفتى داریم کار بسیار بزرگى است.وى با بیان اینکه 
اقتصاد ایران به رتبه هجدهم یا نوزدهم دنیا رسیده است، 
گفت : بنابراین باید از بخش خصوصى حفاظت شــود و 
قدردان آن باشیم.وى گفت: بخش خصوصى به رفتار ما 
دولتى هاى نگاه مى کند که اگر با آنها رفتار خوبى داشتیم 
کارهاى بزرگترى انجام مى دهد پس باید به رفتار خود با 

بخش خصوصى نهایت دقت را داشته باشیم .
جهانگیرى افزود دلیلى نداریم که بگذاریم تالطم در نرخ 

ارز به وجود بیاید و صادرکنندگان نگران شوند.
معاون اول رئیس جمهــور با بیان اینکــه در بازار هیچ 
تالطمى وجود ندارد ، گفت: نرخ تغییرات ارز قابل قبول 
است و تغییراتى نیســت که صادرکنندگان را با شوك 
اقتصادى مواجه کند.ویگفت: در مرحله فعلى اصرار داریم 
در مراودات بین المللى بجاى دالر از ارزهاى رسمى دیگر 
مثل یورو استفاده کنیم.جهانگیرى افزود: براى این کار 
بدنبال آن هستیم که با کشورهاى هدف به تفاهم برسیم 

که با پول ملى کار کنیم.

مدیرعامل شرکت بازرگانى دولتى ایران گفت: با ایجاد 
یک سامانه ثبت، کشاورزان مى توانند محصوالت خود 
را بدون واسطه به کارخانجات بفروشند و بوروکراسى 
دولتى از میان برداشته مى شــود و از این طریق قیمت 

تضمینى جایگزین خرید تضمینى خواهد شد.
یزدان ســیف، معاون وزیر جهاد کشــاورزى افزود:در 
قانون به خاطر ریســک بازار محصوالت کشــاورزى 
دولت مکلف شــده که محصوالت کشــاورزى اعم از 
باغى و زراعى را در لیستى به شــوراى اقتصاد بدهد و 
شوراى اقتصاد این لیست را تایید وقیمت تضمینى آن 

را اعالم کند. 

وى ادامه داد:لیســت محصوالت خریــد تضمینى ما 
بســیار زیاد اســت و شــامل آلبالو، گیالس، پرتقال و 
نارنگى هم مى شــود اما چیزى که معموال تحقق پیدا 
مى کند و در ســال جارى هم انجام شــد، محصوالتى 
مانند گندم، جــو، ذرت و دانه هاى روغنى اســت که
 از طریــق خریــد تضمینــى از کشــاورزان دریافت

 کرده ایم.
وى درباره پیش بینى اش از میــزان افزایش قیمت ها 
گفت:تا شــوراى اقتصاد تصمیم نگیــرد نمى توانیم با 
حدس و گمان حرف بزنیم، بهتر است این موضوع را به 

زمان خودش واگذار کنیم.

آغاز برداشت طالى سرخ

زعفران، کیلویى
 400 هزارتومان ارزان شد
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به خدا سوگند هرگز ملتى از ناز و نعمت زندگى گرفته نشدند مگر 
به کیفر گناهانى که انجام داده اند، زیرا خداوند بر بندگان خود ستم 
روا نمى دارد، اگر مردم به هنگام نزول بالها و گرفته شــدن نعمت ها 
با درستى نیت در پیشگاه خدا زارى کنند و با قلب هاى پر از محبت از 
خداوند درخواست عفو نمایند، آنچه از دستشان رفته باز خواهد گشت 

موال على (ع)و هرگونه فسادى اصالح خواهد شد.

 آگهى مناقصه
شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:

موضوع مناقصه:
1- زیرسازى و آسفالت معابر منظریه (فازها)

- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 96/08/20

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 96/08/21
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 96/09/05

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام 
نمى شود.

على اصغر حاج ح یدرى-  شهردار  خمینى شهرعلى اصغر حاج ح یدرى-  شهردار  خمینى شهر

چاپ 
اول

آگهى مزایده
دهیارى و شوراى اسالمى روستاى کارویه در نظر دارد یک باب سالن ورزشى 
چند منظوره ى نوساز به مساحت حدود 950 مترمربع واقع در روستاى کارویه 
را به صورت اجاره واگذار نماید. از متقاضیان دعوت مى گردد جهت شرکت در 
مزایده تا تاریخ 96/08/20 در روزهاى فرد به دهیارى کارویه مراجعه و یا با شماره 
تلفن 37523313 تماس حاصل نمایند. زمان باز شدن پاکات ده روز بعد از پایان 

موعد فوق در تاریخ 96/08/30 خواهد بود.
آدرس: اتوبان ذوب آهن، نرسیده به فوالدشهر، پل هوایى اشترجان، روستاى 

کارویه
سید محمد مصطفوى- دهیار کارویه سید محمد مصطفوى- دهیار کارویه 

نوبت 
اول

در هفتمین جشنواره ارزیابى عملکرد روابط عمومى هاى 
صنعت آب و فاضالب کشــور براى دومین سال پیاپى 
روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مقام 

اول را به خود اختصاص داد.
هفتمین جشنواره ارزیابى عملکرد روابط عمومى ها در 
5 بخش برگزارشد که شامل اطالع رسانى و ارتباطات، 
انتشارات، پژوهش و افکارسنجى، مدیریت و برنامه ریزى 
و آموزش همگانى بوده اســت که آبفا استان اصفهان با 
کسب بیشترین امتیاز در تمام بخش ها توانست به عنوان 
مقام اول روابط عمومى در گروه الف دربین شرکتهاى آب 

و فاضالب کشور معرفى شود.
مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى آبفا استان اصفهان 
گفت: ما توانستیم با انسجام، تعامل و عملکرد مشترك به 
یک فهم و خرد جمعى دست یابیم و در نهایت با عملکرد 

مطلوب به جایگاه واقعــى روابط عمومى آبفا اســتان 
اصفهان در کشور دست یابیم این درحالیست که برگزارى 
جشنواره ارزیابى روابط عمومى ها در کشور در چند سال 
گذشته متوقف شده بود که در سال 94 مجدد فعال گردید 
و در دوسال پیاپى برگزارى ششمین و هفتمین جشنواره 
در سالهاى 94 و 95 روابط عمومى آبفا استان اصفهان به 

مقام اول دست یافت.
سیداکبر بنى طبا مشاور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: با تعامل و ارتباط سازنده با ارباب 
رجوع ها در درون سازمان و برون سازمان سعى در تکریم 
ارباب رجوع داشــتیم همچنین در چندسال اخیر اطالع 
رســانى به موقع و آموزش مصــرف بهینه آب فرهنگ 
سازى و تبلیغ و ترویج مصرف آب از جمله رویکردهاى 

مهم روابط عمومى آبفا استان اصفهان بوده است. 

کسب مقام اول روابط عمومى شرکت آبفا استان اصفهان
 در صنعت آب و فاضالب کشور
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پیامک، جان گردشگران خارجى را پیامک، جان گردشگران خارجى را 
نجات دادنجات داد

  از    از  زندگىزندگى  وو  طالقطالق  

                                                    آگهى مناقصه
شهردارى خورزوق به استناد بودجه مصوب سال 1396 در نظر دارد 
نسبت به اجراى آسفالت معابر سطح شهر شامل تراش آسفالت قدیمى 
با دستگاه_ پخش MC و آســفالت ریزى با اعتبار 7/600/000/000 
ریال اقدام نماید. لذا متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند جهت 
دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه  مورخ 
96/08/09 به امور مالى شهردارى مراجعه نمایند ضمنًا مهلت تحویل 
پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه  مورخ 96/08/10 

مى باشد. 
محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوقمحمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

نوبت 
دوم

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

درج یک آگهى در روزنامه درج یک آگهى در روزنامه 
نصف جهان یعنى امکان بهتر نصف جهان یعنى امکان بهتر 

دیده شدن براى شما.دیده شدن براى شما.

ستارگان خاموشستارگان خاموش  
کرانچارکرانچار را به فنا مى دهند؟!   را به فنا مى دهند؟!  

قدوس قدوس 
55 میلیون دالرى میلیون دالرى  

شد  شد  
13

13 قلعه نویى مى تواند شرایط را تغییر دهد قلعه نویى مى تواند شرایط را تغییر دهد اگـراگـر......
 ذوب آهنى ها خواستار استعفاى امیر خان شدند!  
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مریم حیدرزاده با بیان اینکه فیلم هاى عاشــقانه را بســیار 
دوست دارد، خاطره اى از فیلمى که با هانى نوروزى دیده است 
تعریف کرد و درباره کارگردان مورد عالقه اش گفت: «استاد 
مهرجویى اولین انتخاب من هستند و تقریباً اکثر کارهایشان 

را دوست دارم.»
به گزارش خبرآنالین، مریم حیدرزاده، ترانه سرا و نقاش نام 
آشنا، پس از دورى طوالنى مدتى که از عرصه هنر و موسیقى 
داشت، با انتشار آلبوم شعر و دکلمه اش با عنوان «آبرنگ» و 
برپایى یک نمایشگاه نقاشى، فعالیت فرهنگى خود را از سر 

گرفته است.
او که در اشــعار و دکلمه هایش همیشــه ردپاى ســینما و 
فیلم هاى سینمایى به چشم مى خورد، درباره عالقه اش به 
این حوزه گفت: «خیلى به سینما عالقه مند هستم و دوست 
دارم فیلم را در سینما نگاه کنم نه اینکه سى دى آن را در خانه 
ببینم، لذت جشنواره یا سالن سینما بسیار خوب است. حس 
تماشاگران، پرده نقره اى و آن وســعتى که وجود دارد برایم 
بسیار جذاب است، در خانه محدودیت وجود دارد اما در سینما 
هیجان بسیار بیشترى وجود دارد و انگار همه چیز درشت تر 

و بزرگ تر است.»
این هنرمند با بیان خاطره اى از فیلمــى که با فرزند هادى 
نوروزى کاپیتان فقید پرســپولیس دیده اســت، درباره ژانر 
مورد عالقه اش در ســینما گفت: «هانى نوروزى پیش من 
بود و از آنجایى که من خیلى او را دوست دارم و روى حرفش 
نه نمى آورم، به من گفت مریم برویم سینما و من گفتم فیلم 
عاشقانه اى که من دوست داشته باشــم روى پرده نیست؛ 
من همیشه انتخابم فیلم عاشقانه اســت و متأسفانه خیلى 
کم در ایران ســاخته مى شود و سال هاســت که خأل آن را

 داریم. هانى براى مــن فیلم «دراکوال» رضــا عطاران را 
انتخاب کرد و خالصه چشمتان روز بد نبیند، وقتى فهمیدم، 
گفتم هانى به من رحم کن و خالصه چون نمى توانستم روى 

حرفش حرف بزنم فیلم را دیدم البته بیشتر گذاشتم او ببیند 
و من حواسم را متمرکز بر چیزهاى دیگرى مى کردم. اصًال 
ژانر مورد عالقه من نبود و هیچ ارتباطــى با کمدى برقرار 

نمى کنم.»
حیدرزاده درباره فیلم هاى عاشــقانه مورد عالقه اش اضافه 
کرد: «من فیلم "اینجا بدون من" آقاى توکلى را خیلى دوست 
دارم و آخرین اثر عاشقانه اى که دیدم "در دنیاى تو ساعت چند 
است" بود و از آنجایى که خیلى خانم حاتمى را دوست دارم 
و چهره مورد عالقه من در سینماى ایران هستند بسیار این 

فیلم را دوست دارم.»
او درباره عالقه اش به تراژدى هاى سینما و کارهایى مانند 
آثار اصغر فرهادى توضیح داد: «بــه تراژدى هم عالقه مند 
هســتم و کارهاى آقاى اصغر فرهادى به خصوص "جدایى 
نادر از ســیمین" را خیلى دوســت دارم که شــاید به دلیل 
بازى زیباى لیال و آقاى معادى اســت؛ مثــًال "برف روى 
کاج ها"ى آقاى معادى را هم خیلى دوســت داشتم و لطف 
کردند من را بــه اکران خصوصى فیلم هــم دعوت کردند. 
"فروشنده" آقاى فرهادى را هم دوست دارم اما نه به اندازه

 "جدایى...".»
این ترانه سرا درباره اقبال عمومى گسترده اى که نسبت به 
فیلم «جدایى ...» شد توضیح داد: «به نظرم تعداد افرادى که 
مى توانند با اثر همذات پندارى کنند در جامعه بیشتر است و 
کار روان، زالل و قابل درك ترى نسبت به سایر کارهایشان 

است.»
حیدرزاده در پایان در مــورد کارگردان هاى مورد عالقه اش 
در سینما گفت: «استاد مهرجویى اولین انتخاب من هستند و 
اکثر کارهایشان را دوست دارم مانند "درخت گالبى"، "لیال" 
و "هامون" که بى نظیر است و پس از آن هم آقاى فرهادى، 
مابقى کارگردان ها هم کارهایشــان را به صورت پراکنده 

دوست دارم مانند "اینجا بدون من" آقاى توکلى.»

خاطره متفاوت شاعر معروف از تماشاى «دراکوال» 

مریم حیدرزاده: با «کمدى» 
ارتباط برقرار نمى کنم

استفاده «دونالد ترامپ» از نام جعلى براى خلیج فارس با واکنش هاى گسترده  ایرانیان در داخل و خارج کشور همراه شد.
در سکانسى از فیلم هالیوودى «مومیایى» از نام خلیج فارس استفاده مى شود که بیانگر این است که اگر رئیس جمهورى آمریکا 

فیلم هاى ساخت کشورش را نگاه مى کرد متوجه مى شد که در فیلم هاى هالیوودى هم از نام خلیج فارس استفاده مى کنند.
فیلم «مومیایى» به کارگردانى «الکس کورتزمن» و با بازى «تام کروز» و «راسل کرو» از جمله فیلم هایى است که در آن از نام 

خلیج فارس استفاده شده است.
در سکانسى از این فیلم که محصول سال 2017 است تام کروز از واژه persian gulf استفاده مى کند.

در روزگارى که مدیران رسانه ملى به جاى 
رفتن به ســمت تولید محصوالت نمایشى 
اســتاندارد و ماندگار به سمت تولید برنامه 
هاى گفتگومحور و تاك شوهایى رفته اند که 
از ابتدا تا انتهاى آنها مجالى مى شود جهت 
تبلیغ بــراى اسپانســرهاى مختلف، اینکه 
بشنویم اکبر عبدى هم قرار است مجرى یک 
تاك شوى جدید باشد چندان عجیب نیست.

بعد از رامبد جوان، مهــران مدیرى، پژمان 
بازغــى و کامــران تفتى کــه برنامه هاى 

«خندوانــه»، «دورهمى»، «کودك شــو» و 
«وقتشــه» با حضور آنها در شبکه «نسیم» 
روى آنتن رفت حاال محمد احســانى معاون 
اسبق اداره نظارت سینما که مدیریت شبکه 
«نسیم» را برعهده گرفته در گفتگو با «مهر» از 
تولید برنامه اى با حضور اکبر عبدى به عنوان 

مجرى خبر داده است.
محمد احسانى با اشاره به تولید این برنامه 
جدید گفت: برنامه اى داریم که با حضور اکبر 
عبدى و تهیه کنندگى جواد فرحانى به تولید 

مى رســد که فعًال در حال صحبت و مذاکره 
هستیم. تیم اتاق فکر این برنامه تشکیل شده 
است و ساختار به گونه اى است که آیتم هاى 
مختلف را شامل مى شــود و به نظرم برنامه 

جذابى خواهد شد.
مدیر شبکه نسیم درباره حضور اکبر عبدى 
در تلویزیون و شبکه نسیم توضیح داد: اکبر 
عبدى مجرى-بازیگر این برنامه اســت، 
اما جزئیــات برنامه به مرور مشــخص مى 
شود. اکبر عبدى از بازیگرانى است که اکثر 

مخاطبان، هم در سینما و هم در تلویزیون با 
او خاطره دارند و تالش شده است که از این 

نوستالژى ها بهره گرفته شود.
خبر حضور اکبر عبدى به عنوان مجرى یک 
برنامه طنز در رسانه ملى در حالى طرح مى 
شود که عبدى اخیراً در گفتگویى که با على 
ضیاء در «فرمول یک» داشــت نمونه برنامه 
هایى مانند «خندوانه» را به شــدت نقد کرد 
و به گالیه از امثال رامبد جوان پرداخت که از 

توانایى هاى خود درست استفاده نمى کنند.

زاد و ولد تاك شوها در تلویزیون ادامه دارد

اکبر عبدى هم وارد برنامه هاى گفتگومحور شد!

سیدجواد رضویان، بازیگر کشورمان که خبر خداحافظى اش از تلویزیون هفته پیش در رسانه ها 
منتشر شده بود، در تازه ترین پست اینستاگرامش اش نوشت: «سال ها سعى 

کردم بى حاشیه زندگى کنم، سعى کردم بى حاشــیه کار کنم، از خیلى 
چیزها و کارهایى که دوست داشتم به واسطه شرایط کارم خودم رو منع 
کردم، ازگوشه رفتم از گوشه برگشتم. نمى دونم حاال که به هر دلیلى 
کم کار شدم که دلیلش هم براى خودم قابل احترام، چرا باید با حواشى 
بى پایه و اساس روبه رو بشم، مصاحبه هاى بى منبع و بى سند که چپ 

و راســت از زبون من تو صفحات مجازى و حقیقى پخش 
مى شه فقط بخشى از این حواشى است.

من عاشق کارم بودم و هســتم، شاید خیلى ضعف 
ها در کارم داشــته باشــم، شــاید خیلى وقت ها 
انتخاب هاى بد کرده باشم، شاید خیلى جاها اون 
چیزى که فکر مى کردیم نشده ولى به همه این 
ســال ها که افتخار خدمت و نوکرى شما رو 
داشتم قسم مى خورم هیچ وقت کم فروشى 
نکردم وهرچه در توانم بــوده رو کردم. اگر 
کمى بوده بگذارید بر حســاب کم سوادى 
و کم توانى من ولى کسانى که با من کار 
کرده اند شاهد هستند من با تمام وجودم 
کار مى کنم. در این چنــد وقت هم اگر 
کمتر از حقیر کار تصویرى دیدید بیشتر 
در حال بازنگرى برروى خودم و کارهاى 
خوب و بدم هســتم امید که همچنان 
لیاقت خدمت و نوکرى شما خوبان رو 
آنچنان که شأن شما مى طلبد خداوند 

به من کمترین عنایت فرماید و از شما 
خواهش مى کنم به ایــن خبرهاى بدون 

منبع و مأخذ توجه نفرمایید.»

تصویر بردارى مجموعه تلویزیونى «بانوى عمارت»به کارگردانى عزیز ا... حمید نژاد و تهیه کنندگى مجید 
موالیى آغاز شد.

 تصویربردارى مجموعــه تلویزیونى
«بانوى عمارت» مدتى است در شهر 

کاشان آغاز شده است. 
پانتــه آ پناهــى ها،علیرضا شــجاع 
نورى،حســام منظور،شــبنم فرشاد 
جو،مینا وحید،نیکى نصیریان،مهتاج 
نجومى،فریدون مسرور،مریم مؤمن و 
مهرى آل آقا از جمله بازیگرانی هستند 

که تاکنون مقابل دوربین رفته اند.
قلــم  بــه  کــه  ســریال  ایــن 
احســان جوانمــرد نوشــته شــده

 اســت، داســتانى عاشــقانه را در مقطعى از تاریخ قاجار روایت مى کنــد و بــه زودى بازیگران دیگرى 
بــه این پــروژه خواهند پیوســت.گفتنى اســت این ســریال بــراى پخش در شــبکه 3 ســیما تولید

 مى شود.

مجید صالحى و نیوشا ضیغمى مدتى قبل در فیلم «پسرعمو، دخترعمو» با یکدیگر همکارى کردند؛ فیلمى 
که ســازندگان آن براى اکران آن در 

دى ماه تالش مى کنند.
محمود غالمى، تهیه کننده تلویزیون 
و سینما درباره آخرین وضعیت اکران 
فیلم سینمایى «پسرعمو، دخترعمو» 
گفت: چند مورد اصالحیه به این فیلم 
وارد شده بود که انجام دادیم و پروانه 
نمایــش آن به زودى صــادر خواهد

 شد.
تهیه کننده این فیلم افــزود: احتماًال 
این فیلم در دى ماه اکران مى شود، اما 
اگر شرایط مناسب فراهم نشود، براى 

اردیبهشت سال آینده برنامه ریزى خواهیم کرد.
در فیلم سینمایى «پسرعمو، دخترعمو» که آن را روح انگیز شمس کارگردانى کرده، به جز مجید صالحى و 
نیوشا ضیغمى، بازیگران دیگرى چون محمود عزیزى، الله مرزبان، نسیم فروغ و مریم امیرجاللى به ایفاى 

نقش پرداخته اند.

در روزهاى گذشته برخى از کاربران شبکه هاى اجتماعى با 
مراجعه به صفحه شخصى شهرام شاه حسینى، کارگردان 
«خانه دختر»، از سانسور زیاد فیلم که باعث پایان بندى 
مبهم فیلم شده انتقاد کردند. شاه حسینى در واکنش به این 
انتقادات نوشته اگر کسى مى خواهد تجاوز پدر به دخترش 
را در فیلم «خانه دختر» ببیند دست خالى از سالن سینما باز 
مى گردد. او همچنین با بیان اینکه «خانه دختر» یک فیلم 
اجتماعى نیست، به تماشاگران این فیلم پیشنهاد مى کند 

که به جاى توجه به حواشى فیلم، وارد دنیاى آن شوند.

فیلم «خانه دختر» پس از سه سال توقیف با اعمال برخى 
اصالحیه ها از نوزدهم مهرماه در ســینماهاى کشور به 
نمایش درآمد. بســیارى از کاربران شبکه هاى اجتماعى، 
پس از تماشاى این فیلم به پایان بندى این فیلم اعتراض 
کردند و سانسورهاى اعمال شده بر این فیلم را عاملى براى 
بى نتیجه شدن داستان «خانه دختر» دانستند. این موضوع 
باعث شد که بسیارى از مخاطبان فیلم شهرام شاه حسینى 
پس از تماشاى آن از یکدیگر سئوال کنند که چرا «خانه 

دختر» نزدیک به سه سال توقیف شده بود؟

در روزهاى اخیر، برخى از کاربران شبکه هاى اجتماعى با 
مراجعه به صفحه اینستاگرام شهرام شاه حسینى، اعتراض 
خود را نسبت به حذف برخى از ســکانس هاى این فیلم 

اعالم کردند.
شهرام شاه حسینى در واکنش به این اعتراض ها در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: «الزم می دانم توضیحی را خدمت 
چندي از تماشــاگرانی که با دیدن "خانه دختر" عصبانی 
شدن و با کامنت هایی که گاه با توهین همراه بود، بدهم. 
مخاطبی که در فیلم "خانه دختــر" به دنبال تجاوز پدر به 
دخترش به ســینما می رود ، دست خالی برمی گردد. زیرا 
موضوع و مســئله فوق هرگز در فیلمنامــه "خانه دختر" 
مطرح نبود و من نیز کوچک ترین اشاره اي به آن نداشتم.»
او در پایان مى نویسد: «آنچه شما را از ندیدن چنین چیزي 
عصبانی کرده اصًال هدف من از ســاخت این فیلم نبوده. 
"خانه دختر" درباره ارزش و کرامت انســان است. "خانه 
دختر" اصًال فیلم اجتماعی نیست و می کوشد به یک فیلم 
انسانى و ارزش هایى که در زیر دست و پایمان در حال له 
شدن هستند ، نهیب بزند. پیشنهاد می کنم وارد دنیاى فیلم 

شوید و نه حاشیه آن.»
این در حالى ســت که «خانه دختر» سه ســال پیش در 
جشــنواره فجر به نمایش درآمده و تماشاگران جشنواره 
نســخه قبلى فیلم را دیده اند و مى دانند گره گشایى فیلم 
درباره خودکشــى شــخصیت اصلى فیلم چگونه بوده 

است.

جواد رضویان: قسم مى خورم کم فروشى نکردم
درددل بازیگر طنز با مردم از طریق فضاى مجازى

«بانوى عمارت»در کاشان مقابل دوربین رفت

صالحى و ضیغمى، «پسرعمو، دخترعمو» مى شوند

وارد حاشیه هاى «خانه دختر» نشوید
فیلم ســینمایى «آن» که در ژانر وحشــت ساخته شده 

فروش طوفانى را در سینماهاى جهان تجربه مى کند.
این فیلم پس از شش هفته در آمریکا 320 میلیون دالر 
و در کشورهاى دیگر 320 میلیون دالر تا در کل فروشى 
جهانى و معادل 640 میلیون دالر را در دست داشته باشد.
«آن» یک فیلم ترســناك بر اساس رمانى به همین نام 
از «استفن کینگ» است. این فیلم بیانگر داستان هفت 
کودك از شهر «درى» در ایالت مین آمریکا است که در 

اثر مواجهه با شخصیتى ناشناس دچار وحشت شده اند.
در شــهر درى از ایالت مین در تابستان سال 1989 یک 
گروه از نوجوانان معروف به «باشگاه بازندگان» مبارزه با 
موجودى فناناپذیر و تغییر شکل دهنده که مسئول ناپدید 
شدن ده ها تن از کودکان شهر است را آغاز مى کنند که 
این خود منجر مى شــود آنها ذات درونى خود را آشکار 

کنند.
7 مارس 2017، عنوان این فیلم توســط استفن کینگ، 
بخش اول-باشگاه بازندگان اعالم شد. «آن» در سال 
2017 نامزدى دریافــت جایزه تریلر طالیــى را براى 
بهترین فیلم ژانر وحشت کســب کرد؛ که در نهایت آن 

را به دست آورد.
«آندرس بوســچیتى»، کارگردانى این فیلم را بر عهده 
داشــته و «چیس پالمر» به همراه «چــرى فوکونگا» 

نگارش فیلمنامه این فیلم ترسناك را بر عهده داشته اند.

سینماى وحشت 
گیشه جهان را قبضه کرد

که خبر خداحافظى اش از تلویزیون هفته پیش در رسانه ها 
ستاگرامش اش نوشت: «سال ها سعى 

بى حاشــیه کار کنم، از خیلى  ردم
منع واسطه شرایط کارمخودم رو
نمىدونم حاال که به هر دلیلى
م قابل احترام، چرا باید با حواشى

 هاى بى منبع و بى سند که چپ 
جازى و حقیقى پخش 

ت.
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پاسخ کارگردان فیلمى که 3 سال توقیف بود  به اعتراض تماشاگران

نام خلیج فارس در
 فیلم هالیوودى 
«مومیایى»
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درد کمر از جمله عارضه هایى اســت که بیشتر افراد به آن 
مبتال هستند و بیش از نیمى از مردم در دوره اى از زندگى آن 

را تجربه مى کند.
براى پیشــگیرى از ابتال به کمردرد کــه گاهى حتى انجام 
کارهاى عادى روزانه را براى فرد دشــوار مى سازد همواره 
بر اهمیت حفظ سالمت بدن تأکید مى شــود اما چرا برخى 
افراد با وجود آنکه ســالم و فعال به نظر مى آیند بازهم دچار 

کمردرد مى شوند.
در اینجا هشــت عــادت غلط معمــول که موجــب بروز 
کمردرد مى شــوند آمده اســت کــه اطــالع از آن مفید

 مى باشد.

1- اگر در طول روز زیاد بنشینید.
2- کار کردن در منزل به ویژه اگر در حالت نشسته روى مبل 

و کاناپه یا درازکش روى تخت با رایانه کار کنید.
3- اگر از کیف دستى سنگین استفاده کنید.
4- در صورتى که در طول روز ورزش نکنید.

5- اگر فرد مضطربى باشید.
6- اگر سیگار بکشید.

7- درصورتى که از بالش مناســب به هنگام خواب استفاده 
نکنید.

8- در صورتــى که رژیم غذایى صحیح و ســالم نداشــته 
باشید.

یک فوق تخصص آنکولوژى و خون گفت: ضعف، رنگ 
پریدگى پوســت، ضربان نامنظم یا تند قلب، کوتاهى 
نفس، درد قفسه ســینه، احساس ســبکى در سر و یا 
سرگیجه خفیف، بى حسى، بى خوابى در شب، کرختى یا 
سردى انتهاى اندام ها و سردرد از عالیم کم خونى است.
مهیــار منصورى بــا بیان اینکــه کم خونى یــا آنمى 
اختالل خونى شایعى اســت که در آن گلبول هاى قرمز 
و یــا هموگلوبین کافــى در خون وجود نــدارد، گفت: 
هموگلوبینى که در گلبول هاى قرمــز خون وجود دارد 
باعث مى شود تا اکسیژن به گلبول قرمز متصل شده و 

توسط مویرگ ها به بافت هاى مختلف بدن برسد.
وى افزود: از آنجایى که تمام ســلول هاى بدن انسان 
براى زنده ماندن به اکسیژن وابسته اند، کمبود آن باعث 
هیپوکسى شده و گستره وسیعى از مشکالت را به همراه 
دارد.وى ادامه داد: کم خونى انواع گوناگونى دارد که هر 

یک علت خاص خود را دارند.
اشــاره به علت کم خونى در منصورى با 

افراد گفت: از دســت 
و  خــون  دادن 
کمبود آهن 

در رژیم هاى غذایى، از دالیل کم خونى اســت و البته 
خانم هاى باردار مخصوصا کسانى که در حال شیردهى 
هستند، به دلیل سیستم عملکردى بدن چند برابر بیشتر 
از آقایان به آهن نیاز دارنــد و رژیم غذایى آنها باید غنى 

از آهن باشد.
وى مهمترین عالمت کم خونى را احســاس خستگى 
زودرس و فرسودگى دانســت و یادآور شد:عالئم دیگر 
این عارضه شامل ضعف، رنگ پریدگى پوست، ضربان 
نامنظم یا تند قلب، کوتاهى نفس، درد قفســه ســینه، 
احساس سبکى در سر و یا ســرگیجه خفیف، بى حسى، 
بى خوابى درشب، کرختى یا ســردى انتهاى اندام ها و 

سردرد است. 

تحقیقات نشان داده شکالت حاوى شاخص احساس خوب است 
و البته این به لطف میکسى از مواد شیمیایى بهبود دهنده خلق و 
خو از جمله کافئین، تئوباریم، تیروزین و تریپتوفان و طعم خوبى 
که دارد است. بسیار مهم است از شکالت تلخى استفاده کنید که 
مقدار کاکائوى آن باال باشد، چنین شکالتى چربى کمتر و آنتى 

اکسیدان بیشترى نیز دارد.
در ادامه مى خواهیم پنج مزیت خوردن شکالت براى سالمت 

را بیان کنیم.

مى تواند حالتان را خوب کند
طعم، بو و بافت شکالت باعث تحریک مناطق احساس خوب در 
مغز مى شود. شکالت همچنین حاوى تریپتوفان یک آمینو اسید 
ضرورى است که باعث تحریک تولید سروتنین، ضد افسردگى 
طبیعى مغز مى شود. محققان تاثیر شــکالت را با احساسى که 

زمان عاشق شدن داریم یکسان مى دانند.

کمک به سالمت قلب
خوردن شکالت مى تواند فشــار خون را پایین بیاورد، خون را 
رقیق کند ( احتمال بروز ســکته مغزى کاهش مى یابد ) و تأثیر 
ضد التهابى دارد. دلیل چنین تاثیــرى مقدار باالى فالونوئیدها 
درون شکالت اســت. همچنین به نظر مى رســد فالونوئیدها 
باعث تحریک بدن به تولید بیشتر نیتریک اسید که به انبساط و 
شل شدن عضالت کمک مى کند مى شود. چنین تأثیرى باعث 

کاهش فشار خون مى شود.

 محافظت از شریان ها
فالونوئیدهاى موجود در شــکالت همچنین بــه جلوگیرى از 
اکسیداسیون شدن LDL ( کلسترول بد ) کمک مى کنند که در 

مزایاى مزایاى 
خوردن خوردن 
شکالت شکالت 

نهایت فشار از روى شریان ها برداشته مى شود. فالونوئیدها 
حاوى بیــش از 50 درصد از چربى اشــباع غیر معمول به 
نام اسید استریک هســتند. این چربى اشباع نه تنها مقدار 
کلســترول بد را افزایش نمى دهد بلکه به باال رفتن سطح 

کلسترول خوب کمک مى کند.

 سرفه را آرام مى کند
همچنین شــکالت حاوى ماده شــیمیایى اســت به نام 
تئوبرومین که نشــان داده باتأثیر روى عصب واگ، سرفه 
کردن را مهار مى کند. این عصب پیام را از سیستم عصبى 

مرکزى به مغز ارسال مى کند.

مفید براى مغز
ماده شیمیایى به نام اپى کاتچین – در کاکائو و چاى سبز 
یافت مى شــود – مى تواند از مغز در برابر شــکل گیرى 
پروتئین هاى چسبنده یا پالك آمیلوئیدها که موجب بیمارى 

آلزایمر مى شوند محافظت کند.

متخصصان 
تغذیــه تأکیــد دارند که 

کودکان در طول ســال هاى رشد، باید 
مواد غذایى حاوى پروتئین، کلســیم، آهن و 

ویتامین هاى ضرورى براى رشد و تکامل را دریافت 
کنند.

این مــواد مغذى ضــرورى در گروه هــاى اصلى مواد 
غذایى وجــود دارند که در ادامه با بعضى از آنها آشــنا

 مى شویم.

شیر گاوشیر گاو
شیر گاو، منبع شیر گاو، منبع خوبى براى دریافت خوبى براى دریافت 

کلسیم و فسفر محسوب مى شود. این کلسیم و فسفر محسوب مى شود. این دو امالح دو امالح 
براى ساخت و شکل گیرى اســتخوان ها و براى ساخت و شکل گیرى اســتخوان ها و عضله ها عضله ها 

اهمیت خاصى دارند. البته اگر کودك شما هنوز اهمیت خاصى دارند. البته اگر کودك شما هنوز به دو سالگى به دو سالگى 
نرسیده باشد، بهتر است که شیر کامل نرسیده باشد، بهتر است که شیر کامل و ُپرچرب به او بدهید، و ُپرچرب به او بدهید، 
نه شیر کم چرب نه شیر کم چرب یا بدون چربى. کودکان به انرژى مضاعفى یا بدون چربى. کودکان به انرژى مضاعفى 
براى طى کردن براى طى کردن مراحل رشد نیاز دارند، مگر این که مبتال مراحل رشد نیاز دارند، مگر این که مبتال 

به اضافه به اضافه وزن باشند و نتوانند از شیر ُپرچرب یا کامل وزن باشند و نتوانند از شیر ُپرچرب یا کامل 
استفاده کنند.استفاده کنند.

کره بادام زمینى
کره بادام زمینى طبیعى و خالص سرشــار از 

چربى هاى غیراشباع تک زنجیره اى است و البته انرژى 
و پروتئین زیادى هم به بدن کودکان مى رساند. با این حال، 

بعضى از کارخانه هاى تولیدکننده کره بادام زمینى، ترکیباتى 
مانند نمک، قند، روغن پالم و حتى چربى هاى هیدروژنه را هم 
به این محصول اضافه مى کنند. چنین محصوالتى واقعًا 

کیفیت تغذیه اى پایینى دارند و نه تنها براى کودکان، 
بلکه براى بزرگساالن نیز مناسب نیستند.

 
غالت سبوس دار

فیبر موجود در غالت سبوس دار، سالمت 
گوارشى را حفظ مى کند و مانع از ابتال به یبوست 

مى شــود. بهترین راه براى افزایش میزان استفاده از 
غالت سبوس دار در کودکان، اضافه کردن غالت صبحانه 
و بیسکویت هاى سبوس دار و همچنین برنج قهوه اى و 
نان ســبوس دار به رژیم غذایى آنان و مصرف این 

گزینه هاى ســالم به جاى گزینه هاى ناسالم 
است.

 ماهى
ماهى، یکــى از ســالم ترین 

منابع بــراى دریافت پروتئین اســت و به 
شــکل گیرى اســتخوان ها و عضله ها نیز کمک 

مى کند. ماهى هــاى چرب مانند ســالمون، قزل آال، 
ُتن و ســاردین، حاوى مقدار زیادى امگا3 هســتند که 
براى تکامل عصب ها، مغز و چشــم ها مفید محسوب

 مى شود.

 سبزى ها
 و میوه هاى رنگى

محصوالتى مانند هویج، کدو تنبل، سیب زمینى، 
گوجه فرنگــى و...، همگــى حــاوى بتاکاروتــن و 

کاروتن هاى دیگر هستند که در بدن به ویتامین A فعال 
تبدیل مى شوند. ویتامین A براى داشتن پوست سالم، 
بینایى قوى، رشد بافت هاى بدن و همچنین ترمیم 

آنها ضرورى است.

کلم بروکلى
کلم بروکلى سرشار از مواد مغذى مهمى 

است که براى تکامل چشم ها و دفع آسیب هاى 
سلولى ضرورى هســتند. به عالوه، مقدار زیادى 
فیبر به بدن مى رساند که هم باعث ارتقاى گوارش 
مى شــود و هم از ابتال به یبوست جلوگیرى 

مى کند.

 پنیر
و  مرغــوب  پنیرهــاى 

باکیفیت، این مواد مغذى و امالح را 
به بدن مى رسانند: پروتئین، کلسیم، فسفر 
و ویتامین Dهمه این ترکیبات واقعا به رشد 
و تکامل اســتخوانى در بــدن کودکان 

کمک مى کنند.

تخم مرغتخم مرغ
تخم مرغ حاوى مقدار زیادى تخم مرغ حاوى مقدار زیادى 

از پروتئین و ویتامین هاى مهم اســت. از پروتئین و ویتامین هاى مهم اســت. 
عالوه بر ایــن، یکى از بهتریــن منابع براى عالوه بر ایــن، یکى از بهتریــن منابع براى 

دریافت کولین محسوب مى شود. کولین، یکى دریافت کولین محسوب مى شود. کولین، یکى 
از مواد مغذى ضرورى است که نقش مهمى در از مواد مغذى ضرورى است که نقش مهمى در 

تکامل و رشد مغزى بر عهده دارد.تکامل و رشد مغزى بر عهده دارد.

بهترین مواد غذایى براى کودکان درحال رشد

با این خوراکى ها کمبود آهن بدن را جبران کنید

آهن توســط بدن براى کمک به ایجاد هموگلوبین در
 ســلول هــاى قرمــز خــون اســتفاده مى شــود و 
اکســیژن را به سراســر بدن حمل مى کند. احساس 
خســتگى و عدم وجــود انــرژى، اختــالل در معده، 
مشــکالت در تمرکــز و قــرار گرفتــن در معرض 
عفونت ها و بیمارى از نشانه هاى ابتال به فقر آهن هستند.

اینطور توصیه شــده که زنان بین سنین 19 تا 50 سال 
حداقل 18 میلى گرم آهن در روز باید مصرف کنند و این 
میزان در زنان باردار باید 27 میلى گرم باشد. زنان باالى 

50 سال تنها به هشتمیلى گرم آهن در روز نیاز دارند. 
خبر خوب این است که بسیارى از غذاهایى که مصرف 

روزانه آنها متداول است، منابع خوب آهن هستند:

تخم مرغ: بسیارى از پروتئین هاى حیوانى مانند 
تخم مرغ و بخصوص زرده آن حاوى آهن هستند. 

نخود: هر یک فنجــان از آن پنج میلى گرم آهن به 
همراه مقادیر زیادى پروتئین به بدن مى رساند و یک 
گزینه هوشمندانه براى گیاه خواران محسوب مى شود. 
اضافه کردن آب لیمو به نخود پخته شده، میزان جذب 

آهن موجود در آن را چند برابر مى کند.

لوبیا سفید: خوردن یک فنجــان و نیم لوبیا سفید، 
در هر وعده 4 میلى گرم آهن به بدن مى رساند. لوبیا 
همچنین یک نیروگاه تغذیه اى براى رساندن پروتئین و 
فیبر به بدن است. براى جذب آهن لوبیا سفید، مى توانید 

آن را با ویتامین Cمصرف کنید.

اسفناج: یک فنجان اســفناج پخته شده چیزى 
درحــدود 3/5 میلى گــرم آهن گیاهــى به بدن 
مى رساند. اسفناج همچنین منبع خوبى از 20 ماده 
معدنى و ویتامین دیگر است. اسفناج را نیز باید به 
همراه مرکبات مصرف کرد تا آهن آن بیشتر جذب 

بدن شود.

زردچوبه: زردچوبه ادویه  اى سرشار از آهن است. 
در واقع در هر گرم زردچوبــه 0/6 میلى گرم آهن 

وجود دارد.

عدس: در هــر 100 گرم آن 3 میلــى گرم آهن 
وجود دارد. به عالوه باید بدانید که عدس سرشار از 
قندهاى پیچیده و فیبر است. عدس، چربى ندارد و 
این یک مزیت بزرگ است. براى جذب آهن موجود 
در عدس، عالوه بر اضافه کردن لیمو ترش به آن 

مى توان از جعفرى نیز استفاده کرد.

آویشن: این گیاه معطــر و خوش طعم سرشار از 
آهن اســت و در هر 10 گرم آن 12 میلى گرم آهن 
وجود دارد. عالوه بر آویشن، جعفرى نیز سرشار از 

آهن است. 

8 عادت غلطى که موجب کمردرد مى شوند
ید.

 اگر در حالت نشسته روى مبل 
ت با رایانه کار کنید.

 استفاده کنید.
 ورزش نکنید.

ســب به هنگام خواب استفاده 

یى صحیح و ســالم نداشــته 

ر ر و ص ی
اشــاره به علت کم خونى درمنصورى با 

افراد گفت: از دســت 
و خــون  دادن 

کمبود آهن 

ی ر س ى و ب می
احساس سبکى در سر و یا ســرگیجه خفیف، بى حسى،
بى خوابى درشب، کرختى یا ســردى انتهاى اندام ها و

سردرد است. 

 شوند

مهمترین عالئم کم خونى چیست؟
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با ورود و دســتور مستقیم شــخص دکتر رسول زرگرپور 
اســتاندار اصفهان به عنوان باالترین مقام اجرایى استان، 
مسئله ســاده و پیش پا افتاده برگزارى مسابقات خانگى 
ذوب آهن در ورزشگاه نقش جهان تا زمان اتمام بازسازى 
چمن ورزشــگاه فوالدشــهر خاتمــه یافــت و این تیم
(ذوب آهن) روز جمعه گذشته میزبان تیم صدرنشین پارس 
جم جنوبى در ورزشــگاه به ظاهر شیک ولى در خفا بسیار 

مشکل دار نقش جهان شد.
بابت حل این مشــکل ســاده توسط اســتاندار اصفهان، 
هم باید خوشحال باشیم و هم متأســف. خوشحال بابت 
اینکه باالتریــن مقام اجرایى اســتان علیرغم تمامى 
گرفتارى ها و مسئولیت هاى سنگین کارى خود 
به مقوله ورزش و مسابقات تیم هاى اصفهانى 
توجه خاص دارد و پیگیر عملکرد مســائل 
آنهاست که این، جاى بسى خوشحالى و 
تشکر دارد. تأسف بابت اینکه چرا آقایان 
مسئول در دو باشگاه و آقایان مسئول 
در هیئت فوتبال اصفهــان و آقایان 
حاضر در تربیت بدنى استان از حل این 

مسئله ساده عاجز و درمانده هستند تا نهایتًا باالترین مقام 
اجرایى استان دست به کار حل آن شود.

آقایــان آذرى و طاهرى عزیز! شــما دو بزرگوار به عنوان 
مدیران عامل دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان که از جنس 
ورزش هستید، جوان، پرکار و پرانرژى هستید. چرا و به چه 
دلیل نتوانســتید اقدام به حل این مسئله کوچک ورزشى 
کنید تا پاى غیرورزشى ها به آن باز نشود؟ آقاى آذرى! آقاى 
طاهرى! شما دو عزیز که مدعى هستید ورزش و مسائل آن 
باید در دست ورزشى ها باشد و غیرورزشى ها نباید به مقوله 
ورزش و تصمیم گیرى هاى آن ورود کنند، چرا نتوانســتید 
اقدام به حل این مسئله ساده ورزشى کنید؟ پس لطفًا شعار 

عدم ورود غیرورزشى ها به ورزش را ندهید.
آقایان مســئول در هیئت فوتبال استان! شــما به عنوان 
مســئول و متولى فوتبال این خطه، چرا نتوانستید به این 
مسئله ورودى اثرگذار داشــته باشید و با برگزارى جلسات 
مفید با این دو مدیرعامل و یافتن یک راه حل قابل قبول این 
مشکل را برطرف کنید؟ آقایان! قبول کنید شما به اشتباه 
به این هیئت آمده اید. توان و وزن ورزشــى شما در حد و 
اندازه هاى فوتبال اصفهان نیســت . آقایان! شما خود بهتر 
مى دانید که چگونه و با البى گرى هاى چه کسى و کسانى 

ناگهان وارد صحنه مدیریت فوتبال اصفهان شده اید. البته 
درخصوص عملکرد شما و تیم مربوطه در هیئت فوتبال طى 
یکسال گذشته حرف و حدیث هاى زیادى مطرح است که 

تالش داریم در آینده به آن بپردازیم.
راستى آقاى مدیرکل! شــما به عنوان مسئول اول و آخر 
ورزش اســتان که خود عضو هیئت مدیره باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان هم هستید، چرا نتوانستید با ورود به موقع، 
به این مسئله اقدام به حل آن کنید تا کار به دفتر استاندار و 

شخص دکتر زرگرپور کشیده نشود؟
آقایان مدیران عامل محترم دو باشــگاه! آقایان مسئول 
در هیئت فوتبال و آقایان مدیــر در تربیت بدنى و ورزش 
استان! آیا باید براى حل این مسئله ســاده، شخص امیر 
قلعه نوعى مســتقیمًا با اســتاندار اصفهان تماس بگیرد و 
درخواست حل مشکل را داشته باشــد؟ راستى اگر وزن، 
اعتبار و توانمندى هاى شخص قلعه نوعى به گونه اى نبود 
که اقدام به برقرارى تماس با باالترین مقام اجرایى استان 
کرده و درخواست حل مسئله را کند، تکلیف کار چه مى شد؟
واقعًا نمى دانیم بابت ورود باالترین مقام اجرایى استان به 
یک مسئله ساده ورزشى و حل کردن آن خوشحال باشیم 

یا متأسف.

آندرانیک 
درنزدیـــکى

خط پایان

حدود یکســال پس از خط خوردن از تیم 
ملى، آندرانیک تیموریان از تیم باشگاهى خود هم 

کنار گذاشته شد.
نشست خبرى پس از دیدار با سپاهان حاوى یک خبر مهم 
بود که از زبان سرمربى گسترش فوالد اعالم شد. فیروز 
کریمى که در اولین حضور خود روى نیمکت تیم تبریزى 
نام آندرانیک تیموریان را از فهرست دیدار با پیکان خط 
زده بود در پایان دیدار با سپاهان اعالم کرد که کاپیتان 

سابق تیم ملى را به کلى از تیمش کنار مى گذارد.
آندو که از حدود یکســال پیش به این طرف دیگر به 
اردوى تیم ملى دعوت نمى شــود و با خروج کامل از 
معادالت «کارلوس کى روش» عمًال دیگر شانسى 
براى حضور در جام جهانى 2018 روسیه ندارد پس از 
پشت سر گذاشتن تجربه سقوط با ماشین سازى و در 
شرایطى که در آستانه خانه نشینى قرار گرفته بود سر 
از گسترش فوالد در آورد تا توفیق پوشیدن پیراهن 

سومین تیم فوتبال تبریز را به هم به دست آورد.
پرونده حضور تیموریان در گسترش فوالد اما پس 
از تنها هفت مسابقه بسته شد. این بازیکن 34 ساله 
اولین بازى خود براى آبى هاى تبریز را در هفته دوم 
لیگ برتر برابر ذوب آهن در ورزشــگاه فوالدشهر 

انجام داده بود. 

نصف جهان به نظر مى رسید بعد از پیروزى روحیه بخش 
بر ســیاه جامگان، گســترش فوالد قربانى بعدى یاران 
«زالتکوکرانچار» خواهند بود، اما  مهاجمان ســپاهان 
که به عنوان ســتارگانى نامدار راهى این تیم شده و حاال 
خاموش تر از  هر زمانى هســتند  به شدت روى اعصاب 
هواداران این تیم رژه مى روند و  خیال گلزنى ندارند و این 
باعث مى شود تا بازى هاى  بعضًا خوب زردها و توانایى 
هاى کرانچار هم تحت الشعاع قرار بگیرد. سپاهان از ابتداى 
لیگ، یکى از بهترین  نمایش ها را بین لیگ برترى ها داشته 
اما مشــکل گلزنى مهاجمان زرد، دغدغه بزرگ کرانچار 
شــده و به تبع آن ضعف در نتیجه گیرى بارها سرمربى 
کروات را به لبه تیغ کشانده است. در دیدار با گسترش فوالد 
هم سپاهان شانس برنده شدن را داشت اما باز این سهل 
انگارى مهاجمان بود که باعث شد طالیى پوشان دست پر 
به اصفهان برنگردند. کرانچار در نشست خبرى پایان بازى 
گفت: «تنها گله من از بازیکنانم این است که از موقعیت ها 
بهره نبردند. از ابتداى فصل درگیر موضوع استفاده نکردن از 
موقعیت ها هستیم. موقعیت هاى گلزنى به دست مى آوریم 
ولى نمى توانیم از آنها اســتفاده کنیم. بازیکنانم تالش 
زیادى کردند که به گل برسند و به پیروزى دست یابیم، اما 

نتوانستیم به این مهم برسیم.»
کرانچار که به شدت کالفه از این اتفاقات عجیب است و 
مى داند که نتیجه نگرفتن مى تواند حتى با وجود بازى زیبا 
منجر به برکنارى اش شود، به صراحت از مهاجمانش انتقاد 
کرد و گفت: «در یک صحنه ساسان انصارى با دروازه بان 
حریف تک به تک شد که تک و تنها بود و نتوانست ضربه 
خوبى به تــوپ بزند. ناراحتى ما از این اســت که مهاجم 
ششدانگى نداریم، بازیکنى که بتواند ضربه نهایى را بزند.»

خیلى زود باید براى این مشکل طالیى پوشان راه حلى پیدا 
شود. پیش از آنکه مربى اى مثل کرانچار به بهانه نتیجه 
گرایى برکنار شده باشد. تیمى که بنا به اعتراف تیم آنالیز 
برنامه 90 در حد و اندازه هاى یک مدعى بازى مى کند اما 

در قواره یک تیم میانه جدولى امتیاز مى گیرد.
 در تبریز شاگردان کرانچار از همان ابتداى بازى کنترل 
توپ و میدان را در دســت گرفتند و با پاس هاى متعدد و 
حفظ توپ چند موقعیت خوب تا پایان نیمه نخســت به 
دست آوردند. ســپاهانى ها اما فرصت طلب نبودند و قدر 
موقعیت هاى بسیار خوب خود در نیمه نخست را ندانستند 

تا دو تیم با نتیجه تساوى بدون گل راهى رختکن شوند.

در نیمه دوم با بیرون رفتن علــى کریمى، هافبک مؤثر 
سپاهان در نیمه نخست ریتم هجومى سپاهان کمتر شد و 
مانند نیمه نخست حمالت و موقعیت هاى سپاهان پرتعداد 
نبود. با وجود این، برترى ســپاهان در نیمه دوم در حفظ 
توپ و زمین هم مشهود بود اما مهاجمان تیم کرانچار در 
به ثمر رساندن گل آنقدر بى دقت بودند که تیم ته جدولى 
گسترش فوالد موفق شد با ارائه یک بازى دفاعى به یک 

امتیاز این بازى برسد.
یکى از نکات مهم و جالب توجه دیدار سپاهان- گسترش 
این بود که مهرداد محمدى بــراى دومین دیدار متوالى 

شانس حضور در ترکیب سپاهان را نداشت.
مهرداد از بازیکنان ثابت سپاهان بود که با نظر عبدا... ویسى 

به تیم اضافه شــد.با حضور کرانچار، محمدى همچنان 
پایه ثابت ترکیب سپاهان در اواخر فصل قبل بود. حتى با 
شروع لیگ هفدهم هم مهرداد از مهره هاى قابل اتکاى 
کرانچار براى رسیدن به دروازه حریفان بود اما به تدریج از 
ترکیب اصلى فاصله گرفت تا اینکه در دو بازى اخیر خبرى 
از بازیکن مورد اعتماد فصل قبل کرانچار حتى به عنوان یار 

تعویضى در ترکیب سپاهان نبود. 
با وجود رقباى سرســختى چون حسین فاضلى، حسین 
پاپى و جالل علــى محمدى و همچنین اضافه شــدن 
احتمالى مسعود حسن زاده و مهدى شریفى به جمع یاران 
تهاجمى سپاهان باید دید در ادامه وضعیت براى مهرداد 
محمدى چگونه پیش خواهد رفت .گفتنى است؛ با وجود 

تغییرات متداول ترکیب سپاهان در هفته هاى گذشته و 
عدم موفقیت طالیى پوشان در کسب نتیجه مقابل تیم 
انتهاى جدولى گسترش فوالد تبریز بازگشت محمدى به 
ترکیب در دیدار مقابل پیکان در نقش جهان دور از انتظار

 نیست.
به گزارش نصف جهان، شرایط سپاهان دوباره به سمت 
و ســویى رفته که دیدار با پیکان براى  سرمربى این تیم 
مى تواند حســاس و حیاتى باشــد. مهاجمان گل نزن و 
ســتارگان خاموش، این روزها  کرانچــار را در مخمصه 
قرار داده انــد و در صورت تــداوم این روند، ســرمربى

 نامدار زردها با همه سوابقش  در دوره حضور در اصفهان 
حسابى به فنا مى رود!

محســن فروزان در فصلى که امیر قلعه 
نویى هدایت تراکتورســازى را به عهده 
داشــت در این تیم توانست رکورد 500 
دقیقه گل نخوردن را بــراى خودش به 
ثبت برســاند. فروزان در زمانى که قلعه 
نویى به استقالل بازگشت هم دروازه بان 
اول این تیم شد و حاال بعد از چند سال که 
از جدایى این دو مــى گذرد، فروزان باید 
با لباس پــارس جنوبى مقابل ذوب آهن 
و امیرقلعه نویى مربى محبوبش دروازه 
اش را بسته نگه مى داشــت. او وظیفه 
داشت تا براى رساندن مجدد تیمش به 
صدر جدول گل نخورد و در این راه باید 
مقابل مهاجمان زهردار ذوب آهن ســد 
محکمى تشکیل مى داد که در این کار 
موفق هم بود. فروزان در ابتداى بازى با 
ذوب آهن به سمت قلعه نویى رفت و با در 
آغوش کشیدن او و گرفتن عکس هاى 
یادگارى ثابت کرد کــه هنوز هم ژنرال 

مربى محبوب او است. 

ارادت فروزان
 به ژنرال

ستارگان خاموش، کرانچار را به فنا مى دهند؟!  
بازى با پیکان حیاتى شد

 مهاجم پیشین تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان مدعى 
شــد، یحیى گل محمدى و ســعید آذرى در این تیم 

برخورد خوبى با او نداشته اند.
اسماعیل فرهادى درباره بازگشتش به لیگ برتر بعد 
از سه سال اظهار داشــت: خیلى خوشحالم که بعد از 
سه ســال دوباره به لیگ برتر بازگشته ام و انگار مثل 
بازیکنى هســتم که براى اولین بار در لیگ برتر به 
میدان مى رود. وقتى با پیشنهاد آقاى کریمى مواجه 
شدم واقعاً خوشحال شدم و امیدوارم بتوانم بازى  هاى 

تأثیرگذارى براى گسترش فوالد انجام دهم.
بازیکن جدید تیم گســترش فوالد تبریز با یادآورى 
برخوردهایى که در باشــگاه ذوب آهــن با او صورت 
گرفت، خاطر نشان کرد: صحبت کردن در این مورد 
برایم خیلى سخت اســت و خیلى مواقع به اتفاقات 
گذشــته فکر مى کنم که چرا آن طور بــا من برخورد 
کردند. من نمى توانم آن برخوردها را فراموش کنم. 

شــاید اگر یک روز به ذوب آهن برگشــتم فراموش 
کردن آن اتفاقات برایم امکان پذیر باشد. من 13 سال 
از عمر فوتبالم را در آنجا گذراندم و توقع نداشــتم آن 

اتفاقات برایم رخ دهد.
مهاجم پیشین تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ادامه 
افزود: خیلى دوســت دارم به ذوب آهن برگردم و با 
پیراهن این تیم از فوتبال خداحافظى کنم. امیدوارم 
این اتفاق در نهایــت رخ دهد، ولــى االن در تبریز 
هستم و خیلى خوشــحالم که براى گسترش فوالد 

بازى مى کنم.
فرهادى در مورد اینکه آیــا در جدایى او از ذوب آهن 
بیشــتر گل محمدى مقصر بود یا سعید آذرى، گفت: 
من هم از مدیریت باشگاه دلخور هستم، هم از کادر 
فنى. گل محمدى و آذرى برخورد خوبى با من نداشتند 
و نمى دانم چرا آن اتفاقات رخ داد. من هیچ حاشیه اى 
در ذوب آهن نداشتم و همیشه تالش مى کردم بهترین 
بازى ها را انجام بدهم، ولى متأسفانه برخورد خوبى با 

من صورت نگرفت. 

در دیدار با گسترش 
فوالد هم سپاهان شانس 
برنده شدن را داشت
 اما باز این سهل انگارى

 مهاجمان بود که باعث شد 
طالیى پوشان 

دست پر به اصفهان 
برنگردند

در دیدار با گسترش
شانس  سپاهان فوالد هم
برنده شدن را داشت
 اما باز این سهل انگارى

مهاجمان بود که باعث شد 
طالیى پوشان 

دست پر به اصفهان 
برنگردند

د

قابل توجه مدیران ورزشى اصفهان

چرا ذوب آهن با دستور استاندار باید به نقش جهان برود؟
جواد خلیفه سلطانى

با ورود و دســتور مستقیم شــخ
اســتاندار اصفهان به عنوان باال
مسئله ســاده و پیش پا افتاده بر
ذوب آهن در ورزشگاه نقش جها
چمنورزشــگاه فوالدشــهر خ
(ذوب آهن) روز جمعه گذشته میز
جمجنوبى در ورزشــگاه به ظاه

مشکل دار نقش جهان شد.
بابت حل این مشــکل ســاده تو
باید خوشحال باشیم و هم م هم
اجرایى اااااااااااییییییییییییینینکینکه باالتریــن مقام
گرفتارى ها و مسئولیت
به مقوله ورزش و مس
و توجه خاصدارد
آنهاست که این
تشکر دارد. تأس
مسئول در دو
در هیئت فوت
حاضر در تربی

یک  ر
زدیـــکى

خط پایان

ـال پس از خط خوردن از تیم 
ریان از تیم باشگاهى خود هم 

با سپاهان حاوى یک خبر مهم
ترش فوالد اعالم شد. فیروز 
ود روى نیمکت تیم تبریزى 
فهرست دیدار با پیکان خط 
هان اعالم کرد که کاپیتان 

مش کنار مى گذارد.
یش به این طرف دیگر به 
شــود و با خروج کامل از 
ش» عمًال دیگر شانسى 
2018 روسیه ندارد پس از 
ماشین سازى و در  قوط با
شینى قرار گرفته بود سر

توفیق پوشیدن پیراهن 
ه هم به دست آورد.

 گسترش فوالد اما پس 
4د. این بازیکن 34 ساله
ى تبریز را در هفته دوم 
 ورزشــگاه فوالدشهر

 مهاجم پیشین تیم فوت
شــد، یحیى گل محمد
برخورد خوبى با او نداش
اسماعیل فرهادى دربا
از سه سال اظهار داشـ

سه ســال دوباره به لیگ
ب بازیکنى هســتم که
میدان مى رود. وقتى ب
شدم واقعاً خوشحالش
تأثیرگذارى براى گستر
بازیکن جدید تیم گسـ
برخوردهایى که در باش
گرفت، خاطر نشان کر
برایم خیلى سخت اسـ
گذشــته فکر مى کنم
آ کردند. من نمى توانم

وب چر
جواد خلیفه سلطانى

فرهادى: 
 آذرى برخورد خوبى
 با من نداشت
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رد و بــدل شــدن 10 گل در دربــى مهیج اصفهــان آغاز 
فوق العاده اى براى لیگ برتر بانوان بود.لیگى که هفته اول 
آن 27گل وارد دروازه ها شد و حضور تیم تازه وارد سپاهان، 

اتفاق ویژه آن محسوب مى شد.
هفته اول بازى هاى لیگ برتر بانوان  آغاز و تیم هاى حاضر 
در این رقابت ها به میدان رفتند و در این میان مى توان تیم 
ســپاهان اصفهان را ویژه ترین تیم حاضر در هفته اول این 

بازى ها بدانیم.
ســپاهانى هاى تازه کار که اخیراً اعالم موجودیت کردند، 
ماجراى جالبى براى حضور در لیگ برتر داشتند. آنها که در 
ابتدا خیال تیمدارى نداشتند اما پس از اینکه احساس کردند 
تیم آینده سازان در آستانه انحالل است براى نجات فوتبال 
بانوان اصفهان و قهرمان دوره گذشته این رقابت ها دست 
به کار شدند و تصمیم گرفتند دست به تأسیس تیم فوتبال 
بانوان بزنند و بدین ترتیب براى اولین بار در لیگ برتر حضور 

پیدا کنند.
آنها در این راه بسیارى از بازیکنان و مربیان تیم آینده سازان 
که حاال از وضعیت موجود در تیم ناراضى بودند نیز استفاده 
کردند و بدین ترتیب کادرفنى این تیم به همراه 20 بازیکن 
قرارداد خود را با سپاهانى ها منعقد کردند تا با پیراهن این تیم 
در  رقابت هاى لیگ حضور پیدا کنند. البته تعدادى از بازیکنان 

تیم قهرمان نیز به تیم هاى دیگرى از جمله ذوب آهن رفتند.
در این شرایط تیم آینده سازان نیز که خالى از بازیکن و مربى 
بود در اقدامى عجیب از حضور در لیگ اعالم انصراف نکرد و 
موضع خود را شرکت در بازى ها دانست. موضعى که ماحصل 
آن عدم برگزارى اولین دیدار این تیم در هفته ابتدایى بازى ها 

برابر خیبر خرم آباد بود.
سپاهانى ها اما برحسب قرعه باید بازى اول خود را برابر تیم 
همشهرى ذوب آهن به انجام مى رساندند تا دربى اصفهان 
شروع خوبى باشد براى بازى هاى لیگ برتر و همین اتفاق 
هم افتاد. دو تیم زرد و سبزپوش برابر یکدیگر قرار گرفتند و در 
دیدارى مهیج نتیجه اى پرگل را رقم زدند. سپاهانى ها در این 
بازى توانستند بردى شیرین با نتیجه 7 بر 3 به دست بیاورند 
تا اولین بازى خود را در دوران حیات با بهترین نتیجه ممکن 

به پایان برسانند.

این تیم که با به دست آوردن استخوان بندى و شاکله اصلى 
تیم قهرمان فصل قبل پا به رقابت هاى لیگ گذاشته است، 
نشان داد به همراه تیم ها و مدعیانى از جمله شهردارى بم و 
شهردارى سیرجان مى تواند مثلث قهرمانى بازى هاى لیگ 

را تشکیل دهد.  
بهترین بازیکن فصل قبل رقابت هاى لیگ برتر یعنى فروغ 
مورى در دربى اصفهان موفق شد هت تریک کند تا پایه گذار 
اصلى برد تیمش نام بگیــرد. در این میان مریم رهیده دو بار 
و افسانه اقبال نیز به همراه کاپیتان تیم سپاهان یعنى الهام 
فرهمند دیگر گل هاى زردپوشان را به ثمر رساندند. فرهمند 
که عنوان بهترین گلساز لیگ قبلى بانوان را به دست آورده 
بودند به همــراه مورى و زمرد ســلیمانى از پایه هاى اصلى 
قهرمانى آینده سازان بودند که امسال با پیراهن سپاهان به 

میدان مى روند.

 رسانه هاى انگلیس مدعى شدند که باشگاه کویینز پارك رنجرز انگلیس به دنبال 
جذب ستاره ایرانى االصل تیم استرشوندس سوئد است.

  ســامان قدوس، هافبک 23 ساله ایرانى تیم استرشوندس ســوئد است که بنا به گزارش 
رسانه هاى لندن باشگاه کویینز پارك رنجرز لندن در تابستان پیش رو به دنبال جذب او است.

کویینز پارك رنجرز در حال حاضر در لیگ دسته دون انگلیس بازى مى کند و این باشگاه به 
دنبال جذب این هافبک ایرانى است و براى امضا قرارداد با او مبلغى بیش از 2/65میلیون دالر 

درنظر گرفته است.
تالکسپورت رادیوى انگلیس اعالم کرد که قیمت سامان قدوس کمتر از پنج میلیون دالر نیست. 
این به علت این است که رئیس باشگاه استرشوندس سوئد  در مصاحبه با رسانه هاى سوئدى 

اعالم کرده بود که باشگاه به کمتر از این مبلغ حاضر به فروش قدوس نیست. سامان به تازگى براى 
تیم ملى ایران بازى کرده است و این درحالى است که از سوى تیم ملى سوئد نیز پیشنهاد داشت.
 این در حالى است که قیمت قدوس در تابستان گذشته بنا به اعالم رئیس باشگاه استرشوندس 

یک میلیون دالر بود ولى با عملکرد درخشان این ستاره ایرانى در لیگ اروپا و لیگ سوئد 
قیمتش پنج برابر شد. از سوى دیگر چندروز پیش قدوس در مصاحبه با یک سایت 

سوئدى اعالمک کرده بود که دوست دارد در بوندسلیگا یا اللیگا 
بازى کند.

 سعید نظرى
 قلعه نویى و ذوب آهن روزهاى تلخى را پشــت 
سر مى گذرانند. باخت 3 بر صفر به پارس جنوبى 
براى آنها  گران تمام شد تا قلعه نویى در پایان این 
دیدار بى خیال شعارهایى که علیه او سر داده شد 
از هواداران اصفهانــى عذرخواهى کند. روز پنج 
شــنبه در روزنامه نصف جهان احتمال دادیم که 
ذوب آهن در دیدار با شاگردان تارتار یک میزبانى 
غریبانه را به اکران خواهد گذاشت و همین اتفاق 
هم افتاد. ورزشــگاه  بزرگ نقــش جهان بدون 
تماشــاگر چه چهره ناخوشــى دارد! 500 هوادار 
ذوب آهن هم که به ورزشگاه آمدند در طول بازى 
در مورد برترى عددى آنها نسبت به هواداران تیم 

جنوبى بحث و تبادل نظر بود!
در پایان این دیدار همان 500 نفر منصور ابراهیم 
زاده را تشویق کردند و علیه قلعه نویى شعار دادند 
و  خواستار استعفاى او شدند.  نگاهى مى اندازیم 
به همــه رخدادهاى این دیدار کــه بیش از قبل 

امیرخان را در مخمصه قرار داده است:
 ذوب آهن بعد از چهار تســاوى و یک برد در این 
دیداربه دنبــال پایان شکســت ناپذیرى پارس 
جنوبى جم و پیروزى در اصفهان بود تا بتواند به 
رده ششم جدول برسد؛ ولى نمایش برتر جمى ها 
و زدن گل تماشایى توسط مهدى زبیدى در نیمه 
اول و دو گل دقایق پایانى توســط امید سینگ 
و حســین پورامینى موجب شکســت ذوبى ها و 
برد دوباره پارس جنوبى که ســه هفته متوالى به 
مساوى رسیده بود، شــد و آنها را باالتر از پیکان 
به رده اول رساند؛ پارسى ها در دهمین بازى فصل 
هم شگفت انگیز و فوق العاده ظاهر شدند تا باالتر 

از همه تیم ها در جدول باشند.
دو تیم بازى سرعتى را از لحظات ابتدایى در دستور 
کار قرار دادند که پارس جنوبى یک موقعیت جدى 
روى دروازه ذوب خلق کرد ولى با گذشــت زمان 
ذوبى ها سوار بر بازى شــدند و با گردش توپ در 
میانه میدان و انتقال آن به جناحین براى گلزنى 
تالش مى کردنــد؛ تیم قلعه نویى با اســتفاده از 
ســرعت تبریزى و همچنین بهره گیرى از قامت 
بلند کى روش اســتنلى فرصت هایى داشت؛ ولى 
هیچکدام راه بــه جایى نبرد؛ در ســمت مقابل 
شــاگردان تارتار که انتقال توپ سریعى از عقب 
زمین بــه مهاجمان داشــتند، در فــاز هجومى 
خطرناك ظاهر شدند و در دقیقه 40 روى شروع 
مجدد ضربه آزاد و شــوت دیدنى زبیدى به کنج 
دروازه، با برترى یک بر صفر نیمه اول را به اتمام 

22 امتیاز در صدر قرار گرفته است .
 حاال باید دید شگفتى سازى پارس جم تا به کجا 

ادامه خواهد داشت. آیا تا هفته سى ام؟ 
امیر قلعه نویى در مورد ایــن دیدار گفته: «مقصر 
اصلى من هستم و بازیکنان مقصر نیستند. به دلیل 
این شکست از همه هواداران ذوب آهن عذرخواهى 
مى کنم. تیم ما روز خوبى را نداشت و هر ایرادى 
که به تیم ما بگیرد وارد اســت. انتظارهایى که از 
بازیکنان داشتیم برآورده نکردند، در نتیجه یک بر 
صفر این شانس را داشتیم که نتیجه را برگردانیم 
اما نتوانستیم. نباید از بازیکنان خرده بگیرند آنها 
در حد و اندازه خودشان بودند و نباید آنها را مقصر 
دانست و من مقصر هستم. قبل از بازى گفتم که 
یکسرى ایرادات فنى داشتیم که باید آن را برطرف 

کنیم آنها خودشان را در این بازى نشان دادند.»
مهدى تارتار، ســرمربى پارس جم که از کسب 
3 امتیاز در اصفهان سرمست شــده در مورد این 
دیدار اظهار نظر کرده و گفته: «آیا ما نباید در تیم 
ملى نماینده داشته باشیم؟ حیف است واقعًا چون 
آنها زحمت مى کشند و با لیاقت خودشان به اینجا 
رســیده اند؛ انتظار داریم بازیکنان ما دیده شوند. 
مطمئنًا مسابقه برابر ذوب آهنى که امیر قلعه نویى 
سرمربى آن است، سخت خواهد بود؛ بازیکنان ما 
در ده دقیقه اول تحت تأثیر نام حریف قرار گرفتند 
و ذوب آهن بهتر از ما بود؛ ولى بچه هاى ما بعد از 
آن بازگشتى مناسبى داشتند و بازى را خوب اداره 
کردند؛ خوشحال هستم از نظر فنى با برنامه کار 

کردیم و اتفاقى سه گل نزدیم.»
 به گزارش نصف جهان،شرایط براى ذوب آهن 
خوب پیش نمى رود. تیمى کــه در این هفته از 
رقابت ها همان معدود هوادارانش خواســتار حیا 
کردن سرمربى نامدارشان شوند و برخى مدیرانش 
خیلى با سرمربى همسو نباشد نمى تواند منتظر 
روزهاى خوبى باشد. اما قلعه نویى نشان داده که 
کمتر با این وضع کنار مى آید. او مى تواند شرایط 
را تغییر دهد به شــرط آنکه آنهایى که در هیئت 
مدیره او را به اصفهان آوردند به همه ارکان باشگاه 
تذکر و هشدار جدى بدهند که باید همه گونه از 
قلعه نویى پشتیبانى شــود. کانون هواداران این 
باشگاه هم بهتر است طبق برخى دستورات عمل 
نکند و به لیدرها و دست اندرکارانش بگوید تا از 
شعار علیه ژنرال دست بردارند. چون امکان دارد 
در صورت تداوم این کار اتفاقــى بیافتد که البته 
ترجیح مى دهیم در آینــده در مورد آن صحبت 

کنیم!

رساندند.
به غیر از یک شــوت راه دور زبیدى در آغاز نیمه 
دوم، ذوب آهن بیشــتر مالکیت توپ را در اختیار 
داشــت و با گردش توپ در میانه زمین و نفوذ و 
ارســال از سمت راست ســعى در گلزنى داشت؛ 
بعد از دقیقه 55 به مــدت 15 دقیقه بازى تب و 
تاب زیادى نداشت؛ ولى قلعه نویى با تعویض ها و 
تقویت فاز هجومى چشم به زدن گل اول داشت؛ 
ولى دفاع منطقى پارس جنوبى از خط میانه زمین 

و جلوتر از محوطه جریمــه اجازه کار به آنها 
نداد تا شاگردان تارتار با دو نفوذ و ضد 

حمله سریع لحظات پایانى به یک 
گل توسط امید سینگ تعویضى و 
یک پنالتى منجر به گل با ضربه 
حســین پورامینى برسند و این 
جدال حساس را با پیروزى 3 بر 

صفر به سودشان خاتمه دهند.
 امیر قلعه نویــى در این دیدار 

براى ســومین بار در تاریخ لیــگ برتر متحمل 
شکست خانگى با اختالف ســه گل شد؛ اولین 
بازى از این ســرى بازى ها مربوط به هفته 23 از 
لیگ چهارم مى شــود که ذوب آهن در ورزشگاه 
آزادى توانســت با سه گل اســتقالل را 
مغلوب کنــد. دومین بــازى در هفته 
29 لیگ چهاردهم برگزار شد و طى 
آن شــاگردان «تونــى اولیویرا» در 
تراکتورســازى در آزادى توانستند 
اســتقالل و قلعه نویى 
را 4 بر یک شکست 
جمعه  و  دهند 

هــم 

سومین شکست ســنگین براى قلعه نویى رقم 
خورد.

همچنین در این دیدار امیر قلعه نویى براى اولین 
بار در تقابل با مهدى تارتار شکست خورد. تارتار 
اولین برد خود مقابل قلعه نویى را در بهترین زمان 
به دست آورد؛ اما از سوى دیگر، این شکست قلعه 
نویى را در شــرایطى قرار داد که بدترین عملکرد 
در ده بازى نخست در تاریخ لیگ برتر را براى او 
ثبت کرد. این براى اولین بار است که قلعه نویى 
در پایان هفته دهم لیگ برتر، تنها 12 امتیاز کسب 

مى کند.
قلعه نویى که پرافتخارترین مربى تاریخ رقابت هاى 
لیگ برتر فوتبال ایران شناخته مى شود، کمتر از 
سایرین رکوردهاى منفى از خود به جا مى گذاشت، 
اما به نظر مى رســد امیر قلعه نویى که تا این 
هفته چنــد رکورد منفــى داشــته، در ادامه 
رقابت هاى لیگ برتر باز هم آمار منفى داشته 

باشد.

  اما نکته دیگر اینکه با سه گلى که پارس جنوبى 
جم در این دیدار زد، ذوب آهن نــه تنها در خانه 
نتیجه بدى گرفت که برترى خود را در خط حمله 

از دست داد .
ذوب آهن وپدیده هر دو بــا 17 گل بهترین خط 
حمله لیگ را در هفته گذشته داشتند اما پدیده 1-2 
به سپیدرود باخت وذوب اهن 3-0 مغلوب پارس 
جم شد تا پارس 16 گله به 19 گل رسیده، پدیده 
18 گله شود وذوب آهن همان 17 گله باقى بماند .

  پارس جم به جز رکورد بیشــترین برد وکمترین 
باخت وبیشــترین گل زده وبهترین تفاضل گل 
وبیشترین امتیاز، بهترین تیم تازه صعود کرده در 

تاریخ لیگ فوتبال ایران است .
آنها در ده بازى انجام شده 22 امتیاز دارند وبراى 
قهرمانى در لیگ برتر از همین حاال آماده شــده 
اند .یادتان باشد ماشین سازى تیم صعودى سال 
گذشــته در 30 بازى ســال امتیازى بیشتر از 17 
نگرفت وحاال پارس در یک سوم مسابقات لیگ با 

لژیونر هندبال اصفهان در لیگ رومانى اعالم کرد مصدومیت 
خودش و برادرش خیلى جدى نیست.

در شرایطى که فصل گذشته دیناموبخارست رومانى با حضور 
بازیکنان ایرانى خود در لیگ داخلى این کشور و لیگ قهرمانان 
اروپا به نتایج خوبى دست پیدا کرده بود، به نظر مى رسد در این 

فصل دچار افت شده است.
برادران استکى به همراه علیرضا موسوى و سعید حیدرى 
راد در ترکیب دیناموبخارست حضور دارند و به نظر 
مى رسد برخى بدشانسى ها 2 تن از بازیکنان 
ایرانى را چند هفتــه اى از میادین دور 

کرده است. 

ســجاد اســتکى در این باره گفت: از ناحیه انگشــت دست 
دچــار مصدومیت شــده بــودم؛ امــا خیلى جدى نیســت. 
االن 2، 3 هفتــه اى از ایــن اتفــاق مــى گــذرد و دیگر در 
بازى ها حاضر مى شــوم. باید به مرور وضعیت دســتم بهتر 

شود.  
وى افــزود: فکر مى کنم این از بدشانســى عجیــب من و ا...
کرم بود که هــر دوى ما به یــک باره با مصدومیــت روبه رو 
شدیم. با این حال ســعى مى کنیم که به تیم دیناموبخارست 
کمک کنیم. در بازى اخیــر هم هم براى دقایقــى به میدان 
رفتیم؛ امــا متاســفانه روى اشــتباهات خودمان شکســت 

خوردیم. 

بازیکن ایرانى دیناموبخارست درباره نتایج نه چندان خوب این 
تیم در فصل جارى تصریح کرد: امســال شرایطمان نسبت به 
سال قبل خیلى جالب نیســت. در لیگ رومانى همه بازى ها 
را به غیر از 2 بازى بردیم. البته مصدومیت هاى زیاد بازیکنان 
کمى ما را اذیت کرد و با رســیدن تمامى بازیکنان شرایطمان 

بهتر خواهد شد. 
لژیونر هندبال اصفهان دربــاره زمان حضــورش در ایران با 
توجه به لغــو اردوى تیم ملى گفت: فکر مى کنــم تا ژانویه در 
رومانى هســتیم و آن موقع چند هفته اى به ایــران خواهیم 
آمــد. البته هــر تصمیمى کــه فدراســیون بگیرد، مــا تابع

 هستیم. 

دروازه بانان سپاهان و گسترش فوالد در دیدار 
این دو تیم در روز پنج شــنبه موفــق به ثبت 

کلین شیت شدند.
دیدار تیم هاى سپاهان اصفهان و گسترش فوالد 
تبریز از هفته دهم لیگ برتر رویارویى دو تیمى 
بود که حراست از دروازه هاى خود را به سنگربانان 

برزیلى سپرده اند.
در روزى که هر دو  دروازه بان برزیلى موفق به 
ثبت کلین شیت شدند «فرناندو دخسوس» در 
قیاس با هموطنش «لى  اولیویرا» به مراتب بیشتر 
در جریان مسابقه از سوى حمله وران حریف به 
چالش کشیده شد. سنگربان گسترش فوالد با 
مهار چند موقعیت جدى سپاهان الیق عنوان 
بهترین بازیکن زمین بود.لى اولیویرا هم براى 
دومین بار در لیگ هفدهم دومین کلین شــیت 
پیاپى را به نام خود ثبت کرد. سنگربان برزیلى 
سپاهان که پیش تر دروازه خود را در دیدار برابر 
تیم هاى ذوب آهن اصفهان و سپیدرود رشت در 
هفته هاى چهارم و پنجم بسته نگه داشته بود به 
مانند بازى هفته قبل مقابل سیاه جامگان مشهد 

در دیدار با گسترش فوالد هم گل نخورد.

صفر بر صفر 
به نفع برزیلى ها

قلعه نویى مى تواند شرایط را تغییر دهد اگر...
ذوب آهنى ها خواستار استعفاى امیرخان شدند!

دروازه بان پارس جم، ذوب آهن را قوى ترین تیمى دانست که در این فصل مقابلش بازى کرده است.
محسن فروزان در مورد برترى 3 بر صفر تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان گفت: بازى خیلى خوبى بود و خدا 

را شکر مى کنم که توانستیم 3 امتیاز حساس را در خارج از خانه کسب کنیم و صدر جدول را پس بگیریم.
فروزان در مورد صحبت هایش با توپ جمع کن هاى اصفهانى گفت: ذوب آهن تیم بسیار قدرتمندى است 
و مربى بسیار بزرگى دارد. امیر قلعه نوعى و تیمش به شدت ما را تحت فشار قرار دادند، براى همین به توپ 

جمع کن ها گفتم که براى شروع مجدد بازى توپ را کمى دیرتر بدهند!
وى با رد وعده دادن لباس ورزشــى به توپ جمع کن ها در صورت همکارى گفت: البته آنها از من لباس 
مى خواستند؛ ولى چیزى همراه نداشــتم. ضمن اینکه اصًال همکارى نمى کردند و هروقت توپ از زمین 
بیرون مى رفت، به سرعت توپ بعدى را به سمت من پرتاب مى کردند. در مجموع زد و بند با توپ جمع کن 

ها چالش شیرینى بود! 

قدوس، 5 میلیون دالرى شد  

عى شدند که باشگاه کویینز پارك رنجرز انگلیس به دنبال 
م استرشوندس سوئد است.

2 ساله ایرانى تیم استرشوندس ســوئد است که بنا به گزارش 
به دنبال جذب اواست. نز پارك رنجرز لندن در تابستان پیش رو

حاضر در لیگ دسته دون انگلیس بازى مى کند و این باشگاه به 
5ى است و براى امضا قرارداد با او مبلغى بیش از 2/65میلیوندالر 

عالمکرد که قیمت سامان قدوس کمتر از پنج میلیون دالر نیست. 
سباشگاه استرشوندس سوئد  در مصاحبه با رسانه هاى سوئدى 

اى ب تازگ سامانبه ت سن شقد بهف لغحاض اینم از ت ک

مالکیت توپ را در اختیار 
پ در میانه زمین و نفوذ و 
 ســعى در گلزنى داشت؛ 
15 دقیقه بازى تب و  5دت
قلعه نویى با تعویض ها و  ى
به زدن گل اول داشت؛  م
 جنوبى از خط میانه زمین 

مــه اجازه کار به آنها 
با دو نفوذ و ضد 

یانى به یک 
عویضى و 
با ضربه 
ند و این 
3ى3 بر 

 دهند.
ن دیدار

3بازى از این ســرى بازى ها مربوط به هفته 23 از
لیگ چهارم مى شــود که ذوب آهن در ورزشگاه 
آزادى توانســت با سه گل اســتقالل را 
مغلوب کنــد. دومین بــازى در هفته 
29 لیگ چهاردهم برگزار شد و طى 
آن شــاگردان «تونــى اولیویرا» در 
تراکتورســازى در آزادى توانستند 
اســتقالل و قلعه نویى 
4را 4 بر یک شکست 
جمعه  و  دهند 

هــم 

همچنین در این دیدار امیر قلعه نویى براى اولین 
بار در تقابل با مهدى تارتار شکست خورد. تارتار 
اولین برد خود مقابل قلعه نویى را در بهترین زمان 
به دست آورد؛ اما از سوى دیگر، این شکست قلعه 
نویى را در شــرایطى قرار داد که بدترین عملکرد 
در ده بازى نخست در تاریخ لیگ برتر را براى او 
ثبت کرد. این براى اولین بار است که قلعه نویى 
2در پایان هفته دهم لیگ برتر، تنها 12 امتیاز کسب 

مى کند.
قلعه نویى که پرافتخارترین مربىتاریخ رقابت هاى 
لیگ برتر فوتبال ایران شناخته مى شود، کمتر از 
سایرین رکوردهاى منفى از خود به جا مى گذاشت، 
اما به نظر مى رســد امیر قلعه نویى که تا این 
هفته چنــد رکورد منفــى داشــته، در ادامه 
رقابت هاى لیگ برتر باز هم آمار منفى داشته 

باشد.

نتیجه بدى گرفتک
. از دست داد

ه ذوب آهن وپدیده
حمله لیگ را در هفت
به سپیدرود باختو
6جم شد تا پارس 6
18 گله شود وذوب
  پارس جم به جز رک
باخت وبیشــترین
وبیشترین امتیاز، به
تاریخ لیگ فوتبالا
آنها در ده بازى انج
قهرمانى در لیگ بر
اند .یادتان باشد ماش
0گذشــته در 30 باز
نگرفت وحاال پارس

مصدومیت  کرد لیگ رومانى اعالم لژیونر هندبال اصفهان در
خودش و برادرش خیلى جدى نیست.

در شرایطى که فصل گذشته دیناموبخارست رومانى با حضور 
بازیکنان ایرانى خود در لیگ داخلى این کشور و لیگ قهرمانان 
اروپا به نتایج خوبى دست پیدا کرده بود، به نظر مى رسد در این 

فصل دچار افت شده است.
برادران استکى به همراه علیرضا موسوى و سعید حیدرى 
راد در ترکیب دیناموبخارستحضور دارند و بهنظر

2مىرسدبرخى بدشانسى ها 2 تناز بازیکنان 
ایرانى را چند هفتــه اى از میادین دور 

کرده است. 

ســجاد اســتکى در این با
دچــار مصدومیت شــده بـ
3 هفتــه اى از ایــن ،3 2االن 2
ب بازى ها حاضر مى شــوم.

شود.  
وى افــزود: فکر مى کنم این
کرم بود که هــر دوى ما به
با این حال ســعى م شدیم.
در بازى اخیــر کمک کنیم.
رفتیم؛ امــا متاســفانه روى

خوردیم. 

ششششششىىىىى شد  ىشد

  فروزان: زد و بند
 با توپ جمع کن ها شیرین است 

 بدشانسى عجیب سجاد و ا ...کرم   

دختران سپاهاندختران سپاهان
 ذوب آهن را تحقیر کردند! ذوب آهن را تحقیر کردند!
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جوانى که اقــدام به فروش مشــروبات الکلى در 
سطح شهرســتان آبادان مى کرد توسط مأموران

کالنترى 13 قدس دستگیرشد.
در پى گزارشــات مردمى به پلیس آبــادان مبنى 
براینکه شخصى به نام «قیصر» در منطقه کشتارگاه 
آبادان مشروبات الکلى مى فروشد، مأموران دایره 
اطالعات کالنترى13ضمــن هماهنگى با مقام 

قضائى هفته گذشته به خانه متهم رفتند.
متهم با توجه بــه اینکه دراطــراف خانه دوربین 
مداربسته کار گذاشته بود به محض دیدن مأموران 

ازطریق پشــت بام از محل فرار کرد. در بازرسى از 
خانه متهم مقدار زیادى انواع مشروبات الکلى که 
براى فروش آماده شــده بود کشف و ضبط شد که 
در نهایت مأموران صبح چهارشــنبه هفته گذشته 
براى دســتگیرى متهم وارد مخفیگاه وى شدند 
که زنان خانواده متهم به پلیس حمله کردند و مادر 
متهم نیز اقدام به گاز گرفتن مأموران کرد، مأموران 
پس از نیم ساعت تالش موفق به دستگیرى متهم 
شده و متهم را به کالنترى 13 منتقل کردند. پس 
ازتشکیل پرونده متهم با قرار روانه زندان  مى شود.

4 گردشگر آلمانى و لهستانى که با عبور از منطقه الموت 
قزوین در مسیر جنگل هاى دوهزار تنکابن مازندران راه 
را گم کرده بودند، با ارسال پیامکى به یک راهنماى تور 
و در پى آن عملیات مشترك اورژانس دو استان، نجات 

پیدا کردند.
سرپرست شــیفت اورژانس 115 الموت قزوین در این 
زمینه گفت: «حوالى ســاعت 17و40دقیقه پنج شنبه 
بود که طى تماسى از جانب مترجم زبان انگلیسى مقیم 
در قلعه حسن صباح الموت شــرقى مطلع شدیم، چهار 
گردشگر آلمانى و لهستانى گم شــده اند و یکى از آنها 

زمین خورده و دچار مصدومیت شده است.»
حسن حســن زاده افزود: «این مترجم اعالم کرد چند 
ساعت قبل با این گردشــگران در رستورانى آشنا شده 
و همان موقع شــماره تماس خود را به آنهــا داده تا در 
صورت نیاز از وى کمک بگیرند که همینطور هم شده 
بود و آنها با ارســال پیامکى به این مترجم درخواست 
کمک کرده و موقعیت منطقــه را از طریق گوگل ارث 
براى وى فرســتاده بودند و او نیز براى کمک با پایگاه
فوریت هاى پزشــکى معلم کالیه تمــاس مى گیرد و 

موضوع را مطرح مى کند.»
وى اظهار داشت: «من شــماره تماس گردشگران را از 
مترجم گرفتم و از پسرم که در منزل بود و تقریبًا با زبان 
انگلیسى آشنا بود خواستم مرا راهنمایى کند تا با ارسال 
پیامکى براى گردشگران آنها را متوجه کنم که در حال 
بازیابى محل فعلى آنها هستیم و اگر مى توانند موقعیت 

دقیق ترى از محل حضورشان براى ما ارسال کنند.»
حســن زاده ادامه داد: «در همین حین یکى از کارکنان 
فوریت هاى پزشکى با دوست مترجمش تماس گرفت 
و از او خواســت تا به منظور کمک به سرعت به مرکز 
فوریت ها بیاید تا بتوانیم هرچه ســریع تر موقعیت این 

افراد را شناسایى کنیم.»
وى اضافه کرد: «فرد مترجم، ســریع خــود را به مرکز 
فوریت هاى پزشکى رساند و با کمک وى، گردشگران 

محل دقیق خود را با مشخصات زاویه و قطب براى ما 
ارسال کردند و ما با وارد کردن مشخصات در گوگل ارث 
موقعیت آنها را شناســایى کردیم و مشخص شد که در 

محدوده جنگل هاى 2هزار تنکابن هستند.»
حســن زاده گفــت: «بــدون اتــالف وقــت، مرکز 
فوریت هاى پزشکى و هالل احمر تنکابن را در جریان 
قرار دادیم و آنها را اعزام کردیم و باز هم به کمک مترجم 
از گردشگران خواستیم تا یکى از آنها خود را به روستاى 
عســل محله که در چند فرســخى آنها بود برساند تا با 

رسیدن دستگاه هاى امدادى همراه آنان شود.»

وى ادامه داد: «همچنین دو نفر از اهالى روستاى عسل 
محله را باخبر ساختیم تا با اســتفاده از آشنایى آنها در 
منطقه، کارامدادرسانى سریع تر پیش رود و این در حالى 
بود که ساعت به 21 شب رسیده بود و هواى آن منطقه 

مه و کوالك بود.»
حسن زاده اظهار داشت: «باالخره با تماس هاى مکرر 
مرکز اورژانس قزوین و همیارى هشــت نفره امدادى 
تنکابن در ساعت 22و15دقیقه عوامل امدادى خود را به 
اولین گردشگرى که قرار بود تا عسل محله بیاید رسانده 
و پس از طى ســاعت ها ادامه مســیر یعنى در ساعت

 3 بامداد جمعه موفق شــدند خود را بــه فرد مصدوم 
برسانند و اقدامات درمانى اولیه را براى مصدوم گرفتار 

در سرما و تاریکى شب آغاز کردند.»
وى افــزود: «در پایان بــه دلیل مه آلود بــودن هوا و 
عدم امکان بازگشــت ارگان هاى امدادى با راه اندازى 
چادر محیط را از لحاظ فضا و آذوقه براى توریســت ها 
هموار کردیم تا در روشــنایى صبح مصدوم با بالگرد به 
بیمارستان در مازندران اعزام شود که همینطور هم شد 
و توریست مصدوم به بیمارستان اعزام شد و همراهانش 

نیزاکنون در سالمتى کامل به سر مى برند.»

روابط عمومى اداره کل راه آهن شــمال اعالم کرد: عصر روز جمعه در نزدیکى 
ایستگاه قطار در مسیر پل ســفید به زیراب در سوادکوه استان مازندران ، یک 

رأس گاو که روى ریل ایستاده بود، در اثر برخورد قطار بارى تلف شد.
این حادثه باعث توقف موقت قطار بارى شد.

3 زن همراه یک دختربچه نقشه هاى سرقت از طالفروشى ها را در دو شهر استان فارس عملى کردند.
رئیس پلیس شهرســتان گراش دراین باره گفت: به دنبال کســب خبر و گزارشــاتى مبنى بروقوع سرقت 
از طالفروشــى در گراش کارآگاهان پلیس این شهرســتان تحقیقات گســترده اى براى یافتن ســارقان

 آغاز کردند. 
سرهنگ بابایى، در ادامه بیان داشــت: اواخر هفته پیش ســه زن با همراهى دختر بچه حدوداً هفت ساله با 
شگردى خاص ضمن سرگرم کردن فروشنده، در فرصت مناسب دختربچه با مهارت خاص به پشت ویترین 

فروشنده رفته و مقادیرى طال سرقت کرده است.
 وى افزود: برابر گزارشات موجود سرقت از طالفروشى ها در شهرستان هاى خنج و گراش رخ داده و هم اکنون 

پلیس با دردست داشتن سرنخ هاى موجود در تالش براى دستگیرى مجرمان است.

پدر «اهورا قاسمى»، پسرکوچولوى رشتى که 
درجنایتى هولناك باانگیــزه اى مرموز پس از 
آزار و اذیت وحشیانه، به دست ناپدرى اش کشته 
شد، از ناگفته هاى زندگى شخصى خود با همسر 

سابقش پرده بردارى کرد.
«میالد» کــه دل پرى از قضــاوت هاى مردم 
داشــت، گفت: چرا خواننده مملکت (اشاره به 
پست اینســتا گرامى «حمید عسکرى» راجع 
به «اهــورا») بى آنکــه چیزى بدانــد تهمت 
مى زند، من از روى هــوس ازدواج نکردم، من 

هفت ســال با مادر اهورا زندگى کرده بودم، ســال پنجم 
زندگیمان بچه دار شــدیم. در آن زمان این زن براى من 
فرشته بود، البته خانواده هایمان مخالفت هایى داشتند اما 
باالخره ازدواج کردیم. رفتار همسرم رفته رفته تغییر کرد، 
چیزهایــى از او مى دیــدم که برایــم باورپذیــر نبود. 
اختالفاتمان باال گرفت و اولیــن بار خودش بحث طالق 
را مطرح کرد امــا من نپذیرفتــم و از اوایل مهر ســال 
گذشته تا روز 23 بهمن همان سال بخاطر اهورا جنگیدم 
اما او قبول نکرد و باالخره جدا شدیم، این در حالى بود که 
خود ما هیچ وقت نمى توانستیم مسئله طالق را درك کنیم.

منشأتغییرات شخصیتى
او در مورد چرایــى تغییر رفتار مادر اهــورا گفت: در ابتدا 
زندگیمان دستفروشــى مى کردیم، کم کم مغازه گرفتم، 
همسرم مغازه جداگانه اى داشت من هم مغازه دیگرى با 
این حال هزینه هاى هر دو مغازه پاى من بود ولى درآمد 
حاصل از آن براى خودش بود، در آن زمان بود که دوستانى 
دور او را فراگرفتنــد که تأثیر فراوانى روى شــخصیتش 

گذاشتند.
میالد درباره ازدواج مجدد همســر ســابقش گفت: اصًال 
ازدواجى در کار نیست، اگر ازدواج رســمى شده بود باید 
حضانت بچه به من داده مى شد، سوم تیرماه امسال ُمهر 
طالق در شناسنامه همسر سابقم خورد، طبق قانون سه ماه 
و ده روز بعد امکان صیغه براى او وجود داشت این در حالى 

است که یک ماه و نیم اســت که از مهلت صیغه نامه آنها
مى گذرد. وى افزود: قرار ما از ابتــدا براى دیدن اهورا در 
روزهاى سه شــنبه بود، تا اینکه در دو ماه اخیر و درست 
همزمان با آشنایى همسر ســابقم با قاتل این قرار به هم 
ریخت. 15 روز پیش از حادثه نیز با همسر سابقم سر این 
موضوع بحث کردم و او به بهانه هاى مختلف مانع دیدار 
من و اهورامى شد تا اینکه فهمیدم با پسرى در ارتباط است.

ناگفته هاى اهورا که به گور رفت
میــالد در ادامه گفت: یــک هفته پیــش از حادثه مدیر 
ســاختمان به مغازه من آمد و گفت که آقایى با همســر 
سابق من در ارتباط است و در این مدت نیز یک بار صداى 
فریادهاى اهورا را شنیده اند اما زمانى که جلوى در رفتند 
کسى پاسخ آنها را نداده است، تصمیم گرفتم شکایت کنم 
تا بتوانم اهورا را پیش خود نگهدارم، همسایه ها نیز بخاطر 
رفت و آمدهاى ناجور قصد شــکایت داشتند، اما فرصتى 
نماند و اهورا قربانى نیت کثیف این مرد شــد. وى افزود: 
از زمانى که همسر ســابقم با این مرد در ارتباط بود دیگر 
نگذاشت تا اهورا را ببینم و من تصور مى کنم که آنها ترس 
از این داشــتند که اهورا من را ببیند و چیزهایى بگوید که 

به نفع آنها نباشد.
بــا مــرگ اهــورا ناگفتــه هــاى ایــن کــودك 
دو ســاله نیز براى همیشــه در ســینه او پنهــان ماند، 
ناگفته هایى که شــاید بخشــى از آنها در اعترافات قاتل 

سنگدل فاش شود.

پیامک، جان گردشگران خارجى را نجات داد

پســر نوجوان پس از رفتن به مدرســه دیگر به خانه بازنگشــت و با گذشــت نزدیک به دو هفته
تجسس هاى پلیسى و جستجوى خانواده وى در شهر آبادان ادامه دارد.

روز 16 مهر ماه امسال خانواده اى با مراجعه به مأموران پلیس آبادان از ناپدید شدن پسر 17 ساله شان 
به نام «میالد» خبر دادند و در این مرحله تیمى از مأموران براى ردیابى پسر نوجوان وارد عمل شدند.

مأموران در تحقیقات ابتدایى پى بردند که میالد صبح روز ناپدید شدنش براى رفتن به مدرسه از خانه 
خارج شده و دیگر بازنگشته است و مدتى قبل نیز پدر و مادر این پسر نوجوان از هم جدا شده اند و هر 

یک ازدواج هاى مجددى داشته اند.
مأموران در تحقیقات پى بردند که میالد به دلیل اختالف با نامادرى اش از خانه خارج شده و احتمال 
مى رود وى به علت اختالف با نامادرى اش قهر کرده و دیگر به خانه بازنگشته است که در این مرحله 

نامادرى میالد هدف تحقیق قرار گرفت.
نامادرى پسر نوجوان به مأموران گفت: «چندى قبل پدر میالد پس از جدایى از همسرش با من ازدواج 
کرد ومادر میالد نیز با مرد دیگرى ازدواج کرده و شنیدم که مادر میالد، پسرش را بدون اجازه پدرش 

به مدت سه روز به اصفهان برده است.»
مأموران با توجه به اظهارات زن جوان به ســراغ مادر میالد رفتند و وى نیز در تجسس هاى پلیسى 
گفت: «از سرنوشت پسرم بى اطالع هستم و بارها از میالد شــنیدم که از سوى نامادرى اش مورد 
تنبیه و کتک قرار گرفته است و احتمال مى دهم میالد براى فرار از کتک کارى نامادرى اش از خانه 

فرار کرده است.»
پدر میالد وقتى در برابر اظهارات مادر پسرش قرار گرفت به مأموران گفت: «همسر جدیدم هیچ وقت با 
میالد اختالف نداشت و او را تنبیه نکرده است و نگران سرنوشت پسر 17 ساله ام هستم چون هیچیک 

از دوستان و آشنایان از میالد خبرى ندارند و نمى دانم چه اتفاقى براى او افتاده است.»
با گذشت نزدیک به دو هفته از ناپدید شدن پسر جوان تحقیقات پلیسى همچنان ادامه دارد.  کسانى 
که اطالعى از سرنوشت میالد دارند ماجرا را به پلیس گزارش دهند تا راز این پرونده مرموز فاش شود.

میالد چه سرنوشتى دارد

معماى گم شدن نوجوان آبادانى 

میالد: مادر اهورا را تیرماه طالق دادم او قانوناً نمى توانست صیغه شود 

ـــــــــــــناگفته هاى پدر اهورا از زندگى و طالق 

دزد حرفه اى طالفروشى ها 
7ساله بود 

برخورد قطار 
با گاو

مادر قیصر، مأمور پلیس را گاز گرفت!

معاون فنى و عملیات سازمان اورژانس کشــور از مصدومیت ده نفر و کشته شدن یک نفر در 
سانحه واژگونى یک دستگاه سمند در جاده طبس خبر داد.

حسن نورى درباره جزئیات این حادثه گفت: در ســاعت 12و یک دقیقه نیمه شب شنبه یک 
دستگاه خودروى ســمند حامل اتباع افغان در دوراهى طبس به سمت اردکان 220 متر بعد از 
دوراهى واژگون مى شود. وى با بیان اینکه پنج آمبوالنس به محل این حادثه اعزام مى شوند، 
افزود: در این حادثه ده نفر مصدوم مى شوند که هفت مصدوم به بیمارستان شهید صدوقى، دو 
مصدوم به بیمارستان شهید رهنمون و یک نفر به بیمارستان امام جعفر صادق(ع) اعزام مى شوند.  

متأسفانه یک نفر جان خود را در این حادثه از دست داد.

11 کشته و زخمى در سانحه واژگونى سمند

سارق زن نما که اقدام به ســرقت سکه طال در محله 
زغفرانیه کرده بود دستگیر شد.

رئیس کالنترى 122 دربند تهــران گفت: جوانى 25 
ساله در پوشــش زنانه در غیاب  مرد پولدار در محله 
زعفرانیه وارد خانه اش شــد و 38 عدد ســکه طال به 
سرقت برد.سرهنگ محمد باقر قدم زاده اظهار داشت: 
با توجه به حرکات مشکوك در زمان خروج از محل، 
مأموران در کوچه به وى مظنون شدند و مشخص شد 
نامبرده مرد است که پس از بازرسى بدنى سکه ها از وى 
کشف شد. سارق در تحقیقات انگیزه خود را از سرقت 
اهداى سکه هاى مسروقه به صورت تدریجى به دختر 
صاحبخانه در مناسبت هاى مختلف اعالم کرده است. 
متهم به همراه سکه هاى مکشوفه در اختیار کارآگاهان 
پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران قرار گرفت و تحقیقات 

درباره دیگر اعمال مجرمانه وى همچنان ادامه دارد.

سارق زن نما دستگیر شد 
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 Magic Tiles 3  بازى محبوب و سرگرم کننده در سبک بازى هاى موزیکال 

از استودیوى بازى سازى Amanotes JSC براى اندروید است که به صورت 
رایگان در گوگل پلى عرضه شــده و از محبوب ترین بازى هاى دســته بندى 
موزیکال به شــمار مى رود! این بازى که با الهام از بازى محبوب و نام آشــناى 
«Piano Tiles 2» ساخته شده اســت، به شما امکان نواختن موزیک با پیانو را 
مى دهد به طورى که باید با ســرعت عمل باالى خود کاشــى هاى موجود در 
صفحه نمایش را لمس کنید و اقدام به نواختن موزیک بنمایید و ساعت ها مشغول 
باشید! کاشى ها از باالى صفحه نمایش به سمت پایین در حال حرکت هستند 
که شما باید قبل از اینکه از پایین خارج شوند، آنها را لمس کنید! با افزایش تعداد

 کاشى هاى خروجى، رفته رفته سرعت خروج کاشى ها افزایش پیدا مى کند و 
هیجان دو چندان مى شــود! در کنار کاشى هاى مشابه؛ کاشى هاى بزرگ تر با 

موزیک هاى دلربا نیز قرار خواهند گرفت که باید آنها را به صورت طوالنى لمس 
 Magic Tiles کنید! اگر از عالقه مندان به بازى هاى موزیکال هستید بدون شک

3 با طراحى و ساخت عالى اش نظرتان را جلب خواهد کرد. 

نمایشــگاه تجارى «گیم کانکشن» فرانســه، یکى از 
معتبرترین رویدادهاى تجارى صنعت بازى در دنیاســت 
که با هدف انجام معامالت تجارى بین ســازنده و ناشر 

برگزار مى شود.
با توجه به مؤثر بودن این نمایشگاه در امر تجارت بازى، در 
سال هاى اخیر بنیاد ملى بازى هاى رایانه اى از بازى سازان 
ایرانى حمایت مى کرد تا در این نمایشــگاه حضور داشته 
باشــند و عمومًا با توجه به محدودیت هاى موجود به طور 
میانگین از سه شرکت حمایت مى شد. امسال نیز پس از 
 Black دریافت درخواست ها، سه شرکت سورنا، پاییزان و
Cube Games از طرف بنیاد مورد حمایت گرفته و غرفه 

خواهند داشت.
پس از ارائه پیشــنهاد ویژه  گیم کانکشــن فرانسه براى 
بازى ســازان ایرانى به دلیل روابط حســنه با بنیاد ملى 
بازى هاى رایانــه اى که یک پکیج ویژه بــا تخفیف 84 
درصدى بود؛ بازى سازان ایرانى نیز به خوبى از این فرصت 
استفاده کردند. این پکیج شامل غرفه 4 مترى و دو بلیت 

حضور در نمایشگاه مى شد.
هشت شرکت ایرانى راســپینا، آناشید، نوآگیمز، آواگیمز، 
ایدك و اســتودیو هنر نور و حرکت، دیجیتال درگون و 
دیدما؛ شرکت هاى فعال صنعت بازى در ایران هستند که 
به عنوان غرفه دار در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

بنیاد ملــى بازى هاى رایانه اى نیــز غرفه اى اختصاصى 
براى خود و رویداد تى جى سى سال آینده در این نمایشگاه 
خواهد داشت و بدین ترتیب سهم صنعت بازى ایران در 
نمایشگاه گیم کانکشن به 12 غرفه مى رسد که تاکنون 
بى ســابقه بوده اســت. عالوه برآن برخى از بازى سازان 
ایرانى نیز به صورت مستقل و به عنوان شرکت کننده و نه 

غرفه دار در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.
تاکنون بخش زیــادى از صادرات بازى هــاى ایرانى به 
بازارهاى جهانى از طریق همین حضور در نمایشگاه هاى 
بین المللى چون گیمزکام و گیم کانکشن اتفاق افتاده است.

نمایشگاه گیم کانکشن از تاریخ 10 آبان به مدت سه روز 
در شهر پاریس برگزار مى شود.

اگر چه از چند سال پیش نسخه دسکتاپى اینستاگرام در دسترس عموم قرار گرفته است ولى 
این برنامه در مقایسه با اپلیکیشن یا سایت موبایلى اینستاگرام، محدودیت هاى خاصى دارد.

 مثًال کاربران مى توانند فعالیت هایى از قبیل مرور پست ها، الیک کردن، ارسال نظر و جستجو 
را انجام دهند اما قادر به پست هیچ تصویرى نیستند.

  هر چند نرم افزارها و افزونه هاى زیادى براى پست گذاشتن در اینستاگرام با رایانه وجود دارد 
ولى در اینجا ما مى خواهیم شیوه جالبى براى این کار به شما خوانندگان نصف جهان معرفى 

کنیم که بسیار ساده است:
 در مرورگر کروم سایت اینستاگرام را باز کنید و وارد حساب کاربرى خود شوید.

کلیدهاى ترکیبى Ctrl+Shift+I را فشــار دهید تا ابزارهاى مخصوص توســعه دهندگان 
(Developer tools) براى شما اجرا شود.

 در سمت راست باال، در کنار عبارت Elements، آیکونى شبیه به تبلت قرار دارد. بر آن کلیک 
کنید.

در این حالت اپلیکیشن اینستاگرام شبیه سازى مى شــود و شما مى توانید با کلیک بر آیکون 
دوربین، تصاویر مورد نظرتان را در اینستاگرام پست کنید.

براى انجام این کار در فایرفاکس، Ctrl+Shift+M و در اج مایکروسافت، کلید F12 را بفشارید 
و سپس گزینه F12 Developer Tools را انتخاب کنید.

شرکت Airbus از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
هواپیمــا در جهان، به منظور حل مشــکل 
ترافیک در جهان وســیله نقلیه هوشمندى 
طراحى کرده اســت که در اصل ترکیبى از 
خودرو و پهپاد محسوب مى شود و به عبارت 

دیگر 
از آن مى توان 
به عنوان یک 

خــودروى برقى 
هوشمنده پرنده یاد کرد.

این خودروى هوشــمند کــه Pop.Up نام 
دارد، در پــروژه بــزرگ Vahana به 
 Airbus تولید رسیده است و شرکت
در این طرح مى کوشــد خودروهاى 
هوشمند آینده را با قابلیت پرواز کردن 

در خیابان ها عرضه کند.
خودروى جدید که ساختار پازلى دارد و قطعات 
آن مانند پازل به یکدیگر متصل مى شوند، 

به گونه اى ساخته شده است که در 
هنگام نیاز اتصال بدنه با چرخ ها قطع 

مى شود و دو بال از اطراف خودرو بیرون مى آید 
تا امکان پرواز آن فراهم شود.

از این خودرو به عنوان یک کپسول هوشمند 
با قابلیت حمل سرنشین هم یاد مى کنند که 

مى تواند روى زمین یا در آسمان حرکت کند.

شرکت Airbus در جریان معرفى نخستین 
خودرو پرنده خود با انتشــار بیانیه اى گفت: 
«سیستم مرکزى کنترل Pop.Up به گونه اى 
طراحى شــده اســت که انواع حسگرهاى 
زمینى و هوایى را شامل مى شود و با اتصال به 
سرورهاى مرکزى، به راننده امکان 
مى دهد با فاصله مشــخص از 
ســطح زمین پرواز کند. این 
خــودرو بســیار انعطاف پذیر 
است و در کوچک ترین فضا هم 

مى تواند پرواز کند.»
بدنه Pop.Up انعطاف پذیر طراحى شده 
است و داخل این کپســول پرنده دو صندلى 
براى نشستن سرنشــینان وجود دارد که به 
خودرو امکان مى دهد به صورت عمودى از 
زمین بلند شــود و فضاى زیادى براى پرواز 

نیاز نداشته باشد.
بدنه این خودرو هوشمند از فیبرهاى کربنى 
ساخته شده است و با طول 2,6 متر، ارتفاع 1,4 
متر و عرض 1,5 متر حرکت مى کند. زمانى که 
Pop.Up از سطح زمین بلند مى شود به کمک 

پنج موتور متحرك خود تا ارتفاع 4,4 مترى از 
سطح زمین فاصله مى گیرد.

شاید مهمترین پیشــرفتى که در زمینه هاى مورد بحث 
صورت گرفته است، پیشرفت در مسئله بهداشت و درمان 
است. یکى از مسائلى که در این راستا بهبود قابل توجهى 
داشته، موضوع فیزیوتراپى بوده است. افرادى که به دلیل 
جراحت و آسیب هاى عصبى، مشکالت حرکتى دارند، 
توانستند از پیشرفت هایى که در این زمینه اتفاق افتاده، 

نهایت استفاده را ببرند.
با اینکــه شــیوه هاى درمــان ســنتى هنــوز نتایج 
رضایت بخشــى دارند، ولى پژوهش هاى اخیر در مورد 
تداخل یادگیرى و تثبیت حافظه نشــان داده است که 
بهترین روش براى درمــان بیماران مبتال به اختالالت 
عصبى، تالش مشــترك بین روبات هــا و متخصصان 

انسانى است.
روبات ها بر کاهش اختــالالت فیزیکى تمرکز دارند در 
حالى که درمانگران مى کوشند دستاوردهاى خود را وارد 

عرصه عمل کنند.
 سازمان بهداشــت جهانى اعالم کرده است که در هر 
سال، 15 میلیون نفر در سراســر جهان از سکته مغزى 
رنج مى برند. یک سوم از این تعداد که معادل پنج میلیون 
نفر است، براى همیشه دچار ناتوانى حرکتى مى شوند و 
تا پایان عمر نمى توانند بدن خــود را حرکت دهند و به 
همین جهت نیازمند درمان فیزیکى یا مراقبت هســتند 
تا بتوانند برخى از توانمندى هاى حرکتى خود را مجدداً 

بازیابند.

 واتس آپ همیشه در معرفى ویژگى هاى 
جدید در مقایســه بــا دیگــر برنامه ها و 
ســرویس هاى رقیب، کمى کندتر عمل 
مى کنــد. حال پــس از اینکــه تلگرام از 
اشــتراك موقعیت جغرافیایى به صورت 
زنده رونمایى کرد واتس آپ هم دست به 
کار شد و این ویژگى تلگرام را کپى کرد و 

در اپلیکیشن خود قرار داد.
این ویژگــى اخیراً در دیگر ســرویس ها 
از جمله گوگل مپ، فیســبوك مســنجر 
و تلگرام هم مشاهده شــده بود. گوگل و 

فیسبوك ابتدا در ماه مارس و تلگرام هم 
چند هفته پیــش این ویژگــى را معرفى 
کردند و حال پس از گذشــت هفت ماه از 
معرفى این ویژگى براى اولین بار، نوبت به 
سرویس پیام رسانى واتسآپ رسیده است.

طبق گزارش ها، این ویژگى قرار اســت 
در هفته هــاى آینده به نســخه اندروید و 
آى اواس این برنامه اضافه شــود. همانند 
دیگــر ویژگى هاى واتس آپ، اشــتراك 
گذارى موقعیت زنده هم به صورت کامًال 
کدگذارى شــده انجام مى شــود و کاربر 

مى تواند مخاطبینى که قصد دارد موقعیت 
خود را با آنها به اشتراك بگذارد را به صورت 

دلخواه انتخاب کند.
براى انجام این کار، ابتــدا یک مخاطب 
را درون برنامه واتــس آپ انتخاب کنید و 
پس از اینکه وارد صفحــه چت مخاطب 
مذکور شــدید، ابتدا گزینه Attach سپس 
گزینه Live Location را انتخاب کنید. در 
ضمن کاربر مى توانــد مدت زمان نمایش 
موقعیت زنده بــراى مخاطب مورد نظر را 

هم تعیین کند.
اگر قصد داریــد موقعیت خود 
را در یک گروه به اشــتراك 
بگذاریــد، بایــد بدانید که 
تمامى اعضــاى گروه قادر 
به دیــدن آن خواهند بود. 
همچنین اگر چنــد کاربر 
موقعیــت زنده خــود را در 
گروه به اشــتراك گذاشته 
باشــند، بــراى راحتى کار 
موقعیــت همگــى آنها به 
صورت همزمان روى یک 
نقشــه نمایش داده خواهد 

شد.

 کمپانى آمازون و گارمین (Garmin) طى یک همکارى، 
اخیراً موفق به معرفى یک دستگاه جدید با استفاده از دستیار 

صوتى هوشــمند الکســا براى خودروها شده اند. 
«گارمین اســپیک» (Garmin Speak) یک 
دستگاه با ظاهرى مشابه اکو دات شرکت آمازون 
است که درون داشبورد خودرو قرار مى گیرد و 
قادر است توانایى هایى الکسا را به سرنشینان 

خودرو ارائه دهد. دستیار الکسا که روى این اسپیکر 
استفاده شده به کمک سیستم پخش ماشین عمل 
مى کند. این یعنى با استفاده از گارمین اسپیک و 
دستیار صوتى الکسا که درون آن به کارگرفته شده، 

سرنشینان مى توانند به  موزیک، کتاب هاى صوتى، 
اخبار و وضعیت آب و هوا گوش دهند. 

براى دســتور دادن به این 
دستگاه هم کافى است 

از الکسا بخواهید که 
به گارمین دستور 

دهد.
ضمنًا با استفاده 
گارمیــن  از 
اسپیک کاربران 

ننــد  ا مى تو
محصوالت مورد 

نظر خود را از فروشگاه 
آمازون سفارش داده و 

حتى وسایل هوشــمند منزل را هم کنترل کنند. بنابراین 
اگر فراموش کردید که چراغ هاى منزلتان را 
خاموش کنید، با استفاده از گارمین 
اســپیک مى توانیــد از درون 
خودرو این کار را انجام دهید.

این دســتگاه پس از اینکه 
اپلیکیشن آن را نصب کنید، 
از اینترنت دیتاى اسمارتفون 
کاربر براى انجــام وظایفش 
اســتفاده مى کند. این اســپیکر 

هوشمند 150 دالر قیمت دارد .

اینترنت اشیاء  ارزش کسب وکارها را چندبرابر مى کند
رامین مشکاه

بحث اینترنت اشــیاء روزبــه روز داغ تر مى شــود و 
استفاده هاى آن در کسب وکارها و زندگى مردم نقش 
پررنگ ترى پیدا مى کند. شرکت ها و مؤسسات مختلف 
با انجام تحقیقات مختلف ســعى در نشان دادن تأثیر 
این فناورى بــر روى زندگى و نوع تجربه مشــترى 
از محصوالت و خدمات ارائه شــده دارند. مؤسســه 
فارســتر در تازه ترین تحقیق خود نشان مى دهد که 
کسب وکارها از چه طریق مى توانند از IoT سود ببرند.

این روزها راهى براى فرار از IoT وجود ندارد. اینترنت 
اشیا در همه چیز استفاده مى شــود. با اینکه، خیلى از 
فروشندگان با صرف میلیاردها دالر سعى در تصاحب 
سهمى از بازار IoT دارند، معلوم نیست که مشتریان این 
کسب وکارها قرار اســت به چه طریقى از مزیت هاى 
این صنعت بهره مند شــوند. حتى شــناخت و درك 
چالش هاى موجود امرى دشوار است. مؤسسه فارستر 
به تازگى تحقیق جامع و بسیار دقیقى در این خصوص 
انجام داده است. نتایج تحقیقات آنها نشان مى دهد که 
پاسخ به این سئوال در سه سناریوى اساسى و پایه اى 

کسب وکارها نهفته است:
1) طراحى: تغییر و تبدیل محصوالت یا محیط هاى 

جدید یا فعلى
2) اجرا: تقویت پردازش هاى فیزیکى با اســتفاده از 

اتوماسیون دیجیتالى و اطالعات بهتر
3)مصرف: بهینه نمودن خدمات، عملیات اجرایى یا 
محصوالت مرتبط با اســتفاده از مشترى طرف سوم 

IoT و داده ها

این گزارش توضیح مى دهد که هر شرکتى مى تواند 
از IoT در حداقل یکى از این سه سناریو استفاده کند. 
شاید این قضیه کمى خوشبینانه باشد، اما فریم ورك آن 
به شرکت ها کمک مى کند تا تصویر درست و شفافى از 

نحوه سودبردن از اینترنت اشیا داشته باشند.

IoT پیچیدگى، دشمن شماره یک پروژه هاى
بر طبق این گزارش، هر چه موارد استفاده کسب وکارها 
 IoT پیچیده تر باشد، گستردگى شگفت آور دستگاه هاى
و مزیت هاى احتمالى آن، از جمله چالش هایى است که 
کار شرکت ها را با مشکل روبه رو مى کند. هدف این 
سه سناریو کم کردن سردرگمى است تا مدیران فنى و 
مدیران کسب وکار با تمرکز بیشتر قادر به انتخاب نوع 
کاربرد IoT براى شــرکت و سازمان خود باشند. بهتر 

است این سه مورد را دقیق تر بررسى کنیم:
■  حالت اول: طراحى محصوالت و تجربیات

این حالــت دو مفهــوم «محصــوالت متصل» یا 
«محصوالت هوشــمند» را پوشــش مى دهد. اینها 
شامل «اجناس مقاوم و بادوام، با به کارگیرى IoT در 
آنها» و «بسته بندى با سنســورهاى تعبیه شده براى 
تحت نظر داشتن محصوالت مصرفى» مى شوند. از این 
حالت در مواردى مانند فروشگاه هاى خرده فروشى و 
استادیوم هاى ورزشى استفاده مى شود که سنسورهاى 

IoT و دیتا کمک زیادى به آنها مى کنند.

■  حالت دوم: اجراى فرآیندهاى کسب وکار
 IoT در این گزارش آمده اســت که، «سنســورهاى
به دلیل جلوگیرى از زمان هاى از کارافتادگى گرانقیمت 
و بهینه سازى نوع اســتفاده از امکانات موجود باعث 
کاهش هزینه ها مى شــوند. عالوه بر ایــن، IoT به 
مشــتریان این امکان را مى دهد تا محصوالت خود 
را سفارشى ســازى کنند، تحویل آنها سریع تر باشد و 

تجارب بهترى داشته باشند.»
به عنوان مثال، پوشیدنى ها براى کارمندان یا مشتریان، 
تقویت تجربه کاربرى در خرده فروشى، میهمان نوازى، 
مسافرت، تفریح و ســرگرمى و رویدادهاى ورزشى و 

بهینه سازى هاى محیط کسب وکار و صنعتى از نمونه هاى 
مزیت استفاده از سنسورهاى IoT هستند.
■  حالت سوم: دوراندیشى مصرف

در گزارش فارستر عنوان شده، «هر کسب وکارى که بتواند 
به کمک داده هاى دنیاى واقعى دوراندیشى به دست آورد 
و موجب بهینه شدن پیشنهادات آنها شــود دوراندیشى 
 IoT محسوب مى شــود». حتى، زمانى که داده ها از منابع

طرف سوم باشند هم مى توان از مزیت هاى آن بهره برد.
مانیتورینگ ایمنى، تندرستى و شرایط درمانى انسان ها در 
حالت هاى مختلف به همراه ردگیرى فعالیت ها و شرایط 
اموال از خودروها گرفته تا تجهیزات و ماشین آالت صنعتى 

از جمله نمونه هاى دوراندیشــى مصرف هستند. ردیابى 
اطالعات محیطــى از آب وهوا گرفته تــا کیفیت آب هم 

مى تواند فوق العاده باارزش باشد.

IoT فواید عظیم براى موفقیت
فواید و مزیت هاى IoT به گفته این تحقیق بســیار عظیم 
است. شرکت هایى که از کاربردهاى مختلف IoT استفاده 
مى کنند فواید زیادى نصیب شان مى شود. زیرا IoT مى تواند 
طیف وسیعى از محصوالت، محیط ها، فعالیت ها و اجراها و 

فرآیندهاى تحلیل دیتا را شامل شود.
در این مطلب چند اســتراتژى مناســب بــراى کمک 

به شرکت ها به منظور رسیدن به آن نقطه ارائه شده است:
- در کنار استراتژى هاى اجرایى، استراتژى هاى طراحى 

IoT را نیز توسعه دهید.

- اســتفاده از IoT در کارها و عملیات اجرایى مزیت هاى 
بهینه سازى زیادى دارد. اما همیشه فراتر از آن برنامه ریزى 

کنید.
- با تجربه مشترى شروع کنید، سپس به کارهاى داخلى 

بپردازید.
- به دنبال فرصت هــاى مصرف IoT باشــید. این مهم 
از طریق یادگیرى نقــاط تعامل کاربر بــا محصوالت یا 

محیط هاى مجهز به IoT حاصل مى شود.

IIo

واتس آپ ویژگى جدید تلگرام را کپى کرد

بازى موزیکال کاشى هاى جادویى اندروید 

اسپیکر گارمین؛ دستیار هوشمند داخل خودرو

روبات هاى فیزیوتراپ

اینستاگرام خود را از رایانه به روز کنید

Airbus، خودرو هوشمند پرنده عرضه کرد 

بازى سازهاى ایرانى در 
نمایشگاه گیم کانکشن

هم تعیین کند.کدگذارى شــده انجام مى شــود و کاربر و تلگرام هم مشاهده شــده بود. گوگل و 
اگر قصد داریــد موقع
را در یک گروه به اش
ب بگذاریــد، بایــد
تمامى اعضــاى گ
به دیــدن آن خو
اگر چنـ همچنین
موقعیــت زنده خـ
گروه به اشــتراك
باشــند، بــراى ر
موقعیــت همگــ
ر صورت همزمان
نقشــه نمایش داد

شد.

دیگر 
از آن مى توان 
به عنوان یک 

خــودروى برقى
هوشمنده پرنده یادکرد.

pاین خودروى هوشــمند کــه Pop.Up نام 

aدارد، در پــروژه بــزرگVahana به 

AirbuAAAAAAAAAAAAAAAA s تولید رسیده است و شرکتs

در این طرح مى کوشــد خودروهاى
هوشمند آینده را با قابلیت پرواز کردن

در خیابان ها عرضه کند.
خودروى جدید که ساختار پازلى داردو قطعات 
آن مانند پازل به یکدیگر متصل مى شوند، 

گونه اىساخته شده است که در به
هنگام نیاز اتصال بدنه با چرخ ها قطع

سرورهاى
مى د
ســ
خــ
است
مى تواند پروازک
Pop.Up بدنهp

است وداخل این
براى نشستن سر
خودرو امکان مى
زمین بلند شــود
نیاز نداشته باشد.

بدنه این خودرو ه
ساخته شده است
5متر و عرض 1,5 م
Pop.Up ازسطح

پنج موتور متحرك
سطح زمینف

ک ک ا ا تلگ ژگ آ ات
مپانى آمازون و گارمین (Garmin) طى یک همکارى، 
راً موفق به معرفىیک دستگاه جدید با استفاده از دستیار

وتى هوشــمند الکســا براى خودروها شده اند. 
Garmin) یک  Speak) «ارمین اســپیک
تگاه با ظاهرى مشابه اکو دات شرکت آمازون 
ت که درون داشبورد خودرو قرار مى گیرد و 
ر است توانایى هایى الکسا را به سرنشینان 

درو ارائه دهد. دستیار الکسا که روى این اسپیکر 
فاده شده به کمک سیستم پخش ماشین عمل 
ى کند. این یعنى با استفاده از گارمیناسپیک و

تیار صوتى الکسا که درونآن به کارگرفته شده، 
نشینان مى توانند به  موزیک، کتاب هاى صوتى، 

ار و وضعیت آب و هوا گوش دهند. 
دســتور دادن به این  ى

تگاه هم کافى است 
کسا بخواهید که
گارمین دستور 

د.
منًا با استفاده 
گارمیــن
پیککاربران

ننــد  ا  تو
حصوالت مورد 

ر خود را از فروشگاه 
ووووووووووه و زون سفارش داد

حتى وسایل هوشــمند منزل را هم کنترل کنند. بنابراین 
فراموش کردید که چراغ هاى منزلتان را اگر
خاموش کنید، با استفاده از گارمین

اســپیک مى توانیــد از درون 
خودرو این کار را انجام دهید.

این دســتگاه پس از اینکه 
اپلیکیشن آن را نصب کنید، 
از اینترنت دیتاى اسمارتفون 
کاربر براى انجــام وظایفش 
اســتفاده مى کند. این اســپیکر

0هوشمند 150 دالر قیمت دارد .

عالوه بر داشتن یک ورزش اصولى یکى دیگر از راه هاى کاهش وزن، داشتن یک رژیم غذایى کامالً دقیق است که طبق آن و متناسب 
با ورزش، بتوان در مدتى کوتاه بهترین نتیجه را به دست آورد.

Calorie Counter – MyFitnessPal Premium  عنــوان نرم افزارى کارآمد و مکمل دیگر اپلیکیشــن هاى ورزشــى
 مى باشد که توسط کمپانى MyFitnessPal در پلى استور براى اندروید منتشر شده است. دیتابیس عظیم گنجانده شده در کالرى 
کانتر به کاربران خود کمک مى کند تا اطالعاتى دقیق از میزان کالرى غذاهاى مصرفى خود داشته باشند. بیش از شش میلیون مواد 
غذایى مختلف با اطالعات خود در این دیتابیس قرار دارد که شما را از هر گونه برنامه دیگرى بى نیاز مى کند. پس از خرید مواد غذایى 
مورد نیاز خود تنها کافى است به وسیله برنامه، بارکد آنها را اسکن کرده تا اطالعاتى دقیق از مواد مغذى موجود در آنها به دست آورید. 
لیست این مواد؛ اطالعاتى را نظیر کالرى، میزان پروتیین، کربوهیدرات و... به شما نشان مى دهد تا بتوانید تصمیم درستى در مصرف 
آن ها بگیرید. هدف خود را مشخص کرده و به دستور العمل طبخ غذا ها دسترسى پیدا کنید! دستور العمل هاى موجود در این نرم افزار 

بى نظیر، متناسب با اهداف شما بوده و بهترین نوع طبخ را براى رسیدن به اهدافتان به شما آموزش مى دهد.
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منبع: ایرنا

منبع: مهر 

منبع: مهر

منبع: تسنیم 

منبع: ایسنا

منبع: فارس

منبع: ایرنا

مرحله فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ (1500 امتیازى) جام 

موتوسل و یادواره شهید حججى روز پنج شنبه و جمعه در اصفهان 

برگزار شد.

منبع: ایسنا

مسابقات اسب دوانى 
کورس پاییزه سلطانیه 

در استان زنجان

مسابقات 
موتورسوارى 

ریس روز جمعه 
در پیست 

استادیوم آزادى 
تهران برگزار شد.

طبیعت پاییزى 

شهرستان اهر در 

آذربایجان شرقى

سرى دوم برنامه تلویزیونى «کتاب باز» با اجراى سروش صحت روزهاى زوج ساعت 20 روى 

آنتن شبکه نسیم مى رود. «کتاب باز» از سه بخش گفتگو با مهمان و آیتم تشکیل شده است 

ش پایانى برنامه، مهمانان در یک مسابقه شرکت کرده و براى مخاطبان قصه 
که در بخ

خیر حجت االسالم والمسلمین زائرى بود.
مى  گویند. مهمان برنامه ا

هر ساله بنا به رسمى کهن مردمان روستاى «انبوه» در آخرین جمعه مهرماه گرد هم  
مى آیند و جشن انار چینى برگزار مى کنند. انبوه، در شهرستان رودبار روستایى 
تاریخى و با اصالت است و باغ هاى تو در تو و کمربند سبز درختان انارش در دل 

کوهستان از دور دست ها نیز خود نمایى مى کند. به طورى که هر ساله در این روز 
اهالى استان هاى همجوار نیز سختى مسیر و جاده خاکى و پیچ در پیچ آن را به جان 

مى خرند تا در این جشن مردمى شرکت کنند. 

کارگاه ساخت سفال در همدان

همنشینى غم انگیز 
خشکسالى و محرومیت 
در «سیالب» و «کلوار» 
دو روستاى محروم و 
دورافتاده در نزدیکى 
شهر مارگون استان 
کهگیلویه و بویراحمد

 برداشت انگور در 
هفتمین آیین شکرگزارى

نبه با حضور مردم 
روستاى «هزاوه» صبح پنج ش

اراك برگزار شد.


