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خودش آمد ولى سرش هیهات...خودش آمد ولى سرش هیهات...

رهبر معظم انقالب خطاب به خانواده شهید حججى:

ببینید چه غوغایى در کشور راه افتاده 
بخاطر شهادت این جوان

مراسم تشییع و تدفین  پیکر پاك شهید حججى، امروز 8 صبح، نجف آباد

آگهى مزایده سرمایه گذارى جهت احداث نیروگاه نوبت اول
 BOO خورشیدى به ظرفیت حداقل 10 مگاوات به روش

شماره 96-3-181

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب  استان اصفهان به عنوان دستگاه مزایده گذار و سرمایه پذیر، در نظر دارد زمین هاى مستعد خود به مساحت تقریبى 20 هکتار جهت احداث نیروگاه هاى خورشیدى به ظرفیت 
حداقل 10 مگاوات واقع در منطقه شهرضا در قبال دریافت اجاره بها، براى مدت محدود و طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده، به سرمایه گذاران حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصرى از پروژه
- دوره احداث: حداکثر 6 ماه (شش ماه) جهت اخذ مجور و 12 ماه (دوازده ماه) جهت ساخت نیروگاه 

- دوره بهره بردارى تجارى: حداکثر 20 سال و مطابق با مدل مالى تجارى 
- محل احداث پروژه: ابتداى جاده شهرضا- سمیرم- روبروى درب نظامى پادگان 22 توپخانه 

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
شرح عملیات: عبارت اســت از اجاره زمین هاى تحت تملک شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان واقع در منطقه شهرضا جهت احداث نیروگاه خورشــیدى براى تولید برق با ظرفیت

 حداقل 10 مگاوات به شرط سرمایه گذارى (تأمین مالى، طراحى و مهندسى، تأمین مصالح و تجهیزات، احداث تأسیسات و ساختمان هاى نیروگاه خورشیدى، حمل، نصب و راه اندازى تجهیزات، 
تأمین برق، انجام آزمایشات عملکردى و اخذ تأییده شروع دوره بهره بردارى، مدیریت و راهبرى، تعمیر و نگهدارى و در صورت نیاز بازسازى بیمه، فروش و عرضه برق تولیدى) و عقد قرارداد 

مطابق شرایط و مشخصات فنى مندرج در اسناد مزایده
ب- شرایط سرمایه گذار

- امکان تأمین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتى، اجرایى و بهره بردارى پروژه مشابه
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1396/07/22 
تاریخ گشایش اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/07/23

دریافت اسناد: سایت اینترنت
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.jets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن: 03136680030
داخلى: 335- 338

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهانروابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

آگهى مناقصه ( نوبت اول )

عبدالرضا سپیانى عبدالرضا سپیانى __ شهردار بویین میاندشت شهردار بویین میاندشت

شهردارى بویین میاندشت درنظر دارد عملیات روکش آسفالت  بلوار امام حسین  (ع)  و آسفالت معابر 
شهرى را با اعتبارى به میزان 5/000/000/000  ریال از محل اعتبارات دولتى از طریق برگزارى  مناقصه  

عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
✅ شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه منطبق با موضوع مناقصه بوده و 
همچنین داراى صالحیت و رتبه بندى الزم ( حداقل پایه 5 ) در فعالیت مذکور بوده و داراى رزومه کارى 

مرتبط و ماشین آالت و امکانات الزم با این موضوع باشند .  
✅از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با همراه 
داشتن مدارك و رزومه شرکت تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1396/07/12 به واحد امور 
قرارداد هاى شهردارى بویین میاندشت مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 

پنج شنبه مورخ  1396/07/13 به دبیر خانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند . 
✅  شــرکت کنندگان باید مبلغ 250/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش 
واریزى به حساب سپرده شهردارى بویین میاندشت به شماره 0107318328000 و یا معادل آن را طى 

ضمانتنامه بانکى ارائه نمایند .
✅  برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 

خواهد شد .
✅  سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است .  

✅  شرکت کنندگان مى بایست منع مداخله کارمندان دولت را رعایت کنند . 
✅  کلیه هزینه هاى آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد . 

✅  کمیسیون در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است . 
✅  کلیه پیشنهادات رسیده در روز  شــنبه مورخ 1396/07/15  توسط اعضاء کمیسیون باز و قرائت  

خواهد شد. 
✅  کلیه متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

     تلفن هاى   03157522440   -   03157522250  تماس حاصل فرمایند.

- محل احداث پروژه: ابت
- سرمایه پذیر: شرکت
شرح عملیات: عبارتا
0 حداقل 10 مگاوات به شر
تأمین برق، انجام آزمایش
مطابق شرایط و مشخص
ب- شرایط سرمایه گذ
- امکان تأمین سرمایه
مهلت تحویل اسناد به د
تاریخ گشایش اسناد مز
دریافت اسناد: سایت ای

وکمیسیون باز و قرائت  

ماره 

hamgambashahrdaribouinmiyandasht@ همگام با شهردارى بویین میاندشت Shahrdar-bm.ir

م الف: 89638

قابل توجه مؤدیان محترم مالیات 
بر ارزش افزوده:

مهلت الکترونیکى اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
 www.evat.ir دوره تابســتان 96 از طریق سامانه

حداکثر تا 15 مهرماه سال جارى مى باشد.

فرارسیدن تاسوعا و عاشوراى حسینى را به دوستداران خاندان عصمت وطهارت(ع) تسلیت عرض مى نماییم



0202جهان نماجهان نما 3049پنج شنبه   6 مهر  ماه   1396 سال چهاردهم

رسانه هاى غربى با اشاره به فرهنگ شهادت در مذهب شیعه، 
حضور مقام رهبرى در مراسم تشییع پیکر شهید حججى را 

مورد توجه قرار دادند.
به گزارش «آسوشیتدپرس»، هزاران ایرانى براى تشییع پیکر 
یکى از سپاهیانى که توسط داعش در سوریه به شهادت رسید 
جمع شدند. این مراسم توسط دولت در تهران برنامه ریزى 

شده است.
این پایگاه خبرى در ادامه نوشت: «شهادت محسن حججى 
جوان 25 ساله، ایرانى ها را عصبانى کرده است. ایران شهداى 
زیادى در پى اعزام نیروهایش در عراق و سوریه براى مبارزه 

با داعش داشته است.»

آسوشیتدپرس نوشت: «مراسم روز چهارشنبه تشییع پیکر 
این شهید در تهران با حضور رهبر ایران برگزار شد. آیت ا... 
خامنه اى رهبر ایران در کنار پیکر محسن حججى که پوشیده 

شده از پرچم ایران بود، نماز اقامه کرد.»
این پایگاه خبرى در ادامه نوشت: «از زمان شهادت محسن 
حججى، هنرمندان و دیگــران صحنه مرگ حججى را در 
ویدئو و یا در قالب نقاشــى هایى یادآورى کرده اند. شهادت 

آگاهانه، ابعاد مقدسى در مذهب شیعه دین اسالم دارد.»
به گزارش ایلنا، پایگاه خبرى «فاکس نیوز» و «اى بى سى 
نیوز» نیز به مراسم تشییع پیکر این شهید در تهران توجه کرده 

و گزارش آسوشیتدپرس در این خصوص را بازنشر کرده اند.

رئیس جمهور دیروز در جلســه هیئت دولت با تأکید بر 
اینکه امام حسین(ع) نه تنها مظهر ایستادگى، شجاعت، 
شــهامت و ایثار بلکه امام صلح و فتوت هم بود، تصریح 
کرد: زمانى که لشــکر حر مقابل کاروان امام حسین(ع) 
قرار گرفت و حتى مانع از این شــد که امام حســین(ع) 
راه دیگرى غیر از راه کوفــه را برگزیند، زهیر به امام(ع) 
پیشــنهاد کرد که اگر کار ما با اینها به جنگ کشــیده 
مى شود، امروز جنگ را شــروع کنیم چرا که تعداد آنها 
کمتر است و احتمال پیروزى و موفقیت ما خیلى بیشتر، 
تا اینکه صبر کنیم لشــکریان فراوان دیگــر آنها از راه

 برسند.

حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى خاطرنشان 
کرد: امام(ع) فرمود: «زهیر، من کسى نیستم که آغازگر 
جنگ باشم». این خیلى نکته مهمى است یعنى آنجایى 
که امام حسین(ع) یک لشکر محدودى در مقابلش بود و 
به راحتى مى توانست با آنها مبارزه کند، فرمود من آغازگر 

جنگ نخواهم بود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه این رفتار امام حسین(ع) 
مشابه رفتار پدر بزرگوار ایشان حضرت على (ع) در جنگ 
صفین بود گفت: وقتى یاران امیرالمؤمنین على (ع) نیز به 
ایشان مى گفتند چرا شما دستور حمله نمى دهید، فرمود 

من آغازگر جنگ نخواهم بود .

توجه خارجى ها به 
مراسم تشییع شهید حججى

امام حسین (ع) 
آغازگر جنگ نبود

اى سپاهیان!آماده نابودى 
صهیونیست ها باشید

حجت االسالم والمســلمین پناهیان   آفتاب|
در مراسم تشییع جنازه پیکر شــهید حججى گفت: ما 
مى فهمیم خنجرى که ســر مطهر شهید حججى را از 
بدن جدا کرد آمریکا و رژیم صهیونیستى تیز کرده بودند؛ 
ملت ایران، ملت باهوشى هستند و به خون شهید حججى 
قســم مى خوریم که تا تک تک سیاستمداران خبیث و 
سربازان رژیم صهیونیستى را نابود نکنیم آرام نخواهیم 
نشست. اى اسرائیل، ما تا تو را نابود نکنیم عزادارى مان 
براى حســین(ع) صداقتش به اثبات نخواهد رســید و 
ما تو را یزید زمانه، شمر زمانه و شــما را ادامه دهنده راه 
قاتالن حسین(ع) مى دانیم و ما به عشق حسین(ع) رژیم 
صهیونیســتى را نابود خواهیم کرد. به سر بریده شهید 
حججى قسم سرهاى سردمداران رژیم صهیونیستى را از 
بدن جدا خواهیم کرد. اى سپاهیان پاسدار! موشک هاى 
خود را براى مقابله با رژیم صهیونیستى آماده کنید. این 
مردم از خون حججى نمى گذرنــد و انتقام این خون با 
نابودى داعش تمام نخواهد بود و انتقام خون حججى 

تنها با نابودى رژیم صهیونیستى فراهم مى شود.

صاف کردن جاده بهشت 
  ایرنا | حجت االسالم والمســلمین سیداحمد 
خاتمى در همایش یاران خراســانى والیت در مشهد 
گفت: امام راحل (ره) معتقد بودند بیشــترین ضربه به 
اسالم را کسانى زدند که این دین را یکجانبه نگاه کردند. 
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبرى گفت: وظیفه 
حکومت دینى صاف کردن جاده بهشت است و نمى شود 

حکومت دینى، سکوالر و بیگانه از دین باشد. 

معرفى استانداران، هفته آینده 
وزیر کشور گفت: استانداران پیشنهادى تا    روزنو|
هفته آینده به دولت معرفى مى شوند. عبدالرضا رحمانى 
فضلى در پاسخ به این سئوال که پروسه تغییر استانداران 
تا چه مدت به پایان مى رســد، اظهارداشت: قرار بود تا 
آخر شهریورماه تغییر اســتانداران به پایان برسد اما با 
سفر دکتر روحانى به سازمان ملل این مسئله به تأخیر 
افتاد. وى در ادامه با بیان اینکه تالش ما این اســت که 
به ثبات مدیریتى در استان ها لطمه اى وارد نشود، افزود: 
استانداران پیشــنهادى چند استان دیگر هم ظرف این 

هفته و هفته آینده به دولت معرفى مى شوند.

گزینه جدید وزارت علوم
  تسنیم| رئیس دانشــگاه عالمه طباطبایى 
اعالم کرد درباره مسئولیت وزارت علوم با وى رایزنى هایى 
صورت گرفته است. حسین سلیمى با اشاره به اینکه هنوز 
پیشنهاد رسمى داده نشده است، گفت: «دیدگاه هاى کلى 
خود را درباره مســائل مهم آموزش عالى در این رایزنى 

اعالم کرده ام.» 
سلیمى اســتاد روابط بین الملل، در شــهریور سال 92 

به عنوان رئیس دانشگاه عالمه طباطبایى انتخاب شد. 

آمریکایى هاى فارسى زبان
 انتخاب| سردار پاسدارحســین دهقان، وزیر 
دفاع دولت یازدهم شامگاه سه شنبه در برنامه تلویزیونى 
«دست خط»با اشاره به دیدار اخیر خود با فرمانده نیروى 
دریایى سپاه خاطرنشان کرد: چند روز قبل سردار فدوى 
مى گفت زمانى ما به ناوهاى آمریکایى اعالم کردیم که 
اگر مى خواهید از آب ها عبور کنید باید با زبان فارسى با 
ما صحبت کنید و االن آنها با زبان فارسى با ما صحبت 

مى کنند.

 زنان راننده عربستانى
 انتخاب| پادشاه عربستان طى فرمانى، ممنوعیت 
رانندگى براى زنان در این کشور را لغو کرد. برخى منابع 
مى گویند پادشاه عربســتان مى خواهد تغییرات بسیار 
مهمى در این کشور اعمال کند. این هفته رسانه ها بعد از 
آنکه زنان عربستانى براى اولین بار در تاریخ 87 ساله این 
کشور در ورزشگاه حاضر شدند، از احتمال لغو ممنوعیت 
رانندگى براى زنان خبر دادند. دولت عربستان شنبه این 
هفته به مناسبت روز ملى این کشور به زنان اجازه داد در 

استادیوم ملک فهد در جشن روز تأسیس شرکت کنند.

توئیتر

در جلسه غیر علنى  مجلس با شمخانى چه گذشت؟

حضرت آیت ا... خامنه اى دقایقى پس از سحرگاه دیروز به 
مسجد امام حسین(ع)  واقع در میدان امام حسین(ع) رفتند 
و در کنار پیکر مطهر شهید محسن حججى حضور یافتند 
و ضمن قرائت فاتحه، براى این مدافع حرم اهل بیت (ع) 

آرزوى علو درجات کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى مقــام معظم رهبرى، 
همچنین، ایشــان دقایقى با خانواده  این شــهید عزیز به 
دیدار و گفتگو پرداختند و از مجاهدت آنها تقدیر و تشکر 
کردند و برایشــان صبر و اجر از درگاه الهى آرزو نمودند. 
رهبر معظم انقــالب خطاب به خانواده شــهید حججى 
فرمودند: خدا شهید شما را عزیز کرده. ببینید چه غوغایى 
در کشــور راه افتاده بخاطر شهادت این جوان. همه  شهدا 
پیش خداى متعال عزیزند لکــن یک خصوصیتى در این 
جوان وجود داشته -خداوند هیچوقت کارش بدون حکمت 
نیست- اخالص این جوان، نیت پاك این جوان، به موقع 
حرکت کردن این جوان و نیاز جامعه به این جور شهادت، 
موجب شده که خداى متعال، نام جوان شما را -شهید شما 
را- بلند کرد؛ بلندمرتبه کرده است. کمتر شهیدى را سراغ 

داریم که اینجور خداى متعال او را در چشم همه عزیز کرده 
باشد. خداوند جوان شما را عزیز کرده. خدا ان شاءا... به شما 
اجر بدهد، به شــما صبر بدهد، خدا ان شاءا... شما را عزیز 
کند. خداوند به مادر، به خانم، به پدر، به همه بازماندگان ان 
شاءا... عوض خیر بدهد و همه تان را توفیق دهد که بتوانید 
به وظایفتان عمل کنید در ادامه راه این شهید. خدا ما را هم 
قدردان شــهدا قرار بدهد. پس از حضور حضرت آیت ا... 
خامنه اى در کنار پیکر مطهر شهید حججى، انگشتر و چفیه 

رهبر انقالب اسالمى به همسر این شهید اهدا شد. 

خودش آمد ولى سرش هیهات...
 مراسم تشییع شهید محسن حججى دیروز با حضور خیل 
عظیم عزاداران حســینى در میدان امام حسین(ع) تهران 
برگزار شد. خانواده معظم شهدا، مسئوالن بلندپایه کشورى 
و لشکرى و اقشار مختلف مردم تهران و شهرهاى اطراف 

در این مراسم حضور داشتند.
آیت ا... آملى الریجانى رئیس قوه قضائیه، على الریجانى 
رئیس مجلس، محســن رضایى دبیر مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام، سردار پاکپور فرمانده نیروى زمینى سپاه، 
على اکبر ناطق نورى، محســنى اژه اى ســخنگوى قوه 
قضائیه، محمدحسن ابوترابى فرد، شهیدى محالتى رئیس 
بنیاد شهید، سردار جاللى رئیس سازمان پدافند غیرعامل، 
ســردار فدوى فرمانده نیروى دریایى ســپاه، محمدرضا 
باهنر، على سعیدى نماینده ولى فقیه در سپاه، سید مجتبى 
خامنه اى و جمعى از نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى 
از جمله مسئولین و شــخصیت هاى حاضر در این مراسم

 بودند.
این مراســم به صــورت زنــده از شــبکه هاى مختلف 
رادیویى و تلویزیونى پخش شد و خبرنگاران، عکاسان و 
تصویربرداران زیادى از رسانه هاى مختلف به پوشش برنامه 
پرداختند. یک بالگرد و  چند دستگاه کوادکوپتر فیلمبردارى 
نیز تصاویر هوایى یکى از بزرگ ترین تجمعات سال هاى 

اخیر در تهران را ثبت کردند.
در ادامه برنامه، صادق آهنگران بــه مداحى درخصوص 
ساالر شهیدان اباعبدا... الحســین(ع) پرداخت و علیرضا 

پناهیان نیز در این مراسم سخنرانى کرد.

بخشى از اشعار مداحى صادق آهنگران در مراسم تشییع 
پیکر شهید حججى در تهران را در ادامه مى خوانید:

« غم محسن به سینه هامان بود/ بدنش در میان میدان بود
تا که ناگاه این خبر آمد/ که پرستویم از سفر آمد

دل فرزند و همسرش روشن/ همچنین دل رهبرش روشن
پسرى که افتخار ایران است/ وارث خون شرزه شیران است
خودش آمد ولى سرش هیهات/ آه، سخت است باورش، 

هیهات
این جوان هاى نســل امروزنــد/ که اینچنیــن از فراق 

مى سوزند»
بعد از سخنرانى پناهیان و همزمان با مداحى سعید حدادیان، 
تشییع پیکر شهید حججى شروع شد در حالى که خودروى 
حامل پیکر به دلیل ازدحام زیاد جمعیت، با سرعت بسیار 
ُکند به سمت میدان شهدا در حال حرکت بود و مردم سعى 
مى کردند خود را به نزدیکى تابوت برســانند و از نزدیک 
با شهید محسن حججى وداع کنند. پیکر شهید حججى 
سپس براى تدفین به زادگاهش شهر نجف آباد اصفهان 

منتقل شد.

رهبر معظم انقالب خطاب به خانواده شهید حججى:

ببینید چه غوغایى در کشور راه افتاده
 بخاطر شهادت این جوان

ناگفته هاى حسن قاضى زاده هاشمى درباره حضورش در عرصه دفاع مقدس
انگار شغل ما جنگیدن بود دبیر اول کمیســیون امنیت ملى و سیاســت خارجى 

مجلــس از امضــاى بیــش از 210 نماینــده براى 
محکومیــت برگــزارى همــه پرســى اســتقالل 
کردســتان عراق با حضور على شــمخانى در مجلس 

خبر داد.
محمد جواد جمالــى پیرامون مباحث مطرح شــده در 
جلســه دیروز نمایندگان خانه ملت بــا «امیر دریابان 
على شمخانى» دبیر شورایعالى امنیت ملى کشورمان، 
گفت: آقاى شــمخانى به اقدامــات و تحرکات برخى 
شــبکه هاى خبرى بین المللى معاند نظام اشاره کردند 
که قصد داشــتند با پر رنگ کردن همه پرســى اقلیم 
این موضوع را در داخل کشــور پر رنــگ جلوه دهند، 
اما خوشــبختانه کردهاى جمهورى اســالمى خود را 
همواره آریایى و ایرانى مى دانند و بخاطر همین تالش 
بیهوده آنها تأثیرى در فضاى سیاســى داخل نداشت. 
ایشــان وارد جزئیات پرونده رفراندوم نشــدند و مقرر 
شد پس از گذشــت زمان به جزئیات بیشــترى اشاره

کنند.
وى با اشــاره به دیگر محورهاى مورد بحث و بررسى 
دبیر شــورایعالى امنیت، از تحوالت اخیر منطقه خاصه 
عراق در مجلس، افزود: در این جلسه از اینکه خواست 
بدخواهان نظام براى اشاعه ماجراى کردستان عراق به 
ایران محقق نشد، ابراز خرسندى شد و آقاى شمخانى 
تأکید داشت، جمهورى اسالمى ایران همواره پشتیبان 
و مدافــع حقوق اکراد بوده اســت و در طــول تاریخ و 

شــرایط مختلف اضطرارى به این مهــم جامه عمل
 پوشانده است.

دبیر اول کمیســیون امنیت ملى و سیاســت خارجى 
مجلس خاطر نشان کرد: شمخانى اضافه کرد که ایران 
همیشه یاور و دستگیر کردها بوده و خواهد بود و اگر هم 
موضوعى از جانب ما مطرح مى شــود صرفًا از سر خیر 
خواهى و از منظر مصلحت اندیشــى برادران کرد ما در 

منطقه ابراز مى شود.
جمالى در خصوص اینکه آیا از اقدامات آتى جمهورى 
اسالمى در مواجهه با اســتقالل اقلیم مسائلى در این 
جلســه مطرح شــد، تصریح کرد: در ایــن خصوص 
صحبتى نشــد. البته، ما تنها جمهورى عراق را مطابق 
کنوانسیون هاى سازمان ملل به رسمیت مى شناسیم 
و روابط اصلى دیپلماتیک خود را با دولت مرکزى عراق 

تنظیم مى کنیم.
جمالى در پاسخ به این ســئوال که آیا مسائلى همچون 
اقدامات و آرایشات نظامى ایران در نقاط مرزى کشور به 
منظور مقابله با تجزیه طلبى کردهاى عراق در دیدار با 
دبیر امنیت ملى مورد بررسى قرار گرفت، گفت: در این 
خصوص ایشــان صحبتى مطرح نکردند لیکن حداقل 
210 نماینده مجلس در محکومیت اقدام اقلیم کردستان 
به برگزارى رفراندم در بخشــى از عراق بیانیه اى را به 
امضا رســاندند و این قبیل اقدامات را به خیر و صالح 
اقلیم کردى ندانستند. البته امضاى محکومیت در حال 

افزایش است.

سید حســن قاضى زاده هاشــمى وزیر بهداشت دولت 
دوازدهم به مناســبت هفته دفاع مقــدس در گفتگوى 
اختصاصى با خبرگزارى فارس به بیان خاطرات ناگفته و 
حال و هواى دوران حضورش در جبهه هاى دفاع مقدس 

پرداخت. بخشى از این گفتگو را بخوانید.

 آقاى دکتر، تحت چه عنوانى به جبهه 
رفتید؟  

روز سوم جنگ ما در اهواز بودیم، آن زمان حدوداً 22 سال 
داشتم و با تعدادى از دوستان رفتیم و ماندگار شدیم.

 شما نزدیک به سه ســال در جبهه 
حاضر بودیــد، این مــدت در کدام 

مناطق فعالیت داشتید؟
از همان اول جنگ کنار شهید چمران در ستاد جنگ هاى 
نامنظم بودم، عملیاتى از جنوب کشــور نبود که حضور 
نداشته باشم، همچنین مواقعى در عملیات هاى مختلف 
غرب نیز حاضر بودم؛ بخش عمده کارمان مهندسى رزمى 
و بخشى هم کار مدیریتى بود، البته در روزهاى اول جنگ 
به دلیل اینکه اهواز در حال سقوط بود، همه نگران بودیم 
که جاده اندیمشــک به اهواز بسته نشود و از طرفى اهواز 
ســقوط نکند.هفت ماه در آنجا بودیم که روزهاى بسیار 
ســختى بود، بعد از آنهم در عملیات فتح المبین، بستان، 
تنگه چزابه و در کنارش هم عملیات هاى دیگر والفجرها و 

رمضان حضور داشتم.

یکى از برادرنتان شهید شده اند، با 
ایشــان در عملیات مشترکى حضور 

داشته اید؟
ایشــان از من کوچک تر بودند، چند بار به جبهه آمدند، 
زمانى که او آمد شیمیایى مى زدند، بخشى از مسئولیتش 
پل بعثت بود و من هم در منطقه بودم ، ولى فقط هنگامى 
که مجروح مى شد متوجه مى شدم و گرنه هیچ وقت با هم 

در یکجا نبودیم و کارمان متفاوت بود.
 پدر و مادرتان با رضایت شــما را به 

جبهه مى فرستادند؟
پدر بنده با اینکه بیش از 60 سال داشت در در جبهه حاضر 
شد در برخى جاها هم با هم بودیم، برادر دیگرم نیز بیش 
از 18 بار در جبهه مجروح شــد و تقریبًا همه بدنش عمل 
شده بود؛ در آن زمان عشق و شور خاصى در خانواده هاى 

مذهبى و غیرمذهبى و خانواده هاى شهداى جنگ وجود 
داشت. به هر حال ما براى رفتن به جبهه اجازه نمى گرفتیم 
و به منطقه مى رفتیم اصًال کارمان چیزى جز دفاع نبود و 

انگار شغل ما جنگیدن بود. 
اگر دوباره جنگ شــود همانطور که 
پدرتان رضایت داد که شما به جبهه 
بروید، شما هم فرزندتان را به جبهه 

مى فرستید؟
االن گفتنش راحت اســت، از هر کسى بپرسید با اشتیاق 
مى گوید بله، اگر چه در کشور اکثر جوانان مایل به شرکت 
در جنگ و مدافعان حرم هستند با شهادت محسن حججى 
این عالقه تشدید شد و این خیلى مهم است هنگامى که 
انســان در این شرایط ســخت قرار گرفت چه تصمیمى 
مى گیرد. آنجاست که عظمت مادران، پدران و همه کسانى 

که عزیزانشان شهید شده اند، مشخص مى شود.
چند بار مجروح شدید؟

ســه بار یک بار قبل از انقالب و دو بار بعد از انقالب که 
تا به حــال در جایى ذکر نکرده بودم. قبــل از انقالب در 
مشــهد باالخره تظاهرات بود و بانک آتش مى زدند، در 
یکى از همین برنامه ها هم پاى راستم مورد اصابت قرار 
گرفت و  مجروح شــد در دوران دفاع مقدس هم نزدیک 
پل سوسنگرد به طرف بســتان خمپاره 60 باعث ترکش 
شــد و در فتح المبین هم ســومین مجروحیت را تجربه

 کردم. 

معاون فرهنگى-اجتماعى سپاه پاسداران در مراسم 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس در بخشى از سخنان 
خود به بایدها و نبایدهاى ســاخت آثار ســینمایى 
با موضوع دفاع مقدس پرداخــت و از جمله گفت: 
در شــرایطى که 270 شــبکه ماهواره اِى رادیویى 
و تلویزیونى فارســى زبان با کمک صهیونیســم 
جهانى دارنــد علیه ملــت ایــران کار مى کنند تا 
فرهنگ عاشــورایى را از ما بگیرنــد، ما دیگر نباید 
ملت خودمــان را تنهــا بگذاریــم و بیاییم فیلمى 
بســازیم و یا پول تهیه فیلمى را بدهیم که زیرآب 
این فرهنگ را بزند و اعتماد بــه نفس را از ملت ما

 بگیرد.
سردار محمدرضا نقدى در توصیه اى به هنرمندان 
این عرصه گفــت: دوربین هایتان را از گل و درخت 
و جنگل کمــى باالتر بگیریــد و ُحججى ها را هم 
نشان دهید. نیایید و با پول بیت المال و امکانات این 
مردم، علیه اعتمادشــان و روحیه شان، عمل کنید. 
شما مسئولیت بسیار سنگینى در این عرصه بر دوش

 دارید.
معاون ســپاه با تأکید بر لزوم تقویت خودباورى در 
میان هنرمندان، به انتقاد از جایگاه برخى جوایز بین 
المللى در این عرصه پرداخت و بدون اشاره مستقیم 
به معرفى فیلم «نفس» اثرى در ژانر دفاع مقدس که 
امسال از سوى ایران به آکادمى اسکار معرفى شده 
اســت گفت: جایزه هایى مثل اسکار و کن به اندازه 
همان صلــح نوبلى ارزش دارند که بــه آن خانمى 
دادند که خودش شده است عامل کشتار مسلمانان

 میانمار.
پیرو این اظهارات، خبرنگار خبرگزارى مهر از سردار 
نقدى درباره مصداق صحبت هایــش و اینکه آیا 
منظور وى فیلم «نفس» بوده اســت پرســید،  که 
معاون سپاه گفت: خیر، بنده در این صحبت ها اشاره 
خاصى به فیلم خاصى نداشــتم و چون این فیلم را 
اصًال ندیده ام لــذا نمى توانم درباره آن اظهارنظرى

 بکنم.

توصیه معاون سپاه به فیلمسازان:
دوربین هایتان را از 

گل و درخت باالتر بگیرید
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سخنگوى سازمان انتقال خون گفت: همه ساله نذر اهداى 
خون در روز هاى تاســوعا و عاشوراى حسینى با افزایش 

استقبال مردمى  روبه رو مى شود. 
شــبیر حاجى  بیگى در خصوص اهداى خون در ایام ماه 
محرم و صفر گفت: در ایران اهداى خون هیجانى جاى 
خود را به اهداى خون مسئوالنه و آگاهانه داده است. وى 
عنوان کرد: نیاز به خون در همه شرایط احساس مى شود 
و نمى توان آن را مختص به زمان خاصى دانست. این در 
حالى است که در بین کشور هاى آسیایى و منطقه نیز این 
امر اجرایى شــده و منجر به تأمین نیاز هاى خونى شده 
است. الزم به ذکر است افراد 18 تا 60 سال مى توانند در 

صورت احراز شــرایط الزم در این نذر فرهنگى شرکت 
کنند.

حاجى بیگى اذعان داشــت: با فرا رســیدن ماه محرم و 
صفر متقاضیان اهداى خون تا سقف شش  برابر افزایش 
یافته و حجم وسیعى از عزاداران حسینى را به این اقدام 
انسان دوستانه ترغیب مى کند. در حالى که مى توان این 
اقدام را به روز هاى دیگر سال نیز اختصاص داد و  همراهى 
و کمک مردم به بیماران نیازمند را به امرى همیشــگى 

تبدیل کرد.
ســخنگوى ســازمان انتقال خون گفت: تمامى مراکز 
سازمان انتقال خون در سراسر کشور پذیراى مردم هستند.

عضو کمیســیون فرهنگى مجلــس با انتقــاد از پخش 
تبلیغات خوراکى هاى مضر در اواســط برنامه هاى کودك 
مى گوید مدیــران تلویزیون با کج ســلیقگى، مخاطبان 
یک برنامه پرطرفدار را به تحمل انواع و اقســام تبلیغات 
به دلیل مشــکالت مالى وا مى دارند. این نماینده مجلس 
همچنین معتقد است تبلیغات بازرگانى در فضاى آموزشى 
و مخصوص کودکان بر خالف مصوبه شورایعالى انقالب 

فرهنگى است.
ســید صادق طباطبایى نژاد با انتقاد از تبلیغ خوراکى هاى 
مضــر در برنامه هاى کــودك و نوجوان رســانه ملى، به 
خانه ملت گفت: تبلیغ خوراکى آن هــم از نوع مضر آن در 

برنامه هاى تلویزیونى کودك و نوجوان در اکثر کشــورها 
ممنوع است چراکه این مسئله ذائقه و عادات غذایى کودکان 
را تحت الشعاع قرار مى دهد و بالتبع سالمت نسل آینده نیز 
متأثر از آن خواهد بود. وى با بیان اینکه رسانه ملى در صورت 
داشتن شدیدترین مشکالت مالى باز هم نباید از برنامه هاى 
کودك و نوجوان خرج کند، افزود: تبلیغات در رسانه ملى به 
دلیل مشکالت مالى از حد متعارف گذشته و این مسئله در 
برنامه هایى که توانسته اند جلب اعتماد عمومى کند بیشتر 
دیده مى شود؛ درواقع اگر مخاطب از یک برنامه تلویزیونى 
استقبال کند مجبور به تحمل انوا ع و اقسام تبلیغات در  ابتدا، 

میانه و انتهاى آن برنامه خواهد شد.

انتقاد از تبلیغ محصوالت 
مضر در برنامه هاى کودك

اهداى خون در تاسوعا و 
عاشورا افزایش مى یابد

احتمال وقوع سیل در 3 استان 
کارشناس سازمان هواشناسى از احتمال وقوع سیالب و 
آبگرفتگى شدید معابر در 3 استان کشور خبرداد. محمد 
اصغرى اظهار داشت: در استان هاى گیالن، آذربایجان 
شرقى و اردبیل شاهد بارش باران پراکنده خواهیم بود و 
در این وضعیت احتمال وقوع سیالب نیز در این مناطق 
پیش بینى مى شود. وى افزود: این وضعیت تا پنج شنبه 6 

مهرماه(امروز) نیز ادامه خواهد داشت. 

پیش قدمى سیستان
معاون رئیس جمهور با اشاره به نشست خود با علماى 
اهل سنت سیستان و بلوچســتان تصریح کرد: در این 
نشست تصمیمات بســیار خوبى در مورد جلوگیرى از 
ازدواج دختران در سنین پایین اتخاذ شد. معصومه ابتکار 
افزود: با اجراى برنامه هاى متنوع فرهنگى مى توان از 
ازدواج دختران در سنین پایین جلوگیرى کرد که علماى 
اهل سنت سیستان و بلوچستان در این زمینه پیش قدم 

شده اند.

اجاره کردن کودك!
در جریان طرح فعلى ساماندهى کودکان کار و خیابان  
زنى جوان دستگیر شد که عده اى از کودکان را براى وادار 
کردن به دستفروشى و تکدیگرى در سطح شهر تهران 
مورد سوء استفاده قرار  داده بود. پس از پیگیرى هاى اولیه 
مشخص شد که این زن بعد از مراجعه به مناطق محروم 
کودکان را از پدر معتاد آنها اجاره کرده و ماهیانه مبلغ 50 
تا 70 هزار تومان بــه ازاى اجاره کودکان به والدین آنها 

پرداخت مى کرد.

راز شئ نورانى 
 فرمانده انتظامى شهرستان بجنورد گفت: جسم نورانى 
مشاهده شده در آســمان خراسان شــمالى، کپسول 
موشک هاى ماهواره بر اســت. على پاکدل افزود: این 
جسم نورانى، کپسول موشک هاى ماهواره بر است که 
پس از استفاده از ماهواره جدا مى شود. وى خاطرنشان 
کرد: برابر اعالم پایگاه هوایى شهرآباد، این جسم نورانى 

در منطقه کیفان ناپدید شده است. 
گفتنى است  ســاعت 19 سه شنبه شب جسمى نورانى 
در آسمان بجنورد و دیگر نقاط خراسان شمالى مشاهده 
و دقایقى بعد منفجر شد. خبرگزارى «تاس»  نیز گزارش 
داده که مســکو روز سه شنبه دســت به آزمایش یک 

موشک قاره پیما زده که احتماًال همین شىء بوده است.

اعالم نتایج آزمون استخدامى
اسامى ســه برابر ظرفیت چهارمین آزمون استخدامى 
متمرکز دستگاه  هاى اجرایى کشــور در سال 1396 به 
منظور انجام ســایر مراحل جذب و استخدام (بررسى 
مدارك، انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش) 

توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.
آن دسته از داوطلبانى که در چهارمین آزمون استخدامى 
متمرکز دســتگاه هاى اجرایى کشــور در تاریخ سوم 
شهریورماه 96 شرکت کرده اند مى توانند کارنامه نتایج 
اولیه خود را در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به 

نشانى: www.sanjesh.org مشاهده کنند.

آمار جالب گردشگرى
فرماندار سرعین گفت: از ابتداى سال جارى پنج میلیون 
و 300 نفر گردشگر داخلى به این شهرستان تفریحى و 
توریستى سفر کردند. عاطف ناصرى تصریح کرد: این 
آمار براساس ورودى خودرو به سرعین محاسبه شده و 
براى هر خودرو به صورت میانگین چهار سرنشین در نظر 

گرفته شده است.

انتخاب شهردار زن 
فاطمه جوادى به عنوان نخستین شهردار زن استان 
اردبیل از سوى اعضاى شوراى اسالمى شهر خلخال 
انتخاب شد. فاطمه جوادى بعد از تأیید صدور حکم 
توسط استاندارى اردبیل به عنوان اولین شهردار تاریخ 
استان اردبیل فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. جوادى 
پیش از این مشاور امور معادن استاندار اردبیل بوده و 

داراى مدرك دکتراى زمین شناسى است.

چرك نویس

سخنگوى وزارت بهداشت خبر از افزایش مصرف 
دخانیات به خصوص سیگار در میان دختران جوان 
به نسبت پسران در کشور داد. اما چه دالیلى باعث 
مى شــود که با وجود هشــدارهاى مکرر جامعه 
پزشکى به مصرف سیگار،  این بار این آتش در دامن 

زنان شعله ورتر شود.
دکتر مجید ابهرى، آســیب شناس و جامعه شناس 
کشورمان در گفتگو با جام جم آنالین در توضیحاتى 
در مورد چرایى گســترش این آســیب اجتماعى 
گفت: تغییر سبک زندگى، تحت تأثیر شبکه هاى 
ماهواره اى و برخى از دوستان باعث شده تا برخى از 
دختران براى فخرفروشى و بزرگنمایى خود دست 
به رفتارهایى بزنند که باعث انحراف آنها از مســیر 
سالمت جسمى و سالمت اجتماعى شود که یکى 
از آنها مصرف ســیگار قلیان و حتى مصرف مواد 

مخدر است.
وى افزود: متأســفانه در ســال هاى اخیر افزایش 
تبلیغات شــبکه هاى ماهواره اى براى الغرى و 
برخى مراکز آرایشى و ورزشى در این زمینه باعث 
شده که برخى از بانوان فریب این تبلیغات را بخورند 
و به مواد مخدر گرایش پیدا کنند. چراکه قرص هاى 
مورد نظر و تبلیغى اغلــب داراى آمفتامین و مواد 
اولیه شیشه بوده و اعتیاد شدید و مشکالت روحى و 

رفتارى را براى آنان به وجود مى آورد.
ابهرى با اظهار تأســف از گسترش معضل چشم و 
هم چشمى در بین بانوان افزود: برخى براى عقب 
نماندن از سبک هاى اشتباه زندگى امروزى و براى 
بزرگنمایى خود به دام مصرف سیگار، قلیان و حتى 

مواد مخدر روى مى آورند.

این استاد دانشگاه اشاره کرد: امروز شیوع مصرف 
مواد مخدرهــاى گیاهى از جمله گل، مشــتقات 
حشیش و برگ شاهدانه در میان نوجوانان افزایش 
یافته که بیشتر طیف گروه سنى 14 تا 25 سال را در 
بر مى گیرد و علت آن ترویج مطالب دروغین مبنى 

بر اعتیاد آور نبودن آنهاست.
ابهرى نداشتن برنامه براى اوقات فراغت نوجوانان 
و جوانان از سوى نهادهاى متولى را یکى از عوامل 
مؤثر در بروز این معضالت دانســته و گفت: ما در 
این مسئله نه کمبود بودجه داریم و نه کمبود ابزار و 
سخت افزارها و آنچه در این زمینه خأل ایجاد کرده 
عدم مدیریت اوقات فراغت آنان، پایین بودن نشاط 
اجتماعى، گران بودن وســایل تفریحى و ورزشى 
و مهمتــر از همه عدم برنامه ریزى درســت براى 
نوجوانان و جوانان است چرا که بسیارى از جوانان 
براى سرگرمى و اوقات فراغت به سمت دخانیات و 

خصوصًا قلیان کشیده مى شوند.
ابهرى به فقدان آموزش مهــارت زندگى در میان 
خانواده ها و به نوجوانان و جوانان اشــاره کرده و 
گفت: مشکالت و گرفتارى هاى اقتصادى موجود 
در میان خانواده ها و فاصلــه گرفتن آنان از تربیت 
اجتماعى صحیح خود مزید بر علت شــده و باعث 

بروز معضالت اینچنینى شده است.
وى در پایــان وجود افســردگى در میــان افراد 
را دلیــل گرایش آنان به مصــرف دخانیات و مواد 
مخدر ندانســته و گفت: بســیارى از ایــن زنان 
از قشــر مرفه بوده و براى ســرگرمى و پرکردن 
اوقــات فراغت به ســراغ مصــرف این گونه مواد

 کشیده مى شوند.

تأثیر تبلیغات الغرى در ماهواره بر افزایش مصرف مواد مخدر در زنان

سن مصرف «گل» به 14 سال رسیده است

«ساالنه 10 میلیارد مترمکعب آب با کیفیت، سوار بر ابرها 
از ایران خارج مى شود و ما همچنان نسبت به فرصتى که 
از دست مى رود، بى توجهیم.»  این سخنان بخشى از درد 
و دل هاى فرید گلکار، مدیرعامل مرکز ملى تحقیقات و 

مطالعات بارورى ابرهاست.
بحران آب روز به روز چهره واضــح ترى از خود براى ما 
آشکار مى کند و ابعادى مختلف از زندگى ما را تحت تأثیر 
خود قرار مى دهد؛ در این شرایط، راهکارهایى مانند بهینه 
سازى مصرف، انتقال آب و همچنین شیرین سازى آب 
دریاها مورد توجه قرار مى گیرد اما در کنار این راهکارها، 
روش هاى دیگرى نیز وجود دارد که نسبت به استفاده از 
آنها غفلت مى کنیم؛ یکى از این راهکارها، استفاده از منابع 

آب جوى است.
فناورى بارورسازى ابرها به عنوان شاخه اى از علم تعدیل 
وضع هوا، مجموعه اى از فناورى هاى ایمن، علمى و ثابت 
شده براى افزایش بارش، کاهش خسارت هاى تگرگ و 
مه است که با قدمتى بیش از 60 سال در 40 کشور جهان 
مورد استفاده قرار مى گیرد. این شیوه افزایش بارش براى 
نخستین بار در ایران از سال 1354 تا 1357 توسط یک 
شرکت کانادایى در حوضه آبریز سدهاى کرج و جاجرود 

به کار گرفته شد.
پس از انقالب مرکز ملى تحقیقــات و مطالعات بارورى 
ابرها از سال 1357 در وزارت نیرو و با هدف دستیابى به 
فناورى افزایش بارش از طریق بارورسازى ابرها تأسیس 
و تاکنون نیز اقداماتى در این زمینه انجام شــده است اما 
در عمل، توجه چندانى از طرف سیاستگذاران و مجریان 

نسبت به این فناورى دیده نمى شود.
فرید گلکار، مدیرعامل مرکــز ملى تحقیقات و مطالعات 
بارورى ابرها، در مورد مزیت هاى ایــن فناورى به ایرنا 
مى گوید: تولید آب با استفاده از فناورى بارورسازى ابرها، 
کم هزینه تریــن روش تأمین آب اســت؛ به طورى که 
میانگین هزینه استحصال هر متر مکعب آب فقط 100 
ریال است.وى اضافه مى کند: در پروژه هاى استحصال 
آب با استفاده از روش بارورى ابرها، هیچ تخریب زیست 
محیطى وجود ندارد؛ آب از هیچ نقطه اى به نقطه دیگر 
منتقل نمى شود؛ آبى بسیار با کیفیت و از همه مهمتر، آبى 

که وجود ندارد تولید مى شود.
مدیرعامل مرکز ملى تحقیقات و مطالعات بارورى ابرها 
مى گوید: بین راهکارهاى طبیعى مقابله با خشکســالى، 
بارورســازى ابرها مقرون بــه صرفه تریــن راهکار در 
سال هاى آینده است. ضمن اینکه برخى از راهکارهاى 
دیگر، خسارات جانبى گسترده اى به همراه خواهد داشت؛ 
به عنوان نمونه انتقال آب بین حوضه اى پیامدهاى زیست 
محیطى و اجتماعى گسترده اى دارد؛ شیرین سازى آب 
دریا و برگرداندن نمک به دریا - که االن اتفاق مى افتد- 

تبعاتى زیست محیطى خواهد داشت.

تجربه سایر کشورها
بارورســازى ابرها در حالى در ایران مــورد بى توجهى 
مسئوالن قرار گرفته اســت که کشورهاى زیادى از این 
روش براى جلوگیــرى از بروز بحران آب اســتفاده مى 
کنند؛ بارش باران در بعضى از این کشورها ده برابر بیشتر 
از بارش هاى کنونى ایران است. به عنوان نمونه، استرالیا 
با متوسط بارش بیش از 9 برابر نســبت به ایران از سال 
1947 پروژه هاى بارورســازى را آغاز کــرد؛ چین نیز با 
بارش سه برابرى نسبت به ایران، از سال 1958. در سال 
2003 مرکز تعدیل آب و هواى چیــن 37 هزار کارمند 
داشــت و اعتبار عملیاتى این مرکز 48هزار میلیارد ریال 

گزارش شد. تایلند با 30 درصد مساحت ایران، 9/6برابر 
ایران بارش دارد. اکنون هشت مرکز عملیاتى و چهار مرکز 
تحقیقاتى با 23 هواپیما، در این کشور به بارورسازى ابرها 

اختصاص یافته است.
استفاده از این فناورى در ایران- برعکس آنچه ضرورت 
دارد- چندان پر رنگ نیســت. با اینکــه دو دهه از آغاز
 فعالیت هاى مرتبط با بارورسازى ابرها در ایران مى گذرد 
و این فناورى در کشــور بومى شده، هنوز نتوانسته است 

جاى خود را در مدیریت منابع آب کشور باز کند.
مرکز بــارورى ابرها در ایران فقــط دو فروند هواپیماى 
مسن «آنتونوف» روسى آن هم به صورت استیجارى در 
اختیار دارد که تجهیزات بارورسازى ابرهاى این هواپیما 
نیز قدیمى شده است؛ امارات با پنج روز بارانى و مساحتى 

بســیار کوچک تر از ایران، به شش فروند هواپیما مجهز 
اســت و تایلند نیز با 26 فرورند هواپیمــا عملیات هاى 

بارورسازى ابرها را اجرایى مى کند.
با این حال، پروژه هایى محدود در کشــور اجرایى شده 
است؛ در ســال 1393 طرحى در استان هاى آذربایجان 
شــرقى و غربى، تهران، چهارمحــال و بختیارى، یزد، 
فارس، کرمان و اصفهان اجرا شــد که بر اساس ارزیابى 
مؤسســه آب دانشــگاه تهران، بارش ها آن سال در اثر 
بارورى ابرها دو میلیارد و صد میلیون مترمکعب افزایش 
یافت؛ برآوردهاى مؤسســه آب دانشــگاه تهران نشان

 مى دهد در اثر بارورى ابرها، بارش ها در آن ســال 33 
درصد افزایش پیدا کرد.

طرح بارورى ابرها در ســال هاى 1387،1388 و 1389 

اجرایى شد اما اجراى آن در ســال 1390 به دلیل کمبود 
منابع مالى مورد نیاز براى عقد قرارداد با شرکت هواپیمایى 
میسر نشد. این طرح یکســال بعد نیز اجرا شد اما دوباره 
درسال 1392 به دلیل کمبود منابع مالى متوقف شد. سال 
گذشــته هم طرح بارورى ابرها تأمین اعتبار و در استان 
هاى آذربایجان شرقى و غربى، چهارمحال و بختیارى، 
یزد، فارس، کرمانشاه، خراسان جنوبى و اصفهان اجرایى 

شد که نتایج آن در حالى ارزیابى است.

خروج آب باکیفیت
با اینکه نتیجه بخش بودن این طرح ها در بســیارى از 
مناطق کشور اثبات شده است و مى تواند منشأ تولید آبى با 
کیفیت و کم هزینه باشد اما چندان مورد توجه قرار نگرفته 
است. مدیرعامل مرکز ملى تحقیقات و مطالعات بارورى 
ابرها محدودیت هاى اعتبارى را بزرگ ترین چالش هاى 
پیش روى این طــرح ها در ایران مى دانــد: «در بودجه 
سالیانه، فقط صد میلیارد ریال(ده میلیارد تومان) براى این 
طرح در نظر گرفته مى شود که در عمل، فقط 10 درصد 

آن تخصیص پیدا مى کند».

معاون اجتماعى سازمان بهزیستى کشور گفت: کودکان 
کار و خیابان که شناسایى مى شــوند هربار یک اسم و 
کدملى را بیان مى کنند به همیــن دلیل ما به دنبال آن 
هستیم تا با توجه به شکل ظاهرى کودك، یک «کد» 

براى او درنظر بگیریم.
حبیب ا... مسعودى فرید افزود: بارها مشاهده شده است 
کودکى در تهران با یک نام و کدملــى پذیرش و بعد از 
چندماه همان کودك با نام دیگر در شهرى دیگر پذیرش 

شده است.
معاون اجتماعى بهزیســتى کشــور گفــت: آیین نامه 
ســاماندهى کودکان کار و خیابان نقطه قوتى است که 
شور و هیجان براى انجام این آیین نامه باید ادامه یابد. 
فرید به جلسه اى با دادستانى در این رابطه اشاره کرد و 

گفت: به دادستانى گفتیم تا از همه دستگاه ها بخواهند 
آیین نامه ساماندهى کودکان کارو خیابان را طبق وظیفه 

خود انجام دهند.
وى ادامه داد: 60 درصد کودکان کار اتباع بیگانه هستند 
و این درحالى اســت که برخى از این کودکان، قاچاق و 

ناخواسته قربانى مى شوند.
فرید افزود: نمى توان بــراى همه کودکان کار و خیابان 
نســخه واحد پیچید چون 90 درصد آنان بــا اقوام خود 

زندگى مى کنند.
معاون اجتماعى بهزیستى ادامه داد: بیشتر این کودکان 
از خانواده اى با درآمد پایین هستند که باید کارى کنیم 
تا خانواده هــاى فقیر، زن بدسرپرســت و داراى فرزند 
معلول، کودك خود را براى تأمین معیشــت به بیرون 
نفرستند و بتوانیم این خانواده را تحت حمایت سازمان

 قرار دهیم.

خروج سالیانه 10میلیارد مترمکعب آب با کیفیت از آسمان ایران

آب دزدى ابرها! 
استفاده از این 

فناورى در ایران- 
برعکس آنچه ضرورت 
دارد- چندان پر رنگ 

نیست. با اینکه دو 
دهه از آغاز

 فعالیت هاى مرتبط 
با بارورسازى ابرها 

در ایران مى گذرد و 
این فناورى در کشور 

بومى شده، هنوز 
نتوانسته است جاى 
خود را در مدیریت 
منابع آب کشور باز 

کند

کودکان کار «کد دار» مى شوند

میزان- اســترس در وجودش موج مى زد. چشــمانش 
گویاى غمــى بزرگ بــود واین غم هر لحظــه با دیدن 
دانش آموزان دیگر بیشــتر هم مى شــد. با قد کوتاهش 
صندلــى آخــر کالس درس را براى نشســتن انتخاب 
کرده بود تا مبادا کســى متوجــه تفاوتش با ســایرین
 شود. «یوسف» با کیسه پالســتیک راهى مدرسه شده 
بود و بقیه دانش آموزان با خود کیف به همراه داشــتند. 
داشــتن یک کوله پشــتى آن لحظه تمام آرزوى یوسف 

هفت ساله بود.
سوء تغذیه ناشى از فقر در میان بسیارى از بچه هاى کالس 
اول مدرسه هاشمى رفســنجانى بخش «کتیج» از توابع 
شهرستان فنوج استان سیستان و بلوچستان موج مى زد. به 
گفته یکى از معلمان این مدرسه، بیش از  90 درصد دانش 
آموزان با مشکل سوء تغذیه مواجه هستند.  پسر ها اغلب 
مو هاى سرشان را از ته تراشیده اند درمیان سر هایى که از 
بى مویى سفید شده، چشمانم به یوسف مى خورد. انتهاى 

کالس به نیمکت خود تکیه داده و با همکالســى هایش 
صحبت نمى کند. نیم نگاهى به ســه دانش آموز دیگرى 
دارد که قرار است با او یکســال تمام بر سر یک نیمکت 

بنشینند.
معلم کتاب هایى را که به دســتش رســیده میان دانش 
آموزان تقســیم مى کنــد. هیچکــدام ســواد خواندن 
و نوشــتن ندارند اما براى دقایقى بــه تصاویر کتاب ها 
خیره مى شــوند، بعد از آن با اشتیاق زیاد کتاب ها را داخل 
کیف هایشان جاسازى مى کنند. یوســف اما بى تفاوت 
از همه رنگ هاى کتاب ها در پنج ثانیه آنها را در کیســه 
پالستیکى اى جا مى دهد که یک دفتر و سه مداد کوچک 
شده هم از قبل درون داشته اســت. مدادهایش را از هر 
دو ســمت تراشــیده؛ کوچکى مداد ها آنقدر زیاد اســت 
که در دســت هاى کوچک و نحیف یوســف بــه زور جا 

شده است.
با او هم کالم مى شــوم. نگاهش را از چشمانم مى دزدد. 

تالش مى کنم اخم هایش را به هر ترتیبى که شده باز کنم. 
اما نتیجه نمى دهد. غم او بزرگ تر از آنى است که با چند 

کالم حرف ساده کم شود.
دیگر یوســف را مخاطب قرار نمى دهم. رو به بچه هاى 
کالس از آنها ســئوال مى کنم آرزویتان چیســت؟ یکى 
آرزوى داشتن ماشین پالستیکى دارد و دیگرى هواپیماى 
اسباب بازى مى خواهد. یکى دیگر آرزویش داشتن یک 
تلویزیون بزرگ اســت؛ از همان هایى کــه در فیلم هاى 

تلویزیونى دیده.
نوبت به یوســف که مى رسد با خجالت ســرش را پایین 
مى گیرد. مو هــاى فر ســیاه رنگش بیــش از هر زمان 
دیگرى به چشــم مى آیــد. اینطور به نظر مى رســد که 
مادر پولى براى اصالح ســر یوسف نداشــته است. زیر 
لب و به آهســتگى آرزویش را اعالم مى کند. یوســف 
مى گوید: «آرزو دارم یک کوله پشــتى براى مدرســه ام 

داشته باشم.»

مدرسه اى که 90 درصد دانش آموزان آن سوء تغذیه دارند

 «یوسف» با کیسه پالستیک به کالس  مى آید
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سینماهاى استان
 5 روز تعطیل مى شوند

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: تمامى 
سینماهاى استان از ساعت 17 روز جمعه 7 مهرماه به 
مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشوراى حسینى تا پایان 
روز سه شـنبه 11 مهر ماه مصادف با سالروز شهادت 

امام سجاد (ع) تعطیل هستند.
مصطفى حسـینى با اشـاره بـه تعطیلى سـینماهاى 
اصفهـان اظهـار داشـت: از روز چهارشـنبه 12 مهر 
سـینماها فعالیت خود را از سـر مى گیرنـد و فیلم ها 
اکران مى شـوند. وى گفت: آغاز اکـران فیلم کمدى 
«قهرمانان کوچـک» به کارگردانى حسـین قناعت 
چهارشـنبه 12 مهـر در پردیـس سـینمایى چهارباغ 

اکران مى شود.
حسینى بیان داشت: همچنین فیلم کمدى- فانتزى 
«ایتالیـا ایتالیـا» بـه کارگردانـى کاوه صبـاغ زاده  از 
چهارشـنبه 12 مهر در پردیس سـینمایى چهارباغ بر 

روى پرده سینما مى رود.

تولید 85 درصد از قطعات مورد 
نیاز فوالد مبارکه در داخل 

مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه گفـت: بیش از 85 
درصد از قطعات وارداتى مورد نیـاز خطوط تولید این 

شرکت، در داخل کشور تولید مى شود.
بهرام سبحانى افزود: فوالد مبارکه عالوه بر پوشش 
بازار داخلى، بخشـى از محصوالت خود را به خارج از 

کشور عرضه مى کند.
وى اعالم کـرد: حمایـت از شـرکت هـاى داخلى و 
ارتقاى دانش فنى کشور، یکى از تعهدات و در دستور 

کار این شرکت بوده است. 
وى افزود: امروز فوالد مبارکه آمادگى دارد تا از طریق 
مشارکت با شرکت هاى داخلى و دانش بنیان و با بهره 
گیرى از دانـش روز دنیا براى تمـام محصوالتى که 
تولید داخلى ندارند، شرایطى را فراهم آورد تا محصول 

مورد نظر در داخل کشور تولید شود. 

اجراى طرح پیاده روسازى 
معابر با 8/5 میلیارد تومان

معاون عمران شـهرى شـهردارى اصفهان از هزینه 
هشت میلیارد و 500 میلیون تومانى براى اجراى پیاده 

رو سازى در شش ماه نخست سال جارى خبر داد.
ایرج مظفر اظهارداشت: در سال 96 مبلغ 13 میلیارد 
و 500 میلیون تومـان اعتبار به پروژه هـاى پیاده رو 
سازى اختصاص داده شـده که از این مبلغ، از ابتداى 
سال جارى تا پایان شهریور ماه هشت میلیارد و 500 
میلیون تومان قرارداد پیاده روسازى در قالب 12 پروژه 

منعقد و در دست اجراست.
وى ادامه داد: بیشـترین تعـداد پیاده رو سـازى هاى 
انجـام شـده متعلـق بـه مناطـق 10 و 5 شـهردارى 

اصفهان است.

بررسى مشکالت 30 هزار نفر 
در شاهین شهر

فرماندار شاهین شـهر و میمه گفت: مشکالت بیش 
از 30 هزار نفر از مردم این شهرسـتان در نشست ها و 
مالقات هـاى مردمـى در فرماندارى و یا در مسـاجد 
بررسـى و بـراى حـل مشـکالت مراجعـه کنندگان 

چاره جویى مى شود.
علیرضا بصیـرى افـزود: روزهاى دوشـنبه هر هفته 
مالقات هـاى مردمى بـا مردم داریـم و به هـر تعداد 
که مراجعه کننـدگان بیایند به درخواسـت هاى آنان 

رسیدگى مى کنیم.

«رضوانى» در سمت 
فرماندار اصفهان ابقا شد

وزیر کشـور طى حکمى احمد رضوانـى نایینى را در 
سمت فرماندار شهرستان اصفهان ابقا کرد.

در حکم عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشور خطاب 
به احمد رضوانى نایینى آمده اسـت: «به موجب این 
حکم و بنـا به پیشـنهاد اسـتاندار اصفهان به سـمت 

فرماندار شهرستان اصفهان منصوب مى شوید.»

استاندار اصفهان اعالم کرد: حجم مخزن سد زاینده رود 
در پایان سال آبى نسبت به سال گذشته 7 درصد افزایش 
و نسبت به بلندمدت 73 درصد کاهش داشته و هم اکنون 

نیز تنها 16 درصد از این سد داراى آب است.
رسول زرگرپور اظهار داشت: این استان رتبه سیزدهم کم 
بارشى کشور نسبت به بلندمدت را در سال زراعى گذشته 
به خود اختصاص داده و نســبت به میــزان بارش هاى 
بلندمدت 18 درصد کاهش و نسبت به سال قبل 2 درصد 
افزایش داشته است. وى  در ادامه گفت: شهر اصفهان با 
91 میلیمتر بارندگى نســبت به رقم بلندمدت 15 درصد 

کاهش بارش داشته است. 

اســتاندار اصفهان افزود: عمده مســاحت استان درگیر 
خشکسالى با شدت خفیف تا بسیار شدید است.

زرگرپور اذعان داشت: بر اساس پیش بینى ها، وضعیت 
بارش در پاییز امسال کمتر از نرمال است ولى نسبت به 
سال گذشــته میزان بارش ها مساعدتر خواهد بود و باید 
کلیه برنامه ریزى ها با توجه به کمبود آب و خشکسالى 

مد نظر قرار گیرد.
اســتاندار اصفهان بر ضرورت اصالح فرآیندها و برنامه 
ریزى ها در بخش هاى آب و کشاورزى با توجه به تغییر 
اقلیم تأکید کرد و افزود: باید بررسى هاى الزم درباره تغییر 

الگوى کشت با توجه به تغییرات اقلیمى انجام شود.

زنگ هنر و دفــاع مقدس مدارس اصفهــان با حضور 
مسئوالن استانى در هنرستان هنرهاى زیباى اصفهان 

نواخته شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان در این 
مراسم اظهار داشت: افتخارمان این است که انقالب ما 
از نهضت امام حســین (ع) برگرفته شــده، هر کس به 
نوعى از داشته  هاى خودش اگر درست استفاده کند دین 

و دنیاى خود را ارزشمند کرده است.
حجت االسالم والمســلمین حبیب رضا ارزانى گفت: 
بزرگانى همچون استاد فرشچیان آمده اند و دست خود 
را در راه مقدسى استفاده کرده و براى خلق آثار بسیار زیبا 

قدم برداشته اند و برخى نیز با زبان و تفکر مناسب در راه 
مقدس قدم مى گذارند .

وى در ادامه تصریح کرد: در دفاع مقدس جوانانى بودند 
که از جان خود گذشته اند، من معتقدم که جوانان نسل 
چهارم ما اگر دشمن حمله کند نخستین افرادى هستند 
که مقابل دشــمن مى روند، شهید حججى الزامى براى 
رفتن به سوریه نداشت اما تفکرى وجود دارد که دشمن 
قرار است در ســوریه و مرزهاى آن طرف تر به ما حمله 
کند و ما به جاى اینکــه مرزمان را ایــران قرار دهیم 
مرزمان را سوریه قرار داده و از کیان اسالم و کشور دفاع 

مى کنیم.

تنها 16 درصد از ظرفیت سد 
زاینده رود داراى آب است

زنگ هنر و دفاع مقدس در 
مدارس اصفهان نواخته شد

مشــاور فرماندهى کل قوا در حــوزه صنایع دفاعى و 
پشتیبانى از نیروهاى مسلح گفت: گام هاى برداشته شده 
براى ایجاد باغ موزه دفاع مقدس استان اصفهان مؤید 
آن است که اراده قاطعى در انجام این کار وجود دارد و به 

امید خدا این پروژه به نتیجه خواهد رسید.
سردار حسین دهقان در حاشیه بازدید از باغ موزه دفاع 
مقدس اســتان اصفهان اظهار داشــت: پروژه احداث 

باغ مــوزه دفــاع 
کار  مقــدس 
عظیمــى اســت 
کــه در اصفهان 
آغاز شده و حتمًا 
ســختى هایى را 
به همراه داشــته 

است.
مشاور فرماندهى 
کل قــوا در حوزه 
دفاعى  صنایــع 
از  پشــتیبانى  و 
نیروهاى مســلح 
کــرد:  عنــوان 
فضــاى زنــده و 
پویــاى باغ موزه 

دفاع مقدس اســتان اصفهان وجه تمایز این باغ موزه 
با ســایر باغ موزه هاى دفاع مقدس کشــور است و به 
دلیل زنده بودن ادوات و تجهیــزات نمى توان نام آن 
را موزه گذاشــت بلکه این مکان یک مرکز فرهنگى 
اســت که وجهه خود را در تبیین ابعــاد مختلف دفاع 
مقدس، ترویــج فرهنگ دفاع مقــدس و ارزش هاى 
انقــالب و برقــرارى ارتباط بــا مخاطب بــا زبان و 

بیان ســازگار با شــرایط روز پیدا کرده اســت که این 
خود یــک نوآورى اســت و اندیشــه درســتى بر آن 

حاکم است.
وى  در ادامه خاطرنشــان کرد: پیگیرى براى تکمیل 
باغ موزه دفاع مقدس اســتان اصفهان هیچگاه نباید از 
تب و تاب حرکت و اقدام فروکش کند و ســعى شــود 

که در بحث اجرا و عملیات این موزه همواره پویا باشد.
سردار دهقان بیان 
داشــت: اســتان 
اصفهــان داراى 
ظرفیت هاى بسیار 
گســترده اى است 
که باغ مــوزه دفاع 
مقدس این استان 
مى تواند به سرعت 
شــود؛  تکمیــل 
مشارکت و حمایت 
صنایع و همچنین 
مشارکت عمومى و 
مردمى در تکمیل 
باغ مــوزه  ایــن 
بسیار مؤثر خواهد

 بود.
مشــاور فرماندهى کل قوا در حــوزه صنایع دفاعى و 
پشــتیبانى از نیروهاى مســلح اظهار داشت: امیدوارم 
نســل هاى جدیــد و آینــده از چنیــن فضاهایى که 
به وجــود آمــده اســت درس و الگو بگیرنــد و خود 
را در یــک فضــاى مجازى نســبت بــه واقع حس 
کنند کــه این امر نیز باعــث ایجاد انگیــزه براى آنها 

خواهد بود.

بازرسى 27 گروه از 
برگزارى مراسم سوگوارى 

ایام محرم 
رئیس بازرســى و ارزیابى عملکرد و پاســخگویى به 
شکایات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفــت: همزمان با اجــراى طرح ســوگواره بصیرت 
عاشورایى، روزانه 27 گروه بر چگونگى برگزارى مراسم 
سوگوارى سید و ساالر شهیدان امام حسین(ع) که در 
دهه اول محرم در جوار حرم مطهر بقاع متبرکه استان 

اصفهان در حال اجراست، نظارت مى کنند.
حمید بخشــى اظهار داشت: توســط واحد بازرسى 
و ارزیابى عملکرد و پاســخگویى به شــکایات اداره 
کل اوقاف استان 27 گروه شــامل 55 نفر بازرس به 
صورت محسوس و نامحسوس روزانه از نحوه اجراى

 برنامه هاى سوگواره بصیرت عاشورایى در دهه اول ماه 
محرم بازرسى به عمل مى آورند.

بخشى خاطرنشان کرد: در صورتى که زائران و مجاوران 
اماکن متبرکه درباره نحوه اجراى مراسم هاى سوگوارى 
امام حســین(ع) انتقاد یا پیشــنهادى داشــته باشند

 مى توانند روزهاى زوج از ساعت 8 صبح الى 12 ظهر با 
شماره تلفن 36619185 داخلى 3120 تماس حاصل 

کنند.

وزارت کشــور در اطالعیه اى اعالم کرد: صدور حکم 
شهردار منتخب شوراى شهر اصفهان منوط به اظهار 

نظر مراجع نظارتى در خصوص فرد معرفى شده است.
به گزارش مهر، نظر به انتشــار برخى اظهار نظرها با 
ادعاى عدم اقدام وزارت کشور در صدور حکم شهردار 
منتخب شوراى شــهر اصفهان و ادعاى تعلل در این 

خصوص، مرکز اطالع رســانى وزارت کشــور تأکید 
کرد: برابر روال قانونى موجود، صدور حکم شــهردار

 منتخب شوراى شهر منوط به اظهار نظر مراجع نظارتى 
در خصوص فرد معرفى شده است و وزارت کشور همه 
اقدام هاى قانونى الزم در این خصوص را، پیش از این 

اجرایى کرده است.

به گزارش روابط عمومى شرکت آب و فاضالب 
روســتایى اســتان اصفهان، به پیشــنهاد امور 
ایثارگران و تصویب هیئت مدیره این شــرکت، 
مجتمع آبرســانى به 41 روســتاى شهرســتان 
تیران و کــرون با عنــوان «مجتمع آبرســانى 
شهید مدافع حرم محســن حججى» نامگذارى 

شد.
محمدحسین قرائتی مدیرعامل شرکت آبفار استان 
اصفهان با اشاره به شهادت شــهید مدافع حرم، 
«محسن حججى» گفت: شهید حججى، نمادى 
از مقاومت در عصر ماســت که دین خودش را به 

انقالب، اسالم و رهبرى ادا کرد.
وي بــا تاکید بر حضور کارکنان این شــرکت در 
مراسم تشــییع پیکر مطهر این شــهید واالمقام 
گفت: به منظور پاسداشــت مقام واالى شهداى 
مدافع حــرم و تجلیل از مجاهدتهــا و ایثارگرى 

شهید حججى ، با موافقت اعضاى هیئت مدیره 
شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان، 
مجتمع آبرسانی 41 روستایی شهرستان تیران و 
کرون به نام شــهید مدافع حرم محسن حججی 

نامگذاري شد.
مجتمع آبرســانى به 41 روســتاى شهرســتان 
تیران و کرون، شــامل 160 کیلومتر خط انتقال، 
300 کیلومتر شــبکه توزیع، 6 ایســتگاه پمپاژ، 
6 حلقــه چــاه و 12000 مترمکعــب مخــازن 
ذخیره ، به عنــوان بزرگترین مجتمع آبرســانى 
روستایى غرب اســتان اصفهان، آب شرب بیش 
از 45 هزار نفر از روستائیان غرب استان اصفهان 

را تامین میکند.
گفتنى است شهرستان تیران و کرون، در مجاورت 
شهرستان نجف آباد زادگاه شهید محسن حججى 

واقع شده است.

سردار دهقان:

باغ موزه دفاع مقدس به نتیجه خواهد رسید مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان خبر داد :

نامگذارى بزرگترین مجتمع آبرسانى 
روستایى غرب استان اصفهان به نام شهید حججى

جزئیات 
دیدار نمایندگان 
اصفهان با 
محسنى اژه اى

ســفیر تایلند در ایران خواســتار توسعه همکارى 
اقتصادى و فرهنگى و تجارى با اصفهان شد.

سفیر تایلند در ایران در دیدار با رئیس اتاق بازرگانى 
اصفهان با اشاره به آمادگى ســفارت تایلند براى 
برقرارى روابط تجــارى بین اصفهــان و تایلند 
گفت: آشــنایى بازرگانان با ظرفیت هاى موجود 
مى تواند سطح همکارى هاى اقتصادى دو طرف 

را افزایش دهد.   
کاالیانا ویپاتى پومى پراتس حضور پیروان ادیان 
الهى در اصفهان را نمونه موفق همزیستى مسالمت 
آمیز ادیــان دانســت و افزود:فعالیت کلیســاها، 
کنیسه ها و آتشکده هاى زرتشتى در کنار مساجد 

نمونه اى کم نظیر در سطح جهان است. 
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان نیز در این دیدار با بیان 
اینکه اصفهان مرکز گردشگرى سالمت ایران به 
شمار مى آید، گفت: گردشگران سالمت تایلندى 
مى توانند از مراکز درمانى پیشــرفته اصفهان با 
کمتریــن هزینه براى درمان بیمــارى هاى خود 

استفاده کنند. 
 عبدالوهاب سهل آبادى  حضور دانشجویان تایلندى 
در اصفهان را فرصت مناسب براى آشنایى آنان با 
فرهنگ و جاذبه هاى تاریخى این شــهر دانست 
گفــت: مراکز آمــوزش عالى اصفهــان پذیراى 
دانشجویانى از برخى از کشــورهاى دنیا از جمله 
تایلند هســتند و امیدواریم جذب دانشجویان به 

دانشگاه ها روند رو به رشدى داشته باشد. 
وى با بیان اینکه محصوالت کشــاورزى استان 
اصفهان، یکى دیگر از مزیت هاى برجسته استان 
اصفهان اســت گفت: اصفهان و تایلند در بخش 
محصوالت کشــاورزى از جمله سیب مى توانند 

مبادالت گسترده اى با هم برقرار کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان 
گفت: در ســال جارى احتمال رونق بیشــتر در خرید و 
فروش ساختمان هاى تا 300 میلیون تومان در اصفهان 

وجود خواهد داشت.
على عموشاهى اظهار داشــت: با توجه به رکودى که در 
صنعت ساختمان وجود دارد مشــکالت زیادى در این 

صنعت ایجاد شده است.
وى افزود: صنعــت ســاختمان بالغ بــر 500 صنعت 
زیرمجموعه دارد، بنابراین شاخص اقتصادى هر کشور 
براساس صنعت ساختمانى آن کشور سنجیده مى شود و 
در کشور ما پول پربهره به بازار تزریق شده و مردم رغبتى 
براى ســرمایه گذارى در کار تولیدى و صنعتى ندارند و 

ترجیح مى دهند تا در بانک سپرده گذارى کنند.
وى اضافه کرد: بافت فرســوده اصفهــان ویژگى هاى 
خاص خود را دارد و میراث فرهنگــى محدودیت هایى 
را براى ســرمایه گذاران ایجاد کرده که آنان انگیزه اى 
براى ســرمایه گذارى هاى کالن در بافت فرسوده این 

شهر ندارند.
رئیس ســازمان نظام مهندســى ســاختمان اســتان 
اصفهــان بیــان داشــت: براســاس پیش بینى هاى 
ســازمان نظام مهندســى و کیفیت مصالــح موجود، 
عمــر مفیــد ســاختمان ها در اصفهان درحــدود 50 
سال اســت ولى ممکن است برخى از ســاختمان ها با 
توجه به کیفیت ســاخت تا 200 ســال هم عمر داشته

باشند.

***
عموشاهى تصریح کرد: پروانه هاى ساختمانى صادرشده 
در اصفهان طى سال هاى گذشــته بالغ بر 12 میلیون متر 
مربع بوده که این آمار به شــش میلیون متر مربع کاهش 
یافته است و در ســال جارى احتمال رونق بیشتر در خرید 

و فروش ساختمان هاى تا 300 میلیون تومان در اصفهان 
وجود خواهد داشت.

رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان با 
بیان اینکه سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان 
سه هزار و 967 عضو دارد، متذکر شد: سازمان نظام مهندسى 

صرفاً بر نقشه و مشــخصات مورد تأیید شهردارى نظارت 
مى کند و اگر خالف طرح ناظر باشد بالفاصله به شهردارى 
گزارش دهى خواهد کرد. وى افزود: سازمان نظام مهندسى 
منفعتى در خصوص گرفتن ســقف اضافه براى ســاخت 

ساختمان ها ندارد که بخواهد زیرمیزى بگیرد.

توسعه همکارى 
رونق خرید و فروش ساختمان هاى تایلند با اصفهان

 تا سقف 300 میلیون تومـان در اصفهـان
 صدور پروانه  ساخت، 50 درصد کاهش یافته است

رئیس مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهان با اشــاره 
به دیــدار نمایندگان اســتان اصفهان با حجت االســالم 
والمسلمین محســنى اژه اى معاون اول و سخنگوى قوه 
قضائیه گفــت: مشــکالت مالباختگان مؤسســات مالى 
اعتبارى و همچنین موضوعــات قضائى از جمله ضرورت 
جلوگیــرى از اطاله دادرســى در این نشســت بررســى

 شد.
حجت االسالم و المسلمین ســید ناصر موسوى الرگانى، 

نماینده فالورجان در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه 
در این جلسه در خصوص مســائل قضائى استان اصفهان 
گفتگو شد، اظهار داشت: ضرورت رسیدگى به پرونده ها در 
اسرع وقت، جلوگیرى از اطاله دادرسى، رفع مشکالت ادارى 
و کمبود نیرو در بخش ادارى و قضائى از جمله موضوعات 

مطرح شده در این نشست بود.
این عضو کمیســیون اقتصادى مجلس خاطر نشان کرد: 
نداشــتن قاضى، دادیار و بازپرس به اندازه کافى در استان 

اصفهان و شهرســتان ها یکى از مشکالت اصلى قضائى 
در استان اســت که نمایندگان خواســتار حل این مسئله 

شدند.
حجت االسالم و المســلمین موسوى الرگانى اضافه کرد: 
همچنین مشــکل مؤسســات مالى و اعتبارى و به ویژه 
تحصنى که مالباختگان در جلوى مؤسســات و اطراف قوه 
قضائیه دارند، یکــى دیگر از مباحث مطرح شــده در این 

نشست بود.

اطالعیه وزارت کشور
 درباره صدور حکم شهردار اصفهان
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اهداى نشان طالى قاره کهن به 
خانواده شهید حججى

قهرمان نصف جهان نشان طالى قاره کهن را به خانواده 
شهید حججى تقدیم کرد.

سهراب مرادى، ملى پوش دسته 94کیلوگرم وزنه بردارى 
و برنده مدال طالى مسابقات داخل سالن آسیا و رکورد دار 
جهان، نشان طالى خود را به خانواده شهید مدافع حرم، 

محسن حججى تقدیم کرد.
سهراب مرادى در رقابت هاى داخل سالن آسیا در حرکت 
یک ضرب وزنه 185کیلوگرم، در دو ضرب 228کیلوگرم 
و در مجموع 413کیلوگرم را باالى سـر بـرد و مجموع 
رکورد جهان را در این دسته بعد از 18سال یک کیلوگرم 

افزایش داد.

حضور وزیر جهاد کشاورزى 
در مراسم تشییع

 حجت االسالم والمسلمین سـیدمحمد على شهیدى، 
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران 
به نمایندگى از رئیس جمهـور و اعضاى هیئت دولت در 
مراسم تشییع پیکر شـهید مدافع حرم محسن حججى 
در تهران حضور یافتند. همچنین وزیر جهاد کشاورزى 
امروز در مراسم تشییع و خاکسپارى این شهید واالمقام 

در  شهرستان نجف آباد شرکت مى کند.

اجزاى بدن 
شهید محسن حججى پیدا نشد

معاون هماهنگ کننده نیروى زمینى سـپاه علت تأخیر 
انتقال پیکر شهید حججى به کشـور را تالش براى پیدا 

کردن اجزاى جدا شده از پیکر این شهید عنوان کرد.
 سـردار  على اکبر پورجمشـیدیان اظهار داشـت: گروه 
تروریستى داعش در نهایت بى حرمتى به پیکر این شهید، 
دسـت ها و سـر او را از پیکر جدا کرده بود و مـا در پى آن 

بودیم تا بتوانیم این اجزا را به پیکر شهید اضافه کنیم.
وى افزود: اما پس از آنکه منطقه شهادت شهید حججى 
به دسـت رزمنـدگان مقاومت اسـالمى افتـاد و به رغم 
کاوش هاى صورت گرفته، موفق به انجام این کار نشدیم 
و با توجه به نزدیکى ایام محرم و عاشوراى حسینى بنا بر 
این شد تا پیکر این شهید در این ایام به کشور منتقل شود.

برپایى ایستگاه صلواتى 
فرهنگى با نام شهید حججى 

رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرستان نطنز 
گفت: به منظور پاسداشـت یاد و خاطره سـردار بى سـر 
اسالم، ایستگاه صلواتى فرهنگى با نام شهید مدافع حرم، 
محسن حججى در جوار کانون فرهنگى- تربیتى شهید 

مطهرى نطنز برپا شده است.
على مشربى افزود: در ایستگاه صلواتى فرهنگى شهید 
حججى نطنـز، از عابـران و شـهروندان بـا برنامه هاى 
مختلف و متفاوت نظیر مسـابقات فرهنگـى و مذهبى 
روزانه، نقاشى کودکان با اهداى جایزه، زندگینامه یاران 
و اصحاب امام حسـین(ع)، ایجاد فضایى آموزشى براى 
کودکان پیرامون سیره اهل بیت(ع) و محرم، مسابقات 
دلنوشته، دعاى کودکانه و اهداى جوایز، ارائه برنامه هاى 
مذهبى تلفن همراه، ارائه گلچینى از نوحه و روضه، ارائه 
سـخنرانى هاى مذهبى و فرهنگى، ثبت نـام افتخارى 
متقاضیان دفاع از حرم و ده هـا برنامه فرهنگى دیگر به 

صورت صلواتى پذیرایى مى شود.

آماده باش آتش نشانى 
براى مراسم تشییع

مدیر عامل سـازمان آتش نشـانى شـهردارى اصفهان 
از آماده باش نیروهاى آتش نشـانى بـراى تأمین ایمنى 

مراسم تشییع شهید حججى خبرداد.
بهزاد بزرگزاد اظهار داشـت: در این راسـتا چهار دستگاه 
خودرو، گشـت هاى موتورسـوار و افسـران کشیک در 

آماده باش هستند.
مدیر عامل سـازمان آتش نشـانى شـهردارى اصفهان 
خاطرنشـان کرد: براى ارتقاى ایمنى شرکت کنندگان 
مراسم تشـییع این شـهید بزرگوار، تعدادى از نیروهاى 
سازمان آتش نشانى اصفهان به همراه دو خودروى آتش 

نشانى به شهر نجف آباد اعزام مى شوند.

خبر

امام جمعه اصفهــان گفت: تمام ایــران حرم حضرت 
زینب(س) اســت و کســانى که با عنوان دفاع از حرم 
حضرت زینب (س) دفاع مى کننــد در واقع از حرم اهل 
بیت(ع) دفاع مى کنند و خلوص نیت شهید حججى او را 

در میان مردم محبوب کرد.
آیت ا... یوســف طباطبایى نژاد اظهار داشت: به کورى 
چشم دشمنان، بعد از انقالب و بعد از جنگ این انسان ها 
رشد کردند و براى ما افتخار هستند، تک تک شهدا براى 
ما ارزشمند هستند و فقط شهید بزرگوار محسن حججى 
نیســت. اینها را باید براى جوانان بگوییم و این همان 

رویشى است که مقام معظم رهبرى مى فرمایند.

وى ادامه داد: تمام شهداى مدافع حرم مهم هستند اما چند 
نکته در شهید حججى وجود دارد که سبب شده است این 
هیجان در کشور ایجاد شود که یکى از آنهاخلوص نیت 

است که سبب شد این شهید در دل همه جا گیرد.
آیت ا.... طباطبایى نژاد بیان داشت: رهبرى در سخنرانى 
خود اسم شــهید حججى را آوردند و شهید حججى را 
نمونه اى درخشــان از رویش هاى اســالمى و انقالبى 
دانستند و فرمودند:«شهید حججِى عزیز در دنیایى که 
روزنه هاى اغواگر صوتى و تصویرى فراوانى وجود دارد، 
چنین درخشید و خداوند او را همچون حجتى در مقابل 

چشم همگان قرار داد.»

خدمات شرکت اتوبوسرانى اصفهان براى سرویس دهى به 
شهروندان در مراسم وداع، تشییع و تدفین شهید حججى 

تشریح شد.
محمدعلى احمدى، مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانى 
اصفهان گفت:  سرویس دهى در مسیرهاى 25 گانه مراسم  
وداع با شهید حججى در اصفهان با به کارگیرى 400 دستگاه 
انجام مى شــود. وى تأکید کرد: در روز پنج شنبه(امروز) از 
ساعت 6و45دقیقه صبح ناوگان اتوبوسرانى از مبادى میدان 
جمهورى اسالمى، میدان امام حسین(ع) و میدان آزادى به 
سمت شهر نجف آباد با 150 دستگاه اتوبوس آماده انتقال 
تشییع کنندگان در این مراسم با شکوه خواهند بود. وى ادامه 

داد: همچنین سرویس بازگشت پس از مراسم از نجف آباد به 
سمت اصفهان برقرار است.

1_ مسیرهاى منتهى به میدان احمدآباد
میدان جمهورى اســالمى، میدان 25 آبان، میدان قدس، 

میدان بزرگمهر، میدان آزادى، میدان 9 دى، پل یزدآباد.
2_مسیر هاى منتهى به میدان امام حسین(ع)

ملک شهر، شهرك ولیعصر(عج)، شهرك جانبازان، خیابان 
آتشگاه، خمینى شــهر، صفه، میدان آزادى، میدان ارتش، 

حکیم نظامى، خیابان توحید.
3_مسیر هاى منتهى به میدان امام على(ع)

خوراسگان، خیابان تاالر، خیابان خواجه عمید، کردآباد.

سرویس دهى ویژه 
اتوبوسرانى به تشییع کنندگان

خلوص نیت شهید حججى، او 
را در میان مردم محبوب کرد

 رئیس کمیته اطالع رسانى مراسم تشییع شهید حججى 
گفت: مراســم خاکســپارى و نماز میت به امامت آیت ا... 
ناصرى بر پیکر شهید اقامه مى شود که تا اذان ظهر ادامه 

خواهد داشت.
مهدى رشیدزاده در این خصوص گفت: در همه نقاط شهر 
نجف آباد پارکینگ هایى پیش بینى شده است و تا آخر وقت 
امروز شــهروندان از تردد در مسیرهاى ورودى و خروجى 
میدان بسیج تا گلزار شهداى نجف آباد خوددارى کنند. وى 
با بیان اینکه عبور و مرور وسایل نقلیه شخصى براى عبور 
در خیابان امام(ره) شرقى، شــریعتى شرقى، 17 شهریور 
شرقى و قدس شرقى نجف آباد ممنوع است، تصریح کرد: 
امنیت برگزارى مراسم نیز با تمهیدات کمیته امنیت توسط 
نیروى انتظامى، نیروهاى امنیتى سپاه و... تأمین خواهد شد.

 تابلوى نگارگرى «فرزند ایران» به نام شــهید محســن 
حججى در حوزه هنرى اصفهان رونمایى شد.

همزمان با ورود پیکر شهید محسن حججى، تابلوى فاخر 
نگارگرى «فرزند ایران» از آثار اســتاد رضا بدرالسماء در 

حوزه هنرى استان اصفهان رونمایى شد.
 استاد بدرالســماء در این مراسم ضمن ارائه توضیحاتى از 
مفاهیم ارزشمند این اثر فاخر افزود: چندى پیش در دیدارى 
که با مقام معظم رهبرى داشتم به ایشان اعالم کردم ان 
شاءا... اثرى را در خصوص شهداى مدافع حرم درآینده ارائه 
خواهم داد. ایشان نیز با تأیید و تحسین خود در این راه براى 
بنده آرزوى موفقیت کردند. پس از شهادت شهید محسن 
حججى، کار تابلوى «فرزند ایران» را با تصویرى از شهید 

حججى آغاز کردم که طى روزهاى اخیر پایان یافت.

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: پلیس براى 
برقرارى نظم در مراسم شهید حججى، ترافیک را در طول 

مسیر تشییع شهید در نجف آباد کنترل خواهند کرد.
سرهنگ حسین حسین زاده پیرامون اجراى محدودیت هاى 
ترافیکى مراسم استقبال از پیکر شهید حججى اظهار داشت: 
تأمین مسائل امنیتى براى استقبال از پیکر شهید حججى 
مربوط به سپاه است و مسائل انتظامى و ترافیکى در اختیار 
نیروى انتظامى است که براى تحقق آن برنامه ویژه اى در 
اصفهان و نجف آباد داریم. وى با بیان اینکه از تمام استعداد 
نیروها براى تأمین امنیت استفاده خواهد شد، بیان داشت: 
محدوده ترافیکى در برخى مناطق شهر از جمله خیابان هاى 
اطراف میدان امام(ره) و خیابان فردوسى به صورت موقت 

اعمال مى شود.

فرمانده نیروى قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
گفت: انسان انقالبى با شهادت خود یک ملت را سربلند 

مى کند و شهید حججى نمونه بارز آن بود.
سردار قاسم سلیمانى نحوه شهادت شهید حججى را 
نمونه اى از واقعه عاشــورا دانست که این همه شور و 
تحول در کشور ایجاد کرد. وى  گفت: شهید حججى 
فقط شهید نشد بلکه ترسیم خط کرد و این چیزى است 

که از مکتب عاشورا فرا گرفته بود.
سردار ســلیمانى در ادامه از برخى سخنان غیرواقعى 

درباره دوران دفاع مقدس و زیرسئوال بردن امام(ره) در 
جامعه ابراز تأسف کرد و افزود: ببینیم رهبر انقالب به 
آن دوران چگونه نگاه مى کنند؛ اصرار ایشان بر تبیین 

معارف جنگ و نه سخن درباره شبهه هاست.
سردار سلیمانى تأکید کرد: رهبر معظم انقالب از ادبیات 
دفاع مقدس حمایت و ترویج مى کنند اما برخى افراد 
با اغراض سیاسى شبهاتى را مطرح مى کنند که اصًال 

جاى پرداختن ندارد.
سردار ســلیمانى، تقویت بى نظیر الیه هاى دینى و 

ارزشى جامعه  را تأثیر دیگر دوران دفاع دانست و اضافه 
کرد: دفاع مقدس جامعه ما را به سرعت به جامعه اى 

دینى تبدیل و آن را احیاى جمعى کرد.
فرمانده نیروى قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
با تبیین نقش محورى اصفهان در دوران دفاع مقدس 
گفت: اصفهان، نقش محورى و کلیدى در اداره جنگ 
داشت و این استان در ابعاد گوناگون ستون فقرات دفاع 

مقدس بود.
ســردار ســلیمانى نقش  اول محوریت اصفهان را در 

دوران جنگ به دلیل حجم حضــور، ایثار و فداکارى 
که بیشترین شهید را تقدیم کرد دانست و اضافه کرد: 
نقش کلیدى دیگر اصفهان  در اداره جنگ تحمیلى بود.

سردار سلیمانى افزود: قدرت جمهورى اسالمى قدرت 
دینى، معنوى، مردمى و بومى است که شکست ناپذیر 
است و در دل ها جا دارد. وى تصریح کرد: این قدرت 
برخاسته از چیزى است که دشمن امکان مواجهه با آن 
را ندارد و ناشى از منطق سیاسى ماست که مهمترین 

آن دفاع از مظلوم در برابر ظالم است.

شهادت «محسن حججى» نمونه اى از واقعه عاشوراست

مســئول کمیته تشکل هاى مردمى ســتاد تشییع شهید 
حججى گفت: تاکنون براى اسکان میهمانان مراسم تشییع 
و تدفین شهید حججى حدود 14 حسینیه، 140 منزل، حدود 
48 مدرسه آماده شــده و همه مراکز اجتماعى شهرستان 
آماده پذیرایى از میهمانانى هســتند که در شهر نجف آباد 

براى این مراسم حضور پیدا مى کنند.
حســن قیصرى درباره نحوه اطالع رســانى به مهمانان 
از محل هاى اســکان نیز افزود: براى این منظور کمیته 
اسکان مراسم تشییع در نظر گرفته شــده که در نزدیک 
محل برگزارى مراسم تشییع مستقر است و با اطالع رسانى 
صورت گرفته در مراسم تشییع میهمانان مى توانند به کمیته 
اسکان مراجعه کنند و در بخش هاى مختلفى که پیش بینى 
شده مستقر شوند که تا این زمان تقاضاهایى از شهرهاى 

قم، همدان و شیراز براى اسکان به دست ما رسیده است.
مســئول کمیته تشکل هاى مردمى ســتاد تشییع شهید 
حججى درباره برنامه هاى مراسم تشییع نیز بیان داشت: در 
روز تشییع مراسم(امروز) مداحى و سخنرانى در میدان بسیج 
انجام مى شود و بعد در طول مسیر برنامه عزادارى در نظر 

گرفته  شده که تا محل جنت الشهداى نجف آباد که محل 
دفن شهید است ادامه دارد.

قیصرى درباره پیش بینى تعداد شــرکت کنندگان در این 
مراسم نیز افزود: با توجه به برنامه ریزى هایى که توسط مردم 
و مسئوالن براى این مراسم دیده شده پیش بینى بیش از 
500 هزار جمعیت است که امیدواریم با تالش هاى یک 

ماهه این مراسم در شأن این شهید برگزار شود.
وى در ادامه خاطرنشان کرد: از ابتداى اعالم مراسم تشییع 
که در مرحله اى به تعویق افتــاد، تعداد 12 کمیته فعال در 
شهرستان نجف آباد تشکیل شد و براى این مراسم تعداد 
44 موکب در طول مسیر تشییع و در ورودى هاى شهر به 

صورت پراکنده برنامه ریزى شده است.

اقامه نمازآیت ا...ناصرى 
بر پیکر شهید حججى

تابلوى «فرزند ایران» 
با تصویر شهید حججى

اعمال 
پیش بینى حضورمحدودیت هاى ترافیکى

 500 هزار نفر در مراسم 
تشییع پیکر شهید حججى

فردا؛ بزرگداشت شهید حججى در 
حسینیه فاطمه الزهرا(س) 

        سردار سالمى 
         سخنران مراسم تشییع شهید حججى 

مردم اســتان در ایام عزادارى 
سرور و ساالر شــهیدان میزبان 
مســافر دلداده اى هســتند که 
خالصانه پاى، در راه رسیدن به 

رستگارى گذاشت.
مســئول کمیته هاى مردم نهاد 
ستاد تشییع شهید حججى گفت: 
در حال حاضر مــردم نجف آباد 
بــراى پذیرایــى از مهمانــان 
آمادگــى کامل دارنــد و در این 
راستا 50موکب با اســتقرار در 
مسیر تشییع شهید، فعالیت خود 

را براى پذیرایى از شرکت کنندگان درمراسم آغاز کرده اند.
حسن قیصرى اظهار داشت: عالوه برخدمات رفاهى وفرهنگى موکب ها، بیش از 150منزل براى پذیرایى 

از میهمانان و پذیرایى ویژه اى در حسینیه ها و منازل در نظر گرفته شده است.
وى با اشاره به برگزارى مراسم وداع با شهید حججى در روز پنج شنبه گفت: این مراسم از ساعت 8 از میدان 
بسیج تا میدان آزادگان این شهر برگزار و پیکر شــهید در یادمان جنت الشهداى نجف آباد به خاك سپرده 

مى شود.
قیصرى افزود: مراسم بزرگداشت شهید هم جمعه از ساعت6 بامداد تا قبل از نماز جمعه در حسینیه فاطمه 

الزهرا(س) در کمربند شمالى نجف آباد، جنب مرکز فرهنگى شهید کاظمى برپا مى شود.

مسئول کمیته اطالع رسانى و تبلیغات مراسم تشییع شهید حججى گفت: مراسم تشییع شهید حججى روز 
پنج شنبه(امروز) از ساعت 8 صبح در میدان بسیج این شهر آغاز خواهد شد و سردار سالمى، جانشین فرمانده 

سپاه سخنران این مراسم خواهد بود.
مهدى رشید زاده افزود: سردار سالمى، جانشین فرمانده سپاه سخنران و میثم مطیعى و سیدرضا نریمانى 

از مداحان این مراسم خواهند بود.
رشــیدزاده همچنین از برنامه ریزى صورت گرفته براى اجراى برنامه توسط محمد رحمان نظام اسالمى 
از مجریان صدا و سیما خبر داد و افزود: با توجه به مسدود شدن تمامى مسیرهاى منتهى به محل برنامه، 
شهروندان نجف آبادى بهتر است از وسایل نقلیه شخصى استفاده نکنند تا امکان بهترى براى استفاده از 

برنامه ها داشته باشند.
وى ادامه داد: در چندین نقطه در اطراف محل برگزارى مراسم، مکان هاى ویژه اى به عنوان پارکینگ در 

نظر گرفته شده و اتوبوس هاى شرکت واحد از این نقاط، شرکت کنندگان را به مراسم تشییع مى رسانند.

شهید مدافع حرم، محسن حججى، دلنوشته اى را در محرم 
سال گذشته خطاب به معبود خویش نوشته است.

در ادامه دلنوشته شهید حججى را مى خوانید:
خدایا، تو را به ُمحَرم حسین(ع) مرا هم َمحَرم کن...

یا رب الحسین علیه السالم
خدایا، چندى اســت عقده دل پیش تو باز نکرده ام و باز به 
لطف شما فرصتى مهیا شد...خدایا؛ محرم حسین(ع) رسید... 
تاسوعا رسید... عاشورا رسید... محرم ره به اتمام است و من 
هنوز...خدایا؛ چه شده است؟ مگر چه کرده ام که اینگونه باید 

رنج و فراق بکشم؟
خدایا، مى دانم... مى دانم روســیاهم، پرگناهم...اما... تو را 
به حسین علیه الســالم... تو را به زینب سالم ا... علیها... تو 
را به عباس علیه السالم...خدایا... دیگر بس است... اصًال 
بگذار اینگونه بگویم... غلط کردم. خدایا... بگذر... بگذر از 
گذشته ام. ببخش...باور ندارم در عالم کبریایى تو گنهکاران 

را راهى نباشد.
یا اله العالمین...

ببخش آن گناهانى را که از روى جهالت انجام داده ام.
ببخش آن خطاهایى را که دیدى و حیا نکردم.

خدایا، تو را به ُمحَرم حسین علیه السالم مرا هم َمحَرم کن...
این غالم روسیاه پرگناه بى پناه را هم پناه بده...

خدایا، یکسال گذشت و من کل سال را تنها با خاطرات همان 
چند روز جهاد گذراندم...

زنده ام به امید دوباره رفتن...
مپسند... مپسند که اینگونه رنج بکشم...

سینه ام دیگر تاب ندارد...
مگر چند نفر شوق رفتن دارند؟

یعنى بین این همه خوبان، روسیاهى چون من راه ندارد؟
مگر جز این اســت که حســین(ع)، هم عباس(ع)را برد و 
هم ُحر را... مگر جز این اســت که هم حبیب روسفید شد 

و هم جْون...
خدایا، اگر شوقى هست، اگر شــجاعتى هست، اگر روحم 
به تکاپو افتاده اســت براى رفتن همه و همه به لطف تو 
بوده و بس...مى توانســتى مرا هم در این دنیا غرق کنى...

مى توانستى مرا هم آنقدر سرگرم دنیا کنى که فکر جهاد هم 
نباشد جه برسد به رفتن...

مى توانستى آنقدر وابسته ام کنى که نتوانم از داشته هایم دل 
بکنم...اما خدایا، از همه چیز دل بریده ام...

از زن و فرزندم گذشتم...
دیگر هیچ چیز این دنیا برایم ارزشى ندارد جز آنچه مرا به 

تو برساند...
خدایا، من از همه چیز این دنیا گذشتم تو نیز از من بگذر...

و این همه را فقط از لطف تو مى دانم...
پس: اى که مرا خوانده اى؛ راه نشانم بده ...

حججى

دلنوشته شهید محسن حججى در محرم سال گذشته

از همه چیز این دنیا گذشتم



0606آگهىآگهى 3049 سال چهاردهمپنج شنبه   6 مهر  ماه   1396

مزایده
 در پرونده کالسه 950397 اجرایى و به موجب دادنامه 812-95 صادره از شعبه سوم 
عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى مجیدرئوفى محکوم اســت به پرداخت 124 
عدد سکه تمام بهارآزادى و 150 مثقال طالى ساخته شده و کمک هزینه حج عمره 
به مبلغ 20 میلیون ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم 
له و مبلغ 1/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشــناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى مهندس على صابرى هارونى به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: یک دستگاه خودرو سوارى وانت نیســان بشماره انتظامى 299ج78ایران23 
مدل 72 خودروى فوق مســتعمل و از رده خارج باتوجه به عمــر کارکرد باالى 20 
سال به مبلغ 45/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/07/29 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به 
فروش میرسد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکــرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به 

عمل آورد.م الف: 6066 مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 7/182 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان بانک انصار دادخواســتى به خواســته الــزام خواندگان بــه مطالبه مبلغ 
120/000/000 ریال به طرفیت خواندگان 1.اکرم کاظمى شــیخ شــبانى 2.زهرا 
باستانى به شوراى حل اختالف شــعبه دوم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شــماره 612/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/09 
ساعت 11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6065 شعبه 2 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 7/183 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973731001119 شماره پرونده: 9609983732100488 و 
9609983732100489 شماره بایگانى شعبه: 960303 و 960300 شاکى: محمد 
مؤذنى فرزند مهدى با وکالت خانم اکرم شــاپورى ارانى فرزند ابراهیم به نشــانى 
اصفهان- نجف آباد- خ شریعتى نرســیده به چهارراه اهللا اکبر روبروى میوه فروش 
ولیعصر سمت چپ متهم: رامین حدادى فرزند على به نشانى مجهول المکان اتهام: 
کالهبردارى. دادگاه با اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه درخصوص اتهام رامین حدادى فرزند على دایر بر کالهبردارى بااین توصیف 
که متهم با فریب شــاکى مبنى براینکه برنده جایزه شده است اطالعات حساب وى 
را اخذ و نسبت به برداشت از حساب شــاکى آقاى محمد موذنى شده است دادگاه با 
مالحظه محتویات پرونده و استعالمات انجام شــده ازبانک مربوطه و احراز انتقال 
وجوه به حســاب متهم ارتکاب بزه توسط متهم را محرز دانســته لذا باستناد به ماده 
71 قانون مجازت اسالمى بخش تعزیرات الحاقى 88/3/5 (جرایم رایانه اى) متهم 
رابه تحمل پنج سال حبس و ســى میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت 
و رد مبلغ 229/892/327 ریال درحق شــاکى محکوم مى کند. راى دادگاه ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن  ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان است. م الف: 6064 

اسحاقیان- رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد / 7/184 
اجراییه

 شماره 236/95 ش ح11 به موجب راى شــماره 337 تاریخ 96/03/18 حوزه 11 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه الهام 
رضایى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/085/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر 
و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/02/27 لغایت اجراى حکم و همچنین 
محکوم علیه اجرایى محکــوم به پرداخت 400/000 هزارتومان بعنوان نیم عشــر 
دولتى مى باشد. محکوم له آسیه رمضانى به نشــانى نجف آباد خ امام باهنر مرکزى 
کوى شــهید مدنى کدپ8513613886. ماده 34قانون اجــراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6060 شعبه 

11شوراى حل اختالف نجف آباد /7/185 
اجراییه

 شــماره 773/91 ش ح 3 به موجب راى شــماره 182 تاریخ 92/02/26 حوزه 3 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مجید 
افشارى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 3/100/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 35/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى ازباب تسبیب و 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 90/10/28 لغایت اجراى حکم درحق محکوم له حمید 
منتظرى به نشــانى نجف آباد خ منتظرى جنوبى کوچه شــهیدرضاجاللى پ1282 
کدپ8518796751 مى باشــد و پرداخت نیم عشــر 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 اســتیفاء 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: 6058 

شعبه 3 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/186 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مریم رضائى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده بــه طالق به طرفیت 
خوانده علیرضا بویراحمدى به شــوراى حل اختالف شعبه اول شهرستان نجف آباد 
تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 903/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/08/15 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6056 

شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد /7/187 
اجراییه

 شــماره 1213/95 ش ح8 به موجب راى شــماره 299 تاریخ 96/04/17 حوزه 8 
حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه فرزانــه نمازى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
14/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/200/000 ریال بابت هزینه هاى 
دادرســى و ابطال تمبر ازباب تسبیب و نیز پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 
95/09/17  (ثبت دادخواســت) لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه 
و وصول میگردد در حق خواهان صادر و نیم عشــر دولتى. محکوم له احمد معینى 
به نشانى گلدشت خ امام بن بست شهید انتشــارى درب آخر.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 اســتیفاء 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: 6054 

شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /7/188 
اجراییه

 شــماره 179/96 ش ح5 به موجب راى شــماره 179 تاریــخ 96/03/20 حوزه 5 
امیرآباد شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه احمداکبرزاده به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هفت 
میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و شــصت و پنج هزار تومان بابت 
هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 95/04/26 لغایت اجراى حکم 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفــه درحق محکوم له اجرایى آقاى مجتبى ســفرى با 
وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشــانى صالح آباد بلوارمنتظرى کوى شهید سلیمان 
عباســى پالك2  و پرداخت مبلغ ســیصد و پنجاه هزار تومان بابت نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت. 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6049 شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 7/189 
ابالغ راى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آبــاد کالســه پرونده:773/96 شــماره 
دادنامه:1224-96/06/22 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشــانى: صالح آباد بلوارمنتظرى جنوبى کوى 
شهید سلیمان عباســى پالك2 وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى نجف آباد خ 
امام کوى ارشاد کوچه ش احمد موحدى خوانده: محمدرضا حاجى هاشمى به نشانى 
مجهول المکان بخواســته: مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا 
درخصوص دعوى مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت محمدرضا حاجى 
هاشمى به خواسته مطالبه وجه حواله شــماره 190462 مورخ 95/05/05 بانضمام 
هزینه هاى دادرســى و خســارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول 
مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور 
خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا 
بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 
و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ هفتاد و یــک میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ صد و شصت و چهار هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه از مورخ 95/05/05 (برگشت چک) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون 
وکال درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
درمحاکم عمومى دادگسترى شهرســتان نجف آباد  مى باشد. م الف: 6050 قاضى 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/190 
ابالغ راى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آبــاد کالســه پرونده:991/96 شــماره 
دادنامه:1186-96/06/14 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشــانى: صالح آباد بلوارمنتظرى جنوبى کوى 
شهید ســلیمان عباســى پالك2 وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى نجف آباد 
خ امام کوى ارشــاد کوچه ش احمد موحدى خوانده: عباس روشن چلشى به نشانى 
مجهول المکان بخواسته: مطالبه چک گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا 
درخصوص دعوى مجتبى ســفرى بوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت عباس روشــن 
چلشى به خواسته مطالبه جمعا مبلغ شــصت و چهار میلیون ریال بابت دوفقره چک 
بشــماره هاى 07719943 و 07719944 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت 
از اشــتغال ذمه خوانده داشــته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و 
عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه 
مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ شصت و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و پنجاه 
و پنج هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیرتادیه از تاریخ هاى 
92/02/15 و 92/11/10 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون 
وکال درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
درمحاکم عمومى دادگسترى شهرســتان نجف آباد  مى باشد. م الف: 6051  شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/191 
ابالغ راى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آبــاد کالســه پرونده:771/96 شــماره 
دادنامه:1187-96/06/15 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى به نشــانى: صالح آباد بلوارمنتظرى جنوبى کوى 
شهید سلیمان عباســى پالك2 وکیل خواهان: مجتبى حقیقى به نشانى نجف آباد خ 
امام کوى ارشاد کوچه ش احمد موحدى خوانده: احمدرضا مضفرى به نشانى مجهول 
المکان بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى 
مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى بطرفیت احمدرضامضفرى به خواسته مطالبه 
وجه دو فقره چک شماره 107397 مورخ 94/03/30 و 107398 مورخ 94/04/25 
بانضمام هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء 
اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم 
حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائــه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن 
ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 
198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ صد و پنجاه هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه از مورخ صدور چکها و حــق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال درحق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى دراین شــورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم 
عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. م الف: 6052 قاضى پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/7/192 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان عباس ره انجام به وکالت اکرم شــاهپورى دادخواســتى به خواسته الزام 
خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده محمدبابائى اشفى به شوراى حل اختالف شعبه 
یازده شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 694/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/10 ســاعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که 
با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6057 شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/193 
اجرائیه

 شــماره اجراییه:9610423731500213 شماره پرونده: 9609983731500105 
شماره بایگانى شعبه: 960106 مشخصات محکوم له: مجتبى سفرى فرزند نعمت اله 
نشانى: اصفهان-صالح آباد بلوار شــهیدمنتظرى جنوبى کوى شهید سلیمان عباسى 
پ2 مشــخصات محکوم علیه:محمدرضا یزدانى فرزند حســین به نشانى مجهول 
المکان. وکیل محکوم له: مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشــانى 
نجف آباد خیابان امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشــاد طبقه سوم واحد6. محکوم 
به: بســمه تعالى بموجب درخواســت اجراى حکم غیابى مربوطه به دادنامه شماره 
9609973731500358 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 24/800/000 
تومان بعنوان اصل خواسته و خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ هریک از چک ها تا زمان 
پرداخت و هزینه دادرسى به میزان 716000 تومان و هزینه نشرآگهى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له اجرایى و پرداخت مبلغ دوازده میلیون و چهارصد 
هزار ریال بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقــل و انتقاالت و هرنوع 
تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجــراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 

6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکــوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 

6053 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/7/194 
ابالغ راى

شماره دادنامه : 9609973656500257 – شماره پرونده : 9609983656500061 
– شماره بایگانى شعبه : 960433 – خواهان : خانم سپیده احمدى فرزند علیرضا با 
وکالت آقاى موسى بهرامى کرکوندى فرزند حسن به نشانى فالورجان بلوار بسیج رو 
به روى خیابان آیت اله شریعت ساختمان آراز طبقه چهارم (1000 متر باالتر از تامین 
اجتماعى فالورجان )و آقاى محمد اسدى اجگردى فرزند قاسم به نشانى فالورجان 
بلوار بســیج رو به روى خیابان آیت اله شریعت ســاختمان آراز جنب دفتر دانشگاه 
پیام نور طبقه چهــارم واحد 8 – خوانده : آقاى مهرداد قدیــرى حاجى آبادى فرزند 
قاسمعلى به نشانى  – خواسته ها : 1- مطالبه خسارات دادرسى 2- مطالبه وجه بابت 
... 3- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه . دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص دادخواست 
خانم سپیده احمدى فرزند علیرضا با وکالت آقایان محمد اسدى و موسى بهرامى به 
طرفیت آقاى مهرداد قدیرى حاجى آبادى فرزند قاسمعلى و به خواسته مطالبه مبلغ 
پنج میلیارد ریال وجه نقد به انضمام هزینه دادرســى و خســارت تأخیر تأدیه و حق 
الوکاله وکیل اعالم مى نماید وکیل خواهان با تقدیم دادخواست و با حضور در جلسه 
رسیدگى در دادگاه بیان داشــته که خوانده پس از جلب اعتماد موکل با خواستگارى 
از وى و به بهانه خریــد منزل براى آنها مبلغ پنج میلیارد ریــال از آنها اخذ مى نماید 
(توسط خواهان به شماره حســاب وى واریز مى گردد ) و خوانده نیز پس از دریافت 
وجه منکر هرگونه واریز گردیده است . خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهى در 
جلسه دادگاه حضور نیافته و الیحه اى نیز ارائه نداده است دادگاه از مجتمع اوراق و 
محتویات پرونده خاوسته خواهان را مطابق با واقع دانسته و از این حیث ضمن استناد 
به مواد 265 از قانون مدنى و 197 و 515 و 519 از قانون آیین دادرســى مدنى رأى 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیارد وجه در حق خواهان و نیز پرداخت 
خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و نیز پرداخت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل بر مبناى تعرفه قانونى (که اجراى احکام محاســبه مى نماید مى شود 
) صادر مى نمایــد؛ رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز نیز قابل تجدید نظر در دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان است . م الف:611 رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان فالورجان/ 7/196 
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960565 خواهان بانک قرض الحسنه رسالت دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفیت ســعید زارعى، حســین زارعى تقدیم نموده است. وقت 
رســیدگى براى مورخه 96/8/14 ســاعت 10/30 صبح تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- 
روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 
مجتمع شوراى حل اختالف- شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 20749  شعبه 6 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان /7/197
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 960455 دادنامــه: 9609976794901462- 96/6/30 مرجع 
رسیدگى شــعبه 9 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصالن اسحاقى نشانى: 
خ نشاط- کوچه هاشــم بیک شــماره 235 پ 1 خوانده: 1- مجید صالحى نشانى: 
مجهول المکان 2- احمدرضا صفائى نشانى: خ ســروش- نرسیده به میدان قدس 
نمایندگى صفایى خواســته: الزام به تحویل سند موتورســیکلت سیستم سحر مدل 
95 مقوم به یک میلیون ریال گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با اســت عانت از خداوند متعال به 
شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى 
اصالن اسحاقى فرزند شهرام به طرفیت آقاى مجید صالحى فرزند اصغر و احمدرضا 
صفائى به خواسته الزام به تحویل سند یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامى 
75746- 631 مدل 95 مقوم به یــک میلیون ریال با توجه بــه اوراق و محتویات 
پرونده و اینکه خواهان با ارائه اصل استشهادیه مورخه 96/4/10 مدعى هستند که 
یک دستگاه موتورسیکلت به شماره 75746- 631 سیستم سحر مدل 95 از خوانده 
ردیف اول خریدارى نموده و تمام ثمــن معامله هم پرداخت گردیــده و با توجه به 
مستندات ابرازى از جانب خواهان سند موتورسیکلت در سیستم راهنمایى و رانندگى 
به نام خواهان صادر گردیده ولى در حال حاضر اصل ســند در ید خوانده ردیف اول 
مى باشد و تاکنون از استرداد سند موتورسیکلت به هر دلیلى امتناع نموده که خوانده 
ردیف اول علیرغم ابالغ قانونى (نشــر آگهى) در جلسه دادرســى شرکت ننموده و 
نسبت به دعوى مطروحه خواهان ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و از طرفى خوانده 
ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادرسى صراحتًا اعالم داشــته که موتورسیکلت 
موصوف را به همراه تعدادى دیگر به خوانده ردیف اول فروخته و تمام اسناد و مدارك 
هم تحویل خوانده ردیف اول گردیده بنابراین شــورا دعوى خواهان را علیه خوانده 
ردیف اول وارد دانسته و مستنداً به مواد 10 و 35 و 220 و 221 و 223 قانون مدنى و 
198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول 
به تحویل سند موتورسیکلت شماره 75746- 631 به شماره موتور 901197- 0135 
و شماره تنه 9510296 و همچنین به پرداخت مبلغ سیصد و شصت و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى 
صادره غیابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 20 
روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محتــرم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد ضمنًا دعوى خواهان علیه خوانده ردیف دوم به استناد بند 4 ماده 84 قانون 
آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان در این خصوص صادر و اعالم مى گردد 
قرار صادره ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظــر خواهى در محاکم محترم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 20751 شــعبه نهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/199
اجراییه

شماره 1199/95 به موجب رأى شماره 246 تاریخ 96/3/21 حوزه 31 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه علیرضا میرخشتى 
نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال 
رسمى خودرو 53 533 و 59 به نام خواهان علیرضا بلندزاده فرزند محمدعلى نشانى: 
اصفهان- خ نشاط جنب اداره پست و اداره برق فروشگاه نشاط و پرداخت دو میلیون 
و پانصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشر آگهى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجــراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 
20753 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /7/201 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان زهرا چترائى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده ... بــه طرفیت خوانده 
محمدجوادنوریان فرد به شوراى حل اختالف شــعبه 8 حقوقى شهرستان نجف آباد 
تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 707/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/08/20 ســاعت 3/15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6028  

شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/203 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان مهدى جمشیدیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده ... به طرفیت خوانده 
محمدجوادنوریان فرد به شوراى حل اختالف شــعبه 8 حقوقى شهرستان نجف آباد 
تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 709/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/08/15 ســاعت 3/15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6029  

شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/204 
اجرائیه ابالغ 

شماره پرونده: 139604002004000242/2 شــماره بایگانى پرونده: 9600086 
شــماره آگهى ابالغیــه: 139603802133000029- بدین وســیله بــه آقایان 
حمیدحجتى نجف آبادى فرزند مهدى مقیم: نجف آباد-خیابان شــهدا کوى شهید 
مردانى کوچه شــهید احسن پور پالك 14 کدپســتى 8518746376، محسن امید 
قائمى فرزند بیژن و خانم هــا آزاده محمدزاده ها فرزند اصغــر و پروانه منوچهرى 
فرزند حسینعلى هرسه مقیم نجف آباد خیابان شریعتى کوچه اصفا کوچه خیام پالك 
21 کدپســتى 8514767543 که برابر گواهى مأمور مربوطه به علت نقص و عدم 
شناسایى آدرس ابالغ اجرائیه به شما امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد ابالغ میگردد 
که مدیریت شــعب بانک مهراقتصاد اســتان اصفهان به استناد ســندرهنى شماره 
32187 مورخ 93/10/14 تنظیمى در دفتر اسنادرســمى شماره 183 اصفهان براى 
وصول مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل مطلب به اضافه 
حق الوکاله درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که پس از اعطاى نیابت 
اجرایى توسط اداره اجراى اسنادرسمى اصفهان اجرائیه به کالسه 9600086 در این 
واحد مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا 
مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشــار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب 
مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام 
نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق حقوق دولتى عملیات اجرایى علیه شــما جریان 
خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشــر نخواهد شد. م الف: 6027 

فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/ 7/205 
حصر وراثت

 نگار قره چایى داراى شناسنامه شماره 1270598821 به شرح دادخواست به کالسه 
345/96 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عزت محمدهاشمى دهقى بشناســنامه 20 در تاریخ 96/03/22 اقامتگاه 
دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1-محمدرضا قره چائى ش ش 3606، (همســر متوفى) 2-نگار قره چائى ش ش 
1270598821، 3-نداقره چائى ش ش 1454، (فرزنــدان 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 شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. م الف: 6019 رئیس شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/ 7/206 
حصر وراثت

 محسن صفر نوراله داراى شناســنامه شماره 138 به شــرح دادخواست به کالسه 
680/96 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عزت سیستانى نجف آبادى بشناســنامه 21320 در تاریخ 92/01/09 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1-محسن صفر نوراله ش ش 138، 2-مجید صفر نوراله ش ش 211، 3-محمد 
صفر نوراهللا ش ش 31578، (پســران متوفى) 4-زهره صفر نوراله ش ش 1284، 
5-شهین صفر نوراله ش ش 168 (دختران متوفى)، 6-بخشعلى صفر نوراله ش ش 
738 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت 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: 6016 رئیس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 7/207 
حصر وراثت

محســن صفر نوراله داراى شناســنامه شماره 138 به شــرح دادخواست به کالسه 
679/96 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بخشعلى صفرنوراله بشناســنامه 738 در تاریخ 94/12/24 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-محسن 
صفر نوراله ش ش 138، 2-مجید صفر نورالــه ش ش 211، 3-محمد صفر نوراهللا 
ش ش 31578، (پسران متوفى) 4-زهره صفر نوراله ش ش 1284، 5-شهین صفر 
نوراله ش ش 168 (دختران 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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 6017 رئیس شعبه 

10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/208 
احضار

نظر به اینکه در پرونده کالســه 952408- متهم حسین حســینى فرزند - به اتهام 
کالهبردارى موضوع شــکایت جعفر آقایى فرزند نوروزعلى مجهول المکان اعالم 
گردیده است  لذا در اجراي ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله به نامبرده  ابالغ میگردد 
که درتاریخ96/9/5 ساعت 12صبح جهت رسیدگی به اتهام خود درشعبه 102 دادگاه 
کیفرى دو فالورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال 
الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود این آگهی بمنزله ابالغ قانونی محســوب  و 
مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد م الف 563 ابراهیمى- رئیس شعبه 102 دادگاه 

کیفرى فالورجان/ 7/209 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 922/95 شماره دادنامه: 9609976794500427 مرجع رسیدگى: 
شعبه 15 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محبوبه بهشــتى پور نشانى: اص 
منطقه صنعتى دولت آباد کوچه بهارستان 46 وکیل: داود محسنى هماگرانى نشانى: 
اص چهارباغ باال نرسیده به میدان آزادى ساختمان ماکان 2 طبقه 1 واحد 1 خوانده: 
حمید خراسانى نشــانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شــورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به 
صدرو راى مــى نماید: رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى محبوبه بهشــتى پور 
با وکالت داود محســنى هماگرانى بطرفیت حمید خراســانى بخواســته مطالبه 12 
برگ فاکتور فروش اقالم ســابنده مورد مصرف در کارخانه ســنکبرى به شــماره 
فاکتورهــاى 2746، 2754، 2830، 2854، 2892، 3064، 3583، 3699، 3333، 
3734، 3541، 3549 جمعًا به مبلغ 192/726/000 ریال بانضمام مطلق خســارات 
قانونى و خســارات تأخیر تأدیه با عنایت به محتویات پرونده و بقاء اصول مستندات 
در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و اینکه مشــارالیه هیچگونه 
دلیل و مدرك محکمه پســندى درخصــوص دعوى مطروحه مبنــى بر برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده شــورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص و مســتنداً به 
مــواد 198- 515- 519- 522 ق.آ.د.م حکــم به محکومیت خوانــده به پرداخت 
مبلــغ 192/726/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 6/020/000 ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/9/20) 
لغایت زمان وصــول در حق خواهان صــادر و اعالم میگردد راى صــادره غیابى و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از آن ظرف 
مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 
م الف: 15592 شعبه 15 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /7/211 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به اقاى غالمرضاخدابخشى خواهان قمرصفرزاده 
فرزندعبدالرحیم دادخواســتى به خواســته تقاضاى مطالبه وجه به طرفیت شما به 
شــوراى حل اختالف شهرشاهین شــهر تقدیم نموده که به کالسه410/96ش9ح 
ثبت و براى روز دوشــنبه مورخ 96/8/8 ســاعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دستور شورا به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفترشــعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شــوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:1366 دفترشعبه نهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 7/218 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابــالغ وقــت دادرســى و ضمائــم زهراحاتمیان جــزى دادخواســتى به 
خواســته مطالبه به طرفیت شــما به شــوراى حــل اختالف شاهین شــهر تقدیم 
نموده که به کالســه35/96ش5ح ثبت و بــراى مورخ96/8/10 ســاعت5عصر 
تعییــن وقت گردیده اســت. بــا توجــه بــه مجهول المکان بــودن خوانــده به 
درخواســت خواهان و به دســتور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی 
مدنی مراتب یک نوبــت در یکــی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما 
ابالغ می گــردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه 
پنجم حقوقى شــوراى حــل اختالف شاهین شــهر مراجعــه و در تاریــخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 
1392شعبه پنجم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/ 7/220 
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رئیس جمهور دستور ارزانى 
کدام کاالها را داد؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت از درخواســت رئیس 
جمهور مبنى بر رسیدگى سریع به وضعیت کاالهایى 
که بیش از 20 درصد افزایش قیمت داشته اند خبر داد 
و در این باره تأکید کرده که باید به تنظیم بازار برنج 

توجه جدى شود.
این اظهارات محمد شــریعتمدارى در حالى منتشر 
مى شود که در اخبار رسمى و سایت ریاست جمهورى 
خبرى درباره جزئیات تأکید رئیس جمهور منتشــر 

نشده است. 
اگر بانک مرکزى و آمارهاى آن را مورد اســتناد قرار 
دهیم کره پاستوریزه کاالیى است که نسبت به سال 
گذشــته 33/3 درصد افزایش قیمت داشته است. از 
سوى دیگر تخم مرغ در قیاس با سال گذشته 21/9 
درصد افزایش قیمت را نشان مى دهد. البته به استناد 
آمارهاى بانک مرکزى افزایش قیمت برنج در قیاس 
با سال گذشته تنها 2/7 درصد بوده است و این مسئله 
جاى ســئوال دارد که چگونه از دیدگاه وزیر صنعت، 
معدن و تجارت اولویت این کاال نسبت به سایر کاالها 

بیشتر محسوب مى شود.

یک سوم عسلى که مى خوریم 
قطعاً غیرطبیعى است

نزدیک به 30 درصداز عســل مصرفــى مردم دنیا 
تقلبى است.

این مطلب را رئیس کنگره جهانى عســل در ترکیه 
عنوان کرده است.

«آسلى الیف ســامانجى»گفته است با وجود نظارت 
هاى مختلف بین 25 تا 30 درصد از عســل گردشى 
در تجارت جهانى تقلبى است و همه ساله میزان ورود 

عسل تقلبى به بازار جهانى افزایش مى یابد.
به گفته وى، هم اینک شرکت هایى در بازارجهانى 
فعال هستند که مدعى مى باشند هم در رنگ و هم در 

عطر قادرند عسل تقلبى تولید کنند.

هواپیماهاى جدید 
امروز  مى رسند

مدیرکل روابط عمومى شرکت هواپیمایى جمهورى 
اسالمى ایران (هما) اعالم کرد: دو هواپیماى جدید 
این شــرکت پنج شــنبه 6 مهرماه (امروز) به تهران 

مى رسند.
شاهرخ نوش آبادى اظهارداشــت: با توجه به اینکه 
فرآیند خریــد و ورود دو هواپیمــاى ATR جدید 
شرکت هما در مراحل پایانى خود براى ورود به کشور 
قرار دارد، روز چهارشــنبه (دیروز) مراحل پایانى کار 

طى شد.
به گفته وى، با تکمیل این فرآیند در روز چهارشنبه 
دو هواپیماى جدید ایران ایر امروز صبح وارد تهران 

خواهند شد.

افزایش قیمت نان رد شد
رئیس اتحادیه نان هاى حجیم و نیمه حجیم صنعتى 
گفت: به رغم افزایش هزینه هاى تولید و ثبات قیمت 
نان در سه سال اخیر، ستاد تنظیم بازار برنامه اى براى 

افزایش قیمت نان ندارد.
کرمى با اشاره به اینکه ســتاد تنظیم بازار برنامه اى 
براى افزایش قیمت نان ندارد، اظهار داشت: به رغم 
افزایش هزینه هاى ســربار و کارگرى قیمت نان از 
سال 93 تاکنون تغییرى نداشته است. وى افزود: با 
توجه به اینکه نانوایان تــوان پرداخت مابه التفاوت 
قیمت تمام شده با فروش نان را از جیب خود ندارند، 
بنابراین براى جبران هزینه هــاى خود چاره اى جز 

کاهش کیفیت ندارند.
کرمى با اشــاره به ضرورت افزایش قیمت نان بیان 
کرد: اگر دولت هر چه سریع تر نسبت به درخواست 
نانوایان مبنى بر افزایش قیمت اقدام نکند، بدون تردید 
با کاهش روزافزون کیفیــت و گالیه هاى مصرف 

کنندگان روبه رو خواهیم بود.
رئیس اتحادیه نان هاى حجیم و نیمه حجیم صنعتى  
با اشــاره به نگرانى هاى دولت از افزایش قیمت نان 
گفت: دولت با افزایش یارانه نــان مى تواند دغدغه 

خاطر مصرف کنندگان را کاهش دهد.

ویترین

در آستانه تعطیالت تاسوعا و عاشــورا و ایام سوگوارى امام 
حســین (ع)، ایرالین ها در نبود نظارت متولیان و حاکمیت 
صنعت، نرخ بلیت مسیرهاى داخلى را غیرمنصفانه افزایش 
داده  اند به طورى که در برخى مسیر هاى پرمتقاضى قیمت  ها 
از نیم میلیون تومــان بابت هر صندلى فراتر رفته اســت.

بررســى ها از آژانس  هاى فروش بلیت هواپیما و همچنین 
سایت  هاى فروش بلیت و چارترکننده ها حاکى از آن است 
ِ رو، نرخ بلیت هواپیما در مسیر هاى  که در ایام تعطیالت پیش 
داخلى افزایش نجومى دارد به طورى که در برخى پروازها و 
ساعات خاص،  یک صندلى پرواز در شرایط اکونومى تا 530 

هزار تومان هم نرخگذارى شده است.

بررسى ها نشان مى دهد در اغلب مسیر  هاى با مبدأ تهران به 
شهرهاى پرمتقاضى، قیمت ها افزایش بسیارى یافته است، با 
رصد نرخ  هاى روز آینده شرکت هاى هواپیمایى در مسیر هاى 
داخلى قیمت  هاى نجومى نظیر 516 هزار تومان بابت یک 
صندلى پرواز در مسیر تهران-شیراز،  390 هزار تومان بابت 
یک صندلى پرواز در مسیر تهران-مشهد، 525 هزار تومان 
بابت یک صندلى پرواز در مسیر تهران-بندرعباس، 450 
هزار تومان بابت یک صندلى پرواز در مسیر تهران-تبریز، 
490 هزار تومان بابت یک صندلى پرواز در مسیر تهران-
کیش و مبلغ 380 هزار تومان بابــت یک صندلى پرواز در 

مسیر تهران-اصفهان قابل مشاهده است.

معاون توسعه روستایى و مناطق محروم ریاست جمهورى 
از پرداخت سه نوع تسهیالت تولیدى با کارمزدهاى حداکثر 

8 درصدى در مناطق روستایى خبر داد.
ابوالفضل رضوى اظهار داشت: با تصویب مجلس شوراى 
اســالمى یک و نیم میلیارد دالر معادل پنج هزار و500 
میلیارد تومان از صندوق توســعه ملى بــراى پرداخت 
تسهیالت ارزان براى توســعه روستایى اختصاص یافته 
است. وى ادامه داد: بانک هاى کشاورزى،توسعه تعاون، 
پســت بانک و صندوق هاى کارآفرین امید و توســعه 

کشاورزى براى عاملیت این کار در نظر گرفته شده است.
معاون توسعه روستایى و مناطق محروم کشور با اشاره به 

پرداخت تسهیالت با سه نوع کارمزد 8، 6 و صفر درصدى 
تا ســقف دو میلیارد تومان در مناطق روستایى، افزود: در 
مناطق مرزى اگر چندین خانوار مشارکت داشته باشند نرخ 

کارمزد صفر درصد خواهد بود.
به گفته رضوى، قرار است زمین و محل طرح نیز به عنوان 

وثیقه لحاظ شود.
وى با اشــاره به این شــرایط اســتثنایى، تصریح کرد: 
تولیدکنندگان و کارآفرینان به جاى نرخ 18 درصدى سود 
تسهیالت در شهرها ، مى توانند با ایجاد اشتغال در روستاها 
از این نرخ هاى پایین بهره ببرند و در توسعه روستاها نیز 

نقش آفرینى کنند.

پرداخت 3 نوع وام تولید 
به روستاییان 

بهاى سرسام آوربلیت 
درتعطیالت محرم 

یک کارشــناس بــا بیــان اینکه کاهش ســود 
سپرده هاى بانکى و سیاســت هاى دولت در حوزه 
وام مســکن باعث تحریک تقاضــا در این بخش 
مى شــود، گفت: نیمه دوم ســال با رشــد تقاضا، 
شــاهد افزایش قیمت هاى مســکن خواهیم بود، 
البته ماه هاى محرم و صفر ایــن افزایش را تعدیل

 مى کنند.
محمدحسین رفعت نژاد اظهارداشت:  بعد از اعالم 
کاهش نرخ سود بانکى، یک تحرك نسبى در بازار 

مسکن صورت گرفته که ادامه دار هم خواهد بود.
وى بــا بیان اینکه یکــى از اصلى تریــن جاهایى 
که ســرمایه هاى جارى مردم در آنجــا خوابیده، 
سپرده هاى بانکى است، ادامه داد:  وقتى سپرده هاى 
بانکى جذابیت خود را براى سپرده گذاران از دست 
مى دهد، این نقدینگى به بازارهاى دیگر اقتصادى 

سرازیر مى شود.
رفعت نژاد با اشــاره به اینکه ارز،  مسکن و بورس 
سه بازارى اســت که در حال حاضر وضعیت بسیار 

بدى را ســپرى مى کنند، افزود: در این بین بورس 
بازار بســیار راکدى اســت و بازار ارز نیز به دلیل 
نوســانات لحظه اى و تجربه هاى افراد از شکست، 
بازار چندان جذابى براى جذب سرمایه هاى مردم

نیست.
وى مســکن را تنها بــازار باقیمانده بــراى ورود 
ســرمایه هاى مــردم دانســت و گفــت:  بخش 
زیــادى از خریدى کــه در ایــن بــازار صورت 
مى گیرد با هــدف ســرمایه گذارى در این بخش

 است.
این کارشناس با بیان اینکه سرازیر شدن سپرده هاى 
بانکى به سمت مسکن باعث افزایش تقاضا و به تبع 
آن افزایش نسبى قیمت ها مى شــود، تأکید کرد: 
البته ماه هــاى محرم و صفر اثــر تعدیل کننده اى 
روى قیمــت مســکن دارنــد و  ممکن اســت 
شوك ناشــى از کاهش سود ســپرده هاى بانکى 
بر بازار مســکن را بکاهند و قیمت هــا آنطور که

پیش بینى مى شود افزایش نیابد.

وزیر جهادکشــاورزى گفت: دولت با اختصاص پنج 
هزار ریال یارانه بــه تولیدکننــدگان در ازاى تولید 
هر کیلو کشــمش و تعیین و برخــوردارى ازتعرفه 
ترجیحى براى واردات موز در ازاى صادرات کشمش، 

ازصادرکنندگان حمایت مى کند.
محمودحجتــى تصریــح کرد:تولیــد محصوالت 
کشــاورزى عالوه بر رعایت روش هاى بهره ورى 
از جمله استفاده از شــیوه هاى نوین آبیارى و ارقام 
پربازده، باید تقاضامحور و بازارپســند باشد و سلیقه 
مشترى در همه مراحل تولید از جمله ارقام، فرآورى و 

بسته بندى مورد توجه قرار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزى با تأکید بر اینکه تولید و عرضه 
کاالهاى کشــاورزى باید به صورت «زنجیره اى» 
انجام شود، اظهار داشــت: نهادسازى براى تولیدات 

انبوه و اقتصادى بخش کشاورزى ضرورى است.
حجتى با اشاره به اینکه در زنجیره تولید محصوالت 
کشــاورزى، نهاده ها با قیمت مناســب تأمین مى 
شــود و بدون تحمیل هزینه هاى واسطه گرى در 
اختیار تولیدکنندگان قرار مى گیرد، گفت:الزم است 
زنجیره تولید انواع محصوالت کشاورزى ترسیم و با 
شناســایى حلقه هاى مفقوده، نسبت به رفع نقایص

 اقدام شود.

احتمال قطع واردات 12میلیون لیترى بنزین به کشور در 
حالى مطرح شده که تولید پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
هنوز تثبیت نشده و گویا مسئوالن مى خواهند دست به 

دامن بنزین پتروشیمى شوند.
چندى پیش بود که در برخى اخبار اعالم شــد براساس 
نتایج گزارش پروژه پایش کیفیت ســوخت شهر تهران 
در تابستان ســال 1396، میزان گوگرد موجود در بنزین 
عرضه شــده در برخى جایگاه ها باالتر از حد استاندارد 
است، اما سازمان ملى اســتاندارد ایران این موضوع را 

تأیید نکرد. 
در همین حال حسن پیوندى، مدیرعامل تاپیکو به عنوان 
سهامدار عمده پاالیشگاه ستاره خلیج فارس چند روز قبل 
از تولید 12میلیون لیتر بنزین از فاز نخست این پاالیشگاه 

خبر داد؛ طبیعتاً انتظار مى رود این رقم تولید موجبات قطع 
واردات روزانه 12میلیون لیتر بنزین را تضمین کند.

از سویى دیگر سعید خوشرو، مدیرامور بین الملل شرکت 
ملى نفت ایران چند روز قبل در راســتاى قطع واردات 
بنزین به کشور گفت: ایران در سه ماهه دوم سال 2018 
یعنى زمانى که دومین واحد جداکننده میعانات پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس وارد فعالیت شود، ممکن است واردات 

بنزین را متوقف کند.
این ادعا از سوى این مدیر نفتى در حالى مطرح مى شود 
که میانگین مصرف بنزین کشور در شش ماهه نخست 
امســال 81/7میلیون لیتر بوده که نسبت به آمار شش 
ماهه پارســال (75/4 ) 8/3 درصد رشــد داشته است و 
البته با توجه به رشد تولیدات و واردات خودرو پیش بینى

 مى شود این تقاضا براى بنزین با رشد همراه شود.
یک مقام آگاه با بیان اینکــه دولت باید طبق وعده خود 
واردات بنزین را کاهش دهد، گفــت: به منظور کاهش 
واردات و همچنین تأمیــن نیاز داخلــى بنزین، به جز 
تولیدات پاالیشگاهى این فرآورده، طى نامه اى به على 
محمدبساق زاده،مدیر کنترل تولید شرکت ملى صنایع 
پتروشیمى، سئوال شــده که آیا این شرکت توان تولید 
بنزین پتروشــیمى را دارد و آیا مى تواند این فرآورده را 
تولید کند یا خیر. این بدان معناســت که دولت احتماًال 
براى قطع واردات بنزین، دست به دامن تولید بنزین در

 پتروشیمى ها خواهد شد.
البته بساق زاده، مدیرکنترل تولید شرکت ملى پتروشیمى 

در پاسخ به سئوال، این موضوع را رد کرد.

معاون فناورى هاى نوین بانــک مرکزى از آمادگى 
بانک هاى کشــور براى خدمت رســانى به زائران 
اربعین حســینى در ســال جارى خبــر داد و گفت: 
سقف برداشت نقدى از دســتگاه هاى خودپرداز در 
استان هاى کرمانشاه، ایالم و خوزستان به پنج میلیون 

ریال افزایش مى یابد.
محمود احمدى گفت: برنامه ریزى الزم براى نصب، 
راهبرى و نگهدارى امکانات پرداخت الکترونیک اعم 
از خودپرداز، پایانه فروش، کیوسک و نظایر آن در نقاط 
مرزى خسروى، مهران، شــلمچه و چزابه؛ برقرارى 
کشیک فعال در شعب و باجه هاى استان هاى ایالم، 
کرمانشــاه و خوزســتان، انجام عملیات منظم پول 
رسانى، خدمات مالى و پرداخت در استان هاى مذکور 

انجام شده است.

عضو هیئت عامل بانک مرکزى با تأکید بر اینکه هیچ 
مشــکلى در تأمین وجه نقد الزم مورد نیاز زائران در 
ایام مراسم اربعین حسینى وجود ندارد، اظهار داشت: 
تالش خواهد شد طى این ایام اسکناس نو در اختیار 

کلیه زائرین قرار داده شود. 

احتمال بازگشت بنزین پتروشیمى ها

قطع واردات بنزین شدنى است؟

دولت، عامل گرانى مسکن پس از محرم و صفر

واردات موز در ازاى صادرات کشمش

افزایش سقف برداشت از خودپردازها 
در ایام اربعین

واردات طبل، سنج، پرچم چینى و ترکیه اى به ایران،مؤید 
نفوذ اقتصادى کشورهاى خارجى در بازار موسوم به محرم 

است.
ایام مناســبتى در ایران، نقــش حائز اهمیتــى در حیات 
فعالیتى صنوف مرتبط با ایام خاص ایفا مى کنند. بسیارى 
از صنوف، در ســایه کســب و کار در همین ایــام، رکود 
و بى بازارى ماه هــاى پیش یا پس از این ایام را پوشــش

 مى دهند.
شهریورماه به عنوان مقطع پیش از آغاز سال تحصیلى براى 
صنف لوازم التحریر، اسفندماه براى بازار پوشاك و کیف و 
کفش، قنادى و خشکبار به عنوان مقطع پیش از ورود به سال 
جدید و همچنین بازار محرم به عنوان مقطعى براى نقش 
آفرینى تولیدکنندگان ادوات و تجهیزات و اقالم خاص این 
ایام همچون طبل، سنج، پرچم پیراهن مشکى و...هر یک 
به نوعى امکان بقاى اقتصادى براى فعاالن این عرصه ها 

را فراهم مى کند.
بازار محرم یا همان اقتصاد محرم، براى بســیارى از اقالم 
خوراکى همچــون گوشــت، دام، برنج، روغن، شــربت، 
قند، چاى،عــدس و...نیز حائــز اهمیت و ویژه به شــمار 

مى رود.
فارغ از مواد غذایى مورد استفاده در این ایام، واردات در بخش 
ادوات و تجهیزات مرتبط با این ماه، از پدیده هاى تا حدودى 
نوظهور است که نیاز نظارت و کنترل دقیق تر در آن، احساس 

مى شود.

بازار پیراهن مشکى در سیطره تولیدکنندگان 
ترکیه اى

مجتبى درودیان، رئیس اتحادیــه پیراهن دوزان تهران در 
ارتباط با واردات پیراهن هاى مشکى ترك به ایران گفت:کم 
توجهى مسئوالن و عدم حمایت کافى از تولید داخلى، باعث 

حضور گسترده و پر رنگ ترکیه در بازار ایران شده است.
آنچنان که رئیس اتحادیه پیراهن دوزان عنوان مى کند،ظاهراً 
ترك ها امتیازات ویژه و خاصى را براى فروش محصوالت 
خود به ایرانیان در نظر گرفته اند که استفاده از کارتخوان هاى 

ایرانى براى پرداخت صورتحساب خرید از نمونه هاى آن به 
شمار مى رود.

این مســئول صنفى معتقد اســت، اختالف قیمتى میان 
محصوالت خارجى و داخلى، بستر ساز افزایش واردات به 

کشور شده است.
وى در این خصوص گفت: تولیدکنندگان ایرانى هزینه هاى 
سربارى دارند که واردکنندگان از آن معاف هستند که در چنین 
شرایطى، انتظار مى رود سیاستگذاران اقتصادى شرایطى را 
در ایران مهیا سازند تا به واسطه آن با تقویت تولید ، ضریِب 

واردات کاهش یابد.
درودیان افزود: به نوعى چین و ترکیه، بازار ایران را میان خود 
تقسیم کرده اند و بر اساس آن، پیراهن مشکى و پوشاك در 
اختیار ترکیه و کاالهاى مصرفــى هیئت ها در اختیار چین 

قرار گرفته است.

وقتى ایراِن صــادر کننده،به کشــورى 
واردکننده تبدیل مى شود

جوالن محصوالت چینى، در بازار ایران، در شــرایطى رخ 
داده که در سالیان نه چندان دور گذشته، بسیارى از ادوات و 
تجهیزات مرتبط با ایام محرم، از طریق ایران به کشورهاى 
هدف صادر مى شد اما اکنون جز کشــور عراق، صادرات 
محصوالت و تجهیزات مربوطه با کاهشى چشمگیر همراه 

شده است.
منصور خزائى، یکى از توزیع کننــدگان ادوات و تجهیزات 
مورد نیاز هیئت هاى مذهبى با اشــاره به تغییر شغل برخى 
از صنوف در این ایام براى فروش طبل، سنج، زنجیر و پرچم 
و...اظهار داشت: در طول ســالیان اخیر، این رسم نانوشته 
شایع شده که برخى صنوف در آســتانه ورود به محرم، به 
تغییر شغل (به صورت موقت) مبادرت مى ورزند و با عرضه 
ادوات و اقالم مرتبط با این ایام، به کســب و کار مشــغول 

مى شوند.
وى افزود:  امکان فعالیت 12 ماهه براى چنین صنوفى فراهم 
نیست و گردش مالى و خرید و فروش اقالمى همچون طبل، 
سنج، زنجیر و... تنها در آستانه ورود به محرم افزایش مى یابد.

خزایى بیان کرد: بر این فعالیت ها ایرادى وارد نیست، اما در 
بازار  بسیارى از محصوالت موجود ساخت چین است و این 

شایسته کشورى همچون ایران نیست.

ضرب و تقسیمى که عمق فاجعه را به تصویر 
مى کشد

آمار و ارقام منتشر شده از سوى سازمان تبلیغات اسالمى، 
مؤید وجود صد هزار هیئت در کشور است.

البته ایــن اعــداد و ارقام شــامل هیئت هایى مى شــود 
که به صــورت رســمى، در بانــک اطالعاتى ســازمان 
تبلیغات اســالمى به ثبت رســیده اند، در حالى که بخش 
عمــده هیئت هاى فعــال در کشــور، جزو دســته جات 
و هیئت هایى هســتند که به صورت غیررســمى فعالیت

 مى کنند.
بسیارى از این تکایا بر اساس گرایش و نیاز جامعه، به خرید و 
تهیه اقالمى همچون زنجیر، سنج، طبل، پرچم و...مبادرت 
مى ورزند، بدون تردید، این تکثر انبوه و متعدد هیئت هاى 
مذهبى، فرصتى ویژه براى اقتصاد کشور و تولیدکنندگان 
محســوب مى شــود که با برنامه ریزى صحیح و اصولى 
مى توان از گردش مالى قابل توجه این ایام در راستاى توسعه 

و تقویت بنیه تولید داخلى بهره برد.
به واقع در کنــار فیوضات معنوى این ایــام، بهره ورى که 
از حیث اقتصــادى حاصل خواهد شــد فرصتى کم نظیر 
اســت کــه مى توانــد در کاهش مشــکالت بســیارى 
از تولیدکننــدگان داخلى و بومى ایرانــى ثمر بخش واقع

 شود.
انتظار مى رود مسئوالن و دســتگاه هاى ذیربط اقتصادى، 
با برنامه ریزى مدون و اصولى، شرایطى را فراهم کنند که 
عرصه براى جوالن اقتصادى چینى ها و ترك ها در اقتصاد 
محرم به حداقل ممکن کاهش یابــد، ضرورتى که نه تنها 
از حیث اقتصادى منطقى اســت، بلکه از حیث وجهه ایران 
اسالمى زیبنده نیست که چشم بادامى ها آن سوى قاره آسیا، 
تأمین کننده ادوات و تجهیزات مورد نیاز هیئت هاى مذهبى 

فعال در ایران باشند.

واردات طبل،سنج،پرچم از آنسوى مرزها!

نفوذ چین و ترکیه در اقتصاد محرم
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خدا در وعده هــاى خود راســتگو و برتــر از آن اســت که بر 
بندگان ســتم روا دارد، میان مخلوقات به عدل و داد رفتار کرد 
و دراجراى احکام عادالنه فرمان داد، حادث بودن اشــیاء، گواه 
بر ازلیّت او و ناتوانى پدیده ها، دلیل قدرت بى مانند او و نابودى 

پدیده ها، گواه دائمى بودن اوست. 
موال على (ع)

محرم، سیاه پوش لحظه لحظه عاشوراست و 
عاشورا، صحنه کارزار خوبى و بدى است. فریاد 
شور انگیز عاشورا، در گلدسته هاى تاریخ تا 
همیشه بلند است و به انسان ها درس انسانیت و 
آزادگى مى آموزد.  

روابط عمومى 
شهردارى و شوراى 

اسالمى دهیارى
 على آباد مال على

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورايفرا رسیدن تاسوعا و عاشوراي حسینی را به آزادگان جهان باالخص عاشقان  حسینی را به آزادگان جهان باالخص عاشقان 
حضرت ابا عبداحضرت ابا عبدا.... الحسین (ع) تسلیت عرض می نماییم.... الحسین (ع) تسلیت عرض می نماییم

ساسان اکبرزاده
مراســم صبحگاه مشــترك نظامى به مناســبت هفته 
دفاع مقدس در ذوب آهن اصفهان با حضور مســئوالن، 
نیروهــاى نظامى و انتظامى، روحانیــون، خانواده معظم 
شهدا، بســیجیان و کارکنان و مسئوالن ذوب آهن و... با 
برافراشتن پرچم جمهورى اسالمى ایران و نواختن سرود 

ملى، نیایش و قرائت آیاتى از کالم ا... مجید برگزار شد.
مشاور رئیس ستاد نیروهاى مســلح جمهورى اسالمى 
ایران در این مراســم با بیان خاطراتــى از روزهاى اولیه 
جنگ تحمیلى گفت: اســتان اصفهان با 23 هزار شهید، 
داراى 400 سردار شــهید، 750 شهید شهرستان لنجان، 

283 شــهید ذوب آهن و بیش از هزار شــهید بسیجى، 
هوانیروز، ارتشى و... نقشى ارزنده در دوران دفاع مقدس، 

ایفا کرده است.
ســردار ســرتیپ پاســدار مرتضى قربانى اظهار داشت: 
برگزارى صبحگاه مشترك نظامى در ذوب آهن اصفهان، 
مجلس عزت ماســت و امروز توفیق پیدا کردیم میزبان 
خانواده شهدا باشیم و به این علت باید خداوند را شکرگزار 

باشیم. 
وى گفت: قبل از انقالب اســالمى، بیــش از 300 هزار 
مستشار آمریکایى، صهیونیســتى، انگلیسى و... ایران را 
مستعمره خود مى دانستند و مى خواستند کشور را تقسیم 

کنند که مدارك اینها وجود دارد. 
سردار قربانى ادامه داد: ما یک کشور مسلمان، مظلوم و تنها 
بودیم که به لطف خدا انقالب اسالمى به پیروزى رسید و 
در حقیقت انقالب اسالمى معجزه و نور بود که با رهبرى 

رهبر کبیر انقالب به ثمر نشست.
مشاور رئیس ستاد نیروهاى مســلح جمهورى اسالمى 
ایران گفت: امام راحل (ره) از سال 42 مبارزه با رژیم شاه را 
آغاز کرد در حالى که شاه خائن در نامه اى به امام راحل (ره) 
نوشته بود اگر دست از مبارزه برندارد، چکمه هاى رضاخان 
را به پا مى کند و قم را به خون مى کشد که امام راحل (ره) 
در جواب نامه شاه نوشتند چکمه هاى پدرت براى پاى تو 

گشاد است.
سردار قربانى اظهار داشت: از ابتداى پیروزى انقالب، 60 
گروه و دسته، براى براندازى پیکره انقالب فعالیت کردند 
و انقالب اسالمى شهدایى از جمله شهداى ترور و انفجار 

تقدیم  کردند. 
وى با اشــاره به نقش کارخانه ذوب آهن در دوران جنگ 
تحمیلى، گفــت: تقدیم 283 شــهید کارخانه ذوب آهن 
اصفهان، نشان از نقش ارزنده این کارخانه صنعتى در اعزام 
نیرو و تجهیزات به جبهه هــا دارد و امروز نیز این کارخانه 
احیا شده است و فعالیت اثربخشــى دارد و کارکنان باید 
وضعیت این کارخانه را که در استان نمونه است ارتقا دهند. 

سردار قربانى از کارکنان و تالشگران ذوب آهن اصفهان 
خواســت همچنان با اعتقاد ارزشــى و با ایمان و تقوا و 
دلسوزى در راستاى ســربلندى و پیشرفت صنعت تالش 
کنند که خداوند به افراد باایمان عــزت مى دهد و در این 

صورت هیچ قدرتى نمى تواند ما را شکست دهد.
مشاور رئیس ستاد نیروهاى مسلح جمهورى اسالمى ایران 
خاطرنشان کرد: در دوران جنگ، عراق با همه تجهیزات 
و امکانات خود بیش از یک میلیون نفر کشته داد. این در 
حالى است که شــهداى دوران دفاع مقدس کشورمان، 
حدود 200 هزار نفر است. بنابراین ما مسلمانان، خداوند را 

داریم و از هیچ قدرتى نمى هراسیم. 

■■■
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان هم به عنــوان میزبان 
صبحگاه مشترك به همه مســئوالن و شرکت کنندگان 

خیرمقدم گفت.
احمد صادقى افزود: امروز همه ما شرمنده خون امام حسین 
(ع) و شهدا هستیم و امید است در ماه محرم که ماه درس 
زندگى و فهمیدن و ادراك وجودمان در دنیاست، بتوانیم 

خون شهدا را پاس داشته و شرمنده آنان نباشیم.
در ادامه این مراســم که با مداحى مداحان اهل بیت (ره) 
همراه بود از تعدادى از خانواده هاى شهداى ذوب آهن و 

خانواده شهید حججى تجلیل شد.

مراسم صبحگاه مشترك نظامى در ذوب آهن اصفهان برگزار شد
با حضور مشاور رئیس ستاد نیروهاى مسلح جمهورى اسالمى؛

آگهى مناقصهنوبت دوم
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 4/193 مورخ 96/01/25 جهت اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب 

پیمانکار نماید. 

جواد نصرى- سرپرست شهردارى فالورجانجواد نصرى- سرپرست شهردارى فالورجان

پروژه ممیزى امالك و اصناف شهر فالورجان

محل پروژه: شهر فالورجانمبلغ اعتبار پیش بینى شده تا سقف: 3/000/000/000ریالمدت پروژه: شش ماه
محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: ندارد

کلیات عملیات اجرایى شامل: 
1- ممیزى کلیه امالك و مستحدثات واقع در محدوده قانونى شهر براساس آخرین دستورالعمل ها و بخش نامه هاى موجود به صورت میدانى شامل تکمیل فرم هاى ممیزى (عرصه، اطالعات 
ساختمان، اطالعات آپارتمان، کسب و پیشه، بلوك بندى کل شهر، فهرست امالك و زمین هاى موات سطح شهر) که مورد تأیید شهردارى به تعداد 12000 ملک دایر و بایر با کاربرى مسکونى 

تجارى ادارى کارگاهى و صنعتى و فضاى سبز، خدماتى، آموزشى و غیره. 
2- تهیه الیه GIS براى پارسل امالك و درج کد نوسازى براى هر پارسل بر روى نقشه.

3- ورود اطالعات برداشت شده (پانچ ممیزى) در سیستم رایانه اى موجود (نرم افزار نوسازى شرکت ایران سیستم)
4- تطبیق پرونده هاى ممیزى با پرونده هاى موجود در شهردارى.

5- تکمیل پرسشنامه ممیزى امالك براساس اقالم اطالعاتى استاندارد ممیزى مورد تایید شهردارى. 
6- ممیزى کسب و پیشه و واحدهاى تجارى به صورت جداگانه و بارگذارى در سیستم کسب و پیشه فعلى شهردارى.

7- تأمین کلیه ابزار و سخت افزار الزم جهت اجراى پروژه و چاپ و توزیع فیش هاى نوسازى توسط آن پیمانکار.
8- تأخیر در راه اندازى و عدم تحویل به موقع هر مرحله از کار، جریمه معادل 3 درصد پیمان را خواهد داشت.

9- قیمت پیشنهادى براساس کد نوسازى مى باشد.
10- ثبت قیمت منطقه اى در سیستم اختصاص قیمت منطقه اى براى هر کد پارسل/ نوسازى براى محاسبه عوارض.

11- هماهنگى الزم با پیمانکار پشتیبان نرم افزارهاى نوسازى و اصناف براى ثبت اطالعات، با برنده مناقصه خواهد بود.
- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/07/12 مى باشد.

- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده (مرحله چهارم)نوبت دوم
پیرو آگهى مزایده شماره 11363 مورخ 96/5/30 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 504 مورخ 96/3/13 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 3 قطعه زمین با کاربرى تجارى واقع در خیابان سردار شهید ملکیان، خیابان 
شهید غالمرضازاده طبق کارشناسى پیوست به شرح ذیل اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع 
از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل 

مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

- قطعات زمین 2 الى 4 به پالك ثبتى 707 فرعى از 2643 اصلى هر کدام به مساحت 50 م.م به مبلغ هر قطعه 400/000/000 ریال. 

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

این چه سّرى است میان لبخند رضایت تو و تقدیر خداوند 
که مالیک هم براى فهمیدنش بیگانه اند؟ چرا باید رفتن تو، این 
همه سرخ، این همه پر عطش و این همه جان گداز باشد؟ 
چه راست گفت جّدت پیامبر اعظم(ص) که براى شهادت

 حسین (ع)، در قلب هاى مردم باایمان، شور و حرارت جاودانه اى 
است که هرگز به سردى نخواهد گرایید.

روابط عمومى 
شهردارى
سفید شهر

ایام شهادت ساالر شهیدان،حضرت ابا عبد ا... الحسینایام شهادت ساالر شهیدان،حضرت ابا عبد ا... الحسین (ع)  (ع) 
را به عموم شیعیان و دلسوختگان  آن حضرت تسلیت عرض مى نماییمرا به عموم شیعیان و دلسوختگان  آن حضرت تسلیت عرض مى نماییم
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کافئین و کاهش ریسک 
مرگ در زنان مبتال به 
دیابت

11

10

ونسردى!

کافئین و کاهش ریسک
مرگ در زنان مبتال بهم

دیابت

10

مهران مدیرى

15

خدمات جدید موزیال 
براى فایرفاکس

مراسم عزادارى سرور و ساالر 
شهیدان حضرت اباعبدا...الحسین(ع)

 هیئت محبان اهل بیت بهزیستى استان اصفهان

دوباره زمین و زمان مرثیه خوانت شــده اند. 
دوبــاره دل هــا اذن ورود مــى خواهنــد تا 
نوحــه خوانــت شــوند. اى تشــنه لبى که

 آب شــرمنده توســت؛ آنقــدر صبــر و 
اســتقامت کردى که علمــدارى ات در نینوا 

تا ابد در نــگاه ما جــارى خواهد بــود. این 
روزهــا که بــاز روایت نــام بزرگ تــو ورد 
زبــان هاســت، دوباره دســت هــا دخیل
 بسته اند به علم هایى که این بزرگى را به رخ

 مى کشند. 

فرا رســیدن تاســوعا و عاشــوراى حسینى 
را بــه عمــوم عــزاداران و دوســتداران 
ســاالر شــهیدان حضرت امام حســین(ع) 
و 72 یــار باوفایــش تســلیت عــرض

 مى نمایم.

دکتر سعید صادقى مدیر کل بهزیستى استان اصفهان

ت          دا ب  ه ات  ت         آن روز دل  دا ب  ه ات  آن روز دل 
ت دا ه ات آب  شک  وس   ت                                                                                                                                                                                                            ا دا ه ات آب  شک  وس                                                                                                                                                                                                               ا

ود  ی  ه  آ یان  ود ای کاش  ی  ه  آ یان  ای کاش 
ت دا واب  و  ش ا  ا،  ت                                                                                                                                                                                                       ز دا واب  و  ش ا  ا،                                                                                                                                                                                                         ز

فرا رسیدن تاسوعا وعاشوراى حسینى
 را به عموم سوگواران عزاى اباعبدا...(ع) 

در جاى جاى ایران عزیز تسلیت عرض مى نماییم.

روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

12

13

فوقش جریمه مى شویم!فوقش جریمه مى شویم!
آخرین حاشیه هاى فیلم    

پیشنهاد به کى روش، جدى شد!
پیشنهاد به کى روش، جدى شد!
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در حالى که «ساعت 5 عصر» مهران مدیرى آخرین روزهاى 
اکران خود را ســپرى مى کند و به نظر مى رسد با وجود همه 
تالش ها و تبلیغات با رقم کمتــر از ده میلیارد تومان از پرده 
ســینماها کنار برود، پخــش تیزرهاى این فیلم از شــبکه 
ماهواره اى GEM در روزهاى اخیر ســئوال برانگیز است. 
روابط عمومى این فیلم همکارى با شــبکه هاى ماهواره اى 

را تکذیب کرده است.
به گزارش آى ســینما، پرونده تبلیغ فیلم هــاى ایرانى در 
GEM و دیگر شــبکه هاى ماهــواره اى فارســى زبان 
بعد از ســختگیرى قوه قضائیه و همراهى وزارت ارشــاد با 
این قوه بســته شــده اســت. طى ماه هاى اخیر دیگر حتى 
درباره تأثیــر این تبلیغات بــر فروش فیلم ها در زمســتان 
94 و بهــار 95 صحبــت نمى شــود. اما پخــش تیزرهاى 
فیلم مدیرى در روزهــاى اخیر بار دیگر ایــن پرونده را باز

 کرده است.
در حالى که به نظر مى رسد در آخرین روزهاى اکران «ساعت 
5 عصر» این تبلیغات تأثیر چندانى نداشــته باشــد، روابط 
عمومى فیلم هم با انتشــار بیانیه اى اعالم کرده که نیازى 
به این تبلیغات نیســت و محض اطمینان از صداوسیما هم 

تشکر کرده است.
در این بیانیه آمده اســت: «ما در آخریــن هفته هاى اکران 
"ســاعت 5 عصر" قرار داریم و طى بیش از دو ماه گذشــته 
که فیلم روى پرده بود، حمایت کاملى از ســوى رســانه ها 
و به ویژه صدا و ســیما در قبــال فیلم را شــاهد بودیم که 
همین اقدامات هم خوشبختانه موجب شــد تا فیلم به مرز 
ده میلیارد فروش نزدیک شــود. در واقع مــا هیچ نیازى به 
تبلیغات فیلم در شــبکه هاى ماهواره اى نداشتیم و برنامه 
مذکور بدون اطــالع و هماهنگى ما از شــبکه Gem در 
حال پخش اســت که قطعًا رضایتى به این حرکت نداریم و 
امیدواریم پخش آن به سرعت متوقف شود. این مسئله را به 
مسئوالن وزارت ارشاد هم اعالم کرده ایم و امیدواریم تا در 
آخرین مقطع اکران هم حاشــیه هاى منفى گریبانگیر فیلم

 نشود.»

به احترام محرم خودمان اکــران را متوقف 
مى کنیم

اما نکته دیگرى که طى روزهاى اخیر درباره این فیلم خبرساز 
شده بود، مسئله اکران آن در دهه اول ماه محرم بود. در حالى 

که مدیرى در ابتداى اکران تأکید مى کرد «ساعت 5 عصر» 
کمدى اجتماعى است، بعد از دستور سازمان سینمایى براى 
توقف اکران کمدى ها در محرم، پخش کننده فیلم گفت فیلم 
مدیرى کمدى نیست و مى تواند به نمایش خود در سینماها 

ادامه دهد.
این تناقض مورد توجه رسانه ها قرارگرفت و شاید به همین 
دلیل روابط عمومى فیلم از توقف اکران داوطلبانه این فیلم 
به احترام ایام عزادارى خبر داده اســت: «با وجود آنکه طبق 
اعالم شوراى صنفى نمایش "ساعت 5 عصر" فیلمى کمدى 
محسوب نمى شود و بیشتر اثرى اجتماعى است و مى تواند در 
ایام محرم به اکران خود ادامه دهد به احترام عزادارى سرور و 
ساالر شهیدان تصمیم گرفتیم که زودتر از تعطیالت پنج روزه 
ســینماها، اکران فیلم را متوقف کنیم. براین اساس با وجود 
آنکه سینماها به مناسبت دهه اول محرم از جمعه به مدت پنج 
روز تعطیل خواهند بود، از چهارشنبه (5مهر) نمایش فیلم را 

متوقف خواهیم کرد.»
بر اســاس آمار منتشــر شــده در ســایت ســینماتیکت، 
فروش «ســاعت 5  عصر» از مــرز 9 میلیــارد تومان عبور 

کرده است.

از تبلیغات ماهواره اى تا توقف اکران داوطلبانه «ساعت 5 عصر»

آخرین حاشیه هاى فیلم مهران مدیرى

بازیگر فیلم «روز واقعه»:
نباید به هرکس اجازه 
تولید آثار مذهبى را داد

در حالى که از روز سه شنبه تیزر سریال کمال تبریزى 
با نام جدید «سرزمین مادرى» از شبکه 3 به روى آنتن 
رفته اســت، کمال تبریزى خبر داده که این سریال از 
چهاردهم مهرماه از شبکه 3 به روى آنتن خواهد رفت.

«ســرزمین کهن» کمال تبریزى که به بررسى وقایع 
سیاســى، تاریخى و اجتماعى ایران از ســال 1320 
خورشــیدى تا انقالب 1357 مى پــردازد، براى اولین 
بار اوایل بهمن ســال92 به روى آنتــن رفت اما پس 
از پخش چهار قســمت، با موجــى از اعتراضات قوم 
بختیارى ها مواجه شــد که در نهایت صداوسیما را به 
توقف پخــش آن مجاب کرد. حاال این ســریال پس 
از اصالحات انجام شــده، از 14 مهر ماه قرار اســت از 
شبکه 3 سیما با نام جدید «ســرزمین مادرى» پخش

 شود.
کمال تبریزى درباره پخش مجدد این سریال به ایسنا 
گفت: بعد از مدت ها باالخره تلویزیون تصمیم گرفت 
که مجدداً پخش سریال را آغاز کند و امیدوارم که این 
بار بدون هیچ مشــکلى و به طور کامل شــاهد پخش 
سریال از شبکه 3 ســیما باشیم. ســریال «سرزمین 
کهن» قرار اســت روزهاى جمعه هــر هفته به روى 
آنتن برود که زمان ساعت پخش آن هم متعاقبًا اعالم 

خواهد شد.
این کارگردان با اشــاره به حاشــیه هایى که پیرامون 
سریال «سرزمین کهن» ایجاد شد و در پاسخ به اینکه 
چقدر امیدوار است این سرى مشکلى براى پخش آن 
به وجود نیاید، توضیح داد: بــا تغییرات و اصطالحاتى 
که انجام شده، خیلى بعید است که مشکالتى به وجود 
بیاید و چون از ابتدا و بدون سانسور زمان آقاى ضرغامى 
پخش خواهد شد! مطمئنم که دیگر سوءتفاهمى ایجاد 

نخواهد کرد.
تبریزى همچنین دربــاره زمان پخش این ســریال 
گفت: به نظرم بهترین زمان پخش فصل پاییز است و 
امیدوارم با استقبال مردم روبه رو شود. تنها نکته مهم 
نحوه اطالع رسانى و پخش تیزرها در ساعات مناسب و 
پربیننده است که متأسفانه از این نظر و در کمال تعجب 
تلویزیون تا این لحظه همــکارى الزم را با تهیه کننده 

انجام نداده است.
او با اشاره به تغییر عنوان سریال «سرزمین کهن» به 
نام «سرزمین مادرى» نیز گفت: مسئوالن سازمان در 
پى تغییراتى که جهت رفع سوءتفاهمات صورت گرفت 
تأکید داشتند نام سریال هم تغییر کند. اسامى مختلفى 
را پیشــنهاد کردیم کــه در این میان نام «ســرزمین 

مادرى» یــا به عبارت دقیق تر «داســتان ســرزمین 
مادرى» پذیرفته شد.

این کارگردان در ادامه با اشاره به دشوارى هاى ساخت 
این ســریال که حدود یک دهه طول کشــید، گفت: 
ساخت این سریال بنا به دالیلى که شاید بعدها درباره 
آن به طور مفصل صحبت کنم مدت نزدیک به ده سال 

به طول انجامید.
تبریزى همچنین در پاســخ به این پرسش که آیا پس 
از این ســریال، بــراى تلویزیــون مجموعه جدیدى 
مى سازید؟ اظهار داشت: اگر نوشته اى به همین قدرت 
و زیبایى باشد، خواهم ساخت، اما ترجیحًا با یک گروه 
از کارگردانــان؛ کارى که امروز در ســایر نقاط جهان 

متداول است. 

«سرزمین کهن» با نام جدید از هفته آینده پخش مى شود

سینا حجازى، خواننده نام آشناى موسیقى پاپ کشورمان، 
براى اولین بار، مقابل دوربین سینما قرار مى گیرد.

خواننده موسیقى پاپ کشــورمان که چند وقتى است 
فعالیت هاى خود را، از اجراى کنسرت گرفته تا انتشار آلبوم 
و خوانندگى تیتراژ، به صورت رسمى دنبال مى کند، این 
بار براى بازى در فیلمى از فرزاد مؤتمن، پا به عرصه سینما 
مى نهد. فیلم «سراسر شب»، تازه ترین اثر سینمایى فرزاد 
مؤتمن است که قرار است در آن حجازى، براى اولین بار 
به ایفاى نقش بپردازد و این در حالى است که حضور الناز 
شاکر دوست، بازیگر شناخته شده سینماى ایران نیز در این 

فیلم به قطعیت رسیده است.
فیلمنامه «سراسر شب» را زامیاد ســعدوندیان و فرزاد 
مؤتمن مشترکاً نوشــته اند که این اثر یک درام معاصر 
است. داستان فیلم درباره دخترى به نام «مهتا» است که 
براى یافتن ردى از «داود مرادى» که آخرین فرد مرتبط با 
خواهرش «مریم»، پیش از خواب طوالنى مدتش بوده به 

محله زندگى داود مى رود تا 

پاسخى براى سئواالتش پیرامون اتفاقى که براى مریم 
افتاده پیدا کند، اما در این میان...

فیلمنامه پس از بازنویسى هاى چندین باره و بررسى هاى 
مختلف، به تازگى آماده ساخت شده است.

فرزاد مؤتمن درباره اثر جدیدش عنوان کرده اســت که 
«سراسر شب» یک درام عشقى خیابانى و در عین حال 
یک فیلم مولتى ژانر است و شــما رگه هایى از ژانرهاى 
مختلف را در آن مى توانید ببینید. این فیلم در واقع اولین 
فیلمى است که فیلمنامه آن را خودم نوشته ام و به نوعى 
اگر این فیلم ساخته شود، نخستین فیلم من است و گویى 
هرچه تاکنون ساخته ام، تمرینى بوده براى ساخت این 

فیلم سینمایى.
جواد نوروز بیگى، تهیه کننده فیلم تازه مؤتمن اســت. 
همچنین گفته مى شود که امیر جعفرى، از دیگر بازیگران 
این فیلم است. فرزاد مؤتمن پیش از این، فیلم «آخرین 
بار کى سحر را دیدى؟» را کارگردانى کرده بود که در سى 
 و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و هنوز 

اکران نشده است.
شــایان ذکر اســت که از 
ســینا حجــازى، آلبوم 
«رؤیا» پیش از این راهى 
بازار موســیقى شــده و 
ایــن خواننــده فرزند 
صدرالدین حجازى،  

بازیگر ایرانى است.

خواننده مطرح پاپ، همبازى الناز شاکردوست شد!

مهران رجبى، بازیگر ســینما و تلویزیــون که روزهاى 
شلوغى را این روزها در مجموعه هاى مختلف مى گذراند 
در گفتگو با آنا، پیرامون فضاى ماه محرم و عزادارى امام 
حســین(ع) عنوان کرد: من هرچه سرم هم شلوغ باشد 
اما براى این ایام وقت کافى مى گــذارم. ایام محرم ایام 

عزاست و نمى شود از این روزها به راحتى گذشت.
وى ادامه داد: من به جواب عالمه امینى اشــاره مى کنم 
آنجایى که از ایشان سئوال کردند چرا در محرم سر و صدا 
مى کنید؟ جواب مى دهند ما براى غدیر سر و صدا نکردیم 
و برخى آن را تحریف کردند اما درباره عاشورا دیگر کم 
نمى گذاریم. پس باید سر و صدا کنیم تا دیگر آن اتفاقات 

و تحریف رخ ندهد.
این بازیگر با بیان اینکه امام حســین(ع) براى ماست و 
خاندانى دارند پاك پاك، گفت: ما وقتى شــخصیتى را 
درست مى دانیم زمان از دست دادنش هم متأثر مى شویم. 
این یک موضوع عادى است. حاال تصور کنید امام باشد و 
آن جایگاه عظیم و تقدسى را داشته باشد. پس براى این 

ایام نباید کم گذاشت.
رجبى با اشــاره بــه برخى شــخصیت هاى ملى در هر 
کشورى، توضیح داد: شــخصى مثل نادرشاه در کشور 
ما اعتبار و شــهرت دارد اما در دیگر کشورها نه؛ حداقل 
این اعتبار برایشان مهم نیســت. اما شخصیت مقدسى 
مثل امام حســین(ع) همه جا اعتبار دارد، مســلمان و 

غیرمسلمان هم ندارد.

وى اضافه کرد: اگــر ما فقط کمى عاقل باشــیم، این 
عزادارى محرم را یک توفیق مى دانیم. ما باید عاشق ائمه 
معصوم علیهم السالم باشــیم و در غم و عزایشان مثل 
همین روزها سنگ تمام بگذاریم. این تأکید پیغمبر(ص) 
است و چه بســیار که در احادیث و روایات بر آن تأکید 

شده است.
رجبى با تأکید بر ارادت ویژه خود به خاندان پیامبر(ص)، 
گفت: ما اگر براى امام(ع) عزادارى نکنیم، به رســول 

خدا(ص) بدهکار مى شــویم. ما مثل شاگردى هستیم 
که به دســت ائمــه(ع)، هدایــت و در مکتب ایشــان 
فارغ التحصیل شده ایم اما پول معلم مان را نداده ایم پس 

حسابى مدیون این بزرگواران هستیم.
این بازیگر همچنین اعالم کرد: ادعا داریم که به دنبال 
مودت و دوستى با ائمه(ع)  هستیم و آن را حقوق خودمان 
باید بدانیم. ما باید از محرم استفاده کنیم تا به قولى ذره اى 

از بدهى مان را صاف کنیم.

مهران رجبى:

به گفته کارگردان فیلم «ســالم بمبئى 2»، وى به زودى شخصیت امام حسین(ع) همه جا اعتبار دارد
براى انتخاب بازیگر نقش «دختر شیطان» در این فیلم به 

هندوستان سفر مى کند.
قربان محمدپور با اشاره به آخرین اخبار از تولید پروژه «سالم 
بمبئى 2» گفت: هفته آینده و بعد از ایام سوگوارى تاسوعا و 
عاشورا به هندوستان سفر مى کنم تا با تعدادى از بازیگران 
مورد نظر براى حضور در این پروژه ســینمایى گفتگو کنم. 
هدف از این دیدار، انتخاب بازیگر نقش «دختر شــیطان» 

است که امیدوارم بتوانم نتیجه دلخواه خود را به دست آورم.
وى با تأکید براینکــه فیلمبردارى «ســالم بمبئى 2» در 
شهر بمبئى انجام مى شود، بیان کرد: هفته آینده با سفر به 
هندوستان از لوکیشن هاى مورد نظر براى فیلمبردارى این 

پروژه سینمایى بازدید مى کنم.
این کارگردان در بخش دیگرى از صحبت هاى خود توضیح 

داد: بیش از هر چیز در انتظار صدور ویزاى کارى از ســوى 
دولت هند هستیم تا بتوانیم کار خود را در بالیوود آغاز کنیم. 

البته صدور این ویزا بین دو سه ماه طول مى کشد.
وى تأ کید کرد: بعد از دریافت ویزاى کار که امیدوارم آبان ماه 

صادر شود، یک ماه پیش تولید فیلم طول مى کشد.

بازیگر فیلم «روز واقعه» درخصوص وضعیت فعلى 
سینماى مذهبى و مخصوصاً عاشورایى در سینماى 
ایران گفت: فیلم محرمى و عاشورایى در سینماى 
ایران وجود ندارد. من متأســفم که به این مسئله 
پرداخته نشــده و یا بهتر بگویم آنگونه که در شأن 
و منزلت عاشــورا بوده بهایى به این رویداد بزرگ 

داده نشده است.
علیرضا شــجاع نورى، مســئولین را مقصر اصلى 
این کمبود دانست و ادامه داد: مسئولین سینمایى 
و فرهنگى ما این واقعه بــزرگ را فراموش کرده 
و مقصر اصلى این اتفاق و پایین بردن شــأن آثار 

ارزشى خود این مسئولین هستند.
بازیگر فیلم «نگار» در همین راســتا ادامه داد: چرا 
باید به فیلم هاى دفاع مقــدس و مذهبى پرداخته 
نشود؟ متأسفم که بگویم فیلم هاى دفاع مقدسى 
و ارزشــى ما تبدیل به فیلم هاى دست گرمى شده 

است.
نورى وجود رانت را یکى از دالیل ضعف سینماى 
دینى و دفاع مقدسى خواند و تصریح کرد: چرا هر 
تازه از راه رسیده اى به فکر ســاخت آثار محرمى 
مى افتد؟ این اتفاق به هیچ وجه درســت نیست. 
این افراد از رانت اســتفاده مى کنند و بیشتر براى 
سودجویى و تأمین بودجه کارهاى بعدى است که 
این فیلم ها را مى سازند و خلوصى در ساخت چنین 

آثارى ندارند.
وى ارزش تولید آثار مذهبى را باال دانست و تأکید 
کرد: تولید آثار مذهبى و دینى، ارزشــمند است و 
نباید به هرکسى اجازه تولید این آثار را بدهیم. من 
اگر تصمیم گیرنده بودم اجازه نمى دادم کســى تا 
سیمرغ نگرفته راجع به محرم و مسائل ارزشى ما 
فیلم بسازد. وقتى این اتفاق بیافتد آن وقت شأن این 

ارزش هاى مذهبى هم رعایت مى شود.
این بازیگر پرکار سینماى ایران ادامه داد: وضعیت 
سینماى مذهبى از سینماى دفاع مقدس هم بدتر 
است و تعداد تولیدات ناچیز اســت. در حوزه دفاع 
مقدس معدود حرکت هاى بسیار ارزشمندى مثل 

«بادیگارد» و «ایســتاده در غبار»  داریم اما در 
حوزه محرم و عاشورا همین ها را هم نداریم.

رایزنى براى انتخاب بازیگر «دختر شیطان»

و طوالىنى مدتش بوده به  خواهرش «مریم»، پیش از خواب
ا تا تا د رود محله زندگى داود مى

بار کى سحر را دیدى؟» را کارگردانى کرده بود که در سى 
وو و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و هنوز

راکراکراکراکرنننان نان نشده است.
ششششششششـشـشـشــشــایان ذکر اســت که از 
ســینا حجــازى، آلبوم 
«رؤیا» پیشاز این راهى 
ببابابابابابابازبازبازبازبازبازار موســیقى شــده و 
ااییــن خواننــده فرزند 
صدرالدین حجازى،  

ببازیگر ایرانىاست.

ى ر

عف سینماى 
کرد: چرا هر 
 آثار محرمى 
ســت نیست. 
و بیشتر براى 
دى است که 
 ساخت چنین 

نست و تأکید 
ــمند است و

را بدهیم. من 
دم کســى تا 
ئل ارزشى ما 
قتشأناین

د.
 داد: وضعیت 
دس هم بدتر 
در حوزه دفاع
شمندى مثل 

ریم اما در 
داریم.
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ادویه جات براى طعم غذا و همینطور سالمتى اهمیت زیادى دارند. براى 
اینکه به اهمیت آنها پى ببرید، همین بس که بدانید یک نصف قاشــق 
چایخورى دارچین به اندازه 115 گرم تمشــک آنتى اکسیدان دارد. در 

ادامه با مفیدترین ادویه جات آشنا مى شوید. 

زردچوبه
زردچوبه ســلطان ادویه هاســت. این ادویه بیش از همه ادویه ها خاصیت 

ضدالتهابى، ضدویروسى، ضدباکترى، ضدسرطان و ضدقارچ را داراست.
در طب چینى از این ادویه براى درمان همه چیــز از آلرژى گرفته تا آلزایمر 
و آرتروز استفاده مى شــود. زردچوبه حاوى کارکامین است که یک ترکیب 
آنتى اکسیدانى اســت و التهاب را کاهش داده و رنگ زرد زردچوبه نیز ناشى 
از وجود این ماده اســت. کارکامین باعث کاهش رشد سلول هاى سرطانى 
مى شــود. زردچوبه همچنین حاوى ترکیبات ضدالتهابى دیگرى است که 
تورم و درد را کاهش مى دهند و از تشکیل پالك هاى عامل آلزایمر ممانعت 

مى کند.

فلفل قرمز
فلفل قرمز حاوى کپسایسین است که هم مزه تند آن را سبب مى شود 
و هم فواید آن را براى ســالمتى رقم مى زند. فلفل هر چه تندتر باشد، 
کپسایسین آن بیشتر است. فلفل قرمز از دیرباز در طب سنتى چین و هند 
جایگاه خاصى داشته و بومیان آمریکا از آن براى درمان مسائل دستگاه 

هاضمه و گردش خون استفاده مى کرده اند.

زنجبیل

در طب ســنتى چینى از زنجبیل براى مقابله با التهاب و درد، تســکین 
ماهیچه هاى دچار جراحت و درمان درد و خستگى استفاده مى شود. این 
ادویه همچنین درمان متداولى براى مشــکالت هاضمه است و با رشد 
بیش از حد باکترى هاى غیرمفید روده مقابله مى کند. ترکیبات موجود 
در زنجبیل به شکلى مشابه داروهاى ضدالتهابى نظیر ایبوبروفن عمل 
مى کنند و از آن براى درمان آرتروز اســتفاده مى شــود. از این رو چاى 

زنجبیل و غذاهاى آسیایى توصیه مى شود.

دارچین
مهمترین فایده دارچین، توانایى آن در کاهش قند خون در افراد مبتال 
به دیابت اســت. دارچین همچون دیگر ادویه جات داراى ویژگى هاى 
آنتى آکسیدان و ضدالتهابى است که باعث کاهش احتمال آسیب هاى 

سلولى و بیمارى هاى مزمن مى شود. 
تحقیقات نشان داده که دارچین خاصیت ضدبیمارى هاى قلبى دارد و 
از رشد غیرمعمول ســلول ها جلوگیرى مى کند و بدین ترتیب خاصیت 

ضدسرطانى دارد.

میخک
میخک منبع غنى اى از آنتى اکسیدان هاســت که رادیکال هاى آزاد را 
پاکسازى مى کنند و در حفاظت از ســلول ها کمک مى کنند. همچنین 
خاصیت شدیداً ضدقارچى دارد. اما حواســتان باشد که روغن میخک 
بسیار قوى است. این روغن آنقدر قوى است که اگر بیش از حد استفاده 

شود مى توانند موجب مسمومیت شود.

گل کارى، شستن کف زمین یا تمیز کردن آشپرخانه، شما چه 
احساسى با شــنیدن این کلمات پیدا مى کنید؟ آیا این کارها 
در نظر شما خســته کننده و بى فایده است؟ گمان مى کنید 
انجام کارهاى روزمره و معمولى خانه تنها یک نوع وقت تلف 

کردن است؟
براى بسیارى از زنان خانه دار یا افرادى که به هر دلیلى مجبور 
به انجام کارهاى خانه هســتند، امورى که مورد اشاره قرار 
گرفتند کسل کننده هستند، ولى آخرین تحقیقات انجام شده 
خالف این مسئله را ثابت مى کنند. احتماًال متعجب خواهید 
شد، اگر بدانید همین کارهاى ساده و معمولى مى تواند طول 

عمر انسان را افزایش دهد.
بر اساس نتایج به دست آمده از آخرین تحقیقات انجام شده، 
افرادى که در طول هفته حداقل پنج بار به انجام کارهاى خانه 
مشغول هستند 28 درصد احتمال مرگ ناگهانى و زودرس 
را از خودشان دور کرده اند. عالوه بر این، چنین گروهى 20 

درصد کمتر از دیگران به بیمارى هاى قلبى دچار مى شوند.
این تأثیر از آنجا ناشــى مى شــود که انجام کارهاى خانه، 
حکــم نوعــى ورزش دارد؛ چراکه فــرد وادار بــه تحرك 
فیزیکى مى شود. در واقع، ســاده ترین کارهایى که به نظر 
ما چندان هم مفید هم نیســتند مى توانند نقش بسزایى در 

افزایش طول عمر ما ایفا کنند.

یافته هایى از این دست ثابت مى کند که نوع فعالیت فیزیکى 
اهمیت چندانى ندارد و نباید رفتن به باشگاه ورزشى را تنها 

شرط افزایش تحرك پنداشت. 
کافى است در طول هفته 150 دقیقه را صرف انجام کارهاى 
خانه بکنید تــا خطر مــرگ زودرس دیگر شــما را تهدید 

نکند. 

معلوم نیست چرا، اما آمارها نشان مى دهد شیوع بیمارى MS  در 
میان جوانان کشــورمان رو به افزایش و خطر ابتال به آن در زنان 
بیش از مردان است. پژوهشگران علم تغذیه معتقدند در کنار دارو 
  MS درمانى، با مکمل یارى مى توان از شدت و عود عالیم بیمارى

در مبتالیان کاست.

بیمارى MS و عالیم آن
بیمارى MS یکى از بیمارى هاى التهابى و خودایمنى سیســتم 
عصبى مرکزى است که طى آن دســته اى از سلول هاى ایمنى به 
اشتباه به پوشش و ساختمان ســلول هاى عصبى (نورون) هجوم 
برده و با تخریب آنها موجب بروز بیمارى و تظاهر عالیم بالینى و 
اختالالت حسىـ  حرکتى شــامل گزگز و سوزن سوزن و مور مور 
شدن دست و پا، اختالل در حرکت، اختالالت گوارشى و ادرارى، 

اختالالت بینایى و به ندرت اختالالت حافظه مى شود.

MS علل بروز بیمارى
علت بروز این بیمارى تاکنون شناخته نشده است اما مطالعات حاکى 
از این است که نقص سیستم ایمنى و اختالل خودایمنى نقش اصلى 
را در بروز آن ایفا مى کند. مطالعات جدید نشان مى دهد نقش ژنتیک 
در بروز بیمارى MS بسیار ناچیز است اما عوامل محیطى شامل 
عفونت ویروسى، مسمومیت با فلزات سنگین، سیگار، چاقى دوران 
کودکى، کمبود ویتامین D، عادات غذایى و شیوه زندگى نادرست 

نقش اصلى را در بروز MS ایفا مى کند.

امگا 3 کاهنده التهابات سیستم عصبى
امگا 3 کاهنده التهاب اســت و با توجه به نظریه هایى که پیرامون 

MS مطرح است، باید براى بهبود التهاب، از منابع غذایى امگا3 یا 
مکمل آن استفاده شود. همچنین با توجه به اینکه بیش از 70 درصد 
وزن خشک مغز و سیستم عصبى از امگا 3 تشکیل شده است برخى 
محققان معتقدند امگا 3 درمانى مى تواند در بیمارى هاى سیســتم 
اعصاب مانند MS یا بیمارى هاى همراه با تغییرات ساختارى مغز 
مانند آلزایمر و زوال عقل موجب بهبودى شود. همچنین از تأثیرات 

شگفت انگیز امگا 3 بهبود اضطراب و افسردگى است. 

MS نقش پررنگ مکمل درمانى در بیمارى
اگرچه اســتفاده از مکمل هاى غذایى که حــاوى ویتامین یا ماده 
معدنى خاصى است در شرایطى که رژیم غذایى متنوع و حاوى تمام 
مواد مغذى باشد ضرورى نیست، اما برخى مکمل هاى مواد مغذى 
مى تواند در بیماران MS نقش مهمى در بهبود عالیم داشــته و 

عوارض بیمارى را در آنها کاهش مى دهد.

ویتامین هاى گروه B محافظت کننده از میلین

 ،B5 ،B3 ،B2 ،B1 شــامل ویتامیــن B ویتامین هــاى گروه
B6، فــوالت، B12 و بیوتین هســتند و مشــخصه اصلى آنها 
تأثیرات مثبت بر سیســتم عصبى به خصوص سیســتم عصبى 

مرکزى است.
در اولین مراحل کمبود هر کدام از ویتامین هاى B، عوارض عصبى 
مانند بى اشتهایى و ضعف و بى حوصلگى مشاهده مى شود. محققان 
نقش ویژه اى براى ویتامین هــاى B6، فوالت و B12 در بیمارى 
MS قائل هســتند. در بیمارى MS میلین ها در سیستم اعصاب 
 B12 مرکزى به طور قابل توجهى تخریب مى شوند که ویتامین

عالوه بر نقش مهم در تولید گلبول هاى قرمز خون، نقش اساسى 
در محافظت و بازسازى از میلین ها ایفا مى کند و با توجه به ارتباط 
نزدیک ویتامین B12 با فوالت و B6 کمبــود هر کدام مى تواند 
تأثیرات نامطلوبى به همراه داشته باشد. منابع غذایى این ویتامین 

شامل محصوالت حیوانى مانند انواع گوشت است.

ویتامین D تعدیل کننده سیستم ایمنى
ویتامینD، ویتامین خورشــید نامیده مى شــود و به عنوان یک 
تعدیل کننده مهم ایمنى در ســطوح سلولى مطرح است. مطالعات 
نشــان مى دهد یکى از علل افزایش بروز بیمارى هاى مربوط به 
سیستم ایمنى مانند سرطان ها، آلرژى ها و بیمارى هاى خود ایمنى 
مانند MS ، در اثر کمبود شدید ویتامین D است که منجر به مهاجم 

شدن سیستم ایمنى علیه خود مى شود. 

طبق نتایج یک تحقیق جدید، زنان مبتال بــه دیابت که به طور منظم چاى یــا قهوه حاوى کافئین
 مى نوشند، در مقایسه با زنانى که هرگز کافئین مصرف نمى کنند، عمر 

طوالنى ترى خواهند داشت.
مطالعه مشاهده اى نشــان مى دهد هر چقدر زنان کافئین بیشترى 
مصرف کنند، ریسک مرگشان در مقایسه با کسانى که هرگز کافئین 

مصرف نمى کنند، کمتر خواهد بود.
محققان اذعان مى کنند که تأثیر حفاظتى به منبع کافئین هم بســتگى 

دارد: میزان باالتر مصرف کافئین ناشى از قهوه با کاهش ریسک مرگ به هر 
دلیلى، مخصوصًا بیمارى قلبى-عروقى مرتبط است؛ در حالى که زنانى که به واسطه 

نوشیدن چاى، کافئین بیشترى مصرف مى کنند کمتر در معرض مرگ ناشى از سرطان 
قرار دارند.

بسیارى از مطالعات تأثیرات مفید نوشیدن قهوه را در مورد کاهش ریسک مرگ 
به هر علت در جمعیت عمومى نشان داده اند، اما اطالعات کمى در مورد نقش 

کافئین بر مرگ و میر افراد مبتال به دیابت وجود دارد.
محققان دریافتند زنان مبتال به دیابت که روزانه بالغ بر 100میلى گرم کافئین مصرف 
مى کردند در مقایســه با زنانى که هیچ کافئینى مصرف نمى کردند، 51 درصد کمتر در 

معرض مرگ قرار داشتند.  

اگر مى خواهید دچار فشــارخون، آســیب 
مفاصل، چرب شدن کبد، افزایش قند خون 
و چربى خون نشوید و از بیمارى هاى قلب 
و ریه نیز در امان باشید و در نهایت 
از دیابت نیز دورى کنید و حتى 
فرزندتان نیز دچار تســریع در 
بلوغ نشود، حتماً مادر بیمارى ها را بشناسید.

على ربانى، استاد دانشــگاه علوم پزشکى 

تهران گفت: یکى از معضالتى که در طب 
کودکان و افراد زیر بلوغ با آن روبه رو هستیم، 
افزایش وزن کودکان است که باعث آسیب 

سالمت آنها مى شود.
وى ادامــه داد: متأســفانه فرهنــگ 
آپارتمان نشــینى، فرهنــگ بدغذایــى و 
استفاده بیش از حد از فست فودها و غذاهاى 
پرکالرى، باعث افزایش بافت چربى در بدن 

مى شود که منجر به چاقى مى شود.
وى افزود: چاقــى در طیــف متفاوتى به 
ارگان هاى بدن آســیب مى زند و این یک 
هشدار جدى است که ســالمت جامعه را 
تهدید مى کند.ربانى اظهار داشــت: به طور 
متوسط در دوران کودکى بعد از دوسالگى، 
هر سال درحدود دو کیلوگرم باید وزن اضافه 
شود و هرچه بیشتر از این باشد یعنى به سمت 

چاقى ســوق پیدا مى کنیم و در دوران بلوغ 
این افزایش وزن بیشتر مى شود.

وى ادامــه داد: از آنجــا که چاقــى مادر 
بیمارى هاست، باعث فشــارخون، آسیب 
مفاصل، چرب شــدن کبد، محدود کردن 
فعالیت روزمره و موجب تســریع در بلوغ 
مى شــود، قند خون و چربى خــون را باال 
مى برد و به قلب و ریه فشار مى آورد و ممکن 

اســت مقدمات ورود به دیابت و اختالالت 
متابولیک را در این افراد ایجاد کند.

وى به خانواده ها هشــدار داد تــا از اصرار 
در خورانــدن غــذاى مــازاد بــه بچه ها 
خــوددارى کننــد و از بابــت پرخــورى 
بچه هــا لــذت نبرنــد و بداننــد بچه ها 
در حــد نیــاز فیزیولــوژى بدنشــان غذا 

خواهند خورد. 

عالوه بر نقش مهم در تولید گلبول هاى قرمز خون، نقش اساسىدهد
در محافظت و بازسازى از میلین ها ایفا مى کند و با توجه به ارتبا
B6 کمبــود هر کدام مى تو 6با فوالت و B122
ویتا این غذایى ع ا

وقتى «MS» هشدار مى دهد 

 نجات از مرگ با مصرف ادویه جات

انجام کارهاى خانه 
عمرتان را 
طوالنى مى کند!

کافئین و کاهش ریسک مرگ در زنان مبتال به دیابت
 چاى یــا قهوه حاوى کافئین

رمر

ى 
 به هر 

ى که به واسطه 
 ناشى از سرطان 

ک مرگ
رد نقش 

م کافئین مصرف 
5 درصد کمتر در 

مادر بیمارى ها را بشناسید
اگر مى خواهید د
چرب ش مفاصل،
وووووووچ چربى خون نش
و ریه نیز
از دیا
فرزند
بلوغ نشود، حتمًا
على ربانى، استاد

رمادر



1212ورزشورزش 3049 سال چهاردهمپنج شنبه 6 مهر  ماه   1396

رکوردهاى الهالل

روزنامــه «الریاضیــه» عربســتان 
رکوردهاى الهالل عربستان که پس 
از پیروزى پرگل مقابل پرسپولیس به 

دست آورد را اعالم کرد. 
تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار رفت 
مرحله نیمه نهایى لیــگ قهرمانان 
آسیا به مصاف تیم الهالل عربستان 
رفت که با نتیجه 4 بر صفر شکست 

سنگینى متحمل شد.
روزنامه الریاضیه عربستان در این راستا 
رکوردهاى الهالل پس از برد پرگلش مقابل پرسپولیس را اعالم کرد که به شرح زیر 

است:
1-الهالل به تنها تیمى تبدیل شد که در لیگ قهرمانان آسیا 2017 هیچ شکستى ندارد.
2-به اولین تیمى تبدیل شد که در یک بازى لیگ قهرمانان آسیا از هشت سال گذشته 

تاکنون به پرسپولیس چهار گل زد.
3- بیشترین گل زده در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا را با 253 گل از آن خود کرد.

4- پیروزى الهالل مقابل پرسپولیس سهمیه عربستان در لیگ قهرمانان آسیا تا سال 
2020 را 3+یک کرد.

5- «عمر خریبین» اولین هت تریک خود را در لیگ قهرمانان آسیا به دست آورد.
6-الهالل تا اینجاى رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا با پنج کلین شیت رکوردار شد. 

از 4 سپاهان 
تا 4 الهالل!

نصف جهان  ســرخ ها با برانکو دوبار 
چهارتایى شــده اند. یک بار در مقابل 
سپاهان اصفهان و حاال هم در مصاف 
با الهالل. به این ترتیب، پرسپولیس 
بدترین نتیجه خود را در دوران حضور 
برانکــو در فوتبال ایران به دســت 
آورد و 4 بر صفر برابــر الهالل بازنده

 شد.
در  دوران حضور برانکو در پرسپولیس 
تنها یک بار این تیم چهار گل خورده 
بود که البته این بازى در اصفهان برابر ســپاهان بود و پرســپولیس برابر این تیم 
4بر2 بازنده شــده بود. پرســپولیس در دوران برانکو جز همان ماه اول حضورش 
در این تیم که 3بــر صفر به لخویا و الهــالل باخت، دیگر باخت با اختالف ســه 
گل هم نداشــت. این تیم در این مدت تنهــا دو بار با نتایج 4بر2 برابر ســپاهان و 
2برصفربرابر تیم فوتبال نفت تهران و 3بر یــک برابر تیم فوتبال الریان باخته بود؛ 
اما بقیه باخت ها بــا نتایج یک  بر صفر و یا 2 بر یک بوده اســت و البته یک بار هم 
با نتیجه 3بر2بازنده شده بود. بدترین باخت دوران برانکو حاال اینگونه رقم خورده

 است.

کرانچار اسکورت شد!
نصف جهان   با خت سپاهان به نفت طالییه تهران تبعات بدى براى سرمربى زردپوشان 
داشت. هواداران سپاهان پس از شکســت در مقابل نفت تهران به شدت از عملکرد 
تیمشــان عصبانى بودند و حتى کرانچار نیز با دخالت نیروى انتظامى و اسکورت به 

رختکن رفت.
سپاهان در هفته هشتم مقابل نفت تهران قرارگرفت و انگیزه زیادى 
براى کسب دومین پیروزى فصل برابر تیم نه چندان منسجم نفت 
تهران داشت، اما در پایان با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

هواداران سپاهان که در طول بازى به شدت در حال تشویق 
تیم خود بودند، با سوت پایان بازى از خود بیخود شدند و به 

شدت نسبت به عملکرد تیم خود اعتراض داشتند.
رسول نویدکیا هم به میان هواداران نه چندان زیاد سپاهان 
رفت اما او هم نتوانست مانع از اعتراض هاى آنها به کرانچار 
شود، تا سرمربى کروات طالیى پوشان با دخالت نیروى انتظامى 

راهى رختکن شود.
 محســن بنگر هم در پایان بــازى از فحاشــى هواداران 
اصفهانى در امان نماند. ضمــن اینکه هواداران 
سپاهانى حاضر در ورزشگاه تختى با بى غیرت 
خطاب قرار دادن بازیکنانشــان نسبت به 
عملکرد آنها در زمین مسابقه اعتراض

 داشتند.

مدیرعامل تیم فوتبال سپاهان در گفتگویى در خصوص شکست سپاهان مقابل 
نفت طالییه و روند ناکامى هاى این تیم در این فصل اظهار داشت: ما خوب بازى 
کردیم، مى توانستیم به گل برسیم اما متأسفانه بى دقت بودیم و نتوانستیم دروازه 
نفت تهران را باز کنیم. امیدوارم که این نتایج جبران شود. ما براى اینکه شوك به 
تیم وارد کنیم راهکارهایى داریم و بعضى از این راهکارها اجرایى مى شود. 10 درصد 
از قرارداد بازیکنان و اعضاى تیم را کســر کردیم تا در واقع بازیکنان به خودشان 
بیایند ، از لحاظ تاکتیکى و بازى رو به جلو هستیم ولى در ضربات آخر دقت کافى را 
نداریــم. صــالح دیدیــم تــا شــوکى بــه بازیکنــان وارد شــود و از این 

شــرایط بــد خــارج شــویم و بتوانیــم در ادامــه ایــن نتایــج را جبــران
 کنیم.

محسن طاهرى  در ادامه در خصوص اینکه آیا جلسه اى با کرانچار در خصوص 
نتایج برگزار خواهید کرد یا خیر، اظهار داشت: مطمئناً جلسه اى با سرمربى و اعضاى 
کادر فنى برگزار خواهیم کرد تا نتایج سپاهان بررسى شود به هر حال ما هر هفته 
جلســات متعددى با کرانچار برگزار مى کنیم و او گزارش خود را ارائه مى دهد. ما 
همچنان از کرانچار حمایت مى کنیم، قرار نیست کادر فنى تغییر کند و با هیچ گزینه 
اى صحبت نکردیم، از لحاظ فنى تیم خوب کار مى کند اما متأسفانه کمى بدشانس

 هستیم.
طاهرى در خصوص اینکه شــنیده ها حاکى از آن اســت که على منصوریان 
یکى از گزینه هاى جانشــینى براى کرانچار اســت و آیا با این مربى صحبتى 
کردید یا خیر،اظهار داشــت: مــا از کرانچار حمایت مى کنیم بــا هیچ مربى در 
حال حاضر صحبت نکردیــم و اعتقاد داریم مــى توانیم این نتایــج را جبران 
کنیم، در حال حاضر ما با منصوریــان هیچ صحبتى نکردیــم و نمى دانم این 
گزینه ها از کجا گفته مى شــود، قرار نیست که ســرمربى تیم سپاهان برکنار

 شود.

سپاهان، منصوریان را نمى خواهد

  آى اسپورت | حرف هاى ساده لوحانه از افکار 
کوچک مى آید و آدم هاى کوته فکر هستند که مولد چنین 
افکارى هستند و با این آدم ها نمى توان منتظر پیروزى هاى 

بزرگ بود.
به سخنان این روزهاى مردان اطراف و درون پرسپولیس 
بنگریم. بعد از جمله بــه واقع مضحک مهدى طارمى که 
محرومیت خــودش و تیم پرســپولیس را خیر مى داند به 
سخنان مدیر باشگاه یعنى طاهرى گوش فرا دهیم که در 
ازاى همه حوادث پیش آمده مى گوید «در موقع لزوم پاسخ 
مناسبى ارئه خواهم داد» موقع لزوم؟ راستى از دید جناب 

مدیر عامل موقع لزوم چه زمانى خواهد بود؟
مدیرعاملى که به همراه مدیر نقل و انتقال و دیگر مدیران 
تماشــاچى خود به دبى رفته بودند و فکر مى کردند که با 
حرف هاى تکرارى و استفاده از ریسمان پوسیده مى توانند 
بار دیگر ادامه دهند. آقایانى که طى روزهاى جمعه تا سه 
شنبه جز فرار و سکوت و تکذیب و عدم پاسخگویى هیچ 
ارمغانى نداشتند و بى شــک حاال نمى توانند پشت برانکو 

پنهان شوند.
برانکو نتوانســت نقش دیوان خانه از پاى بســت ویرانه 

مدیریت و افکار این آقایان را بازى کند.

حرف هاى طاهرى چون سخنان جعفر کاشانى که همیشه 
چون نوارى است که سال هاست یک آهنگ پخش مى کند 
و از ساختار باشــگاهى به جاى تیمدارى سخن مى گوید 
اما زیر بار فشار مشــکالت دچار کمر درد شده است و تیم 

شاهین را تبدیل به کلوپ تفریحى کرده است!
در این میان سخنان جناب وکیل طارمى هم جالب است 
که از مردم معــذرت مى خواهد بخواهد همــه اتفاق ها و 
مســئولیت ها را قبول مى کند (به راستى مسئولیت قبول 
کردن ایشان را کســى مى داند چه معنى دارد؟) و در آخر 
مى گوید «فقط توپ باید برود داخل دروازه و مابقى مسائل 

اهمیت ندارد» و..
مردم ایران و احساســات آنها ملعبه چنین افرادى شــده 
است که در توجیه سوء رفتارهاى خودش و موکلش بهانه 

مى آورد که هزینه هاى ارسال مدارکش گران شده است.
به این حرف ها و آدم ها بنگرید تا متوجه شــویم چرا باید 
شب چنین تحقیر آمیزى داشته باشیم! تیمى که مدیرانش 
و بازیکنــش و وکیل او اینگونه مى اندیشــند مى تواند به 
فینال آسیا برســد؟ به ترکیب تیم پرسپولیس بنگرید. به 
واقع بازیکنان در ســطح نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
داشــت؟ بازیکنانى چون بیرانوند و ماهینى و ربیع خواه و 
مصلح و... در این حد بودند؟ چــرا راه دور برویم. تیم ما از 

بعد لجستیک و مدیریت و نیروى فنى و ادارى نمى تواند 
حریف الهالل شود و اگر هم توانست تیم هایى چون الوحده 
و لخویا و االهلى را حذف کند به واقع کار معجزه آســایى 
کرده است. ما نمى خواهیم بزرگ فکر کنیم. چون آدم هاى 
بزرگ نداریم.   پرسپولیس ضربه از سوء مدیریت ها خورد. از 
افکار کوچکى ضربه خورد که خیلى راحت گفتند مسئله اى

 نیســت. طارمى برگردد فوقش جریمه اش را مى دهیم. 
پرسپولیس و استقالل و تراکتورسازى و استقالل خوزستان 
و... سال ها باید ضربه بخورند. چون فوتبال ما خیلى راحت 
لیگش در اســتادیوم هایى برگزار مى شود که نمونه اش را 
در بازى استقالل و ســپید رود دیدیم. سکوهاى فرسوده 

و زمین هاى با چمن مصنوعى و بى پولى و بى خردى و...
ما در دیدار با الهالل مشــکالت زیادى داشتیم. ترکیب 
اولیه بى نهایت اشــتباه بود. برانکو یک بــار دیگر دل به 
خاطرات بازى هاى خوب مســلمان و محرمــى و... داد و 
به واقع با غیبت کامیابى نیا و انصارى و ســید جالل یک 
سیستم تدافعى فاجعه داشــت. از بُعد روحى او نتوانست 
تیمش را ریکاورى کند و تیــم از بُعد نظم در حد صفر بود 
اما در وراى همه این اتفاق ها واقعیــت حقارت مدیریت 
حاکم بر فوتبــال ما در مقابــل الهالل فریاد رســوایى

 زد. 

نصــف جهــان  بازیکنانــى ماننــد مســعود 
شــجاعى و احســان حــاج صفــى همچنان 
جزو خــط قرمزهاى صدا و ســیما محســوب

 مى شوند.
در چنــد هفته گذشــته، بخش  مــرور عملکرد 
لژیونرها در برنامه 90 به دالیلى خاص بیشتر از 
همیشه موردتوجه قرار گرفته است. اولین دلیل 
براى این اتفاق، حذف ناگهانى ستاره هاى ایرانى 
پانیونیوس از ایــن آیتم اســت. از زمان حضور 
مسعود شجاعى و احســان حاج صفى در دیدار 
لیگ اروپــا با حریفى از رژیم صهیونیســتى، در 
90 هیچ نامى از این دو بازیکــن به میان نیامده 
و این روند همچنان ادامه دارد. ظاهراً مســعود 
و احســان تبدیل به خط قرمزهاى جدى شبکه 
3 ســیما شــده اند و 90 در شــرایط فعلى اجازه 
نام بردن از آنها در بخش هــاى مختلف را ندارد 
و با این دو مهره مثل چهره هاى نامرئى برخورد
 مى کنــد. آنچــه براى مســعود اتفــاق افتاده 
غافلگیرکننــده نیســت امــا چــرا احســان 
حاج صفى با وجــود منتشــرکردن ندامت نامه 
اینســتاگرامى و بازگشــت بــه تیــم ملــى، 
هنــوز در لیســت تحریــم برنامــه 90 قــرار

 دارد؟
احسان همه حواشــى آن مسابقه خاص را پشت 
سر گذاشــته و بخشیده شــده اما 90 هنوز این 
بازیکن را ندیده مى گیرد و هیچ توضیحى در این 
ارتباط نمى دهد. اتفاق عجیب تر اما، تبدیل شدن 
مبین میردورقى به مهمــان ناخوانده این بخش 
از برنامه است. 90 که زمانى با افشاگرى درباره 
پیوستن میردورقى به پرسپولیس و تأثیر ثروت 
خانوادگى اش بر این انتقال، چهــره واقعى این 
بازیکن را افشــا کرده بود، حاال با آب و تاب خبر 
جابه جایى او در لیگ 2 یونان از تیمى به تیم دیگر 
را پوشش مى دهد تا بخش لژیونرها در 90 جاى 
حاج صفى نباشــد اما براى میردورقى، به اندازه 
کافى فضا و زمان در اختیار داشــته باشد. حتى 
شهاب زاهدى و گل هاى تماشایى اش در لیگ 
ایسلند، رایان تفضلى و ســایر مهره هاى ایرانى 
شاغل در اروپا ســهمى از این چند دقیقه ندارند 
و این فوتبالیست ســابق پرسپولیس است که به 
عنوان لژیونر در 90 مطرح مى شود. تغییر رویکرد 
این برنامه تلویزیونى در مقابل میردورقى، عجیب 
به نظر مى رســد. مهره اى که بدون اســتفاده از 
رانت پدرش، در هیچکدام از باشــگاه هاى لیگ 
برترى پذیرفته نمى شد. به هر تقدیر باید به حال 

این روند شــبکه 3 مثل همیشــه فقط تأسف 
خورد.

پیشکسوت اســتقالل مى گوید اگر این باشگاه به دنبال 
«فاتح تریم» است، باید فضاى الزم را براى او ایجاد کند.

داریوش یزدانى در پاسخ به این سئوال که نظرش راجع 
به آینده سرمربیگرى اســتقالل چیست، گفت: باید دید 
که هدف مجموعه استقالل چیست. من از هدفگذارى 
باشــگاه اســتقالل اطالعى ندارم. من معتقدم در این 
چند ســال تصمیمات اتخاذ شده در اســتقالل از آینده 
نگرى برخوردار نبوده اند. نمى گویم اشتباه بوده اند ولى 
فکر مى کنم آینده نگرى در اینجا صورت نگرفته است. 
همیشه این مواقع بحث عدم ثبات در مربیگرى مطرح 
مى شــود ولى من فکر مى کنم که مدیران استقالل در 
این سال ها همگى حداقل دو سال در رأس کار بوده اند. از 
آقاى واعظ آشتیانى تا افشارزاده و فتح ا... زاده تا دیگران. 
الزم نیست مثل اروپایى ها به دنبال برنامه ریزى ده ساله 
باشیم بلکه در حد یک برنامه ریزى دو ساله هم مى تواند 

خیلى کارها بکند.
او ادامه داد: من با عقبه فاتح تریم کار ندارم. من معتقدم 
که یک مشکل در اســتقالل وجود دارد و آن هم اینکه 
کســانى مثل فرهاد مجیدى، قلعه نویــى و منصوریان 
که از مسائلى اطالع دارند، صداقت الزم را ندارند. آنها 

مى خواهند به اصطالح، همیشه یکى به نعل و یکى 
به میخ بزنند. مى خواهند همه را راضى نگه دارند. 
متأسفانه در استقالل کسانى هســتند که به آنها 
مى گویند باند مخوف. این افراد با همه مدیران کار 
مى کنند و همچنان سرجاى شان هستند. چگونه 

چنین چیزى ممکن 

است؟ به نظرم باید همه مدیران باشگاه استقالل برکنار 
شوند و افرادى از پیشکسوتان کار را دستشان بگیرند. چه 
عیبى دارد که مســئول و مدیر استقالل از پیشکسوتان 
باشد؟ چرا على موسوى، علیرضا اکبرپور، بیژن طاهرى، 
مختارى فر و دیگران نباید در اســتقالل باشــند؟ مثًال 
مسئول عقد قرارداد با بازیکنان باشند. مگر یک دوره «فن 
درسار» در هلند مســئول عقد قرارداد نبود؟پیشکسوت 
اســتقالل اضافه کرد: چرا امثال مجیدى و قلعه نویى و 
منصوریان اســم نمى آورند؟ مگر این تیم مردم نیست؟ 
متأسفانه قلعه نویى و منصوریان دور خودشان یکسرى 
آدم داشتند و باز هم مظلومى بهتر بود چون از کسانى مثل 
نوازى و فرزاد مجیدى دعوت به کار کرد. او نتایج خوبى با 
استقالل گرفت و با نصف مهره هاى فعلى استقالل، سوم 
شد و به فینال حذفى هم رفت. اگر استقالل امروز دنبال 
تریم است باید مشخص شود که انتظارش از او چیست. 
تریم مربى بزرگى است ولى آیا ما بســتر کار براى او را 
داریم؟ اگر دنبال تحول هستیم او را بیاوریم ولى اگر کار 
را قرار است دالل ها به دست بگیرند 

با آمدن او موافق نیستم.
 

یزدانى: قلعه نویى  و منصوریان فوقش جریمه مى شویم!
صداقت ندارند خط قرمزهاى

 شبکه 3

سپاهان در هفته هشتممقابل نف
براى کسب دومین پیروزى
تهران داشت، اما در پایان
هواداران سپاهان که د
تیم خود بودند، با سوت
شدت نسبت به عملکر
رسول نویدکیا هم به م
رفت اما او هم نتوانست
شود، تا سرمربى کروات ط

راهى رختکن شود.
 محســن بنگر هم د
اصفهانى در
سپاهانى
خطاب
عم
 د

به نظر مى رســد. مهره اى که بدون اســتفاده از
از باشــگاه هاىلیگ رانت پدرش، در هیچکدام

برترى پذیرفته نمى شد. به هر تقدیر باید به حال 
3 مثل همیشــه فقط تأسف  3اینروند شــبکه

خورد.

میک مک در موت با سابقه دستیارى کارلوس کى روش در 
تیم ملى ایران و البته والتر زنگا در النصر و العین در اول فصل 
با استقالل قرارداد امضا کرد. او آمد که بتواند نقش یک مربى 
بدنساز و تمرین دهنده درجه یک را براى استقالل بازى کند 
چرا که فصل گذشته منصوریان به دلیل نداشتن یک مربى 
تمرین دهنده و البته ضعف بدنى بازیکنانش همیشه تحت 
فشار بود. منصوریان در نهایت به دلیل کسب نتایج ضعیف 
در پایان بازى با ذوب آهن نتوانســت دوام بیاورد و در یک 
نشست خبرى 89 دقیقه اى از تیم محبوب خود خداحافظى 
کرد تا سرنوشت ناصر حجازى، پرویز مظلومى، امیر قلعه 

نویى و ... براى او هم تکرار شود.
 بعد از جدایى منصوریان در طول هفته گذشته میک مک 
درموت به عنوان سرمربى موقت انتخاب شد تا حداقل براى 
مدت کوتاه هم که شده نقش او در تیم مهم تر شود. اما مک 
در موت در کنفرانس مطبوعاتى پیش از بازى با سپیدرود 
صحبت هاى مهمى را به زبان آورد که با توجه به آن مى توان 
فهمید که او در تالش است این بار در پستى باالتر به کارش 

در استقالل ادامه بدهد.
مک در موت گفت:  من االن سرمربى تیم هستم و تمام هفته 
نیز من سرمربى تیم بودم. این موضوع واضح و روشن است.  

بازیکنان ما در این شرایط سخت هر روز قوى تر مى شوند. 
مى دانید که چقدر کار کردن تحت این فشار سخت است؟ 
بازیکنان ما با لبخند مى آیند و این موضوع براى خوشحال 
بودن نیســت بلکه از روى حرفه اى بودن اســت. هر روز 
قوى تر مى شوند و تا زمانیکه با هم بمانند، به من ایمان داشته 
باشید که ما قوى تر مى شویم و استقالل در حال باال آمدن

 است. 
 مک در موت صحبت از  ساختن تیمى قوى مى کند و آنچه 
شــانس او را براى ماندن به عنوان سرمربى استقالل زیاد 
مى کند، اعتمادى است که بازیکنان به سبک کارش دارند. 

گفته مى شود بازیکنان اســتقالل در طول هفته از نحوه 
تمرینات میک رضایت دارند و شاید او بتواند با یک پیروزى 
و بازى خوب برابر سپیدرود نظر اعضاى هیئت مدیره را تغییر 
بدهد. نکته مهم اینکه صالح مصطفوى مربى استقالل در 
نشســت خبرى بعد از بازى با سپیدرود هم گفت که میک 
گفته اگر اعضاى هیئت مدیره به او اعتماد کنند پشــیمان 
نمى شوند. در روزهایى که اســتقالل با مشکالت عدیده 
مالى دست و پنجه نرم مى کند اصال بعید نیست که اعضاى 
هیئت مدیره حداقل تا نیم فصل به کادرفنى فعلى اعتماد

 کنند.

  پشیمان نمى شوند

باشیم بلکه در حد یک برنامه ریزى دو ساله هم مى تواند 
خیلى کارها بکند.

او ادامه داد: من با عقبه فاتح تریم کار ندارم. من معتقدم 
که یک مشکل در اســتقالل وجود دارد و آن هم اینکه 
کســانى مثل فرهاد مجیدى، قلعه نویــى و منصوریان 
که از مسائلى اطالع دارند، صداقت الزم را ندارند. آنها
یکى مى خواهند به اصطالح، همیشه یکى به نعل و
به میخ بزنند. مى خواهند همه را راضى نگه دارند. 
استقالل کسانى هســتند که به آنها متأسفانه در
مى گویند باند مخوف. این افراد با همه مدیران کار 
مى کنند و همچنان سرجاى شان هستند. چگونه 

چنین چیزى ممکن 

تریم است باید مشخص شود که انتظارش از او چیست.
تریم مربى بزرگى است ولى آیا ما بســتر کار براى او را
داریم؟ اگر دنبال تحول هستیم او را بیاوریم ولى اگر کار
را قرار است دالل ها به دست بگیرند

با آمدن او موافق نیستم.
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 نمادهاى 
از دست رفته

پرسپولیس برانکو که در دو سه فصل اخیر 
با انواع و اقسام بردهاى شیرین، نمادهاى 
جالبى را براى قرمزها به دســت آورده 
بود و به پرسپولیس هویت تیمى برنده 
بخشــیده بود به یکباره در یک بازى با 
شکستى سنگین و تلخ همه آنچه کاشته 
بود بر باد داد و حاال نه از 4 پرســپولیس 
خبرى هست و نه از 10. پرسپولیس که 
قدرتمندترین تیم ایرانى دو فصل اخیر 
بوده با پیروزى چهار گله در دربى تهران 
نمادى جاودانه ساخته بود اما برانکو به این نتیجه رسید که تیم اش نیاز به انقالبى جدى 
دارد و از آن تیم با ذهنیت برنده انگار چیزى نمانده است. سرمربى پرسولیس باید هرچه 
زودتر دست به کار شود و تیمش را از چاه خوابیدن در باد موفقیت هاى بزرگ گذشته و 
کوچک حال بیرون آورد و با یک سیلى محکم بیدارش کند تا نمادهایش را پس بگیرد. 
پرسپولیس که تا همین مرحله قبل ده نفره بردن هایش به نماد کرى هواداران تبدیل شده 
بود یک نیمه را برابر الهالل با یک یار بیشتر بازى کرد اما نه تنها برنده بازى نشد که در 
چنین شرایطى دو گل دیگر هم خورد و شکست اش چهار گله شد. نمادهایى که از دست 
رفت تا پرسپولیسى که یک گام تا تاریخ سازى فاصله داشت با خوابیدن در دام رؤیا در 

قدم هاى آخر، هم موفقیت آینده را از دست بدهد و هم نمادهاى گذشته را.

وعده تکرارى 
تاج

 مهــدى تــاج، رئیس فدراســیون 
فوتبــال  جلســه اى بــا اعضــاى 
کمیســیون ورزش مجلس شوراى 
اسالمى داشته اســت. در این جلسه 
بحث هاى مختلفــى صورت گرفته 
که به گفتــه تــاج مهمترینش در 
خصوص بحث واگذارى اســتقالل 
و پرسپولیس بوده است. تاج در این 
باره البته حرف هاى تکــرارى زده 
و از عالقه دولتمــردان به واگذارى 
این دو باشــگاه حرف زده اســت. 
تاج گفته: ســلطانى فر، وزیــر ورزش و جوانــان، دنبال راه حل مناســبى براى 
واگذارى سریع این باشــگاه ها به بنگاه هاى اقتصادى معتبر است که آینده این 
باشــگاه ها با میلیون ها هوادار را تضمین کند. این دو باشــگاه مشــکالتى زیاد 
و بدهى هــاى کالن معوقه اى دارند که همیشــه مانع بحث توسعه شــان بوده 
اســت. در جلســه اخیر، مشــروح و جزئیات این بحث را به اطالع فراکسیون 
ورزش رســاندم و قرار شــد برنامه ریزى خوبى در ایــن باره به بســتر اجرا در 

بیاید.

کمک پرسپولیس به 
حفظ سهمیه عربستان  

یک سایت سعودى اعالم کرد سهمیه 
آســیایى عربســتان بعد از پیروزى 
پرگل الهالل مقابل پرســپولیس تا 
سال 2020 در باالترین حد خود قرار 

خواهد داشت. 
سایت «اسپورت ســعودى» با اشاره 
به پیروزى تیم فوتبال الهالل مقابل 
پرسپولیس در دیدار رفت مرحله نیمه 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا اعالم کرد 

که سهمیه عربستان در باالترین تعداد خود تا سال 2020 باقى ماند.
بر اساس اعالم این سایت، سهمیه عربستان در لیگ قهرمانان آسیا 1+3 است که سه تیم 

مستقیم به لیگ قهرمانان وارد مى شوند و یک تیم هم بعد از حضور در مرحله پلى آف.
بر اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا، مهمترین معیار سهمیه دادن به کشورها براى حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا، نتایجى است که باشگاه هاى این کشورها در لیگ قهرمانان 

کسب مى کنند.
تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار رفت مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا، سه شنبه 
شب در ابوظبى به مصاف الهالل رفت و با چهار گل شکست خورد. دیدار برگشت دو تیم 

25 مهرماه در مسقط برگزار مى شود.

نصف جهــان  پس از نمایش ضعیــف بیرانوند در دیدار 
مقابل سوریه و سپاهان، حاال  او تیر خالص را به دروازه  
تیمش زده و با چهار گل، نقره داغ شده است. وى پس از 
دیدار با سپاهان حسابى سوژه  هواداران اصفهانى شده 
بود و هواداران سپاهان از کى روش خواسته بودند تا در 
چهارچوب دروازه تیم ملى ایران تجدید نظر کند. حاال 
به نظر مى رســد این موضوع فراتر از یک کرى خوانى 

باید توسط کى روش مورد توجه قرار بگیرد.
 شاگردان برانکو ایوانکوویچ سنگین ترین شکست فصل 
خود را مقابل تیم الهالل پذیرفتند تا شانس رسیدن این 
تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا به حداقل کاهش پیدا 
کند.  این تیم در حالى برابر الهالل تن به شکست 4 بر 
صفر داد که تیم عربســتانى از دقیقه 49 به دلیل اخراج 
بازیکنش ده نفره به بازى ادامه داد و در همین شــرایط 

هم دوبار دروازه سرخپوشان تهرانى را باز کرد.
یکى از دالیل شکســت سرخپوشان برابر الهالل شاید 
فاصله گرفتن علیرضا بیرانوند با روزهاى اوجش باشد. 
مردى که دروازه بان شماره یک تیم ملى فوتبال ایران 
نیز هســت، در چند بازى اخیر پرســپولیس اشتباهات 
تأثیرگذار و بدى داشته که زمینه امتیاز از دست دادن و 

شکست سرخپوشان را فراهم کرده است.
گذشته از شکست سنگین پرســپولیس در این بازى، 
مى توان به عملکرد علیرضا بیرانوند در بازى هاى اخیر 

این تیم هم اشــاره کرد. بیرانوند کــه دروازه بان 

شماره یک تیم ملى ایران است نشان داده که با روزهاى 
اوج فاصله زیادى دارد.

با چهار گلى کــه بیرانوند مقابل الهالل خورد، شــمار 
گل هاى خورده اش در سه دیدار آخرى که در آن حضور 
داشته به عدد 7 رسید تا با هفت گل خورده در سه بازى 
شرایط نگران کننده اى را براى دروازه بان شماره یک 

تیم ملى متصور بود.
این دروازه بان در دیدار پرســپولیس برابر پیکان گلى 
را از روى ضربه ایســتگاهى دریافت کرد که البته روى 
دریافت آن مقصر نبود. اما در دیدار برابر سپاهان دوگلى 
دریافت کرد که روى هــر دو مقصر بود و بیشــترین 
سهم را هم در از دســت دادن 2 امتیاز تیمش باید به او 

اختصاص داد. 
بیرانوند آخرین بارى هم کــه در چهارچوب دروازه تیم 
ملى ایران ایســتاد، بازى پایانى تیم ملى کشورمان در 
مرحله مقدماتى جام جهانى روسیه 2018 بود که وى در 
آن بازى هم دوبار دروازه اش به روى مهاجمان سورى 
باز شد تا تیم ملى به نتیجه تساوى 2-2 دست پیدا کند.

هر چند نمى توان گفت بیرانونــد روى همه گل هاى 
خورده مقصر اســت اما عملکرد او قابــل نقد و نگران 
کننده است. او در دیدار پرسپولیس برابر سپاهان روى 
هر دو گل مقصر بود و نتوانست کمک حال تیمش باشد. 
درحالى که دروازه بانى در این سطح حداقل باید در طول 
بازى چند واکنش خوب و 
تأثیرگذار داشته باشد تا 
فرق دروازه بان شــماره 

یک تیم ملى با دروازه بــان هاى معمولى و 
غیرملى پوش مشخص شود.

به نظر مى رســد ادامه این رونــد نه تنها به 
باشــگاه پرســپولیس لطمه خواهد زد بلکه 
کارلوس کى روش را هم بــراى حضور در 
جام جهانــى نگران خواهد کــرد. تیم ملى 
فوتبال ایران رویداد بزرگى چون جام جهانى 
را پیش رو دارد و قطعًا نقش دروازه بان مى 
تواند بسیار مهم و تأثیرگذار باشد.  در روز اخیر 
فضاى مجازى پر بــود از مطالب هواداران 
اصفهانى که همچنان از کى روش خواسته 
بودند تا بى خیال بیرانوند شود اما در عین حال 
از برانکو خواسته بودند براى اینکه باز هم از 
گل خوردن هاى تیمت لذت ببریم با بیرانوند 

قرارداد ده ساله ببند!

ســرمربى ذوب آهن اصفهان اعالم کرد تیمش 
بازى خوبى مقابل سایپا انجام نداده است.

امیر قلعه نویى پس از تساوى یک بر یک تیمش 
مقابل سایپا  اظهار داشت: بازى خوبى نبود و در 
نیمه نخست اگر تماشاگر بودم مى رفتم. در نیمه 
دوم تیم ما بسیار خوب شــروع و موقعیت ایجاد 
کرد، اما گل نزد.وى ادامه داد: دو مشکل داریم. 

اول بدشــانس هســتیم که توپ هاى مان وارد 
دروازه نمى شود و دوم کم شانس هستیم که بدون 
موقعیت گل مى خوریم. تیم حریف بسیار قدرتى 
و بســته بود و بازیکنان ما خوب موقعیت ایجاد 
کردند. این قانون است که اگر گل نزنید گل مى 
خورید. اگر اجازه مى دادند سوارز سه چهار هفته 
زودتر بازى مى کرد بهتر بــود، اگر چه او در این 

دیدار انتظارات ما را برآورده کرد. نیمه دوم فوتبال 
خوبى را جلوى تیم بسته سایپا بازى کردیم.

سرمربى ذوب آهن درباره تساوى هاى پرتعداد این 
تیم در لیگ برتر بیان کرد: این صحبت را قبول 
ندارم. تیم ما به دنبال ایجاد موقعیت گل است و 
موقعیت نیز ایجاد مى کند. اینکه تیم ما موقعیت 
ایجاد مى کند، ما را امیدوار مى کند تا در دیدارهاى 

آینده بهتر عمل کنیم.
قلعه نویى درباره بازى نکردن احسان پهلوان در 
این مسابقه گفت: پهلوان نسبت به سال هاى قبل 
شــرایط ایده آلى ندارد و به نظر من، این بازیکن 
به یک بازى اســتراحت نیاز داشت. در سال جام 
جهانى، پهلوان باید در تمرینات تالش کند، چون 

لیاقت مسافر روسیه شدن را دارد.

قلعه نویى: تماشاگر بودم،از ورزشگاه مى رفتم! 

نصف جهان  هواداران سپاهان که تیمشان نتایج نا 
امیدکننده اى را کسب مى کند این روزها  طنز تلخى 
را مطرح مى کنند. آنهامى گویند که سپاهان مدعى 
سقوط به جام آزادگان است و سال آینده با قهرمانى 
در این جام به لیگ برتر باز مى گردد. به هر حال جاى 
خالى قهرمانى در جــام آزادگان در موزه افتخارات 
سپاهان به چشم مى خورد و سپاهان باید این جام را 

هم از آن خود کند!
تیمى که براى کسب سهمیه آســیا بسته شد حاال 
هم امتیاز با تیم قعرنشین براى فرار از سقوط مبارزه 

مى کند.
آمار اسفبار طالیى پوشان اصفهان که تا همین چند 
سال پیش هر سال جام  مى آوردند به وضوح وضعیت 
این روزهاى این باشگاه را عیان مى کند. آنها از هشت 
بازى فقط یک پیروزى داشــته اند و چهار تساوى و 
سه شکست باعث شده آنها تنها با 7 امتیاز، هم امتیاز 
با تیمى مثل استقالل خوزســتان در قعر جدول جا 

خوش کنند.
با گذشت یک چهارم از لیگ هفدهم، سپاهان هنوز 
نتوانسته براى دو هفته متوالى نتایج امیدوار کننده اى 
بگیرد، شاید طنز به نظر بیاید اما آنها در هشت هفته، 
7 امتیاز گرفته اند و با میانگین کمتر از یک امتیاز در 
هر هفته کامًال آمارى در حد و اندازه سقوط به دسته 

یک دارند.
در ابتداى فصل نقل و انتقــاالت مدیرعامل فوالد 
مبارکه و باشگاه سپاهان از بســتن تیمى خوب در 
حد و اندازه رقابت  براى قهرمانى و کســب سهمیه 
آسیایى ســخن گفتند اما آنچه حاال در عمل دیده 
مى شــود تیمى اســت که براى فرار از قعر جدول 
جشــن بگیرد! اگر این روند ادامه پیدا کند شوخى 
هواداران ســپاهان براى قهرمانى در جام آزادگان 
فصل آینــده مــى تواند رنــگ واقعیت بــه خود

 بگیرد.

نصف جهان  شعار سپاهانى ها علیه على کریمى 
در دیدار تیمشــان با نفت طالییه تهران، بهانه 
اى را بــراى این اســطوره فوتبال کشــورمان 
فراهم کــرد که وى باز هم به کــى روش حمله 

کند.
 تیم نفت تهران به ســرمربیگرى على کریمى 
موفق شــد دومین پیروزى فصــل و البته اولین 
پیروزى خود را در ســومین حضور على کریمى 
به عنوان سرمربى جشن بگیرد. پیروزى اى که 
با ارائه یک بازى تأخیرى و تدافعى و اســتفاده از 

ضدحمالت به دست آمد.
در دقایق پایانى بازى هواداران سپاهان به شدت 
نســبت به نوع بازى تیم نفت تهــران اعتراض 
داشتند و از شعار «کریمى ضد فوتبال» استفاده 

کردند.
در پایان بــازى کریمى در پاســخ به ســئوال 
خبرنگاران و واکنش به شــعار هواداران  گفت:  
چرا در جام جهانى که کــى روش دفاع مى کرد، 
همه مى گفتند که با سیستم بازى مى کند و همه 
او را ستایش کردند؛ اما به من تهمت ضد فوتبال 
مى زنند. چرا همیشــه مرغ همســایه غاز است 
و بــه تیم من مــى تازیــد. توقع داریــد با این 
بضاعت مقابــل تیم پر مهره اى مثل ســپاهان 
چطور بــازى کنم؟! وقتــى گل زدیــم باید از 
نتیجه به دســت آمده دفاع کنم. ایــن ایرادى 
اســت که معموًال به من مى گیرنــد؛ ولى اگر 
من ضد فوتبــال بازى مى کنــم، کى روش که 
ضد فوتبال تر اســت. من حق دارم از تک گل 3 
امتیازى خودم دفاع کنم و بــراى همین بازى را 

بستیم.

جاى خالى جام آزادگان
 در موزه سپاهان!

نصف جهــان  ســپاهان در هفته هشــتم رقابت هاى 
لیگ برتر نشــان داد که همچنان قصد نــدارد از روند 
اعصاب خردکنى که براى هواداران خود ساخته  فاصله

 بگیرد.   
در نیمه اول این دیدار ســپاهان تیم برتــر میدان بود 
و مســلط تر از حریف خود بودند. طالیى پوشــان در 
نیمه اول بــا نظم خاصــى حمالت خــود را طراحى
 مى کردند و تعداد پاس هاى بســیار بیشترى نسبت به 
نفت تهران داشتند که بیشتر سعى در آرام کردن بازى 
و استفاده از ضدحمالت داشــت. در مجموع مى توان 
نیمه اول را نیمه تیم میهمان یعنى ســپاهان دانســت 

که در طــول 45 دقیقه و با کمک هــواداران کم تعداد 
خود سعى در زدن گل داشــت، اما موفق نشد تا چشم 
انتظار نیمه دوم باشــد. البته نفت تهران هم که برنامه 
ویژه اى براى استفاده از ضدحمالت دارد، یک بار موفق 
به گلزنى شــد که داور خطاى بازیکن این تیم را اعالم 
کرد. در نیمه دوم به مراتب شاهد بازى جذاب تر و البته 
فیزیکى ترى از ســوى هر دو تیم بودیم و جالب اینکه 
على کریمــى از دقیقه 60 تالش زیــادى براى تهییج 
بازیکنان خود داشــت، با این حال باز هم سپاهان تیم 
برتر میدان بود تا اینکه عیسى آل کثیر در یک موقعیت 
توانست روى پاس طالیى کامدار گل برترى نفتى ها را 

به ثمر برساند. در ادامه شاگردان کریمى انگیزه و اعتماد 
به نفس بیشــترى پیدا کردند و علیرغم اینکه از سوى 
هواداران ســپاهانى به ضدفوتبال بــازى کردن متهم 
شدند، موفق شــدند با 3 امتیاز زمین مســابقه را ترك
 کننــد. در پایان بــازى علــى کریمى به شــدت از 
ســوى هــواداران اصفهانى بــا شــعار کریمى ضد 
فوتبال رو بــه رو شــد اما بــا لبخند و دســت تکان 
دادن از ایــن اتفاقات و حواشــى گذر کرد. ســپاهان 
روزهــاى وخیمــى را مى گذرانــد و ادامه ایــن روند 
بــراى این تیــم چنــد قربانى را بــه همــراه خواهد

 داشت.

سپاهان با نفت
 وا رفت!

سپاهانى ها و کریمى 
ضد فوتبال!

پیشنهاد به کى روش، جدى شد!پیشنهاد به کى روش، جدى شد!

نیز هســت، در چند بازى اخیر پرســپولیس اشتباهات 
تأثیرگذار و بدى داشته که زمینه امتیاز از دست دادن و 

است. شکست سرخپوشان را فراهم کرده
گذشته از شکست سنگین پرســپولیس در این بازى، 
مى توان به عملکرد علیرضا بیرانوند در بازى هاى اخیر 

این تیم هم اشــاره کرد. بیرانوند کــه دروازه بان 

هر چند نمى توان گفت بیرانونــد روى همه گل هاى 
خورده مقصر اســت اما عملکرد او قابــل نقد و نگران 
روى دیدار پرسپولیس برابر سپاهان کننده است. او در

هر دو گل مقصر بود و نتوانست کمک حال تیمش باشد. 
درحالى که دروازه بانى در این سطح حداقل باید در طول 
بازى چند واکنش خوب و 
تأثیرگذار داشته باشد تا 
فرق دروازه بان شــماره 

رئیس هیئت بسکتبال اســتان اصفهان گفت: نماینده 
بسکتبال بانوان اســتان در جلسه قرعه کشى سوپرلیگ 
با نام هیئت اصفهان حاضر شد تا حامى مالى براى این 

تیم جذب کنیم.
جواد داورى در گفتگو با ایمنــا در مورد حضور تیم هاى 
آرارات و اصفهان در سوپرلیگ بسکتبال بانوان و اینکه 
نامى از ذوب آهن در لیست تیم هاى شرکت کننده وجود 
ندارد، اظهار داشت: تا حاال که باشــگاه ذوب آهن به ما 
اعالم کرده در بسکتبال بانوان تیمدارى نمى کند. در حال 
حاضر نمایندگان اصفهان با نام هیئت در مسابقات لیگ 
حضور دارند و در تالش هســتیم اسپانسرى براى آنها 
جذب کنیم. تیم آرارات نیز با ســرمربیگرى زمان پور در 

سوپر لیگ B بانوان حضور دارد. 
داورى ادامه داد: تیم آقایان نیز همین مشکالت را دارد 

و هنوز حامى مالى براى این تیم پا پیش نگذاشته است.
وى در مورد دلیل عدم تیمدارى باشــگاه ذوب آهن در 
سوپرلیگ بسکتبال بانوان، گفت: دلیل این تصمیم را از 
باشگاه ذوب آهن بپرسید. اگر تنها دلیل مشکالت مالى 

است، چرا براى فوتبال مشکالت مالى وجود ندارد! 
داورى تصریح کرد: باشــگاه ذوب آهن امسال تیم هاى 
تنیس روى میز، هندبال و بسکتبال بانوان را منحل کرد. 

در کل ورزش بانوان را در اصفهان نابود کرده اند. 
رئیس هیئت بسکتبال اســتان اصفهان ادامه داد: اخیراً 
در مسابقات قهرمانى کشور بسکتبال چهار عنوان نایب 
قهرمانى به دســت آوردیم که نشــان دهنده عملکرد و 
روند مثبتى است ولى متأســفانه ورزش بانوان به دلیل 
عدم حمایت باشگاه هاى ورزشــى و اسپانسرها ضربه 

خورده است. 
وى در پاسخ به این ســئوال که با باشگاه سپاهان براى 
حمایت از تیم بانوان صحبتــى نکرده اید، بیان کرد: اگر 
ذوب آهن زودتر و قبل از آغاز سال 96 عدم حمایت خود 
از تیم بسکتبال بانوان را به هیئت اعالم کرده بود، زمان 
براى صحبت و مذاکره با باشگاه هاى دیگر را داشتیم اما 

در حاال حاضر زمان بدى براى اعالم این موضوع بود. 
داورى گفــت: تمرینات تیم بســکتبال بانوان اصفهان 
از هفتــه آینــده و پس از ایــام عزادارى امام حســین 
(ع) آغاز مى شــود. کتایون ظفریان، ســرمربى فصل 
گذشــته ذوب آهــن دیگر در تیــم اصفهــان حضور 
نــدارد و ســرمربى و کادر فنــى تیم هنوز مشــخص

 نیست. 

ذوب آهن 
زمان بدى اعالم کرد

مهاجم تیــم فوتبال پرســپولیس بــه کمیته اخالق 
فدراسیون فوتبال دعوت شد.

 در پى اعالم محرومیت مهدى طارمى از ســوى فیفا 
و رفتارهاى غیرحرفه اى صورت گرفته از زمان فسخ 
قرارداد نامبرده با باشگاه ریزه اسپور ترکیه که موجب 
لطمه به تمامیت فوتبال کشــورمان شده است، وى 
براى اداى پاره اى از توضیحات به کمیته اخالق احضار

 شد.
با توجه به اســناد به دســت آمــده پیرامــون رفتار 
غیرحرفه اى برخى اشــخاص از جملــه این بازیکن، 
پرونده اى با موضوع محرومیت باشگاه پرسپولیس از 
دو پنجره نقل و انتقاالتى و همچنین محرومیت مهدى 
طارمى جهت رســیدگى در کمیته اخالق فدراسیون 

فوتبال تشکیل شد.

دلیــل ادامــه انتقــادات و موضع گیرى هــاى اخیر 
پیشکسوت استقالل شنیده مى شود افتخارى تصمیم 
به کنارگذاشتن او از کمیته فنى این باشگاه گرفته است.

پس از انتخاب اعضاى کمیته فنى باشــگاه استقالل 
توسط اعضاى هیئت مدیره این باشگاه، حسن روشن 
که پیش از انتخابش در این کمیته از او به عنوان منتقد 
اصلى رضا افتخارى، مدیرعامل باشــگاه اســتقالل 
نامبرده مى شد، حتى پس از معرفیش به عنوان یکى از 
اعضاى این کمیته هم در مصاحبه هاى خود دست از 

انتقاد بر نداشت.
به دلیل ادامه انتقادات و موضع گیرى هاى روشن حتى 
پس از انتخابش به عنوان یکى از اعضاى کمیته فنى 
شنیده مى شود افتخارى تصمیم به کنارگذاشته شدن 
او از این کمیته گرفت و این تصمیم هم پیش از آینکه 
رسانه اى شــود به گوش پیشکوست باشگاه استقالل 
رســیده و او هم بالفاصله در مصاحبه اى اعالم کرده 
تا زمانى کــه افتخارى به عنوان مدیرعامل باشــگاه 
استقالل به فعالیت خود ادامه دهد در کمیته فنى این 

باشگاه حضور پیدا نمى کند.

افتخارى روشن
 را از کمیته فنى
 کنار گذاشت؟

احضار طارمى
 به کمیته اخالق
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ســناریوى خودکشــى مرمــوز یکى از دوســتان 
شــیطان پارس آباد با مرگ وى همیشه سر به مهر

 ماند.
پس از گم شــدن مرموز دختربچه هفت ساله پارس 
آبادى به نام «آتنا اصالنى» جســتجوها براى یافتن 
اثرى از وى در تمام نقاط شهر آغاز شد. جستجوها ادامه 
داشت تا اینکه مرد 35 ساله اى در پارس آباد مغان دست 
به خودکشى زد و جان باخت. با خودکشى این مرد که 
«جهان» نام داشت، «اسماعیل رنگرز» سعى کرد تا راز 
جنایت هولناکش را با ربط دادن ماجراى گم شدن آتنا با 
خودکشى جهان مخفى کند، تا جایى که شیطان پارس 
آباد در شهر جار زد که این مرد بالیى بر سر آتنا آورده 
است و بخاطر عذاب وجدان دست به خودکشى زده 

بود.
خودکشــى فردى به نام جهان، آن هم چند روز بعد از 

مفقود شدن آتنا هنوز هم براى مردم پارس آباد عجیب 
است. خیلى ها مى گویند او با اسماعیل در ارتباط بوده 
و مرگش بیشــتر از اینکه به خودکشى شبیه باشد، به 

قتل تنها آگاه ماجرا توسط قاتل مى ماند. «بهنام» که 
دوست جهان است از ماجراى جهان و اتفاقاتى که بعد 
از گم شدن آتنا افتاده مى گوید: «جهان و اسماعیل هر 
دو به مواد مخدر اعتیاد داشتند و با هم رابطه صمیمانه 
اى داشتند. یک روز بعد از گم شدن آتنا بود که جهان، 
خواهرزاده ام را در خیابان مى بیند و به او مى گوید به 
بهنام بگو با من تماس بگیرد. اما خواهرزاده ام موضوع 
را فراموش مى کند و از این موضوع چیزى به من نمى 
گوید. اما آنچه در تحقیقات پلیس به دســت آمد این 
بودکه جهان از ماجراى قتل و تجاوز آگاه بوده و جهان 
حتى از شدت ترسى که از اسماعیل داشته سمت او هم 

نمى رفته است.»
با این حال هنوز به  طور دقیق مشــخص نیست که 
شیطان پارس آباد در مرگ جهان نقشى داشته است 

یا خیر.

رئیس جمعیت هالل احمر آمل گفت: دو کوهنورد 
دانمارکى که در صعود به قله دماوند دچار حادثه شده 
بودند، با امدادرسانى به موقع عوامل این جمعیت از 

مرگ حتمى نجات یافتند.
جمشید نیکزاد اظهار داشت: این دو کوهنورد که یک 
شنبه هفته جارى به قصد صعود به بام ایران به شهر 
«پلور» بخش الریجان آمل ســفر کرده بودند، روز 
دوشنبه صعود خود را به سمت قله دماوند آغاز کردند 
ولى در ارتفاع سه هزار و 750 مترى به دلیل اسپاسم 
عضالنى و مشکل تنفسى دچار مصدومیت شدند. 
وى افزود: درخواست کمک این دو کوهنورد صبح 
سه شنبه به مرکز پیام جمعیت هالل احمر آمل اطالع 

داده شــد و بالفاصله دو تیم عملیاتى از پایگاه هاى 
امدادى این جمعیت به کمک آسیب دیدگان رفتند.

رئیس جمعیت هالل احمر آمــل گفت: امدادگران، 
کوهنوردان مصدوم دانمارکى را ابتــدا به پناهگاه 
«گوسفندسرا»  قله دماوند منتقل و با اکسیژن تراپى 
و ماساژ درمانى براى رفع مشکلشــان اقدام کردند 
و ساعتى بعد یعنى عصر سه شــنبه آنان را به مرکز 

درمانى انتقال دادند.
در بهار و تابستان امســال نیز چندین سقوط مرگبار 
براى کوهنــوردان داخلــى و ناکامــى در صعود 
گروه هاى کوهنوردان خارجى در مسیر صعود به قله 

دماوند رخ داد.

سارقان مسلح که در پوشــش مأموران پلیس مبارزه با 
موادمخدر اقدام به ســرقت مســلحانه ارثیه خانوادگى 
یک کارخانه دار کرده بودند، با تــالش کارآگاهان اداره 
یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ دستگیر و در بازرسى از 
مخفیگاه آنها ارثیه خانوادگى کشف و به مالباخته بازپس 

داده شد.
چهاردهم شهریور ماه از طریق مرکز فوریت هاى پلیسى 
110 وقوع یک فقره سرقت مسلحانه در منطقه اصفهانک 

به کالنترى 110 شهدا در تهران اعالم شد.
با حضور مأموران در محل سرقت و انجام تحقیقات اولیه 
از دو سرنشین یک دستگاه خودروى سوارى مشخص شد 
که سه سرنشین یک دستگاه خودروى سوارى، به صورت 
مسلحانه و با استفاده از شــوکر و اسپرى اقدام به سرقت 
یک سرویس سینه ریز قدیمى به ارزش تقریبى دو میلیارد 

تومان کرده اند.
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت مسلحانه» 
و به دستور بازپرس شعبه اول دادسراى ناحیه 34 تهران، 
پرونده جهت رسیدگى در اختیار اداره یکم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت.
در تحقیقات از مالباخته مشــخص شد که صاحب اصلى 
سینه ریز، آن را به یکى از دوستان مورد اعتمادش به نام 
«قاسم» داده تا این شخص توســط افرادى که در بازار 
مى شناسد اقدام به فروش ســینه ریز کند. در تحقیق از 
مالباخته مشخص شــد که وى در زمان سرقت شخصًا 
حضور نداشــته و به علت اعتماد کاملش به قاسم، ارثیه 

خانودگى اش را براى فروش به او تحویل داده است.
در تحقیقات از قاسم، او در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
«توسط تعدادى از دوستان خود در بازار با شخصى به نام 

"محسن"، آشنا شدم که گفته بود در زمینه خرید و فروش 
طالجات قدیمى فعالیت دارد، پس از چند جلسه مقدماتى 
با این شخص نهایتًا قرار بر آن شد با سرویس طال در روز 
14 شهریورماه به آدرسى که وى در اصفهانک داده بود 
برویم تا معامله آنجا انجام شود. به همراه یکى از دوستان 
مورد اعتماد خود به ســر قرار رفتیم اما به محض توقف 
خودرو ناگهان سه نفر که همگى لباس هاى تمام مشکى 
به تن داشتند به سمت ماشین حمله ور شدند، شیشه عقب 
ماشــین را تخریب کردند، به بهانه اینکه ما قاقچاقچى 
موادمخدر هســتیم و شیشــه همراه خود داریم اقدام به 
بستن دستان ما کردند و نهایتًا پس از سرقت کیف حاوى 

طالجات از محل متوارى شدند.»
با اطالعــات به دســت آمده در خصوص مشــخصات 
«محســن.الف» (متولد 1366)، کارآگاهــان اداره یکم 
پلیس آگاهى با همکارى تیم تجسس ویژه کالنترى 110 
اقدام به دستگیرى محسن کردند اما او در اظهاراتش منکر 

هرگونه اطالع از سرقت شد.
تحقیقات از محســن همچنان در دستور کار کارآگاهان 
اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار داشت تا اینکه 
سرانجام وى لب به اعتراف گشود و سه تن از دوستان و 
بچه محل هایش را به عنوان مجریان سرقت که در واقع 

توسط او طراحى شده بود، معرفى کرد.
با شناســایى مجریان ســرقت مســلحانه به نام هاى 
«ابوالفضل» (45 ســاله)، «نوید» (25 ساله) و «ناصر» 
(30 ساله)، مخفیگاه این ســه نفر در شهرستان خوانسار 
و منطقه اصفهانک تهران شناسایى شــد و آنها طى دو 
عملیات همزمان دستگیر شدند و در بازرسى از مخفیگاه 

آنها، سرویس طالجات قدیمى کشف شد .

ســارقان حرفه اى در یک نقشــه همه جانبه موفق 
شدند به چهار کارگاه طالسازى در محدوده خیابان 
کریمخان در تهران دســتبرد بزنند و در این سرقت 

چیزى نزدیک به 400 میلیون به جیب بزنند.
تصاویر دوربین هاى مداربسته کارگاه هاى طالسازى 
خیابان آبان در پایتخت نشان مى دهد که چهار سارق 
نقابدار رأس ســاعت 2و45دقیقه بامداد پنج شــنبه 
سى ام شهریور، ســوار بر خودروى ماکسیماى سفید 
سرقتى و با برنامه ریزى دقیق و نقشه اى هدفمند، وارد 
محوطه شده، قفل ها و گاوصندوق هاى چندین کارگاه 
طالسازى را شکسته و مقادیر قابل توجهى طال، نقره 

و جواهرات به سرقت برده اند.
شیوه ورود سارقان به محل ساختمان و کارگاه ها نیز 
نشــان مى دهد که دزدان حرفه اى به خوبى از کم و 
کیف وضعیت ساختمان آگاهى داشتند و با خونسردى 
کامل قفل بزرگ درهــاى کارگاه هــا را به راحتى 
شکسته اند و پس از آن با پتک و دیلم گاوصندوق هاى 

موجود را تخریب و محتویاتشان را سرقت کرده اند.
در تصاویــر یکــى از دوربین ها نیز دیده مى شــود 
که ســارقان نقابدار پس از مشــاهده لنــز دوربین 
انتهاى راهرو، بــا آرامــش آن را به ســمت دیوار 
چرخانده انــد تــا تصاویــر بیشــترى از آنها ضبط

 نشود.
یکى از مالباختگان گفت: «کل زمان سرقت که توسط 
دوربین هاى مداربســته ضبط شــده نشان مى دهد 
سارقان در کمتر از دو ساعت توانســته اند دست به 
ســرقت بزنند. ضمن اینکه در محدوده اى که یکى 
از بورس هــاى مهم طال و جواهرات تهران اســت، 
حضور گشت ها و مأموران پلیس موجب امنیت بیشتر 

مى شود که سرقت شان را اجرا نکنند.»
وى در ادامه گفت: «حتى نیم ســاعت پس از حضور 
دزدان در محل کارگاه ها و به دلیل وارد کردن ضربات 
پتک به گاوصندوق ها، آژیر یکى از طالفروشى هاى 

بر خیابان به صدا درآمده اما متأسفانه حتى یک مأمور 
هم خودش را به محل نرسانده است.»

یکى دیگر از کســبه مالباختــه نیز گفــت: «ما از 
گاوصندوق هاى مطمئن و مقاومى استفاده مى کردیم 
و قفل هــاى در کارگاه هایمان هم بســیار محکم 
بوده است. اما انگار ســارقان آنقدر با محل آشنایى 
و ابزار و تجهیزات ســنگینى به همراه داشته اند که 
گاوصندوق هاى بــزرگ و ضد ضربــه را به راحتى 
شکسته اند. حتى خرده طالهاى داخل دستگاه ها را 
هم با خود دستگاه از محل خارج کرده اند و این نشان 
مى دهد که سارقان به خوبى مى دانستند که با خرده 

طالها باید چه کنند. به همین علت از یک سوت آن 
هم نگذشته اند.»

صاحب یکى دیگــر از کارگاه ها نیــز گفت: «همه 
مالباختگان، صاحبان طالها و نقره ها نبودند و برخى از 
آنها کسانى هستند که باید تاوان طالهاى مسروقه را 
به کارفرماهایشان بدهند.» وى ادامه داد: «صبح روز 
سرقت و پس از اعالم ماجرا به پلیس 110، مأموران 
به محل آمدند. بعد هم تیمــى از کارآگاهان پلیس با 
اســتفاده از عکس و فیلم هاى ضبط شده در تالش 
براى شناسایى و دستگیرى سارقان نقابدار ناشناس 

هستند.» 

سخنگوى سازمان آتش نشــانى تهران از برخورد 
یک دستگاه تریلر با دو دستگاه خودرو و دیوار یک 

منزل مسکونى خبر داد.
جالل ملکى درباره جزئیات ایــن حادثه گفت: در 
ســاعت 23 و50 دقیقه سه شنبه شــب یک مورد 
حادثه تصادف در خیابان فرمانیه به ســامانه 125 
اطالع داده شــد. او با بیان اینکه ســه ایستگاه به 
محل حادثه اعزام شدند، تصریح کرد: یک دستگاه 
تریلى که آهــن آالت و میلگرد حمــل مى کرد به 
دلیل نامشخصى با یک دســتگاه خودروى پراید 
و یک دســتگاه ســانتافه که در کنار خیابان پارك
 شــده بودنــد، برخــورد و پــس از انحــراف از 
مســیر بــا دیــوار یــک منــزل مســکونى دو 
طبقــه برخــورد مــى کنــد و در محــل متوقف 

مى شود.
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى ادامه داد: بر 
اثر این حادثــه راننده جوان در داخــل اتاق ویران 
شــده تریلى محبوس شــده و بخشــى از دیوار 
منزل نیــز تخریب شــده بــود اما خوشــبختانه 
کســى از ســاکنان منزل دچار مصدومیت نشده

 بود.
ملکى تصریح کرد: آتش نشــانان عملیات را آغاز 
کرده و با تجهیــزات هیدرولیکى قطعات خودروى 
ویران شده تریلى را برش داده و راننده 37 ساله آن 
را که دچار مصدومیت شده بود، خارج کرده و تحویل 
عوامل اورژانس دادند و با کمک جرثقیل تریلى را 
از حالت نا ایمن خارج کــرده و به محل امن منتقل 
کردند. این عملیات در ســاعت 2و33دقیقه  بامداد 

چهارشنبه به پایان رسید.

نفوذ 4 سارق نقابدار به 4 کارگاه طالسازى

سرقت 400 میلیون تومان طال در کمال خونسردى!

سرنوشت ارثیه کارخانه دار تهرانى به سرقت مسلحانه کشیده شد

دردسر سینه ریز 2 میلیاردى

نجات 2 کوهنورد حادثه دیده دانمارکى

ورود تریلى به منزل مسکونى!

پشت پرده خودکشى دوست نزدیک شیطان پارس آباد

«جهان»، ماجراى قتل آتنا را مى دانست؟ 

بازپرس شعبه 209 دادسراى عمومى و انقالب مشهد گفت: 
باند موســوم به «گرگ ها» که از طریــق کانال تلگرامى 
«مشهد پارتى» در فضاى مجازى فعالیت هاى خود را تبلیغ 

مى کرد پس از سه ماه ردزنى هاى اطالعاتى متالشى شد.
روح ا... بهارى افزود: این باند و کانال آن در شبکه اجتماعى 
تلگرام براى فریب جوانان و کشاندن آنها به پارتى هاى شبانه 
راه اندازى شده بود و افراد از طریق معرف هاى خاص عضو 

این کانال مى شدند. 
وى ادامه داد: از همین طریق، افراد متقاضى براى حضور در 
پارتى ها با پرداخت مبلغى بلیت ورود را مى گرفتند و آدرس 
محل برگزارى مهمانى هاى مختلط براى آنها ارسال و تجمع 

مختلط توسط اعضاى باند اداره مى شد. 
بازپرس شعبه 209 دادسراى عمومى و انقالب مشهد گفت: 
پس از دستگیرى یکى از سرشاخه هاى این باند، تحقیقات 
ادامه یافت تا سرانجام محل برگزارى آخرین پارتى در منطقه 
شیرحصار از روســتاهاى بخش مرکزى شهرستان مشهد 

شناسایى شد. 
وى افزود: اواخر هفته پیــش در عملیات ضربتى در همین 
محل 40 مرد، 13 زن و سه  فرد دوجنســه که لباس زنانه 
پوشیده بودند دستگیر شدند. در  بازرسى از محل مقادیرى 
مشروب الکلى و مواد مخدر صنعتى نیز کشف و ضبط شد. 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

«باند گرگ ها» در مشهد متالشى شد

اتهام: دعوت
 به پارتى هاى شبانه

ناظر گمرکات استان هرمزگان جزئیات کشف هفت میلیون عدد قرص 
روانگردان از نوع ترامادول در بندر شهید رجایى استان هرمزگان را تشریح 

کرد.
علیرضا دشتانى اظهار داشــت: در یک عملیات اطالعاتى و ردیابى یک 
دستگاه کانتینر که از یکى از کشورهاى آسیایى وارد اسکله بندر شهید رجایى 
شده بود مقدار هفت میلیون عدد قرص ترامادول شناسایى و با هماهنگى 

نیروى انتظامى و دادستان استان هرمزگان این محموله توقیف شد. 
وى افزود: بر اســاس اطالعاتى که از عملکرد برخى افراد و شرکت ها در 
خصوص نقل و انتقــاالت محموله هاى حاوى قــرص هاى روانگردان 
در اختیار گمرکات اســتان هرمزگان بود این محموله همزمان با ورود به 
بندر شهیدرجایى شناسایى و قبل از اظهار به گمرك با هماهنگى دستگاه 
قضائى توقیف و نهایتاً تعداد هفت میلیون عدد انواع قرص روانگردان از نوع 
ترامادول کشف و ضبط شد. دشتانى گفت: محموله کشف شده پس از فک 
پلمب حاوى 299 کارتن که هر کدام محتوى 250 بسته صدعددى بود که 
در مجموع هفت میلیون و 475 هزار عــدد قرص هاى 100 و 200 میلى 

گرمى ترامادول کشف و ضبط شد.  

جزئیات کشف
 7 میلیون عدد قرص روانگردان
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رشد روزافزون اســتفاده از اینترنت اشیا باعث مى شود تا کالود 
دوباره به همان نقش قبلى خود که یک ذخیره ســاز دیتا براى 
ارجاعات بعدى اســت بازگردد. در این حالــت، دیگر خبرى از 

پردازش هاى دیتا به صورت روزمره نیست.
«رودیگر استرا»، قائم مقام و مدیر کل امنیت و ارتباطات براى 
شرکت «نیمه هادى هاى NXP » است. وى در خصوص کالود 
عقاید و نظرات جالبى دارد و معتقد است که شتاب اینترنت اشیاء 

باعث بازگشت کالود به ذخیره سازى دیتا مى شود.
وى مى گوید: در صحبت هایــى که با رهبران فنــاورى دنیا از 
شــرکت هاى مختلف مانند کوالکام داشتم متوجه شدم که یک 
اختالل و نابه سامانى جدید در حال رخ دادن است. این اختالالت 
ناشى از تغییرات اساسى و زیربنایى است که در بخش محاسبات 
روى مى دهد. کالود، اساس پردازش است ولى وقتى محاسبات 
ابرى به پایان برســد چه اتفاقى مى افتد؟ به نظر من، با توجه به 
سرعت روزافزون در مبحث اینترنت اشیاء شاهد بازگشت دوباره 
کالود به ذخیره ســازى دیتا براى ارجاعات بعدى خواهیم بود. 
یعنى استفاده از کالود براى پردازش روزمره دیتا خاتمه مى یابد.

در حال حاضر، خیلى از اپلیکیشــن هاى شبکه به سرویس هاى 
ابرى تکیه دارد. اما، با IoT براى نخســتین بار شاهد نودها و 
سنسورهایى هستیم که اطالعات دنیاى واقعى را از محیط هاى 
خودران اطراف گردآورى مى کنند و نکته هم آن است که حجم 
این اطالعات بسیار زیاد است. پهپادها، دیتاسنترهایى هستند که 

بال دارند و روبات ها، دیتاسنترهایى هستند که بازو دارند.
 ،IoT به همین دلیل و با توجه به ماهیت اصلــى فناورى هاى
توزیع حجم عظیمى از دیتا توسط کالود یک تالش بلند پروازانه 

اســت. به عنوان مثال، حتى در یک سیســتم حمل ونقل خیلى 
هوشــمند که فقط هزار خودرو در آن به یکدیگر متصل هستند 
مشــکالت و اختالالت زیاد محاســباتى خواهیم داشت. اگر از 
فناورى  5G هم استفاده کنیم به دلیل تأخیراتى که در به خدمت 

گرفتن کالود رخ مى دهد، تصمیم گیرى بالدرنگ با مشکالت 
زیادى روبه رو مى شود.

در آینده نه چندان دور، مدل قبلــى که در آن، دیتا در لبه ها تولید 
مى شد و در مرکز پردازش مى شد با محدودیت هاى زیادى روبه 

رو مى شود. پس، محاسبات با سرعت زیادى به سمت لبه انتقال 
پیدا مى کند. در واقع، IDC پیش بینى مى کند که تا سال 2021، 

چهل وسه درصد محاسبات IoT در کناره ها رخ مى دهد.
به عبارت دیگــر، کالود به مرکــز تعلیم، آمــوزش و آزمایش 

IoT تبدیل مى شود. در نتیجه شاهد دستگاه هاى لبه خواهیم 
بــود کــه مهارت هــاى الگوى شــناختى خــود را توســعه
مى دهند و از طرف دیگر، یادگیرى پیشــرفته ماشین هم اتفاق 

خواهد افتاد.
تغییرات پیش رو و فرصت هاى عظیمى که در بخش محاسبات 
لبه رخ مى دهد حاکى از یک دوران جدید در بخش فناورى است. 

به همین دلیل، باید خود را آماده پذیرش اتفاقات بعدى بکنیم.
* در خیلى از موارد، پردازش هاى تخصیص یافته موجب کاهش 
زمان پاسخ و تراکم شبکه مى شود. خودروهاى خودران به طور 
ویژه اى به پردازش هاى بالدرنگ متکى هســتند تا بتوانند در 

کسرى از ثانیه تصمیمات درست بگیرند.
*پردازش هاى اختصاصى باعث بهبود حریم شــخصى کاربر 

مى شود زیرا دیتاى خام روى کالود آپلود نمى شود.
*با این کار هرگونــه نیاز به ســاخت دیتاســنترهاى متمرکز 
شــده غیرکارآمــد و بى مســئولیت کالود از بیــن مــى رود. 
در نتیجه، دیتایى که به طور قابل توجه افزایش مى یابد ســاده تر 

مدیریت مى شود.
*اطمینان پذیرى پردازش اختصاصى در ســطح دستگاه بیشتر 

است.
*از طرف دیگر، نرم افزارها و ســخت افزارهاى امنیتى ترکیبى 
که از دیتاى شــخصى کاربر محافظت مى کننــد به راحتى در 
سطح لبه در دسترس هســتند. به این ترتیب، کسب وکارهایى 
که سرویس هاى IoT را فراهم مى کنند یک عالمت اطمینان 
و اعتماد به میلیاردها کاربر مختلف در سطح جهان مى فرستند تا 

آنها از مزایاى محاسبات لبه لذت ببرند.

یک شرکت فناورى به نام «آگوســت هوم» به تازگى 
اعالم کرده که قصــد دارد خط تولید جدیدى را 

راه اندازى کند و محصولى تولید کند که 
از طریق آن بتوان براى قفل کردن یا 

باز کردن درب خانه از یک گوشى 
هوشمند استفاده کرد.

این خانواده جدید از محصوالت 
دسترســى به منزل، شامل دو 
قفل هوشمند جدید و یک زنگ 
دوربین دار به نام «دوربل کم» 

مى باشد.
قفل هاى هوشــمند جدید آگوست 

هوم با قابلیت دورسنس تجهیز شده اند. 
این قابلیت در واقع یک حسگر یکپارچه است 

که باز یا بســته بودن درب را به کاربر اعالم مى کند. 
این حســگر، در مواردى که اهالى منزل، خانه را ترك 
مى کنند و فکر مى کنند که درب قفل است، در حالى که 

نیمه باز است، مشکل را حل مى کند.
محصوالت این شرکت شــامل دو قفل هوشمند براى 

درب  جلــوى 
اســت.  منزل 
بســته  ایــن 
280 دالرى به 
کاربــران اجازه 
مى دهد که جلوى 
درب منزل خود را از 
هر جاى جهان و فقط 
با اســتفاده از یک گوشى 
هوشــمند، کنترل کننــد و بر آن 

نظارت داشته باشند.
نکته قابل توجه اینکه قفل ویژه آگوست هوم مى تواند در 
مورد فرمان هاى صوتى با آمازون الکسا، اپل هوم کیت، 
گوگل اسیســتنت و ِزد-ویو پالس (ادغام مســتقیم با 

سیســتم هاى کنترل و هشدار) ادغام شــود. همچنین 
آگوست هوم این قابلیت را دارد که با فرمان هاى صوتى 

به سه زبان مختلف، کنترل شود.
 همچنین قفل هوشمند آگوست نیز محصول مشابهى 

است که به قیمت 150 دالر به فروش مى رسد.
این قفل یک طراحى جدید صنعتى دارد و شما مى توانید 
به صورت دستى هم آن را قفل و باز کنید. از ویژگى هاى 
این قفل مى توان به این موضوع اشــاره کرد  که قابلیت 
دورســنس را دارد، ولى براى کنترل این قفل از راه دور 
یا اســتفاده از کنترل صوتى با آمازون الکســا و گوگل 
هوم، باید دستگاه هاى مخصوص را به صورت جداگانه 

خریدارى کنید.
الزم به ذکر اســت که هر دو محصول مذکور، در حال 

حاضر به بازار عرضه مى شود.

 Corporate Stable) را به برنامه جهانى VivoMini PC UN65U ایســوس به طور رســمى
Model) CSM افزود. 

مینى کامپیوتر VivoMini PC UN65U نخستین مینى PC جهان است که قابلیت هاى یک کامپیوتر 
دسکتاپ کامل کسب و کار را در یک کیس 0,6 لیترى کوچک عرضه مى دارد.

این محصول با استفاده از پردازنده هاى نسل هفتم اینتل در نمونه هاى Intel Core طراحى شده است که 
داراى ذخیره سازى دو گانه، شامل مدل هاى 2,5 اینچى از SSD و HDDهاست. همچنین در بخش ذخیره 

سازى شاهد ماژول هاى پیشرفته SSD M.2 با پهناى باند 32 گیگابیت در ثانیه هستیم. 
مینى کامپیوتــر VivoMini UN65U مى تواند از ماژول هاى Intel Optane نیز اســتفاده کرده 
و ســرعت عملکرد HDD را در بخش هایــى همچون ذخیره ســازى فایل هاى بزرگ، بســیار باال ببرد 
VivoMini PC UN65U.ها با طراحى مدرن خود، امکان ارتقا و دسترسى به سخت افزارهاى داخلى 

را بسیار آسان کرده است.
 CSM ایسوس قصد دارد تا مجموعه اى کامل از مینى کامپیوترهاى خود را مبتنى بر ویژگى هاى تجارى 
 VivoMini ،VivoMini VC65  طراحى کند که در ماه هاى آینده شاهد پیوستن مدل هایى همچون
VC68V و VC68R،VivoMini UN68U، ASUSPRO Mini PC E520 و E420 بــه 

زمره نسخه هاى داراى CSM خواهید بود.
این سرى نیز به زودى در  کشور در دسترس خواهد بود. 

مرورگر وب فایرفاکــس، در زمره محبوب ترین 
نرم افزارهاى وبگردى است که تالش مى کند با 
عرضه امکانات جدید، در رقابت با دیگر مرورگرها، 

کاربران خود را حفظ کند.
به تازگى شرکت موزیال خدمات جدیدى را براى 

مرورگر وب خود عرضه کرده است که به موجب آن 
مى توان به راحتى اســکرین شات هایى را از صفحات 

وب تهیه کرد.
شرکت موزیال نســخه هاى مختلفى از مرورگر فایرفاکس را 
عرضه کرده که مشهورترین آنها نسخه هاى Nightly و 

stable هستند.
 چند ماه پیش بود که موزیال خدمات مربوط به اسکرین شات 
را به نسخه تازه از مرورگر Nightly خود افزود، اما پس از 
گذشت مدت زمانى کوتاه، شاهد عرضه خدماتى مشابه براى 

فایرفاکس stable نیز هستیم.
البته دسترسى به این امکان، نیاز به تنظیمات دارد و براى انجام 

آن باید مراحل زیر را سپرى کنید:
- به بخش about:config بروید.

- در صورتى که صفحه هشدار براى شما پدیدار شد، بر روى 
گزینه I accept the risk کلیک کنید.

extensions.screenshots. بــه دنبــال گزینــه -
system-disabled بگردید.

 -

پس از یافتن ردیف مربوطه، بــر روى آن دبل کلیک کنید تا 
مقدار آن از True به False بدل شود.

- مرورگر خود را بسته و دوباره فایرفاکس را از اول بازکنید تا 
این امکان به مرورگر شما افزوده شود.

بدین  ترتیب مى توانید وبسایت هایى با ابعاد بزرگ تر از خروجى 
نمایشگر خود را در قالب یک تصویر، اسکرین شات بگیرید و 

براى این کار تنها باید از ماوس خود استفاده کنید.
این امکان جدید فایرفاکس، در حقیقت به این منظور عرضه 
شــده که کاربر بتواند بدون نیاز به هر ویرایشگر تصویر مانند 
فتوشاپ، مستقیمًا تصویر موردنظر در مرورگر خود را ذخیره 
کند ، ضمن اینکــه در هنگام تهیه این تصویــر، تنها به ابعاد 

صفحه نمایش خود محدود نخواهید بود.

مزایاى انتقال پردازش از مرکز به لبه ها براى کسب وکار
عمر کالود به سر رسید؛ 

عرضه نسل جدید 
قفل هاى هوشمند
 و محصوالت 
دسترسى به خانه

یک افشــاگر اینترنتى بــه تازگى مشــخصات فنى 
گوشى هاى هوشــمند جدید اچ تى سى را فاش کرده 

است.
شرکت اچ تى سى با توجه به تمام مشکالت مالى اى 
که در یکى دو سال اخیر با آنها دست و پنجه نرم کرده 
است، امسال موفق شد سه گوشى هوشمند عرضه کند.

 HTC U Ultra، HTC U گوشى هاى هوشمند
Play و HTC U سه محصولى هستند که شرکت 
اچ تى ســى على رغم کمبودها و مشــکالت توانست 
هرطورى که بود آنها را رونمایى کند و در دســترس 

کاربران و طرفداران خود قرار دهد.
اما اخیراً شرکت اچ تى سى از ســه گوشى جدید دیگر 
 Ocean Master صحبت مى کند که با اسم رمز
 Ocean Harmony و ، Ocean Lite
شناخته مى شوند. به لطف یکى از افشاگران اینترنتى، 
مشخصات فنى این سه گوشــى هوشمند فاش شده 

است.
گوشى مستر داراى صفحه نمایش 6 اینچى، دوربین 
12 مگاپیکسلى، رم 4 و 6 گیگابایت و حافظه داخلى 
64 و 128 گیگابایت است. گوشى الیت داراى صفحه 
نمایش 5,2 اینچى، 4 گیگابایــت رم و 64 گیگابایت 
حافظه داخلى است. همچنین گوشــى هارمونى نیز 
مجهز به صفحــه نمایش 6 اینــچ، رم 4 گیگابایتى و 

حافظه داخلى 64 گیگابایت خواهد بود.

افشاى مشخصات 3 پرچمدار جدید 
ى
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خدمات جدید موزیال 
براى فایرفاکس

ى

یکى از قابلیت هاى کاربردى که اینستاگرام ارائه کرده مربوط به امکان بستن کامنت ها 
براى پست هاى خاص مى شود. یعنى شما مى توانید هر زمان که تمایل داشتید براى یک 

پست خاص قابلیت کامنت گذارى از سوى سایر بازدیدکنندگان را ببندید. 
بستن کامنت هاى یک پست اینستاگرام مى تواند هم در حین اشتراك گذارى آن انجام 
شود و هم بعد از اشتراك گذارى! اگر قصد دارید یک پست جدید را در اینستاگرام ارسال 

و کامنت هایش را ببندید، کافى است که به شرح زیر عمل کنید:
 اپلیکیشن اینستاگرام را اجرا و با لمس آیکون «بعالوه» دستور ارسال یک پست جدید 

را صادر کنید.
عکس یا ویدئوى مورد نظرتان را انتخاب کنید.

 ،(Caption) فیلتر مورد نظرتان را انتخاب و در صوت تمایل اطالعاتى مثل کپشــن
لوکیشن (Location)، تگ (Tag) و... را براى پست انتخاب کنید.

حال گزینه Advanced Settings را لمس کنید.
گزینه Turn Off Commenting را فعال کنید.

آیکون بازگشت به عقب را لمس و سپس گزینه Share را به منظور اشتراك گذارى آن 
پست انتخاب کنید.

به همین سادگى قابلیت ثبت کامنت براى پست  ارسالى شما غیرفعال مى شود. بنابراین 
سایر کاربران اینستاگرام فقط قادر به مشاهده آن پست خواهند بود و نمى توانند در زیر 
آن کامنت ثبت کنند. اما اگر پیش از این پستى را در اینستاگرام ثبت کرده باشید هم 
مى توانید کامنت هایش را ببندید! به بیان دیگر شما قادر به بستن کامنت هاى پست هاى 

قبلى اینستاگرام خود هم هستید. بدین منظور باید به شرح زیر عمل کنید:
 وارد اپلیکیشن اینستاگرام شوید و به بخش پروفایل بروید تا پست هایى که ارسال 

کرده اید نمایش داده شوند.
پست مورد نظرتان را از لیست انتخاب کنید.

آیکون با نماد «سه نقطه»  را لمس کنید.
گزینه Turn Of Commenting را انتخاب کنید.

به همین سادگى قابلیت ثبت کامنت براى آن پست غیرفعال مى شود و دیگر کاربرى 
نمى تواند در زیر آن کامنت ثبت کند.

چگونه کامنت اینستاگرام را 
براى یک پست خاص ببندیم؟

رونق بیشتر کسب و کار با
VivoPC کامپیوتر هاى 
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سرخ فامى دل هاى زخمى را بنگرید، آسمان بارانى 
چشم ها را در یابید، ناله هاى اسیران کاروان را بشنوید، 
دگرگون شهد شهادت دشت نینوا  شوید و با تماشاى 
سرهایى که بر نیزه شکوفه کرده اند، رشته صبر بگسلید. 
دوباره عاشورا آمده است. دوباره نواى یا حسین(ع) از 
هر کوى و برزن برخاسته است.

روابط عمومى 
شهردارى و شوراى 

اسالمى شهر 
آران و بیدگل

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت اباعبدا...الحسین(فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت اباعبدا...الحسین(ع) و ع) و 7272 یاران باوفایش  یاران باوفایش 
بر عموم شیعیان باالخص مردم بر عموم شیعیان باالخص مردم همیشه در صحنه ایران اسالمى تسلیت بادهمیشه در صحنه ایران اسالمى تسلیت باد

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى 
شهر سمیرم

آسمان به رنگ خون است. زمین
 بى تابانه چونان گهواره کودکى گریان، 
زیر پا تکان مى لرزد. اینک، هنگامه اى 
شگرف است.  فریادى بلند از فراسوى 
زمان به گوش مى رسد. کسى انگار بر 
مرگ فرزند آدم مى گرید...

فرارسیدن تاسوعا و عاشوراى حسینىفرارسیدن تاسوعا و عاشوراى حسینى
 را به عموم شیعیان جهان تسلیت مى گوییم را به عموم شیعیان جهان تسلیت مى گوییم

از آن زمان که فریاد سرخ خون از گلوى عاشورا 
برخاست، پژواکى در قله هاى بلند اعصار و قرون در افتاد 
که تا آن سوى مرز ابدّیت طنین افکند و در سینه سوزان 
عاشقان ایثار و شهادت جاودانه شد. حنجره ها گشوده و 
نفس ها فریاد شد تا یاد سرور آزادگان و یاران باوفایش 
تا همیشه با بشریت باقى بماند.

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى 
شهر ابریشم

فرارسیدن سالروز شهادت امام حسینفرارسیدن سالروز شهادت امام حسین(ع)(ع) و یاران وفادارش و یاران وفادارش
 را را به همه شیعیان جهان اسالم تسلیت عرض مى نماییم به همه شیعیان جهان اسالم تسلیت عرض مى نماییم

عاشورا هزاران درس با خودش دارد؛ درس 
عاشورا درس زندگیست، درس خوب بودن و 
آزادگى است، درس از دنیا گسستن و به عقبا 
پیوستن است. عاشورا، طلوع انسانیت است در 
غربت شهادت بهترین بنده خدا.

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى 
شهر سین

فرا رسیدن ایام سوگوارى سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسینفرا رسیدن ایام سوگوارى سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین(ع)(ع)  
را تسلیت مى گوییمرا تسلیت مى گوییم

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى 
شهر خور

فرافرا رسیدن ایام غمبار سوگوارى سرور شهیدان حضرت امام حسین رسیدن ایام غمبار سوگوارى سرور شهیدان حضرت امام حسین(ع(ع) ) 
بر عموم شیفتگان آن حضرت تسلیت بادبر عموم شیفتگان آن حضرت تسلیت باد

محرم مدرسه عشقى است که باید در آن درس 
آموخت.  عاشورا سالروز عروج خونین سبک باالن 
عاشقى است که با شهادت خویش 
حماسه اى جاودانه آفریدند. عاشورا چشمه نورى 
است که سیاهى ها و تاریکى ها را از جان مى شوید 
و زاللى و پاکى را سخاوتمندانه به آن هدیه مى کند.

باید که پنجره اى رو به عاشورا گشود؛ پنجره اى به 
سوى حماسه، به سوى شهادت و به سوى احساس. 
باید که دست در خاك هاى تفتیده کربال فرو برد 
و از گرماى نخل هاى سوزان کربال به مظلومیت 
سپیده پى برد. باید که خون شهیدان عشق را 
در سینه، شقایق کرد تا باغ فضیلت از نیایش شب 
زنده داران عشق سیراب شود.

روابط عمومى 
شهردارى و شوراى 

اسالمى شهر 
بادرود

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورا  ایامفرا رسیدن تاسوعا و عاشورا  ایام سوگوارى حضرت امام حسین سوگوارى حضرت امام حسین(ع)(ع)
 بر همه رهروان آن پ بر همه رهروان آن پیشواى جوانمردى و مروت تسلیت بادیشواى جوانمردى و مروت تسلیت باد

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى 
شهر اژیه

دل کویر به درد آمد و آسمان داغدار شد 
وقتى تو به صحراى نینوا رسیدى. زمین 
بغض خود را فرو خورد و فرات بى صدا 
اشک ریخت وقتى نینوا کربال شد.

فرا رسیدن تاسوعا و عاشوراى حسینى فرا رسیدن تاسوعا و عاشوراى حسینى 
سالروز شهادت حضرت اباعبدا...الحسینسالروز شهادت حضرت اباعبدا...الحسین(ع) (ع) تسلیت بادتسلیت باد

مالیات بر ارزش افزوده به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتى گسترده 
مورد توجه بسیارى از کشورها بوده اســت. درکشــور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به 
منظور اصالح ساختار مالیاتى و افزایش درآمدهاى دولت پس از طى پروسه زمانى نسبتا 
طوالنى به تصویب مجلس رسید و در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شد. با توجه به 
اینکه این قانون طیف وسیعى از کاالها و خدمات را دربرمى گیرد، مطالعه آثار این مالیات 
بر متغیرهاى کالن اقتصادى کشــور از اهمیت ویژه اى برخوردار است; و در این میان، 
بررسى معافیتهاى داده شده بر اساس ماده 12 از فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
فاکتورى مهم به شمار مى آید. عرضه کاالها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها 

حسب مورد از پرداخت مالیات معاف مى باشد:

1ـ محصوالت کشاورزى فرآورى نشده.
2ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان.

3ـ انواع کود، سم، بذر و نهال.
4ـ آرد خبازى، نان، گوشت، قند، شــکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتى و 

شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان. 
5ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات.

6ـ کـاالهاى اهـدایى به صـورت بالعـوض به وزارتـــخانه ها، موسـسات دولتـى و 
نهادهاى عمومى غیردولتى با تأییـد هیـأت وزیران و حـوزه هاى علمیه با تأیـید حوزه 

گیرنده هدایا.
7ـ کاالهایى که همراه مســافر و براى استفاده شــخصى تا میزان معافیت مقرر طبق 
مقررات صادرات و واردات، وارد کشــور مى شــود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون 

مشمول مالیات خواهد بود. 
8ـ اموال غیر منقول.

9ـ انواع دارو، لوازم مصرفى درمانى، خدمات درمانى (انسانى، حیوانى و گیاهى) و خدمات 
توانبخشى و حمایتى.

10ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهاى مستقیم. 
11- خدمات بانکى و اعتبارى بانکها، موسســات و تعاونى هاى اعتبارى و صندوقهاى 
قرض الحسنه مجاز و خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورسها و بازارهاى 

خارج از بورس.
12ـ خدمات حمل و نقل عمومى مسافرى درون و برون شهرى، جاده اى، ریلى، هوایى 

و دریایى.
13ـ فرش دستباف.

14ـ انواع خدمات پژوهشــى و آموزشــى که طبق آئین نامه اى که با پیشنهاد مشترك 

وزارتخانه هاى علوم تحقیقات و فناورى، امور اقتصادى و دارایى، بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکى، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعى ظرف مدت شش ماه از تاریخ 

تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد.
15ـ خوراك دام و طیور.

16ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبرى هوانوردى ویژه فرودگاهها براســاس فهرستى که 
به پیشنهاد مشــترك وزارت راه و ترابرى و وزارت امور اقتصادى و دارایى تهیه و ظرف 
مدت شش ماه از تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب هیأت وزیران 

رسیده باشد.
17ـ اقالم با مصارف صرفا دفاعى (نظامى و انتظامى) و امنیتى براساس فهرستى که به 
پیشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و وزارت امور اقتصادى و دارایى 

تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد.
مى دانیم که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از جمله سیاست هایى است که دولت ها با هدف 
کاهش نابرابرى هاى درآمدى اتخاذ مى کنند. در این مالیات هر کس که بیشتر مصرف 
مى کند، مالیات بیشترى خواهد پرداخت. سیاســت گذارى معافیت ها در این مالیات هم 
معموال به گونه اى است که همین هدف را پشتیبانى مى کند; مثال کاالها و خدماتى که 
مورد نیاز طبقات پایین درآمدى هستند (نظیر مواد غذایى و خدمات درمانى و آموزشى) 
مشمول معافیت شده و کاالها یا خدماتى که بیشتر مورد اســتفاده طبقات با درآمد باال 
هســتند، (نظیر جواهرات، گردشــگرى، مواد غذایى آماده و کاالهاى لوکس) مشمول 

مالیات مى شوند. با این نگاه اخذ مالیات بر ارزش افزوده سیاستى درست و اصولى است.
اصلى ترین دلیل ادعا شــده براى مخالفت با این نوع مالیات در کشــور، افزایش سطح 

عمومى قیمت ها است. موافقان این ادعا اســتدالل مى کنند که اضافه کردن مالیات به 
قیمت نهاده هاى تولید منجر به افزایش قیمت تمام شده کاالها و خدمات مى شود. این 

استدالل غلط نیست، اما نکاتى وجود دارد که از اعتبار و روایى مطلق این ادعا مى کاهد.
مالیــات بر ارزش افــزوده مالیات بر مصرف اســت. به عبــارت دیگــر تولید کننده یا 
توزیع کننده هیچ مالیاتــى نخواهد پرداخت و همه بار مالیاتى بــه مصرف کننده منتقل 
خواهد شد. طبیعى اســت که کاالها یا خدمات مشــمول این مالیات با افزایش قیمت 
روبه رو خواهند شــد. اما همانگونه که در باال مشــاهده مى شــود، بخش قابل توجهى 
از کاالها و خدمات از این مالیات معاف هســتند. به عنوان مثال کاالهاى کشــاورزى 
فرآورى نشــده، دام پرورى، نهاده هاى کشــاورزى، آرد، گوشــت، برنج، روغن نباتى، 
قند و شــکر، برنج، حبوبات، اموال غیرمنقول، کتاب و مطبوعات، خدمات حمل ونقل، 
خدمات بانکــى، خدمات آموزشــى و پژوهشــى از جملــه کاالها یا خدمــات معاف 
هســتند. همچنین براى صادرات و ســرمایه گذارى هم نرخ مالیاتى صفر منظور شده

 است. 
افزون بر اینها، با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، دیگر قانــون تجمیع عوارض ملغى بوده 
و قیمت تمام شده کاالهاى مشــمول آن قانون احتماال کاهش خواهد یافت; زیرا نرخ 
عوارض پیش بینى شــده در قانون تجمیع عوارض در اغلب موارد از مجموع مالیات بر 
ارزش افزوده همان کاال یا خدمت بیشتر است. به عنوان مثال، در قانون تجمیع عوارض 
براى نوشابه هاى گازدار عوارض معین شده بود. اما طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، 

این نرخ به مراتب کمتر است.
کشش قیمتى کاالها و خدمات نیز در میزان تاثیرات و پى آمدهاى این نوع مالیات نقش 
دارد. به عنوان مثال، طبیعى اســت که با افزایش قیمت طال تقاضاى آن کاهش خواهد 
یافت. وارد کننده، جواهرساز، عمده فروش و خرده فروش تا آنجا مالیات را به مصرف کننده 
منتقل مى کنند که کاهش فروش ناشــى از کاهش تقاضا زیان او را بیشینه نکند. یعنى 
طالساز یا طالفروش در انتقال مالیات به مصرف کننده ناچار است به کاهش تقاضا هم 
توجه داشته باشد. به همین دلیل تغییر قیمت و تغییر در تقاضاى کاالها و خدمات مختلف 
با هم تفاوت خواهد داشت; و این باعث ایجاد توازن در بازار عرضه و تقاضا و عادالنه تر 

شدن قیمت کاالهاى لوکس خواهد شد.
اما از منظر اقتصاد کالن هم مى توان به این مســاله نگریست. افزایش مالیات ها منجر 
به کاهش تقاضاى کل خواهد شد و در شرایطى که عرضه تغییرى نکرده، انتظار مى رود 
سطح عمومى قیمت ها کاهش یابد. اما دولت درآمد ناشى از مالیات را در دوره زمانى بعد 
خرج خواهد کرد. این سیاست انبســاطى مى تواند تقاضاى کل را مجددا افزایش دهد و 
کاهش قیمت در دوره قبل را خنثى کند. به عبارت بهتر این سیاســت مالى در بلند مدت 

تاثیر قابل توجهى بر سطح عمومى قیمت ها نخواهد داشت.

بررسى آثار و دالیل معافیت هاى مالیات بر ارزش افزوده

روابط عمومى 
شهردارى و

 شوراى اسالمى 
شهر دولت آباد
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