
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

دوشنبه10 مهر  ماه 1396 / 2  اکتبر  2017 /  11  محرم 1439
سال چهاردهم / شماره 3050  /16 صفحه  / 1000 تومان

3 کشور در تکاپوى  بازسازى شبکه فاضالب

کینه بزرگساالنه در پى دعواى کودکانه!کاهش قیمت مرغ به زیر 6000 تومانمسافرت به سبک «مرد نخستین»جدایى از عراق، بحران در کردستان را تشدید مى کند راهکارهاى طبیعى براى افزایش اشتها  حوادثاقتصاداجتماع سالمت
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خرید
 بیمه تکمیلى درمان 
به صورت آنالین

تاکسیران جنجالى و 
مسئوالن مخفیکار

زمین خوارى 
با نظارت 

سازمان منابع طبیعى!

زنگ خطر زعفران از شرق 
آسیا به صدا درآمد

تولید 60گرم پسماند 
توسط هر اصفهانى
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 چرا اصفهان دیگر
 «یاشین» تولید نمى کند؟!

پیکر شهید حججى 
در یادمان سرداران آرام گرفت

سایه دالالن بر سر سیب سمیرمسایه دالالن بر سر سیب سمیرم
4

جهان نما

دیدار 
متمدنانه 
با وزیرخارجه 
آمریکا
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 وزیر امور خارجه کشورمان در جمع نخبگان 
آمریکایى در گفتگو با «چارلى رز»، مجرى 
مشهور آمریکایى شرکت کرد. در بخشى 
از پرسش و پاسخ ها، چارلى رز از ظریف 

درباره دیدارش با 
«رکس تیلرسون»، وزیر 

خارجه آمریکادر
 نشست کمیسیون...

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان گفت: 330 
طرح گردشگرى در این استان در حال 

اجراست که 89 طرح آن مربوط به 
ساخت هتل است.

فریدون الهیارى افزود: ده 
هتل از 89 هتل در دست 

ساخت در این استان...

4

330طرح 
گردشگرى در 
اصفهان درحال 
اجراست

155

ســروش صحت هنرمند مطرح کشورمان 
که از هواداران باشــگاه ســپاهان است 
پیش تــر در یــک گفتگــوى مفصل با 
نصف جهــان از عالیق خود بــه فوتبال و 
سپاهان گفته بود. وى این بار در گفتگویى 
دیگر با ما نشان داد که حسابى از نتایج اخیر 
زردپوشان کالفه است و از آنها خواسته تا 
از بازى با اعصاب هواداران این تیم دست 

بردارند. این گفتگو را با هم مى خوانیم.

اکیپ هایى از چین و سنگاپور عملیات رسوب زدایى از شبکه فاضالب شهر اصفهان را  انجام مى دهند و تجهیزات آلمانى هم در راه است

بلندگوهاى هوشمند بلندگوهاى هوشمند 
ابزارى براى استراق سمع!

ر ن ر

سروش صحت در گفتگو با نصف جهان:

نتایج سپاهانى ها 
حسابى روى 
اعصاب است
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آگهى مزایده

روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهرروابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر

نوبت اول

سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4620/ش 
مورخ 95/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد واحدهاى ادارى- تجارى- فرهنگى 
در شاهین شهر، خیابان شهید بهشتى، بین فرعى 7 و 8 غربى، فرهنگسراى دانش و خالقیت 
را از طریق مزایده عمومى به صورت بهره بردارى و اجاره ماهانه به اشخاص حقیقى یا حقوقى به 

مدت دو سال واگذار نماید.
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط تا روز دوشنبه مورخ 96/07/17 به امور 
قراردادهاى ســازمان مراجعه و حداکثر تا روز سه شــنبه مورخ 96/07/18 نسبت به تحویل 
پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر- میدان فاطمیه- ساختمان نگارستان 

شهردارى- طبقه چهارم اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت farhangi.shaahinshahr.com مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده

رضا طغیانى- سرپرست شهردارى دولت آبادرضا طغیانى- سرپرست شهردارى دولت آباد

نوبت اول

شهردارى دولت آبادبرخوار در نظر دارد عملیات مشــروحه زیر را از طریق مزایده عمومى به 
اشخاص واجدالشرایط واگذار نماید:

1- مزایده نوبت اول بابت بهره بردارى از یک قطعه زمین به مســاحت 90 مترمربع بابت احداث 
پارك بادى

2- مزایده نوبت اول بابت بهره بردارى از یک قطعه زمین به مساحت 18 مترمربع بابت احداث 
کیوسک موادغذایى

3- مزایده فروش پالك هاى تجارى و کارگاهى واقع در شهر و منطقه صنعتى دولت آباد
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهردارى: روز سه شنبه مورخ 1396/07/25 

گشایش پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1396/07/26 
 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى

تلفن: 45822010

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

شماره 96-3-181

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به عنوان دستگاه مزایده گذار و سرمایه پذیر، در نظر دارد زمین هاى مســتعد خود به مساحت تقریبى 20 هکتار جهت احداث 
نیروگاه هاى خورشیدى به ظرفیت حداقل 10 مگاوات واقع در منطقه شــهرضا 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 است از اجاره زمین هاى تحت تملک شرکت آب و فاضالب استان اصفهان واقع در منطقه شهرضا جهت احداث نیروگاه خورشیدى 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

فراخوان دعوت به مشارکت

مهدى غالمى- شهردار گلدشتمهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت دوم

شهردارى گلدشت به اســتناد مصوبه مورخ 96/06/14 هیئت عالى 
سرمایه گذارى در نظر دارد پروژه ساخت و نصب پل هوایى عابر پیاده 
واقع در بلوار امام (ره) را از طریق مشارکت و سرمایه گذارى با بخش 
خصوصى اجرا نماید. لذا متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك 
الزم (مؤید توانایى فنى و مالى) جهت دریافت اسناد و مدارك تا تاریخ 
96/07/23 به آدرس گلدشت، بلوار امام (ره)، شهردارى گلدشت، دفتر 

امور سرمایه گذارى و مشارکت مراجعه نمایند.
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 وزیر امور خارجه کشورمان در جمع نخبگان آمریکایى 
در گفتگو بــا «چارلى رز»، مجرى مشــهور آمریکایى 
شرکت کرد. در بخشى از پرسش و پاسخ ها، چارلى رز از 
ظریف درباره دیدارش با «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه 
آمریکادر نشست کمیسیون مشترك برجام در شوراى 
امنیت پرسید و ظریف در  پاسخ گفت: دیدارى متمدنانه 
داشتیم. پاسخ ظریف با خنده حاضران همراه شد. ظریف 
ادامه داد  بعد از آن دیدار، تیلرسون سطح توقعات را خیلى 
پایین آورد و گفت که به ســمت همدیگر کفش پرتاب 
نکردیم. (خنده حضار) این چیزى بود که مطمئنًا به آن 

دست پیدا کردیم. به سمت هم کفش پرتاب نکردیم.

ظریف درباره رابطه ایران و عربستان هم گفت: عربستان 
ســعودى یک بازیگر بســیار مهم در منطقه است که 
نقش آن باید محترم شمرده شــود. ما دچار توهم کنار 
 زدن عربســتان از منطقه نیســتیم. در مقابل عربستان 
ســعودى باید از این توهم خارج شود که مى تواند ایران 
را از منطقه حذف کند.  من به وزیر خارجه قبلى عربستان 
گفتم ایران آماده همکارى منطقه اى اســت و او گفت، 
که منطقه عربى به شــما ارتباطى ندارد.  من پاسخ دادم 
که چرا به ما مربوط مى شــود. ما در این منطقه هستیم 
و ما باید بــراى امنیــت منطقه با یکدیگــر همکارى 

کنیم.  

عضو کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شوراى اســالمى گفت: جدایى از عراق از نظر موقعیت 
اقتصادى براى اقلیم کردســتان یک خطر بسیار جدى 
اســت و بحران هاى اجتماعى و فرهنگى در آن منطقه 

را تشدید مى کند.
ولى ا... نانواکنارى گفت: باید باور داشته باشیم که عراق 

متحد و یکپارچه، قوى تر ازعراق تجزیه شده است. 
عضو کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شوراى اســالمى گفت: جدایى از عراق از نظر موقعیت 
اقتصادى براى اقلیم کردســتان یک خطر بسیار جدى 
است؛ از طرفى در صورت جدا سازى، ارتباطات و منابعى 

که اقلیم کردســتان در اختیار دارد بسیار محدود شده و 
مشــکالت فراوانى مانند بیکارى، فقر و فالکت براى 
مردم در این منطقه پیش خواهد آمد؛ وقتى یک کشورى 
ضعیف باشــد و مردم آن نیز در فقر زندگى کنند، دچار 

مشکالت روانى، اجتماعى و فرهنگى خواهند شد.
نماینده بابلســر تصریح کرد: مسئوالن اقلیم کردستان 
با جدایــى از حکومت مرکزى شــاید بــه ظاهر تصور 
مى کنند یک خواسته تاریخى را دنبال مى کنند اما باید 
آگاه شــوند که این اقدام به نفع آنها نیست و بحران ها 
و مشــکالت بســیارى در آینده براى مردم آن منطقه

 ایجاد مى شود. 

دیدار متمدنانه 
با وزیرخارجه آمریکا

جدایى از عراق، بحران در 
کردستان را تشدید مى کند

بانک هاى زن پدر!
آیت ا... جزایرى، امــام جمعه اهواز    تسنیم|
با گالیه از روند پرداخت تســهیالت از سوى بانک ها 
به مردم خوزســتان تأکید کرد: مــا از بانک ها مأیوس 
هستیم زیرا عملکرد خوبى در استان ندارند. وى نسبت 
بانک ها به خوزستان را به زن پدر تعبیر کرد و یادآور شد: 
بانک ها آنطورى که در تهران و اصفهان عمل مى کنند 
در خوزستان تســهیالت پرداخت نمى کنند به همین 
خاطر نیز صنایع کوچک این استان در حال نابود شدن 
است و بسیارى از شهرك هاى صنعتى با ظرفیت کمى 

فعالیت مى کنند.

بى بى سى، مادر شیطان است 
  مهر | آیــت ا... غالمعلــى نعیم آبــادى، امام 
جمعه بندرعباس بابیان اینکه برخى در کشــورمان به

 رادیوى هاى بیگانه وابسته شدند، افزود: این افراد عزت 
خود را در وابسته شــدن به رادیوهاى بیگانه مى دانند و 
متأسفانه خوراك دشمنان را تأمین مى کنند، لذا ما باید 
بدانیم که بى بى سى، مادر شیطان است و همواره یکى از 
عوامل ثابت فتنه اندوزى و جنگ افروزى در منطقه همین 

رسانه محسوب مى شود.

 دائم ترمز نکنید
   خبر آنالین | نماینــده مقام معظــم رهبرى 
در مؤسســه کیهان در بخش دیگرى از سخنان خود با 
اشاره به مفهوم آتش به اختیار ادامه داد: آتش به اختیار 
یک فراخوان است، یعنى پایتان را از روى ترمز بردارید، 
دائم ترمز نکنید، نقشه روشن است، فریب پرحرفى ها و 
وارونه نمایى هاى دشــمن را نخورید، دشمن با پرچم 
مشخص خود نمى آید، از مطالبات خود دست نکشید و 
مطرح کنید، حرکت ها را با نقشه راه بسنجید و هر جا زاویه 

زیاد شد بدانید دیگر خطا نیست، خبط است.

احمدى نژاد به دادگاه مى رود
وکیل رئیس دولت هاى نهم و دهم    تسنیم|
از احتمال حضور احمدى نژاد و برخى از مسئوالن دولت 
وى در دادگاه حمید بقایى خبر داد. سیدعادل حیدرى 
گفت: دادگاه آقاى بقایى على االصول علنى است و لذا 
هرکس مى تواند در محاکمات علنى حضور یابد و مفهوم
آن این است که هیچکس حق ندارد در محاکمات علنى
مانع از ورود افراد در دادگاه شود. بنابراین احتمال دارد 
آقاى احمدى نژاد و برخى مسئوالن دولت قبل به عنوان 
یک شهروند در دادگاه آقاى بقایى شرکت کنند. دادگاه 
حمید بقایى قرار است 25 مهر در دادگاه کارکنان دولت 

برگزار شود. 

روضه، نرخ ندارد
مجلس  در  فالورجان  نماینده     خبر آنالین |
دهم با انتقاد از روش برخى مداحان گفت: به جلسات 
عزادارى امام حسین(ع) نباید دید مادى داشت اینکه 
از ابتدا براى روضه خوانى در این جلسات قیمت تعیین 
مى کنند، کار اشتباهى است. این نوع رفتارها در جلسات 
معنوى فساد برانگیز است. سیدناصر موسوى الرگانى
با انتقاد به سبک برخى مداحان در ایام عزادارى امام 
حسین (ع) افزود: بهتر است عزادارى ها به همان شیوه 

سنتى ادامه داده شود. 

جمله عجیب روى یک طبل!
  انتخاب| سید على میرفتاح در روزنامه اعتماد 
نوشت: روى یکى از این طبل هاى چند مترى، از همین ها 
که وقتى بر آن مى کوبند، در و پنجره خانه ها به لرزش در 
مى آید، دیدم که درشت و زشت نوشته اند «شهر باید به 
من هیئتى عادت بکند/ برود هر که دلش خواست شکایت 
بکند». مخاطب این شــعِر سست و بى منطق کیست؟ 
مگر در کافرســتان مى خواهید اعالم موجودیت کنید؟ 
اینجا ایران است و حتى اقلیت هاى مذهبى هم به امام 
حسین(ع) و عزادارانش احترام مى گذارند بلکه در مراسم 
عزادارى شرکت مى کنند. اما آیا این دلیل مى شود که شما 
حقوق دیگران را نادیــده بگیرید و با خودخواهى هرچه 
تمام تر راه مردم را بند بیاورید یا آرامش و آسایش شــان 

را به هم بزنید؟

توئیتر

نایب رئیس مجلس شوراى اســالمى در پاسخ به حواشى 
ایجاد شده درباره سفر برخى از اعضاى کمیسیون فرهنگى 
مجلس به اروپا گفت: در مجموع ســفر مفیــدى بود ولى 
متأسفانه شیطنت هایى شد. خصوصاً در مورد عکسى که ما 

را در حال بازدید از موزه لوور پاریس نشان مى داد.
علــى مطهــرى ادامــه داد: بــراى بازدید کامــل موزه 
لوور پاریس باید حداقــل دو روز وقت صــرف کرد که ما 
کًال یک ســاعت و نیم وقت پیدا کردیم تا بازدیدى از آن 
داشــته باشــیم. در این میان وقتى داشــتیم نقاشى ها و 

مجســمه هاى ســقف یکى از ســالن هاى این موزه را
 مى دیدیم، خبرنگار ایرنا که از لندن براى پوشش خبرى این 
سفر آمده بود عکسى گرفت و در میان خبرها این عکس را 

هم مخابره کرد.
مطهــرى ادامــه داد: یکــى از روزنامه ها هم شــیطنت 
کرد و در صفحــه اول خود عکس را چاپ کرد و نوشــت 
نماینده ها به چه چیــزى نگاه مى کنند و اصــالً  چرا این 
ســفر صورت گرفته اســت. مگر مــا براى تفریــح رفته

 بودیم؟

روایت مطهرى از سفر اخیر نمایندگان مجلس به اروپا

 مگر براى تفریح رفته بودیم پاریس؟!

سرلشکر پاسدار محمدعلى جعفرى، فرمانده کل سپاه 
پاســداران به مناســبت هفته دفاع مقــدس در برنامه 
«دست خط» سیما حاضر شــد و به سئواالت متعددى 
پاسخ داد. متن زیر مربوط به وقایع روزهاى پایانى جنگ 
به نقل از مصاحبه سرلشکر جعفرى با «دست خط» است 

که تسنیم آن را منتشر کرد.

آقاى پوردســتان[ از امراى ارتش] 
مى گفتند ما اواخر جنگ 12 لشــکر 
داشتیم و عراق تعداد لشکرها را به 
40 لشکر رسانده بود. چطور ما افول 
کردیم و عراقى ها دوباره آخر جنگ 

قوت گرفتند؟
یک مشــکلى که در مقاطع مختلف در جبهه بود، این 
برهم خوردن توازن قوا بین ایران و عراق بود. اروپایى ها 
و غربى ها و آمریکا هم کمک کردند و لشکرها را توسعه 
مى داد. ما اینجا نمى توانســتیم به این ســرعت توسعه 
دهیم. ما در محاصره نظامى و اقتصــادى بودیم. ولى 
به موازات این 12 لشــکرى که برادران ارتش داشتند، 
ســپاه در چهار پنج عملیات فتح المبین، طریق القدس، 
بیت المقدس و غیره پایه گذارى حدود 20 تا 22 تیپ و 

لشکر را انجام داد.
یعنى متوازن بود؟

خیر. در جمع، آنها بیشتر بودند. منتها امکانات و برترى 
هوایى اینجا نقش تعیین کننده داشت، ولى جبران کننده 
این کسرى امکانات مادى یا کّمیت نیروى انسانى، آن 
نیروى ایمان رزمنده هاى ما و داوطلب بودن براى رزم 

بود و این را جایگزین و جبران مى کرد.
در اواخر جنگ نامه اى که آقاى رضایى 
نوشــتند و تجهیزاتى که خواستند، 
چقدر در پایان جنگ اثر داشــت؟ 
دولت وقت واقعاً پشتیبان جبهه بود؟

یک مشــکل اینچنینى حس مى شــد؛ مثًال عملیات 
والفجر 8 که سال 64 مى خواستیم انجام دهیم احتیاج به 
پشتیبانى و کمک شدید دولت داشتیم که باید امکانات 
دریایى و شناور و پل تأمین مى کرد. آن زمان فرمانده کل 
ســپاه به حضرت امام(ره) نامه نوشتند و گفتند عملیات 
فاو عملیات مهمى است و مى توانیم انجام دهیم ولى نیاز 
به کمک بیشتر دولت داریم. حضرت آقا رئیس جمهور 
بودند و همیشه دلشــان جبهه بود و مى خواستند کمک 
کنند ولى اختیارات بیشتر دست نخست وزیر بود. اینجا 
به صورت کامل معتقد هســتیم امکاناتــى که دولت 

مى توانست کمک کند انجام نمى شد ولى امام(ره) فرمان 
خیلى قاطع و تندى صادر کردند که باید جبهه را کمک 
کنید. امکاناتى را بسیج کردند و معاونت هایى را در جبهه 
گذاشتند، کمک کردند و با این امکانات عملیات فاو انجام 
شد. ولى این امکانات و این کمک باید مستدام مى بود 
و همواره و هر ساله بیشــتر مى شد تا بتوانیم خودمان را 
گسترش دهیم. متناسب با گسترشى که ارتش عراق به 
خود مى داد ما هم باید این را انجام مى دادیم. به هر حال 

آنطور که باید کمک مى شد آن کمک انجام نمى شد.
قطعنامه که پذیرفته شد حس و حال 

شما چطور بود؟
با گریه و اشــک همراه بــود. من مســئول قرارگاهى 
بودم کــه بایــد منطقه حلبچــه را حفــظ مى کردیم 
کــه قطعنامــه پذیرفته شــد و بــه ما گفتنــد، عقب 
بیاییــد کــه خیلــى بــراى مــا ســخت بــود. من 
هــم حســابى بــه هــم ریختم. ســردرد شــدیدى 
گرفتم. میگرن و ســردرد گرفتم و از آن زمان دچار این 

مشکل شدم.
چطور شد بعد از پذیرش قطعنامه، 
عراقى ها این اندازه وارد خاك ایران 

شــدند؟ یکســرى از آن منجر به 
عملیات مرصاد شد. مگر ما آمادگى 
کامل نداشــتیم؟ مــرز را رها کرده 

بودیم؟
این سئوال شما مربوط به آن ســئوال سیاسى مى شود 
که چرا ما بعد از اینکه خرمشهر را آزاد کردیم وارد عراق 
شدیم. آنجا قطعنامه اى نبود ولى چرا ما وارد عراق شدیم. 
حضرت امام(ره) با دوراندیشى که داشتند، مى دانستند 
اینکه صدام بعد از آزادســازى خرمشهر اظهار مى کند 
آتش بس و مذاکره کنیم و من حاضرم عقب نشینى کنم 

و اینچنین هم کرد، این فریب است و حضرت امام (ره) 
اعتماد نداشتند. براى همین ما در طول جنگ دائم حالت 
آفندى و عملیاتى روى ارتش عراق داشتیم، به جز دو الى 
سه ماه اول جنگ اینچنین بود. دو الى سه ماه آخر جنگ 
هم چنین بود. دقیقًا هفت ســال و نیم ایران آفندکننده 
روى عراق بود. به محض اینکه قطعنامه توســط ایران 
پذیرفته شد که در تیرماه سال 67 بود، چند روز بعد ارتش 
عراق به ایــران حمله کرد. منافقیــن را از محور غرب 
کشور بســیج کرد، خودش هم از همین محور وارد شد 
تا خرمشــهر را بگیرد. تا نزدیکى خرمشهر هم آمد. این 
حالت که علت اصلى ورود به خاك عراق سال 61 این 
بود که فرصت بازسازى به ارتش عراق ندهیم که دوباره 

به ایران حمله کند.
اتفاقى که آخر جنگ رخ داد.

دقیقــًا اتفاقى که آخــر جنــگ رخ داد و اســتدالل 
حضرت امــام(ره) مبنى بر ورود در خــاك عراق اثبات

 شد.
درباره قضیه اى کــه براى فاو اتفاق 
افتاد و ما فــاو را از دســت دادیم، 
برخى ها مى گویند بچه هاى ســپاه 
سمت انتخابات و کارهاى انتخاباتى 
رفتند و براى همین فاو از دست رفت؛ 

چنین مسئله اى درست است؟
خیر. آن موقع اصًال این شــرایط نبود. سال آخر جنگ 
توازن قوا به هم ریخت و ارتش عراق به سرعت خودش 
را گســترش مى داد، ولى یک نوع تردید و ابهام هایى 
در نیروهاى سیاسى و مســئولین سیاسى کشور بود که 
جنگ را مى خواهیــم تمام کنیم و شــما یک عملیات 
عمده کنید و ما مذاکره مى کنیم و جنگ تمام مى شود. 
اینچنین روحیه اى وجود داشت و خیلى به دنبال تقویت 
و پشــتیبانى جبهه نبودنــد. دلیل اینکــه وقتى ارتش 
عراق به فاو حمله کرد، فاو ســقوط کرد، آن بود که ما 
همزمان در غرب کشور عملیات مى کردیم. توان سپاه 
متمرکز در غرب کشور و عملیات حلبچه در غرب کشور

 بود.
به همین خاطر هم تحلیل رفت.

یکى این مورد بود و دیگرى اینکه لشــکرها ســه تکه 
شدند. ناچار بودیم و نیرو کم داشــتیم. یکى دیگر هم 
این بود کــه فرماندهى و هدایــت و مدیریت متمرکز 
بر آن بود و دشــمن از این کمبود نیــرو و عدم آمادگى 
در جنــوب اســتفاده کرد و علت ســقوط فــاو همین

 بود.

وقایع روزهاى پایانى جنگ در گفتگو با فرمانده کل سپاه پاسداران

چرا فاو سقوط کرد؟

حجت االسالم والمســلمین بهرام دلیر، مدرس فلسفه 
عالى و عرفان حوزه علمیه قم در گفتگو با ایسنا به آسیب 
شناســى مجالس وعظ و مدح پرداخت. بخش هایى از 

اظهارات او را دراین باره مى خوانید.
■ منبرى هاى قبل از انقالب افرادى همچون مرحوم 
فلسفى، شهید مطهرى و... بودند، اما منبرى هاى امروز 
ما چه کسانى هســتند؟ برخى از شــخصیت ها از نظر 
تحصیالت حوزوى خیلى تحصیلکرده و قوى نیستند و 
خیلى از آسیب هاى جامعه از همین منبرى هاى کم سواد 

و بى سواد برخاسته مى شود.
■ متأســفانه مى بینیم خیلى از منبرى ها حرف هایى را 
مطرح مى کنند که اصًال ربطى به مجالس عزادارى ندارد. 
ما در بحث هاى اقتصادى، سیاســى و... نظارت داریم، 
ولى بر منبرى ها و مداحان هیچ نظارت جدى از ســوى 

سازمان و نهادهاى علمى صورت نمى گیرد. 
■ بعضى از مداحان ما شعرهایى که سبک ترانه خوانى 
دارد را انتخاب مى کنند که شــاید عددشان کم باشد و 
صدایشان بلند. فرد نمى داند که باید در مجلس عزادارى 

برقصد یا سینه زنى کند. 
■خیلى از منبرى هاى امروز را صدا وســیما به شهرت 
رسانده است که استحقاق چنین شهرتى را ندارند ولى 
بعضاً آنها از نظر منابع دینى و بحث هاى فلسفى و عرفانى 
توانایى چندانى ندارند. اینکه فقط با کلمات بازى کنیم 
و جمله ها را در کنار هم ردیف کنیم ولى جوانان از نظر 
منبع دینى تأمین نشــوند و نمى توانیم حقیقت دین را 

مطرح کنیم. متأســفانه برخى از منبرى ها و مداحان در 
جامعه به حدى به شهرت رسیده اند که دیگر نمى شود 
آنها را کنترل کرد. آنها به توهــم خویش خود را نظریه 
پرداز مى پندارند در حالى که از فرضیه و نظریه و قاعده 

اطالع چندانى ندارند.
■ آنهایى که مداحان را به حوزه سیاســت و حزب بازى 
کشانده اند، بزرگ ترین جنایت را در حق دین و مداحان 
کردند. مــا در عید فطر دیدیم که مداحى رفت پشــت 
تریبون و بــه رئیس جمهور مملکت که شــخص دوم 
مملکت است جسارت کرد. یکى از مداحان درباره مرحوم 
آیت ا... هاشمى مى گفت این [...] تا کى مى خواهد بماند. 
این یعنى ادب مداح! مداح و ذاکر اهل بیت (ع) باید ادب 
داشته باشــد، نه اینکه هر ســخنى به زبانش مى آید را 

بگوید. ائمه (ع) به کدام یک از مخالفان خود توهین و یا 
فحاشى کردند؟

■ مداح و منبرى باید از حوزه سیاست ژورنالیستى خارج 
شود. مداح مثل روزنامه کیهان، جوان و شرق و... نیست. 
او با دین مردم در ارتباط است و باید از روزمرگى و حرف 
زدن به نفع هر حزبى پرهیز کند، تا اینگونه منبرهاى ما 

حفظ شود. 
■ مجالس محرم و صفر از دســت روحانیت و حوزه ها 
خارج شده است و مجموعه اى از خرافات و سخن هاى 
نادرست جایگزین گزاره هاى دینى شده است. به قول 
یکى از مداحان که مى گفت در گذشته مداح مجلس را 
آماده مى کرد تا سخنران برسد؛ چون مجلِس حسینى(ع) 
ســخنران محور و علم محور بود، نه مــداح محور. اما 
امروز برعکس شــده است، ســخنران باید مجلس را 
آماده مدح کنــد؛ گاه مى بینیم برنامه هــاى مداحان از 
اول محرم تا آخر صفر و بعضًا در طول ســال ُپر است از 
دعوت، اما از صاحبان معرفــت و عالمان بزرگ خبرى

نیست.
■ بهتر اســت تعارفــات را کنــار بگذاریــم. برخى 
از منبرى هــاى مــا لیاقت رفتن بــه بــاالى منبر را 
ندارند و حتى گاهــى برخى از مداحــان که فقط یک 
حنجره دارند و نه ســواد مقتل خوانــى و روضه خوانى 
مجالــس را در دســت گرفته اند که این یک آســیب 
بســیار بزرگ براى عزادارى هــا و هیئت هاى مذهبى 

ماست.

انتقاد مدرس فلسفه عالى و عرفان حوزه علمیه قم از وضعیت مراسم هاى  عزادارى

مجالس محرم و صفر از دست روحانیت خارج شده است
مداح و منبرى باید از حوزه سیاست ژورنالیستى خارج شود چون مثل روزنامه کیهان، جوان و شرق و... نیست

عضو کمیسیون فرهنگى مجلس از آماده شدن مقدمات 
برقرارى مجدد حج عمر خبر داد.

حجت االسالم والمسلمین احمد ســالک در گفتگو با 
تسنیم، با اشاره به امکان برقرارى مجدد حج عمره اظهار 
داشت: مقدمات برقرارى مجدد حج عمره فراهم شده 

است منتها تصمیم گیرى نهایى براى برقرارى حج عمره  
بستگى به بازخورد حج تمتع امسال دارد که خوشبختانه 
گزارش هاى اولیه بیانگر برگزارى قابل قبول حج امسال 
توسط سعودى ها بوده اســت. وى افزود: البته گزارش 
رسمى حج تمتع هنوز توسط مســئوالن حج و زیارت 

به کمیسیون فرهنگى ارائه نشــده که به احتمال زیاد 
در جلسات آتى کمیسیون که با حضور حجت االسالم 
والمسلمین قاضى عسگر برگزار مى شود،گزارش کاملى 
از روند برگزارى حج امسال از ســوى ایشان در اختیار 

اعضاى کمیسیون قرار خواهد گرفت.

مقدمات برقرارى حج عمره فراهم شده است

حضور گسترده مردم ایران در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید 
مدافع حرم محسن حججى بازتاب هاى زیادى در رسانه هاى 
خارجى داشت. از جمله روزنامه «واشنگتن پست» آمریکا در 
گزارشى ضمن بازتاب حضور گسترده مردم در مراسم تشییع 
پیکر مطهر این شهید سرافزار نوشت: مردم ایران محسن 

حججى را همچون یک نماد تشییع کردند.
واشنگتن پســت به حضور رهبر معظم انقالب اسالمى در 
مراسم تشییع شــهید حججى نیز اشــاره کرد و افزود: روز 
چهارشنبه رهبر عالى ایران به همراه هزاران هزار نفر از مردم 

ایران در مراسم تشییع محسن حججى شرکت کردند.
شهید مدافع حرم محسن حججى اواسط مردادماه در عملیاتى 
که نزدیک مرز سوریه با عراق صورت گرفت به اسارت گروه 
تروریستى داعش درآمد اما چند روز بعد گروه تروریستى-

تکفیرى داعش تصاویرى از به شهادت رساندن این رزمنده 
ایرانى را منتشر کرد.

«واشنگتن پست» در ادامه با اشاره به اینکه شهادت محسن 
حججى موجب همبستگى بین گروه هاى مختلف سیاسى 
و مردمى شده اســت افزود که از زمان اعالم مرگ محسن 
حججى، همه هنرمندان و قشرهاى مختلف مردم ایران با 
انتشار ویدئوها و تصاویرى یاد او را گرامى داشتند و در مراسم 
وداع با او نیز تمام مقامات دولت هاى پیشین و فعلى از همه 

جناح هاى سیاسى حضور داشتند.
این روزنامه آمریکایى  نوشت: مردم ایران در مراسم تشییع 
پیکر محسن حججى شــعارهاى مرگ بر آمریکا و مرگ 
بر اســرائیل ســر دادند چرا که اعتقاد دارند آمریکا و رژیم 

صهیونیستى از حامیان اصلى گروه داعش هستند.

واکنش واشنگتن پست به مراسم تشییع شهید حججى
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مدیرعامل اســتارتاپ دانش بنیان «بیمیالین»  از فراهم 
شدن خرید بیمه تکمیلى درمان و بیمه مسئولیت پزشکان 

به صورت آنالین خبر داد. 
امیرحسین نام آور اظهار داشت: تالش کردیم براى رفاه 
حال مردم، امکان خرید آنالین بیمه مسؤلیت پزشکان و 
همچنین بیمه تکمیلى درمان را فراهم کنیم که آحاد مردم از 
جمله افرادى که داراى مشاغل آزاد هستند بتوانند به راحتى 
و سهولت از امکان بیمه تکمیلى درمان به صورت انفرادى 
برخوردار شــوند. وى افزود: در ســامانه «بیمیالین» که 
سامانه مشاوره و خرید آنالین بیمه است از تمام شرکت ها 
حضور دارند، مردم مى توانند بــدون مراجعه حضورى به 

شعب بیمه گر، از بین تمام بیمه هایى که در کشور فعالیت 
دارند، بیمه مورد نظر خود را از لحاظ قیمت، سطح پوشش، 
میزان توانگرى مالى، درصد پوشش بازار، رضایتمندى و 
دیگر گزینه هاى مورد نظرشان مقایسه و انتخاب کنند و 
بیمه نامه خود را به صورت رایگان در محل تحویل بگیرند.

گفتنى است، در این سامانه براى نخستین بار فروش بیمه 
شخص ثالث در کنار مشاوره و ارائه خدمات ارزیابى خسارت 
تحت نظر ارزیابان بیمه مرکزى انجام مى شود. همچنین 
ارائه بیمه تکمیلى درمان و بیمه مســئولیت پزشــکان، 
براى نخســتین بار به صورت آنالین و از طریق ســامانه 

www.bimiline.com امکانپذیر شده است.

مدیرکل دفتر پیش دبستانى وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به برگزارى دوره هاى یکساله پیش دبستانى براى 
170 هزار کودك در مناطــق دوزبانه گفت: پیش بینى 
مى کنیم به جایى برسیم که کودکان در مناطق دو زبانه 

از آموزش هاى پیش دبستانى یکساله برخوردار شوند.
رخساره فضلى در گفتگو با ایسنا، درباره اقدامات انجام 
شده پیرامون آموزش هاى قبل از دبستان در مناطق دو 
زبانه اظهار داشت: امروز شــاخص هاى آموزش پیش 
دبستانى یکســاله در مناطق دو زبانه نسبت به گذشته 
وضعیت بسیار خوبى پیدا کرده است. وى در ادامه افزود: 
در سنوات قبل، دوره هاى تابســتانى یک ماهه برگزار 

مى کردیم و به عنوان مثال تا صد هزار کودك را پوشش 
مى دادیم، اما در ســالى که گذشت 170 هزار کودك را 
در دوره یکساله پوشش دادیم، بنابراین دوره هاى یک 
ماهه به دوره هاى یکساله رســیده و از این منظر رشد 

کرده است.
مدیرکل دفتر پیش دبستانى وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه پیش بینى مى کنیم به جایى برســیم که 
کودکان در مناطق دو زبانه از آموزش هاى پیش دبستانى 
یکساله برخوردار شوند گفت: دوره هاى یکماهه آموزش 
براى دوره پیش از دبســتان نمى توانند پاسخگوى نیاز 

ما باشند.

کودکان دوزبانه هم
آموزش مى بینند

خرید بیمه تکمیلى درمان 
به صورت آنالین

این تهرانى هاى متفاوت!
سیداحمد محیط طباطبایى، رئیس کمیته ملى موزه ها 
با طرح این پرسش که تهرانى کیست، گفت: «تهرانى 
بودن شاخصى از یک هویت فرهنگى است که متفاوت 
با اصفهانى یا قزوینى بودن است اگرچه هر کدام از آنها 
یک مزیت اجتماعى هستند، تهرانى بودن یک هویت 

ملى است.»

طرح بى فایده
به گفتـه مطهره ناظـرى، رئیس هیئت مدیـره انجمن 
حمایت از حقوق کـودکان، طرح جمـع آورى کودکان 
کار و خیابان تا امروز موفق نبوده است، چرا که با وجود 
30 بار اجراى این طرح طى 35 سـال گذشته، کودکان 
بارها و بارها به خیابان ها بازگشته اند و هیچ گزارشى در 
خصوص اثربخشى این طرح در جایى منتشر نشده است. 
جمع آورى کودکان کار یک طرح شکسـت خورده  و در 

واقع این کار یک دور باطل است.

بلوغ، ممارست مى خواهد
رئیس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره کشور گفت: 
هر فـرد پیش از ازدواج باید ازلحاظ سـالمت جسـمى، 
روانى و اجتماعى به آمادگى کافى دسـت یابد بنابراین 
بلوغ اجتماعـى نیازمند گذرانـدن دوره هاى آموزشـى 
است. عباسعلى اللهیارى سن مناسب براى دریافت این 
آموزش ها را 20 تا 25 سال عنوان کرد و ابراز داشت: بلوغ 

اجتماعى نیازمند یک تمرین و ممارست است.

زندگى شهید حججى 
سریال مى شود

همزمان بـا روز برگزارى مراسـم تشـییع پیکر شـهید 
حججى، شبکه یک سیما اعالم کرد که داستان زندگى 
او در قالب سریالى فاخر تولید مى شود. هدف از ساخت 
این سریال معرفى و شناخت هرچه بیشتر شهید حججى 
و زندگى و شـخصیت این شـهید عنوان شـده اسـت. 
احتمـال داده مى شـود پخش ایـن سـریال همزمان با 
سـالروز شـهادت این شـهید مدافع حرم از شبکه یک 

سیما آغاز شود.

تذکر روسیه به تلگرام
 پـس از اعـالم جـرم دادسـتانى تهـران علیـه «پاول 
دوروف»، بنیانگذار تلگرام، سازمان امنیت فدرال روسیه 
نیز وى را براى موضوع اسـتفاده تروریسـت هـا از این 
سامانه پیام رسان بازخواست کرد. روزنامه «نزاویسیمیا 
گازتا» در این باره نوشت: «سازمان امنیت فدرال روسیه 
در مـورد پنهانکارى در شـبکه تلگـرام و ارائـه نکردن 
اطالعات در مورد کاربران به بنیانگذار و مالک این پیام 
رسان تذکر داده است.» بنا به این گزارش، روسیه تلگرام 
را به نقض قانون جدیـد مطبوعات روسـیه معروف به 

«بسته یارووایا» متهم کرده است.

بى توجهى به لوازم التحریر 
تولیدکننده دفاتر و نوشت افزارهاى ایرانى گفت: از یک 
سو از محاسن نوشت افزار ایرانى مى گوییم اما آموزش 
و پرورشـى که مسـئول آمـوزش کـودکان و نوجوانان 
ماست از ظرفیت خود در این راه استفاده نمى کند. على 
حدیدى اظهار داشت: در فضاى جامعه از یک سو گفته 
مى شود که باید کاالى ایرانى استفاده شود و از محاسن 
نوشـت افزار ایرانى مى گوییم اما آموزش و پرورشى که 
مسئول آموزش کودکان و نوجوانان ماست هیچ اقدامى 

براى تحقق این مهم انجام نمى دهد.

گرد یأس نپاشید
دکتر سـیدجالل یونسـى، عضو هیئت علمى دانشگاه 
علوم بهزیستى و توانبخشى مى گوید: وقتى شما بدون 
اینکـه بـراى آینـده دانشـجویان تحصیـالت تکمیلى 
برنامه اى داشـته باشـید دانشـجو جذب مى کنید، این 
یعنى باال بردن توقـع جوانانى که جویاى کار هسـتند و 
پراکندن گرد یـأس و نا امیـدى بر پیشـانى جوانانى که

 سال ها مشغول به تحصیل بودند و پس از فارغ التحصیلى 
امکانى براى یافتن شغل مناسب ندارند.  

چرك نویس

پروفسور محمود حسابى در پایه گذارى بسیارى از خدمات 
و دانش ها در ایران نقش بنیانگذار را داشته است، از جمله 
پایه گذارى علوم نوین، تأسیس دارالمعلمین و دانشسراى 
عالى، دانشکده هاى فنى و علوم دانشگاه تهران، نگارش 
ده ها کتاب، راه اندازى و پایه گذارى فیزیک و مهندســى 
نوین و...  و به نوعى به «مرد نخستین» ایران لقب گرفته 
است. همچنین یکى از نکات پندآموز زندگى این دانشمند 
ایرانى؛ نوع سفرکردن هاى اوست که در مطلب پیش رو؛ 
ایرج حسابى فرزند پروفسور حسابى به گوشه هاى از سبک 

سفرهاى این فیزیکدان بزرگ ایرانى مى پردازد.
شخصى به آقاى پروفســور مى گفت من در عرض سه 
ساعت از تهران به چالوس رفتم و آقاى دکترحسابى پاسخ 
داده بود مگر مسابقه کورس و رالى است؟! ما از تهران به 
سمت مثًال رشت که مى خواســتیم برویم 15 روز در راه 
بودیم! آقاى دکتر از محلى هــا خانه کرایه مى کردند و به 
ما مى گفتند شما با بچه هایشــان دوست شوید که اینها 
دوست هاى آینده تان شوند، من نیز با مردهایشان دوست 
مى شوم و واژه هاى اصیل و فارســى را جمع مى کنم و 
مادرتان نیز با زن هایشان دوست شود تا غذاهاى محلى 
ایرانى را یاد بگیرد و بعد شما با یک روش زندگى به غیر از 
روش زندگى خودتان آشنا مى شوید و از غریبگى با مردم 

ایران در مى آیید.
یک نمونه دیگر از سفرهاى پروفسور حسابى مربوط به 
حضور وى در کنفرانس هاى ژنو بود. آقاى دکتر حسابى 
هفده هجده ســال نماینده ایران در کنفرانس هاى اتمى 
بودند و در جلسات برگزار شــده در کشورها و شهرهاى 
مختلف ماننــد وین، اتریش، پاریس، لندن، بروکســل، 
بلژیک که البته بیشتر سوئیس و ژنو بود، شرکت مى کردند. 
بلیت هــاى ســفرمان نیز بــدون هزینه بود. مــادر ما 
چمدان هایمان را مى بست و مى رفتیم فرودگاه؛ و چون 
مادر ما مى گفتند: «فرنگى ها نجس هستند و من با شما 
نمى آیم!» من و خواهرم وبال گردن آقاى دکتر مى شدیم 

و به اروپا مى رفتیم و بعد از برگشــت، مادرمان مى گفت: 
«باید بروید مشهد تا پاك شوید!» خالصه ما سالى 30 بار 
به مشهد مى رفتیم (با خنده). با آقاى دکتر براى کنفرانسى 
به ژنو رفته بودیم. ایشان صبح تا ظهر در کنفرانس بودند. 
ناهار براى ما یک موز و کوکا مى خریدند که ما وقتمان در 
رستوران تلف نشود و بتوانیم جاهاى دیدنى و قشنگ را 
ببینیم. یک روز موز و کوکا خریده بودیم و کنار ساعت گل 

ژنو نشسته بودیم... دو خانم ایرانى کمى دورتر از ما نشسته 
بودند و چون من، خواهرم و آقاى دکتر موهاى طالیى و 
روشن داشتیم، متوجه نشدند ما هم ایرانى هستیم. یکى 
از خانم ها به دیگرى مى گفت: «مرده شور ژنو را ببرد، این 
همه راه خرج کردیم و اینجــا آمدیم همین دو بوتیک را 
دارد؟!... رنگ آقاى دکتر پرید. دست در جیبشان کردند و 
کاغذى را در آوردند که حدود 30 الى 40 جا را لیست کرده 

و نوشته بودند و به ما گفتند که اینها را یادداشت کرده اند 
که در این شــش یا هفت روزى که در ژنو هستیم، این 
مکان ها را بازدید کنیم و دلم شور مى زند که آیا براى دیدن 
همه اینها زمان کافى داریم یا ممکن است نتوانیم از همه 
این مکان ها دیدن کنیم اما برخى هموطن هاى ما خیال 
مى کنند هدف از سفر به یک مملکت توسعه یافته فقط 

خرید کردن است و حیف از عمرى که این طور تلف شود.

وقتى سفر چندساعته دکتر حسابى به رشت 15 روز طول  کشید

مسافرت به سبک «مرد نخستین» 

معاون آموزشــى دانشــگاه ارومیه در واکنش به پذیرش 
غیرمجاز دانشجوى دکترا در دانشــگاه ارومیه با تأکید بر 
اینکه این دانشگاه پذیرش خارج از ظرفیت نداشته است، 
گفت: مسئله از اینجا ناشى شده است که کارشناس آموزشى 
حداقل امتیاز براى پذیرش دانشــجو را در سایت سازمان 
سنجش وارد نکرده بود، از همین رو این سازمان ظرفیت 

دوره دکترا در این دانشگاه را پر کرد.
علیرضا مظفرى درباره پذیرش دانشجوى خارج از ظرفیت 
در دوره دکتراى این دانشگاه گفت: دانشگاه ارومیه امسال 
براى دوره دکترا 407 نفر ظرفیت داشت که همین تعداد 
هم پذیرش شده و موردى هم خارج از ظرفیت نبوده است.

او درباره مشکلى که در رابطه با پذیرش دانشجویان دکترا 
پیش آمده، افزود: طبق دســتورالعمل سازمان سنجش،  
ضریب تأثیر دو آزمون تخصصى و عمومى دوره دکترا که 
توسط این سازمان برگزار شده، 50 درصد بود و 50 درصد 
امتیاز هم در  اختیار دانشگاه بود که با توجه به فعالیت هاى 

پژوهشى و مصاحبه دانشجویان به آنها داده مى شد.
مظفرى ادامه داد: دانشگاه براى این 50 درصد مى توانست 
حداقلى تعیین کند؛ یعنى دانشگاه مى توانست تصمیم بگیرد 
افرادى که امتیازشان زیر 30 بود را پذیرش نکند. دانشگاه 
ارومیه هم حداقل امتیاز را 30 تعیین کرده بود، اما زمانى که 
باید اطالعات مصاحبه اى و فعالیت هاى آموزشى و پژوهشى 
این دانشگاه وارد سایت سازمان سنجش مى شد با اشتباه 
کارشناس آموزشى، وارد نشد و سازمان سنجش تصور کرد 
دانشگاه ارومیه این حداقل را قائل نشده، مثل بسیارى از 

دانشگاه هایى که اینطور عمل کرده بودند. به این ترتیب 
حداقل ضریب تأثیر دانشگاه ارومیه در پذیرش دانشجوى 
دکترا صفر در نظر گرفته شــد و با توجــه به این موضوع 
سازمان سنجش براساس رتبه و امتیازات دانشجویان طبق 
ظرفیت اعالم شده این دانشگاه، دانشجویان را پذیرش و 

ظرفیت را پر کرد.
وى تأکید کــرد: قبل از این موضوع برخــى از گروه هاى 
آموزشى مى خواستند، دانشجویانى که امتیاز کمتر از 30 
دارند را پذیرش نکنند اما با این اشــتباه، دانشجویانى که 
حدنصاب نمره را آورده بودند، جذب شدند و ظرفیت دکتراى 
دانشگاه ارومیه پر شد. بنابراین دانشگاه ارومیه پذیرش خارج 

از ظرفیت ندارد و هیچ مشکلى در میان نیست.
معاون آموزشى دانشگاه ارومیه با اشــاره به اینکه از 407 
نفر دانشجوى دکترا فقط 150نفر امتیاز 30 به پایین  دارند، 
گفت: اکثر دانشجویان پذیرش شده در حد انتظار گروه ها 
هســتند و از آن 150 نفر هم تعداد زیادى جذب پردیس 
دانشگاهى ارومیه شدند که امتیاز آن پایین است. بنابراین 
در کل حدود 70 نفر از دانشجویان پذیرش شده در دانشگاه 
ارومیه در مقطع دکترا از حداقل مدنظر این دانشگاه پایین تر 

هستند.
مظفرى افــزود: دانشــگاه ارومیه کیفیت خــود را براى 
دانشــجویان ضعیف  پایین نخواهد آورد؛ برخى از گروه ها 
براى این دانشجویان یک ترم واحدهاى جبرانى و تقویتى 
برگزار مى کنند تا آنها ضعف خــود را جبران کنند و درکل 

مشکلى در پذیرش ایجاد نشده است.

  افکار نیوز |  تعداد خانه هاى مسکونى گردنه حیران 
از 38 خانه به بیش از 500 خانه رسیده است که متأسفانه 
ساخت و سازهاى بسیارى از سوى مسئوالن و مدیران ارشد 

کشورى دراین منطقه انجام شده است.
 این خبرى است که یوسفیان مال نماینده مجلس و عضو 
مبارزه با مفاسد اقتصادى مى دهد، وى حتى به ساخت و 
سازهاى در روستاى زیارت اشاره مى کند و مى گوید: در 
روستاى زیارت استان گیالن  شش خانه به هفت هزار خانه 
افزایش پیدا کرده است! نماینده مردم آمل درمجلس شوراى 
اسالمى از پشت پرده زمین خوارى در این مناطق پرده بر 
مى دارد و مى گوید: اکثر زمین خوارى ها دراین مناطق از 
سوى افرادى انجام شده که ناظر بر امور زمین هستند، به 
عنوان مثال از طرف سازمان منابع طبیعى و یا دستگاه هاى 
نظارتى زمین خوارى ها صورت گرفته، این درحالى است 

که این نهادها باید با تصرفات برخورد کنند.
یوسفیان مال با انتقاد از اینکه به این مسائل هنوز رسیدگى 
نشده اســت، گفت: این پرونده ها مربوط به دوره گذشته 
مجلس است، گزارش هایى مطرح شده اما اقدامى اساسى 
براى تعیین تکلیف آنها انجام نشــده است؛ البته درگردنه 
حیران پس از ارائه گــزارش تخریب ها و قلع و قمع هایى 

صورت گرفت، اما عمًال هیچ اتفاقى رخ نداده است.
سخنان یوسفیان مال، شــوکى بزرگ به پیکره مبارزه با 
زمین خوارى وارد مى کند؛ اینکه دســتگاه هاى نظارتى 
مانند سازمان منابع طبیعى خود زمین خوار شوند جاى بسى 
تعجب دارد، اگر قرار است این نهادها زمین خوارى کنند 

پس چه کسى با زمین خواران باید برخورد کند؟
به نظر مى رسد به دلیل نه تنها افراد ثروتمند به دنبال حضور 

در مناطق خوش آب و هوا هستند که برخى مسئوالن نیز 
بدشان نمى آید در این مناطق ویالهایى داشته باشند که 

آب و هوا عوض کنند .
این در حالى است که پیش از این پورمختار عضو کمیسیون 
اصل نود با اشاره به اینکه زمین خوارى با  دور زدن قانون و 
سوء استفاده از قوانین صورت مى گیرد، گفت: خوشبختانه 
زمین خوارى به این شکل با افزایش نظارت هاى مسئوالن 
درصدور مجوزها و توجه دستگاه هاى ذى ربط درساخت 
و سازها کاهش پیدا کرده است اما ممکن است در برخى 
شرایط با اخذ مجوزهاى قانونى از دستگاه هاى مختلف با 
هدف ایجاد منطقه گردشگرى زمین منابع طبیعى تصاحب 
شود ولى به طورکلى میزان زمین خوارى درطول یکسال 

گذشته کاهش پیدا کرده است.
 به نظر مى رسد مهمترین اقدام در خصوص پرونده زمین 
خوارى این دو منطقه خوش آب و هوا این اســت که قوه 
قضائیه به شکل جدى ورود پیدا کند و با متخلفان با شدت 
برخورد کند و از سوى دیگر اعضاى ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادى و نماینده هاى مجلــس  با دقت بر این موضوع 
حســاس نظارت کنند و پیگیر حقوق ضایع شده ملت در 

زمین خوارى برخى مدیران باشند.

گزارش یک اشتباه عجیب در پذیرش دانشجو در دانشگاه ارومیه

دردسر فراموشکارى کارشناس آموزش!

زمین خوارى با نظارت سازمان منابع طبیعى!

    خبــر آنالیــن |  کمتــر از چهــار ماه از 
اولتیماتــوم داروخانــه داران و فعاالن صنعت 
بیمه هنوز نگذشته است که اطالعات رسمى 
نشــان مى دهد، بدهى بیمه ها به فعاالن بازار 
دارویى باز چالش برانگیز شــده اســت. چهار 
ماه پیش رئیس انجمن داروســازان ایران به 
بیمه گر هشــدار داد که در صــورت ادامه دار 
شــدن وضعیت بدهى ها بــه داروخانه داران، 
ممکن است دارو نقدى حساب شود و داروخانه 
داران از دریافــت دفترچه هاى بیمه، ســرباز 
بزنند.هشــدارى که گرچه عملى نشد، ممکن 
است در صورت باالگرفتن میزان بدهى هاى 
ســازمان بیمه گر به داروخانــه داران منجر به 
کاهش اعتبار دفترچه هاى بیمه شــود و دود 
آن به چشــم مردم برود.چرا کــه بدهى هاى 
بیمه گران بــه داروســازان و داروخانه داران، 
دوباره باال رفته است و براساس اعالم رئیس 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شوراى 
اســالمى به بیش از چهار هزار میلیارد تومان 

رسیده است.
در همین رابطه، رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس از ورود سازمان برنامه و بودجه 
به رفع مشکل نقدینگى در حوزه دارو خبر داد 
و گفت: بدهى بیمه ها به صنعت دارو منجر به 

رکود در این بخش شده است.
على نوبخت حقیقى درخصوص آخرین شرایط 
از تعیین تکلیف بدهى بیمه ها به صنعت دارویى 
کشور، گفت: صنعت دارویى کشور به دلیل عدم 
پرداخت به موقع بدهى بیمه ها به داروخانه ها، 
شرکت هاى پخش و واحدهاى تولیدى درحال 
حاضر دچار مشکالتى، از جمله نبود نقدینگى 

به میزان کافى شده است.
در حــال حاضــر وزارت بهداشــت و وزارت 
رفاه، به عنــوان دو ضلع اصلــى برنامه هاى 
تحــول نظام ســالمت کشــور بیش از پیش 
دچارکمبود منابع مالى شــده اند. در مهمترین 
مورد، وزارت بهداشــت، به عنوان رکن اصلى 
اجراى طرح تحول نظام سالمت به شکلى با 
محدودیت هاى مالى مواجه شده که مى توان 
این مسئله را زمینه ساز تحمیل آسیب هایى به 

طرح تحول نظام سالمت دانست. 
اما برنامه دولت براى محافظت از سازمان هاى 
بیمه و جلوگیرى از طغیان آنها، ســهم وزارت 
بهداشت از عواید حاصل از هدفمندى یارانه ها 
و تزریق بودجه به بیمه هاست. اقدامى که هنوز 

رخ نداده است. 
سیدحسن قاضى زاده هاشمى، وزیربهداشت 
و طرح هایش در ســال 1393 توانست بخش 
زیادى از بودجه پیش بینى شــده براى طرح 
تحول را جذب کند و اگر ایــن منابع مالى به 
دســت وى نرســد، بحران خاموش وزارت 
بهداشت قوت مى گیرد و در صورت تخصیص 
به موقع اعتبارات مى توان بــه حل بلندمدت 

برخى مشکالت در حوزه سالمت امیدوار بود.

همیشه وقتى که برق، قطع مى شود گویى که زندگى که 
این روز به شدت به برق وابسته است از حرکت مى ایستد 
اما این روزها گاهى هم یک سهل انگارى کوچک موجب 
مى شود که این بار، جریان برق و اتصال آن، نه قطعى آن، 

زندگى را از کار بیاندازد.
«على» اکنون بیش از 30 سال سن دارد اما بعد از گذشت 
چندین سال، خاطره تلخ زمانى که پدرش را از دست داد را 
از یاد نمى برد، پدرى که دامپرور بــود و به ناچار براى آب 
دادن به گوسفندان از آب چاه استفاده مى کرد. آن روز هم 
سیم برق چاه قطع شــده بود و پدر ناچار بود با تکه چوب 
بلندى براى برقرارى جریان برق ســیم را بلند کند روى 

تیر برق بیاندازد.
على به اینجا که مى رســد، اشک از چشــمانش جارى 
مى شود، متأســفانه آن چوب خیس بود و وقتى پدر سیم 
را بلند کرد به محض برقراى جریان برق که جریان قوى 
هم بود در یک هزارم ثانیه پدر دچار برق گرفتگى و پیکر 

بى جان او خاکستر شد. 
در همین باره مدیر کل دفتر تشریح و بررسى صحنه جرم 
سازمان پزشــکى قانونى مى گوید: از ابتداى فروردین تا 

پایان تیرماه امسال، 234 تَن به دلیل برق گرفتگى در کشور 
فوت کردند که از این شمار 23 تن، زن بودند. 

پریچهر خزعلى خاطر نشان کرد: در چهار ماهه نخست سال 
گذشــته (1395) 220 نفر به دلیل برق گرفتگى در کشور 
جان خود را از دست دادند اما امســال شاهد افزایش 6/4 

درصدى شمار جانباختگان ناشى ازبرق گرفتگى بودیم. 
مدیر کل دفتر تشریح و بررسى صحنه جرم سازمان پزشکى 
قانونى گفت: در سال 95 در کشــور 595 تن به دلیل برق 
گرفتگى فوت کردند که 57 نفر از آنها زن و 538 نفر نیز مرد 
بودند.  وى تأکید کرد: بررسى هاى انجام شده در سازمان 
پزشکى قانونى نشان مى دهد که اغلب این حوادث به دلیل 
عدم آشنایى با اصول پیشگیرى از وقوع برق گرفتگى رخ 

مى دهد. 
خزعلى ادامه داد: فیوزها، چه اتوماتیک چه غیر اتوماتیک از 
برق گرفتگى جلوگیرى نمى کنند و جریان برق بسیار اندك 
ـ در حد 100 میلى آمپرـ  در صورت عبور از بدن ما، مى تواند 
با ایجاد اختالل یا از کار انداختن قلب، موجب مرگ انسان 
شود، در حالى که فیوزها با جریان ده ها و حتى صدها برابر 

این میزان هم از کار نمى افتند. 

صنعت دارو
 در خطر رکود

جریان زندگى با «برق» از کار مى افتد
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پیشرفت90درصدى ساماندهى 
خیابان میرزا نصیر

مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان گفت: ساماندهى 
خیابان میرزا نصیر با اعتبار شش میلیارد ریال تاکنون 

90 درصد پیشرفت داشته است.
عبدالرسول امامى اظهارداشت: به منظور تسهیل در 
عبور و مرور شهروندان، ساماندهى خیابان میرزا نصیر 

در خیابان پروین در دستور کار قرار گرفت.
وى اشاره به دیگر پروژه هاى این منطقه عنوان کرد: 
به منظور ارتقاى ســرانه فضاى سبز منطقه، احداث 
بوستان شهید خزایى در خیابان شهید خزایى، جنب 
خیابان کوشش در دستور کار شــهردارى اصفهان 

قرار گرفت.
امامى با اشاره به اینکه این پروژه 80 درصد پیشرفت 
داشته است، ادامه داد: بوستان شهید خزایى با اعتبار 

سه میلیارد ریال تا یک ماه آینده تکمیل مى شود.

نیمى از ساختمان هاى ادارى 
ثبت احوال مستهلک است

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: به دلیل نوع 
شرایط کارى، پرسنل ثبت احوال از نظر عاطفى آسیب 
پذیرتر هستند، بنابراین باید به آنها توجه بیشتر داشت.

حسین غفرانى کجانى اظهار داشت: سازمان ثبت احوال 
از اطالعات خانواده هاى ایرانى محافظت مى کند و 

امیدواریم در این زمینه امانتدار خوبى باشیم.
وى با اشاره به اینکه بیش از نیمى از ساختمان هاى 
ادارى این مجموعه در کل اســتان مستهلک است، 
ادامه داد: این مجموعه  انواع خدمات حقوقى و ادارى 

را  به مردم ارائه مى کند.

همایش رؤساى شعب بانک 
قوامین استان 

همایش رؤساى شــعب و مدیران واحدهاى ستادى 
بانــک قوامین اســتان اصفهــان با حضــور مدیر 
کل،جانشین،رؤســاى شــعب و مدیران واحدهاى 
ستادى با محوریت بررســى عملکرد شعب در شش 

ماهه اول سال 1396 و تعیین اهداف برگزار شد.
در این همایش مدیر کل شــعب اســتان از زحمات 
حسینى، مدیر کل سابق شعب بانک قوامین استان 

تقدیر و تشکر کرد. 
قنبرى در ادامه ضمن تأکید بر رعایت نظم و انضباط 
ادارى و رفتار ســازمانى اظهار داشــت: مهمترین 
موضوع در حال حاضر پرداخت تسهیالت با مد نظر 
قرار دادن کیفیت و بهداشــت اعتبارى است که باید 
تمهیدات و برنامه ریزى الزم به صورت هدفمند در 

این خصوص صورت پذیرد. 
مدیرکل شــعب بانک قوامین اســتان در ادامه در 
خصوص پرداخت تســهیالت با کیفیــت مطلوب،  
ســاماندهى و تعیین تکلیف اموال تملیکى،افزایش 
درآمدهاى غیرمشاع و کیفى ســازى دستگاه هاى 
خودپرداز با توجه به ظرفیت ها و پتانســیل موجود، 
بازاریابى حرفه اى و مســتمر،حفظ شــأن و منزلت 
پرسنل ناجا و همچنین بهره گیرى از ظرفیت هاى 
ناجا در همه زمینه ها و مدیریت نرخ تجهیز و قیمت 
تمام شده در شــعب مطالب و توصیه هایى را بیان 

کرد.

جلوگیرى از 
کشت گیاه شاه دانه

دادستان شهرســتان دهاقان گفت: در برخى از نقاط 
 اقدام به کشت گیاه شاه دانه شده که باید از کشت آن 

خوددارى به عمل آید.
محمد نوروزى شهرستان دهاقان را شهر کشاورزى 
دانست و اظهار داشــت: با توجه به اینکه شهرستان 
دهاقان ازگلخانه ها، باغات و مزارع کشاورزى بسیارى 
برخوردار اســت نظارت بر کشــت محصوالت این 
منطقه در دستور کار قرار دارد تا از کشت گیاه شاه دانه 

پیشگیرى شود.
وى بــا بیــان اینکه از کشــت گیــاه شــاهدانه 
جلوگیــرى مى شــود، تصریــح کــرد: امســال 
در دو نقطــه از اســتان اصفهــان گیاه شــاه دانه 
کشت شــد که نســبت به آن برخورد و جلوگیرى

 شد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: 330 طرح گردشــگرى در این 
استان در حال اجراست که 89 طرح آن مربوط به ساخت 
هتل است. فریدون اللهیارى اظهار داشت: ده هتل از 89 
هتل در دست ساخت در این استان، 5 ستاره است. وى 
افزود: ظرفیت هاى گردشگرى اصفهان وسیع است و در 
هرجاى این استان برنامه ریزى و سرمایه گذارى شود، 

مى توان به این ظرفیت ها دست یافت. 
اللهیارى با اشــاره به اقدام هاى انجام شده براى توسعه 
گردشگرى در نقاط مختلف این استان گفت: طى چهار 
سال گذشــته، تعداد واحدهاى بومگردى این استان از 

35 به 208 واحد افزایش یافته اســت و تا پایان امسال 
تعداد این واحدها به 250 واحد خواهد رسید. وى با اشاره 
به اینکه تعداد واحدهاى اقامتى این اســتان از سال 92 
تاکنون از 55 به 155 باب افزایش یافته اســت، گفت: 
امیدواریم تا پایان امسال نیز 53 واحد اقامتى جدید نیز به 

شمار واحدهاى اقامتى استان افزوده شود. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان همچنین به افزایش تخت هاى اقامتى 
این استان طى سال هاى اخیر اشاره کرد و افزود: هفت 
هزار تخت اقامتى نیز تا پایان امسال به شمار تخت هاى 

اقامتى استان اصفهان افزوده خواهد شد.

مدیر اداره خدمات شــهرى شهردارى اصفهان با اشاره 
به اینکه سرانه تولید پســماند خشک براى هر شهروند
60 گــرم در روز اســت، گفت: پســماند خشــک با 
برنامه ریــزى هاى انجام شــده به صــورت هفتگى 

جمع آورى مى شود.
غالمرضا ساکتى اظهارداشت: ســرانه تولید پسماند تر 
براى هر شهروند 430 گرم و تولید پسماند خشک براى 

هر شهروند 60 گرم در روز است.
مدیــر اداره خدمات شــهرى شــهردارى اصفهان در 
ادامه بیان کرد: پســماند خشــک با برنامه ریزى هاى

انجــام شــده بــه صــورت هفتگــى جمــع آورى 

مى شود.
ســاکتى با بیان اینکه ســرانه جمع آورى روزانه حمل 
ضایعات فضاى سبز 139 هزار و 750 کیلو است، اذعان 
داشــت: روزانه بیش از 45 میلیون مترمربع را در سطح 
شهر اصفهان با صرف هزینه اى افزون بر 195 میلیون 

تومان نظافت مى کنیم.
مدیر اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان خاطرنشان 
کرد: با هدف بهبود خدمات رســانى به شــهروندان و 
مدیریت هزینه ها، نگهدارى و نظافت ســرویس هاى 
بهداشتى سطح شــهر اصفهان امسال به یک پیمانکار 

واحد واگذار شده است.

330طرح گردشگرى در 
اصفهان درحال اجراست

تولید 60گرم پسماند 
توسط هر اصفهانى 

اولویت شهر مهاباد اشتغالزایى است
نصف جهان رئیس شوراى شهر مهاباد عنوان کرد: با توجه 
به اینکه به علت شرایط اقلیمى و آب و هوایى، مهاباد جزو 
مناطق خاص در استان اصفهان است مهمترین موضوع 
در مدیریت شهرى آینده بحث کمبود آب، کمبود فضاى 
سبز، وضعیت نابسامان خیابان ها و نیازهاى مادى جوامع 
انسانى اســت. بنابراین مهمترین اولویت شوراى شهر، 

اشتغالزایى و تأمین نیروى انسانى است.
محمد فائضى خاطرنشــان کرد: رشد منفى و معکوس 
جمعیت در چند ســال اخیر به علت کمبود آب در حوزه 
کشاورزى و شیوه هزینه بر آبیارى غرقابى است که جوانان 
را در انتخاب شغل و کسب درآمدزایى دچار مشکل جدى 
کرده است و این بالتکلیفى مخاطره آمیز است. با وجود 
این مسئله تصمیم ما در افق آینده مهاباد اشتغالزایى براى 

جوانان است.
وى با تأکید بر اینکه مهاباد منطقه اى محروم است، اذعان 
داشت: ما با وجود داشتن پارامترهاى منطقه توسعه نیافته 

هیچگونه اقدامى از سمت مســئولین در توجه بیشتر به 
منطقه را دریافت نکرده ایم.

فائضى در ارتباط با صنعت گردشگرى گفت: شهر مهاباد 
در تاریخ پیشدادى ایران زمین به عنوان اولین پایتخت 
این مرز و بوم معرفى شده است و بافت تاریخى آن شامل 
35 خانه تاریخى است که برخى از آنها به علت تعریض 
خیابان در شوراى سابق شهر نابود شده است و با توجه به 
قدمت و پیشینه بسیار مهاباد در صنعت گردشگرى، نقش 

کمرنگى در این حوزه است. 
رئیس شوراى شــهر مهاباد تصریح کرد: ترکیب سنى 
جمعیت باال رفته اســت که علت آن مهاجرت مردم به 
اطراف است و تصمیم ما افزایش رشد جمعیت، با ایجاد 

اشتغالزایى مى باشد.
وى در ادامه گفــت: نقدینگى کم اســت و نیروى کار 
در شــهر مهاباد هم ارزان، امــا ما امیدواریــم تعادل 

برقرار شود.

نخســتین فرش اذان گوى جهان با دست هاى هنرمند 
زنان مددجوى خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) اصفهان 

بافته مى شود.
اولین فرش اذان گوى جهان به همت چهار زن مددجوى 
خیریه نذر اشــتغال امام حســین(ع)تا پایان سال بافته 
مى شود. قرار اســت این فرش به حرم مطهر حضرت 

ابوالفضل(ع) هدیه شود.
داریوش دادخواه، مجرى پروژه بافت فرش اذان گو درباره 

چگونگى بافت این فرش توضیحاتى داده است.
به گفته وى، این اولین فرش اذان گوى جهان است که 
با دست هاى هنرمند زنان مددجوى خیریه نذر اشتغال 

بافته مى شود.
وى افزود: این فــرش با ابعــاد 2/30در 1/80 از جنس 
کرك و ابریشم منّقش به گنبد و گلدسته حرم ابوالفضل 
العباس(ع)است و در مراحل بافت از سیستم تاچ استفاده 
مى شود و زمانى که فرش به اتمام مى رسد هنگامى که 
بر گنبد و گلدسته فرش دســت کشیده مى شود صداى 

اذان از فرش پخش مى شود.
به گفته مجرى پــروژه بافت فــرش اذان گو، در داخل 
بافت از سیســتم هاى الکترونیکى استفاده مى شود اما 
به چشم نمى آید و دیده نمى شود و زمانى که این فرش 
قاب گرفته مى شود به دیوار حرم حضرت ابوالفضل  (ع) 

نصب مى شود.
دادخواه بیان داشــت: 40 درصد مراحل بافت به اتمام 
رسیده است و در  پایان ســال مراحل بافت این فرش به 

اتمام مى رسد.

على رغم خشکسالى هاى گذشــته، به گفته مسئوالن 
بخش کشــاورزى اصفهان یکى از پتانسیل هاى این 
استان، تولید سیب در سمیرم است که هنوز مى تواند به 
عنوان بزرگ ترین مزیت صادراتى در منطقه مطرح باشد 
اما ما همچنان در شناساندن این برند کشاورزى در دنیا 

فاصله زیادى داریم.
به گزار ش ایمنا، شهرســتان ســمیرم به عنوان قطب 
باغدارى در استان اصفهان شــناخته شده و بیش از 50 
درصد باغدارى این استان مربوط به این شهرستان است. 
بنابر آمارهاى موجود، در حــال حاضر 25 هزار هکتار از 
اراضى سمیرم زیر کشت درختان سیب درختى قرار دارد.

ســیب درختى ســمیرم از نظر شــکل و مرغوبیت در 
کشور هاى منطقه حرف اول را مى زند اما متأسفانه در 20 
شهریور تا 15 آبان که زمان برداشت سیب هاى درختى 

است، مردم دچار مشکالت عدیده اى هستند.
نماینده مردم شهرســتان ســمیرم در مجلس شوراى 
اسالمى با تأکید بر اینکه متأسفانه براى بازاریابى سیب 
درختى کشاورزان سمیرم مشکل وجود دارد، تصریح کرد: 
دالالن قصد دارند ســیب هاى درختى مرغوب سمیرم 
را با قیمت هاى نازل خریدارى کننــد در حالى که این

 قیمت هاى بســیار ناچیز هزینه ســم، کود و آب هاى 
مصرفى کشاورزان را جبران نمى کند.

اصغر سلیمى بیان داشت: ما از دولت انتظارداریم بتواند 
براى صادرات سیب درختى و حقوق  گمرکى که دریافت 
مى کند، چاره اى بیاندیشد تا کشاورزان بتوانند سیب ها 

را به کشورهاى هدف صادر کنند.
وى با اشاره به اینکه ســاالنه بین 350 تا 400 هزار تن 
سیب درختى در سمیرم تولید مى شــود، اظهار داشت: 
متأسفانه در شهرها و اســتان هاى کشور کارخانه هایى 
که بتوان ســیب ها را در مصارف دیگر همچون سرکه 
یا پوره سیب مورد اســتفاده قرار داد، در اختیار نداریم و 
تنها مقدارى ســیب توســط دالالن و واسطه ها راهى 

سردخانه ها مى شود.
وى تصریح کرد: درخت ســیب حداقل ده ســال طول 

مى کشد تا به ثمر برســد اما خرید سیب هاى مرغوب 
سمیرم با قیمت هاى ناچیز توسط دالالن، کشاورزان را 

متحمل ضررهاى زیادى مى کند.
سلیمى افزود: اگر دولت براى بسته بندى، صادرات سیب 
درختى، بازاریابى و حقوق گمرکى کشــاورزان حمایت 

نکند، خسارات سنگینى را به کشاورزان وارد مى کند.
وى با تأکید بر اینکه دولت باید براى رفع این مشــکالت 
چاره اى بیاندیشــد، گفت: بــا توجه بــه اینکه فرصت 
دو ماهه اى براى برداشــت ســیب درختى وجود دارد، 
کارگران نه تنها از شهرهاى استان اصفهان براى برداشت 
سیب درختى به سمیرم مى آیند بلکه از استان هاى جنوبى 

و شرقى کشور همچون سیستان و بلوچستان، کرمان و 
کردستان هم کارگران زیادى به این منطقه مى آیند.

نماینده مردم شهرســتان ســمیرم در مجلس تصریح 
کرد: نزدیک به 30 تا 40 هزار نفر کارگر در فصل چیدن

 سیب هاى درختى سمیرم مشغول به کار هستند و این 
فرصت اشــتغال باید غنیمت شمرده شــود تا بتوانیم با 

صنایع تبدیلى و بسته بندى این اشتغال را پایدار کنیم.

 سیب ســمیرم داراى ظرفیت اقتصادى 
باالیى است

به اعتقاد رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

محصوالت کشــاورزى اصفهان، صادرکنندگان سیب 
ســمیرم تاکنون اقدامات مناســبى در این زمینه انجام 
داده اند اما مشکلى که در این باره وجود دارد، این است که 
سیب سمیرم فقط به بازار کشورهاى منطقه خاورمیانه 
صادر مى شــود و ما نتوانســته ایم آن را به عنوان یک 

محصول خاص در بازار جهانى عرضه کنیم. 
سیدوحید دزفولى گفت: ســیب درختى سمیرم استان 
اصفهان به دلیل شرایطى که در این بخش از استان وجود 

دارد، داراى ظرفیت اقتصادى باالیى است.
وى ادامه داد: ارتفاع دو هزار مترى از سطح دریا، تابش 
مناســب نور آفتاب و منابع آبى و خاکى مناسب از جمله 

مزیت هاى اختصاصى این بخش از استان اصفهان است 
که باعث شده سیب سمیرم با کیفیت قابل مالحظه اى 
تولید شود اما رســیدگى نکردن به تولید و پى نبردن به 
قابلیت هاى تجارى سیب ســمیرم باعث شد تا اقدامات 

گسترده اى درباره صادرات این محصول انجام نشود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
کشاورزى اصفهان خاطرنشان کرد: براى سرمایه گذارى 
در این منطقه اکنــون در تالش هســتیم با همکارى 
باغداران و کشــاورزان منطقه، فناورى و لوازم مورد نیاز 
از طرف سرمایه گذاران خارجى آورده شود در این صورت 
باغداران به عنــوان تولیدکنندگان و ســهامدار و طرف 
خارجى هم به عنوان تأمین کننده فناورى و لوازم مورد نیاز 

براى ارتقاى سطح کیفى و کّمى سیب مطرح مى شود.

اعضاى کمیسیون کشاورزى، آب و محیط زیست 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
در نامه اى به اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس 
جمهور بــر دو موضوع فرونشســت زمین و تبدیل 
تاالب ها به کانــون هاى ریزگــرد تأکید کردند و 
خواســتار توقف وســعه باغات در اراضى شیب دار 

شدند.
در این نامه آمده اســت: «این روزها به گونه اى از 
توســعه باغات در اراضى شــیب دار کشور، آن هم 
به صورت دیم صحبت مى شود که گویا قرار است 
تحولى در عرصه باغدارى کشور رخ دهد و جایگاه 

صنعت کشاورزى را ارتقا بخشد.
حال اگرچه این طرح در بند پ ماده 31 برنامه ششم 
توسعه، توسط نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
نیز به تصویب رسیده است اما بنا بر گفته کارشناسان 
اتاق بازرگانى اصفهان، طرح توسعه باغات در اراضى 
شیب دار بیشتر از آنکه در کشاورزى تحول ایجاد کند 
در نابودى حوضه هاى آبریز کشــور، خشک شدن 
تاالب ها و افزایش ریزگردهاى اتمســفرى نقش 

خواهد داشت.
اعضاى کمیسیون کشاورزى، آب و محیط زیست 
اتاق بازرگانى اصفهان در نامــه اى به معاون اول 
رئیس جمهور، وضعیت آب کشــور را از نظر کّمیت 
و کیفیت منابع آب بحرانى دانســته و با بیان اینکه 
میزان مصارف از حجم منابــع تجدیدپذیر فزونى 
گرفته اســت، متذکر شدندتوسعه باغات در سطوح 
شــیب دار آن هم در 500 هزار هکتــار از اراضى 
کشــور  مى توانند اختالف میان مصــارف و منابع 
آب را بسیار بیشــتر کند تا جایى که در آینده شاهد 

فرونشست هاى بیشتر در 30 استان کشور باشیم. 

اســتاندار اصفهان گفت: تغییر اســتاندار بــه گمانه زنى و 
تحلیل نامربوط نیازى ندارد و اینگونه اخبــار، از بین بردن 

وقت مردم است.
رسول زرگرپور افزود: اگر قرار باشد مدیرى مسئولیت را به 

دیگرى بسپارد، این وزیر است که تصمیم مى گیرد. 
وى ادامه داد: برخى مى نشــینند تغییر و تحوالت را تعبیر و 
تفســیر مى کنند و بعد مى گویند چرا این اتفاق رخ نداد اما 

واقعیت آن است که وزیر براى تغییرات تصمیم مى گیرد. 
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه از اول امسال بیش از یک 
چهارم اعضاى هیئت دولت و پس از تشکیل دولت دوازدهم 
چهار وزیر و دو معاون رئیس جمهورى به این اســتان سفر 

کرده اند، گفت: این مســئوالن براى دیدن اصفهان به این 
استان ســفر نکردند بلکه براى افتتاح پروژه هاى عمرانى و 

خدماتى به اصفهان سفر کرده اند. 
وى افزود: پس از تصدى دولت دوازدهم در نشستى با مدیران 
اســتان اصفهان عهد کردیم بدون توجه به فضاى تغییر و 
تحوالت مدیریتى که امرى مثبت و اجتناب ناپذیر اســت، 
باقوت به فعالیت هاى خود ادامه دهیم و این فضا کمترین 

خللى در فعالیت هاى استان ایجاد نکند. 
زرگرپور اضافه کرد: امور اداره استان اصفهان جریان عادى 
خود را طى مى کند و ما هیچ امرى را به آینده موکول نخواهیم 

کرد. 

مجرى بازسازى شبکه فاضالب استان اصفهان گفت:  هم 
اکنون چهار گروه از کشورهاى چین، سنگاپور و ایران به طور 
شبانه روزى عملیات رسوب زدایى از شبکه فاضالب شهر 

اصفهان را در دستور کار قرار داده اند.
محسن بیشه پیرامون عملیات بازسازى شبکه فاضالب شهر 
اصفهان، اظهار داشت: از نیمه دوم سال گذشته تاکنون چهار 
گروه به صورت شبانه روزى عملیات رسوب زدایى از شبکه 
فاضالب شهر اصفهان را در دستور کار قرار داده اند چرا که 
شبکه فاضالب اصفهان، قدیمى ترین شبکه فاضالب در 
کشور به شمار مى آید که با بیش از نیم قرن قدمت رسوبات 
زیادى در این شبکه ایجاد شده است و باید به منظور بازسازى 

آن در ابتدا رسوب زدایى از آن انجام شود.
وى گفت: میزان نشست رســوبات در اقطار بزرگ شبکه 

فاضالب، وقت و هزینه بسیارى را دربر داشته است.
مشاور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
بیان اینکه تجهیزات و ماشین آالت جهت بازسازى شبکه 
فاضالب از مبادى ورودى در حال انتقال به کشور هستند، 
خاطرنشان کرد: هم اکنون تجهیزات و ماشین آالت از کشور 
آلمان در حال انتقال به کشور هستند که مقرر شده با دانش 
روز دنیا به روش CIPP شبکه فرسوده شهر اصفهان مورد 

بررسى و بازسازى قرار گیرد به طورى که با ورود تجهیزات 
همزمان رســوب زدایى، ویدئومترى و بازســازى شبکه 
فاضالب به روش CIPP انجام مى شود تا شبکه فاضالب 
شهر اصفهان در کوتاه ترین زمان با به کارگیرى تکنولوژى 

نوین مورد بازسازى قرار گیرد.
بیشه تصریح کرد: هم اکنون بیش از 95 درصد جمعیت شهر 
اصفهان تحت پوشش شــبکه فاضالب قرار دارد و از 300 
کیلومتر طول خطوط اصلى و نیمه اصلى شبکه فاضالب 
بخش زیادى از آن فرسوده است،  بنابراین براى جلوگیرى 
از بروز حوادث، بازسازى شــبکه فاضالب با تأمین منابع از 
طریق فاینانس خارجى و تکنولوژى روز دنیا در دستور کار 

قرار گرفت.

گزارشى از تولید و چالش هاى صادراتى یک محصول کشاورزى مهم

سایه دالالن بر سرسیب سمیرم

خواسته کمیسیون کشاورزى 
اتاق  اصفهان ازاسحاق جهانگیرى

توسعه باغات 
در اراضى شیب دار 

متوقف شود

بافت نخستین فرش اذان گوى جهان در اصفهان

3 کشور 
در تکاپوى بازسازى شبکه فاضالب

زرگرپور: تغییر استاندار به گمانه زنى  نیازى ندارد

سیب درختى 
سمیرم از نظر شکل 

و مرغوبیت در 
کشور هاى منطقه 

حرف اول را مى زند 
اما متأسفانه در
 20 شهریور تا 

15 آبان که زمان 
برداشت 

سیب هاى درختى 
است، مردم دچار 

مشکالت عدیده اى 
هستند
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پیکر شهید حججى 
در یادمان سرداران آرام گرفت

پیکر مطهر شــهید حججى پس از تشییع بر دستان 
مردم شــهید پرور و والیتمــدار نجف آبــاد، ظهر 
پنج شنبه هفته گذشــته در یادمان سرداران شهید 

گلستان شهداى این شهر آرام گرفت.
پیکر شهید سرافراز محسن حججى باحضور گسترده 
اقشار مختلف که از اولین ســاعات روز پنج شنبه در 
حسینیه فاطمه الزهرا(س) نجف آباد و خیابان هاى 
اطراف اجتماع کرده بودند تا میدان بســیج این شهر 

محل برگزارى مراسم تشییع شد. 
سپس پیکر مطهر این شهید بعد از سخنرانى سردار 
حسین سالمى، جانشین فرمانده کل سپاه از میدان 
بسیج تا گلستان شهداى نجف آباد، تشییع و در یادمان 

سرداران شهید نجف آباد خاکسپارى شد. 
پیکر شــهید مدافع حرم، محســن حججى دوشنبه 
هفته گذشته وارد وطن شد و سه شنبه در روضه منوره 
رضوى با حضور خادمان بارگاه حضرت رضا(ع) طواف 

داده شد و روز چهارشنبه نیز در تهران تشییع شد.
همچنین پیکر این شــهید عصر چهارشــنبه وارد 
اصفهان شد و مردم شهید پرور این استان در همایشى 
باشــکوه در میدان بزرگ و تاریخى امام(ره)، از مقام 
شــهداى حرم تجلیل و با پیکر شهید حججى وداع 

کردند. 
پیکر شهید مدافع حرم، محســن حججى، شامگاه 
چهارشــنبه گذشته با اســتقبال مردم شــهیدپرور 
نجف آباد، شــکوهمندانه وســرافراز به زادگاهش 
بازگشــت و مــردم این شهرســتان در حســینیه 
فاطمه الزهرا(س) نجف آباد بــا پیکر غرقه در خون 

شهید محسن حججى وداع کردند. 

برگزارى کنفرانس
«مدیریت راهبردى خدمات» 

  دومین کنفرانس ملى مدیریــت راهبردى خدمات 
دردانشگاه آزاد اســالمى نجف آباد آذر امسال برگزار 

مى شود.
ناصر خانى، دبیــر اجرایى دومیــن کنفرانس ملى 
مدیریت راهبردى خدمات با اعالم این خبر، مدیریت 
استرات ژیک در سازمان هاى خدماتى به منظور ارزش 
آفرینى را به عنوان محور اصلى این کنفرانس عنوان 
کرد و افزود: نوآورى در خدمات، کارآفرینى در خدمات، 
بازاریابى و فروش در خدمات، مدیریت تکنولوژى در 
خدمات، مدیریت مالى در خدمات، تحقیق در عملیات 
در خدمات، مدیریت منابع انسانى در خدمات، رهبرى 
و رفتار سازمانى در خدمات، سیستم هاى اطالعات 
مدیریت در خدمــات، کیفیت و تعالى ســازمانى در 
خدمات، نقــش خدمات در فرآیند هــاى صنعتى و 
رقابت پذیر نمودن کاالهاى تولیدى، مدیریت زنجیره 
تأمین در خدمات و ســایر حوزه هاى مرتبط از دیگر 
محور هاى جانبى این کنفرانس است که متقاضیان

 مى توانند با توجه به این محورها آثــار خود را ارائه 
کنند.

خانى خاطرنشان کرد: سازمان هاى خدماتى شامل 
طیف وسیعى از ســازمان ها در حوزه هاى خدمات 
مالى (بانکدارى و بیمه)، تجــارى، ارتباطات، فنى و 
مهندسى، توزیع، آموزشى، زیست محیطى، بهداشتى، 
توریستى و مسافرتى، تفریحى-فرهنگى و ورزشى، 
حمل و نقل و دولتى اســت که مى توانند افزون بر 
شرکت در این کنفرانس، از مباحث ارائه شده در آن

 بهره مند شوند.

سوریه، عراق و افغانستان 
3کشور هدف صادراتى استان 
رئیس اتــاق بازرگانى اصفهان گفــت: اتاق تالش 
خواهد کرد که امنیت ســرمایه گذارى در افغانستان 
را براى اعضایش فراهم کند تــا فعاالن اقتصادى با 

آرامش خاطر در این کشور به فعالیت بپردازند.
عبدالوهاب سهل آبادى اظهار داشت: رایزنى هایى با 
کشور عراق و ســوریه با اعزام هیئت هاى تجارى از 

سوى اتاق انجام شده است.
وى از نگاه ویژه اتاق بازرگانــى اصفهان به تجارت 
خارجى به ویژه با کشــورهاى همســایه ایران خبر 
داد و گفت: ســوریه، عراق و افغانستان به  عنوان سه 
کشور هدف صادراتى استان همواره موردتوجه اتاق 

بازرگانى هستند.

خبر

مدیر توسعه کارآفرینى و اشتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه 
اجتماعى اصفهان از آغاز ثبت  نام دوازدهمین جشــنواره 
انتخاب کارآفرینان برتر ســال 96 تــا 11 مهرماه(فردا) 

خبر داد.
کمال الدین میرهادى با بیان اینکه این جشنواره به منظور 
شناسایى و انتخاب کارآفرینان برتر از طریق بررسى عملکرد 
بنگاه هاى غیر دولتى برگزار مى شود، اظهار داشت: کار 
آفرینان اســتان اصفهان مى توانند با مراجعه به آدرس 
اینترنتى karafarinanebartar.ir فرآیند ثبت نام در این 

جشنواره را تکمیل کنند.
وى افزود: رویکرد این جشــنواره شناســایى و معرفى 

بنگاه هایى است که از سال 92 تاکنون با تکیه بر نوآورى 
به رشــد باال در فروش عملیاتى و اشتغال دست یافته اند 
بنابر این تمامى بنگاه هاى کسب و کار بدون محدودیت 
در اندازه خرد،کوچک، متوسط و بزرگ مى توانند در این 

رقابت شرکت نمایند.
مدیر توسعه کارآفرینى و اشتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه 
اجتماعى اصفهان در ادامه گفت: با توجه به دستورالعمل 
پش بینى شــده براى این جشــنواره، کارآفرینانى که در 
جشنواره کارآفرینان برتر ســال هاى 94 یا 95 به عنوان 
کارآفرین برتر استانى یا ملى انتخاب شده باشند، امکان 

ثبت نام در جشنواره سال 96 را نخواهند داشت.

مدیرعامل شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان گفت: 
همکارى این شرکت با شــرکت هاى اروپایى گسترش 

پیدا کرده است.
احمد صادقى اظهار داشت: کیفیت محصوالت ذوب آهن 
در سال هاى نه چندان دور باعث شده بود مشتریان اروپایى 
در دوران تحریم هم پیگیر خرید محصوالت این شرکت 
شوند، با این حال روش پرداخت معمول در اروپا(اعتبارات 
اسنادى) و چالش هاى ناشى از تحریم هاى بانکى مانع از 
تکوین مطلوب کار مى شد. وى با بیان اینکه بعد از برجام، 
این همکارى ها شکل جدى ترى به خود گرفت، افزود: هم 
اکنون پنج شرکت از کشورهاى اتریش، ایتالیا، هند و دو 

شرکت آلمانى، تنها در بخش«آف تیک»(تأمین مالى با 
ضمانت صادرات) خواستار همکارى و خرید چدن، شمش 

و سایر محصوالت این شرکت هستند.
صادقى با اشــاره به پروژه هاى در حال اجراى ذوب آهن 
اصفهان، گفت: این طرح ها ساالنه افزون بر 12 هزار میلیارد 
ریال ارزش افزوده براى این شرکت ایجاد مى کند.وى با 
بیان اینکه برنامه ریزى به منظور دســتیابى به تولید 6/3 
میلیون تن فوالد با انجام بهینه سازى و تعمیرات مورد نیاز 
یکى از اهداف کنونى ذوب آهن اصفهان است، افزود: در 
این راستا برنامه تکمیل تعمیرات اساسى کوره بلند شماره 

یک شرکت در حال پیگیرى است.

برنامه ریزى براى تولید 
6/3 میلیون ُتن فوالد

فردا؛آخرین فرصت ثبت نام 
در جشنواره کارآفرینان برتر 

نصف جهان رئیس شوراى شهر نجف آباد گفت: مهمترین 
موضوعى که مدیریت شــهرى آینده باید در شهر ما به آن 

توجه کند شناسایى بافت هاى فرسوده و آسیب پذیر است.
مجتبى گودرزى اظهار داشت: بازسازى خانه هاى قدیمى 
مخصوصًا بافت هاى داراى میراث فرهنگى بســیار حائز 
اهمیت است و این مسئله در ســازمان بهسازى و نوسازى 

نجف آباد در دست بررسى است.
وى با اشاره به معضل ترافیک در بافت مرکزى شهر به علت 
تمرکز خدمات، احیاى بافت هاى فرسوده را مهمترین دغدغه 

در برنامه هاى کارى شوراى شهر اعالم کرد.
گودرزى در ادامه، مهمترین مشــکل شــهر نجف آباد را 
کمبود درآمد بــا توجه به افزایش جمعیــت بدون توجه به 
زیرساخت هاى موجود کشور دانســت که به گفته او، این 
موضوع بر افراد جامعه که تمایل به تشکیل خانواده دارند یا 

وارد زندگى مشترك شده اند، تأثیر دارد. 
وى افزود: براساس تصمیمات راهبردى در حوزه مدیریت 

شهرى آینده بر آنیم بخش هاى خصوصى در حد مشارکت 
را فعال کنیم و به همین منظور از واحدهاى خصوصى براى 

مشارکت در پروژه هاى شهردارى دعوت مى نماییم.
رئیس شوراى شهر نجف آباد یادآور شــد: درصدد آنیم به 
دســتاوردها و موفقیت هاى حمل و نقــل ریلى و عمومى 
دســت یابیم که یکى از آنها اتصال نجف آباد به اصفهان با 
قطار شهر ى اســت و درخصوص اقدامات انجام شده هم 
مى توان به افتتاح میدان میوه و تره بار که بخش خصوصى 
زمین آن را خریده و پروژه پارکینگ میرداماد، شــهربازى 
در پارك کوهستان شهرســتان نجف آباد و سایر اقدامات 
اجرایى که در حال حاضر مفید واقع شــده اســت، اشــاره 

کرد. 
گودرزى در پایان خاطرنشان ساخت: از مسئولین کشورى 
مى خواهیم نگاه پرمهرترى نســبت به مســائل شهرى 
نجف آباد داشته باشند و در بخش توسعه شهرى که سال ها 

منقضى مانده است ما را یارى کنند. 

بافت هاى فرسوده در نجف آباد باید شناسایى شود

نصف جهان رئیس شوراى شــهر داران گفت: بزرگ ترین 
معضل شهر داران در حوزه شهرى بحث زیرساخت هاست. 
برخى از این زیرساخت ها که شامل سطح امکانات اجتماعى، 
اقتصادى و فرهنگى اســت در ایجاد فرصت هاى توسعه 

شهرى بسیار ضرورت دارند. 
عبــاس محمدصالحى اظهار داشــت: در شــهر داران با 
توجه به موقعیت اجتماعى و اقلیمى و فرهنگى مهمترین 
موضــوع در مدیریت شــهرى آینــده که مــورد توجه 
قرار مى گیرد مســئله اشــتغال جوانان اســت که با توجه 
به اینکه داران یک منطقه سردســیر اســت و مشکالت 
زیادى گریبانگیر کشــاورزان اســت از جمله اینکه جهاد 
کشــاورزى محصوالت را به صورت تضمینى خریدارى 
نمى کنــد، جوانــان هــم رغبتى به شــغل کشــاورزى

 ندارند.
وى ادامــه داد: در 37 ســال گذشــته مــردم داران 
به علــت نبــود شــغل و درآمد بــه شــهرهاى اطراف 
مهاجــرت کرده انــد و شــاخص جمعیت رشــد منفى

 داشــته اســت.محمد صالحى افزود: مشــکالت زیادى 
موجب شده است جمعیت شهر رشد منفى داشته باشد که 

از مهمترین آنها معضل بیکارى است. 
وى تصریح کرد: در حــال حاضر بیــش از 400 هزار نفر 
از مردم شــهر فریــدن به اطــراف اصفهــان مهاجرت 
کرده اند و با توجه به اینکه منطقه ما یک منطقه سردســیر 
و تــک فصلى اســت، نمى توانیم به شــغل کشــاورزى 
بســنده کنیم. در ارتباط با ش ــغل دامپرورى نیز على رغم 
مرغوب بودن محصول شــیر، به علت اینکه اجازه نداریم 
کارخانه احداث کنیم، مجبور به انتقال شــیر به شهرهاى 
اطراف مانند الیگــودرز، گلپایگان، نجف آباد و شــهرکرد

 هستیم.
محمد صالحى در پایان گفت: مسئولین کشورى و استانى 
باید توجه بیشترى به مناطق توســعه نیافته داشته باشند و 
با برنامه ریزى مقاومتى در جهت پیشــرفت با نگاه به آینده 
در چشم انداز شهرى زیرســاخت هاى اکولوژیکى را مورد 

توجه قرار دهند. 

مهاجرت مردم داران به علت نداشتن درآمد پایدار

مدیر پروژه نمایشگاه بین المللى اصفهان گفت: براى عملیات 
اجرایى فاز اول نمایشگاه بین المللى اصفهان در حدود هزار و 

500 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
مصطفى حسینى اظهارداشت:کلنگ احداث پروژه نمایشگاه 
بین المللى اصفهان درشهریور ماه ســال 94 بر زمین زده 
شد.وى افزود:  احداث نمایشــگاه جدید بین المللى استان 
اصفهان در دو فاز  و به مســاحت 47 هکتار در ضلع شمال 
غربى خیابان روشن دشــت در دستور کار مدیریت شهرى 

قرار گرفت.
مدیر پروژه نمایشگاه بین المللى اصفهان با بیان اینکه این 
پروژه از تمامى امکانات و زیرساخت هاى الزم نمایشگاهى 
مطابق با اســتانداردهاى جهانى برخوردار است، گفت: با 
احداث این پروژه نیز خدمات با کیفیت ترى به شهروندان ارائه 

مى شود، همچنین صنعت توریسم نیز رونق مى یابد.
حسینى با اشاره به اینکه عملیات اجرایى فاز اول این پروژه در 
زمینى به مساحت 17 هکتار در دست اجراست، عنوان کرد: 
براى عملیات اجرایى فاز اول نمایشگاه درحدود هزار و 500 

میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
وى تأکید کرد: در فاز اول این نمایشگاه نیز عملیات احداث 
ابنیه و فنداسیون هاى ســالن عالمه مجلسى و تأسیسات 
مکانیکى و برقى، تهیه ســاخت و نصب اســکلت فلزى و 
پوششى سقف سالن عالمه مجلسى، تونل هاى تأسیساتى 
آدم رو داخلى و خارجى محوطه، اجراى مخزن آب آشامیدنى 
و آب فضاى ســبز، ســاختمان پمپ خانه، سرویس هاى 
بهداشتى، عملیات اجرایى و  دسترسى هاى ورودى و خروجى 

سایت نمایشگاه در دستور کار است.
حســینى افزود: همچنین در فاز اول این نمایشگاه پروژه 
هاى دیگرى همچون عملیــات اجرایى جاده ها و محوطه 
سازى داخلى ســایت نمایشــگاه، پل هاى طرفین سالن 
عالمه مجلســى، ســاختمان ادارى خدماتى، ساختمان 
موتورخانه(مکانیکال) و ساختمان اتاق برق (الکتریکال)، 

محل بارانداز و تخلیه بار و فضاى سبز احداث مى شود.
مدیر پروژه نمایشگاه بین المللى اصفهان با تأکید بر اینکه 
اسکلت فلزى ســالن عالمه مجلســى بیش از 76 درصد 
پیشرفت داشته است،  گفت: عملیات زیرسازى و محوطه 
ســازى بیرونى سالن عالمه مجلســى تاکنون 88 درصد 
پیشرفت داشته همچنین عملیات اجرایى ابنیه و محوطه 
سازى داخل سایت نمایشــگاه بیش از 36 درصد پیشرفت 

داشته است.

 مهرداد شکورا

زنى روى درب موتور یک تاکسى زردرنگ به حالت معلق 
فریاد مى زند و از رهگذران کمک مى خواهد، خودش را 
به آنتن نیم بند یک دستگاه تاکسى زردرنگ آویزان کرده 
و باد در چادرش پیچیده اســت، راننده هم گاز مى دهد و 
بى تفاوت به نگاه نگران و پرسشگر شهروندان، به حرکت 

خود ادامه مى دهد.
این تصویرى است که این روزها دست به دست مى چرخد 
و پس از گذشت چند روز از وقوع این اتفاق، هنوز پاسخ 
قانع کننده اى براى علت این اتفاق ناگوار بیان نشده است.
آنچه از سوى مسئوالن اعالم شد تنها این بود که «منشأ 
این اتفاق اختالف خانوادگى بوده و مسئله در حال بررسى 
اســت!» مانند اینکه مثًال بگوییم «ماست سفید است و 

براى کشف علت سفیدى آن در حال بررسى هستیم.»
اوًال که هــر آدم عاقلى مى تواند حــدس بزند که چنین 
اتفاقى منشأ خانوادگى دارد اما اینکه مسئوالن مى گویند 
مسئله در حال بررسى اســت، موضوعى است که مرغ 
پخته هم از آن خنده اش مى گیرد. مگر مى شــود چنین 
اتفاقى بیافتد و مسئوالن برحسب وظیفه آن را پیگیرى 
نکنند؟ اصًال حقوق مى گیرند که چنین مسائلى را پیگیرى

 کنند.
اما نکته دیگر مسئله هم اینجاست که مسئوالن آنچنان 
با شداد و غالظ عنوان مى کنند که دعوا خانوادگى بوده 
که انگار هر شوهرى حق دارد همسرش را زیر چرخ هاى 
خودرو انداخته و چنین رفتارهاى خشنى به وى روا دارد! 
همســرش بوده که بوده، کجاى دین و آیین به مردى 
حق مى دهد با همسرش چنین برخوردى داشته باشد؟ 

آن هم درمألعام!
دوم اینکه مگر همین چند ماه گذشته نبود که مسئوالن 
تاکسیرانى اصفهان براى تخطئه تاکسى هاى اینترنتى، 
آنها را فاقد امنیــت الزم مى دانســتند و مى گفتند این 
تاکسى ها شناسنامه ندارند و امنیت ندارند و...؟ حاال با این 
اتفاقى که افتاده چطور مى توان به راننده تاکسى اى که با 
همسر خود این برخورد را داشته اعتماد کرد؟ وقتى وى با 

همسر خود چنین برخوردى مى کند، با دیگر مسافران چه 
برخوردى خواهد داشت؟

سوم اینکه بهتر نیســت نظام نامه صدور مجوز تاکسى 
بازنگرى شود تا مسافران احترام و امنیت بیشترى را در 
شهر اصفهان احساس کنند؟ این اتفاق که به رغم میل 
باطنى مسئوالن تاکسیرانى رسانه اى شد، مى تواند زنگ 
خطرى باشد براى شهروندانى که هنوز میزان اعتمادشان 
به تاکسى هاى گردشى و خطى شــهر باالست و براى 
حفظ این اعتماد باید مدیریتى صادقانه را در دستور کار 
قرارداد. مدیریتى مبتنى بر شــفافیت با شهروندانى که 

هزینه شهر از جیب آنان پرداخت مى شود.
چراکه بر اســاس اعالم یک رســانه خبــرى، معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردارى عنوان کرده بود که «... 
به محض دیدن و شنیدن ویدئوى مربوط به این حرکت 
ناشایست یک راننده تاکسى، با مسئول مربوطه تماس 
گرفتم و وى اذعان داشت که مسئله حل شده است و نیاز 

به باز کردن آن نیست!»

هرچند مســئولى که مــردم را نامحرم مى پنــدارد و 
نمى خواهد شــهروندان از حداقل حق خود که دانستن 
دالیل برخى نواقص اســت مطلع شــوند، علقه اى با 
شــفافیت ندارد، امــا چند کالمــى بــراى آنهایى که 
هنوز اصفهــان را شــهر توریســتى و گردشــگرى 

مى دانند:
آقایان، امیدوارم به این نگرش رســیده باشید که اداره 
شــهرهاى توریســتى با دیگر شــهرها تفاوت دارد و 
وقتى اتفاقى در منظر و مرآى عمومــى مى افتد قبل از 
هرچیزى نیاز به شفاف ســازى دارد تا لطمه واردشــده 
به حیثیت یک شهر و شــهروندان آن به حداقل ممکن

برسد.
آقایان، حرمت اصفهان با ســرپوش گذاشــتن بر روى 
مشکالت حفظ نمى شود، بلکه براى حفظ حرمت یک 
شــهر باید مردم را از خود بدانیم، نه! شاید اشتباه گفتم! 
مردم که بزرگ و بزرگ منش هســتند، باید خودمان را 

از مردم بدانیم.

تاکسیران جنجالى و مسئوالن مخفیکار

4 خانواده میــان خرابه هاى باســتانى قورتان زندگى
 مى کنند تاقه قورتان در میراث فرهنگى و مراســم زار 
خاك که ماه محــرم در قلعه برگزار مى شــود در زمره 

میراث معنوى به ثبت رسیده اند.
سرزمینى از خشت و گل، در برهوت کویر شرق اصفهان 
و در همســایگى تاالبى که دیگر نیست. در بى کرانگى 
این کویر، روستایى هست که خشــت به خشتش آینه 
تمام نماى تاریخ اســت. تاریخى مدفون شــده در دل 

میراثى هزاران ساله.
 روســتاى قورتان در 110 کیلومترى شرق اصفهان از 
یک سو همسایه با بیابان است و از سوى دیگر همنشین 
زاینده رودى که دیگر زاینده نیست. نامش را به یک واژه 
ترکى به معنى اسلحه خانه نســبت مى دهند و زبانشان 
در فارسى قدیم و پهلوى ریشه دارد. به گواهى نام ها و 
نشانه ها، پیشینه قورتان به دوران بهرام پنجم (بهرام گور 
پانزدهمین پادشاه ساسانى، فرزند یزدگرد یکم) و شاید 
قبل تر از آن مى رسد. در شمال غربى روستا و در نزدیک 
برج کبوترخانه، قلعه اى وجود داشته که در گویش محلى 
به آن بارام شاه یا بهرام مى گفتند با ساختن ارگ اصلى، 
قلعه بهرام شــاه به قلعه ِکنى (قلعه کهنه) مشهور شد و 

بعد ها جاى خود را به زمین هاى کشاورزى داد.
 قلب این روستا، بزرگ ترین قلعه مسکونى خشت و گلى 
ایران است. قلبى که گذر عمر حاال ضربانش را کند کرده 
و خستگى قرن هاى متمادى بر چهره اش نشسته است.

«زار خــاك» اش را برخــى از شــهرهاى دیگر هم 
مى شناســند؛ مرثیه اى براى جنگ کربــال و قیام امام 
حسین(ع)، آیینى با قدمت حدوداً 150ساله، تنها میراثى 
از گذشته که در قلعه گرامى داشــته مى شود. تاسوعا و 
عاشورا تنها روزهایى از  سال هستند که بخاطر مراسم 
ویژه روســتا، قلعه رنگ مهمان و گردشگر از شهرهاى 

دیگر را به خود مى بیند.
 قلعه قورتان به وسعت پنج هکتار از قرن چهارم هجرى 
و در عصر دیلمیان براى این روستا به یادگار مانده است. 
قلعه اى که 14 برج نگهبانى، چهار مسجد به جامانده از 
دوران هاى اســالمى، بازار، کاروانسرا، حمام، باغ هایى 
که به جز دیوارهاى خشــتى فروریخته چیزى از آن به 
جا نمانده و آســیاب هاى متعدد و انبوهى از خانه هاى 

مسکونى خشــتى را در خود جاى داده است و بسیارى 
از این بناها در گذر زمان به دالیل مختلف انســانى یا 
محیطى تخریب شــده یا بدون توجه به معمارى ویژه 
قلعه مورد بازســازى قرار گرفته انــد. ازجمله این بناها 

حسینیه اى است که در میان قلعه، ساز ناکوك مى زند.
 حسن فاطمى، ساکن قورتان و دبیر انجمن دوستداران 
میــراث فرهنگى درباره علت معمــارى ناهمگون این 
حسینیه مى گوید: اهالى روســتاى قورتان از 120 سال 
قبل مراســم عزادارى ویژه اى به نام «زارخاك» براى 
ایام محرم برپا مى کنند و به همین دلیل حسینیه صفویه 
در آن زمان ساخته شــد که کامًال با معمارى ویژه قلعه 
سازگارى داشــت اما در دهه 70 به دلیل سهل انگارى 
مردم و مسئوالن، حســینیه تخریب و به جاى آن بناى 

فعلى ساخته شد که هیچ سنخیتى با فضاى قلعه ندارد.

 «زارخاك» بــزرگ ترین میراث معنوى روستاســت. 
عزادارى امام حسین(ع) مردم روســتا را سالى یک بار 
درون قلعــه جمع مى کنــد. از قدیم هر طایفه روســتا 
عهده دار وظیفه اى خاص براى برگزارى این مراســم 
است. سر برهنه و پا برهنه ساعت ها براى امام حسین(ع) 
علم گردانــى مى کنند. هفت ســال پیش کــه قلعه در 
فهرست میراث فرهنگى ثبت شد، مراسم «زار خاك» 
هم در فهرســت میراث معنــوى به ثبت رســید. این 
مراسم آداب مخصوص به خود را دارد. نزدیک غروب، 
دسته هاى گروه سادات و گروه عامه مردم براى عزادارى 
به راه مى افتند. ســادات با شال هاى سبز جلوى دسته و 
عامه با شال هایى به رنگ هاى مختلف پشت سر سادات 
حرکت و «شــال گردانى» مى کنند و ذکــر مى گویند. 
در روز تاســوعا، دو زار دارند. یعنى عالوه بــر زار، زار 

خاك نیز برگزار مى شــود. عزاداران هنگام حرکت، از 
کاه هایى که در مســیر ریخته شــده بر سر و روى خود 

مى ریزند.
 تاسوعا و عاشورا که تمام مى شود دوباره در قلعه سکوت 
مى ماند و حجم عظیم خشت و گل هاى آوار شده بر روى 
هم. شگفتى اینجاست که در میان خرابه هاى این قلعه 
باســتانى زندگى هنوز جریان دارد هر چند به سختى و 
دشوارى. در البه الى این خشت و گل هاى در هم فرو 

ریخته چهارخانواده زندگى مى کنند.
 «سعید قاســمى» و خانواده اش یکى از چهار خانواده 
ســاکن در قلعه هســتند. مردى حدودا60ً ساله که در 
همین قلعه به دنیا آمده و تا به امــروز که خود صاحب 
یک خانواده شش نفره شده هرگز بیرون از قلعه زندگى 

نکرده است. 

درباره قلعه متروکه اى که فقط 4خانواده در آن زندگى مى کنند

قلعه قورتان با عزاداران امام حسین(ع) زنده مى شود
تخصیص 150 میلیارد 

براى اجراى فاز اول 
نمایشگاه  اصفهان
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد 

رسمى  سند 
برابر راى شماره 46 مورخه 1396/02/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک شــاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم مینا برکات 
جزى فرزند حسنعلى به شماره شناســنامه 598 صادره از شاهین شهر در یک باب 
گلخانه به مســاحت 5734/12 مترمربع پالك 409 اصلى واقع در گرگاب، شرق 
جاده اصفهان- تهران جنب پمپ بنز ین ولى عصر، خریدارى مع الواسطه از مالک 
رســمى آقاى عباس علیزاده، محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت که در صورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/06/25 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1396/07/10 م الف: 1304صیادى صومعه رئیس ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر/ 6/575
اجراییه

- شــماره 774/91 ش ح 3 به موجب راى شــماره 186 تاریخ 92/02/26 حوزه 
3 شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم 
علیه مســلم فرخ وند به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
16/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 35/000 ریــال بابت هزینه هاى 
دادرسى ازباب تسبیب و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 90/08/24 لغایت اجراى 
حکم درحق محکوم له حمید منتظرى به نشانى نجف آباد خ منتظرى جنوبى کوچه 
شــهیدرضاجاللى پ1282 کدپ8518796751 مى باشــد و پرداخت نیم عشر 
دولتى. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالــى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید.م الف:  6059 شــعبه 3 شوراى حل اختالف 

نجف آباد /7/195
اجرائیه

 شماره اجراییه :9610423630100131 شماره پرونده: 9409983630100531 
شماره بایگانى شــعبه: 940604 مشــخصات محکوم له: فرحناز صاحبزاده فرزند 
حمید نشــانى: اصفهان-خ 22بهمن ســاختمان غدیر واحد 223 شــهرك علمى 
تحقیقاتى اصفهان مشخصات محکوم علیه:1.سجاد ایمان نژاد به نشانى مجهول 
المکان 2.شرکت تعاونى رویش داروى سبالن به نشانى اردبیل خیابان سى مترى 
کوچه طوى کوى رحمانیه پ56 شــرکت رویش داروى سبالن. وکیل محکوم له: 
فهیمه خلیلى فرزند عزیزاله به نشــانى نجف آباد خیابان امــام پایین تر از چهارراه 
شهردارى نبش کوى شهامت کدپستى 8517634744 دفتروکالت آقاى ابراهیم 
ایمانیان پور. محکوم به: بســمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به 
دادنامه شــماره 9509973630101274 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 545/000/000 ریال بعنوان اصل خواســته و مبلغ 1/500/000 ریال بابت 
هزینه دادرســى و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسات تاخیر تادیه 
ازتاریخ 1394/07/21 تا زمان وصول و پرداخت نیم عشــر دولتى درحق صندوق 
دولت درحق محکوم له اجرایى. اجراى احکام موظف اســت هنگام اجرا تبصره 2 
ماده 306 قانون آیین دادرســى مدنى را رعایت نماید. محکوم علیه مکلف اســت 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد. 3- مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحونزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح 
دعواى اعســار به ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضائى ارائه نماید واال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیــرى درجه هفت را در پــى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجــب مجازات تعزیرى درجه 
شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)م الف: 6083  شــعبه دادگاه عمومى 

حقوقى تیران و کرون/ 7/212 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973731500668 شماره پرونده: 9609983731500331 
شــماره بایگانى شــعبه: 960332 خواهان: مرتضى عرب پور فرزنــد محمود با 
وکالت آقــاى جعفرچرغان فرزند عبدالرزاق به نشــانى نجف آبــاد- خیابان امام 
چهارراه شــهردارى جنب بانک ملى مرکزى مجتمع نخل طبقه 2 واحد 2. خوانده: 
محمدمهدى حیدرى فرزند حیدر به نشــانى مجهول المکان خواسته ها: 1.مطالبه 
وجه بابت.... 2.مطالبه خسارات دادرسى 3.مطالبه خســارت تاخیرتادیه. دادگاه با 
اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه درخصوص 
دادخواست مرتضى عرب پور باوکالت جعفرچرغان بطرفیت محمدمهدى حیدرى 
بخواسته مطالبه مبلغ 417/000/000 ریال بابت سه فقره فاکتور بانضمام خسارات 
تاخیرتادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل باتوجه به مفاد دادخواست تقدیمى 
خواهان و احراز مدیونیت خواهان حسب مدارك و فاکتورهاى پیوست که ممضى به 
امضاء خوانده است و اظهارات وکیل خواهان درجلسه دادرسى مبنى بر آن که این 
مورد مطالبه بابت فروش سنگ بوده است و ذیل فاکتورها نیز امضاء خوانده را دارد 
و لیکن از پرداخت ثمن خوددارى مى کند و باتوجه بــه عدم حضور و دفاع خوانده 
على رغم ابالغ مســتندا به مواد 10 و 219 قانون مدنى و 198و 519 و 522 قانون 
آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 417/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 12/710/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 1/120/000 
تومان حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص تورم بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران ازتاریخ مطالبه 96/04/12 لغایت پرداخت درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شــعبه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان اســت. م الف: 6085 گرامى- دادرس شعبه 5 

دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/ 7/213 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609973731500608 شماره پرونده: 9609983731500264 
شماره بایگانى شــعبه: 960265 خواهان: حمیدرضا رحیمى فرزند على با وکالت 
آقاى جعفرچرغان فرزند عبدالرزاق به نشــانى نجف آباد- خیابــان امام چهارراه 
شــهردارى جنب بانک ملى مرکــزى مجتمع نخــل طبقه 2 واحــد 2. خوانده: 
حسین مددى به نشــانى مجهول المکان خواســته ها: 1.مطالبه یک فقره فاکتور 
2.مطالبه خسارات دادرســى 3.مطالبه خســارت تاخیرتادیه. دادگاه با اعالم ختم 
رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواســت 
حمیدرضارحیمى باوکالت جعفرچرغان بطرفیت حســین مددى بخواســته مطالبه 
مبلغ 306/690/000 ریال بابت وجه یک فقره فاکتور فروش بشــماره 634 مورخ 
94/01/17 بانضمام خســارات تاخیرتادیه و مطلق خسارات دادرسى و حق الوکاله 
وکیل باتوجه به مفاد دادخواســت تقدیمى خواهان و احراز مدیونیت خوانده حسب 
رونوشت فاکتور ارائه شده که ممضى به امضاء خوانده است و اصل آن درجلسه ارائه 
شده است و باتوجه به عدم حضور و دفاع خوانده على رغم ابالغ مستندا به مواد 10 
و 219 قانون مدنى و 198و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم به الــزام خوانده به پرداخت مبلغ 306/690/000 ریال 

بابت اصل خواسته و نیز خســارت تاخیرتادیه وفق شــاخص تورم بانک مرکزى 
جمهورى اســالمى ایران ازتاریخ مطالبه 96/03/22 و مبلــغ 8/810/000 ریال 
هزینه دادرســى و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونى درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شــعبه و پس از آن  ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان اســت. م الف: 6086 م الف: دادرس شــعبه 5 دادگاه 

عمومى حقوقى نجف آباد/  7/214 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730404641 شماره پرونده: 9609983730400536 
شماره بایگانى شعبه: 960538 خواهان: شرکت تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وکالت 
آقاى مجتبى حقیقى دادخواســتى به طرفیت خوانده منصــور هادى فرزند على به 
خواســته مطالبه وجه تقدیم دادگاه عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف 
آباد ارجاع و به کالسه 960538 ح/4 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/08/20 
و ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویــز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
میشود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 6072 شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/ 7/215 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103730404633 شماره پرونده: 9609983730400535 
شــماره بایگانى شــعبه: 960537 خواهان: شــرکت تعاونى اعتبار ثامن االئمه با 
وکالت آقاى مجتبى حقیقى دادخواســتى به طرفیت خوانــده منصور هادى فرزند 
على به خواســته مطالبه وجه تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد نموده که 
جهت رسیدگى به شــعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع 
در نجف آباد ارجاع و به کالســه 960537 ح/4 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
96/08/20 و ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى میشود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 6071 شعبه چهارم دادگاه عمومى 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 7/216 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محمدعلى نجف آبادى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواســتى به خواسته 
الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده امیرحامدبیابانى یحیى آبادى به شوراى حل 
اختالف شعبه 11 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
538/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/08/14 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده علیهذا چــون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دســتور 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 نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6070 شــعبه 11 شوراى حل 

اختالف نجف آباد /7/217 
ابالغ وقت رسیدگى 

نظر به اینکه خواهان آقاى غالمحســین ممبینى دادخواستى مبنى بر فک پالك   
به طرفیت خوانده آقاى نوذررحیمى ریگى در این مرجع  به کالســه 431/96ش2 
ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین به تاریخ 96/8/21 
ســاعت4بعد از ظهرتعیین گردیده اســت، على هذا با توجه اینکه خوانده مجهول 
المکان میباشــد وفق  ماده 73ق.آ.د.م از تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه 
منتشــر تا چناچه خوانده مطلع گردیــد جهت دربافت دادخواســت جهت دریافت 
دادخواست و ضمائم ثانى به این واحد مراجعه نمایند. م الف: 1406دفتر شعبه دوم 

شوراى حل اختالف حقوقى شاهین شهر/ 7/221 
مزایده

در پرونــده 960178ح1اجــرا  و به موجب اجرائیــه صادره از شــعبه اول دادگاه 
عمومى حقوقى شــاهین شــهر محکوم علیه شــرکت آتــى لوله ســپاهان  به 
پرداخت106/008/018ریــال   بابت اصل خواســته در حــق محکوم له و مبلغ 
2/500/000  ریال بابت هزینه کارشناســى ومبلغ 1/000/000ریال هزینه اجراء 
محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال 
محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشــناس خبره کارشناسى شده است، نموده 
PEX-AL-)اســت. صورت اموال مورد مزایده: 10000مترلولــه 16میلیمتر

PEX ) در حلقه هاى 250 مترى به ارزش هــر متر 12000 ریال جمعا به ارزش 
120/000/000 ریال.با توجه به اینکه نظریه کارشناســى بــه محکوم علیه ابالغ 
و در مهلــت مقرر مصــون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصــد فروش اموال

 از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى مزایده: 96/7/23 . از ساعت 9 تا 10 محل 
برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال 
توقیفى: به این اجرا مراجعه شــود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که 
باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شــد.برنده مزایده می بایست 10 
درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشــته باشند تا عنداللزوم به حساب 
ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز 
نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به 
صندوق دولت واریز مى گردد. کســانى که مایل به شــرکت در مزایده مى باشند 
مى  بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود 
به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنــى تحویل، تا در مزایده 
شــرکت داده شــوند. م الف:  1398  منتظرى_ اجراي احکام مدنى  دادگسترى 

شاهین شهر/ 7/229 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9610103731503619 شماره پرونده: 9609983731500023 
شماره بایگانى شعبه: 960023 خواهان: سیف اله پورپیرعلى دادخواستى به طرفیت 
خوانده محمدنادرى به خواســته ابطال قولنامه محکومیــت خوانده تقدیم دادگاه 
عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رســیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960023 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگى آن 96/09/11 و ســاعت 9 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده محمد نادرى و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دســتور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى میشــود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى

 کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى حاضر گردد. م الف: 6092 منشى شــعبه 5 حقوقى دادگاه عمومى نجف 

آباد/ 7/280 
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ ازوقت رســیدگى نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم- کاوس امیرى نژاد 
دادخواســتى بطرفیت عایشه رعیشــه و مهدى سلطانى به خواســته انتقال سند 
تقدیم که جهت رســیدگى به این شعبه ارجاع و به کالســه 653/96 ثبت گردیده 
نظربه اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده اســت.مراتب حسب 
درخواست خواهان و موافقت شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و 
دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده 
دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز سه شــنبه مورخ 96/08/02 ساعت 3 
جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى 
ابالغ شده محسوب و ازطرف شــورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. م الف: 6094 شعبه 

چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد-یزدانشهر/ 7/281
حصر وراثت

مرتضى ابراهیم زاده داراى شناسنامه شماره 1151 به شرح دادخواست به کالسه 
702/96 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان طاهره خانم کمالى نجف آبادى بشناسنامه 357 در تاریخ 96/05/11 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به : 1-مرتضى ابراهیــم زاده ش ش 1151، 2-مصطفى ابراهیم زاده ش ش 12، 
3-رضوان ابراهیم زاده ش ش 2926، 4-زهره ابراهیم زاده ش ش 623، 5-محترم 
ابراهیم زاده ش ش 333، 6-احتــرام ابراهیم زاده ش ش 1102، 7-زهرا ابراهیم 
زاده ش ش 781، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 6088 رئیس 

شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/282 
مزایده

 در پرونده کالســه 950657 اجرایــى و به موجب دادنامــه 180-960 صادره از 
شــعبه اول حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى هــادى داودى محکوم 
اســت به پرداخت 238/480/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى 
و غیره در حق محکــوم له و مبلــغ 11/000/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق 
صندوق دولت کــه از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توســط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى ســرهنگ حسین 
پورقیصرى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: سوارى ســمند مدل 1395 سفید 
بشــماره انتظامى 23ایران119ج27 آثار تصادف برروى درب جلو راست و گلگیر 
عقب راســت وجود دارد درب موتور تو رفتگــى دارد اتاق و قســمت هاى برقى 
ســالم که باتوجه به شــرایط موجود 250/000/000 ریال معادل بیســت و پنج 
میلیــون تومان ارزیابى گردیده اســت. باتوجــه به مراتب فــوق و عدم اعتراض 
طرفین نســبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آبــاد درتاریخ 1396/07/27 ســاعت 10 صبــح و در محل اجراى 
احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شــخصى اســت که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حســاب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/
ملک موردنظــر بازدید به عمــل آورد. م الف: 6084 مدیراجــراى احکام حقوقى

 دادگسترى نجف آباد/ 7/283 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان سیاوش محمودصالح با وکالت داود کاظمیان دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 1.محســن بهارلوئى 2.عباسقلى رحیمى 3.رقیه 
رحیمى به شوراى حل اختالف شــعبه 11 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 691/96 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 باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا 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 نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6044 شعبه 

11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/284 
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان امیدزمانى با وکالت داود کاظمیان دادخواســتى به خواســته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده 1.محســن بهارلوئى 2.شــمس انصارى 3.ابراهیم شاه 
بندرى 4.داود نیکبخت به شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرســتان نجف آباد 
تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 692/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 96/08/15 ســاعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چــون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دســتور 
رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبــار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانــده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6043 شــعبه 11 شوراى حل اختالف 

نجف آباد / 7/285 
اجرائیه ابالغ 

شماره پرونده: 139604002133000038/1 شماره بایگانى پرونده: 9200038 
شــماره آگهى ابالغیه: 139603802133000030- بدین وســیله به شــرکت 
بهبافت نجف آباد مقیم: نجف آباد-قطب صنعتى نجف آباد یا روستاى نهضت آباد 
کرون که برابر گواهى مأمور مربوطه آدرس تعیین شــده ناقص و شناخته نگردیده 
ابالغ مى گردد که مدیریت شــعب بانک ســپه منطقه اصفهان به استناد قرارداد 
بانکى شماره 928 مورخ 85/09/26 تنظیمى در بانک ســپه شعبه میدان انقالب 
اصفهان جهت وصول مبلغ هفت میلیارد و هفتصد و ســى و پنج میلیون و هفتصد 
و هشــتاد و دو هزار و ششــصد و هفتاد و پنج ریال بابت اصل طلب، سود و جریمه 
دیرکرد در پرداخت تا تاریخ 92/02/31 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ دومیلیون 
و ششصد و چهل و یک هزار و دویســت و پانزده ریال جریمه دیرکرد در پرداخت 
تا روز تسویه حساب درخواســت صدور اجرائیه علیه آن شرکت را نموده است که 
اجرائیه به کالسه 9200326/1 در اداره اجراى اســناد رسمى اصفهان صادر و به 
کالسه 9200038 دراین واحد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع آن شرکت 
درج و منتشر تا نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار 
در روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید

 نســبت به پرداخت بدهى خود به بســتانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت عملیات 
اجرایى علیه آن شــرکت جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى 
منتشر نخواهد شد. م الف: 6077 فاتحى مســئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف 

آباد/ 7/286
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محســن بهارلوئى با وکالت داود کاظمیان دادخواســتى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه به طرفیت خوانده زهرا یزدانى زازرانى به شوراى حل اختالف شعبه 
11 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 702/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/15 ساعت 10 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 کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود.م الف:   6047 شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد 

7/287/
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محســن بهارلوئى با وکالت داود کاظمیان دادخواســتى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مهران محبى اشنى به شوراى حل اختالف شعبه 
11 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 703/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/16 ســاعت 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 دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6045 شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد 

 7/288 /
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان محســن بهارلوئى با وکالت داود کاظمیان دادخواســتى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه به طرفیت خوانده شرکت تعاونى زنبوردارى شهرآور بهاران زاگرس 
به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 704/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/16 ساعت 9/30 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا 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 نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6046 شعبه 

11 شوراى حل اختالف نجف آباد/  7/289 
ابالغ وقت رسیدگى 

خواهان محســن بهارلوئى با وکالت داود کاظمیان دادخواســتى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مژگان مهرى به شــوراى حل اختالف شعبه 11 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 705/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 96/08/16 ساعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد 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 شــود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6048 شعبه 11 شــوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 7/290
اختصاصى تحدید  حدود 

شــماره صادره 1396/08/419308- نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ساختمان پالك شماره 14/83 واقع در موســیان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى رضا اله دادیان فالورجانى فرزند حسین درجریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده اســت . اینک بنا به 
دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبــرده تحدید حدود 
پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/08/01 ســاعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى بــه کلیه مجاورین اخطار مى گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیدى تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 615  پور مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 

فالورجان  / 7/292
مزایده

مزایده اموال منقول - اجراى احکام دادگســترى فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شماره 414/96  موضوع علیه محمدرضا اسماعیل زاده و له على مشهدى در تاریخ 
96/07/30 به منظور فروش خودرو پراید به شــماره انتظامى ایران 43 – 193 ى 
13 مدل 91  از ســاعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دادگسترى فالورجان 
دفتر اجراى احکام ( اطاق شــماره 8 ) برگزار نماید . اموال موضــوع مزایده برابر 
نظر کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 12/500/000 ارزیابى گردیده  است . 
داوطلبین خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده بــا حضور در محل اجراى احکام 
از موقعیت اموال مطلع و مزایده از قیمت ارزیابى شــده شروع و برنده کسى است 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده 
خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد 
قیمت ارزیابى شده را  به همراه داشته باشند م  الف : 618 اجراى احکام دادگسترى 

فالورجان/ 7/293 

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100370102337 ابالغنامــه:  شــماره 
8909983649000399 شــماره بایگانى شعبه: 900257 وقت رسیدگى براى 
مورخه 1396/9/12 ســاعت 9:00 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسى به متهم نوذر خالدى و در اجراى مقررات ماده 349 
قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب دو نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل 
خواهد آمد.  م الف: 19634 شعبه 1 دادگاه کیفرى یک استان اصفهان (17 کیفرى 

استان سابق) /6/680

ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9509973654002436 دنامــه: دا شــماره 
9309983655000922 شــماره بایگانی شــعبه:950987 شاکی : سید 
ابراهیم موســوى  آغچه بدى فرزند سید باقربه نشــانى چهار باغ باال ك 
فرشــاد ك مهرگان بن ممتاز پ 25 واحد 3متهم : آقاى محمد مسلمى به 
نشانى شهرستان فالورجان نبش میدان آزادى کلوچه وشیرینى فروشى-

مجهول المکان اتهام:خیانت در امانت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده  
ختم رسیدگی را اعالم وبه شــرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید.راي 
دادگاه در خصوص اتهام آقاى محمد مسلمى فرزند جانعلى دایر برخیانت 
در امانت درخصوص یک عدد انگشترب ارزش بیست ملیون ریال  باتوجه 
ب شکایت شاکى اقاى سیدابراهیم موسوى  شهادت شهود واینکه متهم در 
هیچ یک از جلسات تحقیقات مقدماتى  ورسیدگى نهایى حاضر نگردیده و 
دفاعى ننموده است بزه منتسب به وى محرز است دادگاه با استناد به ماده 
674قانون مجازات اســالمى بخش تعزیرات متهم را به تحمل شش ماه 
حبس محکوم مى نماید.راي صادر شده غیابی است و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است م الف : 

623  رئیس شعبه 102 دادگاه کیفري دو فالورجان 7/304

احضار  
شماره: 960860 ك 103 در خصوص شکایت ابراهیم نیک زاده علیه بهرام 
ایمانى فرزند حسین دایر برتحصیل مال از طریق نامشروع وقت رسیدگی 
مورخ 96/10/9 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به مجهول 
المکان بودن متهمین در راستاي ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفري به 
موجب این آگهی به متهم فوق الذکر ابالغ میگردد که در تاریخ تعیین شده 
در شعبه 103 دادگاه کیفري دو فالورجان حاضر ودر برابر اتهام منتسبه از 
خود دفاع نموده یا نسبت به معرفی وکیل قانونی اقدام نماید بدیهی است 
در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل این آگهی به منزله ابالغ قانونی 
محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود  
. م الف سادات رئیس 622شعبه 103 دادگاه کیفري دو فالورجان 7/303

احضار
پرونــده:  شــماره   9610113654100589 نامــه:  شــماره 
9509983654901448 شــماره بایگانى شــعبه: 960842 در خصوص 
شــکایت علیه محمد على صالحى فرزند قربانعلى دایربرتئهین وتهدید از 
طریق تلفن  وقت رسیدگى  مورخ 96/10/17 ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
اســت لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهمین در راستاي ماده 344 
قانون آئین دادرسی کیفري به موجب این آگهی به متهم فوق الذکر ابالغ 
میگردد که در تاریخ تعیین شده در شعبه 103 دادگاه کیفري دو فالورجان 
حاضر ودر برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده یا نسبت به معرفی وکیل 
قانونی اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل 
این آگهی به منزله ابالغ قانونی محســوب و دادگاه وفق مقررات قانونی 
مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود  . م الف 629 ســادات – رئیس  شعبه 

103 دادگاه کیفري دو فالورجان 7/297 



اقتصاداقتصاد 07073050 سال چهاردهمدوشنبه  10 مهر  ماه   1396

مؤدیان مراقب شگردهاى 
متقلبانه کالهبرداران باشند

 ســازمان امور مالیاتى کشــور با صدور اطالعیه اى، 
خواستار هوشیارى مؤدیان مالیاتى در مقابل شگردهاى 

متقلبانه و مجرمانه کالهبرداران شد.
در این اطالعیه آمده است: طبق گزارش هاى واصله 
به این سازمان، به رغم تالش هاى پیشگیرانه حراست 
سازمان امورمالیاتى کشــور به منظور جلوگیرى از 
اقدامات مجرمانه افراد ســودجو که در پاره اى موارد 
اقدام به کالهبــردارى از طرق مختلــف مى کنند، 
متأسفانه باز شاهد سوء استفاده برخى افراد سودجو و 
فرصت طلب در پوشش مأمور مالیاتى یا نماینده هیئت 
حل اختالف و عنوان هاى مشابه بوده ایم. این افراد 
ســودجو ضمن اظهار و ادعاى نیاز مالى براى تأمین 
هزینه هاى درمان همسر و فرزند و ارائه شماره کارت 
یا حساب بانکى، مبالغى را از مؤدیان دریافت داشته اند

که الزم اســت مؤ دیان محترم مالیاتى در مقابل این 
افراد هوشیارى الزم را داشته باشند.

زیتون
 15 درصد ارزان تر مى شود

رئیس شــوراى ملى زیتون گفت: مکانیزم برداشت 
سنتى و دســتى قیمت تمام شــده تولید را افزایش 

مى دهد و این روش باید تغییر کند.
مهدى عباسى با بیان اینکه متأســفانه فعًال امکان 
برداشــت مکانیزه زیتون وجود ندارد، اظهارداشت: 
برداشت زیتون به صورت رسمى از 15 شهریور ماه 
در کشور آغاز شده اســت و تا اواخر مهر ادامه خواهد 
داشت. این در حالى اســت که زیتون خام نسبت به 

سال گذشته درحدود 25 درصد گران تر شده است.
وى با اشاره به اینکه 10 درصد از افزایش قیمت زیتون 
خام ناشى از تورم بوده و امرى طبیعى است، ادامه داد: 
15 درصد از این گرانى به دلیل نزدیک شدن به فصل 
برداشت و تمام شدن ذخایر است و این حباب با پایان 
فصل برداشت از بین مى رود و زیتون تقریباً  15 درصد 

ارزان تر مى شود.

خریدارى 90 هزار ُتن
 برگ سبز چاى در چین پاییزه

معاون بازاریابى و تنظیم بازار ســازمان چاى گفت: 
در حال حاضر چین ســوم و پایانى چاى شروع شده 
و از آغاز این چین، درحدود 90 هزار ُتن برگ سبز از 

کشاورزان چایکار خریدارى کرده ایم.
گودرز خردادپور اظهار داشت: از اول مهرماه چین سوم 
و پایانى برگ سبز شروع شده است و این چین تا اواخر 
مهر و اوایل آبان ماه ادامه دارد. وى افزود: تاکنون و 
با شروع چین سوم، بیش از 90 هزار تن چاى سبز از 
چایکاران خریدارى شده که 42 درصد آن درجه یک 

و 58 درصد درجه 2  محسوب مى شود.

عیدى سال 97 کارکنان
 چقدر خواهد بود؟

براساس پیش بینى هاى اولیه دولت در بودجه 1397 
مبلغ عیدى کارکنان 932 هزار تومان خواهد بود.

در تدوین الیحه بودجه 1397 دســتگاه هاى ملى و 
استانى مکلف شدند تا در تعیین هزینه هاى پرداختى 
براى عیدى کارکنان در سال آینده مبلغى حدود 932 

هزار و 250 تومان را در نظر بگیرند.
مبلغ پاداش پایان ســال کارکنان (عیدى) براساس 
قوانین و با ضرب ضریب حقوق که در هر سال متغیر 
اســت و همچنین امتیاز آن تعیین مى شــود که در 
نهایت مبلغ قطعــى آن به تصویــب هیئت وزیران 

مى رسد.
از ســال 1390 تاکنون میزان عیدى هاى پرداخت 
شــده به این ترتیب بوده که در این سال حدود 350 
هزار تومان، 1391 حــدود 402 هزار تومان، 1392 
حدود 503 هزار تومــان،   603 هــزار تومان براى 
سال 1393، براى ســال 1394 تا 688 هزار تومان 
و  ســال 1395 حدود 770 هزار تومان بوده اســت. 
همچنین پیش بینى براى سال جارى رقمى نزدیک به 

850 هزار تومان است.

ویترین

مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام از جمع آورى مرغ 
تولید شده مرغدارى ها از سطح بازار براى تنظیم قیمت 
خبر داد و گفت: طى یک هفته اخیر قیمت مرغ به دلیل 
عرضه زیاد، بسیار کاهش یافته به طورى که هم اکنون 

به کیلویى پنج هزار و 900 تومان رسیده است.
علیرضا ولى از جمع آورى مرغ تولید شده مرغدارى ها از 
سطح بازار براى تنظیم قیمت آن خبر داد و گفت: طى یک 
هفته اخیر قیمت مرغ به دلیل عرضه زیاد بسیار کاهش 

یافته است.
وى با تأکید براینکه یکى از وظایف اصلى این شــرکت 
تنظیم بازار مرغ و گوشــت براى تعادل قیمت اســت، 

خاطرنشان کرد: در همین راســتا روزانه 200 ُتن مرغ از 
بازار جمع آورى کرده ایم. 

مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام به این نکته اشاره 
کرد که با این کار هم سعى مى شود قیمت مرغ به روند 
تعادلى در بازار برسد و هم اینکه ذخایر استراتژیک خود را 

در سردخانه ها تکمیل کنیم.
به گفته وى، اگر قیمت مرغ بــا همین روند کاهش یابد 

مرغدارى ها دچار ضرر و زیان بسیارى مى شوند.
ولى تأکید کرد: البته به تولیدکنندگان و کشتارگاه ها اعالم 
کرده ایم که آمادگى جمع آورى تمام مرغ مازاد تولیدى 

آنها را داریم.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال بودجه اى 
بالغ بر صد میلیارد تومان براى شرکت هاى تولیدى که در 

حوزه صادراتى فعالیت دارند، اختصاص یافته است.
محمدرضا مودودى اظهارداشــت: آنچــه در خصوص 
کریدور سبز نتیجه بخش بود، این است که ما فهرستى از 
شرکت هاى خوب که مشروعیت الزم را داشته و برندها و 
صادرکنندگان مطرح ما به شمار مى روند، در اختیار گمرك 
قرار دادیم و آنها از طریق همان روابطى که با کشور روسیه 
داشتند، این اسامى را معرفى کردند و محصوالت آنها نیز 

مورد آزمایش قرار گرفته است.
وى ادامه داد: مقرر شد گمرك، تشریفاتى را که براى سایر 

صادرکنندگان تعیین کرده اند، با توجه با جایگاه و مزیت  این 
شرکت ها، براى آنها استثنا قائل شوند. این شرکت ها بیشتر 
در حوزه هاى صنعت لبنیات، آبزیان و بخش کشــاورزى 

فعال هستند.
مودودى با اشــاره به اختصاص یارانه ســود تسهیالت 
به واحدهاى تولیدى با بیان اینکه ما در خصوص ســود 
تسهیالت تقسیم اســتانى انجام نداده ایم، تصریح کرد: 
در حال حاضر براى توسعه تســهیالت بسته حمایت از 
صادرات غیرنفتى در قالب مصوبه اى توســط معاون اول 
رئیس جمهور ابالغ شده که بر اساس آن ما دو بودجه در نظر

 گرفته ایم.

بودجه 100 میلیارد تومانى 
براى شرکت هاى تولیدى

کاهش قیمت مرغ
 به زیر 6000 تومان

قیمت (تومان) تغییر نسبت به هفته 
گذشته (تومان) خودرو

34,400,000  200,000 206 تیپ 2
39,500,000  200,000 206 تیپ 5
30,600,000  300,000 GLX 405 پژو
32,500,000  300,000 پژو GLX 405 دوگانه سوز
33,100,000  200,000 TU5 405 پژو
39,900,000  100,000 206 صندوقدار
43,800,000  200,000 207 دنده اى
53,300,000  800,000 207 اتوماتیک
37,600,000  200,000 پارس بنزینى (29 و 32)
39,000,000  200,000 پارس دوگانه سوز
42,100,000 --- پارس TU5 کد 15

--- --- سورن توربو کالس 202
32,600,000  200,000 LX سمند
32,700,000 --- سمند EF7 بنزینى

34,200,000 --- سمند دوگانه سوز 
(مخزن کوچک)

41,300,000 --- تندر90 پارس خودرو
48,200,000  1,500,000 تندر90 اتومات

مدیر عامل شرکت بازرگانى دولتى ایران از تخصیص و 
توزیع 25 هزار ُتن برنج بــا نرخ مصوب بین هیئت هاى 
مذهبى شناســنامه دار، براى تنظیم بازار ایام ماه محرم 

خبر داد.
یزدان سیف گفت:  براساس مصوبه ســتاد تنظیم بازار 
کشور، مقدار 25 هزار تن برنج شــامل ده هزار تن برنج 
هندى باسماتى 1121 و 15 هزار تن برنج pr11  هندى 
در ایام محرم امسال از طریق شرکت هاى غله و خدمات 
بازرگانى مناطق 14گانه و یا فروشگاه هاى زنجیره اى 
در میــان هیئت هــاى مذهبى توزیع شــد. وى افزود: 
فروشگاه هاى زنجیره اى رفاه در سراسرکشور در راستاى 
ایفاى مسئولیت هاى اجتماعى خویش، توزیع 15 هزار تن 

برنج pr11  به قیمت مصوب را متقبل شدند.

معاون وزیر جهاد کشاورزى همچنین از توزیع نامحدود 
شکر توسط شرکت  هاى غله و خدمات بازرگانى مناطق 
14 گانه به قیمت هر کیلوگرم دو هزار و 520 تومان براى 

هیئت هاى مذهبى در ایام محرم امسال خبر داد.

بازار میوه و تره بار در شــروع فصــل پاییز با عرضه 
میوه هاى نوبرانه از جمله انار و نارنگى همراه شــده 
است که به گفته فروشندگان بیشترین تقاضا را هم 

از سوى مشتریان دارد.
 با تغییر فصل و شروع پاییز تقریبًا عرضه میوه هاى 
تابستانى به پایان رسیده  اســت و میوه هاى نوبرانه 
پاییزى در میوه فروشى هاى سطح شهر دیده مى شود. 
بر این اســاس هر کیلوگرم نارنگى به طور متوسط 
چهار هزار تومان و انار هشــت هزار تومان فروخته 
مى شود. در میان سایر اقالم میوه، سیب قرمز کیلویى 
پنج هزار تومان، سیب زرد کیلویى چهار هزار و 500 
تومان، انگور ســیاه کیلویى پنج هزار و 500 تومان، 
موز کیلویى ســه هزار و 800 تومان، بِه کیلویى 11 
هزار تومان و آناناس کیلویى 12 هزار تومان قیمت

 دارد.
همچنین هر کیلو خیار بوته اى با قیمت ســه هزار و 

500 تومان،  خیار درختى کیلویى ســه هزار تومان، 
هلو کیلویى شش هزار تومان، شلیل کیلویى هفت 
هزار تومان و نارگیل کیلویى سه هزار و 500تومان 

به فروش مى رسد.
اما در میان اقالم مختلف تره بار قیمت پیاز و سیب 
زمینى که در ماه هاى اخیر با افزایش قیمت محسوسى 
مواجه شده بودند اکنون با روند کاهشى قیمت همراه 

شده اند؛ به گونه اى که به طور متوسط هر کیلوگرم 
پیاز دو هزار و 500 تومان و سیب زمینى کیلویى دو 
هزارتومان فروخته مى شود. سایر اقالم تره بار با تغییر 
قیمت محسوســى روبه رو نشده اند و لیموترش که 
تقریبًا در روزهاى آخر عرضه به سر مى برد کیلویى 
11 هزار تومان فروخته  مى شــود و گران ترن اقالم 

تره بار است.

رئیس شوراى تأمین کنندگان دام ایران از کاهش 
تقاضا براى خرید دام زنده در ماه محرم خبر داد 
و گفت: تقاضا در این ماه بیشــتر متوجه گوشت 
قرمز آن هم به صورت منجمد اســت که البته 
سیاست هاى وزارت جهاد کشاورزى براى توزیع 
گوشت منجمد و گوشت گرم وارداتى اثرگذار بوده 

و باعث کاهش گوشت قرمز داخلى شده است.
منصور پوریان اظهارداشت: عرضه گوشت قرمز 
و دام زنده در ایام ماه محرم و پیش از آن مشکلى 
ندارد و هم اکنون با افزایش عرضه و تأمین این 
محصول پروتئینى از محل دام زنده و گوشــت 
قرمز داخلــى و وارداتى مواجه هســتیم که این 
سیاست وزارت جهاد کشــاورزى باعث کاهش 

قیمت گوشت قرمز داخلى با خارجى شده است.
وى افزود: بیش از این الشــه گوشــت قرمز به 

صورت منجمد کیلویى 29 هــزار تومان وارد و 
به مراکز عرضه کننده عمده تحویل داده مى شد 
که این قیمت هیچ تغییرى نکرده است و بیش از 
این فاصله آن با قیمت الشه گوشت قرمز داخلى 

کیلویى 15 هزار تومان بود که هم اکنون به حدود 
هفت تا هشت هزار تومان رسیده است.

رئیس شوراى تأمین کنندگان دام ایران، اعالم 
کرد: گرچه بازار تقاضا و رونق در خرید و فروش 
دام زنده در ایــام محرم کاهش پیــدا کرده اما 
قیمت آن افزایش یافته و بــه کیلویى 16 هزار 
و 500 تومان تا 17 هزار تومان رســیده اســت 
که البتــه افزایش قیمت خــوراك دام نیز در آن 
بى تأثیر نیست، اما وقتى دامدارى بازار را مشاهده 
مى کند که قیمت ها فاصلــه زیادى با آن چیزى 
که مى فروشــد دارد، خود به خود دام زنده اش را

گران تر مى فروشد.
پوریان تأکید کرد: این قیمت دام زنده مورد تأیید 
نیست و به زیان مصرف کنندگان و تولید کنندگان 

تمام مى شود.

با ابالغ بخشنامه بودجه براى پیش بینى منابع و مصارف 
دستگاه هاى اجرایى در سال آینده، سازمان برنامه و بودجه 
در ضوابط مالى تکلیف کرده تا دستگاه هاى اجرایى میزان 
افزایش حقوق را تا 5 درصد پیش بینى کنند. دستگاه هایى 
که بودجه خود را بر اساس بودجه ریزى «بژ» مبتنى بر 
عملکرد تهیه مى کنند مى توانند معادل 5 درصد از محل 
صرفه جویى و اجراى این نوع از بودجه ریزى به عنوان 
سایر پرداختى ها پیش بینى و براى حقوق پیش بینى کنند.

باید یادآور شــد که 5 درصد براى میزان افزایش حقوق 
براساس پیش بینى اولیه بوده و در نهایت باید به تصویب 
هیئت وزیران رسیده و در قالب الیحه بودجه به مجلس 

ارائه شود.

در حالى درصد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تعیین 
مى شود که همزمان با روند کاهشى نرخ تورم در اولین  
بودجه دولت یازدهم، درصد افزایش حقوق 20 درصد در 
سال نود وسه، 14 درصد ســال نود وچهار، 12 درصد در 
سال گذشته و 10 درصد براى ســال جارى بوده است. 
در حال حاضر نرخ تورم کمتــر از 10 درصد و تا 8 درصد 
از ســوى مرکز آمار و 9/9 درصد از سوى بانک مرکزى 

اعالم شده است.
همچنین روند تغییرات حقوقى در چند سال اخیر نشان 
مى دهد که حداقل حقوق کارکنــان از 490 هزار تومان 
در سال 1392 به یک میلیون و 35 هزار تومان در سال 
جارى رسیده است. متوســط حقوق نیز از یک میلیون و 

470 هزار تومان به دو میلیون و 970 هزار تومان افزایش 
یافته است.

اما در رابطه با میزان افزایش حقوق و دستمزد مشمولین  
قانون کار نیز 5 درصد تعیین شده است و رقم قطعى آن 

باید به تصویب شورایعالى کار برسد.
طبق ضوابط مالى بودجه سال آینده، سقف اعتبار مربوط 
به سرانه کارکنان   حداکثر معادل اعتبار اضافه کار سال 

جارى خواهد بود و تغییرى نخواهد داشت.
همچنین دســتگاه ها باید اعتبار پــاداش پایان خدمت 
و مانده مرخصى پرداخت نشــده بازنشستگان در سال 
آینده و مطالبات بازنشستگان سنوات قبل را پیش بینى

 کنند.

جزئیات حقوقى کارکنان در سال 97

 افزایش حقوق، تنها 5 درصد

همزمان با فرارســیدن فصل پاییــز، بازار خــودرو نیز وارد 
دور تازه اى از رکود شــد؛ هرچند در تابســتانى که گذشت، 
بازار رونق چندانى نداشــت اما آنگونه که به نظر مى رســد 
با آغاز مهرماه این بــازار از تب و تاب نســبى  اش نیز افتاده

 است.
آنطور که فعــاالن بازار مى گوینــد در یکــى دو هفته آخر 
شهریورماه، همزمان با آخرین سفرهاى تابستانى و همچنین 
فرارسیدن ماه مهر و بازگشایى مدارس، خرید خودرو از تب و 
تاب مى افتد و تداوم این رکود به مهرماه منتقل مى شود. هر 
چند بازار خودرو به صورت معمــول در فصل پاییز با رکودى 
نسبى در خرید و فروش مواجه است اما در این میان، ایام محرم 
نیز در رکود فعلى بى تأثیر نبوده است. موضوع مهم دیگر اینکه 
با وجود رکودى که در بازار صورت گرفته اســت اما قیمت ها 
ثبات خود را حفظ کرده اند و عدم تقاضا در بازار روند کاهشى را 
رقم نزده است. هر چه هست، نمایشگاه داران خودرو معتقدند 
رکودى که هم اکنون در بازار خودرو آغاز شده، احتماًال تا دو 

هفته دیگر ادامه خواهد داشت.
در شــرایطى که بــازار خــودرو در رکود به ســر مى برد اما 
خودروســازان همواره با اســتفاده از روش هــاى اعتبارى، 
کم و بیش فروش خــود را دارند. یکــى از اتفاقات صورت 
گرفته طى هفته گذشــته این بود که ایران خودرو براساس 
مجوز شــوراى رقابت قیمت دو محصول پــژو 206 تیپ 2 
و پژو پارس ســال خود را افزایش داد. حــال آنکه به عقیده 
کارشناســان، بازار کشــش افزایش قیمت بیــش از این را 
نداشــته و ندارد. در حالى که بازار خودروهاى داخلى با ثبات 
قیمت مواجه بوده اما بازار خودروهاى وارداتى به دلیل بسته 
بودن سایت ثبت ســفارش همچنان با تداوم افزایش قیمت 
مواجه است. این ســایت از اواخر تیرماه امسال متوقف شد 
ولى جو روانى ناشــى از این موضوع به افزایش قیمت ها در 
بازار خودروهاى وارداتى دامن زده اســت؛ حال آنکه فعاالن 
بازار تأ کید دارند هم اکنون تقاضاى چندانــى در بازار وجود 

ندارد.

قیمت روز خودروهاى پرفروش داخلى

50,800,000 --- تندر90 اتومات «پالس»
45,700,000 --- اچ سى کراس
21,900,000 --- پراید 131
23,000,000  100,000 پراید 111
26,100,000 --- SX تیبا
27,800,000 --- EX تیبا هاچ بک
28,400,000 --- ساینا
55,900,000 --- برلیانس H320 اتومات
57,900,000  200,000 برلیانس H330 اتومات
59,800,000  500,000 C3 برلیانس کراس
42,800,000 --- پارس تندر + مولتى
54,300,000 --- ساندرو اتومات
62,900,000  200,000 ساندرو استپ وى اتومات

114,500,000  800,000 رنو کپچر
44,800,000  500,000 دنا
53,600,000  300,000 دنا پالس

140,000,000 --- ویتارا فول
121,800,000  1,800,000 مزدا3

قیمت (تومان) تغییر نسبت به هفته 
گذشته (تومان) خودرو

کاهش خرید گوسفند و افزایش خرید گوشت در بازار محرم

 بِه و لیموترش در صدر گران ترین ها

در راستاى جلوگیرى از افزایش قیمت در ماه محرم صورت گرفت؛

توزیع 25 هزار ُتن برنج بین هیئت هاى مذهبى

رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویى و فرآورده هاى 
غذایى ایران گفت: چینى ها طى چند سال گذشته با کاشت 
پیاز زعفران، سعى در ورود به جمع صادرکنندگان زعفران 

را دارند.
جلیل مغازه اى با اشاره به اینکه زنگ خطر براى صادرات 
زعفران ایرانى توسط چینى ها به صدا درآمده است، گفت: 
چینى ها طى چند ســال گذشته با کاشــت پیاز زعفران، 
به عنوان تولیدکننده این کاالى سنتى ایران، مى خواهند گام 
در مسیر مطرح سازى خود در این بازار بگذارند اما تاکنون 
به نتیجه اى نرسیده اند اما تجربه کاالهاى چینى در دیگر 
بازارها متأسفانه بدین شکل بوده که با ورود چینى ها، کمر 

بازار اصلى یک کاال به نفع آنها شکسته مى شود.
وى ادامه داد: از ســوى دیگر قاچاق زعفــران ایران به 
افغانستان دیگر معضل صادرات این کاالى گرانبهاى کشور 
بوده زیرا تعرفه ورودى زعفران ایرانى به افغانستان نزدیک 
به 33درصد است اما همین تعرفه از سوى هندوستان براى 
افغانستان، صفر درصد تعیین شده بنابراین با قاچاق زعفران 
به افغانستان و سپس صادرات به هند،  این کاال به راحتى از 

دسترس ما خارج مى شود.
رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان گیاهــان دارویى و 
فرآورده هاى غذایى ایران با اشــاره به اینکــه بارها این 
موضوع را اعالم کرده ایم اما راهکارى براى جلوگیرى از 

آن بیان نشده،  تأکید کرد: این موضوع به صورت مداوم به 
وزیرجهادکشاورزى گوشزد شده که هندوستان تعرفه هاى 
صفر را براى افغانســتان اعمال مى کند و باید راه قاچاق 
زعفران به این کشور را بست اما اقدامى که منفعت صادراتى 

ایران را تأمین کند، تاکنون اتخاذ نشده است.
وى به عمده واردکنندگان زعفران در دنیا اشــاره داشت 
و تصریح کرد: کشورهایى نظیر اســپانیا، ایتالیا و فرانسه 
به عنوان عمده واردکنندگان این کاال شــناخته مى شوند 
اما در جــداول صادراتى نیز آنها در صف هاى نخســت 
قرار دارند بنابراین با فرآورى این کاال و اســتفاده از علم 
بسته بندى، این کشورها زعفران فله اى وارد کرده و زعفران 
بسته بندى داراى ارزش افزوده را به دیگر کشورها صادر 

مى کنند.

چینى ها پیاز زعفران مى کارند
 زنگ خطر زعفران از شرق آسیا به صدا درآمد

اعالم قیمت میوه هاى پاییزى



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 همانــا مــن از کســانى هســتم کــه در راه خــدا از هیچ سرزنشــى
 نمى ترسند، کسانى که ســیماى آنها ســیماى صدیقان و سخنانشان، 
سخنان نیکان است، شب زنده داران و روشنى بخشان روزند، به دامن 
قرآن پناه برده، سنت هاى خدا و رسولش را زنده مى کنند، نه تکبر و 
خودپسندى دارند و نه بر کسى برترى مى جویند، نه خیانتکارند و نه 
در زمین فساد مى کنند، قلب هایشان در بهشت و پیکرهایشان سرگرم 

موال على (ع)اعمال پسندیده است. 

بدون شرح
طرح: ایران کارتون



www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

نتایج سپاهانى ها نتایج سپاهانى ها 
حسابى روى اعصاب استحسابى روى اعصاب است

سروش صحت در گفتگو با نصف جهان:سروش صحت در گفتگو با نصف جهان:

12

بلندگوهاى هوشمند بلندگوهاى هوشمند 
ابزارى براىابزارى براى

 استراق سمع! استراق سمع!

15

ژن هاى خوب روى خط بازیگرى

از «باران» تا «لیال»
10

جامع ترین  جذاب ترین  متفاوت ترین مرکزخریدجامع ترین  جذاب ترین  متفاوت ترین مرکزخرید
نقدو اقساط کشورنقدو اقساط کشور خرید انواع:خرید انواع:

لوازم خانگى برقى ایرانى و لوازم خانگى برقى ایرانى و خارجىخارجى
سیستم هاى صوتى و تصویرىسیستم هاى صوتى و تصویرى

ظروف و لوازم آشپزخانه : ظروف و لوازم آشپزخانه : چینى.بلور. پالسکوچینى.بلور. پالسکو
انواع فرش.گلیم.موکت و ...انواع فرش.گلیم.موکت و ...

مبلمان و مبلمان و سرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرتسرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرت
پرده و تزیینات داخلىپرده و تزیینات داخلى

آیینه آیینه و شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکسو شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکس
کاالى خواب : روتختى.کاالى خواب : روتختى.لحاف. تشک و ...لحاف. تشک و ...

انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق گاز صفحه اى.گاز صفحه اى.
دوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختماندوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختمان

سیستمهاى سیستمهاى سرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتورسرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتور
خدمات ساختمانى: بازسازى.خدمات ساختمانى: بازسازى.تعمیرات.دکوراتیو. تعمیرات.دکوراتیو. 

MDFMDF.طراحى داخلى.طراحى داخلى
انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.لپ تاپ .موبایللپ تاپ .موبایل

انواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیلانواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیل

   تلفن:    تلفن: 3220652532206525  __    3221083432210834__  0913325039809133250398

سیسمونى کاملسیسمونى کامل
 اقساط بدون سود و کوتاه مدت   اقساط بدون سود و کوتاه مدت  
اقساط بلند مدت و وامى با کمترین سوداقساط بلند مدت و وامى با کمترین سود

 جهیزیه کامل جهیزیه کامل

خیابان هاتف جنب بانک ملى مجتمع زرنگار واحد 58

20 میلیون خرید 
هر ماه فقط 580 هزار تومان

اقساط 4ساله 
بدون

 پیش پرداخت

با 15 سال سابقه درخشان.

طرح
 عقیق 

فاطمیون

گروه ارتباطى شبکیه

جشنواره هفته به هفته اینترنت 
ADSL پرسرعت

10 مگابیت سرعت 
18 ماه زمان اشتراك

5 گیگ+ مودم وایرلس 

ام :
بت ن
ت ث
جه

فن 
ه تل
مار
ش

31
36

20
45

20
 

فقط فقط 6900069000 تومان تومان

sh
ab

ak
ie
h  ل

کانا
در 

ب 
ذا
ح ج
طر

ک 
ه ی
فت
ر ه
ه

@

www .shabakieh .com

  BB33 بدن به چه مقدار ویتامین بدن به چه مقدار ویتامین
دعواى دعواى نیاز دارد؟نیاز دارد؟

همکالسى ها همکالسى ها 
رنگ خونرنگ خون
 گرفت گرفت

14

11



1010فرهنگفرهنگ 3050 سال چهاردهمدوشنبه  10 مهر  ماه   1396

جهانگیر کوثــرى تهیه کننــده فیلم « فــرارى» ابراز 
امیدوارى کرد این فیلم به زودى اکران شود.

فیلم «فرارى» به کارگردانى علیرضا داودنژاد در ســى 
و پنجمین جشــنواره فجر به نمایش در آمد و با استقبال 
مخاطبان مواجه شد، اما بعد از گذشت شش ماه خبرى 
از اکران عمومــى این فیلم نیســت. غالمرضا فرجى، 
سخنگوى شــوراى صنفى نمایش نیز تأکید کرده هیچ 

درخواستى براى اکران «فرارى» ثبت نشده است.
اما جهانگیر کوثرى، تهیــه کننده فیلم «فرارى» درباره 
اینکه آیــا اقدامى براى اکران ســاخته داودنژاد صورت 
گرفته است یا نه، گفت: من از این موضوع اطالع چندان 
دقیقى ندارم زیرا پخش کننده فیلم «فرارى» مؤسســه 
«هدایت فیلم» است و دوستان باید درباره فیلم تصمیم 

بگیرند و اقدام کنند.
او ادامه داد: از شواهد اینگونه برمى آید که فیلم ما در نیمه 
دوم مهرماه یا بعد از عاشوراى حسینى اکران شود. البته 
اگر اتفاق خاصى صورت نگیرد. من هــم تا همین حد 

اطالع دارم. امیدوارم به زودى این فیلم اکران شود.
«فرارى» حضورى موفق در جشــنواره فجر داشــت و 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد براى بازى 

در این فیلم به محســن تنابنده تعلق گرفت. همچنین 
ســیمرغ بلورین جایزه ویــژه هیئ ــت داوران نیز از آن 
داودنژاد شد. کامبوزیا پرتوى نیز سیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه را براى نویسندگى دریافت کرد. پرویز آبنار هم 
جایزه بهترین صدابردارى را از جشــنواره سى و پنجم 

دریافت کرد.

محسن تنابنده، ترالن پروانه، سیامک صفرى، محمدرضا 
داودنژاد، سیما تیرانداز و رضا داودنژاد بازیگران این فیلم 

هستند.
فیلم درباره دخترى است که از شهرستان به تهران مى آید 
و تالش مى کند تا با خودروى «ِفرارى» هشت میلیاردى، 

عکس یادگارى بگیرد و درگیر ماجراهایى مى شود.

پس از اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در مورد 
عدم اکران فیلم «رستاخیز» در ایران و امکان نمایش آن 
در خارج از کشور، احمدرضا درویش، کارگردان این فیلم 
سینمایى در مصاحبه اى به انتقاد از وضعیت نامعلوم آن 
پرداخته و معتقد است سرنوشت این فیلم مانند حضرت 
یوسف(ع) است که توسط برادران به ظاهر دلسوز خود 

در چاه گرفتار شده است.
هفته پیش عباس صالحى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى 
در اولین نشســت خبرى خود در رابطه بــا اکران فیلم 
«رستاخیز» در سینماهاى کشور گفته بود: این فیلم فعًال 
در ایران اکران نمى شود اما امکان نمایش خارجى دارد.

حاال احمدرضا درویش به مهر گفته اســت: من ترجیح 
مى دهم در این باره همچنان سکوت کنم و به سکوتم 
ادامه دهم چــون دالیلى هم براى این ســکوت دارم. 
قبًال هم گفته ام کــه تا وقتى که «رســتاخیز» اکران 
نشود دیگر فیلمى نمى سازم به همین دلیل گفتن این 
حرف ها دیگر تکرارى اســت تا ببینیــم چه چیز مقدر 

مى شود.
درویــش در ادامه افزود: درباره اکــران خارجى آن هم 
نمى توانم صحبتى کنم چون من کارگردان اثر هستم  
البته در حال حاضر تالش هایى براى این امر در دست 

انجام اســت اما اطالع چندانى از جزئیات این موضوع 
ندارم چون اکران خارجى «رستاخیز» جزو وظایف من 
نیست و به تهیه کننده و مالکان فیلم ربط دارد، من تنها 

فیلم را ساخته ام.
کارگردان «رستاخیز» همچنین درباره سرنوشت آخرین 
ســاخته اش که در سى و دومین جشــنواره فیلم فجر، 
مورد توجه قرار گرفت، نظر جالبــى دارد و مى گوید: ما 
فیلمساز هستیم و دوســت داریم فیلم بسازیم اما این 
بچه اى که بزرگ کردیم مثل یوسفى است که در چاه 
گرفتار شده است آن هم به دست برادران به ظاهر دلسوز 
خود. با وجــود این، من از هیچکس هیــچ گله و طلبى 
ندارم، زیرا ساختن «رستاخیز» شــانس بزرگ زندگى 
من بوده و همیــن که این فیلم عاشــورایى در کارنامه 
کارى من است برایم کافى اســت و باعث افتخار من

 است.
او همچنین در پایان تأکید کرد که برخالف تهیه کننده 
«رستاخیز» از هیچکس شکایتى ندارد: سرنوشت فیلم 
در دست صاحبش است و من از هیچکس شکایتى ندارم 
و همه را به خدا مى سپارم و ضمن تشکر از دلسوزى همه 
بزرگان در رأس مشکل «رستاخیز» قضاوت میان خود 

و دیگران را به خدا مى سپارم. 

همین چند روز قبل بود که نویــد محمدزاده، بازیگر فیلم 
«بدون تاریخ بدون امضا» از جشــنواره فیلم ونیز جایزه 
گرفت البته وحید جلیلوند، کارگــردان این فیلم نیز یکى 
از شیرهاى بالدار این جشنواره را از آن خود کرد. اما نکته 
قابل مالحظه تر در این جشنواره حضور باران کوثرى بود. 
برخى حتى حضور او را بى تأثیر در رأى داوران ندانســته 
وگفتند شاید به واسطه حضور مادرش رخشان بنى اعتماد 
در هیئت داوران توانسته بر رأى دیگر داوران این جشنواره 
تأثیر بگذارد و جایزه اى را در دستان دوست سینمایى اش 
نوید محمد زاده قرار دهد! این دو در فیلم هاى «عصبانى 
نیستم» و «النتورى» به کارگردانى رضا درمیشیان در کنار 
هم بازى کردند و همین فیلم ها باعث شــد تا محمدزاده 

بیشتر دیده شود و جوایزى را از آن خود کند.

دخترى شبیه باران!
بــاران کوثــرى تنها فرزنــد رخشــان بنــى اعتماد و 
جهانگیرکوثرى اســت.بنى اعتماد، سینماگر سرشناس 
ایرانى است که برخى از فیلم هایش را همسرش جهانگیر 
کوثرى تهیه کرده است.کوثرى سال ها به عنوان مجرى 
نیز با تلویزیون همکارى مى کرد که این همکارى از سال 

88 از طرف سازمان صدا و سیما قطع شد.
باران کوثرى از همان بچگى در کنار پدر و مادرش سینما 
را شناخت و با آن بزرگ شد. او سن و سال کمى داشت که 
در فیلم «روسرى آبى» به کارگردانى مادرش بازى کرد و 
خیلى کم سن و ســال بود که با مادرش به جشنواره هاى 
خارجى مى رفت و عکس بچگى هــاى او در کنار زنده 
یاد عباس کیارســتمى در جشــنواره لوکارنو بسیار دیده 
شده و بعد از درگذشت کیارستمى بازتاب هاى زیادى در 

شبکه هاى اجتماعى داشت.
باران کوثرى بازیگر خوبى 
است و تاکنون 
چند جایــزه را 
از آن خــود کرده 

که مهمترین آنها براى بازى در فیلــم «خون بازى»(به 
کارگردانى رخشان بنى اعتماد) است. اما واقعیت این است 
که حواشى باران کوثرى گاهى بازیگرى او را تحت تأثیر 
قرار مى دهد.گرایش سیاســى او به سمت اصالح طلبان 
است و پروایى ندارد که آن را بیان کند. عصیانگرى باران 
گاهى به پرخاشگرى هم نزدیک مى شود؛ او چند سال قبل 
با علیرام نورایى، بازیگر فیلم «قالده هاى طال» درگیر شد 
و سیلى اى که به صورت این بازیگر زد هنوز هم در یادها 
مانده است. او حتى پروایى ندارد که مقابل دوربین تلویزیون 
و میلیون ها بیننده پدر خود را وارد چالش کند همان کارى 
که در برنامه «شب شیشه اى» (رضا رشیدپور) کرد و زمانى 
که با پدرش مهمان این برنامه بود وقتى جهانگیر کوثرى 
گفت دوســت دارد دخترش با ابراهیم حاتمى کیا 
نیز همکارى داشته باشــد، باران همانجا و 
ســرضرب گفت که این خواسته پدرش 
اســت و خودش چندان تمایلــى به این 

همکارى ندارد!
باران 32 ســاله حاال آنقدر در سینما براى 
خودش اسم و رسمى به هم زده که 
دیگر زیر ســایه پدر و مادرش 
نیســت اما آنهایــى که از 
نزدیــک او را دیده اند و 
حتى چند ساعتى با او 
معاشــرت داشته اند، 
مى داننــد که روحیه 
عصیانگر و تاحدودى 
پرخاشــگرانه او نه 
به پــدرش رفته نه 
به مادرش. او شــبیه 
خودش اســت؛ شبیه 

باران!

خاندان بزرگ 
برومند

خواهــران برومند چند 
نسل اســت که با مردم 
ایــران همراه هســتند. 
احترام، مرضیــه، راضیه 
و طاهره ســال هاست در 
زمینه برنامه ســازى براى 
تلویزیون و ســینما فعالیت 
مى کنند. البته نام طاهره را 
کمتر شــنیده ایم او همسر 
عادل بزدوده، یکى از قدیمى 

ترین عروسک سازانى است که با آثارش مجموعه هایى 
مانند «خونه مادربزرگــه»، «کاله قرمزى»، «قصه هاى 
تا به تا» و... را خاطره انگیز کرده اســت. احترام برومند را 
بچه هاى قبــل از پیروزى انقالب هم مى شناســند که 
برایشان برنامه اجرا مى کرد. او همسر زنده یاد داود رشیدى 
اســت و دختر آنها لیلى یکى از بازیگران خــوب تئاتر و 
تلویزیون است. راضیه و همسرش بهرام شاه محمدلو هم از 
هنرمندان پیشکسوت هستند که شاه محمدلو با شخصیت 
«آقاى حکایتى» بین بچه هاى دهه 60 به شهرت رسید و 
هنوز هم زیر سایه آقاى حکایتى مانده است. راضیه بیشتر 
بازیگرى را تجربه کرده است و باز هم دهه شصتى ها نقش 
آفرینى او را در سریال «گرگ ها» در نقش دختر طبیب(على 
نصیریان) به یاد دارند. مرضیه برومند هم که به اصطالح 
معرف حضور همه هست.کارگردانى که سال هاست براى 

نسل هاى مختلف برنامه سازى و خاطره سازى مى کند.
خواهران برومند همیشــه از مادر و پدر خود به نیکى یاد 
مى کنند. با نگاهى به کارنامه ایــن خواهران مى توان به 
صراحت از ژن خوب این خانواده یاد کرد و گفت اینها از ژن 
خوب هایى هســتند که با خالقیت و پشتکار توانسته اند 

نامشان را در فرهنگ و هنر ایران به ثبت برسانند.

داودنژادها و سینمایى که دوستش داریم
علیرضا داودنژاد یکى از مستقل ترین فیلمسازان ایرانى 
اســت که فیلمســازى را قبل از پیروزى انقالب شروع 
کرده و بعد از ســال 57 هم بدون وقفه به کارش ادامه 
داده است. شــاخصه داودنژاد این است که از همان اول 
اعضاى خانواده خود را وارد گروه فیلمسازى اش کرد و 
حاال او صاحب یکى از بزرگ ترین خانواده هاى سینمایى 
ایران است. پســرش رضا یکى از آن ژن هاى خوبى بود 
که با نقش آفرینــى هایش در ســینما و تلویزیون این 
وعده را داد که بازیگر برجسته اى مى شود اما سرنوشت 
دیگرى برایش رقم خورد، او به بیمارى کبدى دچار شد 
و سال هاست مشغول درمان اســت اما تالش مى کند 
گاهى در آثار پدرش نقشــى بازى کند کــه اتصالش به 
دنیاى بازیگرى قطع نشــود. محمدرضا داودنژاد، برادر 
علیرضاست که بازیگرى با سبک و سیاق خودش است. 
زهرا داودنژاد، دختر علیرضاســت که کمابیش بازیگرى 
مى کند و در کارهاى پدرش منشى صحنه و دستیارى را 

هم تجربه کرده است.
 احترام الســادات حبیبان، همان پیرزن دوســت داشتنى 
فیلم هاى «مصائب شیرین»، «بچه هاى بد»، «بهشت از 
آن تو»، «هوو»، «مرهم» و «کالس هنرپیشگى» مادر 
علیرضاست که وقتى بازى هاى او را مى بینى یقین پیدا 
مى کنى که سینما در ژن و ذات این خانواده جریان دارد. به 

همه اینها باید دیگر اقوام داودنژاد که نام خانوادگى دیگرى 
دارند اما در سینما فعال هستند را هم اضافه کرد مثل على 

واجد سمیعى؛ شوهر خواهر داودنژاد.
لیال؛ دختر على

زنده یاد على حاتمــى فقط یک فرزنــد دارد، دخترى به 
نام لیال که چند سالى اســت به عنوان یکى از افتخارت 
سینماى ایران مطرح است و در بهترین فیلم هاى ایرانى 
نقش آفرینى مى کند و جوایز زیــادى را از آن خود کرده 
اســت.آنهایى که با زنده یاد على حاتمى کار کرده اند در 
خاطراتشان از کم حرفى و نیکو سخن گفتن او مى گویند 
گویا این خصلت به لیال هم رسیده و ترجیح مى دهد کمتر 
با رسانه ها صحبت کند و بیشتر تمایل دارد نوع بازى اش 
حرف آخر را بگوید.البته لیال حاتمى در مقابل اهالى رسانه 
هاى کمى بى اعصاب ظاهر مى شود! گویا از ژن خوب على 
حاتمى تعامل و صبورى در کنار دیگران به او نرسیده است.

پگاه آهنگرانى؛ آرام تر از مادر
آنهایى که منیژه حکمت، کارگردان و تهیه کننده سینما را 
مى شناسند با روحیه قلدرمآبانه او هم آشنایى دارند و خیلى ها 
به اصطالح مى گویند او براى خودش یک پارچه مرد است ! 
اما دختر حکمت؛ پگاه آهنگرانــى روحیه لطیف ترى دارد 
و همان دخترى با کفش هاى کتانى اســت. دخترى که از 
نوجوانى وارد دنیاى بازیگرى شــده و همچنان راهش را با 
فیلم هاى متفاوت ادامه مى دهد.گرایشات سیاسى مشخصى 
دارد و از اینکه اعالم کند طرفدار اصالح طلبان است پرهیز 
نمى کند او در سال 92 براى حضور در ستاد حسن روحانى و 
یکسرى فعالیت ها چند روزى بازداشت شد. پدرش جمشید 
آهنگرانى از مدیران تولید سینماست که کارگردانى را نیز 

تجربه کرده است.

نسل محمدرضا شریفى نیا
تا دو سه سال قبل اسم محمدرضا شریفى نیا در 

اوج هرم مافیاى سینماى ایران قرار داشت. 
حرف و حدیث هاى زیادى پشت سر او بود 
که در بیشتر کارهاى سینمایى و تلویزیونى 
اوست که بازیگران و عوامل اصلى پشت 
دوربین را مى چیند و شریفى نیا همیشه 

خود را از این اتهام مبرا مى کرد. اما 
اگر او واقعًا چنیــن کارى هم کرده 

باشــد درباره دختران خود؛ مهراوه و 
ملیکا وارد این بازى نشده است. حتى 
درباره مادر دخترانش؛ آزیتا حاجیان. 
هر چند آزیتــا حاجیان براى خودش 
وزنه اى است در دنیاى بازیگرى و 
به رانت نیازى ندارد و ژن بازیگرى را 
در مهراوه هم مى توان دید. اما ملیکا 
از این ژن بهره کمترى برده است. 
مهراوه هم اگر در انتخاب هایش به 

خصوص بعد از سریال «کیمیا» دقت 
بیشترى نمى کرد، به حاشــیه مى رفت و حتى 
دیگر نمى توانست از کارهاى خوبش هم دفاع کند.

ژن تقریباً خوب !
مهدى هاشمى و گالب آدینه از شاخص ترین بازیگران 
ایرانى هستند. این زن و شوهر سبک خاصى در بازیگرى 
دارند، وزنه هایى براى هنرهاى نمایشى اند که بدون آنها 
حتمًا یکجایى از دنیاى بازیگرى ایــران مى لنگید! نورا 
هاشمى، تنها دختر این دو بازیگر است که تا اینجاى کار 
نشان داده که چندان از خالقیت، هوش و ذکاوت پدر و مادر 
در هنر بازیگرى بهره نبرده و آهسته و بدون هیچ اوجى به 
راهش ادامه مى دهد. شاید در کنار پدر و مادر بازیگر او به 
این هنر عالقه مند شد و نتوانست رشته و حرفه دیگرى 
براى خودش انتخاب کند. ناصر هاشمى هم برادر مهدى 
سال هاست بازیگرى را به عنوان حرفه انتخاب کرده اما 
اوجى نداشته و بیراه نیست اگر بگوییم معموًال زیر سایه نام 

برادر خود بوده و هست.

ژن هاى خوب اما جامانده از اصل خود
سعید امیرسلیمانى، پدر کمند و سپند امیرسلیمانى است. 
دختر و پسر او هم سال هاســت در حرفه بازیگرى فعال 
هســتند، در نقش هاى مختلف و کارهاى مختلف دیده 
شده اند اما شانس درخشیدن نداشته اند. باز هم پاى یک 
ژن در میان است، شاید گاهى باید بین عالقه و ژن تفاوتى 
قائل شد. قرار نیست بازیگرى از والدین به فرزندان به ارث

 برسد!

ژن هاى خوب روى خط بازیگرى

از «باران» تا «لیال»

 کارن همایونفر و ابراهیم حاتمى کیا براى 
چهارمین بار در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا 
به این ترتیب ساخت موسیقى جدیدترین 
فیلم ســینمایى حاتمى کیا یعنى«به وقت 

شام» به این آهنگساز برسد.
همایون فر و حاتمى کیا پیــش از این در 
سریال «حلقه سبز» و فیلم هاى سینمایى 
«گــزارش یک جشــن» و «بادیگارد» با 
یکدیگر همکارى داشته اند و این آهنگساز 
این بار قرار اســت خالقیت خــود را در 
فیلمى با موضوع حمالت تروریســتى به 
نمایش بگذارد. در واقع، «به وقت شام» به 
تهیه کنندگى محمد خزاعى، درباره داعش 
و تهدیدات تکفیرى هاســت که تنها دو 
بازیگر مرد ایرانى یعنى هادى حجازى فر 
و بابک حمیدیان در آن حضــور دارند و 
باقى جمعى از بازیگران مطرح سورى و 
لبنانى هستند. این فیلم یکى از محصوالت 
سازمان هنرى رسانه اى اوج در سال 96 
است که در سى و ششمین جشنواره فیلم 

فجر رونمایى مى شود.
فیلمبــردارى «به وقت شــام» همزمان 
با آغاز ماه مبــارك رمضــان در یکى از 
فرودگاه هاى نظامى آغاز شــده بود.  این 
کارگردان باســابقه پیش از این درباره 
آهنگســاز هجدهمین فیلم سینمایى اش 
گفته بود: «تجربه موسیقى "بادیگارد" با 
17 فیلم قبلى ام متفاوت شد، چون کارن 
همایونفر در "بادیگارد" چنان جوشــید 
که خود تجلــى مضمون اصلــى فیلم، 
"محافظ بادیگارد" شد. در چنین موقعیتى، 
کارگردان "بادیــگارد" جز فخر به حضور 

چنین هنرمندى چه باید بگوید...»
 حاال باید دید این بار تجربه این دو چهره 
مطرح سینما و موسیقى در کنار یکدیگر، 

چه اتفاقى را رقم خواهد زد.

چهارمین همکارى 
کارن همایونفر و 
ابراهیم حاتمى کیا

واکنش احمدرضا درویش به حرف هاى وزیر ارشاد

احتمال اکران «فرارى» در نیمه دوم مهر

«فرمول یک» با ساختار جدید بر مى گردد
«رستاخیز» مثل یوسف(ع) در چاه گرفتار است مجرى «فرمول یک» به حواشــى مطرح شده درباره 

مسئله فرار مغزها واکنش نشان داد.
ســیدعلى ضیاء، مجرى تلویزیون در گفتگویى درباره 
ســرى دوم «فرمول یک» عصرگاهى که قرار اســت 
از هفته آینده روى آنتــن برود، توضیــح داد: ما بعد از 
این اســتراحت کوتاه، تغییراتى در فرم برنامه خواهیم

 داشت.
 از جمله اینکه دکورمان عوض مى شود و تیتراژ ابتدایى 

برنامه نیز تغییر خواهد کرد.
وى افــزود: همچنین میــان برنامه هــا و آیتم هاى 
تازه اى نیز با آدم هاى جدید و خــوش فکرى که قبًال 
با آنها همکارى داشــته ایم و دوباره به تیممان اضافه 

شده اند خواهیم داشت.
این مجرى درباره پرداختن به مســئله فــرار مغزها در 
برنامه که جریان ســاز شــده بود، اظهار داشت: برنامه 

ما، یک بخش طنز به نام «ضیاءپدیا» دارد. این بخش 
طنز مثل هنــر کاریکاتور مــى ماند کــه در آن بینى 
بزرگ ترى مى کشند تا خنده دار باشد و ما حرف هایى 
در آن مى زنیم که گرچه دقیق و درست نیست، چون ما 
که اخبار تلویزیون نیســتیم که آمار دقیق بدهیم اما در 

خودش طنز دارد.
ضیاء با بیان اینکه شاید باید در این برنامه آمار دقیق ترى 
ارائه مى شد، گفت:  آمارى که ما ارائه کردیم طنز بود، 
چون این بخش به طور کلى طنز اســت. از روز اول هم 
گفتیم ما یک ویکى پدیا داریــم که به درد نمى خورد و 
مى خواهیم «ضیاءپدیا» راه بیا ندازیم! اسم و فرمت این 
بخش نشان مى دهد که طنز است و موضوعات را جدى 
بررسى نمى کند بلکه با نگاه طنازانه نکاتش را مى گوید 
و به همان اندازه که در مطالب طنز اغراق است، در این 

بخش هم اغراق وجود دارد.
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«پالگر»یک نوع 
بیمارى اســت که در اثر کمبود 
نیاســین (ویتامین B3)به وجود مى آید. 
اولین عالمت بیمارى پالگر، قرمزى پوست 

است.
ویتامین B3 که به نیاسین نیز معروف است، نقش 
اساسى در سالمت پوست، گوارش و روان دارد و از 
عملکرد بیش از 200 آنزیم در بدن حمایت مى کند.

ویتامین B3 یک ویتامین حالل در آب است به این 
معنى که بدن نمى تواند آن را ذخیره کند. از سوى 

دیگر بدن قادر به تولید ویتامین B3 نیست .
گوشت و جایگزین هاى گوشتى مانند سویا غنى 
ترین منابع ویتامین B3 هستند اما افراد مبتال به 
کمبود این ویتامین معموالً به مصرف مکمل این 

ویتامین نیاز دارند.
میزان توصیه شــده مصرف 

ویتامینB3 بسته به سن، جنسیت، اهداف سالمتى 
یا سابقه کمبود ویتامین B متفاوت است. 

طیف گسترده اى از خوراکى ها حاوى نیاسین هستند 
که از جمله آنها مى توان به قارچ، سیب زمینى پخته 
شده، غالت سبوس دار، بلغور جوى دو سر، پنیر خامه 
اى، شیر سویا، همبرگر سویا، تخم کدو تنبل و لوبیا 

چیتى اشاره کرد.
B3 عالئم کمبود ویتامین*

-زخم هاى متقارن در هر دو طرف بدن. 
-درد، تورم و تحریک دهان و یا غشاهاى مخاطى 

مانند مجارى ادرار.
-کمبود شدید این ویتامین همچنین ممکن است 

زبان را به رنگ قرمز درآورد یا متورم کند. 
-درد و سوزش گلو، سینه یا معده از دیگر عالئم این 

بیمارى هستند.
- درد گوارشى، مانند تورم، استفراغ، حالت تهوع، 

اسهال، و یبوست. 
 -پوست تحریک شده 

یا قرمز
-سردرد
-خستگى

-مسائل مربوط به خلق و 
خو مانند اضطراب یا 

افسردگى
-تغییر در تفکر یا 

توانایى تمرکز
-سرگیجه

خون  -گــردش 
ضعیف
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راهکارهاى طبیعى براى 
افزایش اشتها 

تغذیه سالم بدون داشتن اشتهاى کافى نمى تواند مؤثر باشد چراکه ممکن است به اندازه کافى از غذاهاى سالم و مواد مغذى مورد نیاز بدن مصرف نداشته باشید؛ اگر وزن تان مناسب است 
سعى کنید ضمن ورزش اشتهاى خودتان را نیز افزایش دهید.دالیل پایین بودن اشتها مختلف است. نبود اشتها مى تواند به سادگى عوارض جانبى یک دارو باشد و یا مشکلى در وضعیت 

سالمت. در نتیجه اگر متوجه تغییر در اشتها و کاهش ناگهانى وزن خود بودید حتماً با پزشک مشورت کنید. این مى تواند نشانه اى از یک مشکل سالمت پنهان باشد.  گام هایى وجود دارد که 
مى توانید با استفاده از آنها به افزایش اشتهاى خود کمک کنید:

خوردن غذا به همراه دیگران، به افزایش اشتها و باال رفتن مقدار غذایى که مى خورید کمک مى کند. 
همچنین در تحقیقى مشخص شد افراد وقتى با کسى که مقدار زیادى غذا مى خورد غذا مى خورند خود به خود مصرف غذاى خودشان نیز افزایش مى یابد. اگر کسى در 

پى کاهش وزن باشد این تأثیر منفى در نظر گرفته مى شود اما در صورتى که بخواهید وزن اضافه کنید این تأثیر مى تواند کمکتان کند.

دور و بر غذا بودن، درك و پخت آن مى تواند به صورت طبیعى اشتها را تقویت کند. هرچه بیشتر درباره غذاها بدانید مى توانند دلپذیرتر شوند.
یادگیرى درباره غذاها و به دست آوردن تجربه آشپزى مى تواند برخى از سدهایى را که مانع غذا خوردنتان مى شوند را کنار بزنند.

افزایش اطالعات درباره غذا به ویژه مى تواند براى آنهایى که عالقه به آشپزى ندارند و یا تجربه کافى را براى این کار ندارند بسیار مفید باشد.

خوردن طعم هاى مختلف غذاها مى تواند به افزایش اشتها کمک کند. از خوردن غذاهاى بى مزه پرهیز کنید، چون هیچ کارى نمى توانند براى اشتهایتان بکنند.
اضافه کردن طعم جدید به غذا میلتان را به خوردن آن افزایش مى دهد در نتیجه اشتهاى بیشترى خواهید داشت. حتى بوى سبزیجات و چاشنى ها نیز مى تواند به تحریک 

اشتها کمک کند. با اضافه کردن و همچنین تغییر بافت غذا نیز، آن را براى خود جذاب تر کنید.

اگر اشتهایتان کم است و اجازه نمى دهد در یک وعده، غذاى زیادى میل کنید مطمئن شوید هر بار که غذا به دهان مى برید مقدار زیادى کالرى با خود به همراه داشته باشد.
هنگام پخت و پز از کره، لبنیات، گوشت و روغن هاى سالم استفاده کنید. هنگام پخت و پز از شــیر کامل استفاده کنید. کره بادام زمینى را به جاى اینکه خالى بخورید، 

با نان سبوس دار یا موز و سیب میل کنید. اگر به صورت فیزیکى نمى توانید مقدار زیادى غذا میل کنید به جایش نوشیدنى هاى سرشار از کالرى در طول روز بنوشید.

به جاى اینکه سه وعده بزرگ بخورید، در طول روز وعده هاى کوچک تر میل کنید. با این رویکرد مى توانید دریافت کالرى در طول روز را راحت تر کنترل کنید چون سه 
وعده مى تواند فشار باالیى به معده وارد کند و از غذا زده شود. وعده ها و میان وعده هاى کوچک با میزان کالرى باال یکى از بهترین روش هاست.

ورزش یکى از بهترین ابزارها براى کاهش و تثبیت وزن کم شده است، پس چطور مى تواند در افزایش وزن و اشتها نیز تأثیر داشته باشد؟
شاید یک فرد الغر هیچ وقت به ورزش به عنوان ابزارى کمک کننده نگاه نکند. اما به کمک ورزش مى توانید بین کالرى مصرفى و کالرى که دریافت مى کنید تعادل 
ایجاد کنید و همچنین حجم عضالنى خود را افزایش دهید.با این حال حتى اگر به کالس ورزشى هم نروید تنها افزایش فعالیتتان در طول روز مى تواند به افزایش اشتها 

کمک کند.

با دیگران غذا بخورید

تجربه و دانش خود را از پخت و پز افزایش دهید

غذاها را با تغییر دادنشان براى خود جذاب تر کنید

غذاهاى پرکالرى را وارد برنامه خود کنید

در طول روز، میان وعده هاى بیشترى میل کنید

بیشتر ورزش کنید

ال، و یبوست. 
وست تحریک شده

رمز
سردرد
خستگى

مسائل مربوط به خلق و 
مانند اضطراب یا خو

فسردگى
-تغییر در تفکر یا

توانایى تمرکز
-سرگیجه

خون  -گــردش 
ضعیف

بدن به چه مقدار ویتامین B3 نیاز دارد؟

در این مطلب ضمن اشاره به عالیم «کبد چرب»، رژیم غذایى ویژه بر اساس مبانى طب سنتى براى درمان 
کبد چرب ارائه شده است.

کبد چرب مرحله به مرحله رشد مى کند و تظاهرات و عالیم زیر را دارد:
*شکم از ناحیه مرکز درد مى گیرد.
*زبان سفیدرنگ مى شود.

*تعریق و عرق کردن زیاد مى شود.
*دور چشم سیاه مى شود و گاه چشم خارش و سوزش 

دارد.
براى پیشــگیرى و درمان کبد چرب این اقدامات 

الزم است:
از مصــرف روغــن صنعتــى و نباتى به شــدت 
پرهیــز کنیــد و به جــاى آن از روغن هــاى 
طبیعــى ماننــد زیتــون، کنجــد، روغــن ارده 
کنجــد، دنبــه یــا پیــه قلــوه گاه گاو مصــرف

 کنید.
از مصرف آب سرد و نوشیدنى سرد و گازدار بپرهیزید 
مخصوصًا بعد از ورزش و تعریق شدید و نیز ناشتا قبل از 

غذا تا یک ساعت نباید آب بخورید.غذا و حین غذا و بعد از 
بــراى کاهــش عطــش و عدم تمایل بــه آب ســرد، عــرق کاســنى یا عــرق شــاتره یا 
عرق خارشــتر یا عــرق بید و نیــز لیمــو، آبلیمو، میــوه و ســبزیجات تــرش و گس ماننــد خیار، 
کاهو، هویج، ســیب تــرش، هندوانــه، طالبــى، کیــوى، انار ترش، زرشــک و ســماق بیشــتر میل

 کنید.
از غذاهاى سرخ کردنى، سیر داغ، پیازداغ، تنقالت شور و غذاهاى نمک سود مانند ماهى شور، چیپس، پفک، 

یخمک، ترشیجات و سس بپرهیزید.
گوشت ها را به صورت آب پز و کباب شده میل کنید.

گوشت گوساله، مرغ، گوشت فریزرى، سوسیس، کالباس و کنسرو نخورید.
گوشت هاى لطیف و گرم ماننده بره، بوقلمون، شتر، کبوتر، خروس و بز مصرف کنید.

ناشتا یک عدد سیب میل کنید.
شب 14 عدد بادام بخورید؛ بادام را آهسته و پیوسته مانند آدامس چند دقیقه بجوید.

اگر ناهار نخورید، سریع تر درمان مى شوید.

محققان عنوان مى کنند کودکان مبتال به بیمارى التهابى روده با افزایش ریسک ابتال به سرطان 
روبه رو هستند.

به گفته محققان این ریســک تا بزرگسالى ادامه داشــته و حتى ابتال به سرطان هاى 
دستگاه گوارش نیز افزایش مى یابد.

محققان عنوان مى کنند میزان و مدت التهاب مزمن ممکن است مکانیسم اصلى 
تأثیرگذار بر افزایش ریسک سرطان باشد.

 خطر ابتال به ســرطان در ســال اول پس از تشــخیص بیمــارى التهابى روده 
افزایــش یافته و در مدت پنج ســال پــس از پیگیرى، به ویژه براى ســرطان 
هاى دســتگاه گوارش مانند کولــون، روده کوچــک و کبد، همچنــان باقى 

مى ماند.
به گفته محققان، بیمارى مزمن کبدى، کولیت طوالنى مدت و ســابقه خانوادگى 
سرطان، از عوامل پرخطر ابتال به هر نوع سرطان در افراد مبتال به بیمارى التهابى 

روده در دوران کودکى است.

نوشیدن دمنوش ها در فصل هاى پاییز و زمستان بسیار مفید اســت و نقش مؤثرى در پیشگیرى از ابتال به 
بیمارى هاى مختلف دارند.

آویشــن از نظر طب ســنتى 
طبعى گرم و خشــک دارد. 
آویشــن را به صورت تازه یا 
خشک و پودر شــده در انواع 
غذا هــا مصــرف مى کنند. 
دمنوش آویشــن یــا چاى 
آویشــن نوشــیدنى سالمى 
اســت که از َدم کرده آویشن 
تهیه مى شــود. این دمنوش 
حاوى تمامى خواص آویشن 

بوده و بسیار مفید است. 

 خواص دمنوش آویشن
مصرف دمنوش آویشن به هضم غذا، رفع درد شکم و نفخ کمک بسزایى مى کند، همچنین مى توانید ویروس 
ســرماخوردگى را با مصرف دمنوش آویشن ضربه فنى کنید. آویشن ضد ســرفه، خلط آور بوده و در درمان 
برونشیت و آسم مؤثر است. استفاده از دمنوش آویشن، سیاه ســرفه و التهاب دستگاه تنفس فوقانى را رفع 
مى کند. این دمنوش آرام بخش، خواب آور، تقویت کننده حافظه، ضد میگرن، ســردرد و سرگیجه 

است. 
مصرف دمنوش یا چاى آویشن سبب رفع تپش قلب مى شود. اگر دچار درد مفاصل، نقرس، 
ورم مفاصل و سیاتیک هستید دمنوش یا چاى آویشن را بنوشید. حمام آویشن براى مبتالیان 
به دردهاى عضالنى، مفصلى و روماتیسمى مفید است. بخور آویشن براى سفید شدن پوست 

صورت استفاده مى شود همچنین مصرف آویشن براى جلوگیرى از ریزش مو مفید است.

*موارد منع مصرف آویشن
مصرف زیاد آویشن یا عصاره آن در دوران باردارى مى تواند احتمال سقط جنین را افزایش دهد؛ 
بنابراین توصیه شده که خانم هاى حامله از مصرف این گیاه خوددارى کنند. بر اساس تحقیقات 
صورت گرفته مشخص شده است که آویشن مى تواند روند انعقاد خون را به تأخیر بیاندازد، بنابراین 
افرادى که عمل جراحى در پیش دارند، از دو هفته قبل از عمل جراحى نباید آویشن استفاده کنند.

مصرف آویشن به مبتالیان به اختالالت غده تیروئید توصیه نمى شود.
همچنین برخى اشخاص ممکن است به آویشن و فرآورده هاى آن حساسیت داشته باشند، در این 

صورت نباید از این گیاه به صورت خوراکى یا موضعى استفاده کنند.

عالئم کبد چرب چیست 

افزایش خطر ابتال به سرطان در کودکان 
مبتال به التهاب روده

کبد چرب مرحله به مرحله رشد مى کند و تظاهرات و عالیم زیر را دارد
*شکم از ناحیه مرکز درد مى گیرد
*زبان سفیدرنگ مىشود.
*تعریق و عرق کردن
*دور چشم سیاه مى

دارد.
براى پیشــگیرى

الزم است:
از مصــرف روغ
پرهیــز کنیــد
طبیعــى ماننــد
کنجــد، دنبــه ی

 کنید.
از مصرف آب سرد و
مخصوصًا بعد از ورزش

غذا تا یک ساعت نباید آبغذا و حین غذا و بعد از 
بــراى کاهــش عطــش و عدم تمایل بــه آب ســرد، عــر

کنند.
د به تحریک 

ه داشته باشد.
خالى بخورید، 

ز بنوشید.

محققان عنوانمى کنن
روبه رو هستند.

به گفته محقق
دستگاه گوا
محققانع
تأثیرگذار
 خطر ابتال
افزایــش
هاى دس
مى ماند.

به گفته مح
سرطان، از
روده در د

دمنوشى که ویروس سرماخوردگى را 
تار و مار مى کند
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یک روزنامه عربســتانى از احتمــال محرومیت 
پرســپولیس بخاطر درگیرى دســتیار برانکو و 
یکــى از بازیکنان با یک مســئول الهاللى خبر 

داده است.
روزنامه «العاجل» عربســتان با تیترى توهین 
آمیز نوشــت: «گردن تیم فوتبال پرســپولیس 
زیر شمشــیر مجــازات کنفدارســیون فوتبال 
آســیا».  این روزنامه در گزارش این تیتر توضیح 
داده اســت: یکى از دســتیاران برانکو  و یکى از 
بازیکنان تیم ایرانى در بیــن دو نیمه به یکى از 
مســئوالن الهالل حمله ور شــدند. ناظر بازى 
این صحنــه را دیــده و آن را یادداشــت کرده 
اســت و بــدون شــک کنفدراســیون فوتبال 
آســیا تیم ایرانــى را مجــازات و جریمه خواهد

 کرد.

هفدهمین دوره رقابت هاى جام جهانى فوتبال 
نوجوانان از 14 مهــر تا 6 آبــان در هند برگزار 
مى شود. تیم ملى فوتبال ایران با هدایت عباس 
چمنیان در این دوره از رقابت ها حاضر اســت. 
تیم ملى نوجوانان ایران براى چهارمین بار جواز 
حضور در این رقابت ها را کسب کرده است. پیش 
از این در ســال هاى 2001، 2009 و 2013 این 
اتفاق رخ داده بود. ایران با هدایت حمید درخشان 
و على دوستى مهر کوالیفاى شــده بود و دو بار 
هم از مرحله گروهى صعود کرده بود. بازى ها با 
حضور 24 تیم به انجام مى رسد. آسیا (5 نماینده)، 
آفریقــا (4 نماینــده)، کونــکاکاف (4نماینده)، 
آمریکاى جنوبى (4 نماینده)، اقیانوسیه (2نماینده) 

و اروپا (5 نماینده).
شــاگردان چمنیــان در گــروه ســوم بــا تیم 
هــاى آلمــان، کاســتاریکا و گینــه همگروه 
هســتند. آنها براى صعود نه کار سختى دارند و 
نه کار راحتى. یک گروه متوســط که مى تواند 

چالش زا باشد. 
گروه بندى مسابقات:

گروه اول: هند- آمریکا-کلمبیا-غنا
گروه دوم: پاراگوئه-مالى- نیوزلند-ترکیه

گروه سوم: ایران- گینه- آلمان- کاستاریکا
گروه چهارم: کره شمالى-نیجر-برزیل-اسپانیا

گروه پنجــم: هنــدوراس- ژاپن-نیوکالدونیا-
فرانسه

گروه ششم: عراق- مکزیک-شیلى-انگلیس
از هر گروه دو تیم به صورت مستقیم راهى مرحله 
بعدى مى شود و چهار تا از بهترین تیم هاى سوم 
نیز راهى مرحله یک هشــتم نهایى خواهند شد. 
فرمت صعود هم به ترتیب بر اساس تعداد امتیاز، 

تفاضل گل، گل زده و... است. 

 خیز بچه یوزها
 به سوى هند

تالش سعودى ها 
براى محروم کردن 

پرسپولیس

امین منوچهرى براى اولین بار در فصل جارى هفته 
گذشــته به عنوان بازیکن ثابــت در ترکیب اصلى 
تیمش به میدان رفت و تیم نفت توانست با پاس گل 
او سپاهان را شکســت دهد. نفت تهران در سومین 
بازى اش با کادرفنى و بازیکنان جدیدش توانست 
سپاهان را با یک گل مغلوب کند و امین منوچهرى 
با پاس گلى که داد یکــى از بهترین هاى تیمش در 

کسب این 3 امتیاز بود. 
این مهاجم درباره بازى هفته گذشــته تیمش برابر 
ســپاهان گفت:  بازى خوبى بود، بــه هر حال تیم 
سپاهان ثابت شده است و هرچقدر هم مشکل داشته 
باشد باز تیم خوبى است و همیشه بازیکنان خوب را 
جذب مى کند. قبل تر هم مقابل پرسپولیس بازى 
خوبى انجام داده بودند. به نظرم وقتى ما مى توانیم 
آنها را شکســت بدهیم قطعًا از آنهــا بهتر و یکدل 
تر بودیم و بیشــتر از آنها تــالش کردیم و زحمت 
کشــیدیم. این کمترین کارى بود که مى توانستیم 
در پاســخ به زحمات و تالش هاى آقاى کریمى در 
طول سه هفته، انجام بدهیم و بیشتر مى توانستیم 
پاسخ دوست داشتنمان را در زمین به اثبات برسانیم.  
 منوچهرى که سابقه بازى در سپاهان را دارد، در بازى 
با سپاهان از سوى هواداران اصفهانى مورد تشویق 
قرار گرفت. خودش در این بــاره گفت: از هواداران 

سپاهان تشکر مى کنم که قبل از بازى من 
را مورد لطف خودشان قرار دادند 

و نشان دادند که فوتبال 
را مى فهمنــد. با 

سلیقگى  کج 
بــى  مر

قى  تفا ا
اى  بر

من رخ داد که یکسال فوتبالم درگیر کج سلیقگى شد. 
من زمانى که به سپاهان آمدم سه چهارپاس گل دادم 
و گل زدم و واقعاً فکرش را نمى کردم که اینطور شود 
و تمام پیشنهاداتم را رد کردم تا قراردادم را با سپاهان 
تمدید کنم که حاال بماند سرمربى وقت آمد و شرایط 
سختى برایم پیش آمد. سپاهانى ها نشان دادند که 
تماشاگران فهیمى هستند. درباره ضدفوتبالم باید 
بگویم که اگر آنها خودشــان نیاز به امتیاز داشتند و 
چنین رفتارى را انجام مــى دادند، ما باید از گلى که 
زده بودیم دفاع مى کردیم و یک اتفاق طبیعى است 
و همه جاى دنیا همین است و هرکس دیگرى بود 

براى حفظ آن 3 امتیاز دست به هر کارى مى زد. 

بخاطر سپاهان بخاطر سپاهان 
پیشنهاداتم را رد کردمپیشنهاداتم را رد کردم

بهاره حیاتى 

سروش صحت هنرمند مطرح کشورمان که از هواداران 
باشگاه سپاهان است پیش تر در یک گفتگوى مفصل با 
نصف جهان از عالیق خود به فوتبال و سپاهان گفته بود. 
وى این بار در گفتگویى دیگر با ما نشان داد که حسابى 
از نتایج اخیر زردپوشــان کالفه است و از آنها خواسته تا 
از بازى با اعصاب هواداران این تیم دســت بردارند. این 

گفتگو را با هم مى خوانیم.
آقاى صحت! نتایج ایــن روزهاى 

سپاهان را پیگیرى مى کنید؟
بله و متأســفانه هر چقدر منتظر هفته بعد براى جبران 
هستیم ظاهراً هیچ جبرانى در کار نیست و سپاهانى ها 
نمى خواهند از روند نتایج دور از شأن خود فاصله بگیرند.

یعنى به تیم امسال نمى توان امیدوار 
بود؟

به هر حال ما همه امیدواریم کــه ورق برگردد. ولى این 
سومین فصلى است که ســپاهان دارد نتایج عجیب و 
غریب خود را تکرار مى کند و واقعًا نمى دانم مشکل این 
تیم چیست که اینگونه بر روى روند ناکامى قرار دارد. شما 
نگاه کنید این تیم در گام اول با جــام حذفى وداع کرد. 
در لیگ نتایج خیلى بدى گرفــت و کامًال پایین جدول 
اســت. واقعًا این نتیجه گیرى ها حسابى روى اعصاب 
ما و هواداران اســت و همه دوستداران این تیم را کالفه 
و عصبانى کرده، من بارها گفته ام که هر ســال انتظار 
قهرمانى نداریم ولى حداقل شخصیت بزرگ تیم را باید 
پاس داشت و اجازه نداد که نتایج دور از شأن اینقدر براى 

این تیم اتفاق بیافتد.
فکر مى کنید امسال چه آینده اى در 

انتظار سپاهانى ها خواهد بود؟
ببینید! با ادامه این روند دیگر کســى از سپاهان حساب 
نخواهد برد و این تیم به یک تیم معمولى و متوسط تبدیل 
مى شود. هر چقدر این تیم به باخت عادت کند  خطرناك 
است و بازیکنان سپاهان ظاهراً در جریان نیستند که به 
عضویت چه تیمى در آمده اند. به هر حال بازى و عضویت 
در ســپاهان با خیلى از تیم هاى  معمولــى دیگر فرق
 مى کند و بازیکنان این تیم باید ده برابر بیشــتر از سایر 

تیم ها در سپاهان تالش کنند.
یعنى معتقدید بازیکنان این تیم از دل 

و جان بازى نمى کنند؟
حاال اینطور نگوییــم ولى تالش و مبــارزه آنها در حد 
نام سپاهان نیســت. ببینید! من خیلى فوتبالى نیستم و 
از مسائل فنى ســر در نمى آورم ولى در برخى بازى ها 
احســاس مى کنم که باید جنگندگى بازیکنان سپاهان 
براى نتیجه گیرى خیلى بیشتر از آن چیزى باشد که ما 

مى بینیم. بازیکنانى که به تازگى به عضویت این تیم در 
آمده اند باید توجه داشته  باشند که به دلیل کیفیت هاى 
خوب قبلشان توسط ســپاهان به همکارى دعوت شده 
اند و حداقل انتظار، نشــان دادن همان کیفیت هاست، 
همچنین باید بدانند که در حال حاضر در پر افتخارترین 
تیم لیگ برتر ایران هســتند و قرار نیست این تیم با هر 
نتیجه اى کنــار بیاید. خالصه این روزها ســپاهانى ها 
حســابى هواداران خود را ناراحت کرده اند و باید هر چه 

سریع تر از این روند فاصله بگیرند.
از کرانچار انتظار این نتایج را نه شما 
و نه سایر هواداران نداشتید. درست 

است؟
بله! البته ما هنوز هم کرانچار را مربى بزرگى مى دانیم و 
واقعاً زیاد نمى دانم که مشکل چیست که این نتایج بد به 
دست آمده است. به هر حال کرانچار مربى خوبى است 
ولى قطعًا او هم در نتایج نامطلوب این روزهاى سپاهان 
مقصر است و باید هر چه سریع تر  اشکاالت خود و تیمش 
را برطرف کند. من خودم دوست ندارم این مربى جنتلمن 
از ســپاهان اخراج شود و امیدواریم شــرایط به سمت و 
سویى برود که در نهایت سپاهان با همین کرانچار اوج 

بگیرد.
بازى سپاهان- پرسپولیس را دیدید؟
بله، این بازى را از تلویزیون دیدیم و حسابى هم با رفقاى 
پرسپولیســى در مورد آن کرى خوانى داشتیم. ُخب من 
وقتى دیدم که این همه هوادار سپاهانى به ورزشگاه نقش 
جهان رفته اند بسیار خوشــحال شدم. چون سپاهان در 
هفته هاى قبل از دیدار با  پرسپولیس نتایج خیلى بدى در 
لیگ برتر گرفته بود و از جام حذفى هم حذف شده بود و 
احساس این بود که سپاهانى ها از این دیدار آنطور که باید 
و شاید استقبال نکنند. ولى خدا را شکر هواداران حسابى 
آبرودارى کردند و بازى خوب ســپاهان در نیمه دوم هم 
فکر مى کنم به علت فشار و حمایت هواداران بود. خدا را 
شکر که آن بازى در دقایق پایانى مساوى شد و هواداران  
ناراحت به خانه نرفتند. من فکر مى کنم ســپاهان حتى 
مى توانست در آن دیدار پیروز باشــد. واقعًا سئوال من 
از بازیکنان و کادر فنى ســپاهان این اســت که چرا در 
ســایر بازى ها مدل نیمه دوم بازى با پرسپولیس بازى 
نمى کنند. تعجب مى کنم که ســپاهان مــى تواند به 
آن خوبى بازى کند ولى در اینجاى جــدول با نتایجى 

فاجعه آمیز قرار دارد.
 به نظرتان رویکرد هواداران سپاهان 

در این مقطع چه باید باشد؟
باید کامًال به آنها حق داد که عصبانى باشــند و به تیم و 
باشگاه انتقاد کنند. باید به انتقادات و اعتراض هاى آنها 
گوش داد و نقدهایى که منطقى اســت توسط باشگاه 

براى ایجاد یک روند رو به رشد براى موفقیت مورد توجه 
قرار گیرد و عملیاتى شود. هواداران تا حاال خوب حمایت 
کرده اند. به نظر من در کنار گالیه هایى که دارند باز هم 
صبورى و حمایت کنند، چرا که مثًال تغییر ســرمربى در 
این مقطع نمى تواند کمکى به سپاهان بکند و شاید حتى 
شرایط بدتر هم بشود. تأکید مى کنم که باشگاه باید به 
انتقادات هواداران و سایر کارشناسان دلسوز گوش دهد 
و با انجام تحوالتى شرایط را براى نتیجه گیرى عوض 
کند. باید هر چه زودتر سپاهان از این روزها فاصله بگیرد 

و بیش از این روى اعصاب نباشد!
آن روزهایــى که ســپاهان در اوج 
قدرت بود، هت تریک قهرمانى مى 
کرد، مرتباً صدرنشین بود و هر فصل 
مدعى شماره یک قهرمانى بود فکر 
مى کردید که یک روز دچار این ایام 

تلخ شود؟
ُخب روزهاى تلخ و شیرین براى هر فرد و مجموعه اى 
وجود دارد و طبیعى است ولى راستش را بخواهید در مورد 
سپاهان فکر نمى کردم که به یک باره اینجورى بشود و 
تیمى که این همه جام و قهرمانى داشــته به این روز در 
بیاید. خود من دوست دارم که تیمى که طرفدار آن هستم 
مرتبًا قهرمان شود، هرچند این احساس منطقى نیست و 
اگر قرار باشد فقط یک تیم قهرمان شود دیگر فوتبال بى 
معنا مى شود، ولى این احساس من است. به هر حال اگر 
قرار است هر سال سپاهان قهرمان نشود، حداقل نتایجى 
بگیرد که همچنان براى لیگ ایران تیمى ترســناك و 
مدعى باشــد نه آنکه اینقدر ببازد که دیگر تیم ها هیچ 
هراسى از مصاف باسپاهان نداشته باشند و کم کم این 
تیم در لیگ ایران یک تیم معمولى و متوسط قلمداد شود 

و یک لقمه راحت براى رقبا باشد.
ممنون جناب صحت! صحبت هاى 

پایانى تان در این گفتگو را بشنویم.
من دوست دارم که سپاهان هر چه سریع تر خود را جمع 
و جور کند و به شرایط ایده آلى برسد. با اتفاقاتى که افتاده 
شاید خیلى منطقى نباشد که از این تیم براى این فصل 
انتظار قهرمانى داشــته باشیم ولى از ســپاهانى ها مى 
خواهیم که هر چه سریع تر بلند شوند و به رده هاى باالى 
جدول صعود کنند و حداقل براى کسب سهمیه حسابى 
مبارزه و تالش کنند. من واقعًا دلم براى آن سال هایى 
که ســپاهان با کاپیتان خود محرم نویدکیا بارها و 9 بار 
جام هــاى قهرمانى متعــددى را باالى ســر برد تنگ 
شده اســت و براى تکرار آن روزها و ســر دادن دوباره 
شعار «ما ســپاهانیم و حاالحاال قهرمان» روز شمارى

 مى کنم. 

نتایج سپاهانى ها نتایج سپاهانى ها 
حسابى روى اعصاب استحسابى روى اعصاب است

سروش صحت در گفتگو با نصف جهان:

پرسپولیس شانسى براى بازگشت به لیگ قهرمانان 
آسیا ندارد و این موضوع بیشتر از آنکه به بدبینى ربط 
پیدا کند، متعلق به واقعگرایى است. قرمزها در مرحله 
گروهى، دو نمایش بى نقص را در جدال با الهالل 
پشت سر گذاشتند و در هر دو مسابقه، مى توانستند 
حریف را از پیش رو بردارند اما در 90 دقیقه اول از 
مسابقه نیمه نهایى، نه پرسپولیس، آن تیم مستحکم 
و کم اشتباه بازى هاى دور گروهى بود و نه الهالل 
به اندازه آن جدال ها آسیب پذیر به نظر مى رسید. در 
دوئلى که به زودى شــکل خواهد گرفت، محمد 
انصارى، سیدجالل حســینى و کمال کامیابى نیا 

به تیم برمى گردنــد اما آیا 
تشکیل این مثلث دفاعى 
براى خلق یک بازگشــت 
فرازمینــى کافــى خواهد 
بود؟  تیم برانکو مى تواند در 
مسابقه برگشت، بهتر دفاع 
کنــد و مضحکــه دفاعى 
دیدار رفت را به فراموشــى 
بســپارد اما آنهــا در کنار 
بسته نگهداشتن دروازه در 
مقابل ضدحمله هاى سریع و 

مرگبار الهالل، باید چهار گل به رقیب بزنند تا مسابقه 
به وقت هاى اضافه کشیده شود. سئوال اینجاست 
پرسپولیس در چند مســابقه از این فصل توانسته 

بیشتر از سه گل وارد دروازه تیم هاى حریف کند؟ 
اگر میزبانى قرمزهاى ایرانى از آبى هاى سعودى 
در ورزشگاه آزادى اتفاق مى افتاد، کورسوى امیدى 
براى پرسپولیس وجود داشت اما جماعتى پیش تر 
با رفتارهایى نابخردانه این شانس را از تیم پروفسور 

گرفته اند.
تصاویر تلویزیون ایران از بازى بزرگ پرسپولیس، 
پر از صحنه هاى آهســته بود تا آنچه روى سکوها 
مى گذرد، در جریان تماشاى تلویزیونى بازى دیده 
نشود اما هیچکدام از قیچى به دست ها در شبکه 3 

نمى توانستند ســرور و هلهله را از سکوهاى آبى و 
بهت و بغض را از سکوهاى قرمز بگیرند. پرسپولیس 
آماده چنین رقابتى نبود. پرچم سفیدش را توى هوا 
تکان داد و از یکجایى به بعد، به تماشــا و تحسین 
سرعت و ظرافت حریف نشســت. قهرمان ایران 
در ابوظبى خرد شد و حرف زدن از معجزه، چیزى 
از بار سنگین این شکســت کم نمى کند. البته که 
فوتبال، خود معجزه اســت و امیدوارى تا آخرین 
ثانیه در فوتبال، دیوانگى نیست اما این رؤیافروشى، 
عاقبتى به جز سرخوردگى دوباره هوادارها نخواهد 
داشت. کار پرسپولیس در آسیا تمام شده و این، یک 
برش تلخ از حقیقت

 است.
براى احتمال بازگشت 
قرمزها، بارســلونا را 
مثال مى زنند اما تنها 
شباهت ســتاره هاى 
ســرخپوش به نوابغ 
ســاکن کاتالونیــا، 
پورشه هاى شان است. 
آنچه «ریمونتادا»ى 
تاریخــى بلوگرانــا 
را رقــم زد، معجزه اى بــود که به نــدرت اتفاق 
مى افتــد و به همین دلیــل، اســمش را معجزه 
گذاشــته اند. حتى خود بارســلونا در مســابقه با 
یــووه، نتوانســت چنیــن بازگشــتى را ممکن 
کند. مثال دیگر، مسابقه فراموش نشدنى پرسپولیس 
با آلیماست، اما نه عربســتان، قزاقستان است و نه 
الهالل ، کوچک ترین شباهتى به آلیما دارد. بازى، 
تمام شده و تیم برانکو، باید به حضور مقتدرانه تر در 
فصل بعدى لیگ قهرمانان آسیا فکر کند. با تیمى که 
ذهنیت آماده تر و قدرت بیشترى دارد. تیمى که به 
سرعت تسلیم نمى شود. این جنگ براى پرسپولیس 
تمام شــده اما براى جنگیدن، نقطــه پایان وجود 

ندارد.

الهالل، آلیما نیست 

امین منوچهرى:امین منوچهرى:

توحید محمدى، مدیر ورزشگاه یادگار امام (ره) قم اظهار 
داشت: این ورزشگاه متعلق به اداره کل ورزش و جوانان 
استان قم اســت اما متأســفانه این هماهنگى ها بدون 
اطالع اداره کل و مدیریت مجموعه یــادگار امام(ره) 
انجام مى شود، اینکه این هماهنگى ها توسط چه کسى و 

با چه هدفى صورت مى گیرد، جاى سئوال است.
وى خاطرنشــان کرد: اردیبهشــت ماه امسال هم که 
بازى پلى آف تیم هاى دســته دومى شــاهین بوشهر و 
برق جدید شــیراز در ورزشــگاه یادگار امام(ره) قم به 
انجام رسید، بدون هماهنگى اداره کل ورزش و جوانان 
بود اما زمانى مطلع شــدیم که در عمل انجام شده قرار

 گرفته بودیم.

محمدى ابــراز کرد: آن زمان مبلــغ 11 میلیون تومان 
بابت برگزارى این بازى توسط سازمان لیگ به حساب 
هیئت فوتبال استان قم واریز شــد اما نمى دانیم وقتى 
ورزشــگاه یادگار امام(ره) متعلق به اداره کل ورزش و 
جوانان اســت و زحمات و هزینه هاى سنگین آن را ما 
به دوش مى کشــیم، این پول چرا باید به حساب هیئت 
فوتبال قم برود و ما همچنان نمى دانیم این پول به جاى 
هزینه در ورزشگاه یادگار امام(ره) کجا و براى چه هزینه

 شده است؟
وى تصریــح کرد: چه کســى یا چه کســانى میزبانى 
ورزشــگاه یادگار امام(ره) قم از بازى هاى ذوب آهن را 
قول داده اند؟ چه کسى گفته که بازى هاى ذوب آهن در 

قم براى آنها یک چهارم هزینه هاى بازى در نقش جهان 
را دارد؟ قول و قرارهاى پشت پرده بر سر مبلغ برگزارى 
بازى هاى ذوب آهن در قم را چه کسى انجام مى دهد؟ 
اینها همه سئواالتى است که امیدوارم پاسخ آنها زودتر 

به اطالع اذهان عمومى برسد.
وى در پایــان تأکید کــرد: اگر قرار باشــد بازى هاى 
ذوب آهن در قم برگزار شــود، کمتر از دو ماه دیگر باید 
یک میلیارد تومان براى احیاى دوباره چمن ورزشــگاه 
هزینه کنیم، چون این زمین کشش بازى هاى همزمان 
صبا و ذوب آهن را ندارد، ضمن اینکه هم امکانات کافى 
نیســت و هم شــرایط آب و هوایى قم اجازه نگهدارى 

مطلوب از زمین چمن را نمى دهد.

 تکذیب برگزاري بازي هاي ذوب آهن در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
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آنها را شکســت بدهیم قطعًا از آنهــا بهتر و یکدل 
تر بودیم و بیشــتر از آنها تــالش کردیم و زحمت 
کشــیدیم. این کمترین کارى بود که مى توانستیم 
در پاســخ به زحمات و تالش هاى آقاى کریمى در 
طول سه هفته، انجام بدهیم و بیشتر مى توانستیم 
اثبات برسانیم. زمین به پاسخدوست داشتنمان را در
در بازى  منوچهرى که سابقه بازى درسپاهان را دارد،

با سپاهان از سوى هواداران اصفهانى مورد تشویق 
قرار گرفت. خودش در این بــاره گفت: از هواداران 

نننننننننمن من سپاهان تشکر مى کنم که قبل از بازى
ددند را مورد لطف خودشان قرار دا

و نشان دادند که فوتبال 
را مى فهمنــد. با 

سلیقگى  کج 
بــى  مر

قى  تفا ا
اى  بر
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 ســایت clubworldranking جدیدترین 
رده بندى سرمربیان باشگاهى جهان را اعالم کرد 
که «برانکو ایونکوویچ»، سرمربى پرسپولیس با 
سه پله صعود به رده 164 جهان رسید. او کماکان 
برترین مربى باشــگاهى ایران در این رده بندى 
اســت. علیرضا منصوریان، ســرمربى مستعفى 
استقالل نیز با چهار پله سقوط در رده 194 جهان 

قرار گرفته است.

نصف جهان  چند ماه پیــش در روزنامه نصف جهان در 
گزارشى به بررسى زندگى و افتخارات محمد برزمهرى، 
گلر اسطوره اى باشگاه ســپاهان قبل از انقالب و جام 
تخت جمشــید پرداختیم. گزارش آن روز نصف جهان 
مورد استقبال قرار گرفت و خود برزمهرى و خانواده اش 
در تماس با روزنامه از توجه نصف جهان به پیشکسوتان 
قدردانى کردند. حاال به همت یکى از همکاران مان که 
با ورزشى نویسان قدیمى ایران که در مجالتى همچون 
کیهان ورزشــى و دنیاى ورزش همــکارى مى کردند 
در ارتباط اســت، متن صمیمانه دیگرى در وصف این 
گلر رؤیایى فوتبال اصفهان نگاشــته شده است. مردى 
که ناصر حجازى از او به عنــوان یکى از دالیل عالقه 
مندى خود به پست دروازه بانى نام مى برد قطعًا شایسته 
بهترین ستایش هاست و باید بیش از اینها  مورد توجه 
قرار بگیرد. این مطلب در وصف «لئو یاشــیِن» فوتبال 

ایران را از دست ندهید.
 همیشه جزو سئواالت اساسى من از دهه چهلى ها بود 
که بپرسم شــما چطور در ایرون از تیم آرارات پنج گل 
خوردید و در آخر بازى، گلرتان ســتاره زمین شد؟ این 
همیشــه در مغزم بوده چگونه ممکن است در بازِى 5 
بر صفر باخته، خبرنگاران روسى ســرگلر تیم بازنده را 
به سر شیر تشبیه کنند؟ مثل همان کارى که در همان 
سال 1344 کردند و گلر تیم شاهین، محمدآقا برزمهرى 
از اصفهان را از آن روز ملقب به «یاشــین» کردند که 
اســطوره اى تریــن دروازه بان تاریــخ فوتبال جهان

 بود. مجســم کن پنج گل خورده تازه، اگر اینها را نمى 
خورد چى؟ اما بعد از بازگشــت تیم به کشــور، حسین 
کالنى براى خبرنــگاران ایرانى تعریف کرد که «در آن 
روز خوفناك که از قضا باران شرشر مى بارید و بازى در 
حضور 12 هزار نفر تماشــاچى زیر نور چراغ هم برگزار 
مى شــد، ممدآقا اگر نبود ما 20 تا گل مى خوردیم بى 
حرف پیش». اما برزمهرى چنان درخشــید و راه به راه
 فرصت هاى طالیى آنها را ســوزاند کــه با وجود پنج 
گل خورده لقب یاشــین افســانه اى را از آن خود کرد. 
یک یاشــین ایرانى که حداقل 15 فرصت مسلّم گل را 
یک تنه از حریف گرفت و درخشــید. آن روزها از خودم 
مى پرســیدم مگر این چه جور بازى بــوده که حریف 
20 تا موقعیت مسلّم داشــته. پس ده بازیکن دیگر ما 
در آن بازى چه مى کــرده اند؟ میهمانــى رفته بودند

 آیا؟
این همان بازى معروف سال 1344 است که تیم شاهین 
تهران از سوى فدراسیون فوتبال کشور شوروى دعوت 
به برگزارى بازى دوستانه شد و چون تیم اصلى شاهین 
مشغول برگزارى مسابقات داخلى باشگاهى تهران بود، 
تیم منتخبى از شاهینى هاى سراسر کشور به شوروى 
رفتند و از قضا محمدخان برزمهرى نیز گلر فیکس آن 
تیم شد. تیمى متشــکل از جوانان تازه به دوران رسیده 
اى مثل حســین کالنى و جعفرآقا دیپلمات (کاشــان) 
و اصغر آقاى شرفى که روانه روســیه شدند و در بازى 
دوم به مصاف تیم آرارات ارمنستان رفتند . تازه از آنجا 
بود که شــانس اش زد و پنج گل خورد و تبدیل شد به 

یاشین آسیا! 
گلرى کــه شــمایلى در حد رســتم داشــت و با آن 
پیراهــن مشــکى و کاله کپــى و چشــم و ابــروى 
مشــکى، بــه درد فیلم هاى ســینمایى نئورئالیســم 
ایتالیایى مى خــورد که آدم تخمه بکشــند و نگاهش

 کند. 
برزمهرى مثل خیلــى از قهرمانان قدیمــى ما متولد 

«اولین روز فروردین» اســت. (ســال 1319). حاضرم 
صد نفر را بشــمرم که اول فروردین به دنیا نیامدند اما 
در سجل احوالشان تاریخ تولدشان را نوشته اند «1/1». 
اولین بار آقاى حریرى بنیانگذار شــریف کلوپ شاهین 
اصفهان و ســپاهان بود که او را در 17 ســالگى به تیم 
جوانان شاهین کشاند. آنها همیشــه تیم اول اصفهان 
بودند. در سال 1342 استخوان بندى همین تیم شاهین 
بود که به عنوان منتخب اصفهان به قهرمانى کشــور 
رفت و در فینال با تیم منتخب تهران یک – یک کرد و 
جام را آورد اصفهان. برزمهرى آن روز هم با آن کاله و 
پیراهن معروف خود در دل هواداران جاى خاصى را براى 
خود ســاخته و پرداخته کرد. او تمام توپ ها را گرفت و 
موى دماغ حریف شد و نگذاشت دسته نور چشمى هاى 
تهران که مرکب از تمام ملى پوشــان شاهین و تاج و 
دارایى بودند قهرمان شوند. باالخره فدراسیون تصمیم 
گرفت که بدون احتساب امتیاز تیم پایتخت، اصفهان را 
قهرمان معرفى کند و آن روز که تیم با در دست داشتن 
جام فیروزى به اصفهان برگشت زیر سى و سه پل قیامت 
بود. بالفاصله دعوتنامه اى از دکتر اکرامى دریافت کرد 
که چون بازى هاى درخشــان برزمهرى را در قهرمانى 
کشــور دیده، بیاید تهران و به عضویت شاهین درآید. 
انگار که دنیــا را دادند به محمدآقــا برزمهرى، کارمند 
ارشــد گمرکات . آن روزها شــاهین آنقدر بزرگ بود 
که حضور در آن آرزوى هر ســتاره اى بود. مخصوصًا

 شهرستانى ها. سر همین بود 
که اندکى بعــد وقتى محمد 
برزمهــرى را آقاى فکرى که 
تیم ملى را آمــاده حضور در 
المپیک توکیو مى کرد، دعوت 
کرد تیم ملى، همــاى اقبال 
بر دوش اش نشســته بود. اما 
مســئله این بود که چه کسى 
مى توانست از روى جسد عزیز 
«اصل کارى» بگذرد و چنگ 
بیاندازد به قباله دروازه تیم ملى 
و از آن محافظــت کند؟ کى 

مى توانست؟ 
ســال 44 بعد از بازگشت تیم 
شاهین از سفر معروف شوروى 
و آن درخشــش برزمهرى و 
ملقب شدندش به یاشین، تازه 
شاهینى ها داشتند در آنها پرواز 
مى کردند که خبر شوم رسید: 
«کلوپ شاهین منحل شد». 
دل تمام شاهینى هاى سراسر 
ایران شکســت و خون شد. 
ناامید و یأس چنان در اردوى 
شاهینى ها سایه گسترده بود 

که خیلى هایشــان از فوتبال دلزده شدند. محمدآقا نیز 
چندسالى از فوتبال دور ماند، خوشبختانه استاد حریرى 
(بنیانگذار شاهین اصفهان) به فکر انتخاب جایگزینى 
بر حق براى شاهین افتاد و ســپاهان متولد شد.  همان 
سپاهانى که یکسال بعد به کاپیتانى برزمهرى قهرمان 
اصفهان شد. تیم پیشرو و پیشگام  از اوایل دهه 50 بود 
که جمع اصفهانى هاى مخوف تشکیل شد و بازى هاى 
داغشان در دل مسابقات شهرى، جمعیت را کشاند به باغ 
همایون.  مربعى که به ویژه دربى اش میان ذوب آهن و 
سپاهان کلى تماشاچى به میدان مى کشاند و بازار کل 

کل رندها را تکمیل مى کرد.
سال 52 بود که برزمهرى و رفقا سپاهان را آوردند تخت 
جمشید. بازى صعود را ســپاهانى ها در جهنم اهواز به 
مصاف گمرك اهواز رفتنــد و در حالى که نتیجه 2-2 
بود بازى به پنالتى کشیده شد و به لطف رفلکس هاى 
محمدآقا سپاهان صعود کرد. از عجایب روزگار در این 
دیدار حیثیتى، یکى از پنالتى زن ها  هم خود برزمهرى  
بود که نامش را رسانه ها گذاشــتند «اولین گلر پنالتى 
زن». او در دوره هاى دوم و ســوم جام تخت جمشــید 
نیز پشتوانه تیمش سپاهان بود. آن سال ها ستاره هاى 
جوان در حال پرورش بودند مثل دوکچى، یزدخواستى، 
مختار، تابش، کبیریان و همینطور علیرضا خان رحیمى. 
شاید تنها عکسى که حاکى از اعتراض این گلر همیشه 
شاهینى به داور در طول عمر بازیگرى اش باشد همان 
عکس کذایى کیهان ورزشــى بود در آبان ســال 53 
که سپاهان در زمین پاســارگاد (ورزشگاه اختصاصى 
پرسپولیس) به مصاف سرخپوشان رفت و داور انگلیسى 
صداى کاپیتان برزمهرى را درآورد. او در آن تصویر سیاه 
سفید رسمًا دارد از دســت داور گریه مى کند و محمود 
یاورى دســت هایش را گرفته که دعوت به آرامشش 
کند. اگرچه آن بازى را به پرسپولیســى هــا باختند اما 
در عوض یاران محمدآقا در ورزشــگاه باغ همایون تیم 
تاج را در هفتــه نوزدهم جام دوم و هفتــه یازدهم جام 
سوم تخت جمشید از پا درآورند. روزنامه هاى بریده آن 
سال ها هنوز هست که با تک 
گل حمید ندیمیان، تاج را سر 
بریدند و جالب آنکه آن موقع 
«رایکوف» مربى تــاج بود. 
همان رایکوفى که دو فصل 
بعد، با آن قرارداد ســنگین و 
رنگین به سپاهان رفت و وقتى 
این تیم را در میانه هاى فصل 
ترك کرد و سپاهان در آستانه 
فروپاشى قرار گرفت، این تنها 
محمدآقا برزمهــرى بود که 
توانست تیم از هم پاشیده را 

جمع کند. 
ســال ها بعد، وقتــى پرویز 
دهــدارى ســکان هدایت 
تیم ملى را بــه عهده گرفت، 
برزمهــرى را مربــى دروازه 
بان هایش کرد و این نشــان 
مى داد که شاهینى ها هواى 
هــم را دارنــد. برزمهرى در 
آن تیم روى احمــد عابدزاده 
تأثیــر بســیارى گذاشــت. 
ببیــن روزگارى مــا چــه

 دروازه بــان هایى داشــتیم 
. فقط در همیــن اصفهان، سلســله اى متشــکل از 
برزمهــرى، کربکنــدى، علیرضــا ریاضــات و احمد 
عابدزاده از دروازه هــاى تیم ملى دفــاع کردند. انگار 
کــه از حریــم ســرزمین مــادى محافظــت کنند. 
نگذاشــتند احدى به تورشــان به چشــم خیانت نگاه 
کنــد. دیگر ایــن خــط تولید کــور شــد و اصفهان 
اش تــورى  قفــس  بــراى  بومــى  نگهبــان 

 ندارد. مگر چه اتفاقى افتاده که این قحطى آمده؟ یاشین 
ما کجا رفت؟ چرا اصفهان دیگر گلرهاى بزرگ تربیت 

نمى کند؟

 چرا اصفهان دیگر چرا اصفهان دیگر
 «یاشین» تولید نمى کند؟! «یاشین» تولید نمى کند؟!

محمد برزمهرى! تو شایسته بهترین ستایش ها هستى

فیفا به طور رســمى مجوز بازى «کنســتانتین 
رائو ش»، مدافع دورگه تیم ملى فوتبال روســیه 

براى رویارویى با ایران را صادر کرد. 
 به گزارش خبرگــزارى ها و به نقــل از روزنامه 
«ریانووستى» روســیه، کمیته تعیین وضعیت 
فدراســیون جهانى فوتبال (فیفــا) به صورت 
رسمى اجازه بازى کنستانتین رائوش، مدافع تیم 
فوتبال باشگاه اف ســى کلن در ترکیب تیم ملى 

روسیه را صادر کرد.
رائوش که ملیت هاى آلمانى و روسى را دارد پیش 
از این در ترکیب تیم ملى روسیه در بازى دوستانه 
برابر باشگاه دینامو مسکو به میدان رفت اما اولین 
بازى او برابر تیم هــاى بین المللى در دیدارهاى 
تدارکاتى پیش روى روس هــا برابر کره جنوبى 
و ایران خواهند بود. رائــوش در ترکیب تیم ملى 
فوتبال جوانان آلمان هم بازى کرده اســت و به 
همین  دلیل فدراســیون فوتبال روســیه مجبور 
شد تا براى بهره مندى از این بازیکن مجوز فیفا 

را دریافت کند.
تیم هاى ملى فوتبال روسیه و ایران 18 مهر ماه 
سال جارى در ورزشــگاه کازان، مرکز جمهورى 

تاتارستان به مصاف هم مى روند.

ناامیدى سراســر پرســپولیس را گرفته است. 
این تیــم را طوفان زده. باخت بــا اختالف چهار 
گل در ابوظبى و حاشــیه هاى این روزهاى تیم 
طورى اســت که جمع کردنش را خیلى سخت 
مى کند اما انگار خیلى ها منتظر چنین نتیجه اى
 بودند. خیلى از پیشکســوتانى که تا همین چند 
روز  قبل مدام تعریف مى کردند، حاال تیم را به باد 

انتقاد گرفته اند.
یکى از بزرگ ترین شــان اما على پروین است. 
تا روز قبل از بازى مدام از قهرمانى تیم ســخن
مــى گفــت امــا حــاال همــان تیمــى که
 ســتایش اش مــى کــرد، دوباره شــده تیمى 
متشکل از کیلوهاى اضافه که فقط در زمین راه 
مى رفتند. شــاید همه بتوانند از تیم انتقاد کنند 
اما براى مردى که جایگاهــش براى هواداران، 
جایگاه سلطانى است، چنین مثل همه حرف زدن 
زیبنده نیست. اوست که باید امروز روحیه را به کل 
تیم برگرداند. همین که کورســویى از امید مانده 
باشد هم او باید براى آن کورســو، تیم را متحد 
کند. نه اینکه على آقا قبــل از همه با یک غوره

 سردى اش کند.

سلطان پرسپولیس! 
چرا با یک غوره 
سردى مى کنید؟

 «کنستانتین رائو ش» 
مقابل ایران بازى مى کند

«میک مک درموت» خیلى امید دارد در استقالل 
تبدیل به یک سرمربى شود. او را حتماً خیلى خوب 
مى شناسید. اولین بار پایش را کارلوس کى روش 
به ایران باز کرد. در بدو ورودش. میک طورى ملى 
پوشان پا به سن گذاشته تیم 2013 ملى را تمرین 

مى داد که مى پرستیدندش.
این مربى اما با پیشــنهادى اغوا کننده خیلى زود 
کى روش و ایــران را ول کرد و رفت النصر. جایى 
که شد دســتیار «والتر زنگا». او فوتبال را خیلى 
خوب مى فهمید. یک بدنساز صرف نبود و کارش 
در حقیقت تحویل دادن تیم به سرمربى در بهترین 
حالت بدنى بــود. در اوج انگیزه. میک در النصر با 
«اسون گوران اریکســون» هم کار کرد و کمى 
فنى تر از قبل شد. یکى دو سالى هم رفت تیم هاى 
پایه النصر و امســال به اســتقالل آمد تا دستیار 
منصوریان باشد. این همکارى خیلى طول نکشید 
تا حاال او شده مرد اول نیمکت استقالل. اولین برد 
در رشت و بازى تقریباً روان استقالل در نیمه دوم 
سبب شده در اوج بى پولى آبى ها او این مجال را 
داشته باشد چند هفته اى بیشتر روى نیمکت این 

تیم بنشیند.
میک که استقالل  را به واسطه دستیار ایرانى اش 
صالح خوب مى شناســد، به خوبى مى داند در دل 

تیم با حضور کاپیتان هاى تیم چه گذشته است. 
او براى رحمتى و جبارى پیغام فرســتاده و آنها 
را یواشــکى مالقات کرده و بــراى اینکه دوباره 
همدل شوند حرف زده است. مشکل استقالل اما 
با داشتن بازیکنانى مثل مهدى و مجتبى سنگینى 
نیمکت است. حاال با برگشــتن مصدومان و پر 
شدن دست مربى، او چه نیازى به بازیکنانى دارد 
که یکى شان خودش گفته ترجیح اش خداحافظى 
است و بازگشت آن دیگرى شان تنها گلرى را باز 
بى انگیزه مى کند که در یکسال گذشته اگر بازى 
مى کرد شاید االن منصوریان هنوز روى نیمکت 
بود و از او به عنوان پدیده جوان مربیگرى ایرانى 

نام برده مى شد.
آوردن این دو کاپیتان بیــرون مانده دیگر حتى 
سکوها را هم ترغیب به تشــویق تیم نمى کند 
و کســى دیگر این بازو و این پرســتیژ استقالل 
به گفته منصوریان را هم نجــات دهندگان تیم 
نمى داند. همانطور که دیگر خسرو هم یک پدیده 
براى تیم نیســت و تهییجى ندارد. استقالل نیاز 
به پوســت اندازى دارد. بدون پادو، بدون خسرو ، 
بدون جبارى و بدون رحمتى. استقاللى ها امروز 
چنین تیمى مى خواهند. آیا میک توان ساختنش را

 دارد؟

ملى پوش سابق پرسپولیسى ها مى گوید پیش از این همه پیشکسوتان اخطار داده بودند که نفرات بى ربط 
کنار تیم نباشند، افرادى اخبار داخلى تیم را به ریزه اسپورى ها انتقال مى دادند. مهرداد میناوند که پیش از 
این به همراه پرسپولیسى ها در جام باشگاه هاى آسیا سابقه یک بازگشت تاریخى را در کارنامه خود دارد؛ 

در رابطه با اوضاع این روزهاى پرسپولیس به گفتگو پرداخت.
■ زمانى که براى پرسپولیس بازى مى کردم یک بار دچار شرایطى اینچنینى شدیم. با تیم «استانکو» بازى 
رفت برابر آلیماى قزاقستان را با نتیجه 3 بر صفر به حریف واگذار کردیم و حداقل سه گل هم نخوردیم. اگر 
قرار بود امیدوار نباشیم باید به راحتى از آن بازى ها کنار مى رفتیم اما ناامید نشدیم و در دیدار برگشت انتقام 

بازى رفت را گرفتیم و توانستیم با پنج گل حریف را از پیش رو برداریم.
پرسپولیس این روزها وضعیت ویژه ترى نسبت به قبل دارد. مسائل ■ البته این را هم باید گفت 

قرارداد او، حاشیه هایى ایجاد کرده که تاکنون به ضرر تیم مربوط بــه طارمى و 
اگر بخواهیم منطقى باشیم باید قبول کنیم شرایط سختى بوده است. به هرحال 
اســت؛ اما این تیم باید براى بازى بعــدى تمام تالش برابــر پرســپولیس 

بتواند سرپا شود. ما با تیم اشتروم گراتس اتریش هم از خود را به کار ببندد تا 
خوردیم اما در بازى بعدى توانستیم جبران کنیم. اگر در رئال مادرید شش گل 

جبران نمى شدیم روند ناکامى هاى مان ادامه دار مى شد آن دیدار موفق به 
دلیل پرسپولیس نیز باید فوراً در بازى بعدى و به همین 

این نتیجه را جبران کند تا بتواند به 
روند همیشگى خود 

ادامه دهد.
■ معتقــدم هوادارانى که پس از این شکســت 
ها برخوردشــان تغییــر مى کند، هــوادار واقعى 
نیستند. بازیکنان در حد خودشــان تالش کردند 
تا بتوانند به پیروزى برســند. وقتى تیمى شکســت 
مى خــورد همــه بازیکنــان در شکســت مقصر 
هســتند نه تنها یک یــا دو بازیکن. نباید بعــد از این
 بازى ها شکست را به گردن یکى دو بازیکن بیاندازیم. 
به هرحال فوتبال همین است و نمى توان به یک تعداد 

بازیکن خاص خرده گرفت.
 ■ من همیشــه حرف حق را زده ام. باید قبول کنیم در 
اتفاق مربوط به طارمى همه سهل انگارى کردند و باید 
پیش از این به آن رسیدگى مى شد. به هرحال هر مدیرى 
هم ممکن اســت نکات منفى در کارنامه اش داشته 
باشد و با توجه به کارهاى مثبت و بزرگى که طاهرى 
به انجام رسانده این موضوع نیز نکته منفى کارنامه 
اوست. اکنون باید به هواداران توضیح دهند. به گونه 
اى که باید گفته شود که هواداران قانع شوند. اما این 
کامًال مهم است که اکنون باید همه هواداران پشت 
تیم باشــند. این تیم در دو سال اخیر آنقدر همه ما را 
خوشــحال کرد که باید در این روزها دست از حمایت 

تیم نکشیم.
■ نکته تأســف برانگیز این ایام هماهنگى رقبا و ناهماهنگى ماست. 
متأسفانه دو سه نفرى که ادعا مى کنند ایرانى هستند و طرفدار پرسپولیس، 
دائم زیرآب تیم را زدند. پیش از این هم پیشکسوتان دلسوز باشگاه تذکر داده بودند 
که اینگونه نفرات کنار تیم نباشند. نفراتى که همه اخبار پرسپولیس را به ریزه اسپور 
منتقل مى کردند و در نهایت به این تیم از پشت خنجر زدند. در طرف مقابل حریفمان 
را ببینید، همه باشگاه هاى اماراتى و همه نفرات نزدیک به الهالل دست به دست 
هم دادند و شــروع کردند به حمایت از تیم و این موضوع هم یکى از دالیل 

موفقیت الهاللى ها بود.

جلسه «میک» و کاپیتان ها؛ 
پروژه بیعت گیرى

پرسپولیس ثابت کرده مى تواند برگرددپرسپولیس ثابت کرده مى تواند برگردد
میناوند: میناوند: 22 نفر  نفر 

زیرآب پرسپولیس را زدندزیرآب پرسپولیس را زدند

برانکو 
در صدر ایرانى ها   

سال ها بعد، وقتى 
پرویز دهدارى سکان 
هدایت تیم ملى را به 
عهده گرفت، برزمهرى 

را مربى 
دروازه بان هایش 
کرد و این نشان

 مى داد که 
شاهینى ها هواى هم 
را دارند. برزمهرى 

در آن تیم روى 
احمد عابدزاده تأثیر 

بسیارى گذاشت. 
ببین روزگارى ما چه 

دروازه بان هایى 
داشتیم

فیفا به ط
رائو ش»
براى رو
 به گزار
«ریان
فدراس
رسمى
فوتبال
ر روسیه
رائوشک
از این د
برابر باش
بازى او

تدارکاتى
و ایران
فوتبال
همین  د
شد تا بر
را دریافت
تیم هاى
سال جا
تاتارستا

س

البته این را هم باید گفت  پرسپولیس این روزها وضعیت ویژه ترى نسبت به قبل دارد. مسائل ا■
قرارداد او، حاشیه هایى ایجاد کرده که تاکنون به ضرر تیم مربوط بــه طارمى و 
اگر بخواهیم منطقى باشیم باید قبول کنیم شرایط سختى بوده است. به هرحال 
اســت؛ اما این تیم باید براى بازى بعــدى تمام تالش برابــر پرســپولیس 
اتااااتاتااا تاتاتااااا بتواند سرپا شود. ما با تیم اشتروم گراتس اتریش هم از خود را به کار ببندد
خوردیم اما در بازى بعدى توانستیم جبران کنیم. اگر در رئال مادرید شش گل 

جبران نمى شدیم روند ناکامى هاى مان ادامه دار مى شد آن دیدار موفق به 
دلیل پرسپولیس نیز باید فوراً در بازى بعدى و به همین 

این نتیجه را جبران کند تا بتواند به 
روند همیشگى خود 

ادامه دهد.
م■معتقــدم هوادارانى که پس از این شکســت 
ها برخوردشــان تغییــر مى کند، هــوادار واقعى 
نیستند. بازیکنان در حد خودشــان تالش کردند 
تا بتوانند به پیروزى برســند. وقتى تیمى شکســت 
مى خــورد همــه بازیکنــان در شکســت مقصر 
هســتند نه تنها یک یــا دو بازیکن. نباید بعــد از این
 بازى ها شکست را به گردن یکى دو بازیکن بیاندازیم. 
به هرحال فوتبال همین است و نمى توان به یک تعداد 

بازیکن خاص خرده گرفت.
م■من همیشــه حرف حق را زده ام. باید قبول کنیم در 
اتفاق مربوط به طارمىهمه سهل انگارى کردند و باید 
پیش از این به آن رسیدگى مى شد. به هرحال هر مدیرى 
هم ممکن اســت نکات منفى در کارنامه اش داشته 
به کارهاى مثبت و بزرگى که طاهرى با توجه باشد و

به انجام رسانده این موضوع نیز نکته منفى کارنامه 
اوست. اکنون باید به هوادارانتوضیح دهند. به گونه

اىکه باید گفته شود که هواداران قانع شوند. اما این 
کامًال مهم است که اکنون باید همه هوادارانپشت

تیمباشــند. این تیم در دو سال اخیر آنقدر همه ما را 
خوشــحال کرد که باید در این روزها دست از حمایت 

تیم نکشیم.
ناهماهنگى ماست.  اینایام هماهنگى رقبا و ن■نکته تأســف برانگیز
متأسفانه دو سه نفرى که ادعا مى کنند ایرانى هستند و طرفدار پرسپولیس، 
دائمزیرآب تیم را زدند. پیشاز این هم پیشکسوتان دلسوز باشگاه تذکر داده بودند 
که اینگونه نفرات کنار تیم نباشند. نفراتى که همه اخبار پرسپولیس را به ریزه اسپور

منتقل مى کردند و درنهایت به این تیم از پشتخنجر زدند. در طرف مقابل حریفمان 
را ببینید، همه باشگاه هاى اماراتى وهمه نفرات نزدیک به الهالل دست به دست 
هم دادند و شــروع کردند به حمایت از تیم و این موضوع هم یکى از دالیل 

موفقیت الهاللى ها بود.
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فرمانده انتظامى خراسان رضوى از دستگیرى یک آدم 
ربا و ر هایى گروگان 32 ســاله در شهرستان سرخس 

خبر داد.
ســردار قادر کریمى گفت: ساعت 20 شامگاه سه شنبه 
هفته گذشته ماجراى آدم ربایى در یکى از خیابان هاى 
شهرستان ســرخس به فوریت هاى پلیسى 110 اعالم 

شد.
فرمانده انتظامى خراســان رضوى افــزود: با توجه به 
اهمیت موضوع بالفاصله دستورات الزم براى پیگیرى 

ســریع پرونده صادر و مأموران انتظامى ســرخس با 
هدایت هاى ســرهنگ دماوندى وارد عمل شدند. وى 
خاطر نشان کرد: بررسى هاى اولیه با توجه به اظهارات 
شاهد عینى این آدم ربایى حاکى از آن بود که فرد ربوده 
شده با خودروى جک براى خرید توقف کرده و به محض 
ورودش به داخل مغازه دو نفــر با تبر و میله و با ضرب و 
شتم این فرد را سوار خودروى سوارى کرده و به سرعت 

از محل دور شده اند.
سردار کریمى اظهار داشت: در ادامه تحقیقات گسترده 

پلیسى مأموران انتظامى به سرنخ هایى دست یافتند که 
نشــان مى داد گروگان با یکى از آشنایان از چندى قبل 
اختالف هاى خانوادگى داشته اســت.با به دست آمدن 
این سرنخ تحقیقات پلیسى با دقت بیشترى انجام شد و 
مأموران یکى از عامالن این آدم ربایى را شناسایى و در 

کمتر از 15 دقیقه او را دستگیر کردند.
فرمانــده انتظامى خراســان رضوى افــزود: مأموران 
انتظامى گــروگان 32 ســاله را آزاد کردند  و به آغوش 

خانواده اش باز گرداندند.

نوجوان 17 ســاله اى که همکالســى خــود را در 
تور مســافرتى مشــهد به قتل رســانده بود، با بیان 
اینکــه «هنوز در شــوك هســتم» جزئیــات این 
حادثه تلخ را در بازســازى صحنه جنایت تشــریح 

کرد.
این نوجوان آبادانى که دقایقى پس از فرار با پاى برهنه 
و لباس هاى خون آلود بازداشت شده بود، در حالى که 
هنوز باور نمى کرد با ضربه کارد، دوســتش را به کام 
مرگ فرستاده اســت، به منزل زائرپذیر غیرمجاز در 
منطقه 17 شهریور مشهد هدایت شد و مقابل دوربین 
قوه قضائیه ایستاد تا در حضور قاضى ویژه قتل عمد 
چگونگى وقوع ایــن جنایت را تشــریح کند. او که 
اشک هایش به آرامى روى گونه هایش مى غلتیدند، 
رو به روى تخت وسط حیاط قرار گرفت جایى که براى 
آخرین بار با دوستش به پشــتى هاى سنتى روى آن 
تکیه داده بودند تا شیرینى سفر  را دو چندان کنند اما...

 در آغاز بازسازى صحنه قتل، ابتدا سرهنگ کارآگاه 
مهدى ســلطانیان، رئیس دایره قتل پلیس آگاهى به 
محتویات این  پرونده جنایى اشاره کرد و گفت: «متهم 
پس از وارد آوردن ضربه کارد به دوستش که به مرگ 
وى منجر شد از منزل اســتیجارى غیرمجاز گریخته 
و با لباس هــاى خونى کنار فضاى ســبز در اطراف 
میدان 17 شهریور نشسته بود که مورد ظن دو تن از 
شهروندان قرار گرفت و بدین ترتیب با گزارش ماجرا 
به مرکز فوریت هاى پلیســى، توسط مأموران گشت 
انتظامى دستگیر شد.» سرهنگ ســلطانیان افزود: 
«متهم در همان مراحل اولیه بازجویى و در حالى که 
به شدت نادم بود به وارد آوردن ضربه چاقو به دوستش 

اعتراف کرد.»
بنابراین گــزارش، در ادامه بازســازى صحنه قتل، 
قاضى کاظــم میرزایى بــا تفهیم مــواد قانونى به 
متهم، از وى خواســت مواظب اظهارات خود باشد و 
پس از معرفــى کامل خود حقیقت ماجرا را تشــریح 
کند. نوجوان 17 ســاله که هنوز در شوك بود و باور
 نمى کرد به همین راحتى همکالسى اش را به قتل

 رســانده باشــد، بغض در گلو مانده اش را فرو خورد 
و گفت: «مــن و "ع" (مقتول) از چند ســال قبل با 
یکدیگر دوســت شده و همکالســى بودیم. بارها با 
یکدیگر مشاجره مى کردیم حتى کارمان به دعوا نیز 
مى کشــید ولى دقایقى بعد دوباره آشتى مى کردیم 
و به دوســتى مان ادامه مى دادیم تا اینکه شــنیدیم 
فردى که تورهاى مســافرتى برگزار مــى کند این 
بار نیز قصــد اعزام یک کاروان زیارتى به مشــهد را 
دارد. اگرچه همه کاروانیان خانوادگى سفر مى کردند 
اما من و دوستم به دلیل شناختى که از ما وجود داشت 
به صورت مجردى با اعضاى کاروان همسفر شدیم 
و به مشــهد آمدیم. روزهاى قبل را به مرکز تفریحى 
و ورزشــى رفتیم که خیلى خوش گذشــت اما من و 
دوستم همواره به دلیل زورگویى هاى او با هم مشکل 
داشتیم. او همیشه امور شخصى خود را به من واگذار 

مى کرد و خودش کارى انجام نمى داد.»
متهم افزود:«شــب حادثــه هم، مــن و "ع" روى 
همین تخت (اشــاره  به تخت وســط حیاط) نشسته 
و منتظر صرف شــام بودیــم. در همین حــال او باز 
هم رفتارهــاى قبلى خــود را تکرار کــرد و گفت: 
"برو شــارژر مــرا از اتاق بیــاور!" من کــه دیگر از 
این دســتورهاى بــى موقع او خســته شــده بودم 
با دستم پشــت ســرش زدم و گفتم: "اینقدر به من
گیر نده!" ولى دوســتم از این حرکــت من عصبانى

شــد. او کاردى را که از مشــهد خریده بود برداشت 
و از غالف بیرون کشید! من که ترســیده بودم فرار 
کردم. همانطــور که در اطراف حیاط مــى دویدم او 
ضربــه اى به بــازوى مــن زد که جراحــت ایجاد 

شد.» 
وى در ادامه گفــت: «در این هنگام مــن هم کارد 

را از دســتش گرفتــم و ضربــه اى به ســینه اش 
زدم! خــون کــه فــواره زد، وحشــت کــردم و از 
محل گریختــم با خــودم فکر کــردم بــه آبادان

 بروم! هنــوز در تصمیم گیرى تردید داشــتم که دو 
جوان موتورســوار به من مشــکوك شــدند به آنها 
گفتم از من زورگیرى شده اســت و گوشى تلفنم را 
ربوده اند! ولى یکى از آنها متوجه شد که گوشى تلفن 
در جیبم قرار دارد! به همین دلیل آنها کنارم ایستادند 
تا زمانــى که مأموران گشــت انتظامى دســتگیرم 

کردند.»
در پى اعترافات صریح متهم، قاضى کاظم میرزایى نیز 
پایان بازسازى صحنه قتل را اعالم کرد و بدین ترتیب 
وى با صدور قرار قانونى روانه زندان شــد تا پرونده 
آدمکشى در تور مســافرتى مراحل دیگر دادرسى را 

طى کند.

روز  ظهــر  از  بعــد 
چهارشنبه هفته گذشته 
دختر ده ساله اى به نام 
«فائــزه»، در یکى از 
محله هاى اصفهان در 
یک کوچه بن بست در 
حالى که در چند قدمى 
خانــه خود بــود مورد 
ضرب و شتم شدیدى 

قرار گرفت.
یکى از بســتگان فائزه 
در گفتگو با رکنا مدعى 
شد: «ســه ماه پیش در 
یکى از شب هاى احیا 
فائزه با دختر دیگرى که 
یکســال از او بزرگ تر 
بود درگیر شد و در این 
درگیرى این دو کودك 
یکدیگر را مورد ضرب و 

شتم قرار دادند.»
وى ادامه داد: «پس از 
این درگیرى کودکانه، 
مــادر آن دختربچه به 
در خانه خانــواده فائزه 
آمد و داد و فریاد به راه 
انداخت و سپس از محل 

رفت.»
وى گفت: «روز چهارشــنبه هفته گذشــته فائزه از مدرســه به خانه آمد، ســپس مادرش به او 
غذایى داد تــا او به خانه همســایه برود. خانــه آنها در انتهاى بن بســتى واقع بــود، زمانى که 
فائزه زنــگ در خانه همســایه را بــه صــدا درآورد ناگهان از پشــت ســر زنى بــه او حمله 
کرد و او را شــدیداً مورد ضرب و شــتم قرار داد و همزمان با سررســیدن همســایه پــا به فرار

 گذاشت.»
فائــزه پــس از ایــن ماجــرا بــه خانــواده خــود گفــت کســى کــه او را مورد ضــرب و 
شــتم قــرار داده مــادر همــان دختــرى اســت کــه در شــب احیــا بــا دختــرش درگیر

 شده بود.
پس از ایــن ماجــرا فائزه بــراى درمان بــه بیمارســتان منتقل شــد. تصاویر ثبت شــده در 
دوربین مداربســته نیز نشــان مــى دهد که زنــى  از بن بســت خارج مى شــود و پا بــه فرار
 مى گذارد.هــم اکنون خانــواده فائزه پیگیــر اقدامات قضائــى براى شــکایت از ضارب وى

 هستند.

اعتراف تلخ نوجوان آبادانى به قتل در تور مسافرتى مشهد

دعواى همکالسى ها رنگ خون گرفت

رئیس مرکــز کنترل ترافیــک پلیس راهور 
تهران از برخورد 16 دستگاه خودرو در اتوبان 

شهید بابایى خبر داد.
ســرهنگ محمد رازقى در گفتگو بــا ایرنا 
با اشــاره به برخورد 16 دســتگاه خودرو در 
اتوبان بابایى به یکدیگر بــه دلیل لغزندگى 
زمین، اظهار داشــت: در محدوده پل استخر 
به دلیل نشــت گازوئیل از کامیون میکســر 
و لغزندگــى زمین یــک دســتگاه خودرو 
با گاردیــل برخورد کرده و بــه دنبال آن 15 
دســتگاه خودرو با یکدیگر دو به دو برخورد

 کرده اند.
رئیس مرکــز کنترل ترافیــک پلیس راهور 
تهران با اشــاره به اینکه در این حادثه دو  نفر 
مصدوم شــدند، اضافه کرد: آتش نشــان ها 
با حضــور در محــل حادثه به پاکســازى 

پرداختند.

معاون قضائى رئیس دادگسترى استان یزد 
از رهایى هفت محکوم بــه قصاص نفس از 

طناب دار خبر داد.
محمدرضــا حداد افــزود: شــورا هاى حل 
اختالف استان در بسیارى از پرونده ها اقدام 
به وســاطت براى گرفتن رضایت از شکات 
مى کند که تاکنون با وســاطت انجام شده، 
350 زندانــى از زندان هاى اســتان یزد آزاد 

شده اند.
وى  با بیان اینکه هفت نفــر از این زندانیان 
محکوم بــه قصاص نفــس بودنــد افزود: 
پــس از وســاطت هاى الزم و صحبــت 
با شــاکیان و اولیاى دم، رضایــت این تعداد 
از زندانیــان محکــوم بــه قصــاص نفس 
گرفته شــد و آنهــا از این مجــازات رهایى

 یافتند.

برخورد 16 خودرو 
با یکدیگر

آدم ربایى 
چند دقیقه اى

اقدام وحشیانه یک زن با فائزه 10 ساله
 در یک کوچه بن بست در اصفهان

کینه بزرگساالنه در پى دعواى کودکانه!
واژگونى خودروى پژو حامل اتباع بیگانه غیرمجــاز در محور بندرعباس - رودان موجب جان 
باختن دو نفر و مجروح شدن 11نفر دیگر از سرنشیان خودرو شد. این حادثه بامداد چهارشنبه 
هفته گذشته، قبل از آبنماى رودان در90کیلومترى شرق بندرعباس رخ داده است. براساس این 

گزارش خودروى پژو ، حامل 13 نفر از اتباع افغانى بود که غیر قانونى به کشور وارد شده بودند.
در این حادثه ، 11 نفر از سرنشــینان خودرو که یک دختر بچه 8 و دو پســر 15 و 16 ساله در 
میان آنهاســت مجروح شــده و دو نفر از سرنشــینان در محل حادثه و در زمان وقوع ، فوت 

کردند.

2 کشته در واژگونى پژو

رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى غرب استان تهران 
از شناسایى و دستگیرى شخصى که با ایجاد کانال در 
یکى از شبکه هاى اجتماعى اقدام به هتک حیثیت و نشر 

اکاذیب علیه همسر سابقش کرده بود، خبر داد.
سرهنگ  على صالحى  اظهار داشت: با وصول پرونده اى 
با موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب از سوى قاضى 
ویژه رسیدگى به جرائم ســایبرى دادسراى عمومى  و 
انقالب، مراتب در دســتور کار کارشناسان این پلیس 
قرار گرفت . وى ادامه داد: در تحقیقات اولیه معلوم شد 
شخصى ناشناس با راه اندازى کانالى در شبکه اجتماعى 

با عنوانى توهین آمیز ، اقدام به انتشار تصاویر خصوصى 
شــاکیه در کانال موصوف کرده و این کار باعث هتک 

حیثیت وى شده است.
سرهنگ صالحى گفت: با توجه به حساسیت پرونده و 
ضربات روحى وارد شده به شاکیه پرونده، کارشناسان 
پلیس فتا با بــه کارگیرى روش هاى علمــى، فنى  و 
تخصصى مشــخص کردند که شخص مزاحم همسر 

سابق وى است.
رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى غرب استان تهران 
افزود: با هماهنگى مقام قضائى، متهم به پلیس فتا احضار 

شد که در تحقیقات مقدماتى منکر قضیه شد ولى پس 
از مواجه شدن با دالیل ، مدارك و مستندات موجود در 
پرونده ، به بزه انتسابى معترف شد و اظهار داشت: «قبول 
دارم کانالى را ایجاد و مدیریت کردم و با انگیزه نفرت و 
انتقام جویى این عمل را انجــام دادم و در نهایت از کار 

خود نیز پشیمانم.»
ســرهنگ صالحى گفت: با توجه به اعترافات متهم به 
بزه انتسابى ، پرونده تکمیل شده در معیت متهم به شعبه 
رسیدگى کننده ارسال و متنا ســب با بزه انتسابى قرار 

قانونى مناسب براى وى صادر شد .

انتقام گیرى مجازى از همسر سابق

یــک راننــده در شــیراز بــا خــودروى 
خــود در خیابــان به صــورت دنــده عقب 
حرکت کرد.  ایــن راننده  به دلیــل رانندگى 
خطرناك و خطرآفرینى براى سایر رانندگان 

بازداشت شد.

دنده عقب رفتن 
راننده شیرازى 
در وسط خیابان!

7 قاتل
 در یزد 

اعدام نشدند

پسر جوان که براى تنبیه دوست معتادش وى را به آتش 
کشیده بود با حکم قضائى از قصاص تبرئه و به دلیل قتل 
شبه عمد به پرداخت دیه محکوم شد. «محسن» 28ساله 
پاییز سال 93 به دنبال جدال با دوست 30 ساله اش به نام 
«امین» وى را در خانه مجردى او در سعادت آباد تهران به 
آتش کشید و پس از دستگیرى ادعا کرد مرگ دوستش 

یک اتفاق بوده است.
وى در تشریح جزئیات ماجرا گفت: «بعد از اینکه امین از 
همسرش جدا شد به تنهایى در خانه مجردى زندگى مى 
کرد و آنجا را به پاتوق افراد معتاد و شیشه اى تبدیل کرده 
بود. من هم که از ســال ها قبل با او دوست بودم گاهى 
اوقات به خانه اش مى رفتم. امین اما تحت تأثیر مصرف 
شیشه حال طبیعى نداشت. آخرین بار که به خانه او رفته 
بودم با هم درگیر شــدیم اما امین اجازه نداد خانه اش را 
ترك کنم. به همین علت با دو نفر از دوستان مشترکمان 
تماس گرفتم و از آنها خواستم به خانه امین بیایند. امین 
اما مدام ناسزا مى گفت و چند بار هم مرا کتک زده بود. 
وقتى ماجرا را به دوستانم گفتند آنها پیشنهاد دادند تا امین 
را ادب کنم. امین براى کشیدن شیشه به دستشویى رفته 
بود که من براى ترســاندن و ادب کردن او گالن یک و 
نیم لیترى بنزین را از روى جاکفشى برداشتم و به داخل 
دستشــویى پاشــیدم اما چون فندك امین روشن بود 
همه جا آتش گرفت.من و دوســتانم سعى کردیم آتش 
را خاموش کنیم اما امین دچار ســوختگى شــد و جان 

سپرد.»
وى در شــعبه دوم دادگاه کیفرى یک استان تهران به 
دافع پرداخت و گفت: «باور کنید من قصد کشتن دوستم 
را نداشتم و براى ترساندن او به سمت دستشویى بنزین 

پاشیدم.»
در آن جلسه یکى از دوستان محسن که شاهد ماجرا بود 
در جایگاه شاهد ایســتاد و گفت: «محسن درست مى 
گوید. امین هر وقت به خانه اش مى رفتیم با ما بدرفتارى

 مى کرد. او حتى سگ وحشى را که در خانه داشت رها مى 
کرد تا به سمت ما حمله کند. محسن قصد ترساندن امین 
را داشت که داخل دستشویى بنزین پاشید اما چون فندك 

روشن بود آتش شعله گرفت.»
در پایان جلســه هیئت قضائى وارد شور شد وسرانجام 
هفته گذشــته محســن را از اتهام قتل عمدى تبرئه و 
وى را به جرم قتل شــبه عمد بــه پرداخت دیه محکوم

 کرد.

نمى خواستم امین را 
در خانه مجردى اش 

آتش بزن م! 

ضارب را از محل حادثه ثبت کرده است
دوربین مداربسته، فرار زن 
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یک محقق حوزه امنیت به نام «مارك بارنز» نشــان داده 
 Echo است که چطور یک دستگاه دیجیتال رومیزى نظیر
شرکت آمازون، در عرض چند دقیقه به یک ابزار جاسوسى 

و استراق سمع تبدیل مى شود.
مارك بارنز براى این کار از روشى استفاده کرده است که با 
کمک آن هر کسى قادر خواهد بود یک بدافزار را روى اکو 
نصب کند. او نرم افزارى طراحى کرده که قادر است به طور 
مخفیانه صداهاى محیط را از طریق دســتگاه هک شده 
جمع آورى و براى سرورى در دوردست ها ارسال کند. هکر 
براى اجراى این روش باید به دســتگاه قربانى دسترسى 
فیزیکى داشته باشــد و این روش تنها روى اکوهایى اجرا 
مى شــود که پیش از ســال 2017 به فروش رفته باشند. 
هرچند در حال حاضر صاحبان اکوهاى جدید نباید نگران 
نفوذ هکرها به این بلندگوهاى هوشمند باشند، با این حال 
همیشه تردیدهایى درباره امنیت چنین دستگاه هایى مطرح 

بوده است.

در این روش، از یک آســیب پذیرى فیزیکى استفاده شده 
است که در اکوهاى ارائه شده تا ســال 2017 وجود دارد. 
اگر دستگاه را باز کنیم، به شــبکه اى از صفحات کوچک 
فلزى دسترسى خواهیم یافت که اتصال فیزیکى به بخش 
سخت افزار داخلى دستگاه را ممکن مى ســازد.  احتماًال 
از این اتصاالت براى آزمایش و رفع خطاهاى دســتگاه 
پیش از عرضه به بازار استفاده مى شده است. یکى از این 
اتصاالت این امکان را به اکو مى دهد که داده ها را از یک 
کارت حافظه SD بخواند. بارنز با لحیم کردن اتصاالت به 
دو تا از این صفحات فلزى و ســیم بندى آنها به لپ تاپ و 
 SD یک کارتخوان موفق شد اکو را از روى کارت حافظه
راه اندازى و نرم افزار خود را روى آن نصب کند. هرچند در 
این مورد، فرآیند لحیم کارى ساعت ها زمان برده است و 
سیم ها کامًال به چشم مى آیند، اما او معتقد است مى توان 
ابزارى ساخت که با استفاده از پایه هایى به طور مستقیم و 
در عرض چند دقیقه به صفحات روى اکو متصل شود. البته 
بدافزارى که او براى حمله اســتفاده کرده است، عالوه بر 

تحت کنترل درآوردن میکروفن دستگاه و ارسال صداى 
محیط براى مهاجم قادر است به سادگى اعمال خرابکارانه 
دیگرى را نیز انجام دهد. به طور مثال، اکو را به یک نقطه 
دسترسى براى حمله به سایر بخش هاى شبکه تبدیل کند 

یا حساب کاربرى آمازون صاحب اکو را بدزدد.
شرکت آمازون در نسخه هاى جدید اکو، این آسیب پذیرى 
فیزیکى را پوشش داده و بیان کرده است: «براى اطمینان 
از اینکه حداکثر امنیت وجود دارد، به عنوان یک قانون کلى، 
ما به مشتریان توصیه مى کنیم دستگاه هاى آمازون را به 
طور مستقیم از شــرکت آمازون یا از فروشگاه هاى مجاز 
مورد تأیید آمازون تهیه کنند و نرم افزار دســتگاه را به روز 

نگه دارند.»
بر روى نسخه هاى قدیمى تر اکو، مجموعه اى از اتصاالت 
وجود دارد که به راحتى در دسترس قرار دارند و مى توان با 

کمک آنها به سخت افزار داخلى اکو متصل شد.
بارنز موفق شد با اســتفاده از این اتصاالت، اکو را از روى 
کارت SD راه اندازى و آن را به یک ابزار جاسوسى تبدیل 

کند.
بارنز مى گوید این کار او هشدارى بوده است به کسانى که 
دستگاه هایى نظیر اکو را از منابع غیرمعتبر تهیه مى کنند. 
با این حال، او به این نکته هم اشــاره مى کند که برخالف 
ادعاى آمازون، مشــکل نسخه هاى پیشــین اکو با هیچ 
به روزرسانى نرم افزارى حل نخواهد شد، زیرا مشکل مذکور 
ناشى از در دســترس بودن اتصاالت فیزیکى سخت افزار 
است نه یک ایراد نرم افزارى. او معتقد است مردم باید در 
استفاده از چنین ابزارى در اماکن عمومى بیشتر دقت کنند. 
به طور مثال، در برخى هتل ها در هر اتاق یک اکو قرار دارد 
و بر اینکه چه کسى از اکو استفاده مى کند نظارتى نمى شود. 
شــاید مســافر قبلى یا حتى کارگر خدماتى هتل چیزى 
روى اکو نصب کرده و مسافر بعدى از آن بى خبر باشد. او 
پیشنهاد مى کند که ابزارى نظیر اکو باید مجهز به دکمه اى 
سخت افزارى براى توقف عملکرد باشــد، به طورى که 
توسط بدافزار قابل دور زدن نباشد و البته راهکار ساده ترى 

هم است: «خاموش کردن دستگاه.»

توییتر در حال اجراى آزمایشــى یک نســخه جدید 
از اپلیکیشــن توییتر در سیســتم عامل گوشى هاى 
اندرویدى اســت و قصد دارد به منظور گســترش 
استفاده از این شــبکه اجتماعى توسط همه کاربران 
در تمام کشورهاى جهان، نسخه توییتر الیت را راه 
اندازى کند تا حتى مردم در کشورهایى که اینترنت 
گوشى همراه بســیار گران و یا کند است هم بتوانند 
به توییتر دسترسى یافته و مطالب خود را به اشتراك 

بگذارند.
این اپلیکیشن به تازگى در فروشــگاه اینترنتى پلى 
اســتور گوگل قرار گرفته و قابل دسترســى است. 
البته به دلیل آنکه توییتر در حال اجراى آزمایشــى 
این اپلیکیشن است، در حال حاضر «توییتر الیت» 
تنها در کشور فیلیپین که قیمت اینترنت همراه (دیتا) 

گران و کم سرعت است، در حال اجراست.
شــرکت توییتر همزمان با اجراى آزمایشى توییتر 
الیت، به دنبال توسعه این اپلیکیشن و ارائه آن در بازار 

کشورهاى دیگر است.

اپلیکیشــن توییتر الیت یک ویژگى منحصر به فرد 
دارد که موجب مى شــود کمترین حجم و ســرعت 
 dataاینترنت اســتفاده شــود و این ویژگى قابلیت
saver است که تنها در زمانى که فعال سازى شود، 

تصاویر و ویدئوها را نگهدارى و ســیو مى کند و در 
غیر اینصورت، این اپلیکیشــن بــدون آپلود و حفظ 
تصاویر و ویدئوها کار مى کند تا کاربر بتواند با کمترین 
ســرعت و حجم اینترنت، پیام هــا و محتواى خود 
را به اشــتراك بگذارد و بدین ترتیــب از طریق این 
شــبکه اجتماعى با جهان اطراف خود ارتباط برقرار 

کند.
حجم دانلــود و نصب این اپلیکیشــن جدید، تنها 3 
گیگابایت است بنابراین کاربران براى نصب آن نیز 
نیازى به حافظه داخلى زیادى در گوشى همراه خود 

نخواهند داشت.
این اپلیکیشــن فعالً در کشــور فیلیپین به  صورت 
رایگان از فروشــگاه اینترنتى پلى استور گوگل قابل 

دسترسى و دانلود است.

استفاده از توییتر آسان شد

بر اساس تحقیقاتى که به تازگى در استرالیا انجام شده، 
استفاده از برنامه هاى تلفن همراه مى تواند یک روش 

درمانى براى کاهش افسردگى در انسان ها باشد.
بنابراین از این طریق مى توان به شیوه اى امن و تقریبًا 
ساده به میلیون ها نفر در سراسر جهان که با مشکل 

افسردگى دست و پنجه نرم مى کنند، کمک کرد.
افســردگى، شــایع ترین اختالل روانى در انسان ها 
در سراســر جهان و عامل اصلى ایجاد ناتوانى و حتى 
معلولیت در افراد اســت. هزینه معالجه این بیمارى 
بسیار باالست و در اکثر موارد به نتیجه مطلوب هم 

منجر نمى شود.
پژوهشگران استرالیایى با مطالعه روى 
22 روش مداخله در درمان بیمارى 
افسردگى افراد که از طریق 

استفاده از برنامه هاى موبایلى خاصى صورت گرفته 
به این نتیجه رسیده اند. بررســى هاى یادشده روى 
ســه هزارو400 بیمار زن و مرد بین 18 تا 59 ســال 
صورت گرفته که از اختالالتى همچون افســردگى 
اندك تا حاد، اختالل دوقطبى، اضطراب و بى خوابى 

رنج مى برند.
محققان مى گویند استفاده از برنامه هاى تلفن همراه 
باعث کاهش عالی م افســردگى در افراد شده و این 
روش درمانى کم هزینه به خصــوص براى افرادى 

مناسب است که به دالیل مختلف به کادر پزشکى 
دسترســى ندارند. البته این روش نمى تواند 

جایگزین روش هاى درمانى بالینى شود 
ولى مى تواند تا حدى از رنج افراد 

افسرده بکاهد.

درمان افسردگى با تلفن همراه

هدست بلوتوث «تسکو» مدل «TH 5328» همراه با 
یک پایه طراحى و ساخته شده است.

در بســته بندى این محصول یک پایه  قرار گرفته که 
شما با استفاده از آن در مواقعى که از هدست استفاده 
نمى کنید، مى توانید آن را به صورت ایستاده نگه دارید.

 پشت این پایه به صورتى طراحى شــده تا عالوه بر 
امکان گذاشــتن پایه روى میز و ســطوح تخت، این 
امکان براى شما وجود داشــته که از آن درون خودرو 

هم استفاده کنید.
شــما مى توانید این پایه را به درگاه تهویه  هوا داخل 
خودرو متصل کنید، سپس هدســت را روى آن قرار 

دهید و خیالتان بابت آن راحت باشد.
این محصول قابلیت پخش موســیقى را دارد. روى 
آن کلیدهایى تعبیه شــده تا شما امکان کنترل صدا و 

موزیک با استفاده از آن را داشته باشید.
زمانى که میان هدست و گوشــى موبایل تان ارتباط 

برقرار مى کنید، راهنماى صوتى هدست این موضوع 
را اعالم مى کند.

این محصول 19 گرم وزن دارد. ورژن بلوتوث در آن 
4,1 بوده و تنها قادر است با دســتگاه هایى که ورژن 

بلوتوث در آنها 4,1 یا باالتر است، ارتباط برقرار کند.
مدل زمان نگهدارى شــارژ در آن براى مکالمه چهار 
ساعت و براى پخش موسیقى سه ساعت و نیم است. 
همچنین مدت زمان نگهدارى شــارژ در آن در حالت 

استندباى تا 72 ساعت خواهد بود.
باترى به کار رفته در این هدســت قابل شارژ بوده و 
55 میلى آمپر ســاعت ظرفیت دارد. روى ســطح آن 
یک نشــانگر LED به کار رفته که وضعیت شــارژ را 

نمایش مى دهد.
به گفته شرکت ســازنده مدت زمان شارژ شدن این 
هدست دو ساعت است و الزم نیســت مدت زیادى 

منتظر بمانید. 

TH 5328 بررسى هدست بلوتوث شرکت تسکو
 همراه جذاب موبایل

شد آسان توییتر از استفاده

شــرکت ســینولوژى یک NAS جدید بــراى کاربران 
خانگى معرفى کــرد. این NAS مى توانــد ظرفیتى 40 
ترابایتى براى پشــتیبان گیرى از اطالعات یا اســتریم 
محتواى مالتى مدیا در اختیار کاربران بازار SOHO قرار 

دهد.
 این دستگاه به نام DS418j از چهار هارددیسک یا درایو 
SSD میزبانى مى کند و پردازنــده آن 64 بیتى و متعلق 
به شرکت Realtek اســت. این پردازنده دوهسته اى با 
سرعت 1.4 گیگاهرتز اســت تا بتواند از پس پردازش بار 
کارى سنگین روى شبکه برآید و در استریم ویدئو کارایى 

خوبى داشته باشد. 
براى قدرتمندى بیشتر این پردازنده از یک ماژول حافظه 
رم یک گیگابایتى DDR4 استفاده شده است. امکانات 

ارتباطى این دستگاه شامل یک درگاه RJ۴۵ گیگابیتى 
و دو درگاه USB 3.0 اســت. روى این NAS مى توان 
فناورى هاى رید 0، 1، 5، 6 و 10 را کنار JBOD استفاده 
کرد. ده کاربر به طور هم زمان مى توانند از این دســتگاه 

ذخیره ساز استفاده کنند. 
به گفته شرکت سینولوژى، سرعت خواندن اطالعات از 
روى DS418j به رمز 112 مگابایت و ســرعت نوشتن 

حدود 87 مگابایت است. 
سیستم  عامل این دســتگاه، جدیدترین نسخه سیستم 
 عامل DSM سینولوژى است که انواع ابزارها و امکانات 
براى پشتیبان گیرى یا ذخیره سازى اطالعات با فرمت هاى 
مختلف روى شبکه را فراهم مى کند. قیمت این دستگاه 

300 دالر است.

فیسبوك براى مقابله با گســترش اخبار جعلى در شبکه 
هاى اجتماعى و فضاى مجازى به دنیاى واقعى متوسل 
شده و پیکارهاى اطالع رســانى و تبلیغاتى را در دنیاى 

آفالین به راه انداخته است.
یکى از این پیکارها در هند آغاز شــده و بدین منظور به 
شهروندان عادى در مورد نحوه تمییز دادن اخبار واقعى از 

جعلى اطالع رسانى مى شود.
فیسبوك همچنین آگهى هاى تبلیغاتى تمام صفحه اى 
را در برخى روزنامه هاى بزرگ و مشــهور هندى چاپ 
کرده که حاوى ده نکته در مورد نحوه شناســایى اخبار 

جعلى است.
ده ها میلیون کاربر شبکه هاى اجتماعى در هند زندگى 
مى کنند و این کشــور از نظر میزان استفاده از فیسبوك 

در رتبه هاى باال قراردارد. همچنین واتس اپ متعلق به 
فیسبوك هم بزرگ ترین و برترین برنامه موبایلى مورد 

استفاده در هند است.
عنوان آگهــى تبلیغاتــى فیســبوك در روزنامه هاى 
کثیراالنتشار هند این است: ما با همدیگر مى توانیم انتشار 

اخبار جعلى را محدود کنیم.
نگرانى در مورد گسترش انتشار اخبار جعلى در فیسبوك 
زمانى تشدید شد که برخى صاحب نظران پیروزى ترامپ 
بر کلینتون در جریان برگزارى انتخابات ریاست جمهورى 
سال 2016 آمریکا را تاحدى ناشى از انتشار اخبار جعلى بر 
ضد کلینتون دانستند. از آن زمان تا به حال مقامات بسیارى 
از کشورهاى جهان فیس بوك را براى جلوگیرى از انتشار 

چنین اخبارى تحت فشار گذاشته اند.

ذخیره ساز 40 ترابایتى براى 
پشتیبان گیرى خانگى و استریم ویدئو

فیسبوك براى مقابله با اخبار جعلى
 به رسانه هاى آفالین متوسل شد

بلندگوهاى هوشمند 
ابزارى براى

 استراق سمع!

رامین مشکاه

توییتر در ح
از اپلیکیشـ
اندرویدى
ا استفاده از
در تمام کش
اندازى کند
گوشى همر
به توییتر د

بگذارند.
این اپلیکیش
اســتور گو
البته به دلی
این اپلیکیش
تنها در کش
گران و کم
ت شــرکت
الیت، به دن

بلندگوهاى هوشمند 
ابزارى براى

 استراق سمع!

Flip Master   بازى هیجان آور و محبوب در 

سبک بازى هاى ورزشــى از استودیوى بازى سازى 
مطرح Miniclip.com براى دســتگاه هاى اندروید 
است که به صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شده 

است. 
بــا نصــب Flip Master بــرروى تبلــت و یــا 
گوشــى اندرویــدى تــان؛ یکــى از جالــب ترین 
و پویاترین بازى هاى شــیرجه که تا بــه حال دیده 
اید بــا محیط هــاى مختلــف و خطرناکــى براى 
شــیرجه زدن و امــکان اجــراى انــواع و اقســام 
حرکت هاى شیرجه همچون شیرجه از جلو، شیرجه از 
پشت، معلق زدن از پشت در حین حرکت و... را تجربه 
خواهید کرد! شــیرجه زدن از لبه صخره، ســکوهاى 
شــکننده، باالى درخت ها و قلعه ها یا حتى از روى 
 Flip Master تخته پرش (ترا مپولین) را در بازى

تجربه کنید و براى تبدیل شــدن به اســتاد 
شیرجه زنى تا مى توانید تالش کنید! ورزشکار خود 

را از بین ده ها ورزشــکار مختلف انتخاب کنید و قفل 
حرکت ها و تکنیک هاى جدید شــیرجه را باز کنید! 
طورى شــیرجه بزنید که بتوانید به بهترین شکل هم 
فرود بیایید و البته مراقب باشــید بــه صخره ها هم 

برخورد نکنید! 
رعایت کامل قوانین فیزیکى در بازى و حرکات کامًال 
طبیعى ورزشکاران چه هنگام شیرجه و چه در صورت 
برخورد با موانع تجربه اى متفاوت از بازى هاى ورزشى 
را برایتان به ارمغــان مى آورد؛ امــکان اجراى انواع 
و اقســام حرکت ها و تکنیک هاى شــیرجه از جمله 
شیرجه از پشت، گرفتن پاها از زیر و خم شدن روى زانو 
هنگام شیرجه (پایک) و... وجود دارد و مى توانید آنها 

را تمرین کنید.

بازى ورزشى جالب 
و محبوب استاد پرش 
مخصوص اندروید بى شک تمامى ما در طول هفته به وفور از آالرم بیدار باش 

پیش فرض دستگاه اندرویدى خود استفاده مى کنیم و چندین 
بار نیز پیش آمده است که در شرایط مهم به موقع بیدار نشده 
ایم!  Original Alarm Clock Full Ad-Free عنوان یک 
ساعت زنگدار جذاب و پر امکانات براى سیستم عامل اندروید 
است که توسط Karebubl توسعه و در مارکت بزرگ گوگل 
پلى منتشر شده است. مجموعه قابلیت هاى موجود در این 
برنامه باعث شده است که به یکى از کامل ترین نرم افزارهاى 
موجود در زمینه معرفى شده تبدیل شود و کاربران بسیارى 
را در سراسر دنیا به سوى خود جلب کند. صداى هاى هشدار 
موجود در دیتابیس برنامه تمامى سلیقه ها را تحت پوشش 
خود قرار داده و سعى کرده اســت که به آرامى کاربران را از 

خواب بیدار کند. 

اپلیکیشن ساعت زنگدار 
جذاب و پر امکانات
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منبع: فارس

منبع: مهر

منبع: ایسنا

منبع: قدس آنالین

منبع: جام جم آنالین

منبع: ایرنا

منبع: مهر 

منبع: میزان

ش وسایل عزادارى ماه محرم
بازار فرو

 در قم

آیین عزادارى 
در ماسوله

تحویل 2 فروند 
 ATR هواپیماى
به ایران ایر

تشییع پیکر شهید محسن حججى در میدان امام(ره) اصفهان

فرزند شهید حججى در مراسم تشییع و خاکسپارى
 پیکر پدرش در نجف آباد

نشست خبرى رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور

دو ساالنه 
مجسمه سازى
 در تهران

ه فاصله گرفتن از 
با 15دقیق

مرکز شهر به سمت شرق مشهد با 

مان معیشتى مردم 
وضعیت نابسا

ت آباد روبه رو مى شویم. 
محله هم

شامیدن،استحمام 
آبى براى آ

روزانه وجود ندارد 
و مصرف 

سجد مى توان آب 
تنها ازیک م

آشامیدنى را با ساعت ها در صف 

دن به دست آورد. 
ایستا




