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رد « ادمین» هاى ایرانى در چالش نهنگ آبى

خانواده سوئیسى با دوچرخه  به ایران  رسیدندآغاز غربالگرى بینایى کودکان 3 تا 6 ساله  نسل کشى پرندگان مهاجر در جنوب«تلگرام» مى تواند اطالعات را به آمریکا و عربستان بفروشد اجتماعاستاناجتماع تا پایان سال جارى خانه بخرید اقتصاد
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 قیمت 
ماست، شیـر و پنیر
افزایش مى یابد

بمب افکن هاى آمریکا  به حالت 
آماده باش 24 ساعته درآمدند

تعاونى هاى مسکن 
4 سال است پروژه جدید 

ایجاد نکرده اند

رسیدگى خارج از نوبت 
به قتل شیطانى اهورا

قربانى شایعات شده و از 
بازیگرى کنار گذاشته شدم            
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9 نشانه براى اینکه
 بدانید سالـم هستید

بلوکه بودن پول
 ریل ملى تولید ذوب آهن

رکورد اصفهان در مسمومیت دارویى رکورد اصفهان در مسمومیت دارویى 
سال گذشته باالترین تعداد مسمومیت دارویى در میان استان هاى کشور در بیمارستان هاى استان اصفهان مشاهده شده استسال گذشته باالترین تعداد مسمومیت دارویى در میان استان هاى کشور در بیمارستان هاى استان اصفهان مشاهده شده است
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معاون وزیر راه و شهرسازى:ذوب آهن از برنامه تولید ریل ملى عقب است

جهان نما

دوستان آمریکا 
هم این کشور 
را شیطان 
مى دانند

2

رئیس مجلس شوراى اسالمى با اشاره به این 
سخن امام خمینى(ره) که آمریکا را شیطان 
بزرگ نامید گفت که آن زمان کسى شاید 
این را باور نمى کرد اما حاال بعد از گذشت 
بیش از 30 سال این حرف از کشورهاى 

دوست آمریکا هم شنیده مى شود.
على الریجانى اظهار 

داشت: ...

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه به نسبت 
وصول درآمدها، بودجه دستگاه ها تخصیص 

مى یابد، از اختصاص 300 هزار میلیارد 
ریال بودجه به طرح هاى عمرانى در هفت 

ماهه امسال خبر داد.
محمدباقر نوبخت افزود: پرداخت هاى 

عمرانى هر سه ماه انجام 
 مى شود و خزانه دارى به...
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بودجه
 میلیاردى براى 
طرح هاى 
عمرانى

نسل کشى پرندگ«تلگرام» مى تواند اطالعات را به آمریکا و عربستان بفروشد اجتماع جهان نما

جزئیات جدید از خودکشى 2  دختر جوان در اصفهان

  WiWi--FiFi از هک شدن از هک شدن
جلوگیرى کنیدجلوگیرى کنید

فدراسیون فوتبال به سبزهاى اصفهان براى حضور در آسیا آماده باش داده است

12

ذوب آهن قطعــًا، سپاهان شایــد!
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عضو فراکســیون روحانیت مجلس با بیان اینکه یکى از 
استانداران در یکسال بیش از 400 سکه از بیت المال هدیه 
داده اســت، گفت: بیشتر هزینه ها در کشــور مصارف غیر 
ضرورى است که توسط دستگاه هاى اجرایى انجام مى شود 

و دولت در نظام بودجه ریزى نتوانست موفق عمل کند.
حجت االسالم والمسلمین احدآزادیخواه، نماینده مردم مالیر 
خاطرنشان کرد: این ریخت و پاش ها باعث شده تا ما در حوزه 
عمرانى بسیار ضعیف عمل کنیم، دولت در حوزه عمرانى به 
یک قهقرا رسیده و پروژه هاى عمرانى ما یا متوقف شده اند 
یا به کندى کارشــان پیش مى رود. وى افزود: امروز نظام 
مالیات در کشــور ما با یک چالش جدى مواجه است، مردم 

در این وضعیت رکود بازار در پرداخت مالیات با مشــکالت 
جدى مواجه هستند اما دانه درشت ها از پرداخت مالیات شانه 

خالى مى کنند.
عضو فراکســیون روحانیت مجلس اظهارداشت: ما هنوز 
اقتدار دولت با دانه درشــت ها را ندیده ایم و در مقابل براى 
واحدهاى کوچک صنفى که گرفتار شده اند ما نظام مالیاتى 
را مشاهده مى کنیم.وى در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت 
جلوى رانت ها و اختالس هاى میلیاردى که بعضاً توسط نور 
چشمى ها اتفاق مى افتد را بگیرد حتماً شرایط بودجه اى ما در 
کشور بسیار بهتر از شرایط فعلى خواهد بود و مشکل جدى در 

این زمینه نخواهیم داشت.

رئیس مجلس شوراى اسالمى با اشاره به این سخن امام 
خمینى(ره) که آمریکا را شــیطان بزرگ نامید گفت که 
آن زمان کسى شاید این را باور نمى کرد اما حاال بعد از 
گذشت بیش از 30 سال این حرف از کشورهاى دوست 

آمریکا هم شنیده مى شود.
على الریجانى اظهار داشــت: امام (ره) هیچگاه خارج 
از اندازه حــرف نمى زدند. ســنگین ترین صحبتى که 
امام(ره) راجع به یک رژیم داشتند مربوط به آمریکا بود 
که آن را شــیطان بزرگ نامیدند و شاید کسى هم باور
 نمى کــرد. وى افــزود: مــن زمانــى از «ماهاتیــر 
محمد» پرســیدم کــه امــام (ره) آمریکا را شــیطان 

بزرگ دانســته اما شــما جور دیگرى عمل مى کنید،  
او گفت بــراى مــا آمریکا گاو شــیردهى اســت که 
ما از شــیرش اســتفاده مى کنیم اما شــما شاخش را 
گرفته اید. البته این فهم درســتى نبــود و پیش از آنکه 
یک حیوان درنده اهلى نشــود،  نمى توان شــیرش را 

دوشید.
رئیس مجلس با اشاره به سفر اخیر خود به روسیه براى 
شــرکت در اجالس بین المجالس یادآور شد: اخیراً در 
سن پترزبورگ دیدم یکى از رؤساى مجالس کشورهایى 
که با آمریکا مرتبط است و مقام دوستى با این کشور دارد 

گفت که آمریکایى ها شیطان هستند.

پرداخت 400 سکه به عنوان 
هدیه توسط یک استاندار

دوستان آمریکا هم
این کشور را شیطان مى دانند

الکچرى بازى از نوع سعودى 
اخیراً ویدئویى    باشگاه خبرنگاران جوان |
عجیب در فضاى مجازى منتشر شده است که اتفاقى 
تأمل برانگیز در یکى از جشــن هاى عروسى اعراب را 
به تصویر مى کشد. در این فیلم نشان داده مى شود که 
عده اى براى تقدیم هدایا به میهمانان وارد مجلس مى 
شوند در حالى که تعداد زیادى آیفون 8 بر روى طبق هاى 

مخصوص به همراه دارند. 
گفتنى است یکى از بستگان داماد به نام «محمد الحقان» 
در مصاحبه با یک مجله اینترنتى نامعتبر مدعى شده است 
آنچه در فیلم دیده مى شود تنها شکالت و آبنبات هایى 
با روکش آیفون اســت، اما حقیقت ماجرا در هاله اى از 

ابهام قرار دارد.

گفتم به کسب درآمدتان
 ادامه دهید!

«دونالــد    باشگاه خبرنگاران جوان | 
ترامپ»، رئیــس جمهور آمریکا، اعــالم کرد به رغم 
خوددارى از تأیید توافقنامه هسته اى ایران مخالف ادامه 
روابط تجارى فرانسه و آلمان با ایران نیست. ترامپ در 
مصاحبه با «فاکس نیوز» که روز جمعه ضبط شده بود و 
روز یک شنبه پخش شد گفت: «من به آنها گفته ام شما 
به کسب درآمد ادامه دهید؛ نگران نباشید». رئیس جمهور 
آمریکا درباره «امانوئل ماکرون»، همتاى فرانسوى خود 
و «آنگال مرکل»، صدر اعظم آلمان، اعالم کرد: «آنها 
دوستان من هســتند. دوســتان واقعى. من با آنها چه 

امانوئل چه آنگال تفاهم دارم».

واکنش وزیر به حادثه اصفهان 
   24آنالین | وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات 
با انتشار متنى در اینستاگرام به مرگ دو دختر اصفهانى 
واکنش نشان داد. آذرى جهرمى در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: «خبر خودکشى دو دختر نوجوان به دلیل 
پیروى از رفتارهاى شیطان گونه در فضاى مجازى براى 
شنوندگان ناراحت کننده و بهت آور بود. بنده نیز از شنیدن 
خبر متأثر شدم. بایستى بپذیریم که در کنار منافع بسیار، 
آفات جدى هم در فضاى مجازى وجود دارد. به عنوان 
یک پدر، فرزندانم به عضویت در شبکه هاى اجتماعى 
تشویق نکرده ام و آنها نیز تاکنون عضویتى نداشته اند 
و همچنان با حضور یک بزرگ تــر از فضاى مجازى 

بهره مى گیرند.» 

کنترل مرز 
توسط بالگردهاى بریتانیا

  تسنیم| رئیــس اداره مبارزه بــا مواد مخدر 
پاکستان گفت: مقرر شد تا بریتانیا تعدادى هلیکوپتر در 
اختیار پاکستان قرار دهد تا کنترل مطلوب ترى بر این 
منطقه اعمال شــود. ژنرال «مسرت نواز ملک» گفت: 
در مرز مشترك پاکســتان و ایران، کشور ایران کنترل 
مناســب ترى بر مرزهاى مشــترك دارد که علت این 
مسئله نیز زیرساخت هاى بهتر ایران در منطقه موردنظر 
اســت. ژنرال نواز ملک ادامه داد: از سوى دیگر منطقه 
بلوچستان که منطقه مشترك بین ایران و پاکستان است 
یک ایالت بزرگ است که از جمعیت کمى برخوردار است 
و این موضوع باعث شده تا کنترل این محدوده از سوى 

پاکستان با مشکالتى روبه رو شود.

مدیرنابودگر 
فوق العاده دریافت مى کرد!

   خبر آنالین | نایــب رئیس مجلــس گفت: 
اگر داده هاى دقیق در اختیار مســئوالن کشــور بود با 
چالش هاى اخیــر پیرامون مؤسســات بانکى مواجه 
نمى شدیم تا مردم نتوانند به پول خود دسترسى داشته 
باشند.  مسعود پزشکیان ادامه داد: به صورت ناگهانى 
اعالم مى شود در یک بانک ده هزار میلیارد تومان پول 
گم شده این چالش نتیجه عدم دسترسى به داده هاى 
صحیح است. اگر آمارهاى دقیق در دست داشتیم امکان 
ورود چنین فاجعه هایى وجود نداشــت. وى با اشاره به 
اینکه عالوه بر دسترسى به آمارهاى دقیق باید از مدیران 
کارآمد نیز استفاده کنیم، گفت: متأسفانه شاهد بودیم 
مدیرى که یک ســازمان را نابود کرده است، در فیش 
حقوقى اش «فوق العاده هاى مدیریتى» پیاپى مى گرفت.

توئیتر

از میان مردان و زنانى که در رده هاى باالیى نظام جاى 
گرفتند، گعده هاى برخى از هم اســتانى ها و همشهرى 
ها در ســمت هایى همچون وزارت، ریاست جمهورى، 
معاون اولى، ریاســت قــوه قضائیه، ریاســت مجلس، 
عضو شــوراى نگهبان و مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام  پررنگ تر از باقى اســتان ها بوده اســت.تهران، 
اصفهــان، خراســان، فــارس و کرمان، پنج اســتانى 
هســتند که با جاى دادن به ترتیــب 49، 34، 15، 13 و 
11 چهره از فرزندان استانشــان در یکى از چند جایگاه 

وزارت، معاون اولى، ریاســت ســه قــوه و عضویت در 
مجمع تشخیص مصلحت و شوراى نگهبان، به عنوان 
سیاسى ترین استان هاى کشور شناخته مى شوند.اما در 
کنار این پنج استان سیاسى، برخى از استان ها از حضور 
در حاکمیت و دولت بهره چندانى نبرده اند.ایالم، بوش هر، 
سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیارى، کهگیلویه 
و بویر احمد و هرمزگان، شــش اســتانى هســتند که 
نتوانســته اند از کابینه دوم تا دوازدهم تا شوراى نگهبان 
و مجمع تشــخیص مصلحت و همینطور در تمام دوران 

ریاست سه قوه، مردى را از استان خود بر صندلى ریاست 
بنشانند.البته ناگفته نماند که برخی از چهره هاي شناخته 
شده در کابینه و همچنین رؤساي قوا در کشور عراق متولد 
شده اند. علی الریجانی،  صادق الریجانی، عباس آخوندي 
و آیت ا... هاشمی شــاهرودي چند چهره اي هستند که 
محل تولدشان شهر نجف ذکر شده است. در همین راستا 
نیز مى توان شهر ســمنان را به دلیل محل تولد احمدى 
نژاد و روحانى، استان ریاســت جمهورى خیز نامگذارى 

کرد.
ویژگى و تمایز معرفى رضا اردکانیان به عنوان وزیر نیرو 
به مجلس این اســت که در صورت اخذ رأى اعتماد، او 
نخستین وزیر در جمهورى اســالمى با سابقه مدیریت 
درسطوح عالى در یک نهاد بین المللى است که نه تنها 
سابقه مدیریت دارد که در حال حاضر نیز این همکارى 

ادامه دارد وصورت مى پذیرد.

 ورود مدیرانى که با ســازمان هاى بین المللى همکارى 
مى  کردنــد از نیمه دوم دهه 40 خورشــیدى و در رژیم 
گذشته آغاز شــد و با انتصاب جمشید آموزگار به عنوان 
نخســت وزیر در ســال 1356 به اوج خود رسید.  بعد از 
پیروزى انقالب اما این ارتباط به مرور کمتر و در نهایت 
قطع شــد. تنها رشــته ارتباطى با نهادهاى بین المللى 
فدراسیون هاى ورزشــى بود اما این ارتباط نیز به مرور 

کمتر و کمتر شد.
 از این منظر مى توان گفت چنانچــه رضا اردکانیان به 
عنوان وزیر نیرو موفق به اخــذ رأى اعتماد نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى شود نخستین وزیر در جمهورى 
اســالمى خواهد بود که در ســازمان هاى بین المللى 
کامًالشناخته شده است و این ارتباط مى تواند در جلب 

کمک هاى فنى و مادى مؤثر باشد.

کدام استان ها بیشترین «سیاستمدار» را صادر کرده اند؟ اولین وزیر بین المللى بعد از انقالب 
رأى اعتماد مى گیرد؟

رئیس ســازمان پدافند غیر عامل بر این نکته تصریح 
کرد که حاکمیت جمهورى اسالمى باید بر شبکه هاى 

اجتماعى اعمال شود.
به گزارش ایسنا، ســردار غالمرضا جاللى صبح دیروز 
درنشست خبرى با اهالى رسانه با اشــاره به تهدیدات
 گوشى هاى موبایل اظهار داشت: ما دستورالعملى درباره 
گوشى هوشــمند تهیه کرده ایم و تهدیداتش را کامًال 
برشمارى کرده ایم و آســیب پذیرى هاى شخصى و 
شــبکه اى دارد کــه اگــر آن مدیریــت نشــود 
مــى تواند هــر کجــا که مــى رویــم و مــى آییم 
را با تاریخ و ساعت گزارش کند و این ممکن است براى 
آدم عادى مهم نباشد اما براى یک مسئول و مقام مهم 
است. وى تصریح کرد: اکثر گوشــى هاى همراه ما یا 
برندشان اپل است یا نوکیا یا سامسونگ که هیچ کدام از 
آنان سرور منطقه اى شان داخل ایران نیست و اطالعات 

بیرون مى رود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشــاره به فراگیرى 
اپلیکیشــن تلگرام در ایران، گفــت: االن بیگ دیتاى 
تلگرام داخل ایران نیست و وقتى داخل ایران نیست و 
توسط دیگران داده کاوى مى شود آنها مى توانند بگویند 
تا 97 درصد رأى مردم ایران کیست، مى توانند بگویند 
مردم ایران به چه چیزى عالقه دارند به چه چیزى ندارند 
و کسانى که به آن دسترسى دارند مى توانند خودشان با 
سیاستگذارى در شبکه اجتماعى، رأى مردم را به سوى 

دیگرى هدایت کنند.
جاللى در پایان تأکید کرد: بیگ دیتاى ما که مى تواند 
رفتار فرهنگى، اجتماعى و سیاســى ما را نشان دهد به 
درد چه کسى مى خورد؟ به درد کسى جز آمریکا و رژیم 
صهیونیستى و عربســتان نمى خورد و تلگرام مى تواند 

آن را به این کشورها بفروشد.

« تلگرام» مى تواند
 اطالعات را به آمریکا و عربستان بفروشد

نیروى هوایى آمریکا قصد دارد بمب افکن هاى هسته اى 
خود را پــس از 26 ســال دوباره به صورت 24 ســاعته به 
حالت آماده باش درآورد. اگر این دســتور اجرا شود، از زمان 
پایان جنگ سرد در ســال 1991، براى نخستین بار بمب 
افکن هاى B-52 آمریکایى مجهز به سالح هاى اتمى، در 
پایگاه هاى هوایى مستقر مى شــوند و آماده صدور مجوز 

براى حمله هستند.
به دنبال افزایش نگرانى ها از احتمال وقوع یک جنگ جهانى 
دیگر پس از تشدید تنش ها میان آمریکا و کره شمالى، «دیوید 
گولدفین»، فرمانده نیروى هوایى آمریکا این موضوع را در 

مصاحبه با «دیفنس وان » تأیید کرد و گفت: این کار براى 
انجام یک عملیات خاص نیست. بلکه فقط براى آن است که 

نشان دهیم ما براى هر چیزى آماده هستیم.
دیوید گولدفین در ادامه افزود: جهان به یک مکان بســیار 
خطرناك تبدیل شده است و افرادى هستند که به راحتى در 
خصوص سالح هاى هسته اى صحبت مى کنند. این جهان 
دیگر یک جهان دوقطبى نیست که فقط ما و اتحاد جماهیر 
شوروى در آن قرار گرفته باشیم. کشورهاى دیگرى هم در 
جهان هستند که قابلیت دستیابى به سالح هاى هسته اى 

را دارند.

گولدفین و دیگر مقامات ارشــد آمریکایى تأکید کردند که 
هنوز این دســتور براى قرار گرفتن بمب افکن ها در حالت 
آماده باش صادر نشده اما آماده سازى هاى الزم براى این 
کار در حال انجام است. این تصمیم از سوى «جان هیتن»، 
رئیس فرماندهى راهبردى آمریکا و یا «لورى رابینسون»، 

رئیس فرماندهى شمالى آمریکا اتخاذ خواهد شد.
 52-B به حالت آماده باش بازگشــتن بمب افکــن هاى
آمریکایى تنها یکى از تصمیمات نیروى هوایى آمریکا در 
واکنش به تنش هاى ژئوپولیتیک از جمله افزایش برنامه هاى 
هسته اى کره شمالى، اظهارات تهدیدآمیز «دونالد ترامپ» 

علیه پیونگ یانگ و افزایش نیروهاى نظامى روسیه است.
تنش ها میان آمریکا و کره شــمالى به دنبال آزمایش هاى 
موشکى و هسته اى پیونگ یانگ و لفاظى ها و تهدیدهاى 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ماه هاى اخیر به اوج 
خود رسیده اســت. دونالد ترامپ در ماه گذشته میالدى در 
مجمع عمومى سازمان ملل اعالم کرد اگر آمریکا مجبور باشد 
از خود و متحدانش دفاع کند، چاره اى جز نابودى کامل کره 
شمالى ندارد. وزیر خارجه کره شمالى این لفاظى هاى ترامپ 
را اعالن جنگ علیه پیونگ یانگ اعالم کرد. استفاده ترامپ 
از جمالت تهدیدآمیز علیه کره شمالى تاکنون انتقاد مقامات 

آمریکایى زیادى را به دنبال داشته است.

  ایسنا|  صبح روز بیست و نهم مهر ماه، «ن» و 
«ع» در یکى از کتابخانه هاى اصفهان تصمیم مى گیرند 
به زندگى خود پایان دهند. خانواده هــاى هر دو قربانى 
مى گویند دخترها با شروع مدرسه با یکدیگر دوست شده 
بودند. هرچند مادربزرگ هر دو با هم همســایه هستند و 
اخیراً گاهى به کتابخانه مى رفتند. یکى 16 ساله و دیگرى 
15 ساله و هر دو 29 روز پیش از مرگشان سال تحصیلى 
را در کالس نهم یکى از مدارس متوسطه اصفهان آغاز 

کرده بودند.
حادثه ساعت 11 و 38 دقیقه ظهر شــنبه اتفاق افتاده و 
آموزش و پرورش اصفهان اعالم کرده خارج از ســاعت 
مدرسه بوده است. اگرچه خانواده ها در خصوص حضور 
فرزندانشــان در چالش «نهنگ آبى» اظهار بى اطالعى 
مى کنند اما پلیس اصفهان اعالم کرد هر دو دختر، کاربر 
ایرانى چالش «نهنگ آبى» بوده اند و به خانواده ها در این 

زمینه هشدار داد.
هیچیک از خانواده ها هنوز فایل صوتى که پلیس اصفهان 
اعالم کرده حاوى پیام خداحافظى دختران و تأیید عضویت 

آنها در چالش «نهنگ آبى» است را نشنیده اند. 
تنها دو مرد جوان پشت در ICU بیمارستان  امین، همراهان 
«ن» هستند. به سختى مى توان حدس زد که یکى از آنها 
پدرش اســت. تلفنى، کمربندى را سفارش مى دهد که 
پزشکان گفته اند در روند درمان مهره هاى کمر دخترش 
که در سقوط آسیب دیده نیاز است. نخستین حرف پدرش 
در خصوص این حادثه، انکار شایعات فضاى مجازى است، 
در حالى که تأیید مى کند با دخترش مشکلى نداشته است. 
«ن» تنها فرزند خانواده است و پدرش از چالش «نهنگ 
آبى» بى اطالع است. او درباره وضعیت جسمانى دخترش 
مى گوید: «هوشیار است، اما هنوز از او نپرسیدم چه شده و 

چرا این کار را با من و خودش و مادر پا به ماهش کرد؟! »
او مى گوید: «مشکلى با دخترم نداشتم. تلفن همراه "ن" 
سیمکارت نداشته و وسایل او هنوز در اختیار پلیس است.»
«ن» از سقوط جان ســالم به در برده است و اگرچه زنده 
مانده و هوشیار است، اما هنوز هیچیک از اعضاى خانواده 
نتوانسته اند دلیل حادثه را از او بپرسند.  پدر مى گوید: «همه 

چیز براى "ن" مهیا بود،  ما شب ها همیشه با خانواده جمع 
مى شویم و شاد هستیم، همیشه از دخترم مى پرسم که در 

مدرسه یا خانه مشکلى ندارد و همیشه گفته نه.»
خانه «ع» را به راحتى مى توان پیدا کرد، جایى حوالى پل 
چمران، محله اى است که اکثراً با هم فامیل هستند و همه 
از قدیمى هاى محل و از یکدیگر شــناخت دارند؛  خانه 
«ع» را مى توان از حجله اى که سر کوچه است، شناخت. 
بنرهاى تسلیت نصب شــده اند و مثل همه خانه هایى 
که عزادار مى شــوند زن ها در خانه و مردان سیاهپوش 
بیرون ایستاده اند؛ خانه خیلى شــلوغ نیست؛ عمه «ع» 
نخستین زنى است که آنجا مى بینیم در حال آشپزى است،

 مى گوید: «صبح همان روز پدرم هر دو را با ماشین رساند 
کتابخانه محله؛ گفتند مــى خواهیم درس بخوانیم و بعد 
خودمان بر مى گردیم رفتنشان همان و برگشتشان هم 

همان!»
مادر «ع» پنج سالى است که در قید حیات نیست و امکان 
صحبت با پدرش به دلیل شوك ناشــى از حادثه وجود 
ندارد، عمو و عمه اش براى صحبــت جلو مى آیند، تازه 
اعالمیه مراسم ختم «ع» آماده شده و در حال پخش آن 
هستند. عموى «ع»  در تماس با پلیس، اعضاى خانواده 
را از صحبت با رسانه منع مى کند اما پیش از پاسخ به هر 
سئوالى این پرسش را مطرح مى کنند که آیا واقعًا چالش 

«نهنگ آبى» وجود دارد؟
در فیلمى که بعد از سقوط دختران منتشر شد، صدایى از 
یکى از شاهدان عینى شنیده مى شود که در روایت حادثه 
مى گوید: «نخســت یکى از دخترها خود را از پل پایین 
انداخت، اما دختر دوم مردد بود، از لبه پل فاصله گرفت، بعد 

برگشت و پایین پرید.»
ایجاد زخم و خراش بر روى بدن از نخستین مراحل شرکت 
در چالش «نهنگ آبى» است؛ در گزارشى از صدا و سیماى 
مرکز اصفهان که به نظر مى رسد گفتگو با یکى از نزدیکان 
قربانى است، او وجود آثار جراحت را تأیید مى کند. اما یکى 
از اعضاى خانواده «ع» وجود چنین عالئمى را حداقل در 

خصوص برش لب انکار مى کند. از سوى دیگر حاضران در 
مراسم تشییع جنازه «ع» دوربین صدا و سیما را ندیده اند!

نوزدهم شهریور ماه امسال، مدیرعامل بنیاد ملی بازي هاي 
رایانه اي نشست خبري سومین لیگ بازي هاي رایانه اي 
ایران، با تأکید بر اینکه «نهنگ آبى» یک چالش اســت 
نه یک بازى، گفته بود «از آنجــا که "نهنگ آبی" نیاز به 
یک ادمین براي تأیید و اعالم مراحل دارد، با دستگیري 
ســازندگان آن عمًال دیگر این چالش وجود ندارد.» اما 
ســئوال اینجاســت که آیا این چالش در ایران از سوى

 ادمین هاى ایرانى ادامه دارد؟
در چند مرحله از بــازى هر یک از کاربــران موظفند با 
یک نهنگ دیگر (یــک کاربر دیگر چالــش) از طریق 
تماس تصویرى یا مالقات حضورى ارتباط داشته باشند 
و این فرضیه را تقویت مى کند که شــاید هــر دو دختر 
وارد این بازى شــده و از این طریق بــا یکدیگر ارتباط 

داشته اند.
در آمارى که به تازگى منتشر شده سال گذشته در اصفهان 
146 جوان اقدام به خودکشى کرده اند، ارقامى که مانند 
سایر آمار آســیب هاى اجتماعى کمتر از سوى مسئوالن 

اصفهانى اعالم و در برخى موارد حتى انکار مى شود.
شــایعات حوالى پل چمران دهان بــه دهان مى چرخد، 
مادر یکى پا به ماه و پدر یکى شــش روز دیگر مســافر 
کربال بوده اســت؛ اســم یکى هنوز دهان آدم را شیرین 
مى کند و نــام دیگرى که پــدرش مى گوید روى تخت 
بیمارستان بى تابى مى کند، خاطره یک ُگل است. دختران 
نوجوانى که دسته کم با حساب سن امید به زندگى زنان در 
ایران مى توانستند 60 ســال دیگر از روگذر چمران عبور 

کنند.
«"ن" و "ع" تنها دختران کالس نهم مدرسه... نیستند که 
در چالش حضور دارند.» این گفته یکى از اقوام «ع» است 
به نقل از او که البته تأیید مى کند از شخص دیگرى شنیده 
با این حال به مدیر مدرســه در این خصوص هشدار داده 
است. همیشه اما صحبت هایى از شمار بیشترى از قربانیان 
شنیده مى شود مثل مورد خودکشى مشابه پسر نوجوان 
دیگرى از یک پل، که دهن به دهن در مراسم ختم «ع» 

مى چرخد.

جزئیات جدید از خودکشى 2 دختر جوان در اصفهان

رد« ادمین» هاى ایرانى در چالش نهنگ آبى

اتفاق بى سابقه بعد از 26 سال؛ 
بمب افکن هاى آمریکا  به حالت آماده باش 24 ساعته درآمدند



اجتماع ٠٣٣٠٦٩ سال چهاردهمسه شنبه  ٢ آبان  ماه   ١٣٩٦

مدير عامل ستاد ديه كشــور گفت: به همت خيرين از 
فروردين ماه تا پايان شهريور امسال تعداد پنج هزار و٣٠٣ 
مددجوى جرائم غيرعمد با مجمــوع بدهى چهارهزار 

ميليارد ريال از بند زندان آزاد شده اند.
بــه گــزارش روابــط عمومــى ســتاد ديه كشــور، 
سيد اســدا...جواليى با اشــاره به رشــد ٣٨ درصدى 
آزادى هــاى ايــن نهــاد حمايتــى اظهــار داشــت: 
خراسان رضوى با ٥٧٥ مورد بيشــترين تعداد آزادى را 
به خود اختصاص داده و در رتبه بعــدى گيالن با ٤٩١ 
محكوم، تهران با ٤٠٥ محبوس و اســتان هاى فارس و 
اصفهان نيز هركدام با فراهم آوردن زمينه استخالص 

٣٦٠ آزادى در صدر اين فهرست قرار دارند.
وى در تفكيك جرائم افراد استخالص يافته گفت: ٤١١ 
مددجو بابــت ناتوانى در پرداخت ديه ناشــى از حوادث 
كارگاهى و رانندگى، ســه هــزار و٤٦٦ زندانى به دليل
بدهى هاى مالى و هزار و٤٢٧ مــرد ايرانى نيز با عنوان 
عدم اســتطاعت مالى در پرداخت مهريه و نفقه در بند 
حضور داشتند كه به همت هموطنان از گرفتارى حبس 

نجات يافتند.
مديرعامل ستاد ديه كشور يادآور شد: در جمع افراد آزاد 
شده ١٨٣ زن حضور دارند كه اين تعداد محبوس نسبت 

نيمسال ٩٥ رشدى دو  برابرى داشته است.

مدير رصد و آمار شــوراى فرهنگى و اجتماعى زنان و 
خانواده با استناد به آمارهاى موجود گفت: تعداد دخترانى 
كه در شهرستان هاى مختلف و در ســن پايين ازدواج 
مى كنند، بين دو الى سه نفر هستند و در كل كشور حدود 

٤٣ هزار دختر زير ١٥ سال ازدواج كرده اند.
فرشــته روح افزا با اشــاره به طرح افزايش سن ازدواج 
در فراكســيون زنان مجلس شوراى اســالمى گفت: 
علت اينكه چــرا اين فراكســيون به دنبــال تصويب

 چنين طرحى است، مشخص نيست زيرا در حال حاضر 
١٣ ميليون جوان در سن ازدواج داريم كه موفق به ازدواج 

نشده اند.

وى افزود: در حال حاضر سن ازدواج دختران، باالى ٢٤ و 
سن ازدواج پسران نيز ٢٧ سال است.

روح افزا تصريح كرد: قانون بايد براى حل مســئله آن 
٤٣ هزار نفر قانون بنويســد نه اينكه قانون بنويسيم كه 
تمام جوانان را دچار مشــكل كنيم. همچنين بر اساس

آمار، طــالق ازدواج هــاى بين ١٣ تا ١٨ ســال پايين 
اســت. با قانونى كه فراكســيون زنان در دســت اقدام
 دارد، مانــع ازدواج دختــر ١٧ ســاله اى كــه قصــد

 ازدواج دارد، مى شويم. در حال حاضر دخترانى كه مايل 
به ازدواج بودند و به همين دليل فرار كردند، بسيار بيشتر 

است.

آمار باالى فرار دختران
براى ازدواج 

آزادى ٥٣٠٣ زندانى غيرعمد 
در نيمه سال ٩٦

١٧٥٦ كشته در شهريور
رئيس سازمان پزشكى قانونى گفت: در شهريور امسال 
هزار و٧٥٦ نفر در تصادفات رانندگى كشته شدند. احمد 
شـجاعى اظهار داشت: اسـتان هاى خراسـان رضوى، 
فـارس و تهران بيشـترين آمار كشـته هـاى تصادفات 

رانندگى را در شهريور ماه داشتند.

بررسى استخدام 
حق التدريسى ها 

سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: 
مخالفين طرح اسـتخدام حق التدريسى ها، اصلى ترين 
دليل خود را براى اين مخالفت تحميل بار مالى به دولت 
و مواجهه آموزش و پرورش با نيروى مازاد در شـهرها و 

استان هاى بى نياز به نيرو عنوان كرده اند. 
سـيدحمايت ميـرزاده بـا بيـان اينكـه موافقـان طـرح 
نيز بـر تعييـن تكليـف و احقـاق حقـوق از دسـت رفته
 حق التدريسان تأكيد كردند، افزود: در نهايت قرار بر اين 
شد كارگروهى متشـكل از مخالفان و موافقان تشكيل 
شـود و پس از بررسى موضوع پيش نويسـى را در اختيار 
كميسـيون آموزش قرار دهند تا كميسيون براساس آن 

تصميم گيرى كنند.

فارياب، ١١ بار لرزيد
شهرسـتان فاريـاب در جنوب اسـتان كرمـان از بامداد 
دوشنبه تا سـاعت ٦ صبح ١١ بار لرزيد. نخستين زمين 
لرزه سـاعت ٣ و ٥٤ دقيقـه و ١٤ ثانيه بامـداد به بزرگى 
٥/٥ ريشـتر در عمق ٢٩ كيلومتـرى و يازدهمين زمين 
لرزه ساعت ٦ و ٢٦ دقيقه و ٤٦ ثانيه زمين لرزه با بزرگى 
٢/٤ در عمق ٩ كيلومترى زمين در اين شهرستان رخ داد. 
بزرگ ترين زمين لرزه بامداد دوشنبه شهرستان فارياب 
در جنوب استان كرمان ٥/٥ريشـتر و كمترين ٢ ريشتر 

گزارش شده است.

آمارهاى جديد از ٤ واقعه حياتى 
سيف ا... ابوترابى، سخنگوى سازمان ثبت احوال كشور به 
آمارهاى چهار واقعه حياتى در شش ماهه نخست امسال 
اشاره كرد و گفت: در شش ماهه اول سال ٩٦ تعداد ٧٦٤ 
هزار و٣٢٤ واقعـه والدت، ١٨١ هزار و ٥٤٢ واقعه فوت، 
٣١٥ هزار و ٧٥٢ واقعـه ازدواج و٨٥ هـزار و ٤٩٥ واقعه 

طالق رخ داده است.

افزايش مصرف  چاى ايرانى 
رئيس سازمان چاى كشور گفت: اقبال مصرف كنندگان 
از چاى ايرانى رو به افزايش اسـت. محمدولى روزبهان 
با اشاره به اينكه اركان توليد چاى شامل دو ركن اصلى 
كشاورز و صاحبان صنايع چاى سازى هستند كه الزم و 
ملزوم يكديگرند، اظهار داشت: نمودار توليد چاى در چند 
سال اخير سـير صعودى داشته و در سـال ٩٥ بيشترين 
مقدار توليد يعنى ٣١ هزار تُن چاى خشك استحصال شد.

واريز حقوق مهرماه 
بازنشستگان 

مديركل امور مالى صندوق بازنشستگى كشورى گفت: 
حقوق مهرماه بازنشسـتگان كشـورى يك شـنبه شب 
به حسـاب اين عزيزان واريز شـد. حسـين بخشى زاده 
يادآور شـد: بازنشسـتگان كشـورى مى توانند از طريق
 دسـتگاه هـاى خودپـرداز ATM يـا سـاير روش هـا 
نسـبت به دريافت حقوق بازنشسـتگى خود اقدام كنند. 
وى تصريح كرد: صندوق بازنشسـتگى كشورى ماهانه 
دوهـزار و٥٠٠ميليارد تومان براى حقوق بازنشسـتگان 

تحت پوشش اين صندوق پرداخت مى كند.

زيان نمك  باالى نان هاى كشور
ايرج حريرچى، قائم مقام و مديركل وزارت بهداشت در 
خصـوص كيفيت گندم داخلـى و لزوم مصـرف بيش از 
حد نمك براى تهيه نان، گفـت: ايرانيان مصرف نمك 
بيشترى نسبت به استانداردهاى جهانى دارند و ١٠ تا ١٢ 
گرم مصرف روزانه ايرانيان، دو برابر حد مجاز است و ٥٠ 

درصد نمك مصرفى از طريق نان است. 

چرك نويس

 با نزديك شــدن به تاريخى كه به زادروز كورش كبير منســوب شده، 
همانند سال هاى قبل شــائبه هايى درباره  تعطيلى پاسارگاد و همچنين 
آرامگاه كورش مطرح شده اســت. در چند روز گذشته نيز اطالعيه هايى 
با لوگوى استاندارى و اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان فارس، در فضاى مجازى دست به دست مى شود كه در آنها اعالم 
شده؛ « با توجه به ســوء استفاده هاى سياســى و امنيتى گروهك هاى 
ضد انقالب، مجموعه توريستى پاسارگاد از پنجم تا هشتم آبان ماه تعطيل 
است. همچنين مســيرهاى ورودى به اين مجموعه توسط راهدارى و 
نيروى انتظامى مسدود خواهد بود. هموطنان عزيز براى اداى احترام به 
شخصيت كورش كبير و بازديد از اين مجموعه ارزشمند، روزهاى ديگرى 

را انتخاب كنند.»
اين در حالى اســت كه فاطمه رضايى، مدير روابط عمومى اداره ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى  و گردشگرى استان فارس براساس استعالمى 

كه از استاندارى فارس و پايگاه ميراث فرهنگى پاسارگاد گرفته، به ايسنا 
گفت: محتواى اين اطالعيه ها صحت ندارد و پوسترهايى با متن تعطيلى 
مجموعه پاسارگاد در تاريخ مزبور كه با لوگوى اســتاندارى و اين اداره 

منتشر شده، تقلبى است.
او ادامه داد:  هنوز درباره  فعاليت پاسارگاد و آرامگاه كورش در تاريخ پنجم 
تا هشتم آبان ماه از سوى سازمان و يا نهاد رســمى اعالم موضع نشده 
است. قطعًا اگر قرار باشد اطالعيه اى رسمى صادر شود از سوى سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خواهد بود تا مردم از كانال 
مطمئن ترى در جريان وضعيت اين مجموعه قرار گيرند نه اينكه پوستر 

چاپ و در فضاى مجازى منتشر شود.
رضايى تأكيد كرد:  موضع اســتان فارس و همچنين برنامه ريزى براى 
مناسبت آبان ماه هنوز مشخص نشــده و بهتر است در اين باره فرافكنى 

صورت نگيرد.

مديــر كل ميراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى استان مركزى از كشــف يك كوزه 
حاوى ٧٠ ســكه نقره قاجارى در شهرستان اراك 

خبر داد.
اواخر هفته گذشــته چند كودك كــه در يكى از 
روستاهاى شهرســتان اراك در حال بازى بودند 
به كوزه اى از خاك بيرون آمــده برمى خورند و با 
ســكه هاى داخل آن مواجه مى شوند. يكى از اين 
كودكان كوزه را به منزل مى برد و والدين كودك 
در تماس تلفنى، يگان حفاظت ميراث فرهنگى اين 

استان را مطلع مى كنند. 
وى افزود: اين خانواده با اطالع به يگان حفاظت 
ميراث فرهنگــى رســالت اجتماعى خــود را در 
خصوص حفظ و پاســبانى از ميراث ملى به خوبى 
انجام مى دهنــد و كوزه مكشــوفه تحويل يگان 

حفاظت مى شود.
حســينى ادامه داد: با همكارى يــگان حفاظت 
ميراث فرهنگى اين استان و كالنترى ١٦ سنجان 
اراك تعدادى سكه ديگر كه دست اهالى روستا بود 
نيز به صورت داوطلبانــه به نيروى يگان حفاظت 

تحويل شد.
وى افزود: مجموعه سكه هاى مكشوفه ٧٠ عدد 
است كه ٦٦ عدد از ســكه ها دوهزار دينارى با آرم 
شير و خورشيد اســت و چهار سكه نيز از نوع هزار 
دينارى متعلق به دوره ناصرالدين شــاه است كه 
به همراه كوزه كوچك ســفالى كشف شده است 
و در حال سير مراحل قانونى براى ثبت و نمايش 

عمومى هستند.

نايب رئيس اتحاديه باغداران استان تهران رنگ آورى پرتقال را خسارت به مصرف كننده و 
نيز خسارت اقتصادى براى توليد كننده دانست و تأكيد كرد: باغدار بايد با طبيعت همراهى 
داشته باشد تا ميوه برســد و رنگ و طعم پيدا كند و در صورت برداشت زودتر از موعد ميوه 

ماندگارى نيز نخواهد داشت.
مجتبى شــادلو درباره برداشــت زودتر از موعد و رنگ آورى غير طبيعى پرتقال گفت: در 
طبيعت شرايط و اتفاق هاى غير مترقبه هميشه بوده است و موضوع برداشت زودتر از موعد و 
رنگ آورى غير طبيعى پرتقال است كه متأسفانه در چند سال گذشته تا كنون اين روند ادامه 

داشته است و برخوردى جدى نيز با اين موضوع نشده است.
وى گفت: در شرايط عادى از خانواده مركبات در ماه مهر، تنها نوعى از نارنگى به ثمر رسيده 
و برداشت مى شود و نارنگى بذر ژاپنى نام دارد، در آبان ماه تا اواسط آذرماه به ترتيب نارنگى 
اونشو سارى و يافا برداشت مى شود؛ فصل برداشت پرتقال از اواسط آبان ماه است و نوبرانه 
آن در اين زمان به بازار عرضه مى شود؛ در اوايل برداشت رنگ كامل ندارد و دورنگ است. 
عمده پرتقال عرضه شده به بازار در فصل برداشت آن، پرتقال تامسون است كه برداشت آن 

از اواسط آذر ماه شروع مى شود و اوج برداشت آن در دى ماه است.
شادلو با اشاره به حوادث غيرمترقبه اى چون ســرمازدگى محصوالت ادامه داد: با احتمال 
سرمازدگى نبايد محصول را زودتر از موعد برداشــت كرد و باغدار بايد با طبيعت همراهى 
داشته باشد تا ميوه برســد و رنگ و طعم پيدا كند؛ در صورت برداشت زودتر از موعد ميوه 

ماندگارى نيز نخواهد داشت.
 شــادلو در بخش ديگرى از ســخنان خود درباره وضعيت توليد مركبات در ســال جارى 
اظهارداشت: سرمازدگى ٢٨ آبان ماه در سال گذشته موجب شد خسارت سنگينى به توليد 
و باغات وارد شود؛ امسال مركبات در نوار شمالى و جنوبى وضعيت خوبى را تا كنون داشته 

است و اميدواريم تا زمان برداشت نيز ادامه داشته باشد.

شكار ميليونى پرندگان در شمال كشور مورد اعتراض فعاالن 
محيط زيست قرار گرفته، اما اكنون چند سالى است كه قتل 
عام پرندگان با روش هاى غيرقانونى در جنوب كشــور نيز 

رواج يافته است.
هرساله با فرارسيدن فصل حضور انبوه پرندگان مهاجر در 
كشور، نگرانى فعاالن محيط زيست از كشتار اين پرندگان 
در شمال كشور دوباره آغاز مى شود. رسانه ها تالش مى كنند 
انبوه پرندگانى را به تصوير بكشند كه در دامگاه ها گير افتاده 
و جيغ  هزاران هزارشــان سكوت شــب را مى درد و الشه 
رنگينشان بى جان در بازارهاى روز به فروش مى رود. با اين 
همه اكنون چند سالى هست كه اين فاجعه محيط زيستى 
منحصر به شمال كشور نيست و متخلفان در جنوب كشور از 

رقيبان خود در شمال پيشى گرفته اند.
رضا نيك فلك كارشناس و فعال محيط زيست با اعالم اينكه 
كشتار پرندگان مهاجر در خوزســتان به اوج خود رسيده به 
مهر، گفت: نزديك به دو ماه است كشتار پرندگان مهاجر در 
استان خوزستان آغاز شده و روزانه الشه صدها قطعه از انواع 
پرندگان مهاجر در بازار كيان اهواز در فاصله بسيار كمى از 
سازمان حفاظت از محيط زيست استان خوزستان به فروش 
مى رســد. وى تصريح كرد: در بين الشــه هاى پرندگان، 
گونه هاى حمايت شــده و در خطر انقــراض جهانى مانند 
اردك مرمرى، اردك بلوطى، اردك سرحنايى و ... مشاهده 

مى شود.
اين فعال محيط زيست اعالم كرد: اين بازار از اوايل شهريور 
ماه كار خود را شــروع كرده اســت اما با آغاز فصل پاييز و 
مساعدتر شدن شرايط آب و هوايى براى حضور پرتعداد انواع 
پرندگان مهاجر در تاالب ها و آبگيرهاى استان خوزستان، 

كشتار پرندگان نيز به اوج خود رسيده است.
نيك فلك هشــدار داد: بى توجهى مســئوالن حفاظت از 
محيط زيست استان خوزستان نسبت به نسل كشى  پرندگان 
مهاجر و كاستى هاى موجود در برخورد با متخلفان سبب شده 
كه امسال دامگاه هاى صيد پرندگان با قدرت و تعداد بيشترى 
نسبت به سال هاى گذشــته دست به كشــتار بى رحمانه 

پرندگان مهاجر بزنند.

با آغاز اولين روز از هفته پيشگيرى از مسموميت ها، با عنوان 
«پيشگيرى از مسموميت هاى دارويى»، دبير ستاد مركزى 
اطالع رسانى داروها و ســموم به تشــريح جزئيات آمار و 

اطالعات كشور در زمينه مسموميت هاى دارويى پرداخت.
دكتر يسنا به منش در گفتگو با ايسنا با بيان اينكه شايع ترين 
علت بروز مسموميت در جهان، مصرف داروها بيش از مقادير 
درمانى است، ادامه داد: بر اســاس آمار به دست آمده از ٣٠ 
دانشگاه علوم پزشكى كشور، تعداد مسموميت هاى ناشى از 
داروها اولين عامل مراجعه به بخش مسموميت ها در كشور 
بوده است. به طورى كه از بين ٦٠ هزار مسموميت گزارش 
شده به ستاد مركزى اطالع رســانى داروها و سموم در سال 
١٣٩٥، نزديك به ٢٧ هزار مورد مربوط به مسموميت هاى 
دارويى بوده اســت. همچنين باالترين تعداد مســموميت 
دارويى در بيمارستان هاى استان اصفهان با ٦٥ درصد بوده 
و سپس به ترتيب استان هاى فارس با ٦٤ درصد، كردستان 
با ٥٦درصد، خراسان رضوى با ٥٣ درصد، بيمارستان لقمان 
تهران با ٤٦ درصد و اروميه با ٣٢ درصد در رتبه هاى بعدى 
مسموميت دارويى از كل مســموميت هاى مشاهده شده، 
قرار دارند. همچنين بايد توجه كرد كــه ٨٨ درصد از موارد 
مسموميت هاى مراجعه شــده به مراكز درمانى ايالم ناشى 

از دارو بوده است.
دبير ســتاد مركزى اطالع رسانى داروها و ســموم افزود: 
اين درحالى است كه بســيارى از اين مسموميت ها توسط 
پرسنل درمانى كشور، كنترل و درمان مى شوند؛ اما اهميت 
مسموميت دارويى در اين نكته است كه گاهى ممكن است 
كبد و كليه فرد مسموم در اثر مسموميت دچار صدمه دائمى 
شود و تا آخر عمر با اين مشكل دست به گريبان باشد. با توجه 
به آمار سازمان پزشــكى قانونى كشور در خصوص مرگ و 
مير ناشى از مسموميت دارويى، مشاهده مى شود كه ساالنه 
نزديك به ٧٠٠  نفر از هموطنانمان در اثر مسموميت با دارو 
جان سپرده اند. البته مرگ ناشى از مســموميت دارويى در 
كشور ما شايع نيست و فقط ١٢ درصد از كل موارد مرگ ناشى 

از مسموميت در اثر داروها اتفاق مى افتد.
به منش با بيــان اينكه در ســال هاى اخير از هــر صد نفر 
مراجعه كننده به بيمارستان هاى مرجع مسموميت در كشور 
بين ٤٠ تا ٦٠  نفرشان در اثر دارو مسموم شده بودند، گفت: 
همچنين مســموميت ٧٠ تا ٨٠ درصد ايــن موارد تعمدى 

بوده است. 

خانواده گردشــگر سوئيســى تجربيات خود از سفر با 
دوچرخه را به عالقه مندان مشهدى سفر ارائه كردند.

«رومن دراكــس»، پدر اين خانواده كــه به عنوان يك 
مستندســاز در ســوئيس فعاليت مى كند درباره داليل 
انتخاب اين نوع گردشگرى گفت: گردشگرى با دوچرخه 
نوعى سفر ماجراجويانه است، در اين نوع سفر برخالف 
سفر با هواپيما يا قطار و حتى خودروى شخصى، گردشگر 
از نزديك با جامعه انســانى ميزبان خــود تماس برقرار 
مى كند و به همين دليل آشــنايى وى با كشور ميزبان 

تقريباً بى واسطه است.
دراكس در پاسخ به سئوالى درباره چرايى انتخاب ايران به 
عنوان مقصد گردشگرى خود گفت: من چند سال پيش به 
تاجيكستان سفر كرده و حضور در يك جامعه فارسى زبان 
را از نزديك لمس كرده بودم، همچنين در سفرى كه به 
گرجستان داشتم با برخى از عناصر فرهنگى ايرانى آشنا 
شدم و به همين دليل دوست داشتم تا با سفر ايران، زبان 
فارسى و فرهنگ ايرانى را در كشور مادر خود لمس كنم.

اين مستندساز سوئيســى در توضيح انتخاب خراسان 
به عنوان مقصد اصلى ســفر در ايران عنوان كرد: بسيار 
دوست داشتيم تا از نزديك مزارع زعفران و نحوه برداشت 
گل زعفران را ببينيم، بر اين اساس پاييز و خراسان را به 
عنوان مقصد اصلى گردشــگرى خود در ايران انتخاب 
كرديم، البته بعد از آن به يزد و اصفهان نيز سفر خواهيم 
كرد، زيرا درباره زيبايى ها و آثار تاريخى اين دو شهر نيز 

مطالب زيادى خوانده ام.
«آنليس فون اشتايگر»، همسر رومن دراكس كه مدرس 
تاريخ است در اين نشست درباره برداشت خود از ايران 
گفت: من به همراه همســرم به كشــورهاى بسيارى 
مسافرت كرده ايم، در اين بين بايد بگويم يكى از نزديك 
ترين كشورها از منظر عظمت تاريخى نسبت به آنچه در 

كتاب ها خوانده بودم، ايران است.
وى ادامه داد: ايران همچون سوئيس يك كشور چندزبانه 
است كه مردم آن داراى يك اتحاد خاص فكرى و روحى 
هســتند. اين امر در منطقه خاورميانــه بى نظير و قابل 

تحسين است.
فون اشتايگر افزود: ايران كشــورى داراى تاريخ كهن 
و ديدنى هاى بسيار است كه ســفر با وسيله نقليه اى جز 
دوچرخه مانع از ديدن بســيارى از آنها مى شود. ضمن 
اينكه من به عنوان يك مــدرس تاريخ با انجام اين نوع 
سفر امكان بهترى براى بازشناسايى مردم كشور مقصد 

خود پيدا مى كنم.
«موريس دراكس»، پسر ١٢ساله اين خانواده گردشگر 
دوچرخه سوار نيز در توضيح برنامه روزانه خانواده خود در 
ايران گفت: هر روز صبح پــس از صرف صبحانه حدود 

٢٠ كيلومتر را با دوچرخه ركاب مى زنيم. ســپس كمى 
استراحت مى كنيم و من و خواهرم بخشى از تكاليفمان را 
انجام مى دهيم. آنگاه حدود ٥٠ كيلومتر ديگر ركاب زده 
تا به محلى براى خوردن ناهار برسيم. بعد از آن هم كمى 
اســتراحت مى كنيم و در مرحله عصرگاهى هم حدود 
٢٠ كيلومتر ركاب مى زنيم و ســپس براى اقامت شبانه 

توقف مى كنيم.
وى افزود: البته اگــر در اين بين مــكان ديدنى هم در 
مسيرمان باشد دقايقى چند را در آن توقف كرده و ضمن 
بازديد از بنا و كســب اطالعات از مــردم محلى درباره 

تاريخچه آن بنا، پدرم چند عكس مى گيرد.
موريــس دراكــس دربــاره اينكــه آيا دوســت دارد 
بار ديگر به ايران ســفر كنــد، نيز گفت: مــردم ايران 
بســيار مهمان نواز هســتند و اين باعث مى شود تا آرزو 
داشته باشم در آينده ســفرى ديگر به اين كشور داشته 
باشم البته نه با دوچرخه چون بسيار طاقت فرسا و سخت 

است.
رومن دراكس، پدر اين خانواده گردشگر سوئيسى عنوان 
كرد كه به دليل حس مهمان نوازى ايرانيان در نظر دارد در 

صورت امكان فيلمى مستند درباره ايران بسازد.

خانواده سوئيسى با دوچرخه  به ايران  رسيدند

ركورد اصفهان
 در مسموميت دارويى 

بازى كودكان منجر به 
كشف ٧٠ سكه شد

اطالعيه جعلى درباره تعطيلى آرامگاه كورش!

ماجراى ميوه هاى نقاشى شده پاييزى در بازار! نسل كشى پرندگان مهاجر در جنوب
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تفاهمنامه جهاددانشگاهى  یزد 
و صنعتى اصفهان

سازمان  جهاددانشگاهى استان یزد و جهاددانشگاهى 
واحد صنعتى اصفهان در راســتاى استفاده بهینه از 
توانایى هاى علمى و آموزشــى و فرهنگى طرفین و 
همکارى مشترك در زمینه هاى مورد نیاز تفاهمنامه 

همکارى امضاکردند .
این قرارداد به منظور ایجاد و گســترش فعالیت هاى 
پژوهشــى، فناورى و تولید، کارآفرینى، آموزشى و 

فرهنگى براى مدت پنج سال به امضا رسید.

افزایش وزش باد شدید
 در مناطق غربى 

کارشناس مســئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت:بررسى نقشه هاى هواشناسى 
بیانگر افزایش وزش باد شــدید همراه با کاهش دما 

در مناطق غرب و جنوب غرب استان اصفهان است.
حجت ا...على عسگریان افزود: بر این اساس طى دو 
روز آینده در اکثر مناطق اســتان، آسمان به  صورت 
صاف تاکمى ابرى گاهى وزش باد پیش بینى مى شود.

تجهیز چاه هاى اردستان
 به کنتور هوشمند 

مدیر امور منابع آب اردستان از مجهز شدن افزون بر 
95 درصد از چاه هاى کشــاورزى این شهرستان به 

کنتورهاى هوشمند خبر داد.
محمدرضا سلیمى بیان داشت: تعداد 220 حلقه چاه 
کشــاورزى مجوزدار در اردســتان وجود دارد که تا 
کنون 210 حلقه از آنها به کنتور هوشمند مجهز شده 
و چاه هاى باقیمانده نیز به تدریج تحت پوشش قرار 

خواهند گرفت.
وى با اشــاره به تعداد زیاد چاه هاى غیرمجاز در این 
شهرســتان افزود: تعداد 250 حلقه از این چاه ها در
 خانــه هــا، ویالهــا و بــاغ هــا شناســایى و با 
پیگیرى هاى قضائى، تعداد 12 حلقه در سال جارى 

مسدود شده است.

اجراى طرح مراقبت اجتماعى 
در مدارس

نخســتین بار اجراى طرح مراقبت اجتماعى با عنوان 
«نماد» در مدارس استان اصفهان آغاز شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان هدف از اجراى 
این طرح را پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى و حفظ 
سالمت فکرى وروحى دانش آموزان بیان کرد و گفت: 
در سال تحصیلى جدید این طرح در  12 واحد آموزشى 
در شهرستان هاى اصفهان و فالورجان آغاز شده است.

محمد حســن قائدیها افزود: طرح مراقبت اجتماعى 
مقاطع ابتدایى، متوســطه اول و متوسطه دوم در قالب 
24 طرح پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى براى دانش 

آموزان در مدارس استان اجرا مى شود.
وى پیش بینى کرد در سال تحصیلى جدید 40 درصد از 
دانش آموزان مدارس این استان  زیر پوشش این طرح 

قرار گیرند. 

تأمین منابع آب فریدن
 در مرحله نهایى است

استاندار اصفهان گفت: با پیگیرى هاى اخیر، تأمین منابع 
آب پایدار شهرســتان فریدن مراحل نهایى خود را طى 

مى کند و به زودى ابالغ خواهد شد.
رسول زرگرپور اظهار داشت: با پیگیرى هاى اخیر، تأمین 
منابع آب پایدار این شهرستان مراحل نهایى خود را طى 

مى کند و به زودى ابالغ خواهد شد.
وى از تخصیص 20 میلیارد ریال اعتبار براى این منظور 
خبر داد و اظهار داشت: این میزان اعتبار براى تکمیل و 
راه اندازى مخازن جدید منابع آب پایدار این شهرستان 

اختصاص یافته است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه اقدامات عنوان شده طى 
یک هفته آینده اجرایى خواهد شد، افزود: مواردى که در 
مصوبات گذشــته در خصوص مشکالت فعالیت هایى 
چون آبزى پرورى در این شهرســتان وجود داشــت، 

برطرف شده است و به زودى ابالغ مى شود.

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان گفت: با مقایسه 
آمارى مى توان گفت که فوتى هاى تصادفات استان اصفهان 
در شش ماهه امسال با کاهش 7 درصدى روبه رو بوده است.

على سلیمانى پور با اشاره به آمار شش ماهه فوتى هاى ناشى 
از تصادفات حوادث ترافیکى در استان اصفهان، اظهار داشت: 
در این بازه زمانى 555 نفر در استان اصفهان بر اثر این حوادث 
جان خود را از دســت داده اند. وى با اشاره به اینکه در مدت 
مشابه سال گذشته 600 نفر در استان اصفهان جان خود را از 
دست داده اند، تصریح کرد: با مقایسه آمارى مى توان گفت 
که فوتى هاى تصادفات استان اصفهان در شش ماهه امسال 

با کاهش 7 درصدى روبه رو بوده است.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان با بیان اینکه 128 
نفر از کشته شدگان حوادث ترافیکى استان اصفهان زن و 
427 نفر نیز مرد بوده اند، ادامه داد: بیشترین تلفات حوادث 
ترافیکى با 320 نفر در جاده هاى برون  شهرى، 215 نفر در 
مسیرهاى درون  شهرى ، 11 نفر جاده هاى روستایى و چهار 
نفر مربوط به جاده هاى خارج اســتان و پنج نفر سایر موارد 

گزارش شده است.
 ســلیمانى پور اضافه کــرد: همچنین باید توجه داشــت 
که تلفات حوادث ترافیکى در مســیرهاى برون شــهرى 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل کاهش 10/3درصدى 

داشته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
در شش  ماهه نخست ســال جارى 106 نفر از مشموالن 
خدمت مقدس سربازى از تسهیالت معافیت سربازى کمیته 

امداد استان اصفهان بهره مند شده اند.
حمیدرضا شیران با اشاره به اینکه مهمترین رویکردهاى 
این نهاد در حمایت از جامعه هدف ارائه خدمات الزم براى 
توانمندسازى آنهاست، اظهار داشت: این نهاد بر اساس نیاز 
خانواده هاى نیازمند خدمات مؤثر را در مسیر توانمندسازى 

جامعه هدف ارائه مى کند.
وى با اشاره به اینکه مددجویانى که سرپرست خانواده آنها 
فوت کرده یا طالق گرفته باشــند، مى توانند از بسته هاى 

حمایتى این طرح بهره مند شوند، گفت: کاهش آسیب هاى 
اجتماعى، ایجاد فرصت هاى  شغلى پایدار براى خودکفایى 
مددجویان تحت حمایت و درنتیجــه خروج آنان از چرخه 
حمایتى کمیته امداد یکى از اهداف مهم این نهاد است که 
در قالب ارائه تسهیالت خدمت سربازى به جامعه هدف ارائه 
مى شود.شیران با بیان اینکه طى شش ماه نخست سال 96  
طبق هماهنگى انجام شده 199 نفر از مددجویان مشمول 
تحت پوشش این نهاد براى گذراندن دوران خدمت مقدس 
سربازى به محل زندگى خود منتقل شده اند، اظهار داشت: 
در همین رابطه 104 نفر از مشموالن نیز با تعامل انجام شده 

از تسهیالت کاهش تعرفه خدمت سربازى استفاده کردند.

کاهش تلفات حوادث ترافیکى 
اصفهان در سال جارى

بهره مندى مددجویان از 
معافیت سربازى

 فرمانده انتظامى استان اصفهان از اجراى همزمان 
طرح شناسایى و دستگیرى اراذل و اوباش و مجرمان 
تحت تعقیب مراجع قضائى در چندین شهرســتان 

استان خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگى گفت: در پى دریافت 
اخبارى مبنى بر اینکه یک باند شش نفره از مخالن 
نظم و امنیت عمومى اقدام به تیراندازى و ایجاد رعب 
و وحشت و مجروح کردن ســه نفر از شهروندان در 
یکى از خیابان هاى اصفهان کرده اند، شناســایى و 
دستگیرى آنها در دســتورکار مأموران پلیس امنیت 

عمومى اصفهان قرار گرفت.
وى با اشــاره به اینکه در بررســى هاى تخصصى 
همه اعضاى این باند که سابقه شــرارت داشتند در 
مخفیگاهشان شناسایى شدند، افزود: هر شش شرور 

و فردى که آنان را مخفى کرده بود دستگیر شدند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به دستگیرى 
تعداد زیــادى از اراذل و اوباش در طــرح برخورد با 

مخالن نظم عمومى جامعه خاطر نشان کرد: استان 
اصفهان جوالنگاه اراذل و اوباش، سارقان و افرادى 
که به هر طریق بخواهند نظم و امنیت عمومى جامعه 
را برهم بزنند نیست و اینگونه افراد بدانند اگر اقدام 
مجرمانه اى در این استان مرتکب شوند، در هر نقطه 
از کشور مخفى شوند شناسایى و دستگیر خواهند شد 
و نیروى انتظامى و قوه قضائیــه برخوردى قاطع و 

قانونى با اینگونه افراد دارند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در 
ارتباط با تعداد روستاها، میزان جمعیت آنها و برخوردارى 
روستاها در اســتان اصفهان نسبت به ســایر استان ها 
گفت:طبق آمار ســال 95 تعداد کل روستاهاى استان 
اصفهان هزار و 839 روستاست که از این تعداد، هزار و 
291 روســتا داراى جمعیت است و 935 روستاى باالى 
20 خانوار داریم که بیشتر طرح هادى را در روستاهاى با 

جمعیت باال انجام مى دهیم.
غالمحسین خانى افزود: در سال جارى تفاهمنامه اى با 
اداره کل میراث فرهنگى و گردشگرى استان اصفهان 
منعقد کردیم تا روستاییانى که حاضرند خانه هاى خود 
را در اختیار گردشــگران قرار دهند اما ایــن خانه ها با 
توجه به فرسودگى به تعمیرات نیاز دارند، کمک کنیم تا

 خانه هاى آنها بازسازى شــود و در اختیار گردشگران 

قرار گیرد. 
وى بیان داشت:همچنین باید متقاضیان در صورت اعالم 
آمادگى به مدیران شهرستانى بنیاد مسکن مراجعه و ثبت 
نام کنند تا میراث فرهنگى مجوز بوم گردى را صادر کند 
و ما نیز براى ساخت و تعمیر تسهیالت ارزان قیمت در 

اختیار روستاییان قرار مى دهیم.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش گفــت: طرح هاى 
هادى را طى پنج سال در برنامه ششم توسعه داریم و تا 
سال گذشته براى تمام روستاهاى باالى 20 خانوار طرح 
هادى طراحى کردیم و اجراى این طرح ها باعث شد در 
برخى از روستاها که با مهاجرت معکوس مواجه بودند، 
مشکل برطرف شود به طورى که طبق آمارگیرى سال 
گذشته، مشخص شد 70 روستاى استان جمعیت باالى 

20 خانوار پیدا کردند. 
خانى اظهارداشــت:بنیاد مســکن طرح هــادى را از 
محل اعتبارات تملک و دارایــى و از اعتبارات ملى اجرا 
مى کند و دهیــارى ها هم از محــل 9 درصد مالیات بر 
ارزش افزوده براى اجراى طرح هادى استفاده مى کنند. 
وى افزود: تاکنون در بیش از 70 درصد روستاهاى استان 
اصفهان طرح هادى اجرا شده اســت و همچنین براى 
اجراى طرح هادى امســال 40 میلیارد تومان اعتبار در 
اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمى و  30 میلیارد هم در 
اختیار دهیارى ها قرار گرفته تا به صورت مشترك طرح 

هادى را اجرا کنیم. 

رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت قرمز اصفهان 
گفت: به دلیــل کمبود دام زنــده در نظر داریم طى 
نشســتى وبا انعقاد قرارداد، گوشت گرم گوسفندى 
و منجمــد بــراى عرضه در بــازار اصفهــان وارد 

کنیم.
رضا انصارى خشکسالى هاى متوالى، قاچاق دام زنده، 
گرانى علوفه، کشتار دام مولد و نبود تعادل در عرضه 
و تقاضا را از دالیل کمبود دام در اصفهان و افزایش 
ساعتى نرخ گوشت قرمز برشــمرد و اظهار داشت: 
امیدواریم با طى مراحل قانونى و ادارى در سازمان 
صنعت و کسب تأییدیه از دامپزشکى استان اصفهان 
بتوانیم با واردات گوشت اســترالیایى به اصفهان از 

دغدغه هاى مردم بکاهیم.
وى پیرامون اینکه طى چند ســال واردات گوشت 
قرمز استرالیایى براى تنظیم بازار به اصفهان صورت 
مى گیــرد، بیان داشــت: هنوز هیچگونــه قرارداد 
رسمى بین طرفین امضا نشــده، اما واردات این نوع 
گوشت طى سالیان طوالنى نیست، بلکه بستگى به 

درخواست ما و توان اجرایى آنها دارد.
وى با بیان اینکه واردات گوشــت قرمز استرالیایى 
الشه اى گرم و منجمد به تهران انتقال داده مى شود 
و مســئوالن مربوطه در پایتخت، نحوه توزیع آن به 
اصفهان را برعهده دارند، گفــت: با واردات این نوع 
گوشــت، نبود عرضه و تقاضا و نوســانات ساعتى 

قیمت ها در بازار اصفهان متعادل خواهد شد.

انصارى در پاسخ به این سئوال که گوشت استرالیایى 
چه مزیت هایى نســبت به گوشت هاى داخلى دارد، 
اظهار داشت: کیفیت آن به پاى مزیت ها و مرغوبیت 
گوشت قرمز اصفهان نمى رســد، زیرا گوشت شهر 
ما در کشور هم بى نظیر اســت، اما به دلیل کمبود 
دام زنده و افزایش بى رویه قیمت ها امرى ضرورى 

محسوب مى شود.
وى صادرات دام زنده را یکى دیگر از دالیل گرانى 
گوشت قرمز در اصفهان اعالم کرد و افزود: اکنون 
دام زنده نســبت به ابتداى ســال جــارى افزایش 
قیمت داشــته و براى مصرف کننده نیز رشــد نرخ 
داشــته ایم، اما به دلیل کاهش قــدرت خرید مردم 

اعالم نکرده ایم.

در این هفته عالقه مندان به هنر مى توانند با مراجعه 
به گالرى هایى که در شــهر با موضوعات متفاوت 
هنرى، نمایشگاه برگزار کرده اند روزهاى سرد پاییزى 

را در این مکان هاى گرم هنرى سپرى کنند.

گالرى نگاه نو
مرحله دوم جشــنواره آبرنگ گالرى نــگاه نو که از  
28 مهر گشــایش یافته اســت تا دوم آبان(امروز) 
ادامه خواهد داشــت و اختتامیه آن در روز دوم آبان 
برگزار مى شود، عالقه مندان به بازدید از آثار موجود 
در این نمایشگاه مى توانند از ســاعت 16 تا 20 به 
خیابان آبشار سوم، خیابان مســرور، کوچه باغ ارم 

مراجعه کنند.

کتابخانه مرکزى
نمایشگاه «موزه مدرسه» تا 4 آبان از ساعت 8 تا 12 
و 13 تا 19 در خیابان باغ گلدسته، کتابخانه مرکزى، 

نمایشگاه زیرزمین برپاست.

 گالرى اکنون
«پشت نویسى» عنوان نمایشگاه گروهى است که 
در گالرى اکنون واقع در خیابان خاقانى، کوچه 14، 
بن بست حریر، پالك 9 برگزار شده و تا 10 آبان ادامه 
خواهد داشت، بازدید از این نمایشگاه هر روز به غیر از 
روزهاى دوشنبه از ساعت 16 تا 20 میسر خواهد بود.

  گالرى سایان
نمایشگاه نقاشى «بیان خط و تخیل در نور» که به 
آثار ارغوان خرامش پرداخته است تا 10 آبان میزبان 
عالقه مندان به هنر نقاشــى اســت. براى بازدید از 
این نمایشگاه باید از ساعت 16 تا 20 خیابان ابوذر، 

بن بست 32، پالك 17 مراجعه کرد.

 خانه صفوى
نمایشگاه عکس «نخســتین نگاه ها» با همکارى 
کانون عکس اصفهــان و مجموعه خانه صفوى در 
خانه صفوى واقع در خیابــان خاقانى، نبش کوچه 
31 برگزار شده است و تا 3 آبان ماه (فردا) ادامه دارد. 
براى بازدیــد از این نمایشــگاه مى توانید هر روز از 
ساعت 10 تا 12 و 17 تا 23 به مجموعه خانه صفوى 

مراجعه کنید.

معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: مطالبه دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از 

بیمه ها 620 میلیارد تومان است.
علیرضا یوسفى اظهار داشــت: فقط در دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان بالغ بر 620 میلیــارد تومان مطالبه 
انباشــته از بیمه ها داریم و تخصیص هــاى دولتى هم 
وضع چندان منظم و مطلوبى ندارد. وى بیان داشت: به 
واسطه حجم بسیار باالى بدهى بیمه ها و همچنین عدم 
تخصیص یارانه هاى سالمت در نیمه اول سال جارى، 
دانشگاه هاى علوم پزشکى شــاید در بدترین وضعیت 

مالى در چهار سال اخیر قرار گرفته اند.
یوسفى ادامه داد: وزارتخانه از همه طرق ممکن، درگیر 
مطالبات دانشگاه ها هســتند و البته در این زمینه اخبار 
مثبتى به ما رسیده اســت و امیدواریم مقدارى از بدهى 

بیمه ها ظرف چند روز آینده وصول شود.
وى بیان داشت: از اوایل سال قبل کوشیدیم اگر عقب 
افتادگى را جبران نکردیم، حداقل نظم در پرداخت داشته 
باشــیم و ماهى یک کارانه بدهیم لکن متأسفانه دو ماه 
است این نظم نیز به ناچار دچار اختالل شده اما به لطف 

خدا جبران مى شود.

پاى گوشت استرالیایى به اصفهان باز مى شود 

گالرى ها، گرمابخش روزهاى پای یزى اصفهان

اجراى طرح  شناسایى و 
دستگیرى اراذل و اوباش شاخص در اصفهان

ساسان اکبرزاده

«اتاق تعــاون اســتان اصفهان، با همکارى شــرکت 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهــان، اولین 
نمایشــگاه تخصصى مسکن و انبوه ســازى، امالك و 

مستغالت را در اصفهان برگزار مى کند.»
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان در جمع خبرنگاران با 
بیان این مطلب گفت: این نمایشگاه چهارم تا هفتم آبان 
ماه سال جارى در محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى 

استان اصفهان در پل شهرستان برپا خواهد بود.
حبیب ا... بهرامى، ترغیب و هدایت سرمایه هاى داخلى 
و خارجــى و تقویت انگیزه بخش ســاختمانى، معرفى 
روش هاى نوین فروش، معرفى توانمندى ها، کمک به 
رونق بازار و... را از اهداف برگزارى این نمایشگاه دانست 
و گفت: در نمایشــگاه تخصصى مسکن و انبوه سازى، 
امالك و مســتغالت اســتان اصفهــان، 40 غرفه در 
فضاى نمایشگاهى بیش از هزار و 400 متر و در سالن 

شیخ بهایى به عرضه محصوالت مى پردازند. 

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان اظهار امیدوارى کرد این 
نمایشگاه بتواند به اهداف خود که همانا ایجاد فرصت هاى 
مناسب براى متخصصان، کارشناسان و فعاالن عرصه 
مسکن در محیطى مناسب در حوزه هاى طراحى، ساخت، 

اجرا و شیوه هاى نوین مسکن است، دست یابد.
بهرامى همچنیــن برگزارى این نمایشــگاه را موجب 
تحریک بازار مســکن مى داند و مى گوید: کارشناسان 
معتقدند بخشــى از رکود اقتصادى در اثر رکود مسکن 
اســت که اگر رونق یابد مى تواند بــراى 80 تا 400 نفر 
اشــتغال ایجاد کند و در حقیقت هــدف دولت در زمینه 
اشتغال در رونق مسکن بوده و این نمایشگاه نیز در این 

راستا برپا شده است.
وى اتاق تعاون را پارلمان بخــش تعاون خواند و گفت: 
امروز تعاونى ها در اســتان در بخش مسکن حرف براى 
گفتن دارند و در ده ســال گذشــته، به طور متوسط 40 
هزار واحد مســکونى در حال ساخت داشــتیم که این 

توانمندى ها، مى تواند به نمایش درآید.
رئیــس اتاق تعــاون اســتان اصفهان اظهار داشــت: 

تعاونى هاى مسکن اســتان اصفهان بیش از چهار سال 
اســت که در راســتاى تکمیل پروژه هاى گذشته اقدام 
کرده و پروژه جدیدى ایجاد نکرده اند که این امر بسیار 

خطرناك است.
بهرامى با بیان اینکه تعاونى هاى مسکن دولتى در استان 
اصفهان تاکنون عملکرد مثبتى داشته اند، افزود: مسکن 
تولید شده تعاونى ها با قیمت تمام شده به صاحبان آنها 
واگذار شده و مى شود و شیوه صاحبخانه شدن از طریق 

تعاونى ها بسیار مطلوب است.
وى ادامه داد: در اولین نمایشــگاه تخصصى مســکن 
و انبوه ســازى، امــالك و مســتغالت، شــرکت هاى 
مختلف ساختمانى، انبوه ســازان و تعاونى هاى مسکن، 
مشاوران مســکن، طراحان و مهندســان، جدیدترین 
طرح ها و برنامه هاى ساختمانى را در زمینه انبوه سازى، 
سبک سازى، مقاوم سازى و به ویژه مرمت و احداث بافت 

فرسوده، به نمایش مى گذارند. 
بهرامى اظهار امیدوارى کرد  طى برگزارى این نمایشگاه، 

مردم، مسئوالن و کارشناسان از آن بازدید کنند.

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان خبر داد:

تعاونى هاى مسکن، 4 سال است 
پروژه جدید ایجاد نکرده اند

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان مطرح کرد؛ 

مطالبه دانشگاه اجراى طرح هادى در 70 درصد روستاهاى استان
علوم پزشکى از بیمه ها
 620 میلیارد  است
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بهره بردارى از کلینیک 
تخصصى بیمارستان گلدیس 

رئیس بیمارستان گلدیس شاهین شهر گفت: کلینیک 
تخصصى بیمارستان گلدیس با 30 میلیارد ریال هزینه، 

آذر ماه امسال به صورت آزمایشى بهره بردارى مى شود.
خلیل امیرزاده افزود: این کلینیک با 65 درصد پیشرفت 
ســاخت، در چهار طبقه و در زمینى به وسعت دو هزار 
مترمربع زیربنا در محدوده این بیمارستان در حال ساخت 
اســت و در کلینیک تخصصى بیمارســتان گلدیس، 
24 درمانگاه تخصصى مســتقل از بیمارستان از جمله 
رادیولوژى، فیزیوتراپى و دندان پزشکى مجهز راه اندازى 

خواهد شد.
وى بازسازى و توســعه اورژانس با امکان خدمات دهى 
حداکثر 35 تخت بیمار و ده میلیارد ریال سرمایه گذارى 
در زمینى به وسعت 500 مترمربع و احداث نمازخانه به 
وســعت 200 مترمربع با کاربرى دوگانه اقامت موقت 
همراهان بیمار تــا پایان امســال را از دیگر طرح هاى 

عمرانى بیمارستان گلدیس شاهین شهر برشمرد.

تأسیس نخستین مجتمع
 تهیه نان خانگى در شهرضا

مدیراداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان شهرضا 
گفت: نخستین مجتمع تهیه نان خانگى استان اصفهان 

در شهرستان شهرضا تأسیس شد.
محمدابراهیم خاتمى اظهارداشــت: با توجه به تأکید 
مسئوالن بهداشتى شهرستان براى ساماندهى مراکز 
عرضه نان خانگى در این شهرســتان، اتحادیه نانوایان 
شهرضا اقدام به ساخت مرکزى تحت عنوان مجتمع نان 

سالمت، براى تهیه نان خانگى کرد.
وى تصریح کرد: پیش از این نان خانگــى در منازل و 
به روشى پخته مى شد که نمایندگان شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان قادر به ورود به محل و بازرسى نبودند 
که همین مسئله باعث نگرانى هایى جهت شیوع بیمارى  

از عرضه نان آلوده شده بود.
خاتمى گفت: براى نخستین بار در استان اصفهان شرکت 
تعاونى خبازان شهرضا اقدام به تأسیس محلى به مساحت 
750 مترمربع و با اختصاص اعتبارى بالغ بر یک میلیارد و 
500 هزار تومان کرده است تا کسانى که تمایل به طبخ 

نان خانگى دارند، در این محل مستقر شوند.

نمایشگاه دائم صنایع دستى 
اصفهان در کانادا و ترکیه 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان گفت: از 250 رشته شناخته شده صنایع دستى در 

کشور، 196 رشته متعلق به اصفهان است.
فریدون اللهیارى گفت : در شــش ماه نخست امسال، 
170 اثر صنایع دستى از اصفهان نشان مرغوبیت و مهر 
اصالت را دریافت کرده اســت. وى با اشاره به اشتغال 
40هزار هنرمند درزمینه تولید صنایع دستى در اصفهان 
افزود: اســتفاده از تجارت الکترونیک و حضور بخش 
خصوصى در عرصه خرید و فــروش، منجر به برپایى 
نمایشگاه دائم صنایع دستى اصفهان در کانادا و ترکیه

 شده است.

آغاز عملیات اجرایى قطار 
سریع السیر تهران-اصفهان

 مدیرعامل راه آهن با اشاره به آغاز عملیات اجرایى قطار 
سریع السیر تهران- اصفهان گفت: قرار است این خط 

آهن به مرکز شهر در قم و اصفهان متصل شود.
سعید محمدزاده افزوده شدن 20 ایستگاه بارى جدید به 
شبکه ریلى را یادآور شد و افزود: مسیر بافق-اصفهان 
با هدف افزایش قطارهاى بارى به طول 500 کیلومتر 
در حال دو خطه شدن اســت که ساخت این مسیر 85 
درصد در بخش زیرسازى پیشرفت داشته و در تعدادى 
از قطعات نیز در حال ریل گذارى هستیم که امیدوارم تا 
پایان امسال 250 کیلومتر از این مسیر ریل گذارى شود.
وى گفت: در بخش راه آهن سریع السیر تهران-قم-
اصفهان نیز قرار است این راه آهن به ایستگاه مرکزى 
تهران-فرودگاه امام(ره)- ایستگاه مرکزى قم و مرکز 
شهر اصفهان متصل شود که زیرسازى آن آغاز شده و 
امیدواریم در سال جارى و سال آینده سرعت بیشترى 

بگیرد.

خبر

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با 
تأکید برضرورت توجه ویژه به شــرق استان گفت: با توجه 
به مشکالت و بحران کم آبى ســال هاى اخیر که تأثیرات 
بسیار سویى برکشاورزى این منطقه داشته است، باید توسعه 
صنعتى منطقه شرق اصفهان با محوریت تقویت شهرك ها 

و نواحى صنعتى این مناطق در اولویت قرار گیرد.
محمدجواد بگى، توســعه صنعتى مناطق محروم و کمتر 
برخوردار استان به منظور اشتغالزایى و رفع محرومیت از این 
مناطق را از اولویت هاى این شرکت عنوان کرد و افزود: به 
همین منظور براى تشویق سرمایه گذارى در این مناطق، 
عالوه بر  تخفیف 80 درصــدى در هزینه حق انتفاع زمین 

به شــرط بهره بردارى پیش از موعد،  ســرمایه گذاران و 
صنعتگران از پتانسیل استفاده از تسهیالت 6 درصدى در 

نواحى روستایى نیز برخوردار خواهند بود.
وى تأمیــن آب را از چالــش هاى اصلى توســعه صنعتى 
منطقه شــرق اصفهان عنوان کرد و بیان داشت:شــرکت 
شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان به صورت ویژه در 
تالش است تا آب مورد نیاز این شــهرك ها را تأمین کند. 
بگى، توســعه تصفیه خانه هاى صنعتى براى اســتفاده از 
فاضالب شهرى و پساب هاى صنعتى را نیز از دیگر برنامه 
هاى این شــرکت براى تأمین آب شهرك ها و به ویژه آب 
مورد نیاز فضاى سبز شهرك ها و نواحى صنعتى  عنوان کرد.

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان 
گفت: به صورت میانگین روزانه پنــج نفر در خانه امن غیر 

دولتى اصفهان پذیرش مى شود.
مرضیه فرشاد با اشــاره به اینکه سال گذشته و با همکارى 
بخش غیر دولتى، مرکز امین براى زنان خشــونت دیده در 
اصفهان دایر شد، اظهار داشت: در این مرکز زنان در معرض 
خشونت یا از خانه رانده شده، پذیرش و زیر پوشش خدمات 

تخصصى قرار مى گیرند.
وى با بیان اینکه با راه اندازى این مرکز، زنان خشونت دیده 
به صورت موقت در مرکزى با عنوان مرکز مداخله، نگهدارى 
و حمایت مى شدند، تصریح کرد: این زنان عالوه بر دریافت 

خدمات تخصصى، تا زمانى که فضاى خانه براى آنها امن 
شود، مى توانند در این مرکز اقامت داشته باشند.

وى ادامه داد: در خانه امن عالوه بر نگهدارى زنان خشونت 
دیده، خدمات سرپایى همچون خدمات مددکارى اجتماعى، 
خدمات روانشناسى، خدمات بهداشتى و درمانى، حقوقى، 
فرهنگى، آموزشى و اشتغال به مراجعه کنندگان ارائه مى شود.
وى همچنین از فعالیت یک خانه سالمت ویژه در اصفهان 
براى نگهــدارى از دخترانى که به دلیــل اختالل ارتباط با 
والدین، از خانه فرار کرده اند، خبر داد و تصریح کرد: براى این 
امر دو مرکز ویژه در پایانه هاى مسافر برى اصفهان از ساعت 

8 صبح تا 20 دایر است.

پذیرش روزانه 5 نفر در 
خانه هاى امن نصف جهان

عزم ویژه براى 
توسعه صنعتى شرق استان  

همه ساله از ابتداى آبان ماه طرح ملى غربالگرى بینایى 
کودکان سه تا شش ساله در سراسر کشور انجام مى شود، 
این طرح در اصفهان به منظور پیشگیرى از بیمارى هاى 

چشم آغاز شده است.
هدف از طرح غربالگرى بینایى کودکان تشــخیص به 
موقع نارســایى هاى بینایى در کودکان اســت و بعد از 
تشخیص مداخالت درمانى توان بخشى و طبى به منظور 

پیشگیرى از نابینایى یا کم بینایى اعمال مى شود.

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان در 
مورد طرح غربالگرى بینایى کودکان گفت: یکى از دالیل 
نابینایى، تنبلى چشم اســت که اگر به موقع تشخیص 
داده شود، مى توان آن را درمان کرد، سن تشخیص این 
بیمارى زیر شش سال است که اگر تشخیص داده شود 

مى توان از نابینایى یا کم بینایى جلوگیرى کرد.
مجتبى ناجى افزود: اگر تنبلى چشم دیر تشخیص داده 
شود به ویژه بعد از 12 ســالگى، دیگر اقدامات درمانى 
اثرگذار نیست و براى پیشــگیرى از نابینایى چشمان 
کودکان زیر شش سال حداقل سالى یک بار باید مورد 

معاینه قرار گیرد.
وى با بیان اینکه میزان همکارى کودکان با کارشناسان 
بینایى ســنجى کم است  از طریق دســتگاه پیشرفته 
غربالگرى بینایى ســنجى آنها انجام مى گیرد، اظهار 
داشت: کودکانى که مشــکوك به برخى بیمارى هاى 
چشــمى باشــند، براى بینایى ســنجى کــه معاینه

 تخصصى ترى است ارجاع مى شوند.

آغاز غربالگرى بینایى کودکان 3 تا 6 ساله 

مدیرعامل سازمان میادین و ســاماندهى مشاغل 
شــهرى شــهردارى اصفهان گفت: در صورتى که 
طرح پروژه نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه آماده 
شود، کلنگ عملیات اجرایى این نمایشگاه آذر ماه بر 

زمین زده مى شود.
اصغرکشــاورز راد بــا اشــاره بــه ســاماندهى
 فروشگاه هاى موتورسیکلت و دوچرخه اضافه کرد: 
اکنون مغازه هاى فروش موتورســیکلت در خیابان 
ســروش، الله و جى قرار دارد که به دلیل ایجاد سد 

معبر موجب نارضایتى شهروندان شده است.

وى تصریح کرد: از همین رو براى ســاماندهى این 
مغازه ها جلســاتى با اتحادیه صنف فروشــندگان 
موتورســیکلت و دوچرخه برگزار شد و فروشگاهى 

براى این مهم در نظر گرفته شد.
کشاورز راد با اشــاره به اینکه زیربناى مکان جدید 
نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه 74 هزار مترمربع 
و داراى دو طبقه پارکینگ اســت، توضیح داد: یک 
طبقه در زیرزمین اول این پروژه به انبار، طبقه اول و 
همکف آن نیز به عنوان فروشگاه هاى موتورسیکلت 

و لوازم یدکى در نظر گرفته شده است.

معاون وزیــر و مدیرعامل راه آهن جمهورى اســالمى 
ایران با بیان اینکه شــرکت ســهامى ذوب آهن از برنامه 
زمانبندى تولید ریل ملى عقب است، گفت: به دنبال روش 
تأمین مالى خارجــى براى تولید ریل توســط ذوب آهن

 هستیم.
محمد سعید زاده در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه تولید ریل 

توسط ذوب آهن در چه مرحله اى قرار دارد، اظهارداشت: کل 
پول (صد میلیارد تومان) ریل تولید ذوب آهن پرداخت شده 
که البته در حال حاضر بلوکه است و مهمترین مسئله در این 

ماجرا، چگونگى تأمین مالى است.
وى با اشاره به اینکه ما ریل را با فاینانس هفت تا ده ساله 
خریدارى مى کنیم، افزود: اما ذوب آهن امکان تأمین مالى 

را ندارد که به دنبال روش تأمیــن مالى خارجى براى این 
کار هستیم.

سعید زاده با بیان اینکه شرکت سهامى ذوب آهن از برنامه 
زمانبندى تولید ریل عقب است،  تصریح کرد: در راستاى 
تحقق اقتصاد مقاومتى به دنبال تسریع تولید ریل توسط 

ذوب آهن هستیم.

در حالى که ســرمازدگى باعث کاهش 40درصد از 
میزان محصول انار تولید شــده اســت، گزارش ها 
حکایت از آن دارد که بهاى این محصول در مقایسه با 

سال هاى قبل افزایش یافته است.
شــهرضا یکى از مهمترین قطب هاى تولید انار در 
استان اصفهان است که کیفیت محصول آن، شهرت 
جهانى دارد، از جرم افشــار و منوچهرآباد و امامزاده 
على اکبر تــا چغاد و موغــان و از منظریه و زیارتگاه 
تا اسفرجان و وشــاره، هر کجا که بروى، انبوهى از 
باغات انار را مى بینى که برکت روســتا و دســترنج 

کشاورز است.
عبدالرضا تاکى، مدیر جهاد کشــاورزى شهرستان 
شــهرضا عنوان کرد: سطح زیر کشــت باغات انار 
شهرســتان ازهزار و 560هکتار در سال 94 به هزار 
و 650هکتار در سال 95 افزایش یافته و سطح تولید 
این محصول نیز در فاصله سال هاى 94 و 95 نیز از 
16 هزار و 800 ُتن به 22 هزار تن در سال 95 افزایش 
یافته که بخش زیــادى از این افزایش تولید به دلیل 

سرمازدگى باغات انار بوده است.
اما این گنج پر رنج همواره از سوى مخاطراتى تهدید 
مى شود که یکى از بدترین آنها نوسانات شدید دماى 
هواست. امسال سرمازدگى باعث کاهش چشمگیر 

محصول انار شهرضا شده است.
مدیر جهاد کشاورزى شهرضا در این خصوص گفت: 
در سال گذشــته 20 هزار تن محصول از باغات انار 
شهرستان برداشت شد اما متأسفانه پیش بینى مى شود 
به دلیل سرمازدگى این میزان تا 40 درصد یعنى رقمى 

در حدود 12 هزار تن کاهش یابد.
تاکى ادامه داد: سرمازدگى 40 درصد از محصول انار 

شهرستان در حالى اســت که به طور میانگین بهاى 
انواع درجه هاى ممتاز، یــک، 2 و 3 این محصول با 
افزایش هزار تومان نسبت به ســال گذشته به طور 
متوســط به حدود دو هزار و 500 تومــان در زمان 
خرید از کشاورز در مرزعه رسیده است و این در حالى 
است که در بازار با قیمت دو برابر و بیشتر به فروش 

مى رسد.
مدیر جهاد کشاورزى شــهرضا گفت: براى مقابله با 
سرماى زمستان راهکارهایى وجود دارد که هیچیک 
از آنها به طور 100 درصد نمى تواند از آن جلوگیرى 

کند.
تاکى اضافه کرد: اخیراً در تعدادى از باغات شهرستان 
از «بخارى هاى باغى» اســتفاده شــده که به نظر

 مى رســد بهترین روش براى مبارزه با سرمازدگى 
است.

وى تصریح کرد: این بخارى ها به صورت اتوماتیک 
عمل کرده و با کاهش دماى باغ روشن مى شود، این 
در حالى است که کشاورزان مى توانند با به کار بردن 
روش هاى ترویجى که به آنها آموزش داده  مى شود، 

تا حد زیادى از این مسئله جلوگیرى کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازى: ذوب آهن از برنامه تولید ریل ملى عقب است

بلوکه بودن پول
 ریل ملى تولید ذوب آهن

انارهاى یخ زده شهرضا و تنور گرم قیمت هاى بازار

آغازاحداث نمایشگاه
 موتورسیکلت و دوچرخه از آذرماه 

کشف نیم کیلو هروئین
 از معده یک قاچاقچى 

رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى استان اصفهان گفت: زائران براى جلوگیرى 
از مشکالت، بلیت هاى ســفر خود به عتبات عالیات در 
اربعین حسینى را به  صورت اینترنتى پیش خرید کنند تا 

خدمات دهى به طور مناسب ترى انجام شود.
محمدعلى صلواتى درباره تمهیدات اندیشیده شده اظهار 
داشت: در بحث کنترل هاى فنى و ایمنى ناوگان، مدیران 
فنى شرکت هاى مســافربرى ملزم شده اند ناوگان خود 
را پیش از ســفر مورد معاینه فنى قرار دهند و از صحت 
عملکرد ناوگان اطمینان حاصل کنند. وى با بیان اینکه 
پیش فــروش اینترنتى و حضورى بلیت هــاى اربعین 
حسینى آغاز شده اســت، اضافه کرد: زائران مى توانند 
بلیت هاي اتوبوس را به مقاصد مرزهاى شلمچه و چزابه 
در زمان مورد نظر خــود با مراجعه به پایــگاه اینترنتی 

Payaneha.com  خریدارى کنند.
صلواتى ابراز داشت: ســایت هاى فروش اینترنتى بلیت 
شرکت هاى مسافربرى براى مقاصد شلمچه و چزابه از 
تمام شهرهاى استان شروع به فعالیت کرده و قیمت ها 
نیز به نسبت سال گذشــته تغییر نکرده است و بسته به 
اینکه مسافران از کدام ناوگان و با چه ظرفیتى استفاده 

کنند، قیمت ها از 60 تا 110 هزار تومان متغیر خواهد بود.
وى با اشــاره به ظرفیــت دو هزار دســتگاهى ناوگان 
مسافربرى در اســتان اصفهان، افزود: بهتر است زائران 
براى جلوگیرى از مشــکالت، بلیت هاى ســفر خود به 
عتبات عالیات را به  صورت اینترنتى پیش خرید کنند تا 

خدمات دهى به  طور مناسب ترى انجام شود. 
رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى استان اصفهان گفت: در مجموع در تأمین 
ناوگان مشــکلى وجود نخواهد داشت و ناوگان به تعداد 

مورد نیاز فراهم مى شود.

قیمت بلیت هاى اربعین از 60 تا 110 هزار تومان

چزابه و شلمچه، مقصد اتوبوس هاى اصفهان 

شهردار اصفهان با اشــاره به لزوم احداث مکانى ویژه 
براى هنرمندان گفت: مذاکــرات الزم براى ایجاد موزه 
و خانه هنرمندان در محدوده کارخانه ریســباف انجام 
شــده و تالش داریم که این موضوع بــه زودى تحقق 

یابد.
قدرت ا... نوروزى با تأکید بر لــزوم توجه به هنرمندان 
بیان داشت: هنرمندان بیش از همه در مسائل اجتماعى 
اثرگذارند و هر کس منکر این مهم شود، درك صحیحى 

از هنر ندارد.
وى با تأکید بر ایجاد زیر ساخت هاى الزم براى انجام کار 
هنرى گفت: در برنامه هاى ما گردشگرى اولویت اول را 
دارد و ما موظفیم ابزار الزم را براى عرضه هنر هنرمندان 
فراهم کنیم. وى افزود: اینکه امروز مکان مناسبى براى 
عرضه هنر هنرمند در اصفهان وجود ندارد واقعًا مصیبت 
است و هر کس مسئولیتى داشته و کارى انجام نداده، در 

این مصیبت سهیم است.

 احداث مکانى ویژه هنرمندان
 در محدوده کارخانه ریسباف

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخــدر فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان از دســتگیرى یک قاچاقچى حرفه اى 
مواد مخدر و کشــف 510 گرم هروئین از داخل معده 

وى خبر داد.
تقى حسینى اظهار داشت: مأموران اداره عملیات ویژه، 
در یکى از پایانه هاى شــهر فردى که در پوشش مسافر 
وســایل نقلیه عمومى مواد مخدر را به اصفهان منتقل 

مى کرد را شناسایى و دستگیر کردند.
وى افزود: این قاچاقچى مواد مخدر هروئین را بســته 
بندى مى کرد و مى بلعید و آن را تا مقصد حمل مى کرد 
که پس از انجام معاینات پزشــکى، سرانجام تعداد 68 
بسته هروئین به مقدار 510 گرم از معده این فرد خارج

شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخــدر فرماندهى انتظامى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه قاچاقچیــان موادمخدر 
براى انتقال مواد، دست به کثیف ترین اعمال مى زنند، 
اظهار داشــت: یکى از این اعمال بلع و نگهدارى مواد 
در معده خود و یا افراد اجیر شــده اســت که بسیارى از 
اوقات بازشدن این بسته هادر بدن باعث مرگ آنها نیز 

مى شود.
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موضوع تبصره یک ذیل ماده 105  قانون ثبت
 شماره 1396/12/425329 نظربه اینکه آقاى کوروش محمودیان نجف ابادى فرزند 
حیدرعلى مالک بیست و هشت حبه و چهار-پنجم مشاع از 72 حبه ششدانگ باستثناء 
بهاى ثمنیه اعیانى پالك 415 واقع در قطعه هشت نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که در صفحه 412 دفتر 220 بنام نامبرده ســابقه ثبت دارد بموجب درخواست وارده 
شــماره 961218641490224 مورخ 1396/06/13 تقاضاى اصالح سند و پرداخت 
بهاء ثمنیه اعیانى و حذف ثمنیه اعیانى را نموده اســت و طبق ســوابق ثمنیه اعیانى 
متعلق به خانم فاطمه بیگم یوسفى نجف آبادى به شناسنامه 7919 مى باشد و نامبرده 
مدعى گردیده که مالک ثمنیه اعیانى دردسترس نیست و هیچگونه اطالعى از محل 
سکونت نامبرده موجود نمى باشــد، لذا دراجراى تبصره یک ماده 105 اصالحى آئین 
نامه قانون ثبت کارشناس رســمى دادگســترى نجف آباد میزان بهاى ثمنیه اعیانى 
مقدار فوق از پالك مذکور را 500000 ریال ارزیابى نمــود و متقاضى مبلغ مذکور را 
طى یک فیش بشماره 9631128886727585 مورخ 96/07/20 به حساب صندوق 
ثبت تودیع نموده است و چون ذینفع فاقد نشانى اســت لذا باتوجه به مفاد تبصره یک 
ماده مذکور مراتب طى یک نوبت آگهى و اعــالم میگردد تا ذینفع جهت دریافت بهاء 
تعیین شده به اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد مراجعه نماید و درصورتى که تضییع 
حقى شده باشــد میتواند از تاریخ انتشــاراین آگهى به مدت یک ماه به مراجع صالحه 
قضائى مراجعه و گواهى طرح دعوى رابه این اداره تسلیم نموده و از ادامه عملیات ثبتى 
جلوگیرى نمائید. بدیهى است درصورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائى درمدت 
تعیین شــده و عدم ارائه گواهى طرح دعوى و عدم وصول هرگونه اعتراض، نسبت به 
ادامه عملیات ثبتى برابر مقررات و حذف اســتثناء بهاءثمنیه اعیانى اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 96/08/02، م الف: 6226 حسین زمانى-رئیس اداره ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 7/553
فقدان سند مالکیت

 شماره: 1396/12/427437 چون مجیدحجتى نجف آبادى فرزند رضاقلى باستناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت یک حبه و ششصدوهشتادوسه-دوهزاروپانصدوبیســتم حبه مشاع از هفتاد و 
دو حبه ششــدانگ یک قطعه ملک پالك 854 واقع در قطعــه 7 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که درصفحه 495 دفتر 420 ذیل ثبت 102038 ســند مالکیت شــماره 
919362 بنام مجیدحجتى نجف آبادى فرزند رضاقلى ثبت و صادر و تســلیم گردیده 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب 
کشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 96/08/02، م الف: 6345  حسین زمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/715 
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/426422 چون بتول مهدیه نجف آبادى فرزند قنبرعلى باستناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت یک حبه و یازده-ششصدوسى ام حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک 
قطعه ملک پالك 854 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 
230 دفتر 555 ذیل ثبت 129225 ســند مالکیت شــماره 822499 بنام بتول مهدیه 
فرزند قنبرعلى ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/08/02، 

م الف: 6346 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 7/716 
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/12/426421 چون اعظم حجتى نجف آبادى فرزند رضاقلى باستناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شدند که 
سند مالکیت شش حبه و یکهزار و پانصد و نود و یک هزار و هشتصد و نودم حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششــدانگ یک قطعه ملک پالك 854 واقــع در قطعه 7 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 86 دفتر 441 ذیل ثبت 105513 ســند مالکیت 
شــماره 023892 بنام اعظم حجتى فرزند رضاقلى ثبت و صادر و تســلیم گردیده و 
معامله دیگرى هم انجام نشــده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب 
کشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 96/08/02، م الف: 6347 حسین زمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 7/717 
مزایده

 در پرونده کالســه 657/96 اجرایى و به موجب دادنامه 799-95 صادره از شــعبه 
ســوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى غالمرضا شــفیعى فرزند قاسم محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه دادرســى و غیره 
در حق محکوم له و مبلغ ... ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق 
اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگســترى منتخب آقاى مهندس على صابرى هارونى به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: خودرو ســوارى پراید بشــماره انتظامى 421ص41 ایران 43 با درنظرگرفتن 
40آیتم فوق الذکر و مشــخصات فنى قابل کنترل و بررســى معاینه فنى در وضعیت 
خاموش قیمت پایه طبق نظریه کارشناسى مبلغ پنج میلیون و پانصد هزارتومان ارزیابى 
گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/08/30 
ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنــج روز قبل از مزایده از مال/
اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الــف: 6351 مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/ 7/725 
فقدان سند مالکیت

شماره: 139621703177001118 خانم معصومه پورجم فرزند محمدآقا باستناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت شماره 96/07/19-16374 
توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى شــده مدعى است که سند مالکیت شش 
دانگ یکباب خانه پالك شماره 4598 فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان که در دفتر الکترونیک شماره 139620302177000725 ثبت و تسلیم شده 
و معامله دیگرى هم انجام نشده، مى باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت بى 
احتیاطى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/08/02، م الف:  6374 رونوشت: ستاد اجراى فرمان 

حضرت امام (ره)، حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 7/762 
اجراییه

شماره 96/144 به موجب راي شماره 270 تاریخ 96/5/21 حوزه قضایی شوراي حل 
اختالف شهرستان فالورجان شــعبه 5 حقوقی دادگاه عمومی فالورجان که قطعیت 
یافته اســت . محکوم علیه : حسین فنایى به نشــانی : مجهول المکان محکوم است 

به : پرداخت مبلغ هفتاد میلیــون ریال وجه دوفقره چک به شــماره 430409-1 – 
2-430411 بابت اصل خواسته وپرداخت خسارات تاخیر وتادیه اززمان سررسید چک  
لغایت اجراى حکم با انضمام  هزینه هاي دادرسی و خسارات وارده در حق محکوم له 
حسین اسماعیلى به نشانی:سودرجان خ مطهرى جنب پمپ بنزین – تعمیر گاه فرهاد 
و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دادگستري . ماده 34 قانون اجراي احکام : همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .م الف: 710شعبه پنجم حقوقی شوراى 

حل اختالف فالورجان/ 7/772
احضار

شماره نامه : 9610113654000951 - شماره پرونده : 9309980362201541 نظر 
به اینکه در پرونده کالسه 960873 متهم ناصر حمزه قهدریجان فرزند حسین به اتهام 
خیانت در امانت در خصوص 110 میش و بره و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع 
شــکایت مرتضى ملکى  فرزند مصطفى ، مجهول المکان معرفى گردیده است لذا در 
اجراى ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و آگهى و بدینوسیله به نامبرده ابالغ مى گردد در تاریخ 96/09/02 
ساعت 8 جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه 102 دادگاه کیفرى فالورجان حاضر و 
از خود دفاع نماید. . در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفى 
وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محســوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد 
. م  الف: 717   غالمحسین ابراهیمى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهرستان 

فالورجان/ 7/773 
ابالغ اجراییه

شماره ابالغنامه:139604002003000281/1 شماره بایگانى پرونده: 9600582/1 
شماره ابالغیه: 139605102003004188 بدینوسیله آقاى محمد منوچهرى فرزند 
عباسعلى شناسنامه شماره 1447 کدملى 1091250928 ساکن نجف آباد خ منتظرى 
شمالى کوى معرفت ابالغ مى شود که آقاى محمدحسین شفیع زاده فرزند عبدالجبار 
جهت وصول مبلغ 800000000 ریال به استناد چک شماره 1350/404089/56 مورخ 
1395/06/17 عهده بانک ملت شعبه خیابان مشــیرالدوله اصفهان علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه فوق دراین اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مامور مربوطه، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنابه تقاضاى 
بستانکار و طبق ماده 18 آئین نامه اجراف مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف 
جهان چاپ و منتشر مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز ازتاریخ این آگهى که روز 
ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 
علیه شما جریان خواهد یافت. م الف: 6334 افسانه اسدى اورگانى-رییس اداره اجراى 

اسنادرسمى اصفهان7/776 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون 

تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان فالورجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى 
نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى 
تقدیم نمایند .بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139660302007001910 مورخ 96/05/21 علیرحم خدرى فرزند 
درویشعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109,45 مترمربع پالك شماره 
10 اصلى واقع در حسین آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى قدیرعلى فتحى.
2 - راى شــماره 139660302007002662 مــورخ 96/07/22 کریــم شــریفى 
فالورجانى فرزند عبداله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه مساحت 295,84 مترمربع 
پالك شماره 407 اصلى واقع در برزوان گارماســه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى فخرالملوك رجائى.
3 - راى شــماره 139660302007002663 مورخ 96/07/22 حسین صفرى فرزند 
شکراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه مساحت 161,99 مترمربع پالك شماره 411 
اصلى واقع در شــرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسین مرادى قهدریجانى.
4 - راى شماره 139660302007002669 مورخ 96/07/22 رحمن ترکى جولرستانى 
فرزند حسینعلى نســبت به ششدانگ یکباب خانه مســاحت 143,45 مترمربع پالك 
شماره 6فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود 

مالک رسمى است.
5 - راى شماره 139660302007002670 مورخ 96/07/22 محمدجواد رجائى ریزى 
فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه مساحت 183,80 مترمربع پالك شماره 
530 فرعى از یک  اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى غالمعلى نصر.
6 - راى شــماره 139660302007002671 مــورخ 96/07/22 محبوبه ابراهیمى 
پالرتى فرزند مرتضى نســبت به ششدانگ یکباب خانه مســاحت 197,07 مترمربع 
پالك شماره 527  اصلى واقع در پالرت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى رمضان ابراهیمى.
7 – راى شــماره 139660302007002672 مــورخ 96/07/22 زهــرا وکیلــى 
ســهرفیروزانى فرزند على اکبر نســبت به ششــدانگ یکدرب باغ مساحت 619,79 
مترمربع پالك شماره 361 فرعى از 474  اصلى واقع در سهرو فیروزان بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حبیبه سلطان وکیلى سهرفیروزانى.
8 - راى شــماره 139660302007002674 مورخ 96/07/22 طاهره جمشــیدى 
فالورجانى فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یکباب خانه مساحت 97,33 مترمربع پالك 
شماره 15  اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى محمود نیکان.
9 - راى شــماره 139660302007002675 مــورخ 96/07/22 رجبعلــى مرادى 
کلیشادى فرزند فضل اله نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه مساحت 41,25 مترمربع 
پالك شماره 19  اصلى واقع در کلیشــاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى نعمت اله مرادى کلیشادى.
10 - راى شماره 139660302007002676 مورخ 96/07/22 قدرت اله حمزه زاده 
فرزند حسینعلى نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان نیمه تمام به  مساحت 57,12 
مترمربع پالك شــماره 4 فرعى از 411  اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله قاسمى.
11 - راى شــماره 139660302007002680 مورخ 96/07/22 على اکبر کریمى 
شرودانى فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237,74 مترمربع 
پالك شماره 4 فرعى از 411  اصلى واقع در شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى غالمرضا کریمى.
12 - راى شــماره 139660302007002681 مورخ 96/07/22 ایمان قاسمى زفره 
فرزند ذبیح اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 164,88 مترمربع پالك 
شــماره 434  اصلى واقع در کارویه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى فیض اله شفیع.
13 - راى شــماره 139660302007002689 مــورخ 96/07/23 ایــران هادیان 
قهدریجانى فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 302,10 مترمربع 
پالك شماره 451 فرعى از 387  اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى جعفر اسماعیل زاده قهدریجانى.
14 – راى شــماره 139660302007002690 مــورخ 96/07/23 ایــران هادیان 
قهدریجانى فرزند اسداله نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه و مغازه هاى متصله به 
مساحت 452,58 مترمربع پالك شماره 386  اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى جعفر اسماعیل زاده قهدریجانى.
15 - راى شماره 139660302007002691 مورخ 96/07/23 جعفر یزدانى گارماسه 
فرزند على نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 337 مترمربع پالك شماره 
405  اصلى واقع در گارماســه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى على یزدانى.
16 - راى شــماره 139660302007002692 مورخ 96/07/23 صفرعلى رشیدى 
فرزند اسکندر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 139,90 مترمربع پالك 

شماره 430  اصلى واقع در مینادشت  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 
از مالک رسمى حیدرعلى رشیدى باغوحوشى.

17 - راى شــماره 139660302007002693 مورخ 96/07/23 روح اله شــفیعى 
فالورجانى فرزند عبدالرحیم نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 124,33 
مترمربع پالك شــماره 413  اصلى واقع در ششــدربلندى فالورجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على کیانى.
18 - راى شماره 139660302007002694 مورخ 96/07/23 شهناز نجفى ریاخونى 
فرزند عزیزاله نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان نیمه تمام به مساحت 225,50 
مترمربع پالك شــماره 26  اصلى واقع در هویه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عوضعلى محمدى.
19 - راى شــماره 139660302007002695 مورخ 96/07/23 حمید صفى خانى 
فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان نیمه تمام به مساحت 153,32 
مترمربع پالك شــماره 26  اصلى واقع در هویه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عوضعلى محمدى.
20 - راى شماره 139660302007002696 مورخ 96/07/23 عزت صادقى جوجیلى 
فرزند حیدرآقا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 177,68 مترمربع پالك 
شماره 402  اصلى واقع در جوجیل  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى حیدرآقا صادقى.
21 - راى شماره 139660302007002698 مورخ 96/07/23 پروین فریدونى فرزند 
عبدالبابا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143 مترمربع پالك شماره 411  

اصلى واقع در شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
22 - راى شــماره 139660302007002712 مــورخ 96/07/24 علیرضا هادیان 
قهدریجانى فرزند قربانعلى نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 332,70 
مترمربع پالك شــماره 386  اصلى واقع در قهدریجان  بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قربانعلى هادیان.
23 - راى شــماره 139660302007002713 مــورخ 96/07/24 علیرضا هادیان 
قهدریجانى فرزند قربانعلى نســبت به ششــدانگ یکباب خانه مخروبه به مســاحت 
567,30 مترمربع پالك شماره 386  اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قربانعلى هادیان.
24 - راى شماره 139660302007002715 مورخ 96/07/24 اعظم نصیرى فرزند 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184,85 مترمربع 
پالك شماره 411  اصلى واقع در شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى محمد حسین زجاجى.
25 - راى شــماره 139660302007002716 مورخ 96/07/24 شریف بهرامى فر 
فرزند شنبه نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 184,85 
مترمربع پالك شماره 411  اصلى واقع در شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى محمد حسین زجاجى.
26 - راى شماره 139660302007002718 مورخ 96/07/24 محمد کوراوند فرزند 
میرزاخان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 129,64 
مترمربع پالك شماره 15  اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى رحیم رهنما.
27 - راى شماره 139660302007002719 مورخ 96/07/24 بیگم ربیعى هفشجانى 
فرزند رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
129,64 مترمربع پالك شماره 15  اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رحیم رهنما.
28 - راى شماره 139660302007002721 مورخ 96/07/24 محمد کریمى هویه 
فرزند براتعلى نسبت به ششدانگ دو باب خانه به مســاحت 317,20 مترمربع پالك 
شــماره 26  اصلى واقع در هویه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى محمدعلى اکبرى هویه.
29 - راى شماره 139660302007002722 مورخ 96/07/24 علیرضا درویشى فرزند 
محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139,12 مترمربع پالك شماره 
75 فرعى از 24  اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى اکبر نادرى.
30 - راى شــماره 139660302007002724 مورخ 96/07/24 ماه منیر ابراهیمى 
فرد فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 36,75 مترمربع پالك 
شماره 734 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
31 - راى شماره 139660302007002726 مورخ 96/07/24 کریم شمسى ارمندى 
فرزند یوسف نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 154,71 مترمربع پالك 
شماره 24  اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى سلطانعلى نادرى.
32 - راى شماره 139660302007002729 مورخ 96/07/24 محمدصادق کیانى 
فرزند زین العابدین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147,23 مترمربع پالك 
شماره 15  اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى حسن کیانى فالورجانى.
33 - راى شــماره 139660302007002731 مــورخ 96/07/24 رحیــم یــزدى 
سودرجانى فرزند حسنعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 148 
مترمربع پالك شماره 19  اصلى واقع در کلیشــاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى دهقان کلیشادى.
شــماره  راى  و   139660302007002732 شــماره  راى   -  34
139660302007002733 مــورخ 96/07/24 احمدرضــا نصــر اصفهانى فرزند 
صفرعلى نسبت به ششــدانگ قســمتى از یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 92,91 
مترمربع پالك شــماره 227 فرعى از یک اصلى و ششدانگ قســمتى از یکباب خانه 
نیمه تمام به مساحت 184,67 مترمربع پالك شماره 530 فرعى از یک اصلى واقع در 

کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
35 - راى شــماره 139660302007002734 مــورخ 96/07/24 قاســم قدیرى 
قهدریجانى فرزند فتح اله نســبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه ســاز به مساحت 
345,70 مترمربع پالك شماره 1247 فرعى از 387  اصلى واقع در قهدریجان بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فتح اله قدیرى قهدریجانى.
36 - راى شــماره 139660302007002699 مــورخ 96/07/23 طیبه قاســمى 
فالورجانى فرزند اکبر نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
143,16 مترمربع پالك شماره 413  اصلى واقع در ششدر بلندى فالورجان بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى جهان سلطان زوجه کربالئى 

حیدر.
37 - راى شــماره 139660302007002703 مــورخ 96/07/23 جلیل صادقیان 
محمدآبادى فرزند غضنفر نســبت به دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 143,16 مترمربع پالك شماره 413  اصلى واقع در ششدر بلندى فالورجان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى جهان سلطان زوجه 

کربالئى حیدر.
38 - راى شماره 139660302007002725 مورخ 96/07/24 سرور موسوى آغچه 
بدى فرزند رضا نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 204,13 مترمربع پالك 
شماره 32  اصلى واقع در آغچه بدى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى حسین محمدى.
39 - راى شــماره 139660302007002735 مورخ 96/07/24 اســمعیل نافلى 
شهرستانى فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 
1229,85 مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 6  اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین مرادى جوشانى.
40 - راى شماره 139660302007002736 مورخ 96/07/24 سعید صادقى فرزند 
شعبان نسبت به سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 1229,85 
مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 6  اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین مرادى جوشانى.
41 - راى شــماره 139660302007002737 مورخ 96/07/24 حمید بارانى فرزند 
على نسبت به سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 1229,85 
مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 6  اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین مرادى جوشانى.
42 - راى شماره 139660302007002738 مورخ 96/07/24 سعید باقریان فرزند 
رضا نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 1229,85 
مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 6  اصلى واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین مرادى جوشانى.
43 - راى شــماره 139660302007002730 مــورخ 96/07/24 ســعید جعفرى 
کاکلکى فرزند بهرامعلى نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 221,93 
مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 21  اصلى واقع در سودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نصراله حسن پور.
44 - راى شــماره   139660302007001970  مورخ  96/05/24آقاى /خانم رحم 
خدا جمال پورفرزند شکر خدا نسبت به ششدانگ   یکبابخانه      به مساحت  199,95   
مترمربع پالك شماره       فرعى از411اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک اولیه  محمد مهدى کیانى 
45- راى شماره 19660302007002389   مورخ    96/06/23 آقاى /خانم محمد 
روشــن فکر فالح    فرزنداحمد   نســبت به 148,78سهم مشــاع از 278,88سهم 
ششدانگ  یکباب ساختمان تجارى ادارى   به مساحت278,88مترمربع پالك شماره  
138     فرعى از53اصلى واقع درشــهرك قدس بخش 9 ثبــت اصفهان مالک اولیه 

خود متقاضى
46- راى شماره  139560302007005229  مورخ    95/11/04 آقاى /خانم  اکبر 
نوروزى باغکمه    فرزند براتعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه     به مساحت254,75    
مترمربع پالك شماره       فرعى از41اصلى واقع درســهلوان   بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک اولیه  براتعلى نوروزى
47-راى شــماره 19660302007002388   مورخ    96/06/23 آقاى /خانم محمد 
على کمالى    فرزنداحمد   نسبت به 130,01ســهم مشاع از 278,88سهم ششدانگ  
یکباب ســاختمان تجارى ادارى   به مســاحت278,88مترمربع پالك شماره  138     
فرعى از53اصلى واقع درشــهرك قدس بخــش 9 ثبت اصفهان مالــک اولیه خود 

متقاضى
48- راى شماره    139660302007002483 مورخ 96/07/01  آقاى /خانم  نعمت 
اله اسماعیل زاده  فرزند حسین  نســبت به ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 200  
مترمربع پالك شماره   639    فرعى از386اصلى واقع در  قهدریجان    بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه   سید محمد هاشمى
49- راى شــماره 139660302007002484  مــورخ 96/07/01 آقــاى /خانم  
قربانعلى قاســمى شــرودانى فرزندکریم   نســبت به ششــدانگ یکبابخانــه     به 
مساحت195,85مترمربع پالك شماره       فرعى از407اصلى واقع دربرزوان گارماسه  

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  احمد قبا دوز
50- راى شماره  139660302007002683   مورخ  96/07/22  آقاى /خانم  مریم 
موسوى   فرزندحسین  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تاالر  به مساحت 
458,49  مترمربع پالك شماره       فرعى از15اصلى واقع درفالورجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه  رضا اله دادیان
51-راى شــماره  139660302007002682   مــورخ  96/07/22  آقــاى /خانم  
حمیدرضا دهلوى   فرزندمحمود  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تاالر  
به مساحت 458,49  مترمربع پالك شــماره       فرعى از15اصلى واقع درفالورجان  

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رضا اله دادیان
52- راى شــماره   139660302007002668  مورخ  96/07/22 آقاى /خانم سارا 
انصارى     فرزند موسى  نسبت به ششدانگ  یکبابخانه   به مساحت 150,62  مترمربع 
پالك شــماره       فرعى از15اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه  قنبرعلى کیانى
53- راى شــماره139660302007002392 مــورخ   96/06/23 دولت جمهورى 
اسالمى ایران به نمایندگى وزارت کشاورزى –ســازمان تحقیقات آموزشى و ترویج 
کشــاورزى(مرکز تحقیقات  آموزشى  و ترویج کشاورزى اســتان اصفهان)     نسبت 
به ششدانگ ساختمان ادارى و محوطه        به مساحت  12046,51   مترمربع پالك 
شماره 138 فرعى ازاصلى واقع در مجاورت شــهرك قدس   بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک اولیه  خود متقاضى
54- راى شــماره 139660302007002791 مورخ 96/07/29آقاى /خانم عبداله 
بکرانى باالنى   فرزند حسنعلى نسبت به ششدانگ   یکبابخانه      به مساحت 150,63  
مترمربع پالك شــماره       فرعى از497اصلى واقــع درپاوا(پیربکران)بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه  ناصر اکبرى 
55- راى شماره 139660302007002485  مورخ 96/07/01 آقاى /خانم طیبه اثنى 
عشر فرزند  نصراله   نسبت به ششــدانگ     یکبابخانه   به مساحت144,22  مترمربع 
پالك شماره  22فرعى از667اصلى واقع دربلوار شفق اصفهان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک اولیه  خود متقاضیه
56- راى شماره 139660302007002679 مورخ96/07/22 آقاى /خانم محمدعلى 
رضایى   فرزندبراتعلى   نسبت به ششدانگ     یکبابخانه    به مساحت165,44مترمربع 
پالك شــماره       فرعى از5اصلى واقع درمنصور آباد   بخــش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه  احمد میرزا مسعود
57-راى شــماره 139660302007002795 مورخ96/07/29 آقاى /خانم عباس 
شریفیان فرزند اسماعیل   نسبت به ششدانگ     یکبابخانه  و مغازه   به مساحت 78,30 
مترمربع پالك شــماره       فرعى از5اصلى واقع درمنصور آباد   بخش 9 ثبت اصف هان 

مالک اولیه  احمد میرزا مسعود
58-راى شــماره 139660302007002792 مــورخ96/07/29 آقاى /خانم مریم 
سلیمانى بیســتگانى فرزند رمضانعلى    نسبت به ششــدانگ  یکبابخانه و مغازه   به 
مساحت91,90مترمربع پالك شماره       فرعى از5اصلى واقع درمنصور آباد   بخش 9 

ثبت اصفهان مالک اولیه  احمد میرزا مسعود
راى اصالحى: راى شماره 139660302007002801 مورخ 96/07/29 رمضانعلى 
کاظمى حســن آبادى فرزند رضا نسبت به ششدانگ قســمتى از یکباب خانه(محل 
جوى) به مساحت 8 مترمربع پالك شماره 233 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن آباد  
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شهردارى ابریشم.

راى اصالحى: راى شــماره 139660302007002802 مورخ 96/07/29 شهربانو 
جمشیدى رستمى فرزند پرویز نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100,29 
مترمربع پالك شــماره 256 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشــم  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى قاسمى.
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز سه شنبه مـورخ 1396/08/02 تاریخ انتشار نوبت دوم : 
روز چهار شنبه مورخ 1396/08/17 م الف: 720 اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان فالورجان /8/100
حصر وراثت

رضا خدادادى داراى شناسنامه شــماره 106 به شرح دادخواست به کالسه 325/96 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمدجواد خدادادى چمگردانى بشناســنامه 1652 در تاریخ 1396/7/20 اقامتگاه 
دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- مونس رضوانــى فرزند ایاز على ش.ش 86 ت.ت 1340 صــادره از لنجان (مادر 
متوفى) 2- رضا خدادادى فرزند قربانعلى ش.ش 106 ت.ت 1335 صادره از لنجان 
(پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامــه اى از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 997 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  /7/774
احضار

شــماره نامه: 9610113641801374 شــماره پرونده: 9609983641800165 
شماره بایگانى شعبه: 960175 احضار متهم اقاى ابراهیم کرباسیان فرزند نورعلى- 
بدینوسیله به جنابعالى ابالغ میگردد خانم مریم ســلمانى فرزند شاکر شکایتى علیه 
شما دایر بر خیانت در امانت و جعل امضاء مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه دوم 
دادیارى دادسراى لنجان به کالسه 960175 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالن 
و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 115 قانون ایین 
دادرسى در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار اگهى میگرددتا 
جهت رســیدگى به اتهام وارده و دفاع از ان ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر اگهى در 
این شــعبه حاضر شــوید و ضمن اعالن ادرس جدید خود از موضوع شکایت به طور 
کامل مطلع شــوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد امد. م 
الف: 964 هاشمى- دادیار شعبه دوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

لنجان (زرین شهر)  /7/775
ابالغنامه

نوبت سوم -شــماره 11127 – کالســه پرونده : 96/372 –  نظر به اینکه خواهان 
خانم فریده جمال مطلق به نشانى اصفهان فالورجان بلوار سپاه کوى شهید تیمورى 
پالك 18 دادخواستى به طرفیت قنادى محمد توکلى به نشانى اصفهان – فالورجان 
خیابان کمربندى کوى مصلى جنب چایخانه قاســمى به خواسته حقوق معوقه /حق 
مسکن /بن کارگرى/اضافه کارى/مرخصى استحقاقى/عیدى و پاداش/سنوات/حق 
بیمه تقدیم که به شــعبه یک اداره تعاون کار و رفاه اجتماعــى فالورجان ارجاع و به 
کالسه پرونده 372/96 ثبت و براى مورخه 1396/08/21 ساعت 8:30 وقت رسیدگى 
تعیین گردیده است لذا به تقاضاى خواهان و دســتور سرپرست اداره تعاون کار و راه 
اجتماعى شهرستان فالورجان از خووانده دعوت مى نماید که جهت رسیدگى در وقت 
مقرر در این شعبه حاضر گردد.م لف:722 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان 
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با گذشت هفت ماه از ماجراى بررسى اسناد کارخانه هاى 
لبنى از سوى ســازمان حمایت، تعیین نهایى قیمت ها 

صورت نگرفته است.
با وجود آنکه اوایل فرودین ماه امسال برخى برندهاى لبنى 
بدون اخذ مجوز به بهانه باالرفتن نرخ تمام شده، اقدام به 
افزایش قیمت برخى محصوالت خود کرده اند، سازمان 

حمایت آنها را وادار به بازگشت قیمت هاى قبلى کرد.
 البته ناگفته نماند که کارخانه هاى لبنى براى دســتیابى 
به سود بیشتر، از موضوع افزایش قیمت دست برنداشته و 

خواستار بررسى اسناد شدند .
 براین اســاس نرخ لبنیات که از ســال 93 بررســى و 
کارشناسى نشده بود به منظور درخواست تولیدکنندگان 
از سوى ســازمان حمایت مورد بررسى قرار گرفت که با 
گذشت هفت ماه از ماجراى بررسى اســناد کارخانه ها،
 زمزمه ابــالغ نهایى آن بــه گوش مى رســد تا دیگر

 کارخانه هاى لبنى مورد اتهام گران فروشى قرار نگیرند و 
مصرف کنندگان نیز سردرگم نشود.

اگرچه دبیر انجمن صنایع لبنى معتقد اســت که بررسى 
اسناد مالى شرکت ها به معناى افزایش قیمت نیست، اما 
در مقابل مدیرعامل اتحادیه تعاونى هاى لبنى مى گوید 
که به دنبــال افزایش قیمت شــیرخام احتمال افزایش 

لبنیات وجود دارد.
رضا باکرى با اشاره به آخرین وضع بررسى تعیین قیمت 
سه محصول لبنى ( شیر،ماست، پنیر) اظهارداشت: قیمت 
این سه فرآورده لبنى به هیئت تعیین و تصویب قیمت ها 

فرستاده شد و به زودى ابالغ خواهد شد.
 باکرى ادامــه داد: ماهانه یکبار جلســه قیمت گذارى 
کاال در هیأت تعیین و تصویب قیمت برگزار مى شــود 

که تا آخر ماه پیش بینى مى شــود قیمــت هاى نهایى
 ابالغ شود.

 دبیر انجمن صنایع لبنى با بیان اینکه هفت ماه از بررسى 
اسناد مالى شرکت هاى لبنى  مى گذرد، گفت: با توجه به 
آنکه گزارشى از بررسى اسناد دفاترمالى شرکت هاى لبنى 
به انجمن صنایع لبنى اعالم نشد، نمى توان پیش بینى 

خاصى از وضعیت قیمت ها داشت.

افزایش نرخ لبنیات در راه است
 محمد رضا گنجى، مدیرعامل اتحادیه تعاونى هاى لبنى 
گفت: نتایج بررسى قیمت سه فرآورده لبنى (ماست، شیر، 

پنیر) از سوى سازمان حمایت اعالم خواهد شد.
 وى افزود: با توجه به افزایش نرخ شیرخام، پیش بینى مى 
شود که قیمت این سه فرآورده لبنى برحسب نرخ تورم و 

قیمت تمام شده، افزایش یابد.

  به گفته گنجى نرخ خرید هر کیلو شیرخام از هزار و 250 
به هزار و 400تومان افزایش یافته است.

 مدیرعامل اتحادیه تعاونى هاى لبنى در پاسخ به این سوال 
که افزایش نرخ لبنیات در کاهش مجدد ســرانه مصرف 
تاثیرگذار است، بیان داشت: افزایش هفت تا 10 درصدى 
قیمت لبنیات تاثیر چندانى در ســبد مصرفى خانوار ندارد 

که بتواند موجب بر کاهش سرانه مصرف تاثیرگذار باشد.

آماده باش امدادخودروها 
براى ارائه خدمات به زائران

نمایندگان امدادخودروى ایران و امدادخودروى سایپا 
بر آمادگى این دســتگاه ها بر ارائه خدمات به زائران 

اربعین خبر دادند.
رسول رمضانى، نماینده شرکت امدادخودروى ایران 
با بیان اینکه امدادخودروى ایــران در طرح اربعین 
امسال به منظور امدادرسانى به زائرانى که با خودروى 
شخصى به پایانه هاى مرزى سفر مى کنند اکیپ هاى 
امدادى را مســتقر مى کند، گفت: حدود 300 اکیپ 
در محورهاى منتهى به چهار پایانه مرزى شلمچه، 

چذابه، مهران و خسروى مستقر خواهند شد.
وى با بیــان اینکه امســال بــراى نخســتین بار 
تعمیرگاه هاى ســیار در چادرهاى امدادى مســتقر 
خواهند شــد، گفت: بیش از هزار و 400 گروه در این 
عملیات حضور دارند.فخاریان، نماینده امدادخودروى 
سایپا  نیز گفت: امسال در سه استان داراى پایانه مرزى 
یعنى کرمانشاه، ایالم و خوزستان خدمات رایگان به 

خودروى زائران ارائه خواهد شد.
وى با بیان اینکه 100 ناوگان شــبانه روزى اقدام به 
ارائه خدمات امدادى به خودروى زائران خواهند کرد، 
گفت: همچنین در هفت اســتان مجاور پایانه هاى 

مرزى خدمات رایگان به زائران ارائه خواهد شد.

منابع بانک ها براى پرداخت 
تسهیالت کافى نیست

وزیر صنعت گفت: صادرات، داروى شفابخش اقتصاد 
کشور اســت و عزم ملى براى تحقق این باور باید به 

وجود آید.
محمد شریعتمدارى افزود: تولید راه حل نهایى همه 

مشکالت کشور است.
به گفته وى، بهبود فضاى کسب و کار، اصالح قوانین و 
مقررات براى ساده سازى تاسیس یک واحد در شروع و 
فعالیت آن در طول مسیر است که اگر این مهم تحقق 
یابد، انقالب بزرگى در کشــور به وجود مى آید و ما 
در این زمینه گام هایى برداشته ایم، اما جا براى کار 

بیشترى وجود دارد.
شریعتمدارى تاکید کرد: منابع بانک ها براى پرداخت 
تسهیالت کافى نیست و راه حل آن افزایش سرمایه 
نظام بانکى است که باید بخشــى از منابع صندوق 
توســعه ملى، براى این کار تخصیص داده شــود تا 
مجموعه توان پرداخت نظام بانکى افزایش پیدا کند.

تخصیص 200دالر  به
 زائران اربعین

مدیرکل سیاســت ها و مقررات ارزى بانک مرکزى 
اعالم کرد: زائران ایرانى مراســم اربعین حســینى

 مى توانند 200 دالر با نرخ مبادله اى دریافت کنند.
مهدى کســرایى پور دربــاره تخصیص ارز بــه زائران 
اربعین حسینى گفت: مطابق بخشنامه هاى  ابالغى به

 بانک هاى ملت، سامان و ملى ایران، چنانچه زوار ایران در 
قالب کاروان هاى تحت نظارت و مدیریت دفاتر مورد تائید 
سازمان حج و زیارت به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند، 
مى توانند با هماهنگى این دفاتر، سازمان حج و زیارت و 
بانک هاى یاد شده، نسبت به خرید 200 دالر به نرخ مبادله 

اى از شعب بانکهاى یاد شده اقدام کنند.

گران ترین و ارزان ترین 
خودرو هاى وارداتى

گمرك ایران گرانترین و ارزانترین خودروهاى وارداتى 
در شش ماه گذشـته را اعالم کرد که خودروى پورشه 
ماکان مدل 2017 گران ترین خودروى وارداتى در نیمه 
اول سال جارى بوده است.ارزش دالرى که در گمرك 
براى این خودرو قیمت گذارى شـد و لقـب گرانترین 
خودروى وارد شـده را به خود اختصـاص داد به ارزش 
101 هزار و 762 دالر و ارزش ریالى آن سـه میلیارد و 
301 میلیون و 571 هزار ریال اسـت.خودروى سوارى 
چانگان مدل نیوبنى تیپ ۵MT ساخت چین هم ارزان 
ترین خودروى وارداتى به کشور در مدت یاد شده بود. 
ارزش دالرى ارزان ترین خودروى وارداتى پنج هزار و 
663 دالر و ارزش ریالى آن 183  میلیون و 762 هزار و 

792 ریال بوده است.

ویترین

افزایش 30 درصدى حق بیمه 
براى رانندگان پرخطر

بودجه میلیاردى براى
 طرح هاى عمرانى

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه توصیه مى شود 
متقاضیان تا پایان سال براى خرید مسکن در بازار 
اقدام کنند، گفت: احتمال افزایش قیمت مســکن 

باالتر از نرخ تورم در سال آینده وجود دارد.
مهدى سلطان محمدى درباره وضعیت بازار مسکن 
تا پایان ســال، اظهار داشــت: به متقاضیان خرید 
مسکن توصیه مى شــود تا پایان امسال نسبت به 

خرید خانه اقدام کنند.
وى تاکید کرد: کسانى که براى تامین نیاز مصرفى 
قصد ورود به بازار مســکن را دارند پنــج ماه آینده 
فرصت مناسبى براى خرید خانه است اما به افرادى 
که قصد سرمایه گذارى در این بازار را دارند، توصیه 
مى شود براى سرمایه گذارى در این بازار عجله نکنند 
چراکه احتماال سوددهى سایر بازارها از بازار مسکن 

بیشتر خواهد بود.
این کارشناس مسکن ادامه داد: احتمال اینکه بازار 
مسکن در سال آینده حتى بیشتر از نرخ تورم عمومى 
افزایش قیمت داشته باشد، وجود دارد اما بستگى به 
این دارد که آیا دولت مى تواند در ماه هاى آینده هم 

نرخ تورم را در سطح 10 درصد حفظ کند یا خیر .
ســلطان محمدى با بیان اینکه افرادى که تا پایان 
سال به قصد رفع نیاز مصرفى خود نسبت به خرید 
خانه اقدام کنند، زیان نخواهند کرد، گفت: وضعیت 

بازار مسکن تا پایان سال آرام خواهد بود.

نایب رئیس کانــون انجمن صنفى مرغــداران از کاهش 
قیمت مرغ خبر داد و گفت: در پــى افزایش تولید و کاهش 
مصرف در فصل پاییز، مرغ ها بدون مشترى در مرغدارى ها 
مانده اند. حبیب اسدا...  نژاد اظهارداشت: تولیدکنندگان بعد از 
45 روز زحمت در واحدهاى مرغدارى، نه اختیار الزم براى 
فروش مرغ هاى تولیدى دارند و نه نقشى در تعیین قیمت 
آن دارند.وى افزود: در دو هفته گذشــته باز هم بازار از مرغ 
انباشته شده اســت و مرغ هایى که در واحدهاى مرغدارى 
مانده، خریدار ندارد و قیمت  هر روز کاهش مى یابد.اسدا...
نژاد گفت:  شرکت پشتیبانى امور دام بنا به وظیفه ذاتى خود 
به تمامى استانها دستورالعمل خرید و ذخیره سازى مرغ را 

ابالغ کرد اما این دســتورالعمل همواره اعتراض مرغداران 
را در پى دارد.نائب رئیس کانــون انجمن صنفى مرغداران 
ضمن انتقاد شدید از عملکرد معاونت بهبود تولیدات دامى 
وزارت جهاد کشاورزى در برنامه ریزى و ساماندهى صنعت 
مرغدارى کشور گفت: آسیب هاى وارده بر صنعت متوجه 
این معاونت است، چرا که به  عنوان متولى تولید و تنظیم بازار 
سند چشم انداز براى صنعت نداشته و طرح و برنامه فنى و 
کارشناســى هم براى برون رفت از وضع موجود ندارند و با 
آزمون و خطا به دنبال مدیریت صنعت هســتند.وى صدور 
بى رویه مجوز براى واحدهاى مرغدارى بدون تعیین بازار 
مصرف براى آن و سرازیر کردن حجم وسیعى از اعتبارات 
ملى براى این کار و بر هم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا و 
درگیر کردن بانک ها و مرغداران با این بحران را از اشتباهات 
استراتژیک وزارت جهاد تلقى و افزود: براى رفع این بحران 
مدیریت تولید مدنظر و اجرایى شد که در نهایت کاهش تولید 
جوجه مدنظر قرار گرفت.وى ادامه داد: با توجه به افزایش 
بى رویه قیمت جوجه، وزارت جهاد کشــاورزى براى حل 
مشکل گرانى جوجه ساده ترین راه را انتخاب کرد و افزایش 
سن حذف گله مادر و به تبع آن افزایش تولید جوجه و حتى 
دستور واردات تخم مرغ نطفه دار را در دستور کار قرار داد. 
در حالیکه کاهش شدید مصرف مرغ در پاییز و افت سنتى 

قیمت قابل پیش بینى بود.

رئیس کل بیمه مرکزى از تصویــب آیین نامه ماده 18 
قانون بیمه شخص ثالث با موضوع ضوابط تعیین سقف 
بیمه شخص ثالث، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم آن از 

سوى هیئت وزیران خبر داد.
عبدالناصر همتى در خصوص جزئیــات این آیین نامه 
گفت: بر اســاس این آیین نامه، حق بیمــه افرادى که 
در ســامانه راهنمایــى و رانندگــى داراى نمره منفى 
هســتند، به ازاى هر نمره، یک درصد و تا ســقف 30 
درصد افزایش مــى یابــد و رانندگانى کــه رانندگى 
پرخطــر انجام مــى دهند نیــز مشــمول اضافه نرخ

 مى شوند.

وى افزود: در این آیین نامه گذراندن دوره هاى رانندگى 
ایمن که از سوى راهنمایى و رانندگى برگزار خواهد شد 
و خرید وســیله نقلیه نو به ترتیب شامل 10و پنج درصد 

تخفیف حق بیمه مى شود.
همتى گفت: ایــن آیین نامه داراى 11 مــاده و چندین 
تبصره اســت که بیانگر تخفیفات، تقسیط، تعیین نرخ 
حق بیمه و جرائم اســت و هدف اصلى از تصویب این

 آیین نامه، تعیین ضوابط ســقف حق بیمه و تشــویق 
به رانندگى صحیــح و رعایــت قوانیــن راهنمایى و 
رانندگى و به تبع آن کاهش تصادفات و افزایش ایمنى 

در کشور است.

بازار مشــاغل فصلى چه تابستان باشــد و چه زمستان 
همیشــه روى خوبش را به صاحبان این شغل ها نشان 
داده است؛ مثل حاال که هوا سرد شده و همه جا صحبت 
از بازار گرم شغل هاى فصلى است. اما این فقط یک روى 
سکه است و روى دیگر سکه آنجاســت که بسیارى از 
صاحبان مشاغل فصلى از بیمه و حقوق و دستمزد کافى 
برخوردار نیستند و سوز سرما را براى امرار معاش و تامین 

هزینه هاى زندگى به جان مى خرند.
در حال حاضر بیشترین کارگران فصلى در بخش هاى 
کشاورزى و ساختمانى مشــغول کارند. آنها معموال در 
شش ماهه نخست سال که فصل ساخت وساز و تولید و 
برداشت محصول است کار مى کنند و با پایان یافتن آن 
دست از کار مى کشند؛ اگر  پروژه هاى ساختمانى در یک 
نیمه از سال به سرعت باال مى روند و در نیمه دیگر سال 

متوقف مى مانند به این دلیل است.
امروز قهوه خانه ها، قالیشویى ها،خشکشویى ها، پیست 
اسکى ها، عایق کارى پشت بام ها و استخرها حتى تغییر 
کاربرى برخى مغازه ها با شروع فصل پاییز و زمستان در 
زمره مشاغل فصلى قرار دارد و تغییرات آب و هوایى به 

آنها رونق خاصى مى دهد.
در مشاغل فصلى هر سه نوع قرارداد کار اعم از موقت، 
معین و دائم منعقد مى شود و نوع قرارداد کار هیچ ارتباطى 

با فصلى بودن یا نبودن کار موضوع آن قرارداد ندارد.
در مورد پرداخت دستمزد هم، رابطه کارگرى و کارفرمایى 
میان کارگــر فصلى و کارفرما در غیــر فصول کارى به 
حالت تعلیق در مى آید و با توجه به قرارداد اولیه و قبول 
شرایط کار از طرف کارگر، دستمزدى براى غیر فصل کار 

پرداخت نمى شود، عالوه بر این در زمان محاسبه سنوات 
خدمت، تنها مجموع فصول کار به عنوان سابقه کار مفید 

کارگر مالك عمل قرار مى گیرد.
در سالهاى گذشته بســیارى از کارگران فصلى به دلیل 
افزایش هزینه هاى زندگى، عدم برخوردارى از مزایاى 
بیمه و حقوق و دستمزد ناکافى، خواهان حل مشکالت 
سنواتى، افزایش دســتمزد ماهانه، اجراى طبقه بندى 

مشاغل و حمایتهاى پس از بازنشستگى شدند.
یک کارشــناس بازار کار در این باره گفــت: با توجه به 
اینکه 50 درصد نیروى کار کشور در کارگاه هاى کوچک 
مشغول کارند، دولت باید تمرکز خود را روى کارگاه هاى 

کوچک بگذارد.
به اعتقاد حاج اســماعیلى، بیشــترین تخلفات صورت 
گرفته در خصوص عدم ارســال لیست بیمه نیروى کار، 
عدم پرداخت دستمزد مصوب شوراى عالى کار و امضاى 
قراردادهاى شفاهى و سفید در کارگاه هاى کوچک اتفاق 
مى افتد و عمده ترین دلیل آن به ضعف نظارت و کمرنگ 

بودن بازرسى  در این کارگاه ها برمى گردد.
از نگاه این کارشناس بازار کار، هیچ تبعیضى در پرداخت 
دســتمزد، حق بیمه و رعایت حقــوق کار بین کارگران 
موقت و فصلى و دیگر کارگران پذیرفته نیست و قانون 
کار تفاوتى میان کارگران قرارداد دائم و موقت به لحاظ 
اســتفاده از مزایاى قانون کار و تامیــن اجتماعى قائل 

نشده است.
حاج اســماعیلى به راهکارى که در دولتهاى قبل براى 
حمایت از کارگران فصلى در پیش گرفته شد، اشاره کرده 
و گفت: راهکار مذکور این بود که براى کارگران موقت و 

فصلى دستمزد بیشترى در نظر گرفتند ولى چندان موفق 
نبود و ادامه پیدا نکرد به همین دلیل دولت باید براى این 
دسته از کارگران که بیشتر دچار تضییع حقوق مى شوند و 
از مزایاى بیمه درمانى و حقوق کار محرومند مشوق هاى 
مناسبى در نظر بگیرد و وزارت تعاون نیز مکانیسم هاى 
کارآمدترى را براى بازرســى از کارگاه هاى کوچک و 

مشاغل فصلى انتخاب کند.
علیرغم آنکه کارشناسان بر این باورند که مشاغل فصلى 
مى تواند بخشــى از معضل بیکارى را پوشــش دهد اما 
ناپایدارى این دسته مشاغل و محدود شدن آنها به فصولى 
از سال موجب شده تا این مشــاغل در زمره فعالیتهاى 
موقت قلمداد شوند. در مشاغل فصلى به دلیل آنکه دائمى 
نیستند، روابط کار به شکل دو طرفه و توافقى برقرار شده 
و کارگر در قبال پرداخت مبلغى توسط کارفرما مشغول 

کار مى شود.

مشموالن سهام عدالت تا 30 مهرماه سال 1396 مهلت داشتند صورت حساب سهام 
عدالت خود را حداکثر تا مبلغ یک میلیون تومان افزایــش دهند. البته دو دهک پایین 
درآمدى که شامل کمیته امداد و سازمان بهزیستى مى شود، شامل 50 درصد تخفیف 
شده اند و در هر صورت نیازى نبود که صورت حساب خود را افزایش دهند و به این افراد 
به مبلغ یک میلیون تومان سهام عدالت تخصیص داده شده است.آنطور که مسئوالن 
سازمان خصوصى سازى عنوان کرده اند زمانى به واریز سود سهام عدالت نمانده و در 

روزهاى آتى سود سهام عدالت به حساب این مشموالن واریز خواهد شد.
گفته مى شود مشموالنى که صورت حســاب خود را تا پایان سال 1395 به میزان یک 
میلیون تومان افزایش داده اند حدودا 120 تا 150 هزار تومان بابت سال مالى 1395 سود 

دریافت خواهند کرد.
 همچنین مشموالنى که ارزش سهام عدالتشــان کمتر از یک میلیون تومان است به 
تناسب ارزش سهام عدالت شان سود دریافت خواهند کرد. به عنوان مثال کسانى که 600 
هزار تومان سهام عدالت داده اند درحدود 72 هزار تومان تا 90 هزار تومان سود دریافت 

خواهند کرد که اگر از این دو عدد متوسط بگیریم ســود این مشموالن حدوداً 81 هزار 
تومان خواهد شد و امسال فقط دو دهک سود کامل مى گیرند.

در حالــى که هــدف گــذارى طــرح کارورزى دانش 
آموختگان دانشگاهى، جذب 150 هزار نفر در سال است 
و درحدود 94 هزار نفر از ثبت نام کنندگان در این طرح 
واجد شرایط تشخیص داده شــدند، ظرفیت جذب 56 

هزارفارغ التحصیل همچنان وجود دارد.
    اجراى طرح کارورزى دانش آموختگان دانشــگاهى 
براى 150 هزار نفر است؟ در حالى که هدف گذارى براى 
ایجاد 150 هزار نفر تا پایان ســال است که عالءالدین 
ازوجى،مدیر کل سیاستگذارى بازار کار و توسعه اشتغال 
وزارت تعــاون دربــاره آخرین وضعیت اجــراى طرح 
کارورزى به عنوان یکى از طرح هاى دولت، ویژه اشتغال 
فارغ التحصیالن بیکار دانشگاهى گفت: از بین افرادى 
که در سامانه کارورزى ثبت نام کرده اند تاکنون بالغ بر 94 
هزار نفر از  فارغ التحصیالن بیکار واجد شرایط تشخیص 
داده شده اند که طبق مقررات اجراى طرح به واحدهاى 
پذیرنده و کارفرمایان براى طى دوره کارورزى و آشنایى 

با محیط کار معرفى  مى شوند.
بر اساس آمارها، تا پایان سال درحدود پنج ماه باقى مانده 
اســت که 56 هزار نفر دیگر تا تکمیل ظرفیت این طرح 

باید جذب شوند.
 در حالى که هــدف گذارى براى ایجــاد طرح کاروزى 
دانش آموختگان دانشــگاهى براى 150هزار نفر است 
که تا حدود 94هزار نفر از فــارغ التحصیالن بیکارواجد 
شرایط تشخیص داده شــدند و از آنجایى که این مهلت 
تا پایان سال است،ظرفیت جذب56هزارفارغ التحصیل 

همچنان وجود دارد.

کالف سردرگم قیمت 3 محصول لبنى

قیمت ماست، شیر و پنیر افزایش مى یابد
 تا پایان سال جارى

 خانه بخرید

روى خوش زمستان به صاحبان مشاغل فصلى ظرفیت خالى 56 هزار نفرى طرح کارورزى

 استقبال سرد تحصیلکرده هاى بیکار از کار

مرغ هاى بى مشترى روى دست صاحبانشان ماند

امسال فقط 2 دهک سود کامل مى گیرند

سودسهام عدالت ، 81هزار تومان

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه به نسبت 
وصول درآمدها، بودجه دستگاه ها تخصیص مى یابد، از 
اختصاص 300 هزار میلیارد ریــال بودجه به طرح هاى 

عمرانى در هفت ماهه امسال خبر داد.
محمدباقر نوبخت افزود: پرداخت هاى عمرانى هر سه 
ماه انجام مى شــود و خزانه دارى به میزان وصولى، به

 دستگاه ها بودجه تخصیص مى دهد.
وى با بیان اینکه بودجه سال آینده بر مبناى بودجه ریزى 
مبتنى بر عملکرد در دست تدوین است، اظهار داشت: در 
این شیوه دستگاه هاى اجرایى به میزان هدفى که تعیین 
شده است، بودجه مى گیرند و هر سه ماه بررسى مى شود 

که چه میزان هدف مورد نظر را انجام داده اند.
وى با بیان اینکه امســال مى خواهیم حدود 440 هزار 
میلیارد ریال در طــرح هاى عمرانى ســرمایه گذارى 
کنیم، اظهار داشــت: از این رقم، مبلغ 345 هزار میلیارد 
ریال ســهم انتشــار اوراق مشــارکت و اســناد خزانه

اسالمى است.
معاون رئیس جمهور همچنین گفت: براى تحقق رشد 
هشــت درصدى به عنوان هدف برنامه ششم توسعه، 
باید هفت هزار و 700 هزار میلیارد ریال سرمایه گذارى 
کنیم که هزار هزار میلیارد ریــال آن براى بودجه هاى 

عمرانى است.
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اشخاص حقیقى و حقوقى فعال در زمینه فرآورى لجن فاضالب شهرى اقدام نماید.

از کلیه عالقه مندان دعوت مى شود جهت تکمیل و ارسال مستندات خود به آدرس زیر 
مراجعه و طبق شرایط اعالم شده اقدام فرمایند.
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چاپ دوم

آگهى مزایده اجاره ساختمان چاپ دوم
دفتر ناوگان مسافربرى    نوبت دوم

مجید صفارى- شهردار بادرود

شهردارى بادرود با عنایت به ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها و بند اول مصوبه شماره 356 مورخه 1393/07/29 شوراى اسالمى شهر 
در نظر طى تشریفات مزایده عمومى، ساختمان واقع در بلوار شهید مطهرى جنب اداره گاز بادرود به مساحت 65 مترمربع داراى امتیاز 
آب و برق و گاز مجهز به دوربین مداربسته را جهت ارائه خدمات مسافربرى، تحت شرایط ذیل به شرکت هاى واجد صالحیت وداراى مجوز 

فعالیت از سازمان حمل و نقل پایانه هاى استان به صورت قرارداد اجاره واگذار نماید.
شرایط آگهى مز ایده:

1- متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى جهت دریافت اطالعات درخصوص نحوه واگذارى به شهردارى 
مراجعه نمایند.

2- کلیه شرکت کنندگان مى بایست مبلغ 15/000/000 میلیون ریال را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب 106682190001 
نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و فیش نقدى را طى پاکت الف ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3- قیمت پایه براساس نظریه کارشناسى ماهیانه به مبلغ 5/500/000ریال مى باشد پیشنهاددهندگان مى بایست با توجه به قیمت پایه مبلغ 
پیشنهادى خود را به صورت خوانا با عدد و حروف و بدون قلم خوردگى حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 1396/08/13 طى 
پاکت ب به صورت دربسته و الك و مهر شده همراه با آدرس و مشخصات و شماره تلفن تماس پس از امضاء به دبیرخانه محرمانه شهردارى 

تسلیم و رسید دریافت نماید.
4- پیشنهادات واصله رأس ساعت 11 صبح روز یکشنبه 96/08/14 در محل شــهردارى بادرود با حضور کلیه اعضا کمیسیون معامالت 

شهردارى قرائت خواهد شد. ضمناً حضور پیشنهاددهندگان در کمیسیون آزاد است.
5- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و پیشنهاددهندگان حق هیچگونه اعتراضى را در این خصوص نخواهند 

داشت.
6- به پیشنهادهاى بعد از ساعت و تاریخ مقرر، مخدوش، ناخوانا و فاقد فیش واریزى سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- پیشنهاددهندگان مى بایست توانایى مالى جهت پرداخت اجاره بهاء و اخذ ضمانت نامه بانکى از بانک ها را داشته باشند در صورت عدم 
توانایى شهردارى ظرف مهلت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد با نفر دوم اقدامات قانونى را به عمل مى آورد.

8- افراد شرکت کننده مى بایست داراى پروانه فعالیت حمل و نقل جاده اى مسافر از سازمان پایانه هاى استان بخش بادرود بوده و شرایط 
دریافت پروانه صنفى را داشته و همچنین استعالم هاى الزم را مراجع ذیصالح (مراکز بهداشت و درمان، گواهى عدم سوءپیشینه از نیروى 

انتظامى) اخذ و ارائه نمایند در صورت عدم ارائه استعالمات مذکور شهردارى از انعقاد قرارداد با آنان خوددارى خواهد نمود. 
9- مدت زمان اجاره سه سال شمسى مى باشد تمدید مدت اجاره در صورت رضایت از عملکرد بهره بردار طى مراحل قانونى به مدت سه ماه 

بالمانع خواهد بود شهردارى یک ماه قبل از انقضاى مدت قرارداد نسبت به آگهى مجدد اقدامات قانونى را به عمل خواهد آورد.
10- کلیه هزینه هاى مصرفى آب، برق، گاز، تلفن و سایر هزینه هاى مرتبط با مورد اجاره بر عهده برنده مزایده مى باشد.

11- هزینه نشر آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. بهره بردار موظف و متعهد به ارائه صورتحساب عملکرد روزانه به شهردارى و پرداخت 
عوارض مربوطه خواهد بود. در صورت عدم پرداخت شهردارى به صورت یکطرفه نسبت به فسخ قرارداد اجاره اقدام و مستأجر در این 
خصوص اعتراضى نداشــته و متعهد به تخلیه مکان خواهد بود ضمنًا متقاضى مى بایستى متأهل، داراى کارت پایان خدمت نظام وظیفه 

عمومى باشد.
12- پیشنهاددهندگان متعهد و موظف به رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتى مى باشند.

13- برنده مزایده مى بایست در ابتداى قرارداد مبلغ اجاره بها را به صورت نقدى و یا در قالب چک بانکى به حساب شهردارى واریز و فیش 
واریزى را به امور مالى شهردارى تحویل نماید.

14- برنده مزایده بعد از یک هفته از ابالغ شهردارى فرصت دارد در شــهردارى حاضر و نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. در غیر این 
صورت سپرده شرکت در مزایده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد. شهردارى با رعایت ضوابط و مقررات و قوانین موجود و با رعایت صرفه 

و صالح شهردارى در صورت صالحدید نسبت به انعقاد قرارداد با نفر دوم متعاقباً نفر سوم اقدام خواهد نمود.

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد

نوبت دوم
نوبت دوم

شهردارى نصرآباد در نظر دارد به اســتناد نامه شماره 89 و بند سوم 
صورتجلسه مورخ 96/07/19 شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى 
مزایده عمومى فرو ش دو قطعه زمین با کاربرى مسکونى و کارگاهى 
اقدام نماید. متقاضیــان مى توانند تا تاریــخ 1396/08/13 جهت 
دریافت اسناد مزایده به شــهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت 
تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 

1396/08/14 مى باشد. 
تلفن تماس: 03146655650

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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قتل بخاطر درخواست 
طـــالق 

اپلیکیشن تبدیل 
اندروید

 به خط کش حرفه اى

9 نشانه براى اینکه 
بدانید سالم هستید

رسیدگى خارج از نوبت 
به

ذوب آهن ذوب آهن قطعًا، قطعًا، سپاهانسپاهان شاید! قتل شیطانى اهورا

 ساسان و مهرداد 
روى  اعصابند!

13

واکسن هاى 
ضرورى براى 
بیماران دیابتى 11

15
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آگهى دعوت به ارزیابى کیفى فراخوان نخست
 شماره 43/96/4

اداره کل راه آهن اصفهان

نوبت دوم
نوبت دوم

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات نسبت به ارزیابى کیفى پیمانکاران 
واجد شرایط و داراى صالحیت جهت دعوت به مناقصه عمومى یک مرحله اى به شرح زیر اقدام نماید.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه: خدمات حمل و نقل مواد سوختى
2- مدت و محل انجام کار: یکسال شمسى در ایستگاه هاى کاشان، سیستان و حسن آباد یا زرین شهر

* داشتن مجوز حمل مواد سوختى از شرکت پخش فراورده هاى نفتى و صالحیت ایمنى پیمانکارى از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت (مندرج در اساسنامه) با موضوع مناقصه فوق الزامى است.

3- مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه مى باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید مى باشد.
4- مهلت و محل دریافت اسناد اســتعالم ارزیابى کیفى: حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشــنبه مورخ 96/08/04 با در دست داشتن 

معرفى نامه کتبى به نشانى: اصفهان- جاده شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها.
5- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/08/20 به نشانى: دبیرخانه امور ادارى.

6- هزینه اسناد: مبلغ (300/000) ریال
 HTTP://IETS.MPORG.IR7- دریافــت اســناد ارزیابــى از طریــق پایــگاه ملــى اطــالع رســانى مناقصــات

HTTP://SETADIRAN.IR و سامانه ستاد
8- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

* پس از انجام ارزیابى کیفى، از پیمانکاران داراى صالحیت که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه 
دعوت به عمل خواهد آمد.

م الف: 98490 

ىىنهاى ن اسنهسن هاىنن ههسس ىىهس سن هاىاىىن
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 در یک فیلم کمدى در یک فیلم کمدى
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وزارت راه و شهرسازى
شرکت راه آهن جمهورى اسالمى ایران(سهامى خاص)

اداره کل راه آهن اصفهان



١٠فرهنگ ٣٠٦٩ سال چهاردهمسه شنبه  ٢ آبان  ماه   ١٣٩٦

با آغاز اكران فيلم ســينمايى «خانه 
دختر» برخى از تماشاگران اين فيلم با 

مراجعه به صفحات اجتماعى كارگردان 
و تهيه كننده فيلم، به سانسور هايى كه بر 

اين فيلم اعمال شد، اعتراض كردند. اما محمد 
شايسته، تهيه كننده «خانه دختر» در مصاحبه اى 

اعالم كرد كه اصالحات وارده شده به اين فيلم، هيچ 
لطمه اى به فيلمنامه اوليه وارد نكرده و تنها دو دقيقه 

از اين فيلم براى اكران عمومى سانسور شده است. 
محمد شايسته تهيه كننده «خانه دختر» كه پس از 
سه سال توقيف اين فيلم را به اكران عمومى درآورد، 
درباره تغييراتى كه در اين فيلم نســبت به آنچه در 
سى و سومين جشنواره فيلم فجر اتفاق افتاده است، 
به ايسنا گفت: در آن دوره از جشــنواره و همينطور 
نمايش هايى كه «خانه دختر» خارج از كشور در سوئد 
يا جشــنواره هايى همچون توكيو داشت، نسخه ٧٩ 
دقيقه اى نمايش داده شــد اما پس از آن براى اكران 
عمومى دو دقيقه از فيلم سانسور شد بنابراين ١٠ يا 
٢٠ دقيقه حذفى كه درباره اين فيلم مطرح مى شود، 
صحت ندارد. او در ادامه تأكيد كرد: حذف اين دو دقيقه 
هم به داستان اوليه فيلم صدمه نزده و در واقع در اين 
بخش، ســوء تفاهمى را كه پيش آمده بود برطرف 

كرديم.
شايسته همچنين در ادامه گفت: فيلم «خانه دختر» 

اصوًال در همان نسخه اى كه در جشنواره فيلم فجر 

هم اكران شد اين خاصيت را داشت كه پس از پايان 
فيلم، تماشاگر در يك لحظه نمى توانست متوجه شود 
كه موضوع چيست و او را با خود درگير مى كرد. در واقع 
پس از تمام شدن فيلم، تماشاگر به همه ابعاد فيلم فكر 

مى كند و االن هم همين شرايط در فيلم وجود دارد.
او با تأكيد بر اينكه اگر اصالحاتى كه به فيلم وارد شده 
بود بيشــتر از مدت زمان دو دقيقه را دربرمى گرفت، 
اصًال راضى به اكران فيلم نمى شدم، گفت: در حال 
حاضر هم اســتقبال خوبى از «خانه دختر» صورت 
گرفته و در تهران ١٥ سينما و در شهرهاى ديگر ٤٦ 
ســينما را در اختيار داريم كه اين تعداد در شهرهاى 

ديگر به مرور افزايش خواهد يافت.
«خانه دختر» ساخته شهرام شاه حسينى با بازى حامد 
بهداد، رعنا آزادى ور، رؤيا تيموريان، بابك كريمى، 
باران كوثــرى و پگاه آهنگرانى، داســتان دو دختر 
دانشجويى را روايت مى كند كه در پى كشف راز مرگ 

دوست خود پيش از مراسم عروسى اش هستند.

بازيگــر فيلــم 
«ملــك  ســينمايى 

سليمان» گفت: آثار سينمايى 
و مخصوصــاً فيلمنامه هــا 
از درجه كيفى بســيار نازلى 
برخوردار هســتند. آثار به لحاظ 
موضوعى هر روز در حال ســقوط 
هستند و مضامين بسيار بى ارزشى در 

فيلم ها مورد نظر گرفته مى شود.
حســين محجوب  در خصوص آخرين 
فعاليت هاى خود در عرصه بازيگرى گفت: 
بعد از بازى در سريال «سرزمين مادرى» كار 
خاصى را پيش رو ندارم و تنها در يك قسمت از 
«سريال محكومين» به ايفاى نقش خواهم پرداخت. 
وى درباره كم كار شدن خود در عرصه سينما تصريح 
كرد: پيشنهادات بسيار زيادى طى اين ماه ها به من شده 
است اما هيچكدام از آنها مطلوب و مطبوع من نيستند. 
حاضر نيستم به هر قيمتى در آثار بازى كنم و هر چيزى 

را به خورد مخاطب بدهم.

بازيگر فيلم سينمايى «ملك سليمان» در همين راستا 
ادامه داد: آثار ســينمايى و مخصوصًا فيلمنامه ها از 
درجه كيفى بسيار نازلى برخوردار هستند. آثار به لحاظ 
موضوعى هر روز در حال ســقوط هستند و مضامين 
بسيار بى ارزشى در فيلم ها مورد نظر گرفته مى شود. 
وى با اشاره مشكالت ناگوار در سينماى ايران تأكيد 
كرد: ســئوال بزرگ اين اســت كه آيا در حال حاضر 
ســينما مى خواهيم يا نه. اين چه سينمايى است كه 
سال ها درگير مشكالت عمده شــده اما هر روز بدتر 

از ديروز مى شود.
محجوب خاطرنشان كرد: با اين وضع ترجيح مى دهم 
هر كارى را نپذيرم. به خودم مى گويم اگر امروز قرار 
اســت به هر چيزى تن بدهم چرا طى اين سال ها 
مقاومت كــرده ام. جان كالم اينكه من نســبت به 
مردم مسئول هستم و بايد در قبال كارى كه مى كنم 

پاسخگو باشم.

تهيه كننده «خانه دختر»: 

فقطــ ٢ دقيقـه از
 فيلم سانسور شد

 

تازه ترين اثر محمدرضا هنرمند فيلمى كمدى است كه زينب 
تقوايى تهيه كنندگى آن را برعهده دارد.

محمدرضا هنرمند اين روزها پيش توليد فيلم سينمايى 
«سمفونى نهم» را آغاز كرده و تاكنون با محمدرضا فروتن، 
حميد فرخ نژاد و ساره بيات به مرحله عقد قرارداد رسيده است.

«سمفونى نهم» يك كمدى – فانتزى است و فيلمنامه 
آن را  حامد افضلى به همراهى محمدرضا هنرمند 

نوشته اند . در حال حاضر نسخه نهايى فيلمنامه بعد 
از چند بار بازنويسى آماده شده است.  اولين نمايش 

«سمفونى نهم» در جشنواره سى و ششم فيلم 
فجر خواهد بود. آخرين ساخته هنرمند در 
سينما به به ١٦ سال پيش و فيلم «عزيزم 
من كوك نيستم» برمى گردد كه با بازى 

پرويز پرستويى، فاطمه معتمدآريا، 
محمد كاسبى، فرهاد آييش و زنده 
ياد مهدى فتحى در سال ٨٠ روى 
پرده سينماها رفت. وى در زمان 

دورى ١٤ ساله خود از سينما 
مجموعه هاى «زير تيغ» 
و «آشپزباشى» را براى 

تلويزيون مقابل دوربين برد.

ساره بيات همبازى محمدرضا
 فروتن در يك فيلم كمدى

فرهاد مهاديان از جمله بازيگرانى اســت كــه در دهه ٧٠ 
فعاليت هاى پرتعدادى را در سينما تجربه كرد اما به يكباره 
به طور كامــل از عرصه بازيگرى فاصلــه گرفت. فرهاد 
مهاديان ٢٨ ارديبهشت ماه ١٣٥٣ در تهران به دنيا آمد. او 
فعاليت هنرى خود را با فيلم «آژانس شيشه اى» آغاز كرد و 
فيلم هايى مانند «منفى هجده»، «راز شب بارانى»، «مردى 
از جنس بلور» را بازى كرد. پس از آژانس شيشه اى به عرصه 
بازيگرى تلويزيون نيز راه يافت. مجموعه هاى «همسفر»، 
«دختران»، «راز شيوا»، «كالنتر» و «نقش بر آب» عمده 
فعاليت هاى تلويزيونى مهاديان را تشــكيل مى دهد. وى 
همچنين چند سالى به كار خوانندگى پرداخت و آلبوم هايى 

نيز مانند «مصلوب عشق» روانه بازار كرده است. 

آيا بازيگرى را كامالً كنار گذاشته ايد؟
نه به هيچ وجه بازيگرى را كنار نگذاشته ام. كم كار هستم اما 
اگر كار خوبى باشد بازى مى كنم و در همين راستا به تازگى 
بازى در سريالى به نام «نگهبان زمين» را به پايان رسانده ام 
كه براى شبكه ٣ سيما آماده شده و فكر مى كنم به زودى 

پخش خواهد شد.
 به جز «نگهبان زمين» در اثر ديگرى 

هم حضور داريد؟
فعًال بعد از اين سريال پيشنهاد جديدى به من نشده است و 

مى شود گفت كه در عرصه بازيگرى بيكار هستم.
دليل اين كم كارى زياد شما طى ساليان 

اخير چه عاملى بوده است؟
كم كارى من در بازيگرى به فعاليت موســيقيايى من بر 
مى گردد. از زمانى كه آلبوم هاى موسيقى خود را راهى بازار 
كردم و توانستم به موفقيت هايى در زمينه موسيقى دست 
پيدا كنم متعاقباً در عرصه بازيگرى برخورد هاى خوبى با 

من نشد.
 اين روزها بسيارى از بازيگران خواننده 
هم هستند اما كنار گذاشته نمى شوند. 
چه چيزى باعث بروز اين اتفاق براى 

شما بود؟
دوستان در آن زمان حضور من در موسيقى را برنمى تابيدند 
و فعاليت من به  عنوان بازيگر و خواننده براى آنها قابل قبول 
نبود. همين شد كه مشكالت فراوانى را در عرصه بازيگرى 
براى من به وجود آوردند تا جايى كه كامًال كنار گذاشته شدم. 
مشكل خواننده شدن بود يا شخص 

شما؟
در حال حاضر اگر بازيگرى خواننده شــود آنچنان برخورد 

منفى با وى نمى شود، اما نمى دانم چرا همه با من برخورد 
بدى كردند و به نوعى دود اين قضيه به چشــم من رفت و 
بعد از آن همه به راحتى از بازيگرى به موسيقى روى آوردند.

خواننده شدن باعث شد پيشنهاد بازى 
نداشته باشيد؟

من قربانى شايعات شدم. شايعات فراوانى براى من به وجود 
آوردند و همين شايعات نگاه برخى از دوستان كه با آنها كار 
كرده بودم را هم تحت  تأثير قرار داد. همين عوامل باعث شد 

ناخواسته از كار دور شدم.
چرا بعد از دور شدن از شايعات دوباره 
بازنگشتيد؟ هيچ پيشــنهادى وجود 

نداشت؟
در آن سال ها فاصله زيادى بين آخرين بازى من ايجاد شد. 
وقتى بازيگرى به مدت طوالنى از بازيگرى فاصله بگيرد 
بازگشت او بسيار سخت مى شود. من فراموش شده بودم 
و بايد چند برابر تالش مى كردم تا يادشان بيايد كه روزى 

بازيگر بوده ام.
اما شنيديم سال گذشته در فيلمى تازه 

بازى كرديد.
بله. سال گذشته و پس از سال ها دورى در فيلم «ناكوك» به 
كارگردانى امير پوركيان به ايفاى نقش پرداختم كه آن هم 
هنوز در اين چرخه نامعلوم اكران سرگردان شده و اطالعى 

از زمان اكران آن ندارم.
بازى در «ناكوك» آن هم بعد از سال ها 

دورى سخت نبود؟
اتفاقاً در فيلم «ناكوك» نقش بسيار خوبى داشتم و تالش 
خود را به حضور دوباره در سينما انجام دادم. اما اين بار هم 
شانس با من يار نبود و همه چيز دست به دست هم داده تا 

من از سينما دور باشم.
در حال حاضر اوضــاع به چه صورت 
است؟ هنوز هم به اين كم كارى ادامه 

مى دهيد؟
همچنان پيشــنهادات زيادى براى بازى دارم، اما دورى از 
بازيگرى باعث شد كمى ريزبينانه تر به اين عرصه فكر كنم. 
آثار سينمايى اين روز ها اكثراً به سمت طنز و كمدى رفته كه 
كًال براى بازى من مناسب نيستند و ترجيح مى دهم در آنها 
به ايفاى نقش نپردازم. من بازى در اينچنين كمدى هايى را 

نه بلدم و نه دوست دارم كه تجربه كنم.
پس چگونــه مى خواهيد به ســينما 

بازگرديد وقتى نمى خواهيد در چنين 
آثارى بازى كنيد؟

همواره اميدوارم ژانر هاى جديدى به سينماى ايران اضافه 
شود. متأسفانه اين روز ها ژانر در سينماى ايران كمرنگ شده 
و اكثر آثار يا كمدى و يا درام عاشقانه هستند، در صورتى كه 
ژانر هاى اكشن، پليسى و وحشت بسيار پرمخاطب هستند.

سينماى كمدى سينماى پرفروش اين 
روزهاست. سينماى كمدى اين روزها را 

دوست داريد؟
شايد اگر در روز سه فيلم در سه ژانر اكران شود تماشاگر هر 
سه فيلم را ببيند. ســينماى امروز تمام انرژى خود را براى 
توليد آثار كمدى گذاشته است. برخى از اين آثار بد نيستند، 

اما عمده آنها هيچ ارزش معنوى ندارند.
اما هنوز برخى آثار كمدى با بازيگران 
تكرارى مــى فروشــد. اين عجيب 

نيست؟
اين اتفاق مقطعى است. مردم صدايشان در خصوص سينما 
درآمده است. مى گويند ما با فيلم ها و عوامل تكرارى روبه رو 
مى شويم و از اين وضع در سينما خسته شده ايم. اين خيلى 

بد است كه ما مخاطبان خود را رفته رفته از دست مى دهيم.
به نظر شما مشكالت انتخاب بازيگر از 

كجا شروع مى شود؟
من متأسفم كه بگويم وقتى تعداد فالوور هاى شبكه مجازى 
باعث انتخاب بازيگران مى شــود. چطــور كارگردانان و 
تهيه كنندگان ما به اين نوع از انتخاب رسيده اند؟ اين معضل 

بزرگى شده و كم كم تبديل به عرف شده است.
تا به حال با اين نــوع از انتخاب ها به 

صورت مستقيم برخورد داشته ايد؟
من با كارگردانى برخورد داشــته ام كــه بازيگر اول خود 
را به هيچ وجه قبول نداشــته و وقتى پرســيده ام چرا وى 
را انتخــاب كرده اى گفــت فقط براى فروش در گيشــه 
اين كار را كــردم وگرنه وى را به هيچ عنــوان براى كارم 

نمى پسندم.

بعد از گذشت ســاليان سال از 
حضورتان در قامــت بازيگر آرزوى 

برآورده نشده اى داريد؟
من آرزو هاى زيادى براى بازيگرى دارم. ذات هنر بر آن است 
كه آرزوها در آن بى پايان باشــد. هميشه براى يك بازيگر 

نقشى هست كه آرزوى بازى در آن را داشته باشد.
آن نقشــى كه آرزوى بازى كردنش 
را داريــد چگونه نقشــى اســت؟ 
چطور مى خواهيد به آن دســت پيدا

 كنيد؟
همواره ورزش كرده ام و سعى دارم سالم زندگى كنم 
تا سينماى ما روزى بعد از تنوع ژانر براى من نقشى 

در ژانر اكشن داشته باشد. در ابتداى بازيگرى همه 
مى گفتند تو ادامه دهنده راه بازيگران اكشــن 

مثل جمشيد هاشم پور هستى اما متأسفانه 
به يكباره همه چيز تغيير كرد.

 با تمام اين اوصاف 
به  نمى خواهيــد 

سينما برگرديد؟
اين روز ها براى بازى در پنج فيلم به 
من پيشنهاد شده است. اما تأسفبار 
اســت كه بگويم آنها دنبال بازيگر 

سرمايه گذار هســتند و يا مى گويند با 
آمدنت اسپانســر جذب كن. خيلى بد 

است كه خود بازيگر دنبال بودجه باشد و 
بدتر اينكه من به علت اينكه مى توانم پول 

تزريق كار كنم انتخاب شوم. 

در 
ابتداى بازيگرى همه 

مى گفتند تو ادامه دهنده راه 
بازيگران اكشن مثل جمشيد 
هاشم پور هستى اما متأسفانه 

به يكباره همه چيز تغيير 
كرد



سالمت ١١٣٠٦٩ سال چهاردهمسه شنبه  ٢ آبان  ماه   ١٣٩٦

اطالعات بسيار زياد و متناقضى در مورد سالمتى وجود دارد 
كه گاهى واقعاً همه را گيج مى كند. برخى مى گويند وزن بدن 
و سالمتى ارتباط كامًال مستقيم با هم دارند اما عده اى هم 

اصًال اين را قبول ندارند.
در مورد ســالمت گوارش هم نظرات بسيار متنوعى وجود 
دارد، اما واقعيت اين است كه تنها تعدادى از اين معيارها و 
سنجش ها، درست و واقعى هستند. محققان، كارشناسان و 
پزشــكان تالش كرده اند تا شاخص هاى سالمتى را جمع 

بندى كنند.

موهاى قوى و درخشان
همانطور كه موهاى شكننده و خشــك و نازك مى تواند 
عالمت اين باشد كه مشــكلى در بدن وجود دارد (مثًال كم 
كارى تيروئيد، اســترس يا عدم جذب مواد مغذى)، عكس 
اين قضيه هم صادق است: موهاى ســالم هم نشانه اى از 

بدن سالم هستند.
تغذيه  خوب، بهترين شــرايط را براى داشتن موهايى قوى 
و درخشــان فراهم مى كند. تغذيه با عناصر كليدى غذايى 
مانند پروتئين، ويتامين ها و چربى هاى سالم، در موهاى شما 
انعكاس پيدا كرده و نشــان مى دهد كه بدن تان قادر است 

تمام مواد غذايى مفيد را جذب كند.

ناخن هاى محكم
نشانه  ديگرى از ســالمتى شــما، ناخن هاى تان هستند. 
اتفاق هاى زيادى مى تواند در ناخن ها روى بدهد كه داللت 
بر مشكالت سيستمى يا مشكالت پوســتى دارد. درست 
همانطور كه اســترس مى تواند موهاى تان را تحت تأثير 
قرار بدهد، ناخن هاى تان هم فشــارهاى وارد بر بدن تان 
را افشا مى كنند.ناخن هايى با بســتر صورتى كه بد رنگى 
يا خطى در آن مشاهده نشود، شكســتگى و ترك نداشته 
باشــد و ضعيف به نظر نيايد، همگــى عالئمى از وضعيت 
خوب ســالمتى هســتند. تغييراتــى كــه در ناخن روى 
مى دهــد، مى تواند بيانگر يــك بيمــارى موضعى مانند 
قارچ يا عالمتى از يك بيمارى سيســتمى مانند لوپوس يا 

كم خونى باشد.

دندان ها و لثه هاى سالم
سالمت دهان و دندان هم معيارى براى سالمت عمومى 

است. دندان هاى محكم و سالم، لثه هاى صورتى كه دچار 
التهاب نباشند، نقش مهمى در سالم بودن بدن و بهداشت 
مناسب دهان دارند. دهان شما هم مانند ساير قسمت هاى 
بدن تان مانند پوست و روده ها، پُر از باكترى هاست كه البته 
بيشتر آنها بى ضرر و يا حتى مفيد هستند. دفاع طبيعى بدن 
و رعايت بهداشت دهان و دندان مثًال مسواك زدن روزانه و 
نخ دندان كشيدن، مى تواند باكترى هاى مضر را كنترل كند.

دور كمر متناسب
خوشــبختانه شــاخص توده  بدنــى (BMI) معيارى 

براى تعيين ســالمت نيســت. شــاخص توده  بدنى، 
وزن بــدن را نســبت بــه قــد ســنجيده و معمــوًال 
براى ارزيابى مقدار چربى اضافى بــدن فرد به كار برده 

مى شود. 
تا چند سال پيش، شاخص توده  بدنى معيارى بود كه سالم 
يا ناسالم بودن فرد را مشخص مى كرد اما در سال هاى 
اخير با توجه به نتايج مطالعات انجام شــده، اين معيار از 

اعتبار افتاد.
امروزه پزشــكان بيشــتر به اندازه  دور كمــر به عنوان 

شاخصى از سالمتى تكيه مى كنند. 

خواب كافى
همه  ما مى دانيم خواب كافى نداشتن چه عواقبى دارد. كمبود 
خواب، شما را در معرض بيمارى هاى زيادى چون ديابت، 
افزايش وزن و بيمارى قلبى قرار داده و حتى طول عمرتان 

را كوتاه مى كند.
 داشــتن خواب كافى و با كيفيت شبانه، براى عمر طوالنى 
و ســالم ضرورى اســت. پژوهش هاى زيادى ثابت كرده 
است كه خواب، نقش اساســى در عملكرد سيستم ايمنى، 
متابوليســم، حافظه، يادگيرى و ساير عملكردهاى حياتى 

دارد.

اجابت مزاج منظم
براى اينكه بدانيــم درون بدن چه اتفاقــى مى افتد، راهى 
ساده تر از اينكه ببينيم چه چيزى از آن خارج مى شود وجود 
ندارد. اجابت مزاج طبيعى، طيف گسترده اى دارد. سيستم 
دفع هر كسى بر اســاس  ژنتيك، هيدارسيون، عادت هاى 
غذايى، استفاده از دارو و وضعيت بيمارى احتمالى كاركرد 
متفاوتى دارد. به جاى اينكه نگران بشــويد كه آيا وضعيت 
دفع شما، معيارهاى ايده آل الزم را دارد يا نه، بهتر است به 
عملكردهاى طبيعى سيستم دفع خودتان توجه كنيد و اينكه 

فعاليت دفع بدن شما معموًال چگونه است.

اگر متوجه تغييرات طوالنى مدت شــديد، بايد شرايط را به 
دقت بررسى كنيد. 

داشتن حمايت اجتماعى
بعضى از جالب ترين تحقيقاتى كه اخيرا انجام شــده نشان 
داده كه داشتن دوستان و يك شــبكه  حمايتى اجتماعى و 
فرصت هايى براى تعامالت، همگى براى شما مفيد هستند. 
داشتن حمايت اجتماعى، بر سالمت روح و روان شما تأثير 
مى گذارد، اما پژوهش ها نشــان مى دهد كه روى سالمت 

جسم شما هم تاثير گذار است.

وضعيت زبان
هيچ جايگزينى براى تشخيص پزشــكى وجود ندارد، اما 
اگر مى خواهيد ببينيد شــام شب گذشــته را چقدر هضم 
كرده ايد يا بدن تان چطور با اســترس مقابله مى كند، بهتر 
است ســراغ زبان تان برويد چون حرف هاى زيادى براى 
گفتــن دارد. مثــال اگر نــوك زبان تــان قرمز باشــد، 
عالمت اين است كه قلب، ذهن و احساسات شما برانگيخته 

شده است.
قرمزى نوك زبان معموًال همراه با عالئمى چون بيخوابى، 
تپش قلب، اضطراب و ذهن ناآرام است. ساير عالئم مربوط 
به زبان شامل پوششــى ضخيم مخصوصاً در انتهاى زبان 
مى شود كه نشاندهنده  اين است كه گوارش شما عملكرد 
بهينه ندارد و جاى دندان در طرفين زبان نشــاندهنده  كم 
انرژى بودن، گوارش تنبل، مدفوع بى شــكل و نشــخوار 

فكرى است.

رژيم غذايى سرشــار از ميوه ، ســبزى  و 
چربى هاى سالم

امروزه رقابت هاى زيادى بر سر توصيه هاى غذايى جورواجور 
و انواع رژيم هاى غذايى وجود دارد، اما يك چيزى كه همه بر 
سر آن توافق دارند، اهميت ميوه ها و سبزى ها و چربى هاى 

سالم است. 
تنوع و كّميت هر دو مهم هستند زيرا هر محصولى، خواص 
خاص خودش را دارد. هيچ ميوه يا سبزى نيست كه به تنهايى 
تمامى مواد مغذى مورد نيازتان را داشته باشد. بنابراين خيلى 
مهم اســت كه از طيف گســترده اى از ميوه ها و سبزى ها 

استفاده كنيد.

يك متخصص بيمارى هاى غدد و داخلى با اشاره به اينكه همه 
 B بيماران مبتال به ديابت بايد نسبت به تزريق واكسن هپاتيت
اقدام كنند، گفت: بيماران مبتال به سرطان و افرادى كه دچار 
آسم هستند نيز بايد تزريق واكسن آنفلوآنزا را مدنظر قرار دهند.

مهران زمان زاده  در ارتباط با واكسن هاى ضرورى براى بيماران 
ديابتى، اظهار داشت: واكسن آنفلوآنزا براى تمام بيماران ديابتى 
با سن باالى شش ماه ضروت دارد و انجام آن توصيه مى شود.

وى افزود: واكســن ذات الريه پلى ساكاريد ٢٣ براى تمام 
بيماران ديابتى با سن باالى دو سال و واكسن ذات الريه ١٣ 

براى تمام بيماران باالى ٦٥ سال ضرورت دارد.
اين متخصص بيمارى هاى غدد و داخلى ادامه داد: همه بيماران 

مبتال به ديابت بايد نسبت به تزريق واكسن هپاتيتB  اقدام 
كنند.زمان زاده با اشــاره به اينكه همه گيرى آنفلوآنزا در 
كشور حتمى نيســت، اما تزريق واكســن آنفلوآنزا براى 
گروه هاى پرخطر توصيه مى شــود، خاطرنشــان كرد: 
سالمندان باالى ٦٥ ســال، افرادى كه داروهاى سركوب 
كننده سيستم ايمنى بدن مصرف مى كنند و زنان باردار بايد 

نسبت به تزريق اين واكسن اقدام كنند.
وى افزود: افرادى كه بيمارى هاى روماتيسمى، نارسايى 
قلبى، نارسايى كليه و كبد دارند همچنين بيماران مبتال به 
سرطان و افرادى كه دچار آسم هستند نيز بايد تزريق واكسن 

آنفلوآنزا را مد نظر قرار دهند.

هميشه مى شنويم كه مى گويند ما همان چيزى هستيم 
كه مى خوريم. دليلش هم اين است كه غذا كمك مى كند 
از بدنمان مراقبت كنيم و مواد مغذى مورد نيازمان را در 
اختيارمان مى گذارد. در مورد نوشــيدنى ها نيز همينطور 

است.
اگر دوست داريد پوستى درخشــان و جوان و زيبا داشته 
باشــيد، چيزى كه در ليوانتان مى نوشيد نقش زيادى در 

رسيدن به اين آرزويتان دارد.

 آب
بله درست اســت بارها و بارها شــنيده ايد كه آب، براى 
عملكرد سالم بدن ضرورى است و كمك مى كند تمامى 
اندام ها و ارگان ها كارشــان را درســت تر انجام دهند. 
بنابراين با نوشيدن آب كافى، پوستى شاداب تر و زيباتر 

خواهيد داشت.

چاى سبز
در فرهنگ آســيايى، چاى ســبز چيزى است كه اغلب 
نوشيده مى شود. چاى ســبز حاوى مقادير بسيار زيادى 
كاتچين و پلى فنول و آنتى اكسيدان هاى قوى است كه 

از پوستتان در برابر راديكال هاى آزاد مراقبت مى كند.

قهوه
قهوه، گاهى اوقات شهرت بدى پيدا مى كند، اما بايد بدانيد 
كه دليل اصلى آن، شيرين كننده ها و خامه هاى پُرچربى 
است كه افراد در به قهوه شــان اضافه مى كنند. اگر اهل 
قهوه هســتيد، پس بايد بدانيد كه به پوســتتان كمك 
زيادى مى كنيد. قهوه از پوست شما در برابر تابش امواج 
UV محافظت كرده و از گسترش سلول هاى سرطانى 

جلوگيرى مى كند.

آب طعم دار شده با خيار
اگر نوشيدن آب خالى براى تان خوشايند نيست، آن را با 
خيار همراه كنيد. خيار كلسيم، پتاسيم، سيليكا و منيزيم 
دارد كه همه اينها، مواد معدنى فوق العاده مفيدى براى 

پوستتان هستند. آب طعم دار شــده با خيار، مزه بسيار 
خوشايندى دارد.

آب كلم 
روزتان را با يك اســموتى سبز شــروع كنيد. كلم برگ 
حاوى مقادير زيادى ويتامين A است كه به جوان سازى 
پوست كمك مى كند. ضمنًا كلم برگ سرشار از ويتامين 
C بوده و مواد مغذى الزم براى درخشان كردن پوست را 

در اختيارش قرار مى دهد.

آب نارگيل
ليكوپن، آنتى اكسيدان موجود در گوجه فرنگى است كه 
به محافظت از پوست شما در برابر اشعه هاى مضر آفتاب 
كمك مى كند. اين آنتى اكسيدان، سلول هاى سرطانى را 

مهار كرده و پروسهٔ پيرى را ُكند مى كند.
آب نارگيل داراى مقدار زيادى كلسيم، پتاسيم و ويتامين
C بوده و براى پوســت تان عالى اســت. همچنين آب 
نارگيل از پوست شــما در برابر تابش هاى مضر آفتاب 
محافظت مى كند و مخصوصاً بــراى روزهاى آفتابى و 

گرم تابستان بسيار مفيد است.

آب گوجه فرنگى
ليكوپن، آنتى اكسيدان موجود در گوجه فرنگى است كه 
به محافظت از پوست شما در برابر اشعه هاى مضر آفتاب 

كمك مى كند. 
اين آنتى اكسيدان، سلول هاى ســرطانى را مهار كرده 
و پروســه پيرى را ُكند مى كند. آب گوجه فرنگى يك 

نوشيدنى بسيار خوب براى شروع روز است.

آب انار
اگر قرار شــد فقــط يك نوشــيدنى را براى هميشــه 
انتخــاب كنيد، حتمــاً آب انــار خالــص را برگزينيد. 
آب انار، تمام چيزهايى را كه براى يك پوست سالم، زيبا، 
نرم، انعطاف پذير و بــه دور از چين و چروك الزم داريد 

به شما مى دهد .

٩ نشانه براى اينكه بدانيد سالم هستيد

٥ اسانس ضرورى كه عالئم آلرژى را كنترل مى كنند

مطالعات نشان داده اســت كه روغن نعناع ضد التهاب است. 
اين ماده ســبب كاهش عالئم اختالالت التهابى مزمن مانند 
رينيت (التهاب مخاط بينى) و آسم برونشى مى شود. همچنين 
اين ماده به عنوان يك خلط آور مى توانــد در درمان آلرژى، 

سينوزيت، سرفه و سرماخوردگى مؤثر باشد. 

داراى خواص ضد التهابى و آرامبخش است. اين روغن به 
مبارزه با عالئم آلرژى كمك مى كند. مصرف روغن بابونه 
باعث كاهش احتقان و از بين رفتن قرمزى چشم مى شود و 

تحريكات پوستى و خارش را از بين مى برد.

 اين اســانس يكى از درمــان هاى مؤثر براى مشــكالت و
 بيمارى هاى تنفسى است. تركيبات فعال روغن اوكاليپتوس 
منجر به تسكين احتقان بينى مى شود و از تنفس شما در برابر 
عفونت هاى ويروســى و باكترى ها حمايت مى كند. قدرت 
آنتى هيستامينى اين اسانس باعث كاهش حساسيت فصلى 

مى شود. 

 اين ماده مى تواند سيســتم لنفاوى بدن را بهبود بخشد 
و شرايط تنفســى را بهتر كند. طبق مطالعات روغن ليمو 
مى تواند از رشد باكترى در محيط جلوگيرى كرده و سيستم 
ايمنى را تقويت كند. با اســپرى كردن اين ماده در خانه 

مى توانيد عوامل حساسيت زا و باكترى ها را نابود كنيد. 

يك محصول آرامشــبخش اســت كه به كاهش التهاب 
راه هاى هوايى شــما كمك مى كند. مصرف اين اسانس 
بخصوص زمانى كه دچار عفونت هاى ويروســى هستيد، 
توصيه مى شــود. مصرف روغن اســطوخدوس منجر به 
كاهش تراكم عطسه مى شود و براى كاهش خارش ناشى 

از آلرژى و حساسيت مفيد است. 

روغن نعناع

اسانس ليمو

روغن 
اسطوخدوس

روغن 
اوكاليپتوس

روغن بابونه

نوشيدنى هايى كه پوست تان را زيباتر مى كنند

واكسن هاى ضرورى 
براى بيماران ديابتى



1212ورزشورزش 3069 سال چهاردهمسه شنبه  2 آبان  ماه   1396

مســعود حســن زاده با جلب رضایت مدیر برنامه هایش مشــکلى براى حضور در 
رقابت هاى لیگ برتر ندارد. حســن زاده در نیم فصل اول لیگ شانزدهم از تیم سایپا 

به سپاهان پیوست و موفق شد عملکرد خوبى در بازگشت به اصفهان داشته باشد.
حسن زاده اما پیش از پایان فصل و در دیدار برابر تراکتورسازى با پارگى رباط صلیبى 
روبرو شد. پس از مصدومیت و در شرایطى که این بازیکن دور از میادین بود، اخبارى 

مبنى بر محرومیت این بازیکن به دلیل شکایت مدیر برنامه هایش منتشر شد.
مهاجم سپاهان که همچنان با مصدومیت دست و پنجه نرم مى کند،  اخیرا همراه با مدیر 
برنامه هایش در فدراسیون فوتبال حاضر شد و با رفع سوء تفاهم پیش آمده، از این پس 

مشکلى براى همراهى تیمش در رقابت هاى مختلف نخواهد داشت.
گفتنى اســت مهاجم مصدوم ســپاهان در حال حاضر دوران بدنسازى را پشت سر 

مى گذارد و از 2 ماه دیگر به تمرینات گروهى سپاهان اضافه خواهد شد.

خیال مسعود راحت شدخیال مسعود راحت شد

 مدیران فدراسیون به باشگاه ذوب آهن اعالم کرده اند 
که حذف نفت تهران از رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 
به دلیل بدهى هاى سنگین قطعى است و آنها حضور را 

براى حضور در این رقابت ها آماده کنند. 
طبق گزارش هاى منتشــر شده در رســانه ها،حذف 
تیم هاى اماراتى و عربستانى از لیگ قهرمانان آسیا در 

حالى که به دلیل بدهى هایشان نتوانسته بودند مجوز 
حرفه اى خــود را از AFC بگیرنــد، خطر را بیش 

از هر زمان دیگرى متوجه باشــگاه هاى ایرانى 
کرد. وضعیت باشــگاه هاى ایرانى که به لیگ 
قهرمانان آسیا راه پیدا کرده اند، تعریفى ندارد 

و تا ایــن لحظه، 
نسبت به گذشته شرایط بهتر نشده است. 

وقتى کنفدراسیون به باشــگاه هاى ثروتمند 
عربى مجوز نداده، بى شک اوضاع براى ایرانى ها 

بدتر است.
سه باشگاه تراکتورسازى، پرســپولیس و استقالل 

امســال چیزى حدود 15 میلیارد تومان 
بابت بدهى هاى خود پرداخت 

کرده اند ولــى این کافى 
نیســت. به نوعــى این 

باشــگاه ها مظلــوم واقع 
شده اند. جدا از اینکه کارشان در 

جذب خارجى ها و بعد شکل استفاده 

از آنها اشــتباه بوده، درآمدى از حــق پخش، تبلیغات، 
بلیت فروشى و... هم نداشته اند به همین دلیل مظلوم 
واقع شده اند اما کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مسائل 
اهمیت نمى دهد و 

براى آنها مهم حل مشکالت مالى و بدهى نداشتن به 
مربیان و بازیکنان است.

 طبق اخبار موثقى که پیشتر هم در نصف جهان منتشر 
کردیم،باشــگاه نفت تهران که به طــور صددر صد از 
رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آســیا حذف شــده 
است و مسئوالن 
فدراســیون بــه 
باشگاه ذوب آهن 

اعالم کرده اند خود را براي حضور در آســیا آماده کنند. 
نفت تهران اصًال اقدامى در این زمینه نکرده و بدهى هاى 
سنگینى دارد و وضعیت مالکیتش هم مشخص نیست و 

حاال ذوب آهن اصفهان باید خود را آسیایى بداند.
وضعیت اســتقالل، تراکتور و پرســپولیس هم اصًال 

تعریفــى نــدارد و 
هیچ بعید نیســت 
حداقــل دو تیم از 
بین شــان حذف 

شــوند. منابع خبرى آگاه فاش کردند خطر به شــدت 
آنها را تهدید مى کند و اگــر ظرف یکى، دو هفته آینده 
نتوانند تکلیف بدهى هاى خود را قطعًا مشخص کنند، 
از رقابت هاى لیگ قهرمانان کنار گذاشــته مى شوند. 
در این بین، سرخابى ها امیدشــان به وزارت ورزش و 
جوانان است. این دو باشگاه براى حل مشکالت خود 
هر کدام به 5 میلیارد تومان نیاز دارنــد و اگر این پول 
تزریق شود، مى توانند مجوز حضور در آسیا را به دست 
بیاورند اما در غیر اینصورت چنین مسئله اى امکان پذیر 
نیست. البته سازمان لیگ هم مى تواند نقش پررنگى در 
حل مشکالت داشته باشــد. در سال هاى گذشته این 
سازمان کمک کرد تا باشگاه ها مجوزهایشان 
را بگیرند ولى حاال با گذشته فرق دارد 
و آنها هــم نمى توانند برخالف 
قوانین عمل کنند. شنیده 
مى شود ســه باشگاه 
تراکتور، اســتقالل 

آســیا حذف شــده و پرســپولیس فعًال در 
هســتند و اگر ظرف دو هفته آینده اقــدام مثبتى در 
این زمینه نکننــد، قطعًا در رقابت هــاى فصل جدید 
جایى نخواهند داشــت. اگر یکى از این ســه تیم هم 
از حضــور در لیــگ قهرمانان حذف شــود، آن وقت 
مى توان این شانس را براى سپاهان قائل شد که  شاید 
بتواند در این رقابت ها حاضر شود. تا حاال مى توان گفت 
که حضور ذوب آهــن در رقابت هاى قاره کهن قطعى 
است و  براى سپاهان هم مى توان کمى شانس قائل بود، 
اما موضوعى که دیروز در برخى خبرگزارى ها منتشر 
شد این احتمال را مى دهد که سپاهان هم در این راه با 

معضلى جدى رو به رو است:
   طبق اعالم فدراســیون فوتبال در ســال گذشــته، 
پرسپولیس 11 پرونده، تراکتورســازى هفت پرونده، 
استقالل پنج پرونده، پدیده و سیاه جامگان چهار پرونده، 
استقالل خوزســتان دو پرونده، سپاهان، صنعت نفت 
آبادان و نفت تهران یک پرونده در فیفا دارند. این آمار 

که بهمن ماه پارسال اعالم شد تاکنون تغییراتى داشته و 
برخى از این پرونده ها حل و تعدادى هم به این پرونده ها 

افزوده شده است.
همچنین طبق اعالم تاج، رئیس فدراســیون فوتبال و 
بهاروند رئیس سازمان لیگ، بازرس   AFC اسناد هشت 
تیم نخست جدول رده بندى لیگ شانزدهم را براى لیگ 
قهرمانان آسیا بررسى مى کند و اگر در بین این هشت 
تیم، چهار تیم مورد تأیید AFC وجود نداشــته باشند از 
ســهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا کاسته مى شود. 
طبق اعالم ســازمان لیگ و همانطور که در باال اشاره 
کردیم تاکنون باشگاه نفت مدارکى براى گرفتن مجوز 
AFC براى کســب مجوز حرفــه اى و حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا به این سازمان ارســال نکرده است و با 
توجه به فرصت کمى که تیم هاى ایرانى تا هشتم آبان 

دارد، آسیایى شدن نفت تهران منتفى است
با توجه به جدول فصل گذشــته لیــگ برتر، تیم هاى 
پرسپولیس، استقالل، تراکتورسازى، ذوب آهن، سپاهان، 
پیکان، استقالل خوزســتان و گسترش فوالد تبریز به 
ترتیب در رده هاى اول تا هشــتم جدول رده بندى قرار 
گرفته اند. اگر آمار فدراســیون در بهمن ماه پارسال را 
شاخص قرار دهیم، پرسپولیس، استقالل، تراکتورسازى، 
سپاهان و استقالل خوزستان نمى توانند جواز حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنند و تیم هاى ذوب آهن، 
پیکان و گسترش فوالد مجوز حضور در لیگ قهرمانان 
را به دست مى آورند. به این ترتیب، یکى از سهمیه هاى 
ایران مى سوزد.تنها امیدوارى که وجود دارد این است که 
تیم هاى ایرانى از پارسال تاکنون مشکل پرونده هایشان 
را حل کرده باشند تا سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
از دست نرود. باید تا هشتم آبان ماه منتظر ماند و دید که 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به کدام تیم هاى ایرانى جواز 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا را مى دهد. اگر موضوع تنها 
پرونده سپاهان در فیفا حل و فصل شده باشد آن موقع 
زردهاى اصفهان هم در کنار سبزها به طور همزمان به 

آسیا در یک توفیق اجبارى حمله ور مى شوند.

حاال که انتقادات از فدراسیون به خاطر فراهم نکردن بازى تدارکاتى مناسب براى تیم ملى به اوج رسیده، دیدار با اوکراین  - که 19 
آبان برگزار مى شود - مى تواند پاسخ نسبتا مناسبى براى منتقدان باشد. تیمى که معروفترین چهره اش روى نیمکتش نشسته.

 سرمربى اوکراین کسى نیست جز آندره شوچنکوى معروف که نیازى به معرفى ندارد. او در رده باشگاهى پیراهن دو تیم بزرگ 
میالن و چلسى را پوشیده و در 111 بازى براى تیم ملى اوکراین هم 48 گل زده است. تقریبا اکثر بازیکنان اوکراین در دو تیم بزرگ 
این کشور – دینامو کیف و شاختار دونستک – توپ مى زنند اما این تیم بازیکنانى هم دارد که عضو تیم هاى بزرگ اروپایى هستند. 

معروف ترین لژیونر اوکراین، آندره یارمولنکو است که در بوریسیا دورتموند بازى مى کند. 
او بــا 32 گل زده دومیــن گلــزن برتــر تیــم ملــى اوکرایــن بعد از شــوچنکو محســوب مــى شــود و امیدوار اســت 
که بتواند رکورد ســرمربى اش در تیــم ملى را بشــکند.اوکراینى ها یک بازیکن هم در منچســتر ســیتى دارند. الکســاندر 
زینچنکوى 20 ساله شاگرد پپ گواردیوال است. اوکراین در آخرین رنکینگ فیفا، 4 پله باالتر از ایران و در رده سى ام قرار گرفته 
است. جالب اینکه شاگردان شوچنکو هم مثل شاگردان کى روش ســقوط زیادى در رنکینگ جدید داشتند و از رتبه 24 به رتبه 

30 رسیدند.
 

دوئل ایران با یاران شوچنکودوئل ایران با یاران شوچنکو

چند روز پــس از ادعاى محســن فروزان 
مبنى بر کمــکارى تعــدادى از بازیکنان 
اســتقالل در زمان آخریــن حضور امیر 
قلعه نویــى در ایــن تیم، حاال هاشــم 

بیک زاده هم به نوعى آن حرف ها را تایید 
مى کند.  او در گفتگو با تســنیم و در پاســخ به ســوالى 
درباره شائبه کم کارى همبازیانش گفت:  من هم اعتقاد 
دارم چنین چیزى بــوده و برخى ها کــم کارى کردند. 
تیم خوبى آن سال داشتیم که برخى  ها نخواستند نتیجه 
بگیرد. به موقــع در مورد این مســائل صحبت خواهم 

کرد. 
تایید ادعاى محسن فروزان توسط بیک زاده کمى عجیب 
به نظر مى رسد زیرا خود بیک زاده یکى از کسانى است 
که در مظــان اتهام کمکارى قرار داشــت. او به همراه 
آندو تیموریان، خســرو حیدرى و امیرحســین صادقى 
بازیکنان ملى پوش اســتقالل بودند که بیشتر در خدمت 
تیم ملى بودنــد و در فصل آخر حضــور قلعه نویى در این 

تیم نتوانســتند کمک زیادى به ژنرال کننــد و قلعه نویى 
بارها در مصاحبه هایــش از آنها گالیه کــرد. ضمن اینکه 
بیک زاده در آخرین بازى فصل اســتقالل مقابل پرسپولیس 
هم به دلیل بیمارى گوارشــى در ترکیب اصلى قرار نگرفت 
و همین باعــث دلخورى شــدید قلعه نویى از او شــد. البته 
بیک زاده بعدها به خواست قلعه نویى به تراکتورسازى پیوست 
تا مشخص شود که دیگر کدورتى میان این دو نفر نیست اما 
به هر حال شائبه کم کارى در استقالل درباره هاشم بیک زاده 

هم وجود داشت. 

هاشم  هم به فروزان 
پیوست  

  بهاره حیاتى

 مدیران فدراسیون به باشگاه ذوب آهن اعالم کرده اند 
که حذف نفت تهران از رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 
به دلیل بدهى هاى سنگین قطعى است و آنها حضور را 

براى حضور در این رقابت ها آماده کنند. 
طبق گزارش هاى منتشــر شده در رســانه ها،حذف 
تیم هاى اماراتى و عربستانى از لیگ قهرمانان آسیا در 

حالى که به دلیلبدهى هایشاننتوانسته بودند مجوز 
Cحرفه اى خــود را از AFC بگیرنــد، خطر را بیش

باشــگاه هاى ایرانى هر زماندیگرى متوجه از
کرد. وضعیت باشــگاه هاى ایرانى که به لیگ 
ندارد تعریف کردهاند، پیدا راه قهرمانانآسیا

و تا
نسب

وقتى
عرب
بدتر
سه

5امســال چیزى حدود 15 میلیارد تومان 
بابت بدهى هاى خود پرداخت 

ىافى کرده اند ولــى این ک
نیســت. به نوعــى این 

باشــگاه ها مظلــوم واقع 
شده اند. جدا از اینکه کارشان در 

جذب خارجى ها و بعد شکل استفاده 

از آنها اشــتباه بوده، درآمدى از حــق پخش، تبلیغات، 
بلیت فروشى و... هم نداشته اند به همین دلیل مظلوم 
واقع شده اند اما کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مسائل 
اهمیت نمى دهد و

براى آنها مهم حل مشکالت مالى و بدهى نداشتن به 
مربیان و بازیکنان است.

موثقى که پیشتر هم در نصف جهان منتشر   طبق اخبار
کردیم،باشــگاه نفت تهران که به طــور صددر صد از 
رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آســیا حذف شــده 
است و مسئوالن 
فدراســیون بــه 
باشگاه ذوب آهن 

اعالم کرده اند خود را براي حضور در آســیا آماده کنند. 
نفت تهران اصًال اقدامى در این زمینه نکرده و بدهى هاى 
سنگینى دارد و وضعیت مالکیتش هم مشخص نیست و 

را آسیایى بداند. حاال ذوبآهناصفهان باید خود
وضعیت اســتقالل، تراکتور و پرســپولیس هم اصًال 

تعریفــى نــدارد و 
هیچ بعید نیســت 
حداقــل دو تیم از 
حذف  بین شــان

شــوند. منابع خبرى آگاه فاش کردند خطر به شــدت 
آنها را تهدید مى کند و اگــر ظرف یکى، دو هفته آینده 
نتوانند تکلیف بدهى هاى خود را قطعًا مشخص کنند، 
از رقابت هاى لیگ قهرمانان کنار گذاشــته مى شوند. 
در این بین، سرخابى ها امیدشــان به وزارت ورزش و 
جوانان است. ایندو باشگاه براى حل مشکالت خود 
5 میلیارد تومان نیاز دارنــد و اگر این پول  5هر کدام به
تزریق شود، مى توانند مجوز حضور در آسیا را به دست 
بیاورند اما در غیر اینصورت چنین مسئله اى امکان پذیر

نیست. البته سازمان لیگ هم مى تواند نقش پررنگى در 
حل مشکالت داشته باشــد. در سال هاى گذشته این

سازمان کمک کرد تا باشگاه ها مجوزهایشان 
را بگیرند ولى حاال با گذشته فرق دارد 
و آنها هــم نمى توانند برخالف 
قوانین عمل کنند. شنیده 
مى شود ســه باشگاه 
اســتقالل تراکتور،

آســیا حذف شــده و پرســپولیس فعًال در 
هســتند و اگر ظرف دو هفته آینده اقــدام مثبتى در 
این زمینه نکننــد، قطعًا در رقابت هــاى فصل جدید 
جایى نخواهند داشــت. اگر یکى از این ســه تیم هم 
از حضــور در لیــگ قهرمانان حذف شــود، آنوقت 
مى توان این شانس را براى سپاهان قائل شد که  شاید 
بتواند در این رقابتها حاضرشود. تا حاال مى توانگفت 
که حضور ذوب آهــن در رقابت هاى قاره کهن قطعى 
است و  براى سپاهان هم مى توان کمى شانس قائل بود، 
اما موضوعى که دیروز در برخى خبرگزارى ها منتشر 
شد این احتمال را مى دهد که سپاهان هم در این راه با 

معضلى جدى رو به رو است:
   طبق اعالم فدراســیون فوتبال در ســال گذشــته، 
1پرسپولیس 11 پرونده، تراکتورســازى هفت پرونده، 
استقالل پنج پرونده، پدیده و سیاه جامگان چهار پرونده، 
استقالل خوزســتان دو پرونده، سپاهان، صنعت نفت 
آبادان و نفت تهران یک پرونده در فیفا دارند. این آمار 

  بهارهحیاتى

ایــن لحظه، 
بت به گذشته شرایط بهتر نشده است. 

ى کنفدراسیون به باشــگاه هاى ثروتمند 
بى مجوز نداده، بى شک اوضاع براى ایرانى ها 

ر است.
لللللقالل هن قطعــًا، سپاهان شایــد!باشگاه تراکتورسازى، پرســپولیس و است
ذوب آ

قهرمانان آسیا راه پیدا کرده اند، تعریفى ندارد ق

ذذ
فدراسیون فوتبال به سبزهاى اصفهان براى حضور در آسیا آماده باش داده است
فدراسیون فوتبال به سبزهاى اصفهان براى حضور در آسیا آماده باش داده است

 امروز دوم آبان ماه است . روزى که بنا به اعالم هشت سال 
پیش باشگاه ســپاهان، در تقویم ورزشى به نام روز سپاهان 

نامگذارى شده است.
 این باشگاه در سال 1388 در بیانیه اى  اعالم  کرد:“دوم آبان 
روزى ماندگار در تاریخ باشگاه فوالدمبارکه سپاهان است. این 
روز در کنار اینکه ایام سالگرد تاسیس باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان است اتفاق بزرگى نیز در فوتبال ایران به وقوع پیوست.

در ایــن روز حضور تیم فوتبال ســپاهان در تورنمنت معتبر 
جام باشــگاه هاى جهان و حضور در کنار بزرگانى همچون 
آث میالن ایتالیا، بوکاجونیورز آرژانتین، پاچوکاى مکزیک، 
وایتاکرزیونایتد نیوزلند، ساحل تونس و اوراواردز ژاپن محرز و 
قطعى شد تا زردهاى ایران اولین و تنها نماینده ایران در این 
رقابت هاى بین المللى در تاریخ فوتبال میهن مان لقب گیرند.

 هیئت مدیره باشگاه این روز را به نام سپاهان و آغاز هفته اى 
براى این مهم نامگذارى کرد و در نامه هایى جداگانه به سازمان 
وقت تربیت بدنى و سایر نهادهاى ذیصالح آن را اعالم کرد که 
با استقبال این نهادها مواجه شد و بدین سان در تقویم ورزشى 
و در بین خانواده بزرگ فوالد مبارکه سپاهان 2 آبان ماه به این 

نام دانسته و نامیده مى شود.
نوشــتار زیر، گــزارش قدیمى یکى از ورزشــى نویســان

 نصف جهان در آن ایام است که چگونگى قطعى شدن حضور 
زردهاى اصفهان در رقابت هاى جام باشگاه هاى جهان  که در 
دهه هشتاد رخ داد را توضیح مى دهد، رخدادى که باعث شده 

دوم آبان ماه براى سپاهانى ها حسابى خوشایند باشد. 
...تیم فوتبال سپاهان که در مجموع دو دیدار رفت و برگشت 
با پیروزى بر الوحده ى امارات با نتیجه ســه بر یک به فینال 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا راه یافت، جواز حضور در 

رقابت هاى جام باشگاه هاى جهان را نیز دریافت کرد. 
 رقابت هاى جام باشگاه هاى جهان که همه ساله با میزبانى 
ژاپن برگزار مى شــود، این دوره نیز در ماه دسامبر 2007 با 
میزبانى این کشــور برگزار خواهد شــد، این در حالى است 
که با توافق کشور ژاپن و مســئوالن فیفا مقرر شده در این 
رقابت ها هر سال نماینده اى از کشــور میزبان به طور ثابت 

حضور داشته باشد. 
بر این اساس با توجه به حضور تیم سپاهان و  اوراواردز  ژاپن در 
فینال لیگ قهرمانان آسیا، حضور تیم سپاهان به عنوان نماینده 
قاره  آسیا در جام باشگاه هاى جهان از هم اکنون قطعى است. 

در صورت پیروزى سپاهان در دو دیدار رفت و برگشت در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا برابر نماینده ژاپن تیم زردپوش ایرانى به 
عنوان قهرمان آســیا در رقابت هاى جام باشگاه هاى جهان 
حضور خواهد داشت و در صورت کسب عنوان نایب قهرمانى 
نیز به دلیل حضور مســتقیم «اوراواردز» در رقابت هاى جام 
باشگاه هاى جهان( سهمیه ى میزبانى)، سپاهان نیز در این 

رقابت ها حضور خواهد داشت. 
جام باشگاه هاى جهان هر ســاله با نمایندگان باشگاه هایى 
از قاره هاى آفریقا، اقیانوسیه، اروپا، آسیا، آمریکاى شمالى و 
جنوبى برگزار مى شــود که بر این اساس نماینده ى فوتبال 

ایران نیز باید با برترین هاى باشگاه هاى جهان مصاف کند. 
تاکنون حضــور تیم هایى ماننــد میالن(اروپــا)، االهلى 
مصر(آفریقا) و آمریکا کالپ(آمریکاى شمالى) در این رقابت ها 

نهایى شده است.

برنامه مسابقات
تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان ایران در نخستین بازى اش 
در جام باشگاه هاى جهان رو در روى برنده  دیدار اوراواردز ژاپن 

و ویتاکریونایتد نیوزیلند قرار خواهد گرفت. 

در برنامه ى اعالم شده از سوى فدراسیون  بین المللى فوتبال 
(فیفا) تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان 19 آذر در ورزشگاه 
تویوتا به مصاف برنده ى دیدار اوراواردز ژاپن و ویتاکریونایتد 
نیوزلند خواهد رفت و در صورت پیروزى در این دیدار در مرحله  

نیمه نهایى باید با آث میالن ایتالیا بازى کند. 
در طرف مقابل نیز قهرمان آفریقا با پاچوکاى مکزیک مصاف 
خواهد کرد و برنده این بازى باید 21 آذر در ورزشگاه توکیو رو 

در روى بوکاجونیورز آرژانتین قرار گیرد. 
فینال رقابت هاى جام باشــگاه هاى جهان 25 آذر در توکیو 

برگزار خواهد شد. 
ســایت فیفا در بخش ویژه جام باشــگاه هاى جهان درباره  
حضور تیم دوم آسیا نوشته اســت:  اگر تیمى ژاپنى قهرمان 
لیگ قهرمانان آسیا شــود، تیمى به غیر از نماینده ى ژاپن 
که باالترین مقام را در این رقابت ها کســب کرده باشد به 
عنوان نماینده ى دوم آسیا در جام باشگاه هاى جهان شرکت 

خواهد کرد.  
بنابراین حضــور تیم فوتبال فــوالد مبارکه ســپاهان در 
رقابت هاى جام باشگاه هاى جهان قطعى است و ایران براى 

نخستین بار در این مسابقه ها نماینده خواهد داشت.

حماسه اى که 
در انحصار 
اصفهانى هاست

دوم آبان ماه، روزى که دیگر 
در فوتبالمان تکرار نشد

 محسن کدخدایى

ن 

خ به ســوالى 
من هم اعتقاد 
کارى کردند. 
واستند نتیجه 
حبت خواهم 

کمى عجیب 
کسانى است 
. او به همراه 
ــین صادقى 
در خدمت  شتر
این عه نویى در
ــد و قلعه نویى

ـرد. ضمن اینکه 
مقابل پرسپولیس

صلى قرار نگرفت 
ى از او شــد. البته 
تورسازى پیوست 
ن دو نفر نیست اما 
ره هاشم بیک زاده 
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کاپیتــان تیــم فوتبال ذوب آهــن پس از طــى دوران 
مصدومیت از دو هفته دیگر تمریناتش را با این تیم آغاز 

خواهد کرد.
مهدى رجب زاده که مدتى پیــش با مصدومیت از ناحیه 
زانو روبه رو شد پس از پشــت سر گذاشتن دوران نقاهت 
و بهبودى از دو هفتــه دیگر مى توانــد تمریناتش را با 
سبزپوشان آغاز کند. رجب زاده تا آغاز تمرینات انفرادى 
و گروهى به فیزیوتراپى و ســایر کارهاى درمانى خواهد 

پرداخت.
گفتنى است؛ دکتر شــریفیان پور، پزشک تیم ذوب آهن 

این خبر را تأیید کرد.

 مصطفى مدبــر، مدیرعامل شــرکت توســعه اماکن 
ورزشى در نشســت خبرى که  در محل شرکت توسعه 
و نگهــدارى اماکن ورزشــى برگزار شــد با اشــاره به

 وضعیــت ورزشــگاه نقش جهــان تأکید کــرد: براى 
تکمیل ایــن ورزشــگاه فقط یــک کار انجام نشــده 
باقى مانــده آن هم چــادرى اســت که باید کشــیده 
شــود این چادر خریدارى شــده و آماده نصب اســت 
دلیل تأخیر در انجام کار این اســت کــه در حال انجام 
یــک کار مضاعــف بــراى ایمــن ســازى هســتیم 

وگرنــه کار عمرانــى دیگــرى در نقــش جهــان
 نداریم.

رجب زاده رجب زاده 
22 هفته دیگر هفته دیگر

همه کار هاى 
نقش جهان انجام شده

شاید محرومیت وریا غفورى (که از ابتداى فصل پیش 
که آبى پوش شــد تا اآلن فقط دو پاس گل داد) 
براى استقاللى ها خیالى نباشد اما پرسپولیس 
قطعًا از غیبت محسن مســلمان ضرر خواهد 
کرد. این ادعایمان را یک مقایســه ســاده، 
تأیید خواهد کرد. استقالل با وریا 21 گل زده 
و 14 گل خورده دارد. حــال آنکه بدون او 24 
گل زده و 13 تا خورده اســت. یعنى آبى ها بدون 
غفورى بهتــر گل مى زنند و کمتــر گل مى خورند. 
در مورد محسن مســلمان اما داســتان کامًال متفاوت

 است.
مهندس پرســپولیس فصل پیش دوهزار و358 دقیقه 
بازى کــرده بود که در آن مدت شــش پــاس گل داد. 

پرسپولیس در دقایقى که محسن به عنوان بازیکن تعویضى از زمین خارج 
مى شد، فقط یک گل به ذوب آهن زد اما در بقیه دقایق بدون مسلمان نه 
گل زد و نه گل خورد. این بازیکن در سه بازى هم اصًال به میدان نرفت که 
این نتایج رقم خورد؛ پیروزى یک بر صفر مقابل گسترش، پیروزى 4 بر 

صفر مقابل پدیده و شکست یک گله برابر سیاه جامگان. مسلمان در 
این فصل هم با پنج پاس گل صدرنشین جدول پاسورهاست. 

پرسپولیس در دقایقى که محسن در زمین نبود یک گل از 
پیکان خورد، یکى هم از سپاهان و همین دو روز پیش 

بدون او نفت را شکســت داد. عملکــرد دو بازیکن 
محروم سرخابى ها در شهرآوردها هم جالب است. 
وریا در شــهرآورد رفت فصل پیش که بدون گل 
به پایان رســید، در زمین حضور داشت اما در بازى 
برگشت که آبى ها 3 بر 2 پیروز شدند، در زمین نبود. 

الهه مهرى دهنوى
   در روزهــاى اخیر بازیکنان نامدارى که ســرمربى 
تیم هایشــان بر روى گلزنى آنها حساب ویژه اى باز 
کرده اند و در این امر ناموفق بودند، بیش از هر زمانى 
زیر فشار رســانه ها و البته هواداران این تیم ها قرار 
گرفته اند. در این بین و در اصفهان بازیکنانى همچون 
ساسان انصارى، مهرداد محمدى و «مروان حسین» 
بر روى مدار گل نزنــى قرار گرفته انــد و  هواداران 
اصفهانى را که از آنها انتظارات باالیى داشــته اند را 

دلخور کرده اند.
10 هفته از لیگ هفدهم گذشته و تنها بازى باقیمانده 
از هفته دهم، دربى تهران است هست که روز پنج شنبه 
برگزار خواهد شد. در این مدت بازیکنانى مثل محمد 
قاضى، عیسى آل کثیر، مرتضى تبریزى و چند بازیکن 
دیگر خوب گلزنى کرده اند اما چند مهاجم هم هستند 
که انگار مدت هاســت راه دروازه ها را گم کرده اند و 
مدت هاست شــادى گلى از آنها در زمین دیده نشده 

است.
 سایت آى اسپورت در این باره نوشته:یکى از کسانى 
که مدت هاســت در گلزنــى ناکام بــوده محمدرضا 
خلعتبرى اســت. مهاجم شــمالى تیم پدیده البته در 
این فصل خوب بازى کرده اما هنوز گلى براى تیمش 
نزده است. آخرین گل او در لیگ برتر به هفته هفدهم 
لیگ شانزدهم و با لباس سایپا برمى گردد که البته باید 
توسط داور مردود اعالم مى شد اما این اتفاق نیافتاد. 
خلعتبرى در آن بازى در مقابل سیاه جامگان توپ را با 
دست مقابل پاى خود انداخت و گل زد و داور در کمال 
تعجــب گل را پذیرفت. اگر این گل را هم محاســبه 

نکنیم، باید براى به یاد آوردن آخرین گل خلعتبرى به 
لیگ پانزدهم برگردیم. جایى که او با پیراهن سپاهان 

در هفته هفدهم دروازه ذوب آهن را باز کرد.
غالمرضا رضایى دیگر بازیکنى است که مدت هاست 
خبرى از گلزنى او نیست. او امسال به سپیدرود رشت 
پیوست اما دچار مشکالتى شد و فقط در سه بازى اول 
این تیم به میدان رفت و گلــى هم نزد. آخرین گل او 
به هفته پانزدهم لیگ قبل، با لباس ســایپا و در برابر 
ماشین سازى تبریز  برمى گردد. رضایى در این بازى 
که با نتیجه 3-3 به پایان رسید زننده یکى از گل هاى 

سایپا بود.
دیگر مهاجمى که مدت هاست در گلزنى ناکام است 
محمد شادکام است. او آخرین بار در هفته هشتم لیگ 
شانزدهم به پیکان گل زد. در آن مقطع شادکام با پنج 
گل صدرنشــین جدول گلزنان بود و به نظر مى رسید 
یکى از مدعیان آقاى گلى هم باشد اما گل به پیکان 
آخرین گل او بود. او در ادامه فصــل دیگر پایش به 
گلزنى باز نشــد و تا امروز هم نتوانسته این طلسم را 

بشکند.
سایت هاى ورزش سه نیز  درنگاهى دیگر به گل نزن 
هاى لیگ  اشاره داشته است . به عقیده این سایت یکى 

لیگ در استقالل از مهاجمــان ناکام 
تهران حضور 

. د ر ا د
یکــى از 

بزرگ ترین 

ناکامــان گلزنــى در لیگ برتر ســجاد 
شهباززاده است.او در هفته بیست و نهم 
لیگ پانزدهم با پیراهن اســتقالل به 
تراکتورسازى گل زد و در پایان فصل 
به آالنیااسپور ترکیه پیوست. در یک 
نیم فصل ناموفق فقط یک گل در جام 
حذفــى زد و در نیم فصل دوم به نفت 
تهران رفت. او در لیگ برتر باز هم در 
گلزنى ناکام بود اما زننده تک گل نفت 

در فینال جام حذفى مقابل تراکتورسازى 
بود. ســجاد در فصل نقــل و انتقاالت به 

استقالل بازگشــت اما در این تیم هم هنوز 
پایش به گلزنى باز نشده است.

 ایلنا هم در گزارشــى دیگر به انتقاد از مهاجم آبى 
پوشان  پرداخته: حسن بیت سعید، مهاجمى است که 
در این فصل هنوز براى استقالل گل نزده است. البته 
او در هفته بیست و هشتم لیگ قبل با پیراهن استقالل 
خوزســتان در برابر فوالد گل زد و دوران گل نزنى او 
نسبت به بقیه کوتاه تر است اما به هرحال او انتظارات 
را برآورده نکرده و فعًال یکى از مهاجمان ناکام لیگ 

هفدهم به شمار مى رود.
على قربانى، مهاجم استقالل هنوز در لیگ برتر گل 
نزده اســت و فرزاد حاتمى هم فقــط یک گل براى 
تراکتورسازى زده اســت. رحیم زهیوى هم تنها یک 

گل در فوالد خوزستان به ثمر رسانده است.
 به گزارش نصف جهان، اما در سپاهان اصفهان هم 
اوضاع خوب پیش نمى رود. برخى بازیکنان این تیم 
با وجود قراردادهاى گرانقیمت نتواســته اند  انتظارات 

را برآورده کنند. ساســان انصارى در سپاهان 
فعًال فقط یک گل زده است. مهرداد محمدى 
هم فصل گذشــته در آخرین بازى سپاهان به 
اســتقالل گل زد اما در این فصــل پایش به 
گلزنى باز نشده اســت مروان حسن هم هنوز 
و غیر از گل زیبایش به پرســپولیس نتوانسته 
انتظارات هواداران این تیــم را  بر آورده کند و  
هنوز نتوانسته نشانى از آقاى گل سابق لیگ 

عراق را در تیم اصفهانى از خود به نمایش 
بگذارد. 

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال جوانان با پیروزى ذوب آهن و شکست سپاهان پایان یافت.
در چارچــوب رقابت هاى هفته چهــارم لیگ برتر جوانــان ، ذوب آهن در ورزشــگاه عاطف میزبان 
ســتارگان گرگان بود و موفق شد با دو گل محمد حســین اســالمى در دقایق 75 و 85 به پیروزى

 برسد.
ذوب آهن با این پیروزى 9 امتیازى شد و به رده دوم جدول صعود کرد.

  همچنین ســپاهان در اهواز مهمان فوالد خوزســتان بود که در دیدارى پــرگل در نهایت با نتیجه 
4 بــر 3 مغلوب میزبان خود شــد. در ایــن دیدار علیرضــا صادقى هر ســه گل ســپاهان را به ثمر

 رساند.
سپاهان با قبول دومین شکست متوالى فصل 6 امتیازى باقى ماند و به رده پنجم جدول سقوط کرد.

در جدول لیگ برتر جوانان البدر بندر کنگ با 12 امتیاز از چهار پیروزى صدرنشین است.
 

پیروزى خانگى ذوب آهن  پیروزى خانگى ذوب آهن  

 در روزهــاى بــدون طارمى، نعمتــى جور این 
بازیکن را مى کشد. سیامک نعمتى طالیى ترین 
تعویضى فصل جدید لیگ برتر است. بازیکنى 
که فقط 175 دقیقه پیراهن پرســپولیس را 
پوشــید ولى چهار حرکت تأثیرگذار داشت. 
نعمتى در این هفته ها جــاى خالى طارمى 
را پــر کــرده و در غیاب او، خــوب پنالتى 
مى گیرد. ســیامک نعمتى در سه مسابقه 
اخیر پرســپولیس، دو بار بازیکن حریف را 
مجبور کرد که در محوطــه جریمه روى 
او خطا کنند. پنالتى اى که سیامک از نفت 
تهران گرفت، چهارمیــن تأثیر مهم او در 

پرسپولیس بود.
ســیامک نعمتى در اولین دیدار این فصل 
نعمتى پرسپولیس، براى تیمش یک پنالتى گرفت. 

مین که در دقیقه 72 به عنوان یــار تعویضى وارد  ز
آن را گل کند شــده بود، یک پنالتى گرفت تا فرشاد احمدزاده 

و پرسپولیس برنده سوپرجام شود. سیامک در اولین بازى لیگ پرسولیس غایب 
بود و در هفته دوم مقابل تراکتورسازى هم فقط سه دقیقه فرصت بازى پیدا کرد. 
سیامک در هفته سوم در دقیقه 85 بازى با نفت تهران وارد زمین شد و سه دقیقه 
بعد به مهدى طارمى پاس گل داد. 9 دقیقه جلوى ســیاه جامگان، دو دقیقه با 
گسترش فوالد، 32 دقیقه هم در بازى با پیکان در مسابقه حضور داشت. در هفته 
نهم بازى با استقالل خوزستان اولین دیدارى بود که نعمتى به عنوان بازیکن 
فیکس پرســپولیس به زمین رفت. دیدارى که ســیامک با خطاى کولى بالى 
متوقف شد و یک پنالتى-اخراج از حریف گرفت. نعمتى در آسیا هم فقط یک 

دقیقه جلوى الهالل بازى کرد. 
نفت تهران شیرین ترین حریف نعمتى در لباس پرسپولیس است. تیمى که 

این فصل در سه جام مختلف با پرسپولیس بازى کرد و نعمتى هم در هر 
ســه جام جلوى این تیم تأثیرگذار بود. نعمتى در سوپرجام و جام 

حذفى از نفت تهران پنالتى گرفت و در لیگ برتر هم مقابل 
این تیم تنها پاس گل فصلش را داد. 

مقایسه وریا و محسن 

سرمربى جدید تیم فوتسال گیتى پسند 
اصفهان مى گوید بازیکنان تیم با توجه 
به عالقه اى که به او دارند، کارهاى 

گذشته خود را تکرار نخواهند کرد.
حسین شمس در گفتگو با ایسنا، 
درباره به عهده گرفتن هدایت تیم 

ل  تســا گیتى پسند اصفهان، اظهار داشت: ابتدا فو
باید بگویم دلم مى خواست با توجه به زحماتى که على افضل 
کشیده، او همچنان سرمربى گیتى پسند بماند اما شرایطى 
پیش آمد که باشگاه مجبور شد چنین تصمیمى بگیرد. آقاى 
عراقى زاده، قائم مقام باشگاه با من تماس گرفت و گفت هیئت 
مدیره شما را به عنوان سرمربى انتخاب کرده و من هم  براى 

مذاکره و امضاى قرارداد به اصفهان رفتم.
او در پاسخ به اینکه آیا قول قهرمانى به مسئوالن گیتى پسند داده 
است، گفت: توقع باشگاه، خودم و بازیکن ها این است که براى 

رسیدن به قهرمانى تالش کنیم. کار سختى داریم چرا که 5 امتیاز از 
تأسیسات دریایى و 3 امتیاز از مس سونگون عقب هستیم. با این حال 
همه تالشمان را مى کنیم اما قول قهرمانى نداده ایم. قول قهرمانى 
دادن کار آدم هایى است که از فرداى خود خبر دارند. شمس همچنین 
در واکنش به اظهارات على افضل مبنى بر اینکه بازیکن ساالرى در 
گیتى پسند بیداد مى کند و اینکه برنامه اش براى مقابله با این پدیده 
چیست، گفت: در گذشته دو سال سرمربى گیتى پسند بودم و از همان 
اول چنین چیزى اینجا نبوده است. به هر حال گیتى پسند همیشه 
بازیکن ملى پوش مى گیرد اما بعید است بازیکن ساالرى وجود داشته 
باشــد. نمى دانم على افضل چه دیدگاهى داشته اما فوتسالى ها مرا 
مى شناسند و مى دانند که طرفدار این هستیم که هر کسى کار خودش 
را انجام دهد. بازیکن ها هم مرا دوســت دارند و بعید است اتفاقات 
گذشته را تکرار کنند. حسین شمس که در دو تیم اخیر خود با ناکامى 
روبه رو شده بود، در پاسخ به اینکه نگران تکرار اتفاقات تلخ گذشته 
نیست، گفت: نمى توانم پیش بینى کنم چون فوتسال قابل پیش بینى 

نیست اما محیط کار در گیتى پسند 
طورى است که شرایط براى مربى 
آماده است. حتى على افضل هم 

در مصاحبه خود بعد از برکنارى 
گفت خیالش از باشــگاه 

راحت بوده است. مربى 
در این باشگاه تمام 
اختیــارات الزم 
را دارد و درصــد 
موفقیتم در گیتى 
پسند نسبت به 
دبیرى  تیــم 
تبریز بیشــتر 

مى شود.

تعویض طالیى برانکو 

شمس: بازیکن ساالرى نخواهیم داشت
سرمربى جدید گیتى پسند از روزهاى بهتر براى این تیم مى گوید

 ساسان و مهرداد روى  اعصابند! ساسان و مهرداد روى  اعصابند!
گزارشى از گل نزن هاى لیگگزارشى از گل نزن هاى لیگ

یم زى ن ی ى ر ب ر ی
نقــش جهــان وگرنــه کار عمرانــى دیگــرى در

 نداریم.

هاى هاىهمه کارهاى ه کا همه کار
نقش جهان انجام شدهنقش جهان انجام شده

ــان انصارى در سپاهان 
ه است. مهرداد محمدى 
ر آخرین بازى سپاهان به 
 در این فصــل پایش به 
ت مروان حسن هم هنوز 
ه پرســپولیس نتوانسته 
را  بر آورده کند و ن تیــم
از آقاى گل سابق لیگ 

نى از خود به نمایش 

یکى از 
کسانى که مدت هاست 

در گلزنى ناکام بوده محمدرضا 
خلعتبرى است. مهاجم شمالى تیم 
پدیده البته در این فصل خوب 
بازى کرده اما هنوز گلى براى 

تیمش نزده است
رب زى

ت
ب

این موضوعات 
داخلى است

شاید محرومیت وریا غفورى
که آبى پوش شــد تا اآل
براى استقاللى ها خیا
قطعًا از غیبت محسن
ادعایمان ر این کرد.
تأیید خواهد کرد. است
4و 14 گل خورده دارد.
3گل زده و 13 تا خورده اس
غفورىبهتــر گل مى زنند
در مورد محسن مســلمان اما

 است.
مهندس پرســپولیس فصل پی
بازى کــرده بود که در آن مدت

گ برتر به هفته هفدهم 
رمى گردد که البته باید 
د اما این اتفاق نیافتاد. 
 سیاه جامگان توپ را با 
 گل زد و داور در کمال 
ن گل را هم محاســبه 

تهران حضور 
. د ر ا د
یکــى از 

بزرگ ترین 

نزده اســت و فرزاد حاتمى هم فقــط یک گل براى
تنها یک  تراکتورسازى زده اســت. رحیم زهیوى هم

گل در فوالد خوزستان به ثمر رسانده است.
 به گزارش نصف جهان، اما در سپاهان اصفهان هم 
اوضاع خوب پیش نمى رود. برخى بازیکنان این تیم 
با وجود قراردادهاى گرانقیمت نتواســته اند  انتظارات 

این نعمتــىجور ى،
نعمتى طالیى ترین 
رتر است. بازیکنى 
 پرســپولیس را 
أثیرگذار داشت. 
ى خالى طارمى 
 خــوب پنالتى 
 در سه مسابقه 
یکن حریف را 
ه جریمه روى 
نفت  سیامک از
أثیر مهم او در 

فصل این دیدار
نعمتى ک پنالتى گرفت. 

مین ــار تعویضى وارد  ز
آن را گل کند ت تا فرشاد احمدزاده 

 شود. سیامک در اولین بازى لیگ پرسولیس غایب 
تورسازى هم فقط سه دقیقه فرصت بازى پیدا کرد. 
5قه 85 بازى با نفت تهران وارد زمین شد و سه دقیقه 
9ل داد. 9 دقیقه جلوى ســیاه جامگان، دو دقیقه با 
م در بازى با پیکان در مسابقه حضور داشت. در هفته 
ان اولین دیدارى بود که نعمتى به عنوان بازیکن 
ن رفت. دیدارى که ســیامک با خطاى کولى بالى 
خراج از حریف گرفت. نعمتى در آسیا هم فقط یک

رد. 
ریف نعمتى در لباس پرسپولیس است. تیمى که 
تلف با پرسپولیس بازى کرد و نعمتى هم در هر
جام بود. نعمتى در سوپرجام و تیم تأثیرگذار

ن پنالتى گرفت و در لیگ برتر هم مقابل 
ها پاس گل فصلش را داد. 

سرمربى جدید تیم فوت
اصفهان مى گوید بازی
به عالقه اى که به
گذشته خود را تکر
حسین شمس در
درباره به عهده گر

ل  تســا گیتى پسند اصفهان،فو
باید بگویم دلم مى خواست با توجه به زحما
کشیده، او همچنان سرمربى گیتى پسند
پیش آمد که باشگاه مجبور شد چنین تصم
عراقى زاده، قائم مقام باشگاه با من تماس گر
مدیره شما را به عنوان سرمربى انتخاب کرد

مذاکره و امضاى قرارداد به اصفهان رفتم.
او در پاسخ به اینکه آیا قول قهرمانى به مسئوالن
است، گفت: توقع باشگاه، خودم و بازیکن ها ای

الیى برانکو 

سرمربى جدید گیتى پسسرمربى جدید گیتى پس

5ه 5 امتیاز از 
 با این حال 
ل قهرمانى 
س همچنین 
 ساالرى در 
ا این پدیده 
م و از همان 
ند همیشه 
وجود داشته 
سالى ها مرا

 کار خودش 
ت اتفاقات 
د با ناکامى

تلخ گذشته 
 پیش بینى 

نیست اما محیط کار در گیتى پسند 
طورى است که شرایط براى مربى 
آماده است. حتى على افضل هم 

در مصاحبه خود بعد از برکنارى 
گفت خیالش از باشــگاه 

راحت بوده است. مربى
در این باشگاه تمام 
الزم اختیــارات
را دارد و درصــد 
موفقیتمدر گیتى
پسند نسبت به 
دبیرى  تیــم 
تبریز بیشــتر 

مى شود.

م داشتم داشت

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال نباید وظیفه کمیته 
انضباطى باشگاه ها را بر عهده بگیرد. درگیرى هاى 
داخلى یا بى انضباطى و شبگردى بازیکنان یا همین 
ماجراى کشــیدن قلیان را باشگاه ها باید در شکلى 
داخلى و کمیته هاى انضباطى خودشان حل کنند. 
اگر قلیان کشــیدن براى بازیکن ناپسند است این 
سرمربى و باشگاه هســتند که مسئولیت برخورد با 
آن را دارند. حتى اگر درگیــرى بین مهدى کیانى 
و عارف آغاسى آنقدر شــدید بوده که احتیاج به 
بیرون نشستن بازیکنان وجود داشته است 
کمیته  انضباطى تراکتورســازى باید این 
کار را مى کرد و اگر براى قلیان کشیدن 
باید با محسن مســلمان برخورد مى شد 
«برانکــو ایوانکوویــچ» و مســئوالن 
پرسپولیس باید این کار را انجام مى دادند. 
این باشگاه ها هســتند که باید مراقب دعوا 
نکردن بازیکنانشان و قلیان و سیگار 
نکشیدن آنها باشند نه کمیته 
اخالق فدراسیون فوتبال.  
در ماجــراى قلیــان 
کشــیدن بازیکــن 
یا بازیکنــان حتى 
قانون شــکنى هم 
رخ نــداده اســت 
که دخالــت کمیته 
اخــالق موجه جلوه 
کند. دخالــت کردن 
در  اخــالق  کمیتــه 
امورى که خود باشگاه ها 
مســئولیتش را بــر عهده 
دارنــد نوعى بدعت اســت؛ 
بدعتى کــه در کوتاه مدت آراء 
کمیته هاى انضباطى باشگاه ها و 
در درازمدت آراء خود کمیته اخالق 
را کم اثر مى کند. اگر کمیته اخالق در 
هر مسئله اى از لباس دروازه بان سابق 
تا موى یک بازیکــن خارجى و تتوهاى 
دســت بازیکن معروف تا قلیان کشیدن 
و سیگارى شدن دخالت کند، در حالى که 
عمًال هیچکدام از اینها غیرقانونى نیســتند کم کم 
به کمیته اى بى اثر تبدیل مى شــود کــه به تدریج 
از همه اصولش عقب نشــینى کرده اســت. قلیان 
کشیدن بازیکن ها ناپسند اســت و حداقل چیزى 
که مى شود گفت این است که عمر ورزشى آنها را 
کوتاه تر مى کند اما کمیته اخالق بهتر است به جاى 
آنکه به فکر ســالمت بازیکنان باشد این وظیفه را 

به باشگاه ها بسپارد و به فکر سالمت فوتبال باشد.
آیا این کمیته قبًال هم درباره شائبه هایى که درباره 
ســالمت کلیت فوتبال مطرح شده هم همینگونه 

واکنش نشان داده است؟ 



١٤حوادث ٣٠٦٩ سال چهاردهمسه شنبه  ٢ آبان  ماه   ١٣٩٦

پرونده قتل و آزار «اهورا»كودك ٢/٥ساله رشتى به 
صورت ويژه و فوق العاده بررسى خواهد شد.

رئيس كل دادگسترى گيالن با بيان اينكه مراحل 
قانونى رسيدگى به اين پرونده با سرعت و بى درنگ 
در حال انجام است از رسيدگى فوق العاده به پرونده 

كودك آزارى و قتل اهورا خبر داد.
سياوش پور، با بيان اينكه مراحل قانونى رسيدگى به 
اين پرونده با سرعت و بى درنگ در حال انجام است 
اظهار داشت: با بازسازى صحنه جرم در انتظار نظريه 
نهايى پزشكى قانونى هســتيم تا پرونده با صدور 
كيفرخواست به دادگاه ارسال شود. وى افزود: اين 
پرونده خارج از وقت عــادى در دادگاه كيفرى يك 
استان رســيدگى مى شــود و پس از صدور رأى از 
ديوان عالى كشور درخواست خواهيم كرد تا با توجه 
به انتظار افكار عمومى و حساســيت جامعه به طور

فوق العاده رأى نهايى را اعالم كنند.

آزار و اذيت جنسى اهورا هنوز مشخص 
نشده!

دادستان عمومى و انقالب مركز استان گيالن نيز 
درباره جزئيات جديد پرونده «اهورا» و رابطه مادر و 

ناپدرى وى خبر داد.

حجت االسالم والمسلمين على مصطفوى نيا، گفت: 
تمام نشدن دوره عده طالق (ســه ماه و ده روز) در 
مورد مادر اهورا كه همسر ســابق وى نسبت به آن 
مدعى است بايد از طرف دادگاه خانواده مورد استعالم 
قرار گرفته و بررسى شــود. وى افزود: تا اين لحظه 
قاتل هيچ اعترافى نســبت به آزارهاى قبلى نكرده 
و آزار و اذيت جنسى كودك توسط قاتل نيز توسط 

پزشكى قانونى در حال بررسى است.
وى اظهار داشت: چيزى كه تاكنون مشخص شده 
اين اســت كه علت مرگ، ضربات وارد شده به سر 

اهورا و خون ريزى مغزى بوده است.
عصر ٢٢ مهرماه سال جارى اهورا در حالى كه دچار 
ضربه شديد مغزى، آسيب و سوختگى جسمانى شديد 
شده بود به بيمارستان «پورسينا» انتقال يافت. اين 
كودك كه در وضعيت وخيمى قرارداشــت با وجود 
تالش پزشكان فقط تا صبح روز بعد دوام آورد و بعد 
هم تسليم مرگ شد. ســاعاتى بعد ناپدرى اهورا كه 
چند ماه پس از آشنايى اينترنتى با مادر كودك، او را 
به عقد موقتش درآورده بود، دســتگير شد و به قتل 

وحشيانه پسرك اعتراف كرد.

رئيس پليس پيشگيرى تهران بزرگ از دستگيرى فردى با 
٦٠٠ فقره مالخرى در تهران خبر داد.

سرهنگ رضا بستو اظهار داشت: چندى پيش مأموران پليس 
پيشگيرى از فعاليت مالخرى كه اقدام به خريد لوازم مسروقه 
خودرو از پنج سارق كرده بود مطلع شدند و تحقيقات براى 
شناسايى و دستگيرى وى را در دستور كار قرار دادند. وى با 
بيان اينكه اين فرد در محدوده حوزه استحفاظى كالنترى 
١٣١ شهر رى فعاليت داشت، گفت: مأموران اين كالنترى 
رسيدگى به اين موضوع را در دســتور كار خود قرار داده و 

مخفيگاه وى را شناسايى كرده و تحت نظر قرار دادند.
رئيس پليس پيشــگيرى تهــران بزرگ با اشــاره به اخذ 
مجوزهاى الزم از مقام قضائى خاطرنشــان كرد: مأموران 
در عملياتى به مخفيگاه اين فرد رفته و او را دســتگير و به 
مقر پليس منتقل كردند. وى با بيان اينكه از مخفيگاه متهم 
تعداد قابل توجهى لوازم مسروقه خودرو كشف شد، گفت: 
اين فرد در بازجويى هاى انجام شده تا كنون به بيش از ٦٠٠ 
فقره خريد اموال مســروقه از پنج ســارق حرفه اى تهران 

اعتراف كرده است.
سرهنگ  بستو با اشاره به تشكيل پرونده براى متهم ، اعالم 
كرد كه اين فــرد براى ادامه روند رســيدگى به جرم روانه 

دادسرا شد.

صبح ديروز براثر سقوط يك خودرو وانت پيكان به كانال آب شاه ولى دزفول، دو 
كارگر جان خود را از دست دادند.

صبح روز دوشنبه اول آبان ماه براثر سقوط يك خودرو وانت پيكان به كانال آب شاه 
ولى در شهر دزفول، دو كارگرتبعه افغان جان خود را از دست دادند.

به گفته عبدالحسين معظمى فر، مديرآتش نشــانى دزفول، در اين حادثه كه در 
ساعت ٦ و ٥٣ دقيقه رخ داد پنج كارگر سرنشين خودرو وانت پيكان بودند 
كه  بعد از سقوط در كانال آب شاه ولى دزفول سه نفر كه در قسمت بارى 
خودرو سوار بودند نجات يافته و دو  كارگر ٥٧ و ٢٧ساله كه سرنشينان 
كابين جلو وانت بودند، محبوس شده و در نتيجه در عمق آب به دليل 
خفگى جان خود را از دســت مى دهند. معظمى فر تصريح كرد: پنج 

سرنشين خودرو از جمله راننده تبعه افغانستان بودند.

 مدير عامل ســازمان آتش نشانى شــهردارى آبادان 
گفت: ساعت ١٧و٢٠ دقيقه روز يك شنبه هتل آزادى 
آبادان دچار آتش سوزى شــد كه بالفاصله تيم هاى 

آتش نشانى به محل حادثه اعزام شدند. 

مجيد فرحانى پور اظهار داشــت: اين آتش سوزى به 
دليل رعايت نكردن اصول ايمنى در هنگام تعميرات 
جوشكارى در يكى از اتاق هاى هتل رخ داد و متعاقب 
آن باعث دود گرفتگى تمام هتل شــد و اتاقى كه در 
حال تعميــر بود به صورت كامل دچار آتش ســوزى 

شده بود.
وى افــزود: با تالش تيــم هاى امدادى از ســرايت
 آتش سوزى به ساير اتاق ها جلوگيرى شد و شش نفر 
از مهمانان هتل شــامل چهار زن و دو مرد كه گرفتار 
دود گرفتگــى شــده بودنــد نجــات يافتنــد 
بيمارســتان  بــه  درمــان  تكميــل  بــراى  و 
امــام(ره) آبــادان منتقــل شــدند و خوشــبختانه
حالشــان رضايت بخش اســت. فرحانى پور، گفت:
آتش ســوزى و دود گرفتگى هتل به طور كامل اطفا 

و كنترل شد.

درخواســت طالق زن يك مرد شيشــه اى در مشهد 
درگيرى مرگبارى را رقم زد كه يك نفر كشته و دو تن 

ديگر با شليك هاى گلوله به بيمارستان منتقل شدند.
ماجراى اين جنايت هولناك از زمانى ريشــه دواند كه 
اختالفات خانوادگى يك زوج جوان شدت گرفت. زنى 
كه مدعى بود همسرش به شيشه اعتياد دارد و نمى تواند 
با او زندگى كند، درخواســت طالق خود را به دستگاه 
قضائى ارائه كرد. در همين حال مرد ٤٢ ساله نيز كه ادعا 
مى كرد اعتيادش را ترك كرده است، حاضر به جدايى 
از همسرش نبود و نمى خواست پسر ١٥ ساله اش فرزند 
طالق نام گيرد اما از سوى ديگر نيز نسبت فاميلى زوج 
جوان، موجب شــده بود تا دامنه اين اختالفات به افراد 

ديگر فاميل كشيده شود.
در حالى كه پرونده قضائى طــالق، روند قانونى خود را 
در دادگاه خانوادگى طى مى كرد، ناگهان اول شهريور 
گذشــته فردى به نام «ح» با برادرش كــه معروف به 
«غالمرضا» است تماس گرفت و مدعى شد كه «ع» 
(مردى كه با همسرش دچار اختالف بود) در خيابان حر 
خودروى مرا متوقف و تهديدم كرده اســت. من هم به 
همراه خانواده ام از چنگ او گريخته ام و به سوى منزل 
در حركت هســتم! «غالمرضا» مرد ٣٢ساله با شنيدن 

اظهارات برادرش بسيار عصبانى شد و با برداشتن سالح 
شــكارى از منزل بيرون آمد و به ســوى منزل طرف 
مقابل كه در همســايگى آنها بود، حركت كرد. او وقتى 
مشــاهده كرد كه افرادى داخل كوچــه و مقابل منزل 
برادرش تجمع كرده اند، به ســوى آنها شليك كرد كه 
يك زن و يك مرد بر اثر اصابت گلوله مجروح شــدند 
اما «ع» به داخــل كوچه بن بســت در همان نزديكى

 گريخت.
در همين حال بود كه صداى گلوله ديگرى در فضا پيچيد 
و «ع» نيز نقش بر زمين شــد. دقايقى بعد مجروحان 
اين حادثه به مركز درمانى انتقــال يافتند اما «ع» مرد 
٤٢ ســاله، بر اثر عوارض ناشى از شــليك گلوله جان 
ســپرد و بدين ترتيب لحظاتى بعــد خودروهاى پليس 
آژيركشان وارد محل درگيرى شدند و با تأييد ماجراى 

نزاع مســلحانه مراتب را به كاظم ميرزايى، قاضى ويژه 
قتل عمد اطالع دادند.

بنابراين گزارش، با حضور مقــام قضائى و كارآگاهان 
اداره جنايــى پليس آگاهى خراســان رضوى در محل 
وقوع جنايت، تحقيقات در اين باره آغاز شــد و قاضى 
شعبه ٢١١ دادســراى عمومى و انقالب مشهد دستور 
دستگيرى ضارب و عوامل شركت كننده در نزاع منجر 

به قتل را صادر كرد.
در حالى كه تحقيقات كارآگاهان به سرپرستى سرگرد 
حميدفر، افسر پرونده براى دستگيرى متهمان فرارى 
ادامه داشت، سه شنبه هفته گذشته غالمرضا به همراه 
دو تن از برادرانش خود را تسليم قانون كرد و پرده از راز 

اين ماجراى جنايى برداشــت. او گفت: «شوهرخواهرم 
كــه از بســتگانم اســت، مزاحــم خانواده هــاى ما 
مى شد تا نگذاريم خواهرم از او طالق بگيرد و مدام ما 
را با قمه و چاقو و حتى اســلحه تهديد مى كرد تا اينكه 
روز حادثه نيز جلوى خانواده برادرم را گرفته و او را تهديد 
كرده بود كه من وقتى موضوع را شنيدم عصبانى شدم 
و با برداشتن اســلحه داخل كوچه آمدم و به سوى آنها 

شليك كردم.»
در پــى اعتراف صريح متهــم به قتل مســلحانه، اين 
پرونده جنايى به شــعبه ٢١١ دادســراى مشهد ارسال 
شد و متهمان با صدور قرار قانونى، روانه زندان شدند تا

بررسى هاى بيشترى در اين باره صورت گيرد.

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى كرج گفت: حادثه ناشى از حفارى غيراصولى 
در منطقه گلشهر كرج يك كشته برجاى گذاشت.

 سيد جواد موسوى با اشاره به حادثه ناشى از حفارى غيراصولى در بلوار حدادى منطقه گلشهر كرج كه 
منجر به فوت يك كارگر ١٦ ساله افغان شد، افزود: نيروهاى عمليات سازمان آتش نشانى در كمترين 
زمان ممكن در محل حادثه حاضر شدند. وى با اشاره به اينكه حفارى غيراصولى يكى از اهالى باعث 
آسيب به لوله گاز و انفجار در محل حادثه شد، گفت: كانالى كه توسط كارگر تبعه افغان حفرشده بود پس 

از انفجار گاز ريزش كرد و وى در زير آوار ماند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى كرج با اشاره به اعزام ٢٠ نيروى عمليات امداد 
سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى كرج به محل حادثه، گفت: هفت  دستگاه عمليات سنگين از پنج 

ايستگاه آتش نشانى به محل حادثه اعزام شد.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى كرج با تأكيد بر اينكه نيروهاى آتش نشان 
عمليات فوق سنگينى را به انجام رســاندند، مدت زمان عمليات حادثه ديروز را بيش از شش  ساعت 

اعالم كرد.

مقنى دفن شد

٢ دزد حرفه اى در يك نقشه شبانه با ورود به مغازه موبايل فروشى دست به سرقت 
هشت ميليون تومانى زدند.

رئيس پليس نيشابور اظهار داشت : در پى گزارش يك سرقت از مغازه موبايل فروشى 
در خيابان ١٥ خرداد شهر نيشابور تيمى از مأموران كالنترى ١٣ قدس به همراه تيمى 

از پليس آگاهى وارد عمل شد. 
سرهنگ حســين بيات مختارى افزود: در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد 
سارقان شبانه با ورود به داخل مغازه ١٥ گوشى تلفن همراه، تعدادى گوشى تعميرى، 
١٢ عدد فلش و... به ارزش تقريبى ٨٠ ميليون ريال سرقت كرده اند.  وى تصريح كرد: 
كارآگاهان دايره مبارزه با ســرقت پليس آگاهى با استفاده از سرنخ هاى به جامانده 

تحقيقات خود را آغاز كردند و به متهم سابقه دارى مظنون شدند. 
سرهنگ بيات مختارى عنوان كرد: تيم پليسى، متهم ٢٨ ساله را با هماهنگى قضائى 
در يك اقدام غافلگيرانه دستگير و در بازرسى از مخفيگاهش تعدادى گوشى تلفن 
همراه سرقتى همراه برخى لوازم جانبى كشف كردند. وى افزود: متهم در مواجهه با 
مدارك و مستندات پليس به سرقت هايش با همدستى يكى از دوستان ٢٧ ساله اش 
اعتراف كرد كه وى نيز دستگير شد. فرمانده انتظامى شهرستان نيشابور خاطر نشان 
كرد: متهمان پس از تشكيل پرونده براى سير مراحل قانونى به دادسرا معرفى شدند.

دستگيرى ٢ دزد مغازه موبايل فروشى

مسافرى قصد داشت يك كيلو و صد گرم ماده مخدر «كريستال» را 
وارد كشور كند كه توسط مأموران گمرك دوغارون كشف و ضبط شد.

اين مسافر، مواد مخدر كريستال را با ظرافتى در جداره چمدان جاسازى 
كرده بود كه با هوشيارى مأموران گمرك دوغارون و به كمك ايكس رى 
چمدانى كشف و متهم كه تبعه كشــور افغانستان بود تحويل مراجع 

قضائى شد.
«دى متامفتامين هيدروكلريد» يا به زبان عاميانه كريستال يك ماده 
قدرتمند، اعتيادآور، مخدر محرك و به شكل تركيبى و مصنوعى است و 

اثرات محرك بسيار خطرناكى بر روى مغز انسان مى گذارد. 
گمرك دوغارون يكــى از مجهزترين گمركات به پيشــرفته ترين 
دستگاه هاى كنترلى است كه در مرز ايران و افغانستان در شهرستان 

تايباد در استان خراسان رضوى  واقع شده است.

راز كريستالى چمدان يك مسافر مرموز 

بريدن موى زنان در خواب از نواحى مختلف كشمير گزارش شده و در برخى مناطق، زنان محلى 
را وحشت زده كرده است. 

بريدن مــوى زنــان در 
كشمير تحت اداره هند اين 
منطقه را دستخوش بحران 
كرده است. طى هفته هاى 
اخير، حــدود يكصد زن 
كشميرى كه داراى موى 
بلنــد بودنــد گفته اند كه 
هنگام خــواب مهاجمان 
ناشــناس موى سر آنها را 
بريده و با خود برده اند.  آنها 
«مو دزدها» را عامل اين 

حمالت دانسته اند اما در اين مورد اطالعات ديگرى نداده اند.
تاكنون، هيچكس مدعى مشاهده مودزدها نشده و هويت و انگيزه آنان هم مشخص نيست. 

زنانى كه هدف اين حمالت قرار گرفته اند رسماً به پليس شكايتى نكرده اند احتماًال به اين دليل كه 
زنان مسلمان مايل نيستند در اين مورد با مردان غريبه صحبت كنند.

پليس محلى گفته اســت حتى بدون داشتن شاكى، براســاس آگاهى هاى به دست آمده، رأساً 
درصدد رسيدگى به موضوع برآمده زيرا ادامه اين دستبردها آرامش مردم را برهم زده است. با اين 
حال جدايى طلبان كشميرى پليس را به ناديده گرفتن تعدى به موى زنان مسلمان متهم كرده و 

خواستار برگزارى تظاهرات اعتراضى شده اند.

بحران بريدن موى زنان در خواب

٥كشته و زخمى در سقوط مرگبار 
نيسان به  كانال آب

هتل آزادى آبادان آتش گرفت 

رسيدگى خارج از نوبت به قتل شيطانى اهورا

دستگيرى مردى
 با ٦٠٠ فقره مالخرى



فناورىفناورى 15153069 سال چهاردهمسه شنبه  2 آبان  ماه   1396

مرکــز ماهــر از 
آسیب پذیرى بحرانى 

در پروتــکل WPA2 خبر 
 Wi-Fi داده که ترافیک اینترنت

را در معرض سوءاســتفاده قرار مى دهد و 
راه هاى جلوگیرى از این آسیب پذیرى را اعالم کرد.

 مرکز مدیریت امــداد و هماهنگى عملیــات رخدادهاى 
رایانه اى اعالم کرد: محققان امنیتى چندین آسیب پذیرى 
مدیریت کلید را در هسته  پروتکل WPA2 کشف کردند که 
به مهاجمان امکان هک شبکه  Wi-Fi و دزدیدن اتصاالت 

اینترنت را مى دهد.
این نقاط ضعف مربوط به یک پیاده سازى و یا یک محصول 
نیســتند و در خود اســتاندارد وجود دارند. از این رو تمامى 
پیاده سازى هاى WPA2 تحت تأثیر این کشف قرار مى گیرند. 
تأثیرات استفاده از این آسیب پذیرى ها شامل رمزگشایى، 
بازبخش بســته، ربودن اتصــال TCP و تزریق محتواى 
HTTP است؛ براى رفع این آســیب پذیرى ها باید منتظر 

انتشار به روزرسانى براى دستگاه ها بود.
WPA2 یک پروتکل احراز اصالت 13 ساله است که به  طور 

گسترده براى امنیت اتصاالت Wi-Fi استفاده مى شود، اما با 
کشف اخیر، این استاندارد به خطر افتاده است و تقریبًا هم 

دستگاه هاى Wi-Fi تحت تأثیر قرار گرفته اند.
حمله  KRACK یــا Key Reinstallation Attack که 
توسط تیمى از محققان شرح داده شــده است، علیه همه  
شبکه هاى Wi-Fi محافظت شده به کار مى رود و مى تواند 

براى سرقت اطالعات حساس مانند شماره  کارت اعتبارى، 
رمزهاى عبور، پیام هاى چت، ایمیل ها و عکس ها به کار رود.
به گفته  محققان، حمالت تازه کشف شــده علیه موارد زیر 

کار مى کنند:
WPA2 و WPA1    ■

■    شبکه هاى شخصى و سازمانى
GCMP و ،WPA-TKIP، AES-CCMP رمزهاى    ■

به طور خالصه اگر دستگاه شما از Wi-Fi پشتیبانى مى کند، 
به احتمال زیاد تحت تأثیر قرار مى گیرد. محققان در طول 
تحقیقات اولیه خود متوجه شدند که اندروید، لینوکس، اپل، 
ویندوز، OpenBSD، MediaTek، Linksys و... همگى 

نسبت به حمالت KRACK آسیب پذیر هستند.
Wi- به مهاجمان در جهت بازیابى رمز عبور KRACK  حمله

Fi مورد نظر کمک نمى کند بلکه به آنها این امکان را مى دهد 
که داده هاى کاربران Wi-Fi را بدون کرك و دانستن رمز 
عبور واقعى رمزگشایى کنند. بنابراین صرفًا تغییر گذرواژه  

شبکه  Wi-Fi از حمله  KRACK جلوگیرى نمى کند.
به گفته  محققان، حملــه  KRACK از روش چهارگانه  
پروتکل WPA2 که براى ایجاد یک کلید رمزگذارى ترافیک 
استفاده مى شــود، بهره بردارى مى کند. براى اجراى حمله  

KRACK موفقیت آمیز، 
مهاجم باید قربانى را براى بازنصب کلید درحال 
اســتفاده فریب دهد. این کار با دستکارى و 
بازپخش پیام هاى رمزنگارى قابل انجام است.

هنگامى که قربانى کلید را دوباره نصب مى کند، پارامترهاى 
مربوطه مانند تعداد بســته هاى ارسالى افزایشى) به عنوان 
مثال nonce) و تعداد بسته هاى دریافتى، به مقدار اولیه شان 
بازنشان مى شوند. اساساً براى تضمین امنیت، باید یک کلید 
فقط یک بار نصب و استفاده شود ولى متأسفانه پروتکل2 
WPA این امر  را تضمین نمى کند و با دستکارى روش هاى 

رمزنگارى مى توان در عمل از این ضعف سوءاستفاده کرد.
تیم تحقیقاتى، موفق به اجراى حمله  KRACK روى یک 
گوشى هوشمند اندروید شــدند که نشان مى دهد مهاجم 
چگونه مى تواند همه  داده هاى قربانى که روى یک واى فاى 
محافظت شده در حال انتقال هســتند را رمزگشایى کند. 
محققان مى گویند که حمله  آنها مى تواند به طور انحصارى 
علیه لینوکس و اندروید 6  یا باالتر اســتفاده شود، چرا که 
اندروید و لینوکس را مى توان براى باز نصب کلید رمزنگارى 

فریب داد.
با این حال در حال حاضر جاى نگرانى نیست، چراکه براى 
بهره بردارى موفق از حمله  KRACK نیاز است که مهاجم 
به صورت فیزیکى در نزدیکى شبکه  Wi-Fi  مورد نظر قرار 

گیرد.
به گفته  محققان، ارتباطات HTTPS امن هســتند (اما نه 
 KRACK 100درصد) و قابل رمزگشایى با استفاده از حمالت
نیستند. بنابراین توصیه مى شــود که در هنگام استفاده از 
شبکه واى فاى، از یک سرویس VPN امن براى رمزگذارى 

ترافیک اینترنت استفاده شود.
 hostapd (host access point به روزرسانى هایى براى

daemon) و WPA Supplicant در دسترس هستند.

کاربرانــى که در پى پــال داراى حســاب کاربرى 
هستند از این پس مى توانند از پیام رسان فیسبوك 
موسوم به فیسبوك مســنجر براى تبادل پول بهره

 بگیرند. 
براى استفاده از این خدمات تنها کافى است کاربران 
بر روى یک دکمه آبى رنگ کلیک کنند و ســپس 
دکمه پرداخت سبز رنگ را فشار داده و گزینه پى پال 

را به عنوان منبع پرداخت پول برگزینند.
با توجه به اســتفاده بیش از 1,2 میلیارد نفر از پیام 
رســان فیســبوك براى تبادل نظر، افزوده شدن 

این قابلیت بر جذابیت این پیام رســان مى افزاید. 
فیسبوك از سال 2015 قابلیتى را به پیام رسان خود 
افزوده بود که پرداخت پول با استفاده از کارت هاى 
اعتبارى را ممکن مى کــرد و حاال یک گام دیگر به 

پیش برداشته است.
یکى دیگر از خدمات مالى در دسترس از طریق پیام 
رسان فیس بوك، ارسال گروهى پول براى عده اى از 
افراد است. پى پال براى آشــنایى بیشتر کاربران با 
خدمات تازه خود یک ســرویس کمک گروهى نیز 

راه اندازى کرده است.

پى پال، انتقال پول با پیام رسان فیسبوك را ممکن کرد

کمپانى چینى هواوى اعالم کرده در 2018 میالدى، 
موبایل هوشمند تاشو مى سازد.

پس از آنکه شــرکت چینى ZTE از تلفن هوشمند 
تاشور رونمایى کرد، اکنون هواوى نیز اعالم کرده در 

2018 تلفنى تاشو به بازار عرضه خواهد کرد.
البته تلفن تاشو ZTE ایده آل نیست اما در حقیقت 

نخستین نمونه از گوشى هاى هوشمند تاشو است.
«ریچــارد یو» مدیر ارشــد بخــش خدمات 
مشترى شرکت هواوى مى گوید: ما یک 
نمونه عملیاتى از موبایل تاشــو را 

ســاخته ایم. اما تأکید ما بر ارائه محصولى با طراحى 
بهتر و نوآورى اســت. این موبایل دو نمایشگر دارد 
اما بین آنها فاصله کوچکى واقع شــده است. این به 
نظر ما چندان خوب نیست و مى خواهیم این فاصله 

را حذف کنیم.
البته هواوى تنها شــرکتى نیست که قصد دارد تلفن 
تاشو وارد بازار کند. سامسونگ نیز سال آتى موبایلى 

با ایــن ویژگى عرضــه مى کند. امــا به نظر
 مى رسد دستگاه سامسونگ نمایشگرى 

انعطاف پذیر داشته باشد. 

گوشى تاشوى هوشمند هواوى به بازار مى آید

بر اســاس گزارش هاى منتشــر شــده، سه شرکت 
گیگابایــت، انویدیا و لیدتــک (Leadtek) اقدام به 
شــکل دادن یک همکارى ویــژه در زمینه هوش 

مصنوعى کرده اند.
انویدیا به تازگى اقدام به جمع آورى شرکت هاى بزرگ 
سخت افزارى در جنوب شرق آسیا کرده است و هدفى 

بزرگ را در سر دارد.
این شرکت به تازگى به سراغ مرکز تحقیقات لیدتک 
و شرکت مشــهور گیگابایت رفته است تا با آنها یک 
همکارى ویژه و یک اتحــاد منحصربه فرد در زمینه 

هوش مصنوعى را به وجود بیاورد.
بنگاه خبرى چینى زبــان Economic Daily ضمن 
اعالم این خبر مشــخص ساخته اســت که بخش 
پردازنده هاى گرافیکى شرکت انویدیا همچنان براى 
ســه مورد خاص قابل اســتفاده خواهند بود: بازى، 
اســتخراج ارزهاى مجازى و هوش مصنوعى به کار 

گرفته شود.
 حال این شرکت تصمیم گرفته است تا از تراشه هاى 

خود به صورت ویژه اى براى ایجاد محاسبات مورد نیاز 
براى هوش مصنوعى استفاده کند.

با وجود این،  این شرکت قصد دارد تا بتواند به کمک 
این اتحــاد ویژه، این هــدف را به مراتب ســریع تر 
به پیشــرفت برســاند، ولى همچنان بخش اصلى 
اهداف این مشــارکت توســط خود انویدیــا تأمین 

خواهد شد.
بر اســاس برنامه ریزى هــاى انجام شــده در جبهه 
گیگابایت در زمینه مزبور، قرار اســت تا این شرکت 
بتواند بازار هوش مصنوعى خــود که در حال حاضر 
15 تا 20 درصد از کسب و کار این کمپانى را تشکیل 
داده است، تا پایان ســال 2018 به میزان 30 درصد 

افزایش بدهد.
 شرکت لیدتک نیز بخش یادگیرى عمقى این شراکت 
را تأمین خواهد کرد تا شرکت ها بتوانند یک ساختار 
هوش مصنوعى ویــژه را طراحى کننــد. البته هنوز 
زمان دقیقى براى نتیجه گیرى این پروژه مشــخص 

نشده است. 

شراکت بزرگ
 در زمینه هوش مصنوعى

امروزه با یک جستجوى ساده در مارکت هاى اندرویدى 
مى توان فهمید که ابزار هاى فیزیکى زیادى به صورت 
کد در آمده و در قالب اپلیکیشن هایى کاربردى منتشر 
شــده اند. یکى از پر اســتفاده ترین ابزار هاى موجود 
در دنیــا خط کش ها مى باشــند که روزانه به وســیله 
آن ها ابعاد اجســام مختلف را انــدازه گیرى مى کنیم. 
Ruler Full عنوان یک اپلیکیشــن خــاص در زمینه 
 EXA تبدیل اندروید به خط کش مى باشــد که توسط
Tools توسعه و در مارکت گوگل پلى منتشر شده است. 
مهم نیســت که جســم مورد نظر شــما چند میلیمتر 
و یا چند صد فوت اندازه اش باشــد بلکــه تنها کافى 

اســت دوربین دیوایــس اندرویــدى را بــر روى هر 
چیزى قــرار دهید تــا بتوانیــد در کوتــاه ترین زمان 
ممکن به طــول، عرض و ارتفاع آن دسترســى کامًال 
دقیقى داشــته باشید. ســه حالت مختلف اندازه گیرى 
در لیســت امکانات ایــن خط کش هوشــمند موجود 
اســت که به تمامــى آنها دسترســى داریــد و بنا بر
 نیاز هایتان مى توانیــد از هر کدام نهایت بهره را ببرید. 
یکى از بهترین آنهــا انتخاب جســم و عالمتگذارى 
مرزهاى آن اســت به گونه اى که با انتخاب هر کدام 
از مرز ها  به سرعت اندازه هاى مورد نیازتان به نمایش 

در مى آیند.

Deep Town: Mining Factory بــازى محبــوب و 
پرطرفدار در سبک بازى هاى اســتراتژى از استودیوى 
بازى ســازى Rockbite Games براى دستگاه هاى 
اندروید است که به صورت رایگان در گوگل پلى عرضه 
شده و بیش از 5 میلیون بار دریافت شده و توانسته امتیاز 
 Deep Town: عالى 4,8 از 5,0 را کســب کند . با نصب
Mining Factory برروى دستگاه اندرویدى تان ؛ یک 
بازى استراتژى جالب با محیطى علمى تخیلى را تجربه 
خواهید کرد که در آن کنترل یک سیستم حفارى پیشرفته 
را بر عهده دارید و تنها هدفتان جمع آورى منابع، ساخت 
و ساز و تولید است! پوسته هر ســیاره اى مى تواند بسیار 
عمیق باشــد و البته منابعى همچون فلز، الماس و حتى 

منابعى کمیاب را در خود جاى داده باشد ؛ سیستم حفارى 
شما بسیار پیشرفته است و متشــکل از روبات هاى حفار 
و وسایلى براى انجماد، انفجار و … است! با وجود چنین 
وسایل پیشرفته اى هیچ الیه یا سنگ سختى نمى تواند 
جلوى حفارى شــما را بگیرد! کارخانه اختصاصى تان را 
بسازید ؛ با ســاخت کارخانه مى توانید منابع را به صورت 
خودکار استخراج کنید، سنگ فلز را ذوب کنید و فلزى که 
از آن استخراج مى شود را شــکل داده و با آن آیتم هاى 
مختلفى درســت کنید! بازدهى کارخانه تان را با ساخت 
خروجى هاى کارآمد باال ببرید و با فروش محصوالت تان 
سود بیشترى به دست آورید! این دنیایى زیر زمینى است 

که فقط و فقط مال شماست .

اپلیکیشن تبدیل اندروید به
 خط کش حرفه اى

بازى استراتژى جالب 
معدنچى

از هک شدن Wi-Fi جلوگیرى کنید

گوگل به تازگى اعالم کــرده که مى خواهد 
نسخه جدیدى از اســپیکرهاى هوشمند گوگل هوم 
خود را طراحى و تولید کند که به صفحه نمایش مجهز 
است تا بدین وسیله کاربران بتوانند از نقشه گوگل مپ 

استفاده، وبگردى کرده و به تماشاى ویدئو بنشینند.
این محصول موسم به «کوارتز»، مى تواند براى بسیارى 
از کاربرانى که از این اسپیکرهاى هوشمند گوگل هوم 
استفاده مى کنند، بســیار مفید و کاربردى خواهد بود 
چراکه قادر خواهند بود عالوه بر شــنیدن دستورهاى 
صوتى از کمک ها و دستیارهاى بصرى و تصویرى این 

دستگاه جدید نیز بهره ببرند.
هم اکنون یکى از بزرگ ترین رقباى گوگل، شــرکت 
آمازون، دستیار صوتى و اسپیکر هوشمند خود که «اکو 
شــو»  (Echo Show) نام دارد و بــه یک صفحه 
نمایش 7 اینچى مجهز است، را به بازار عرضه کرده 

است.
ماه گذشته نیز آمازون نسخه دیگرى از دستیار صوتى 

خود به نام اکو اسپات را معرفى و رونمایى کرد که به یک 
صفحه نمایش 2.5 اینچى مجهز است. این محصول 
جدید آمازون قرار است در تاریخ 19 دسامبر سال جارى 

میالدى به بازار عرضه شود.
اسپیکرهاى هوشمند گوگل هوم (گوگل هوم مینى و 
گوگل هوم ماکس) به کاربران این امکان را مى دهند 
تا وسائل خانگى خود را با دســتورهاى صوتى کنترل 
کرده، از وضعیت آب و هــوا و جدیدترین اخبار مطلع 
شده و تایمر و زنگ هشدار براى خود تنظیم کنند. حاال 
اضافه کردن یک صفحه نمایش به این دســتیارهاى 
صوتى خانگى به طور قطع کمک بســیار بیشترى به 
کاربران و همچنین میزان فروش این محصول خواهد

 کرد.

تجهیز اسپیکرهاى 
هوشمند گوگل

 به صفحه نمایش
 ماوس و کیبورد حرفه اى شرکت Hori که اوایل امسال 
براى کنسول پلى استیشن4 معرفى شــده بود، قرار است 

به زودى براى کنسول ایکس باکس هم عرضه شود.
 Tactical Assault» این ست ماوس و کیبورد که با نام
Commander Pro One» شناخته مى شود، رسما 
توسط مایکروسافت تایید شــده. ظاهر آن هم دقیقاً  مشابه 
نسخه پلى استیشن4 خواهد بود البته با این تفاوت که رنگ 
آن سفید است و روى دکمه ها نیز لوگوى ایکس باکس حک 
شده است. کاربر مى تواند حساسیت و چینش دکمه هاى این 
دستگیره را به صورت دلخواه تنظیم کند و همچنین مى توان 
از طریق اپلیکیشن اختصاصى این دستگاه، تنظیمات دسته 
را با توجه به سالیق هر بازیکن به صورت جداگانه ذخیره کرد. 
این وسیله مدرن در قسمت زیرین به چراغ هاى ال اى دى و 

دکمه هاى مکانیکى هم مجهز شده است.

ماوس و کیبورد حرفه اى 
ایکس باکس معرفى شد

ى 
W خبر 

Wi-Fi ترنتi

ــتفاده قرار مى دهد و 
 ین آسیب پذیرىرا اعالمکرد.

داد و هماهنگى عملیــات رخدادهاى 
 محققان امنیتى چندین آسیب پذیرى 
2سته  پروتکل WPA2 کشف کردند که 

iهک شبکه  Wi-F و دزدیدن اتصاالت 

براى سرقت اطالعات حساس مانند شماره  کارت اعتبارى، 
رمزهاى عبور، پیام هاى چت، ایمیل ها و عکس ها به کار رود.

به گفته  محققان، حمالت تازه کشف شــده علیه موارد زیر 
کار مى کنند:

WPA2 2 و WPA1 ■
■   شبکه هاى شخصى و سازمانى

KRACK موفقیت آمیز، 
مهاجم باید قربانى را براى بازنصب کلید درحال 
اســتفاده فریب دهد. این کار با دستکارى و
بازپخش پیام هاى رمزنگارى قابل انجاماست.
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مراســم تکریم و معارفه شــهرداران قدیــم و جدید
 زرین شهر، بدون حضور شــهردار قبلى، اما با حضور 
معاون امور عمرانى استاندار و جمعى از مسئوالن برگزار 
شد و در غیاب جواد جمالى شهردار سابق زرین شهر از 
خدمات وى قدردانى و میثم محمدى به عنوان شهردار 

جدید این شهر به حاضران معرفى شد.
معاون امور عمرانى اســتاندار اصفهان در این مراسم 
که در فرهنگسراى شــهردارى زرین شــهر برگزار 
شده بود، شهرستان لنجان را یکى از شهرستان هاى 
بافرهنگ و داراى تمدن دیرینه در اســتان برشمرد و 
انقالبى بودن مردم شــهیدپرور، ایثارگرى، فعالیت و 
کار مستمر و... را از ویژگى هاى این شهرستان خواند و 
گفت: شهرستان لنجان همواره از ظرفیت هاى بسیار 
خوبى در بخش هاى مختلف کشاورزى، تولید، صنعت 
و... برخوردار بوده و یکى از قطب هاى صنعتى استان و 

کشور به شمار مى رود.
محمدعلــى طرفــه اظهــار داشــت: در مجموع در 
شهرســتان لنجان ما میراث دار تالش هاى انقالبى، 
تولیدى و صنعتى مردم بوده ایــم و این باعث افتخار 

است. 
وى با بیان اینکه در کنار ایــن ویژگى ها، فعالیت هاى 
عمرانى خوبى در ســطح شهرســتان لنجان صورت 
پذیرفته است، تقاطع کریدور شمال به جنوب و غرب 
به شرق استان و... را از آن جمله خواند و افزود: راه آهن 
زرین شهر- خوزستان و زرین شهر- بافق از پروژه هاى 
مهمى است که در برنامه ششم به آن توجه شده که در 
رونق شهرستان مؤثر است و امید است بتوانیم در رونق 

و اداى دین به مردم منطقه، موفق باشیم.
معاون امــور عمرانى اســتاندار اصفهان به مســائل 
شهردارى هم اشاره کرد و گفت: تاکنون شهرداران 95 
شهر از 107 شهر استان اصفهان، منصوب شده اند که 
از این میان 30 شهردار ابقا و بقیه شهرداران یا جابه جا 
شده و یا جدید منصوب شــدند و ما تقریبًا این روزها، 

آخرین شهرداران استان را معرفى مى کنیم.
طرفه با تأکید بر رعایت قانون از سوى شهرداران افزود: 
شهرداران باید رعایت قانون را مدنظر داشته باشند و 
به آن توجه کنند که تاکنون نیز اینگونه بوده است و در 
این راستا، عدم رعایت قانون مى تواند براى شهرداران 

گرفتارى به همراه داشته باشد.
وى با قدردانــى از تالش هاى صادقانه و ارزشــمند 
شهردار قبلى زرین شهر در اجراى پروژه هاى عمرانى، 
از شهردار جدید زرین شهر خواســت تا در اولین گام 
نســبت به اتمام پروژه هاى نیمه تمــام با همکارى 
اعضاى شــورا در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام کند تا 

این پروژه ها به بهره بردارى برسد.
معاون امور عمرانى اســتاندار اصفهان اظهار داشت: 
افزایش رضایتمندى مردم براى ما بسیار مهم است و 
شاخصه کار شهرداران به حساب مى آید و معتقدیم باید 

نیازهاى مردم به موقع و با کیفیت، تأمین شود.
طرفه گفت: اعضاى شوراى شهر زرین شهر در دوره 

پنجم باید تالش کننــد مردم و ســرمایه گذاران در 
پروژه هاى عمرانى ســهیم شــوند و این توانایى در 
مدیریت شــهرى وجود دارد تا با واگذارى پروژه هاى 
نیمه تمام به بخش غیردولتى، از محل تکمیل منابع، 

این پروژه ها به بهره بردارى برسند.
وى درخصوص منابع مالى شهردارى زرین شهر هم 
ابراز داشت: بودجه مصوب ســال گذشته شهردارى 
زرین شهر، 55 میلیارد تومان بود که 65 درصد تحقق 
یافت. این در حالى است که سرانه اعتبارات زرین شهر 
براى هر نفر حدود 900 هزار تومان در سال است که در 
حد متوسط استان است و شهردار جدید نیز توانایى دارد 
تا این میزان را افزایش دهد و ســهم اقدامات عمرانى 

نیز افزایش یابد.
معاون امور عمرانى استاندار اصفهان اظهار امیدوارى 
کرد با افزایش رقم خودکوششــى و دیگر اعتبارات، 
استفاده از منابع غیردولتى و جذب سرمایه گذار، منابع 

مالى و سرانه عمرانى در زرین شهر افزایش یابد.
طرفه افزود: مطمئن هستم شهردار جدید زرین شهر 
مى تواند انتظارات را تحقق بخشیده و امیدوارم با تعامل 
شهردار و شورا، شاهد بهره بردارى از پروژه هاى نیمه 

تمام در آینده نزدیک در زرین شهر باشیم.
***

فرماندار شهرســتان لنجان نیز از فرآینــد انتخابات 
شوراهاى اسالمى در فضایى طاقت فرسا با بهره گیرى 
از خرد جمعى خبــر داد و گفت: انتخابات شــوراهاى 
اسالمى در سطح شهرستان لنجان که ایران کوچک 
نامیده شده، انتخاباتى کامًال ســالم و بدون هرگونه 
حواشــى اســت و از آراء مردم و نامزدهاى انتخابات 
حفاظت شد و در حقیقت انتخاب شهردار، مرحله پایانى 
این کار بود که البته علیرغم همه نوع اختالف سلیقه، 
شوراى شهر با وفاق، همدلى و خرد، شهردار زرین شهر 

را انتخاب کرد.
محسن سجاد با بیان اینکه رمز ایستایى، واگرایى است، 
گفت: امروز هم شهردار و شــورا باید علیرغم اختالف 
سلیقه ها، فضایى صمیمى براى انجام فعالیت ها، مهیا 

سازند تا پیشرفت حاصل شود. 
فرماندار لنجان گفت: شهرهاى 9 گانه شهرستان، نباید 
متکى بر درآمدهاى ارزش افزوده و عوارض آالیندگى 

باشند و باید براى اقتصاد پایدار تالش کنند.
سجاد از شهردار جدید زرین شهر خواست تا در اولین 
اقدام، با همدلى با شورا، کارهاى زمین مانده را به سامان 
برسانند. وى از فعالیت هاى ارزشمند شهردار قبلى نیز 

تجلیل کرد.
***

امام جمعه زرین شــهر هم گفتمان متحد و منســجم 
مسئوالن در کشور و استان را ارزشمند دانست و گفت: 
امروز گره هایى در کشور هســت که جز با وحدت باز 
نمى شود و اگر در این راســتا هوشیارى و وحدت باشد 

آسیب نخواهد بود و گره ها گشوده خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین قاسم باقریان اظهار داشت: 
مردم فهیم و شهیدپرور زرین شهر هرگز خدمات انجام 

شده در شهر را فراموش نمى کنند.
وى با قدردانى از زحمات شــهردار قبلى زرین شهر در 
انجام پروژه هاى مختلــف، اختالف ها را امرى طبیعى 
خواند و گفت: مهم آن است که این اختالف ها، بتواند 
زمینه رشــد و ترقى بیش از پیش را فراهم سازد و در 
شهرستان لنجان وحدت کامل بین مسئوالن براى حل 

مشکالت، وجود داشته و دارد. 
امام جمعه زرین شهر گفت: امروز شروعى براى فعالیت 
شهردار جدید براى مدت چهار ســال فراهم شده، که 

امید است موجبات نشاط مردم فراهم شود.
***

رئیس شوراى شهر زرین شهر نیز گفت: امروز تکریم 
انسانى واال و باتجربه و معارفه مردى پرانرژى به عنوان 
شهردار جدید است و رجاى واثق دارم در پناه حق، دعاى 
مردم، تالش و مجاهدت شــهردار و همه همکاران در 
شهردارى و همدلى شــورا، علیرغم مشکالت عدیده، 
به ساحل شیرین خواهیم رســید که اعتقاد دارم به آن 

دست مى یابیم.
سعید نادى زاده افزود: از خدمات و کارهاى انجام شده 
در دوره چهارم شورا که شهردار قبل آن را به ثمر رساند 
و بر پیشانى شهر حک شده باید قدردانى کرد و معتقدم 

دوران خوبى بود.
وى گفت: شهردار جدید 15 سال در شهرستان لنجان 
فعالیت داشــته و حتى کوچه ها و افــراد را با کنیه در 

زرین شهر مى شناسد.
رئیس شوراى اسالمى زرین شهر اضافه کرد: یک پاى 
زرین شهر در خشکســالى و یک پاى دیگر در صنعِت 
ورشکســته اســت و امروز دیگر زرین شهر یک شهر 
برخوردار نیست. بنابراین شورا و شهردارى باید دست 
در دست یکدیگر به ســوى کمک به مسئوالن براى 

برون رفت از مشکالت باشد.
وى از سرپرست شهردارى زرین شهر براى فعالیت هاى 
انجام شده قدردانى کرد و از شهردار جدید زرین شهر 

نیز خواسته هایى داشت.
نادى زاده گفت: پیگیرى و عملیاتى کردن پروژه هاى 
نیمه تمام و تالش مضاعف براى بهره بردارى پروژه ها، 
کار مســتمر براى گذر از بحران، ایجاد ساختار کارآمد 
در شــهردارى، مردمدارى و مردم مــدارى، تعامل و 
همراهى با مســئوالن و ادارات شهرستان، استفاده و 
بهره گیرى از تجربه نماینده لنجان در مجلس شوراى 
اســالمى، عدم به کارگیرى دیدگاه سیاســى در روند 
فعالیت هاى شــهردارى، عدم دید قومیتى و... از جمله 
موارد و خواسته هاى ما از شهردار جدید بوده و معتقدم 

صندلى شهردارى، صندلى خدمت است.
رئیس شوراى اسالمى زرین شهر اظهار داشت: زرین 
شــهر نیازمند شــور و نشــاط بوده و امید است مردم 
تحوالت را در شهر احساس کنند و شاهد موفقیت هاى 

روزافزون در زرین شهر در آینده نزدیک باشیم.
***

سرپرست شهردارى زرین شهر هم به نیابت از شهردار 
قبلى در ســخنان کوتاهى گفت: قســمتى از عملکرد 

شهردارى زرین شهر در چهار سال گذشته در فیلمى در 
این مراسم به نمایش گذاشته شد.

همراه گورکانى با تبریک به شهردار جدید زرین شهر 
گفت: کل بدهى شهردارى زرین شهر امروز 35 میلیارد 
تومان بوده که به همین میزان هم شــهردارى زرین 
شهر، مطالبات دارد که امید است شهردار جدید در این 

راستا گام هاى خوبى بردارد. 
وى از حمایت و پشتیبانى فرماندار، امام جمعه، اعضاى 
شورا و همه همکاران شهردارى زرین شهر در این مدت 

قدردانى کرد.
***

شهردار جدید زرین شهر نیز با شــکرگزارى به درگاه 
خداوند، از حسن اعتماد اعضاى شــورا در دوره پنجم 
قدردانى کرد و گفت: از اینکه این فرصت مهیا شــد تا 
به عنوان خدمتگزار در خدمت مردم فهیم و شهیدپرور 

زرین شهر باشم خدا را شکر مى کنم. 
میثم محمدى افزود: امروز شرایط اقتصادى در شهرها 
و شهردارى ها به نوعى است که اداره شهر با مشکالت 

همراه است. 
وى گفــت: 35 میلیــارد تومــان بدهى شــهردارى

 زرین شــهر معادل عددى است که سال گذشته زرین 
شهر درآمد کســب کرده و نســبت به بودجه مصوب 

کاهش 20 میلیاردى داشت.
محمدى حقوق و بیمه پرسنل شــهردارى را از دیگر 
دغدغه ها دانست و گفت: این مسائل خانواده شهردارى 
را با معضالتى روبه رو ســاخته و پیش روى مدیریت 

شهرى است.
شهردار جدید زرین شهر، اظهار امیدوارى کرد با توکل 
به خدا، حمایت مســئوالن، همکارى مؤثر کارکنان و 
اعضاى شورا و فارغ از هرگونه گرایش سیاسى، قومیتى، 

کارهاى اجرایى، عملیاتى شود. 
محمدى افزود: نیت، باز کردن گره از کار مردم بوده و 
این مهم، با همکارى هماهنگى و وفاق، میسر مى شود.

وى ادامه داد: در این دوره با برگزارى جلســات با شورا 
و برنامه مدون و هماهنگ سعى داریم یک دوره چهار 

ساله موفق را به پایان بریم.
شــهردار جدید زرین شــهر، پرداخــت بدهى جارى، 
پرداخت حقوق کارکنان شهردارى، جذب سرمایه گذار، 
استفاده از نیروها و مشارکت مردم، انجام پروژه ها و... 

را از اولویت کارى در شهردارى زرین شهر برشمرد.
وى اظهار امیدوارى کرد در جهت توســعه اقتصادى، 
رونق اقتصادى شــهر و به تبع آن، منافع مردم تأمی ن 
شود، تا بتوانیم نقش کوچکى در زمینه اشتغال و انجام 

پروژه ها داشته باشیم.
محمدى از همه شهرداران زرین شهر در ادوار مختلف 
به ویژه شهردار قبلى که در حرکت قطار شهر به سوى 
پیشرفت تالش کردند تشکر کرد و گفت: سعى خواهم 

کرد تا این قطار همچنان در حرکت باشد.
در پایان این مراسم عالوه بر قدردانى از اعضاى شورا 
در دوره چهارم، اعالم شد که شهردار قبلى چون در سفر 
مشهد مقدس بوده نتوانسته در این مراسم حضور یابد.

طى مراسمى با حضور مقامات استانى و محلى صورت گرفت؛

معرفى مهندس میثم محمدى به عنوان شهردار جدید زرین شهر 

ساسان اکبرزاده


