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یک «پلــــــــــــــــــاس» و این همه غوغا؟!

باید روشنگرى کرد یا سکـوت؟

متالشى شدن وانت بر  اثر تصادف بانک ها باید به کمک واحدهاى تولیدى بیایندورود به «لوت» ممنوع شده است؟محتواى مذاکرات محرمانه والیتى و حریرى چه بود؟ حوادثاستاناجتماع توقیف تجهیزات واى فاى ایران توسط عراقى ها اقتصاد
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فاجعه اى زیست محیطى 
در راه است

بازار وسایل گرمایشى
 در قبضه برندهاى ایرانى

استفاده از دستمال کاغذى 
در سرشیر!

8 ماده غذایى خون ساز براى درمان کم خونى

بالى بالى 14001400 کارگاه طالسازى کارگاه طالسازىشرایط فرزندخواندگى براى زنان مجـــرد
شهردار اصفهان: کارگاه هاى طال سازى، مشکالت زیست محیطى بسیارى ایجاد کرده اند شهردار اصفهان: کارگاه هاى طال سازى، مشکالت زیست محیطى بسیارى ایجاد کرده اند 
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جهان نما

دستگیرى 
متهم پرونده 

پتروشیمى جم 
در امارات
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مدیرعامل مستعفى صندوق بازنشستگى کشورى آخرین 
وضعیت پرونده پروشیمى جم را تشریح کرد و از 
دستگیرى یکى از متهمان این پرونده در 
امارات خبر داد.

محمود اسالمیان ، درباره آخرین وضعیت 
پرونده پتروشیمى جم اظهار 
داشت: این پرونده دو سال در 
دادگاه است.   

معاون بازسازى ومسکن روستایى بنیاد 
مسکن انقالب اسالمى گفت: افراد ساکن 
در شهرها، در صورت بازگشت به روستا از 

تسهیالتى با سود کم بهره مند مى شوند.
عزیز ا...مهدیان درباره بازگشت افرادى که 

از روستا به شهر مهاجرت کرده اند، 
گفت: افرادى که مى خواهند به 

روستا بازگردند...
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ارائه تسهیالت 
ساخت مسکن 
براى بازگشت 
به روستا

درباره انتشار کلیپ دختران اصفهانى که خودکشى کردند
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همه از دعوت شجاعى  مأیوس  شده اند

 هنوز براى ناامیدى
بُهت اصفهان زود اســـــــت

 ازنایاب شدن 
سفتــه

 با مبلغ پایین
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 در قبضه برندهاى

410

لیال حاتمى و لیال حاتمى و 
بهرام رادان بهرام رادان 
دردر
 «سوءتفاهم» «سوءتفاهم»

انتصاب شایســته جنابعالى را به سمت استاندار اصفهان 
تبریک و تهنیت عرض نمــوده، از درگاه خداوند متعال 

توفیقات روز افزونتان را مسئلت مى نماییم.
 مدیریت شعب استان هاى اصفهان، قم، مرکزى
 و چهارمحال بختیارى  بانک ایران زمین

جناب آقاى دکتر محسن مهر علیزاده
استاندار محترم اصفهان

انتصاب شایســته جنابعالى را به عنوان استاندار اصفهان که 
نشان از لیاقت و تجارب ارزشمند شما دارد تبریک گفته ،توفیق 
روزافزون براى جنابعالى در راستاى تحقق هر چه بیشتراهداف 
واالى نظام اسالمى و خدمت به مردم، از خداوند متعال مسئلت 

مى نماییم. 
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دهاقان 

جناب آقاى دکتر محسن مهر علیزاده 

مردم، سرگردان براى خرید سفته 
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مدیرعامل مستعفى صندوق بازنشستگى کشورى آخرین 
وضعیت پرونده پروشیمى جم را تشریح کرد و از دستگیرى 

یکى از متهمان این پرونده در امارات خبر داد.
محمود اسالمیان در گفتگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت 
پرونده پتروشیمى جم اظهار داشت: این پرونده دو سال در 
دادگاه است. کارى که باید انجام مى دادیم صورت گرفته 
است و در امارات توســط پلیس بین الملل طرح شکایت 
کردیم. وى افزود: خوشبختانه یکى از متهمان این پرونده 
دو هفته گذشته در امارات بازداشت شد. وى پسر یکى از 
متهمان است، معلوم نیست خود ایشان در کره است یا در 
آمریکا؛ خدا مى داند اما آقازاده اش در دبى بازداشت شد و 

امیدواریم با بازداشــت وى، بتوانیم بخشى از مطالبات را 
تسویه کنیم. 

مدیرعامل مستعفى  صندوق بازنشستگى کشورى با بیان 
اینکه این پرونده دو سال اســت در دادگاه اقتصادى قرار 
دارد، گفت: انتظار ما این است که چون حدود 400 میلیارد 
از صندوق بازنشستگى توســط این فرد برده شده است 
و واســطه هایى هم در ایران بودند که ما از آنها شکایت 
کردیم، پرونده را به یک بازپرس ویژه در دادستانى تهران 
بدهند تا خارج از نوبت رسیدگى شود. اسالمیان ادامه داد: 
معموًال رســیدگى به پرونده هایى با این وسعت در روال 

عادى محاکم بسیار زمانبر است.

فرمانده نیروى دریایى سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
گفت: سران آمریکایى موقعى توان باالى نیروى دریایى 
سپاه را مى فهمند که ناوهاى آنها در خلیج فارس غرق 

شده است.
ســردار على فدوى با بیان اینکه نیروى دریایى ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمى در خلیج فــارس داراى 
توانمندى باالیى است، اظهار داشــت: نیروى دریایى 
سپاه براى ارتقاى امنیت خلیج فارس تمام فعالیت هاى 
خود را به کار گرفتــه و اکنون در باالتریــن آمادگى و 
توانمندى قرار دارد. وى با ابراز اینکه نیروى دریایى سپاه 
به میزان توانمندى که امروز است تاکنون نبوده، افزود: 

در وضعیت هایى که تاکنون براى نیروى دریایى سپاه در 
برابر شیطان بزرگ آمریکا در خلیج فارس وجود داشته 
هیچگاه به میزان قدرتى که اآلن داریم،  نبوده و این نیرو 

از توان باالیى در خلیج فارس برخوردار است. 
فرمانده نیروى دریایى سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
با یادآورى اینکــه  آمریکایى ها صدمات بســیارى از 
نیروى دریایى ســپاه در خلیج فــارس دریافت کردند، 
گفت: آمریکایى ها در سال هاى 66 و 67 در مواجهه با 
رزمندگان اسالم صدمات بسیارى از نیروى دریایى سپاه 
و رزمندگان اسالم در خلیج فارس خورده اند که در تاریخ 

این کشور به چشم ندیده اند.

دستگیرى متهم پرونده 
پتروشیمى جم در امارات

آمریکایى ها از توانمندى سپاه 
بى اطالع اند

اتومبیل 8 میلیاردى 
ترخیص شد!

یکى از چهره هاى شاخص     جام جم آنالین |
فوتبال ایران باالخره پس از مدت ها انتظار اتومبیل مورد 
نظرش را وارد کشور کرد. اتومبیل این چهره سرشناس 
فوتبال که البته اکنون در فوتبال سـمت خاصى ندارد از 
گمرك ترخیص شـده و به زودى شاهد این خواهیم بود 
که این فوتبالیست اسـبق تیم ملى به زودى با اتومبیلى 
که براى او  هشـت میلیارد تومـان آب خورده اسـت در 

خیابان ها ویراژ بدهد!

فاصله احمدى نژاد با خدا 
  ایلنا | محمدرضـا باهنـر در مراسـم چهارمین 
سالگرد مرحوم حبیب ا... عسگراوالدى گفت: در سال 88 
که آن داستان ها پیش آمد، جناب عسگر اوالدى حدود 
پنج یا شش روز بعد از آنکه کاندیداى مورد نظرش که به 
عنوان خیرالموجودین برگزیده شـده بود، بعد از یکى دو 
اظهارنظر [احمدى نژاد] گفت فاصلـه فالنى با خدا زیاد 
شده است چراکه او در بیان دیدگاهش مالحظات مرسوم 

را مبنا قرار نمى داد.

50 ایرانى در آمریکا 
زندانى هستند

  تسنیم| معـاون امـور بین الملـل سـتاد حقو 
ق بشـر قوه قضائیـه از حبـس بیـش از 50 ایرانـى در 
زندان هاى آمریکا خبـر داد. کاظم غریب آبـادى افزود: 
تعدادى از این افراد به بهانه هاى واهى مرتبط به دور زدن 
تحریم ها در انتظـار محاکمه به سـر برده  و یـا در حال 
گذراندن محکومیت خود هستند. همچنین تعداد دیگرى 
از ایرانیان نیز در کشـورهاى مختلف به همین بهانه به 
درخواست آمریکا بازداشت شـده اند و تقاضاى استرداد 

آنها به کشور شده است.

اراده کنیم با ایران 
در خاك خودش مى جنگیم!

   جام جم آنالین | «ثامـر السـبهان»، وزیـر 
مشاور عربستان در امور کشورهاى خلیج فارس که از او 
به عنوان مسئول پرونده لبنان در حکومت سعودى هم یاد 
مى شود مدعى شد نیازى به خاك لبنان براى رویارویى 
با ایران نداریم و اگر اراده کنیـم با ایران در خاك خودش 

روبه رو مى شویم. 

نسخه نویسى محسن رضایى 
  مهر | دبیر مجمع تشـخیص مصلحـت نظام 
با انتشـار مطلبـى در فضاى مجازى نوشـت: در کشـور 
ما انضباط ضعیف شـده اسـت. بى نظمـى در بانک ها و 
سوخت شدن پول مردم، از بین رفتن مراتع و جنگل هاى 
کشـور و چاه هاى غیر مجـاز آب، نشـانگر بى انضباطى 
در کشور اسـت. محسـن رضایى در ادامه تصریح کرده 
است: حاشیه نشینى، محیط زندگى را در سکونتگاه هاى 
کشور با اخالل مواجه کرده است. مواد مخدر هنوز تحت 
کنترل درنیامده اسـت. دزدان بى شـرم، احساس ترس 
ندارند.  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: 
دولتى ها و مجلسـى ها به  جاى این حجم از اظهار نظر و 
سـخنرانى و وعده وعید دادن، باید نظـم و انضباط را در 

کشور برقرار کنند. 

پرسش هاى جدى 
  نامه نیوز | روزنامه «جامعه فردا» که به تازگى 
از سـوى طیفى از روزنامه نگاران اصالح طلب منتشـر 
مى شود پرسش هاى جدى از روحانى مطرح کرده است. 
این روزنامه نوشت: [ترامپ] سـاعتى پس از آن نعره ها، 
توسـط عقالى حکومتش وادار شـده تقاضـاى دیدار با 
روحانى را از طریـق رئیس جمهور فرانسـه عرضه کند. 
روحانى با چه استداللى این دعوت را درجا رد کرده است؟ 
اگر به جاى نه به رئیس جمهور فرانسه به او مى گفت فردا 
پاسخ حرف هاى ترامپ را پشت تریبون مى دهد و بعد اگر 
باز هم درخواست خود را تکرار کرد مالقات مى کنیم، کار 
اشتباهى کرده بود؟ اگر به آن گاو وحشى نزدیک مى شد 
و ضربه اى احتمالى مى دید، از واردشدن شاخ «کاستا» به 

کل اقتصاد ایران بهتر نبود؟

توئیتر

  عصر ایران| بعد از روى کارآمدن حسن 
روحانى شرایط ایران عادى شده است. در اواسط 
دهــه 80 و اوایل دهه 90 مردم ایران با شــرایط 
غیرعادى روبه رو بودند و هر روز شــاهد نوسان 
و بحران هاى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى بود. 
شاید هنوز مردم ایران فراموش نکرده باشند که 
وقتى مى خوابیدند اجنــاس در ایران یک قیمت 
داشت و صبح که بیدار مى شدند یک قیمت. چند 
صباحى است که آرامش به کشور برگشته است 
و مردم با ناآرامى هاى اقتصادى روبه رو نیستند. 
همین آرامش باعث شــده است بخشى از جامعه 
به ســراغ دغدغه هاى دیگر خود از جمله مسائل 
اجتماعى و فرهنگى بروند. همین مســئله یک 

هشدار بزرگ براى حسن روحانى است.
روحانــى بایــد بداند امــروز بخشــى از جامعه 
دغدغه هاى اجتماعى و فرهنگى دارند و نمى تواند 
به راحتى از آنها چشــم بپوشــاند. امروز دختران 
مى خواهند به ورزشــگاه بروند. امروز بخشى از 
مردم انتظار دارند مشــکل ســپنتا نیکنام، عضو 
زرتشتى شوراى شهر یزد حل شــود و او به شورا 

برگردد و...
عمده کسانى که این انتظارها را از دولت اعتدال 
دارند درست کسانى هســتند که به روحانى رأى 
داده اند. این رأى هم بخاطر شــعارهایى بود که 
روحانى در ایــام انتخابات با صــداى بلند آن را 
فریاد مى کرد. امروز براى ایــن افراد نمى توانم و 
نمى گذارند معنایى ندارد چون رئیس جمهور در ایام 
انتخابات گفته بود اگر رأى باالیى بیاورد بسیارى 

از مشکالت را حل خواهد کرد.
رئیس جمهــور روحانى در ایــام انتخابات توقع 
مردم را باال برد و حاال مردم بر اساس آن شعارها، 

خواهان رفع دغدغه هاى خود هستند.
اگر روحانى به این خواسته ها توجه نکند، بحران 
ناامیدى در کشــور رواج پیدا خواهد کرد. در سال 
92 وقتى روحانى به قدرت رســید، ابر امید بر سر 
ایران سایه انداخت. صبحى که روحانى در مجلس 
ســوگند خورد، صبح زیباترى نسبت به روز قبل 
خود بود. این امید تا انتخابات سال 96 ادامه داشت 
و ایرانى بازهم به روحانى رأى دادند تا تفکر مقابل 
روحانى به قدرت نرســد. حاال اما به نظر مى رسد 
کســانى که به روحانى رأى دادند کم کم درحال 
ناامید شدن هستند و از سکوت روحانى در بسیارى 

از مسائل دلخور.
بخشى از رأى دهندگان به روحانى ممکن است 
بعد از این حس ناامیدى، دیگر در انتخابات شرکت 
نکنند و حرف هاى افرادى ماننــد روحانى را باور 
نکنند. تاریخ نشان داده است قهر مردم با صندوق 
یعنى روى کارآمدن افرادى که مى توانند بازهم 
شــرایط ایران را غیرعادى کننــد. متهم اصلى 
غیرعادى شدن ایران در آن زمان حسن روحانى و 

اصالح طلبان مجلس هستند. 

آقاى روحانى! 
مــراقب بـاشید

خودکشــى دو دختر دانش آموز نوجوان در پل چمران 
اصفهان حــرف و حدیث هــا و نظرات کارشناســى و 

غیرکارشناسى متعددى به همراه داشت.
در ابتدا علت خودکشى را به نهنگ آبى ربط دادند و بعد، 
کمتر از 24 ساعت از اخبار سراسرى دلیل دیگرى براى 
آن اعالم شــد. انواع اخبار ضد و نقیض و واگویه هایى 
با چاشنى نیشــخند نیز درتلگرام و اینستاگرام چرخید و 
چرخید تا به زعم ســازندگانش تلنگرى باشد براى آنها 
که باید عملکردى بیدارتر و هوشــیارانه تر از خود نشان 
دهند. دراین میان معدود رسانه هاى رسمى نیز با فاصله 
گرفتن از جوسازى شــبکه هاى مجازى، صحبت هاى 
موثق تر و موشکافانه تر را تیتر صفحات خبرى خود قرار 

دادند.
حاال مطالب تلگرامى آن هم از سوى برخى منابع علمى 
دانشگاهى و دستگاه هاى اجرایى استان اصفهان حکایت 
دیگرى دارد. ارســال مصوبه هاى مختلف مبنى بر عدم 
انتشار تیتر اخبار خودکشــى در صفحات یک نشریات و 
منع نشــر کلیپ آخرین صحبت هاى این دو دانش آموز 
همه و همه بازهم چراهاى متعددى را برجا نهاده است. در 
این راستا تعدادى از روانپزشکان براین عقیده اند که اتفاقًا 
علنى شدن و پرداختن هرچه بیشتر به چنین موضوعاتى 
تلنگرى اســت براى بیدارى خانواده ها و مســئوالن، 

گروهى نیز مخالف سرسخت این نظریه اند...

به نظر مى رسد نیاز امروز جامعه آگاهى بخشى صحیح 
و کامل اســت، بدون شــک این نوع کتمان و سرپوش 
گذاشتن ها نه تنها گره اى از معضالت باز نمى کند بلکه 
محرکى خواهد بود براى افزایش آسیب هاى اجتماعى. 
کما اینکه انتشــار کلیپ دانش آموزان مــورد نظر که 
دقایقى قبل توسط خودشان ضبط شــده است گویاى 
حقایق تلخى است که هیچ رد و نشــانى از نهنگ آبى 

ندارد.
و اما در کنار این بایدها و نبایدها آنچه به نظر مى رســد 
پیگیــرى اش خالى از اهمیت نیســت، گزارش آخرین 
وضعیت دانش آموز بازمانده از حادثه خودکشــى است 

کــه اتفاقًا مورد پرســش و جســتجوى عمــوم مردم 
است.

دکتر مهدى تیمورى، پزشــک معالج این دانش آموز در 
گفتگو با جام جم آنالین گفــت: از دو دانش آموزى که 
درپل هوایى چمران اصفهان اقدام به خودکشــى کرده 
بودند یک نفرشان بعد از انتقال به بیمارستان فوت کرده 

و دیگرى تحت درمان قرار گرفته است.
وى اضافه کرد: دانش آموز مذکور بعد از ده روز بسترى 
اکنون پنج روز اســت ترخیص شــده، وضعیت جسمى 
و روحى خوبى دارد و باید پیگیرى هــاى الزم از جمله 

فیزیوتراپى و توانبخشى را انجام دهد.
تیمورى ادامه داد: البته بخاطر بى حرکتى خطر آمبولى 
وجود دارد که براى جلوگیرى از بروز آن در حال حاضر 

داروهاى الزم تجویز و مصرف مى شود. 
وى با بیان اینکه در این مدت چهارجراحى بر روى نقاط 
آسیب دیده صورت گرفته تصریح کرد: از آنجا که بیمار 
مذکور با دست و پا سقوط کرده صدمات شدیدى به این 
نواحى وارد شده اما خوشبختانه سر مصدوم در اثر برخورد 
با پیکر نفر دومى که خودکشى کرده سالم و بدون آسیب 
دیدگى است و تا مدت ها به کمک عصا قادر به راه رفتن 
خواهد بود اکنون هم با عصا مسافت کوتاهى را مى تواند 
قدم بردارد که به نظر نمى رســد دیگر بــه جراحى نیاز 

باشد.

درباره انتشار کلیپ دختران اصفهانى که خودکشى کردند

باید روشنگرى کرد یا سکوت؟

یک منبع آگاه نزدیک به دکتر والیتى مشاور مقام معظم 
رهبرى در گفتگو با آنا درباره استعفاى نخست وزیر لبنان و 
محتواى مذاکرات محرمانه انجام شده میان مشاور امور 
بین الملل رهبر معظم انقالب و «ســعد حریرى» گفت: 
«نخست وزیر مستعفى لبنان که پیش از این مالقات به 
عربستان سفر کرده بود، براى انجام این دیدار به بیروت 
بازگشت و بالفاصله پس از استماع موضع تهران بار دیگر 
به ریاض رفت و در آنجا اســتعفاى خود را از رسانه هاى 

عربى اعالم کرد.»
این منبع آگاه درباره این مذاکرات محرمانه فاش کرد: «در 
این دیدار حریرى با طرح درخواست سعودى ها از والیتى 
خواست که ایران دســت از حمایت از مردم مظلوم یمن 
بردارد و روابط خود را با کشورهاى عضو شوراى همکارى 

خلیج فارس بهبود بخشد.»
وى گفت: «مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب نیز 
در پاسخ از حریرى خواسته تا ســعودى ها بمباران مردم 
بى گناه و حصر اقتصادى و دارویى این کشور را متوقف 

کنند تا مسیر گفتگو با ملت یمن باز شود.»
این منبــع آگاه افزود: «درخواســت نابه جاى حریرى و 
سعودى ها این بود که جمهورى اسالمى ایران در موضوع 
یمن، جانب حق را رها کند اما چون ناامید شدند بالفاصله 
سعد حریرى را به ریاض فراخواندند تا وى استعفاى خود 

را در خارج از خاك لبنان اعالم کند.»
این منبع آگاه با بیان متن اســتعفاى سعد حریرى گفت: 
«مشخص اســت که این متن از جانب ســعودى ها به 

نخست وزیر مستعفى لبنان دیکته شده است.»

محتواى مذاکرات محرمانه والیتى و حریرى چه بود؟

از سال 1936 ترکیه تصمیم گرفت آب هایش را ریخت 
و پاش نکند. این تصمیم سنگین بدان معنا بود که تمام 
رودها و آب هایى که از ترکیه سرچشمه مى گیرند، نصیب 
گلوى همسایگان نشوند؛ بلکه خود ترکیه استفاده کننده 

آن آب ها باشد.
کارشناسان مى گویند در سال 2050 قرار است به جاى 
جنگ نفت، «جنگ آب» راه بیافتد. درست در آن زمان 
سیل بى آبى مردم را با خود مى برد. ترکیه این پیش بینى 
کارشناسانه را ســال ها پیش انجام داد و از سال 1980 
نیز به صورت جــدى روى این موضوع متمرکز شــد و 
ســرمایه گذارى کرد تا در جنگ جهانــى آب، آب هاى 

خودش را با قیمت گران نخرد.
این تصمیم ترکیه، طرح «آناتولى جنوب شــرقى» نام 
گرفت که به اختصار آن را GAP  نیز مى نامند. این طرح 
خودمحورانه ترکیه براى آن اســت که با سدسازى هاى 
مختلف و متعدد بــر روى رودخانه هــاى ترکیه بدون 
درنظرگرفتن حقابه  کشــورهاى دیگر، آب هاى دجله و 
فرات را که از این کشور سرچشــمه مى گیرند خودشان 

استفاده کنند.
گاپ، طرحى عمرانى است که بر پایه آن دولت ترکیه در 
نظر دارد مجموعه اى از سد و نیروگاه برقابى را بر بخش 
باالیى رودخانه هاى دجله و فرات که از کوه هاى آناتولى 
مرکزى سرچشمه مى گیرند و از جنوب شرقى آن کشور 

به سوى سوریه و عراق روان مى شوند، بسازد.
دولت ترکیه مدعى است که در چارچوب این طرح، نه تنها 
برق و آب براى توسعه کشاورزى تأمین شده و سیالب ها 
کنترل خواهند شد، بلکه امکانات بسیارى مانند جاده، راه 
آهن، فرودگاه، جاذبه گردشگرى، کارخانه، بیمارستان، 
مدرســه و امکانات نوین براى مردم این کشور فراهم 

مى شود و از مهاجرت مردم نیز جلوگیرى خواهد شد.
دولت ترکیه، براى اجراى کامل این طرح 30 سال زمان 
و 32 میلیارد دالر پول در نظر گرفته است. در این طرح، 
14 سد بر روى فرات، هشــت سد بر دجله و سرجمع 19 
نیروگاه برقابى ساخته خواهد شــد. پس از تکمیل، این 
طرح قرار اســت 1/7 میلیون هکتار زمین کشاورزى را 
آبیارى و ساالنه 55 میلیارد کیلووات-ساعت برق تولید 
کند. نخستین سازه بزرگ که در این طرح ساخته شد، سد 

آتاتورك بود که در سال 1992 تکمیل شد.
ترکیه قصد دارد ســد «ایلى ســو» را بر روى رود دجله 
بســازد و با این کار از ورود 56 درصد منابع آب دجله به 
خاك عراق جلوگیرى مى کند که تبعات زیست محیطى 
داشته و تنش بین کشورهاى ترکیه، عراق و ایران ایجاد 

خواهد کرد.
دجله مستقیماً از ترکیه وارد عراق مى شود و عراق را آبیارى 
مى کند و سرانجام به تاالب هورالعظیم مى رسد. اگر سد 
«ایلى سو» بر روى دجله ساخته شود، این کار از ورود 56 
درصد منابع آب دجله به خاك عراق جلوگیرى مى کند که 
در نتیجه باید منتظر مرگ قریب الوقوع تاالب هورالعظیم 

و یک فاجعه بزرگ زیست محیطى در ایران باشیم.

گاپ خطرناك است
حمید جاللوندى، مدیرکل دفتر ارزیابى و اثرات زیست 
محیطى سازمان محیط زیست در آخرین اظهارنظرش 
در این باره مى گوید: طرح گاپ و سدهاى زیرمجموعه آن 
مى تواند باعث بروز مشکالت زیست محیطى و خشک 
شدن تاالب هورالعظیم و گسترش ریزگردها در ایران و 

منطقه شود.
او شرح مى دهد: ما تمام نگرانى ها و موضوعات تخصصى 
خود را از طریق وزارت امور خارجه به طرف ترکیه اى و 
سازمان ملل منعکس کرده ایم و این رایزنى ها همچنان 
در سطح دولت هاى دو کشــور ایران و ترکیه ادامه دارد. 
وى همچنین تصریح مى کند: موضوع مطرح شده فقط 
سد ایلى سو نیست بلکه طرح گاپ که متشکل از سدهاى 
مختلف است براى ما اهمیت دارد و تمامى دغدغه هاى 

الزم به کشور ترکیه منتقل شده است.
جاللوندى درباره اینکه آیا با توجه به رایزنى هاى صورت 
گرفته امکان توقف پروژه گاپ و سد ایلى سو که یکى از 
بزرگ ترین سدهاى این مجموعه اســت وجود دارد یا 
خیر مى گوید: نمى توانیم به صراحت بگوییم که امکان 
توقف وجود دارد یا اینکه متوقف نخواهد شــد؛ بسیارى 
از برنامه هــاى طرح گاپ ترکیه و ســدهاى آن، درصد 

پیشرفت باالیى داشته و در مرحله اتمام قرار دارد.

شاید هم خوب باشد
اما طرح گاپ و سد ایلى ســو نه تنها جنوب ایران، بلکه 

شمال و شمال غربى آن را نیز به صورت جدى و بحرانى 
تهدید مى کنــد. احمد فاخرى فرد، عضــو هیئت علمى 
دانشــگاه تبریز و محقق طرح گاپ ترکیه معتقد است: 
هنوز مطمئن نیستیم که مجموعه سدهاى ترکیه براى 

ایران مخصوصًا رود ارس سود داشته باشد یا ضرر.
وى شــرح مى دهد: دریاچه اى که ســد، آن را به وجود 
خواهد آورد، ممکن اســت نکات مثبتى نیز داشته باشد 
اما از طرفى هم دالیلى داریم که بر اساس آنها، احتمال 
زیاد دارد ارس نیــز از بحران زیســت محیطى که این 
ســدها در منطقه مخصوصًا در عراق به وجود مى آورد، 

در امان نباشد.
عضو گروه کشاورزى و آب دانشگاه تبریز با بیان اینکه 
بیشــترین ضرر ما به واســطه تأثیرات غیرمستقیم این 
ســدها خواهد بود، تأکید مى کند: در اینکه این طرح در 
منطقه تحوالت زیســت محیطى به وجود خواهد آورد 
شکى نیست و مهمترین تهدیدها را مى توان گرد و غبار 

عنوان کرد.

خواستند  مانور ندهیم
محمداسماعیل سعیدى، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و 
اسکو در مجلس شوراى اســالمى به مهر  مى گوید: اگر 
بخواهند سد ایلى ســو را احداث کنند، همچون مناطق 
جنوبى ایران، تأثیرات بســیار بدى براى اســتان هاى 
آذربایجان شرقى، آذربایجان غربى، اردبیل و... خواهد 
داشــت. وى مى گوید: وزارت خارجه در نظر داشت که 

روى این موضوع تأکید نداشته و مانور ندهیم اما زمانى 
مى رسد که فجایع زیســت محیطى به بار مى آیند و به 

جاى پیشگیرى، به فکر درمان مى افتیم.

ترکیه ریزگردها را به جان ایران نیانداخته 
است

این درحالى است که سرکنسول ترکیه در تبریز مى گوید: 
اینکه منشــأ اصلى ریزگردهاى ایــران را ترکیه بدانید، 

درست نیست.
«فاهرى چاغالر» عنوان مى کنــد: اینکه ترکیه باعث 
به وجــود آمدن ریزگردهــا در ایران شــده، به صورت 
علمى اثبات نشــده اســت اما در تحقیقات جهانى که 
درباره ریزگردها صورت گرفته، بــه دوعلت اصلى پى 
برده اند. وى مى افزاید: دشت صحرا در آفریقا و جزیره اى 
عربى طبق تحقیقات جهانى سرمنشــأ اصلى ریزگردها 
هستند به طورى که تحقیقات نشان مى دهد 70درصد از 
ریزگردهاى منطقه و جهان توسط این دو ناحیه به وجود 

مى آیند.
وى در ادامه خاطرنشان مى کند: در سوریه، عراق و ایران 
نیز عواملى وجود دارند که ریزگردها را به وجود مى آورند 
و به نظر ما این مشکلى جدى است و ترکیه را نیز تهدید 
مى کند. وى همچنین درباره علت دوم وجود ریزگردها 
در منطقه بیان مى کند: این را نباید فراموش کنیم که در 
دنیا تغییر اقلیم و افزایش گرما روى مى دهد پس مى توان 

این دو را از دیگر علل افزایش ریزگردها در هوا دانست.

استمرار نگرانى ها درباره طرح «گاپ» ترکیه

فاجعه اى زیست محیطى در راه است
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معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر از کشف 18 تن و   91 کیلوگرم انواع مواد مخدر و 

روانگردان در هفته نخست آبان در کشور خبر داد.
اســدا... هادى نژاد گفت: کل کشــفیات موادمخدر در 
این مدت 18هزار و91 کیلوگرم و بیشــترین حجم مواد 
مکشوفه از نوع تریاك به میزان 11هزار و394 کیلوگرم 
بوده اســت که 63 درصد از مجموع کشفیات را شامل 
مى شــود. وى افزود: در این مدت نیز دوهزار و147کیلو 
حشــیش، هزار و605 کیلوگرم هروئیــن، هزارو 960 
کیلوگرم مرفین  و   16 کیلوگرم شیشــه   و 966 کیلوگرم 

سایر مواد کشف و ضبط شده است.

هادى نژاد افزود: در این مدت هشت هزار و76 عدد قرص 
روانگردان در سطح کشور کشف شده که بیشترین تعداد 
به ترتیب بیشــترین تعداد به ترتیب با ســه هزار و137 
و دوهزار و70 عدد مربوط به اســتان هــاى همدان و 
کرمانشاه است. وى در ادامه با بیان اینکه بالغ بر 75 درصد 
کشــفیات این دوره زمانى مربوط به شش استان کشور 
مى باشــد،  گفت: بیشترین حجم کشــفیات با  سه هزار 
و515 کیلوگرم مربوط به استان کرمان است که معادل 
19/4درصد کشفیات کشور است و استان هاى خراسان 
جنوبى، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و تهران  

به ترتیب در رتبه هاى بعدى قرار دارند.

دبیر کل جمعیت مبارزه با اســتعمال دخانیات هشدار داد: 
تعداد زیادى از کودکان ایرانى ناخواسته دود سیگار استنشاق 
مى کنند و به همین علت، در معرض ابتال به انواع سرطان 

هستند.
محمدرضا مسجدى همچنین اظهار  داشت: ساالنه حدود 
60 هزار نفر در کشور ما بر اثر مصرف سیگار جان خود را از 
دست مى دهند؛ حدود 10 درصد آنان (تقریباً شش هزار نفر) 
بر اثر دود دسته دوم سیگار، فوت مى کنند و بخشى از این 

افراد کودکان هستند. 
دود دســت اول همان دودى اســت که افراد سیگارى با 
استعمال سیگار وارد سیستم تنفسى خود یا محیط اطراف

 مى کنند. دود دســت دوم به دودى اطالق مى شــود که 
اطرافیان افراد سیگارى استنشاق مى کنند.

به گفته دکتر مسجدى، بخشى از قربانیان دود دسته دوم 
سیگار در کشور کودکان هستند که متأسفانه در مکان هاى 
مختلف از جمله منازل، در معرض آن قرار دارند؛ به واقع این 
کودکان بدون آنکه خود سیگار مصرف کنند، تحت تأثیر 

آسیب هاى استنشاق دود این ماده دخانى قرار مى گیرند. 
دبیرکل جمعیت مبارزه با اســتعمال دخانیات گفت: این 
کودکان عالوه بر ابتال به سرطان ها، در معرض عوارض 
دیگرى مانند حمالت تنفسى، آسم، سرماخوردگى هاى 

مکرر، گرفتگى صدا و گوش درد هستند.

کودکانى که 
ناخواسته سیگار مى کشند

کشف 18 ُتن موادمخدر
 در هفته اول آبان

شیرهاى ایرانى
 در موزه هاى کره 

مدیر موزه ملى کره جنوبى درباره شــیرهاى ایرانى 
گفت که آنها هزار و500 سال قبل، از این کشور شرق 
آسیا ســر درآورده اند. «یو بیونگ ها» گفت: برخى از 
اشیائى که در موزه هاى کره  جنوبى وجود دارد به هیچ 
عنوان در تاریخ کشور ما ماهیت وجودى ندارد یعنى 
مثًال در موزه هاى ما تعداد قابل توجهى شیر سنگى 
داریم، در حالى که اصًال در کره چنین موجودى وجود 
ندارد و این نشان مى دهد که از هزاران سال قبل به 
دلیل ارتباط فرهنگى میان ایران و کره این آثار که از 
فرهنگ پارس ایرانى است در سرزمین کره نمود پیدا 

کرده است. 

کشف 253 قطعه پرنده زینتى 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سراوان در جنوب 
شرق سیســتان و بلوچســتان گفت: روز شنبه 253 
قطعه پرنده زینتى با همکارى سپاه پاسداران و یگان 
حفاظت محیط زیست این شهرســتان کشف شد. 
موسى دهقان نژاد اظهار داشت: این پرندگان زینتى به 
طور غیر قانونى وغیر مجاز وارد کشورشده بودند. وى 
بیان کرد: متخلف با جا گذاشتن خودرو با استفاده از 

موقعیت طبیعى منطقه به آن سوى مرز متوارى شد.

احتمال
 برگزارى آزمون استخدامى 

رئیس مرکــز برنامه ریزى منابع انســانى و فناورى 
اطالعــات وزارت آمــوزش و پــرورش از احتمال 
تخصیــص 15 هزار ســهمیه اســتخدامى جدید و 
برگزارى آزمــون در بهمن مــاه در صورت موافقت 

سازمان امور ادارى و استخدامى خبر داد.
اســفندیار چهاربند اظهار داشــت: به محض آنکه 
شاخص ها قطعى شوند در مورد ســهمیه استخدام 
براى زمان باقیمانده سال 96 تصمیم گیرى مى کنیم.

700 هزار ایرانى
 «صرع» دارند

مدیرعامل انجمن صرع ایران گفت: طبق آمار جهانى 
حدود نیم تا یک درصد از جمعیت جهان به بیمارى 
صرع مبتال هستند، این آمار در جامعه ما حدود 600 تا 
700 هزار نفر تخمین زده مى شوند که اغلب این افراد 
به دلیل مسائل فرهنگى، بیمارى خود را انکار مى کنند. 
وى گفت: آمار افراد مبتال به بیمارى صرع که در این 

انجمن ثبت نام کرده اند بسیار پایین است.

20 میلیون دقیقه مکالمه تلفنى
رئیس کمیته هماهنگى ارتباطات اربعین ارتباطات 
زائران ایرانى در کشــور عــراق را مطلوب و طبیعى 
ارزیابى کرد و اظهار داشت: ارتباطات زائران ایرانى با 
کمترین مشکل و اختالل در حال برقرارى است؛ به 
نحوى که از هفته گذشته تاکنون بالغ بر 20 میلیون 
دقیقه مکالمه، میان ایران و عراق مبادله شده است. 
اسماعیل رادکانى گفت: روز شنبه هفته جارى بالغ بر 
4/2میلیون دقیقه ترافیک تماس تلفنى میان ایران و 
عراق در شــبکه ارتباطى کشور ثبت شد که این رقم 

تاکنون بى سابقه بوده است.

بازگشت «آرزو» به زندگى
صبح دیروز یک شنبه پلنگ آسیب دیده رودسر پس از 
جراحى و طى ماه ها مراقبت در زیستگاه طبیعى خود در 
مناطق جنگلى رودسر رها سازى شد. بهمن سال گذشته 
بود که اهالى روستاى ســجیدان منطقه سیاهکلرود 
شهرستان رودســر خبر دادند یک پلنگ ماده به دلیل 
گرفتار شــدن در تله گراز مجروح شده و به حوالى این 
روستا پناه آورده است. این ماده پلنگ پس از بیهوشى، 
زنده گیرى و به تهران منتقل شد. در ابتداى انتقال این 
پلنگ اعالم شد که به دلیل آسیب هاى نخاعى بهترین 
گزینه مرگ آرام این حیوان است. اما پس از طى عمل 
جراحى این ماده پلنگ که «آرزو» نام گرفته بود، آرام 

آرام سالمتى خود را به دست آورد.

چرك نویس

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى ایران گفت: به منظور 
حفظ ضخامت و حالت ســفتى در سرشیر هاى سنتى از 
دستمال کاغذى استفاده مى شود این در حالى است که 
این مواد ســلولزى به هیچ عنوان در بدن هضم نشده و 

باید دفع شود.
محمد حســین عزیزى گفت: در چند ســال اخیر بار ها 
اخبارى مبنى بر اســتفاده از وایتکس در لبنیات منتشر 
و هشــدار هاى متعددى در ایــن زمینه به مــردم داده 
شده اســت. این درحالى است که متأســفانه این اقدام

 غیر بهداشتى است و مى تواند مشکل ساز شود. وى افزود: 
برخى از دامدارى هاى سنتى به منظور نگهدارى طوالنى 
مدت محصوالت لبنى، از وایتکس اســتفاده مى کنند 
چراکه در شیر سالم زمینه براى رشد میکروب ها فراهم 
شده و محتواى شیر را اسیدى مى کند. با این حال استفاده 

از اینگونه مواد شیمیایى نه تنها سالمت محصوالت را 
تضمین نکرده، بلکه باعث قلیایى شدن آن مى شود.

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى ایران خاطر نشــان 
کرد: در شرایطى که بســیارى از این اقدامات به لبنیات 
ســنتى تعمیم داده مى شــود، ولى محصوالت صنعتى 
نیز باید به شــدت مورد نظارت قرار گیرد تا از این اقدام 
غیربهداشتى در برخى از کارخانه ها جلوگیرى و امنیت 
جان مصــرف کننــدگان محصوالت تولیــدى حفظ

شود.
وى عنوان کرد: عالوه بر استفاده از مواد شیمیایى در شیر، 
در مواردى نیز از دستمال کاغذى یا کاغذ هاى نازك در 
سرشیر، ماست و شیر استفاده مى شود تا با حفظ ظاهر و 
ایجاد ضخامت و انسجام در مواد لبنى، مشتریان زیادى 

به مصرف آن ترغیب شوند.

عزیزى اذعان داشت: مواد ســلولزى موجود در کاغذ و 
دستمال کاغذى به هیچ عنوان قابلیت هضم را نداشته و 
جذب بدن نمى شود بنابراین مشکالت گوارشى ناشى از 
مصرف اینگونه مواد جبران ناپذیر بوده و مى تواند منجر 

به بروز انواع سرطان ها در بدن شود. 
وى در ادامه گفت: وظیفه نظــارت بر محصوالت لبنى 
کارخانه هاى تولیــد لبنیات و مغازه هاى لبنى ســنتى 
برعهده وزارت بهداشت اســت و در صورت آزمایش و 
مشاهده هرگونه تخلف باید با عامالن برخورد و نسبت به 

جمع آورى محصوالت ناسالم اقدام شود.
رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى ایران در پایان افزود: 
به مردم توصیه مى شــود از مصــرف محصوالت لبنى 
سنتى پرهیز کنند و حتمًا از لبنیات صنعتى معتبر استفاده

شود.
طى روزهــاى گذشــته نمایندگان مجلس شــوراى 
اسالمى اصالح یک مصوبه را در دستور کار داشتند که
 شــوراى نگهبان بــه آن ایراداتى وارد دانســته و به
 قوه مقننه ارجاع داده بود؛ طرحى با عنوان «افزایش نرخ 
بارورى و پیشگیرى از کاهش رشد جمعیت کشور» که 
حاال به نظر مى رسد اسم و عنوانش نیازمند تغییر است 

چراکه زادآورى به هر نرخى را نشانه رفته است.
ماجرا از آنجایى شروع شــد که پس از بحث و بررسى 
مفاد طرح و اعمال تغییراتــى در آن، طرحى در صحن 
مجلس مطرح شد و با اعمال تغییراتى به تصویب رسید 
که بر اساس مفاد آن، پیشــگیرى از باردارى و تبلیغ در 
این خصوص و مواردى از این دست ممنوع است، «به 

استثناى موارد مرتبط با تهدید سالمت جسمى».
اســتثنایى که با ارائه مصوبه مجلس شوراى اسالمى 
به شوراى نگهبان براى نهایى شدن و اعالم به عنوان 
قانون، بــا مخالفت این شــورا مواجه شــد و به همراه 
دیگر اشکاالت وارد شــده از جانب شوراى نگهبان، به 
مجلس بازگردانده شد تا تصحیح شــود. روالى قانونى 
که مى توانســت به اعمال تغییراتى در راستاى تأمین 
نظر شوراى نگهبان منجر شــود اما نمایندگان مجلس 
ترجیح دادند به جاى تغییر، بخش هاى مورد اشــاره را 

به کل حذف کنند.

بدین ترتیب این اصالحات در مجلس اعمال شــد و به 
تصویب رسید:

«ماده یک طرح که پیش از این اصالح شده بود، از این 
مصوبه حذف شــد. بر اســاس این ماده، تمامى اعمال 
جراحى که به منظور پیشگیرى دائمى از باردارى انجام 
مى شــود به اســتثناى موارد مرتبط با تهدید سالمت 
جسمى ممنوع اعالم شــده بود. ماده 2 این طرح براى 
تأمین نظر شوراى نگهبان با 174 رأى موافق، 12 رأى 
مخالف و هشــت رأى ممتنع از مجموع 211 نماینده 
حاضر اصالح شد که براســاس این اصالحیه هرگونه 
تبلیغ در مورد پیشگیرى از باردارى و کاهش فرزندآورى 
ممنوع اســت. همچنین ماده 3 این طرح را براى تأمین 
نظر شوراى نگهبان حذف شــد. براساس ماده 3 طرح 
مذکور که پیش از این اصالح شده بود، موارد آموزشى و 
ضرورى در راستاى احتراز از تهدیدات سالمت جسمى 
و روانى مادر و کودك از شــمول این قانون مســتثنى 

شده بود.»
بدین ترتیب مصوبه اى شــکل گرفت که به شــوراى 
نگهبان ارجاع خواهد شــد و بعید نیست جامه قانون به 
تن بپوشد که بر اساس آن، حتى تهدید سالمت جسمى 
مادر، منجر به صدور مجوز اعمال جراحى و پیشگیرى 
از باردارى ایشان نخواهد شــد که معناى آن، اجبار این 
دسته از مادران به مراجعه به مراکز غیرمجاز و زیرزمینى 
یا باردارى به نرخ از دست رفتن سالمت و حتى جانشان 
اســت. فرجامى که البته گریبان فرزندان این مادران و 
خانواده شــان را هم خواهد گرفت؛ موضوعى محتمل 
که اگرچه ممکن است به زعم برخى، از جمله نمایندگان 
مجلس نادر باشد، اما نمى توان منکر آن شد و از این رو، 
جا دارد تصویب این قانون در مجلس را تصویب قانونى 
براى مقابله تمام عیار با راه هاى کنترل باردارى، حتى 
به نرخ مرگ مادران و فرزندانشان خواند؛ واقعیتى تلخ 
که امیدواریم رخ ندهد اما اگر رخ داد، مراجعه به تصویب 
کنندگان این قانون عجیب هیچ سودى نخواهد داشت.

سازمان بهزیستى کشور اعالم کرد

شرایط فرزندخواندگى 
براى زنان مجرد

یک چشمه دیگر از تقلب در محصوالت لبنى؛

استفاده از دستمال کاغذى در سرشیر!

معاون گردشگرى کرمان گفت: ما ورود به لوت را محدود 
نکردیم؛ اصًال بحثى با عنــوان ممنوعیت یا محدودیت 
ســفر به این بیابان که ثبت جهانى شده، مطرح نیست. 
موضوِع ما فقط ســاماندهى تورهــاى غیرحرفه اى و 
غیرمجاز در این منطقه است، تورهایى که با افراد ناآشنا 

و نابلد اجرا مى شود و مشکالتى را به وجود مى آورند.
به گزارش ایسنا، اواخر هفته گذشته انتشار خبرهایى از 
کویر جهانى لوت، نگرانى هایى را از باب محدود کردن 
ورود و خروج به این منطقه  رازآلود که در چند سال اخیر 
برخى مسافرانش را بلعیده، ایجاد کرد. جمعیت مسافرانى 
که به بیراهه هاى ایــن کویِر کمتر شناخته شــده قدم 
مى گذارند، هر ســال درحال افزایش است؛ کویرى که 

بخش هایى از آن زمانى گذرگاه قاچاقچیان بود.
به همین دلیل حریم نظامــى در آن تعیین و مناطقى از 
آن مین گذارى شــد، مین هایى که در ســال هاى اخیر 
جان برخى گردشــگران را به مخاطره انداخت. اکنون 
با گسترش سفر به دل لوت، مدیرکل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى اســتان کرمان خبر داده که 
ورود تورهاى فاقد مجوز به بیابان لوت ممنوع اســت و 
برپایى تورهاى گردشگرى به این مقصد باید در چارچوب 

قوانین پایگاه ثبت جهانى بیابان لوت باشد.
اما قضیه به همین دستور ختم نشــد، دستگیرى یکى 
از راهنماهاى حرفه اى لوت در اواخر هفته گذشــته که 
اتفاقاً از نیروى انتظامى براى اجراى این تور مجوز داشت 

و مستندات آن را ارائه کرده، جنجال هایى را به پا کرد.
مدیرکل امنیتى و انتظامى اســتاندارى کرمان پیرو این 
اتفاق به حریم هاى تعیین شده براى ورود به کویر لوت 
اشاره کرده و گفته بود: این کویر بر اساس مصوبات امنیتى 
و مالحظات ایمنى به سه بخش سبز (ورود آزاد)، نارنجى 
(نیازمند مجوز و با هماهنگى) و قرمز (ممنوعه) تقسیم 
شــده و هرگونه ورود بدون مجوز به مناطق نارنجى و 
قرمز مى تواند مخاطرات جدى براى امنیت گردشگران 

به دنبال داشته باشد.
خلیل همایــى راد همچنین به مخاطراتــى که در این 
منطقه امنیت گردشــگران را تهدید مى کند اشاره کرده 
و افزوده بود: مفقود شدن، گرفتار شدن در طوفان هاى 
کویرى و یا زمین هاى نامناســب و صعب العبور از جمله 
مخاطرات سفر به مناطق حساس لوت است، ضمن اینکه

 کویر لوت در رصد اطالعاتى نیروهاى نظامى و امنیتى 
قرار داشته و عدم هماهنگى براى ورود به  مناطق کویرى 
(جز محدوده ســبز) مى تواند موجب بروز مشکل براى 
کسانى شود که مقررات ورود به کویر را نادیده گرفته اند.

از طرفى معاون گردشگرى استان کرمان درباره اتفاقات 
و سیاست هاى انحصارى این استان در راستاى محدود 
کردن ورود و خروج به کویر لوت که میان ســه استان 
کرمان، خراسان جنوبى و سیستان و بلوچستان قرار گرفته 
به ایسنا توضیح داد: بحث ما فقط درباره حوزه استحفاظى 
کرمان است.  این تصمیِم استان کرمان ناشى از حساسیت 
لوت از نظر حفاظت از میراث طبیعى و محیط زیســت و 

همچنین تأمین امنیت مراجعان است.
محمد جهانشاهى در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود 
دریافت کد ناجا براى تورهاى گردشگرى خارجى و ارائه 

همین مدارك به مراجع باالتر، آژانس ها باید این پروسه 
را براى ورود به لوت نیز سپرى کنند، آیا این اقدام به منزله 
افزایش فرآیند بروکراسى نیست توضیح داد: این قوانین 
خیلى هم جدید نیست، یکى دو سال است که براى ورود 
به لوت باید مجوز گرفته شــود، اما از امسال اجراى این 

ضوابط جدى تر شده است.
وى یادآور شد: لوت مناطق حساس زیادى دارد، ما هم 
نمى خواهیم ورود به آن را ممنوع کنیم، فقط مى خواهیم 
ساماندهى انجام دهیم تا با رشد جمعیتى که درحال اتفاق 

است، مشکلى پیش نیاید.
معاون گردشگرى کرمان همچنین درباره اینکه تعیین 
این ضوابط، آیا در راستاى استفاده الزامى از راهنماهاى 
بومى اســت و تکلیف راهنماها و بلدهاى حرفه اى که 
سال هاست در این منطقه تور اجرا مى کنند چه مى شود، 

گفت: چنیــن ضابطه اى تعیین نشــده، قصــد ما فقط 
اســتفاده از راهنماهاى حرفه اى و داراى کارت معتبر از 
میراث فرهنگى و گردشگرى است، اگر تورى راهنماى 
کارت دار و آشنا به لوت داشــته باشد، مجوزش را صادر 
مى کنیم در غیر اینصورت باید از راهنماهاى محلى که 
به این منظور آموزش دیده اند و جواز گرفته اند، استفاده

 کند.
جهانشاهى گفت: ما قصد داریم لوت را مرحله به مرحله 
ساماندهى کنیم، مزاحمت هایى هم از ناحیه دیگر مراجع 
ندارم. نیروى انتظامى همیشــه در ایــن منطقه همراه 
ما بوده. زمانى کــه اولترا ماراتن در لوت برگزار شــد و 
شــرکت کنندگانى از خارج کشور در این مسابقه حضور 
داشتن د، همین دوستان بودند که ما را در اجراى بهتر این 

ماراتن کمک کردند.

ورود به «لوت» ممنوع شده است؟

یک فیــل ماهــى نــر خاویــارى بــه وزن
 205 کیلوگرم به تور صیادان کیاشهرى افتاد. به 
گفته کارشناسان شیالت گیالن ارزش گوشت 
این ماهى خاویارى ده میلیون تومان اعالم شد.

صید ماهى
 205 کیلویى
 در گیالن

مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستى 
کشور گفت: با توجه به در اولویت بودن زوجین فاقد فرزند 
براى دریافت فرزندخوانده، ممکن است مراحل دریافت 

فرزند براى زنان مجرد کمى طوالنى شود.
محمد نفریه اظهار داشت: بر اساس قانون مصوب سال 
92 مجلس شوراى اسالمى، سه گروه استحقاق دریافت 
فرزند از سازمان بهزیستى کشــور را دارند و مى توانند 
از میان فرزندان حاضر در مراکز مختلف این ســازمان، 
سرپرســتى فرزندى را به عنوان فرزند خوانده بر عهده 

بگیرند.
وى ادامه داد: اولویت فرزند خواندگى با زوجینى اســت 
که بچه دار نمى شوند و در جایگاه بعدى زنانى قرار دارند 
که حداقل 30 ســال ســن دارند و بنا به هر دلیلى قصد 
ازدواج ندارند و متقاضــى قبول فرزندخواندگى فرزندان 
بهزیستى هستند و در اولویت ســوم خانواده هایى قرار 
مى گیرند که خودشان فرزند دارند و مى خواهند سرپرستى 
فرزند دیگــرى را نیز از ســازمان بهزیســتى دریافت

کنند.
مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستى 
کشور تأکید کرد: در حال حاضر و بر اساس قانون، زنان 
مجرد تنها مى توانند سرپرســتى فرزندان دختر سازمان 

بهزیستى را عهده دار شوند.
نفریه خاطرنشــان کرد: عدم سوء پیشــینه و نداشتن 
محکومیت کیفرى، عدم اعتیاد، دریافت تأییدیه جسمى و 
روانى از مراجع مربوطه، داشتن تمکن مالى، اداى فرایض 
دینى و شرایطى از این دســت از جمله شرایط مورد نیاز 
دختران مجرد براى دریافــت فرزندخواندگى هر یک از 

فرزندان سازمان بهزیستى کشور است.
وى در تشــریح تمکن مالى تأکید کرد: هر یک از زنان 
مجردى که اقــدام به ثبت درخواســت فرزندخواندگى 
مى کنند باید از عهده تأمین مخارج نگهدارى و نیازهاى 
فرزند مورد نظر برآیند و به عبارت صحیح باید شغل ثابت 

و بیمه داشته باشند.
مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستى 
کشور یادآور شد: در حال حاضر بیشترین تقاضاى زنان 
مجرد براى فرزندخواندگى، دختر بچه هاى پنج تا شش 
ســاله و در نهایت دختران 16 ساله هســتند و در مرتبه 
بعدى این افراد بیشتر متقاضى دخترانى هستند که دچار 

بیمارى هستند.

تصویب قانون «مرگ» در مجلس!
از آن سوى بام افتادن نمایندگان با اصالح یک مصوبه مشکل دار
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امسال؛بهره بردارى از 2 سایت 
فیبر نورى در اردستان

مدیـر اداره مخابـرات شهرسـتان اردسـتان گفـت: 
دوسـایت فیبر نـورى تا پایان امسـال در شهرسـتان 

اردستان به بهره بردارى مى رسد.
حمیدرضـا ترکیان بـا بیان اینکـه اجراى طـرح فیبر 
نورى شهرمهاباد به اردستان رو به پایان است، اظهار 
داشت: طرح فیبر نورى اردستان به زواره نیز 90 درصد 

پیشرفت فیزیکى دارد.
وى افزود: اجراى طرح هاى فیبر نورى تاکنون مبلغى 
بالغ بـر 20 میلیارد ریال هزینه داشـته کـه همگى از 

منابع استانى تأمین شده است.
مدیر اداره مخابرات شهرسـتان اردسـتان با اشاره به 
اینکه اردستان در مورد اجراى فیبر نورى کار عظیمى 
انجام مى دهـد، بیـان داشـت: در این خصـوص 45 
کیلومتر فیبر نورى از اردستان به مهاباد و 13 کیلومتر 
از اردستان به زواره  انجام شده و در آینده نزدیک، فیبر 
نورى زواره به روستاى شهراب هم انجام خواهد شد.

تقویت دانش امدادى دانش آموزان 
با اجراى طرح«دادرس»

سرپرسـت جمعیت هالل احمر شهرسـتان اصفهان 
گفـت: نشسـت مسـئوالن و کارشناسـان جمعیـت 
هالل احمـر این شهرسـتان بـا کارشناسـان نواحى 
شـش گانه آموزش و پرورش هرند، جرقویه و بخش 
بن رود با هدف ارتقاى کّمى و کیفى طرح ملى دادرس 

برگزار شد.
شـهریار انصـارى بـا بیـان اینکـه وجـه مشـترك 
فعالیت هـاى جوانان هالل احمر، ترویج و گسـترش 
فرهنـگ بشردوسـتى بـا رویکـرد امـدادى اسـت، 
اظهار داشـت: طرح ملى «دادرس» بـا هدف تربیت 
دانش آموزان آماده بـراى مقابله با حوادث و سـوانح، 
توانسته آموزه هاى امداد و نجات را به سطح مدارس 
و قشـر نوجوان جامعه ببرد و فرهنگ «خودامدادى» 
و «دگرامـدادى» را در بیـن دانش آمـوزان نهادینـه 

کند.
وى با اشـاره بـه اینکـه دانش آموز شـرکت کننده در 
طرح دادرس، عالوه بر مهارت هاى امدادى با اصول 
اساسى، اهداف و ارزش هاى جمعیت هالل احمر که 
محور آن تسکین آالم بشرى و کمک به انسان هاست 
آشـنا مى شـوند، افزود: این اصـول منطبق بـا دین و 
مبانى اعتقادى ماست و مى تواند سبب ارتقاى روحیه 

بشردوستى در نوجوانان و جوانان ما شود.

ضرورت ارائه طرح هاى 
توجیهى در فریدونشهر

فرمانـدار فریدونشـهر گفـت: ارائـه طـرح هـاى 
توجیهـى بـراى جـذب سـرمایه گـذار در بخـش 
کشاورزى و منابع طبیعى در این شهرستان ضرورى 

است.
ناصر اسـدى با اشـاره بـه موقعیـت جغرافیایـى این 
منطقه و ظرفیت هاى برجسته در  بخش کشاورزى، 
خواستار ارائه برنامه ها و راهکارهاى جدید براى رونق 
اقتصاد کشـاورزى و توسـعه صنایع تبدیلـى و جذب 

سرمایه گذار در این بخش شد.

توسعه روابط دانشگاه هاى 
اصفهان و فرایبورگ آلمان

مقدمات توسعه همکارى هاى دوجانبه دانشگاه هاى 
اصفهان و فرایبورگ آلمان فراهم شد.

اسـتاد برجسـته دانشـگاه فرایبورگ آلمـان و رئیس 
انستیتوى زیسـت شناسـى و مولکوالر فرایبورگ در 
دیدار با رئیس دانشگاه اصفهان گفت: این دو دانشگاه 
با داشـتن سـابقه علمى طوالنـى، زمینـه الزم براى 

گسترش روابط علمى دو طرفه را دارند.
«پرفسـور پالمه» افزود: دو طرف مى توانند در زمینه 
ایجـاد دوره هاى مشـترك ژنتیـک، میکروبیولوژى
و زیسـت شناسـى همـکارى هـاى خـود را توسـعه 

دهند.
هوشنگ  طالبى، رئیس دانشگاه اصفهان هم با تأکید 
بر توسعه همکارى هاى علمى و آموزش دو دانشگاه 
گفت: دانشگاه اصفهان آماده همکارى هاى الزم در 

بخش ژنتیک و زیست شناسى است.

مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان گفت: 53 پرواز در 
ایام اربعین از فرودگاه اصفهان به سمت عتبات عالیات 

صورت مى گیرد.
حسن امجدى با اشاره به افزایش آمار پروازهاى اربعین از 
فرودگاه  اصفهان اظهار داشت: 53 پرواز به مقصد عتبات 
عالیات در ایام اربعین از فرودگاه شهید بهشتى اصفهان 
صورت مى گیرد.وى افزود: پیش بینى مى شود 9 هزار زائر 

از فرودگاه اصفهان به عتبات عالیات اعزام شوند.
مدیرکل فرودگاه هاى اســتان اصفهان با بیان اینکه در 
این مدت 9 هزار زائر حسینى از طریق مرز هوایى فرودگاه 
اصفهان به عتبات اعزام مى شــوند، ابراز داشــت: سال 

گذشــته در همین بازه زمانى هفت هزار و 422 مسافر 
پرواز مشابه داشتند که بر اساس پیش بینى، شاهد رشد 
21 درصدى خواهیم بود.وى با اشــاره بــه اینکه تعداد 
پروازها از 48 به 53 رسیده است که در این مورد با رشد 
10/4 درصدى روبه رو هستیم، گفت: از این تعداد پرواز، 
44 پرواز به مقصد نجف و 9 پرواز به مقصد عراق است و 

تا 22 آبان ماه انجام مى شود.
امجدى به برپایى موکب در فرودگاه اصفهان نیز اشاره 
کرد و گفت: براى رفاه زائران حســینى، این موکب ها با 
مشارکت نهادها و ارگان هاى مستقر در فرودگاه اصفهان 

برپاشده است.

مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان از کاهش 
5/5درصدى آمار مراجعین ناشــى از نزاع در شش ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

على ســلیمانپور گفت: در این مدت 21 هزار و 750 نفر 
به دلیل صدمات ناشــى از نزاع به مراکز پزشکى قانونى 
مراجعه کردند. وى اظهارداشــت: از کل این مراجعان، 
شش هزار و 791 نفر زن و 14 هزار و 959 نفر مرد بودند.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان افزود: مراجعان 
به دلیل نزاع، 33 درصد از حجم مراجعان معاینات بالینى 
به مراکز پزشــکى قانونى اســتان اصفهان را تشکیل 
مى دهند.وى همچنین به افزایــش 6/2درصدى آمار 

متقاضیان دریافت ســقط درمانى در شــش ماهه اول 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و گفت: 
در این مدت، 359 نفر براى دریافت مجوز سقط درمانى 
به مراکز پزشکى قانونى استان مراجعه و 305 نفر از آنها 

مجوز الزم را دریافت کردند.
سلیمانپور افزود: پزشکى قانونى به عنوان متولى بررسى 
درخواست هاى صدور مجوز سقط درمانى تنها در مواردى 
اقدام به صدور مجوز مى کند کــه جنین زیر چهار ماه و 
واجد ناهنجارى هاى شــدید مادرزادى یا مادر مبتال به 
بیمارى هاى صعب العالج همراه باخطر جانى در صورت 

تداوم باردارى باشد.

اعزام9000زائر 
از فرودگاه اصفهان به عتبات 

کاهش5/5درصدى نزاع
 در اصفهان

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: بیماران خاص براى مراجعه به مراکز 
غیر دولتى به منظور دریافت خدمات درمانى محدودیتى ندارند و مى توانند ضمن 
مراجعه به مراکز دولتى و خصوصــى، داروى خود را از داروخانه هاى طرف قرارداد 

طبق روال قبل دریافت کنند.
حسین بانک اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران و دستور العمل سازمان 
بیمه ســالمت، مراجعه بیمه شــدگان صندوق بیمه همگانى رایــگان، الزامًا به 
مراکز دولتى و دانشــگاهى اعم از کلیه بیمارســتان هاى دولتــى، کلینیک هاى 
ویژه، مراکز بهداشــتى درمانى و درمانگاه هاى وابســته به دانشگاه علوم پزشکى 

است.
وى افزود: باتوجه به اینکه در این دستورالعمل، لزوم رعایت مراجعه بیماران خاص به 
بخش دولتى مطرح نیست، بیماران خاص صندوق بیمه همگانى که شامل بیماران 
هموفیلى، تاالســمى، دیالیزى، پیوند کلیه و MS هســتند، مشمول ضوابط فوق

نیســتند و مى توانند ضمن مراجعه به مراکز دولتى و خصوصــى، داروى خود را از 
داروخانه هاى طرف قرارداد طبق روال قبل دریافت کنند.

مدیــر کل بیمــه ســالمت اســتان اصفهــان در ادامــه تصریح کرد: ســایر 
بیمــه شــدگان صندوق بیمــه همگانــى کــه از بضاعــت مالــى برخوردارند 

و یــا اصــرار بــه دریافــت خدمــات در بخــش خصوصــى را دارنــد، 
مــى توانند بــا احتســاب تخفیــف 50 درصــدى دولــت و پرداخــت ماهانه 
20 هزار تومان به ازاى هر نفر، دفترچه بیمه ایرانیان دریافت کنند و از خدمات آن در 

همه مراکز دولتى و غیر دولتى بهره مند شوند.

معاون بیمه اى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان 
از کمبود ســهمیه بیمه براى تحت پوشش قرار دادن 
کارگران ساختمانى خبر داد و گفت: براى بیمه کارگران 

با مشکل مواجه هستیم.
عبدالرســول آقاهــادى در خصوص بیمــه کارگران 
ســاختمانى، با بیان اینکه ســهمیه جدید براى بیمه 
کارگران ســاختمانى به استان اصفهان اختصاص داده 
نشده است، اظهار داشت: از ســال 92 تاکنون، تأمین 

اجتماعى نتوانسته افرادى را که کارت مهارت سازمان 
فنى و حرفه اى را در دریافت کرده اند، تحت پوشــش 
بیمه قرار دهد، چرا که میزان سهمیه تعیین شده براى 

اصفهان کافى نیست.
وى  گفــت:  افرادى کــه بــا کارت مهــارت فنى و 
حرفه اى مشــغول به فعالیت هســتند، پــس از آنکه 
فعالیت فرد توســط بازرس ســازمان تأمین اجتماعى 
و بازرس اتحادیه ساختمانى تأیید شد، مى توانند براى 

بیمه اقدام کنند.
 آقاهادى با بیان اینکه بازرسى هاى دوره اى از کارگران 
ساختمانى براى تأیید اشتغال آنها در مشاغل ساختمانى 
انجام مى شود، گفت: آمارى که سازمان تأمین اجتماعى 
از کارگران ساختمانى در دســت دارد، تنها آمار افرادى 
است که از طریق شعب این سازمان اقدام به ثبت نام و 
درخواست کرده اند و افراد زیادى از این قشر هستند که 
ثبت نام نکرده و یا واجد شرایط نیستند و آمار دقیقى از 

آنها در دست نیست.
معاون بیمه اى اداره کل تأمین اجتماعى با اشــاره به 
ایجاد بانک اطالعاتى کارگران ساختمانى اظهار داشت: 
مقرر شد تا  کارگرانى که در بانک اطالعاتى، مشخصات 
آنها ثبت شــده، تحت پوشــش بیمه قــرار بگیرند اما 
متأسفانه در استان اصفهان، به دلیل نبود اتحادیه صنفى 
براى کارگران ساختمانى، امکان استفاده از این سامانه  

هنوز فراهم نشده است.

معاون بیمه اى اداره کل 
تأمین اجتماعى استان اصفهان:

 براى بیمه 
کارگران 
با مشکل 
مواجه 
هستیم 

رئیس اتــاق بازرگانــى، صنایــع، معادن و 
کشاورزى اصفهان گفت: نســبت به قانون 
بازرســى از اتحادیه ها توجه بیشترى شود، 
معنى ندارد کشاورز اصفهانى میوه اش را ارزان 

بفروشد و از میوه فروش گران بخریم.
عبدالوهاب سهل آبادى اظهارداشت: در کشور 
ما، مصرف کننده خیلى مظلوم است و در مورد 
حمایت از آن صحبت مى شود و به همان اندازه 
که مصرف کننده مظلوم است، تولیدکننده نیز 

مظلوم است.
وى افزود: در شهر ما، شــهرى که بریانش 
در دنیا معروف اســت، صدها کیلو گوشــت 
فاسد شده خرید مى شــود و به مردم معرفى 
نمى شود، از مسئوالن حمایت از مصرف کننده، 
مى خواهم که جلوى واسطه ها را بگیرند که 
دارند تولیدکننــده و مصرف کننــده را نابود 

مى کنند.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان:

معنى ندارد کشاورز اصفهانى 
میوه اش را ارزان بفروشد

بیماران خاص براى مراجعه به مراکز غیر دولتى محدودیتى ندارند

  نخستین نمونه روبات لوله نورد بومى در کشور از سوى محققان دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر ساخته 
شد.

استفاده از این روبات در خطوط لوله هاى انتقال سیال، عالوه بر کمک به عملیات بازرسى و یافتن موقعیت محل 
بروز مشکل، زمان و هزینه هاى مربوط به بازسازى را تا حدود قابل توجهى کاهش خواهد داد.

ساختار طراحى شده، داراى یک مکانیزم قابل تنظیم متناسب قطر لوله حرکت چندوجهى و قدرت صعود، راندمان 
تقریباً باال به دلیل استفاده از نیروى اصطکاك بوده و داراى امکان عبور از مسیرهاى شیب دار است که به منظور 
ثبت گزارش تصویرى و پردازش آن، با نصب دوربین و استفاده از یک جعبه ابزار نرم افزارى مخصوص به پردازش 
داده هاى تصویرى مى پردازد. این طرح داراى مزایاى دیگرى نظیر صرفه جویى در هزینه و زمان انجام عملیات، 

هزینه ساخت تقریباً کم، کسب تجربه و بومى سازى و جلوگیرى از خروج ارز است.

ساخت روبات لوله نورد بومى
 توسط محققان دانشگاه آزاد خمینى شهر

شــهردار اصفهان با تأکیــد بر ضــرورت تعامل 
شــهردارى با ســازمان صنایع کوچک و شرکت 
شــهرك هاى صنعتى گفت: هــزار و 400کارگاه 
طالسازى در سطح شــهر اصفهان و در مجاورت 
میدان هاى نقش جهــان و عتیق وجــود دارد که 
مشکالت زیست محیطى بسیارى براى شهروندان 

ایجاد کرده اند.
 قدرت ا...نوروزى در همایــش تخصصى مدیران 
حقوقى شــرکت شــهرك هاى صنعتى سراســر 

کشــور در اصفهان افزود: با تعامل شــهردارى ها 
و شــرکت شــهرك هاى صنعتــى اســتان هاى 
کشــور مى توان در ایجــاد شــهرهاى ایمن، رفع 
مشکالت زیســت محیطى، ســاماندهى صنوف، 
جابه جایى و مدیریت شــغل هاى مزاحم شــهرى 

گام هاى مؤثرى برداشت. 
 وى ادامه داد: همکارى شــرکت شــهرك هاى
 صنعتى اســتان اصفهان با شــهردارى به منظور 
ســاماندهى این کارگاه هــا، با احداث شــهرك 

تخصصــى طالســازى بــا رعایــت مــوارد 
زیســت محیطى و همچنین حمایت از ساماندهى 
مشــاغل مزاحــم شــهرى مــى توانــد مؤثــر 

باشد. 
 در ادامــه ایــن همایــش، مدیر عامل شــرکت 
شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان گفت: با 
توجه به حجم واگذارى هاى زمین در شــهرك ها 
و نواحى صنعتى استان، توجه ویژه و نگاهى نوین

به واحد حقوقــى این شــرکت به منظــور دفاع 
از حقــوق ســازمان و واحدهاى تولیدى مســتقر 
در این شــهرك هــا و نواحى صنعتــى ضرورى 

است. 
محمد جواد بگى اظهارداشت: 74 شهرك و ناحیه 
صنعتى مصــوب به مســاحت12 هــزار هکتار و 
اشــتغالزایى بالغ بر صد هزار نفر در استان اصفهان 

وجود دارد. 
 وى افزود: با توجه به حجــم واگذارى هاى زمین 
در شهرك ها و نواحى صنعتى اســتان، توجه ویژه 
و نگاهى نوین بــه واحد حقوقى این شــرکت به 
منظور دفاع از حقوق سازمان و واحدهاى تولیدى 
مســتقر در این شــهرك هــا و نواحــى صنعتى 
ضرورى اســت که به همین منظور این شــرکت 
همایــش تخصصى مدیــران حقوقى شــرکت

شهرك هاى صنعتى سراسر کشور را برگزار کرده 
است. 

شهردار اصفهان: کارگاه هاى طال سازى، مشکالت زیست محیطى بسیارى ایجاد کرده اند 

بالى 1400 کارگاه طالسازى

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان 
گفت: در پی انجام اقدامات علمــی و پیچیده اداره 
عملیات ویــژه پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان، 
مشخص شــد فردى اهل و ساکن شهرهاى غربى 
کشور در زمینه قاچاق و توزیع کوکائین در اصفهان 
فعالیت مى کند.تقى حسینى اظهارداشت: بالفاصله 
موضوع در دســتور کار ویژه مأموران قرار گرفت و 
فرد مذکور، هنگام ورود به شهر اصفهان شناسایى و 
دستگیر شد؛ متهم با خودروى دوو قصد ورود به شهر 
را داشت اما توســط مأموران پلیس متوقف شد.وى 
با بیان اینکه در بازرســى از داخل خودروى متهم، 
مقدار 250 گرم کوکائین کشف شد، افزود: در ادامه 
این عملیات، سه تن دیگر از همدستان متهم نیز در 
مخفیگاه هایشان دستگیر و در بازرسى از آنها مقدار 

141 گرم کوکائین دیگر کشف شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان 
گفت: در این رابطه، تعداد چهار نفر دســتگیر و سه 
دستگاه خودروى سوارى نیز توقیف شد که به همراه 
پرونده، جهت ســیر مراحل قانونى تحویل مراجع 

قضائى شدند. 

مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى اصفهان گفــت: 15 نفر از آتش 
نشــانان اصفهانى به همراه سه دســتگاه اطفاى 
حریق ســنگین براى خدمت رســانى بــه زائران 
کربــالى معال در مراســم اربعین حســینى اعزام 

شدند.
بهزاد بزرگزاد اظهارداشت: این افراد از خبره ترین، 
ماهرترین و آماده ترین نیروهاى سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى و متخصــص در عملیات اطفاى 

حریق، امداد و نجات هستند.
وى عنوان کــرد: این گروه یک رینــگ حفاظتى 
ایمنى براى موکب هاى تحت پوشــش خود ایجاد 
کرده و در مسیر نجف به کربال استقرار پیدا خواهند
 کرد ولى نقطه دقیق اســتقرار آنها هنوز مشخص 

نیست.
بزرگزاد خاطرنشان کرد: این افراد با حضور در مکان 
مشــخص شــده، از موکب ها، چادرها و خیمه ها 
به خصوص مکان هایى که داراى آشپزخانه هستند، 
بازدید کرده و نســبت به ایمن ســازى آنها اقدام

مى کنند.

انهدام باند
 توزیع کوکائین 

اعزام خبره ترین نیروهاى 
آتش نشانى به کربال  
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ساماندهى 36 زن و مرد
 کارتن خواب 

36زن و مرد کارتن خواب در مراکز سرپناه بهزیستى 
اصفهان اقامت دارند.

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفت: هم اکنون 13زن و 23مرد در مراکز ســر پایى 

بهزیستى استان، ساماندهى و مشاوره مى شوند . 
مجتبى ناجى با بیان اینکــه بیش از80درصد کارتن 
خواب هاى مســتقر در ایــن مراکز اعتیــاد به مواد 
مخدر دارند، افزود:در این مراکــز خدماتى از جمله 
حرفه آموزى، درمان اعتیاد، ارتباط مجدد با خانواده و 

برپایى جلسات مشاوره ارائه مى شود.
وى مدت اقامت این افراد درمراکز سرپناه را، سه ماه 
اعالم کرد و گفت: بیشتر کارتن خواب هاى نگهدارى 
شــده در این مراکز، پس از ترخیص، به دلیل داشتن 
روحیه انفرادى و هنجار شکن از اجتماع طرد مى شوند.

ناجى  با اشــاره به اینکه این افراد با وجود گذراندن 
دوره هاى مشــاوره،با هرگونه نظم مخالف هستند، 
افزود: میانگین ســنى کارتن خواب هاى مستقر در 

مراکز سرپناه بهزیستى، 35سال به باال است.

امروز؛ مراسم اربعین 
شهید حججى  

مراسـم اربعیـن شـهید حججـى و هفتمیـن روز 
خاکسـپارى رزمنـده دفاع مقـدس شـهیدغالمرضا 

یبلویى در نجف آباد برگزار مى شود.
به مناسـبت چهلمیـن روز خاکسـپارى مدافـع حـرم 
حضرت زینب(س) شهید محسن حججى و همچنین 
هفتمیـن روز خاکسـپارى رزمنـده دفـاع مقـدس 
شـهید غالمرضا یبلویى، مجلس یادبودى دوشـنبه

 15 آبان(امروز) از سـاعت 8و30دقیقه تا 11 صبح در 
حسینیه حضرت فاطمه زهرا(س) واقع در کمربندى 
شـمالى نجف آبـاد جنب مجموعـه فرهنگى شـهید 

کاظمى برگزار مى شود.

نخستین مسجد 2 طبقه 
دنیاى اسالم، جهانى مى شود 

مدیر اداره میراث فرهنگى،صنایع دستى و گردشگرى 
شهرستان اردستان گفت: درخواست ایران براى ثبت 
مسجد جامع اردستان، به عنوان اثر شاخص تاریخى 
و نخستین مسـجد دو طبقه جهان اسالم در یونسکو 
پذیرفته شـد. محمدرضـا صدوقى افزود: یونسـکو با 
پیگیرى هاى میراث فرهنگى در سال جارى، مسجد 
جامع اردسـتان را در نوبت ثبت جهانـى اعالم کرده 
و در آینده نزدیـک ارزیاب هاى آنهـا از این بنا بازدید 
مى کنند.مدیـراداره میراث فرهنگى، صنایع دسـتى 
وگردشگرى شهرسـتان اردسـتان گفت: در صورت 
تایید ارزیابى ها در اجالس ساالنه یونسکو، این بناى 

با ارزش در فهرست آثار جهانى ثبت خواهد شد.
گفتنى اسـت؛ در کاوش هاى باسـتان شناسى، چهار 
الیه تاریخى از این بنا مربوط به اوایل دوره ساسانیان، 
آل بویه، سـلجوقیان و دوره صفویه شناسـایى شـده 
است.مسـجد جامـع اردسـتان داراى پنـج در، پنـج 

محراب، یک مناره و چهار ایوان است.
این مسـجد در دوره صفویه از کاربرى مسـجد خارج 
و بـه یـک مجموعه شـهرى شـامل حمام، مدرسـه 
علوم دینى، حسـینیه، کاروانسـرا، بازارچه و آب انبار 

تبدیل شد.

 گرد غربت و بى توجهى مسئوالن 
بر سر اصفهان نشسته است

 رئیس شـوراى شـهر اصفهان گفـت: در طـول این 
سال ها، با بى توجهى مسئوالن نسبت به مطالبه هاى 
برحـق مـردم اسـتان اصفهـان، گـرد غربت بر سـر 

اصفهانى ها نشسته است.
فتح ا... معین اظهار داشت: استان اصفهان با باالترین 
تولیـدات و پرداخت بیشـترین مالیـات در ردیف آخر 
دریافت بودجه هاى ملى است.وى با بیان اینکه توسعه 
شهر اصفهان بدون احیاى زاینده رود امکانپذیر نیست، 
ابراز داشت: اسـتاندار جدید اصفهان در شرایطى وارد 
اصفهان شـده است که شاهد خشکسـالى زاینده رود 
هسـتیم و امیدواریم با رایزنى هاى اساسـى در زمینه 

حق مردم اصفهان از زاینده رود اقدام کند.

خبر

رئیس کمیسیون شهرسازى، معمارى و عمران شوراى 
شــهر اصفهان گفت: اگر چه دوهــزار و 400 هکتار از 
مناطق 15 گانــه اصفهان به عنوان بافت فرســوده به 
رسمیت شناخته شده است، اما در واقع درحدود چهار هزار 

هکتار از اراضى شهرى اصفهان دچار فرسودگى است.
شــیرین طغیانى با بیان اینکه تغییر و تحول در شهرها 
یک امر کامًال اجتناب ناپذیر است، بیان داشت: یکى از 
این تغییرات مربوط به فرسودگى بافت شهرها با گذشت 
زمان است که بخش وسیعى از بافت هاى شهرى ایران، 
بافت هایى هستند که از میانگین آن، شهرها پایین تر بوده 

است و در محدوده متوسط و متعارف شهرها قرار ندارد.

طغیانى با بیان این که شهر اصفهان نیز از موضوع بافت 
فرسوده مستثنى نبوده است، تأکید کرد: در دوره معاصر 
بافت هاى فرســوده اصفهان به یکى از چالش مدیریت 

شهرى تبدیل شده است.
وى با بیان اینکه اگر 26 درصد از جمعیت شهر اصفهان 
ساکن بافت هاى فرسوده مصوب هستند، بنابراین تعداد 
زیادى از ساکنین شــهر اصفهان به نوعى با مشکالت 
بافت فرسوده دست و پنجه نرم مى کنند، یادآورى کرد: 
مطالعات نشــان مى دهد که تالش مدیران شهرى در 
بافت هاى فرسوده بســیار کندتر توسعه این بافت ها در 

شهر اصفهان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: مراسم 
عزادارى اربعین حسینى در 40 امامزاده شاخص استان 

اصفهان برگزار مى شود.
حجت االسالم رضا صادقى افزود: امســال نیز مراسم 
اربعین ساالر شهیدان در بیش از 350 امامزاده در سطح 
استان با حضور هیئت هاى مذهبى برگزار مى شود و این 
مراســم به طور ویژه در 40 امامزاده شاخص استان اجرا 
خواهد شد.مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان بیان داشــت: از جمله این امامزاده ها مى توان 
به امامزاده جعفر، زینبیه، امامزاده شــاه کرم، هالل بن 
على(ع) و امامزاده قاسم در آران و بیدگل، امامزاده عبدا... 

رزوه، امامزاده میر احمد کاشان، امامزاده 17 تن گلپایگان، 
امامزاده سید محمد خمینى شهر، امامزاده سید ابراهیم 
سمیرم و... اشاره کرد.وى با بیان اینکه مراسم اربعین در 
امامزاده جعفر بن الرضا که در مجاورت فرودگاه قرار دارد، 
هر ساله پذیراى عزاداران حسینى است، تصریح کرد: این 
مراسم شامل برنامه هایى همچون قرائت زیارت و نماز 

اربعین، تعزیه خوانى و برنامه هاى فرهنگى است.
وى با اشــاره به برنامه  هاى روز اربعین تا پایان ماه صفر 
گفت: روحانیان مبلغ در این مدت نیز با برپایى خیمه هاى 
معرفت، پاسخگویى به مسایل شرعى، شبهات دینى و 

غرفه هاى کودك و نوجوان به فعالیت مشغول هستند.

برپایى مراسم اربعین در
 40 امامزاده شاخص استان 

فرسودگى4000هکتار
 از شهر اصفهان 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان گفت: هشتمین نمایشگاه تجهیزات حفاظتى، 
امنیتى، پلیسى، ایمنى، آتش نشانى و HSE با حضور 50 شرکت به مساحت سه هزار مترمربع برگزار مى شود.

على یارمحمدیان اظهار داشت: نمایشگاه، محل ارائه خدمات است و مى تواند به اقتصاد استان و کشور کمک 
کند.

وى افزود: برگزارى نمایشگاه  تجهیزات حفاظتى، امنیتى، پلیســى، ایمنى، آتش نشانى و HSE مى تواند به 
ارتقاى ایمنى و امنیت شهروندان کمک کند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان در خصوص پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان گفت: 
شهردارى اصفهان و اتاق بازرگانى دو سهامدار عمده هستند و تاکنون 40 میلیارد تومان هزینه شده و به پیشرفت 

30 درصدى رسیده ایم.
وى با بیان این که براى تکمیل این پروژه، 60 میلیارد تومان دیگر نیاز اســت، اضافه کرد: اگر فاز نخســت 
به بهره بردارى برســد، براى گام هاى بعدى مى توانیم از مشارکت ها مردمى و ســرمایه گذار خارجى استفاده 

کنیم.
 HSE یارمحمدیان در خصوص برگزارى نمایشگاه  تجهیزات حفاظتى، امنیتى، پلیسى، ایمنى، آتش نشانى و
عنوان کرد: امسال بخش پلیسى هم به نمایشگاه تجهیزات ایمنى اضافه شده و امیدواریم نیروى انتظامى از 

بخش انتظامى حمایت کند.

فرمانده نیروى انتظامى شهرستان کاشان با اشاره به تالش هاى صورت گرفته براى دستگیرى متهم، جزییاتى 
تازه از پرونده کشف یک جسد در حاشیه آزادراه کاشان به نطنز را تشریح کرد.

سرهنگ على پورکاوه بیان داشت: جسد مردى با 30 سال سن، روزهاى پایانى هفته گذشته توسط نیروهاى 
پلیس راه کاشان کشف شد که با سالح سرد کشته و در حاشیه آزادراه رها شده بود.

وى افزود: تشخیص هویت مقتول به دلیل همراه نداشتن کارت شناسایى و حتى تلفن همراه، با سرعت و به 
آسانى ممکن نبود، از این رو شناسایى نزدیک به شش ساعت به درازا کشید. 

فرمانده انتظامى شهرستان کاشان اضافه کرد: بررسى مظنون ها و دستگیرى قاتل یا قاتالن احتمالى، پس از 
شناسایى جسد با هماهنگى دستگاه قضائى به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت و در نهایت نیروهاى پلیس 

آگاهى این شهرستان توانستند در نزدیک به 12 ساعت، مخفیگاه متهم را شناسایى و دستگیر کنند.
وى اضافه کرد: متهم که مرد جوانى با 25 ســال سن اســت، ابتدا این قتل و هرگونه دخالت در حادثه را انکار 

مى کرد، اما با ارائه مستندات پلیس روبرو شد و در نهایت به ارتکاب جرم قتل اعتراف کرد. 
به گفته پورکاوه، تحقیقات براى جمع آورى جزییات بیشتر و دقیق ترى از علت و نحوه وقوع این جرم همچنان 

ادامه داشته و قاتل به منظور سیر مراحل قانونى در زندان به سر مى برد.
گفتنى است؛ خبر رها شدن جسدى در حاشــیه آزادراه کاشان- نطنز به همراه تصویرهایى از قاتل و مقتول در 
شبکه هاى مجازى محلى در روزهاى گذشته انتشار یافته و مقتول که از کارگران شرکتى خودروساز و علت 

درگیرى به ظاهر اختالف مالى عنوان شده است.

در روزهاى اخیر مردم با مراجعه به شــعب مختلف بانک 
ملى اصفهان براى دریافت و خرید ســفته هاى ارزان، با 
نایابى ســفته با مبلغ پایین مواجه هستند، به گونه اى که 
کارمندان شــعب اعالم مى کنند به دلیل نبود و کاهش 
تقاضا، سفته  پنج میلیون تومانى و پایین تر عرضه نمى شود.

آنگونه که مراجعات مردم اصفهان به شعب بانک ها نشان 
مى دهد، سفته هایى با ارزش پایین در بانک ها نایاب شده؛ 
اما باجه نشینان مى گویند به دلیل نبود و کاهش تقاضاى 
اصفهانى ها، ســفته  پنج میلیون تومانــى و پایین تر در 

بانک هاى ملى شهر عرضه نمى شود.
البته برخى متصدیان بانکى در شعب مختلف بانک ملى 
مى گویند که براى اخذ ســفته با مبالغ پایین، فقط باید به 
شــعبى که خزانه دارند، مراجعه کنید و اکثر شعب، دیگر 

مبلغ کوچک سفته را در اختیار ندارند.
مردمى که براى خرید ســفته به بانک هاى ملى شــهر 
اصفهان مراجعه مى کنند، ایــن روزها با این جمله مواجه 
مى شــوند که ســفته در نرخ پایین نداریم و از یک رقم 

مشخصى به باال، موجود نیست.
یکى از متقاضیان خانم اصفهانى که براى خرید ســفته 
به مبلغ پنج میلیون تومان به شعبه بانک ملى در خیابان 
حکیم نظامى مراجعه کرده بود، مى گوید: در 29 مهر ماه 
طى مدت شــش روز متوالى براى خرید سفته به شعب  
مختلف بانک ملى در شهر مراجعه کردم، اما نتوانسته ام 

سفته مورد نظر را تهیه کنم.
وى پیرامون اینکه متصدیان بانکى، نبود و کاهش تقاضاى 
اصفهانى ها را دلیل عدم عرضه ســفته  بــا قیمت پایین 
در بانک هاى ملــى اعالم کرده اند، افــزود: این حرف ها 
نمى تواند صحت داشته باشد، زیرا برخى از مردم اصفهان 
حتى براى قرض هاى اندك به یکدیگر از سفته استفاده 

مى کنند.
امروزه به دلیل دغدغه هاى روزمره مردم بیشتر در زمینه 
اقتصادى، تأمین هزینه هاى زندگى و معیشــت و کسب 
کار، سفته را به غیر از بانک ملى مى شود از هر جایى تهیه 

کرد، از دســتفروش هاى بازار گرفته تا برخى از دکه هاى 
روزنامه فروشــى در شــهر؛ که با مراجعه به آنها در شهر 

اصفهان هم با نبود سفته با مبلغ پایین روبه رو شده ایم.
یکى از دکه هاى روزنامه فروشى و لوازم التحریر در شهر 
اصفهان درباره نبود و نایابى سفته با مبلغ پایین مى گوید: 
براســاس گفته هاى یکى از دوســتانم که در بانک ملى 
فعالیت مى کند، مقرر شــده که سفته هاى ارزان با طرح و 

قیمت جدید، براى فروش به شعب ارائه شود.

براى پیگیرى اینکه چرا سفته پنج میلیون تومانى و کمتر 
از آن در شــعب بانک ملى شــهر اصفهان نیست، اکبر 
مصاحب نیا، مدیر روابط عمومى بانک ملى استان اصفهان 
گفت: در مجموع ممکن است یک روز سفته با این مبلغ 

شعب ما نداشته باشند و شعب ما باید پیش بینى بکنند.
وى اظهار داشــت: طى این مدت، فقط یکى از شــعب 
منتخب بانک  ملى شهر اصفهان موجودى نداشته که آن 

هم تأمین شده است.

مدیر روابط عمومى بانک ملى استان اصفهان افزود: البته 
با شعبه مورد نظر صحبت مى کنیم، زیرا از نظر ما پذیرفتنى 
نیست حتى اگر روز قبل هم سفته این شعبه خالى هم شده 
باشد باید همان روز درخواست مى دادند که خزانه براى آنها 

سفته هاى الزم را ارسال کند.
وى بیان داشت: اینکه نگرانى باشد که در شعبه هاى بانک 
ملى استان اصفهان ســفته  با مبالغ ارزان موجود نباشد، 

نیست؛ موجودى داریم.

مصاحب نیا گفت: اینکه در برخى از روزها بعضى از شعب 
منتخب بانک ملى اصفهان ســفته با مبالغ ارزان نداشته 
باشند از نظر ما هم قابل قبول نیست، ممکن است چنین 
موضوعى رخ دهد، ولى آن شعبه از خزانه بانک ملى استان 

باید درخواست سفته مورد نظر را بکند.
وى اظهار داشت: اکنون مشــکلى براى عرضه سفته در 
شعب منتخب بانک ملى در اصفهان نداریم و ممکن است 
یک روز چنین اتقافى افتاده باشــد و در حال حاضر خزانه 
استان بنا بر فراخور درخواستى شعب منتخب سفته مورد 

نیاز تمام شعبه ها را تأمین کرده است.

استاندار اصفهان گفت: بانک ها باید با توان و انگیزه بیشترى به واحدهاى تولیدى 
کمک کنند.

محسن مهرعلیزاده افزود: باید تالش شــود که بخش خصوصى با قوت بیشترى 

به اســتان ورود پیدا کند تا با همکارى بیشتر بانک ها بتوانیم بخشى از مشکالت را 
برطرف کنیم.

وى تصریح کرد: باید روحیه حمایت از تولید و اشــتغال در مدیــران و کارمندان و 
همچنین حمایت از صنایع دانش بنیان و کاهش بروکراسى ادارى و کاغذ بازى در 

استان ایجاد شود.
مهرعلیزاده ادامه داد: برخى از مشکالت مربوط به کالن کشور است، ولى باید تالش 

شود که وضعیت واحدهاى صنعتى استان بهبود یابد.
وى خاطرنشــان کرد: اگر بــه این اســتان ضربه اى بخــورد، در کل کشــور با 
مشکل مواجه خواهیم شد و توسعه و پیشرفت اســتان، به توسعه و پیشرفت کشور 

کمک خواهد کرد.
به گفته وى، استان اصفهان در شاخص هاى مربوط به کیفیت ارائه خدمات و ارتقاى 
سطح رقابت ها و فرهنگ مشــترى مدارى خوب عمل کرده و در اغلب شاخص ها 

مقام اول را دارد.
مهرعلیزاده با اشاره به وضعیت واحدهاى صنعتى در اســتان، اظهارداشت: میزان 
بیکارى در اصفهان باالست و 30 درصد واحدهاى تولیدى از مدار تولید خارج شده اند 

و 30 درصد نیز با نیمى از ظرفیت خود کار مى کنند.

مردم، سرگردان براى خرید سفته 

بانک ملى: مشکلى براى عرضه سفته در شعب منتخب نداریم و در حال حاضر خزانه استان، سفته مورد نیاز تمام شعبه ها را تأمین کرده است

بُهت اصفهان ازنایاب شدن سفتــه با مبلغ پایین

اینکه در برخى از 
روزها بعضى از شعب 

بانک ملى اصفهان 
سفته با مبالغ ارزان 
نداشته باشند، قابل 

قبول نیست و در حال 
حاضر خزانه استان 

بنا بر فراخور 
درخواستى شعب 

منتخب، سفته مورد 
نیاز تمام شعبه ها را 
تأمین کرده است

استاندار اصفهان: 

 بانک ها باید به کمک واحدهاى تولیدى بیایند
اگر این استان ضربه اى بخورد، در کل کشور با مشکل مواجه خواهیم شد

پیشرفت30 درصد نمایشگاه جدید اصفهان 

جزئیاتى تازه از کشف جسدى در حاشیه آزاد راه کاشان

کارشناسان واحد احیاى مستقیم شهید خرازى (احیاى 
مستقیم 2) شــرکت فوالد مبارکه براى اولین بار در 
کشور موفق شدند به طور آزمایشى کلوخه سنگ آهن 
را به صورت مســتقیم به کوره هاى احیاى مستقیم 

شارژ کنند.
رئیس واحد احیاى مستقیم2 شــرکت فوالد مبارکه 
با اعــالم این خبــر و با تأکیــد بر اینکــه عملیات 
شــارژ مســتقیم کلوخه همراه با گندله، انجام شده 
اســت، گفت: نتایج کیفى این تســت حاکــى از آن 
اســت کــه ازنظــر متالیزاســیون و کربــن در 
حد قابل قبول اســت و با معیارهاى موردنظر منطبق 

مى باشد.
محمدرضا فتحى در خصوص اهداف اجراى این پروژه 
گفت: با توجه به کمبود گندله در کشور و نیاز واحدهاى 
احیاى مستقیم به این ماده اولیه، این پروژه در اوایل 

سال 1395 و به منظور شناسایى معادن و جایگزینى 
بخشى از گندله مصرفى با کلوخه سنگ آهن، در ناحیه 

آهن سازى مطرح و اجرایى گردید.
وى با اشاره به فرآیند اجراى این طرح افزود: در مرحله 
اول چهار معدن که داراى کلوخه سنگ آهن هماتیتى 
با کیفیت قابل اســتفاده در مدول هاى احیاء مستقیم 
هستند، شناسایى و نمونه گیرى شــدند و در مرحله 
بعد بر روى کلوخه ها تست هاى آزمایشگاهى انجام 
و درنهایت با توجــه به نتایج حاصلــه، یکى از منابع 
تأمین کلوخه براى انجام تست هاى تکمیلى و میدانى 

انتخاب گردید.
رئیس واحد احیا مستقیم2 فوالد مبارکه گفت: با توجه 
به طراحى واحد احیاء مستقیم2، امکان شارژ کلوخه 
به طور مســتقل دریکى از مگامدول هاى این واحد 

فراهم است. 

شارژ مستقیم کلوخه در فوالد مبارکه  
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مزایده
 مزایده اموال منقــول اجراي احکام کیفرى فالورجــان در نظر دارد در پرونده شــماره 953287 الف   
موضوع علیه سید محمد خیام نکویى و له مهرداد على عســگریان در تاریخ96/9/4 به منظور فروش 
1-دریل ستونى ساخت کارخانه پیشرو(با گیره)به مبلغ 18/000/000ریال2- کمپرسور باد 500لیترى 
شرکت تکنو پمپ به مبلغ 15/000/000ریال - به مبلغ یک میلیون ریال t350m3- دستگاه جوش 
4 – باسکول 3تن ساخت باسکول سازى حدادماهر به مبلغ 28/000/000ریال 5- اره آتشى آبى رنگ 
سوپر اورجینال سپاهان به مبلغ 8/000/000  6- بخارى گازى انرژى ایستاده به مبلغ 20/000/000ریال 
برند هیوندا به مبلغ  600a7(2*2)ats800 290/000/000- تابلو برق از ســاعت 10 الی 11 صبح 
جلسه مزایده در دفتر اجراي احکام شعبه اول دادگاه   حقوقی فالورجان اطاق 313 برگزار نماید .اموال  
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگســتري به مبلغ فوق الذکر ارزیابی شده است . متقاضیان 
خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده 
از قیمت ارزیابی شروع و برنده کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه هاي 
مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کســانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد 
قیمت ارزیابی شده را به حســاب 2171290288005 ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده ده 
درصد ایداعی به نفع صندوق دولت ضبط میگردد . م الف: 657 دادورز اجراي احکام حقوقی دادگستري 

فالورجان/ 7/710 
مزایده

-شــماره نامــه 9610113757500887 شــماره پرونــده 9509983757301744 و 
9509983757301269 شماره بایگانى شعبه 950189 و 950153 اجراى احکام دادگاه عمومى بخش 
مهردشت درنظر دارد درخصوص پرونده کالســه 950189 و 950153 اجرایى جلسه مزایده اى علیه 
شرکت کیسه بافى اقبال و له آقاى غالمعلى کبیرى و داود مومنى برگزار نماید که مشخصات مال مورد 
مزایده حسب نظریه کارشناسى بشرح ذیل مى باشد یک دســتگاه لیفتراك سه تن دوگانه سوز بنزینى 
و گاز مایع چنگالى- پالتى به طول جابه جایى ارتفاع دکل ســه متر بااســتفاده از جک و زنجیر مونتاژ 
ایران سام لیفتراك مدل G300 ساخت ســال 2011 به رنگ نارنج بدنه سالم بدنه سیستم هیدرولیک 
موتورنرمال و خوب و سالم گریبکس تعمیر شده الستیک ها نود درصود که باتوجه به مشخصات فوق 
ارزش این دستگاه جهت پایه کارشناسى چهارصد و بیست میلیون ریال برآورد مى گردد و جلسه مزایده 
در تاریخ 96/09/07 از ساعت 9الى11 صبح دردفتراجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار 
مى باشد که طالبین شرکت درمزایده مى توانند 5روز قبل از تاریخ مزایده به دفتراجراى احکام مراجعه 
تا دستوربازدید صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ 
ارزیابى را نقدا بهمراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبى 
مربوط به مزایده بعهده برنده مزایده مى باشد.م الف: 6375  اجراى احکام مدنى بخش مهردشت /7/761 

مزایده
 شــماره نامه 9610113757500894 شــماره پرونده 9009980361701076 شماره بایگانى شعبه 
920084 اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت درنظر دارد درخصوص پرونده کالسه 920084 
اجرایى جلسه مزایده اى علیه آقاى احمد کریمى و له خانم رضوان باغى و حسین عربیان برگزار نماید 
که مشخصات مال مورد مزایده حسب نظریه کارشناسى بشرح ذیل مى باشد دو قطعه زمین با کاربرى 
کشاورزى که اسنادرسمى مالکیت به پالك هاى 887/1 و 889 روستاى هسنیجه دو اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان که قطعه زمین اول زمینى نیمه محصور در جنوب جاده آسفالته به مساحت 1955 مترمربع 
فاقد کشت و کار و در شمال و شــرق و بعضى از اضالع جنوبى و غربى داراى دیوار گلى قدیمى و یک 
ساختمان نیمه کار بدون ســقف در آن وجود دارد که حدود اربع آن شماال به پى دیوار اشتراکى با ملک 
888/1 شرقا به پى دیوار با ملک 887 جنوبا به پى دیوار اشتراکى با ملک 886 و غربا به دیوار اشتراکى 
با ملک 889/1 مى باشــد قطعه زمین دوم به مساحت ششــدانگ پالك 889 با حق المجرى از ملک 
890 و حق العبور از ملک 889/1 با حدود اربعه شماره به دیوار اشتراکى به ملک 888 شرقا به سنگچین 
اشتراکى با ملک 889/1 جنوبا به سنگچین اشــتراکى با ملک 889/2 و غربا به دیوار اشتراکى با ملک 
890 مى باشد. باتوجه به موارد باال و عدم تطابق اسناد و با اراضى مورد معرفى شده و با درنظرگرفتن کلیه 
عوامل موثر ارزش پنج دانگ پالك 887/1 از قرار هر متر 65000 ریال و براى مســاحت 1662/5 پنج 
دانگ جمعا به مبلغ 108/062/500 ریال و ارزش ششدانگ پالك 889 از قرار هر متر 55/000 ریال و 
براى مساحت 2303 مترمربع جمعا به مبلغ 126/665/000 ریال و در مجموع به مبلغ 234/727/500 
ریال برآورد مى گردد و جلسه مزایده در تاریخ 96/09/12 از ساعت 9الى11 صبح دردفتراجراى احکام 
دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت درمزایده مى توانند 5روز قبل از تاریخ 
مزایده به دفتراجراى احکام مراجعه تا دستوربازدید صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى شده شروع و 
برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا بهمراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده بعهده برنده مزایده مى باشد. م الف: 6543 مدیراجراى 

احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/ 8/342 
 مزایده

احترامًا نظر به اینکه در پرونده کالســه 960006 اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران به طرفیت 
خانم مریم محمدى فرزند غالمرضا و آقاى محمد حاجى فرزند خدارحم به موجب دستور فروش صادره 
به تاریخ 1395/08/18 مبنى بر فروش لذا این اجرا در نظر دارد قطعه زمین محصور به نشانى چرمهین 
کمربندى خیابان شــهید رفیعى نبش کوچه رحمان را از طریق مزایده به فروش رساند متعلقات ملک 
فوق طبق نظریه کارشناسى به شرح ذیل مى باشــد: محل مورد بازدید عبارت است از یک قطعه زمین 
محصور به مساحت تقریبى 150 مترمربع که با دیوار خشتى و آجرى به ارتفاع 2/5 متر محصور و داراى 
یک درب بزرگ ماشین و از خیابان رفیعى و یک درب کوچک از پالك مجاور (کوچه رحمان) و هیچگونه 
مستحدثاتى در آن وجود ندارد و فاقد امتیازات آب و برق و گاز مى باشد همچنین هیچ گونه سند مالکیتى 
ارائه نگردید. با توجه به موارد ذکر شده و موقعیت محل و مساحت عرصه و با توجه به عدم امکان افراز 
پالك موجود ارزش ســه دانگ قطعه زمین مزبور که حدود 75 مترمى باشد به قیمت 220/000/000 
ریال معادل بیست و دو میلیون ریال و تبعًا ارزش ششــدانگ آن که حدود 150 مترمربع مى باشد برابر 
با 440/000/000 ریال معادل چهارصد و چهل میلیون ریال که همین قیمت پایه مزایده نیز مى باشد. 
برآورد گردیده اســت لذا این اجرا در نظر دارد جهت فروش ملک فوق الذکر جلسه مزایده اى به تاریخ 
1396/9/8 برابر هشتم آذر ماه نود و شش راس ســاعت 9 صبح در دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه 
باغبهادران برگزار نماید. طالبین مى توانند 3 روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از ملک مذکور به 
این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود و برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که سه روز قبل 
از مزایده باالترین قیمت پیشــنهادى را به همراه ده درصد از کل مبلغ ملک را به حساب سپرده دادگاه 

باغبهادران واریز نمایند. م الف: 1050 اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران /8/353
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 961514ج/3 مجید الیاسى و علیه سعید زمانى آب نیلى مبنى بر مطالبه در تاریخ 
1396/9/8 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش ششدانگ ملکى با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى 
سعید زمانى و اکنون در تصرف مالکانه مالک مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تصرف طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید  مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: جهت ارزیابى پالك ثبتى شــماره 6833 فرعى از 15201 اصلى بخش 5 صفحه 131 از 
دفتر 523 از محل در معیت آقاى الیاسى بازدید به عمل آمد و نتیجه کارشناسى به شرح ذیل اعالم مى 
گردد. پالك فوق یک واحد آپارتمان مسکونى به مســاحت 103/92 مترمربع واقع در خیابان بزرگمهر 
خیابان هشت بهشت شرقى کوچه صاحب الزمان(ع) کوچه امام حسن(ع) مجتمع بهشت داراى کدپستى 
8157933395 به مالکیت آقاى سعید زمانى  آب نیلى مى باشد. با توجه به عدم حضور مالک در ساختمان 
امکان بازدید داخل میسر نیست و لیکن براســاس مطالعه کپى سند مالکیت و پرونده شهردارى و بیان 
خواهان که قبًال از محل رویت به عمل آورده بود واحد مذکور در طبقه اول مجتمع و داراى دو اتاق خواب 
و سالن پذیرایى و آشپزخانه و سرویس هاى بهداشــتى و پارکینگ مجزا بوده و نماى خارجى آن سنگ 
و داخل نقاشى و سرویس و آشــپزخانه با کابینت mdf داراى کاشى و کف سرامیک شده مى باشد. با 
توجه به موقعیت و شرایط محلى و کلیه عوامل موثر در ارزیابى از قرار هر مترمربع 28/000/000 ریال 
جمعًا به مبلغ 2/909/760/000 ریال معادل دویست و نود میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار تومان 

ارزیابى مى گردد. م الف: 25272 منصورى دادورز اجراى احکام حقوقى شهرستان اصفهان /8/363
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426496100028 شــماره پرونده: 9609986796100207 شماره بایگانى 
شــعبه: 960207 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976796101115 محکوم علیه مجتبى اســتکى فرزند عبدالخالق به نشــانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (96/02/25) 
تا تاریخ اجراى حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: مهین ظهرابى فرزند برزو به 
نشانى اصفهان اصفهان خانه اصفهان خیابان نوبهار بن بست بنفشه 18 سمت راست درب سوم ط اول. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشــت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال 
براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394) م الف: 25295 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /8/364 
اجراییه

شماره: 960386/ش6- 96/7/29 به موجب راى شماره 96000003600931 تاریخ 96/5/28 حوزه 6 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حمیدرضا شعاعى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 117/000/000 ریال بابت یک فقره چک اصل خواسته 
و مبلغ 1/622/500 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک (94/5/5) 
لغایت زمان اجراى حکم طبق شــاخص بانک مرکزى در حق محکوم له عبدالحمید کالنى به نشانى 
اصفهان خ کمال کوچه شیخ االسالم مسکونى بانضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 25271 شعبه 

ششم حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /8/365
اجراییه

شماره: 960021/ش11 – 96/5/30 به موجب راى شماره 0537-96 تاریخ 96/3/11 حوزه 11 شوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه لیال بخشى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 36/400/000 ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه چک به شماره 
587888 و مبلغ 1/710/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (95/9/5) لغایت اجراى حکم در حق محکوم له مجید شــریفى به نشانى چهارباغ باال، جنب 
مجتمع پارك آژانس تکاگشت صادر و نیم عشر حق االجرا اجراى احکام اعالم مى گردد. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 25275 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /366 /8

اجراییه
شماره اجراییه: 9610420350200294 شماره پرونده: 9509980350200535 شماره بایگانى شعبه: 
950648 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه غیابى 9609970350200039 
محکوم علیه رضا رویدشــتى فرزند ابوالقاســم به نشــانى اصفهان خ عالمه امینى نرسیده به خیابان 
بازارچه جنب مجتمع باران پــالك 1 در حال حاضر در زندان مرکزى اصفهان مى باشــند به پرداخت 
مبلغ 1/380/000/000 ریال با احتساب خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/7/12 تا 
زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و 47/880/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 14/175/000 ریال 
هزینه واخواست ســفته و 32/000/000 ریال بابت حق الوکاله در حق محکوم له روح اله آقائى حسین 
آبادى فرزند محمود به نشــانى اصفهان خ گلزار شــمالى ك ش محمودى بــن صادقى پ 53 همراه 
09138045305 و پرداخت حق االجرا به مبلغ 69/000/000 ریال در حق صندوق دولت محکوم است. 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 25327 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /8/367

ابالغ راى
کالسه پرونده: 960206 شماره دادنامه: 9609976794300893-  96/5/24 مرجع رسیدگى: شعبه 
سیزده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: زهرا حق شناس به نشانى اصفهان جابرانصارى خ عارف 
بن بست الله 21 مجتمع نیوشا واحد 4 خوانده: فاطمه نورى به نشانى مجهول المکان خواسته: تقاضاى 
الزام خوانده به انتقال سند یک خط تلفن همراه به شماره 09126936107 مقوم به 5/000/000 ریال 
در یکى از دفاتر مخابراتى به انضمام مطلق خســارت و هزینه دادرسى و غیره.  گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى خانم زهرا حق شناس به طرفیت خانم فاطمه نورى به خواسته الزام خوانده به انتقال سند یک خط 
تلفن همراه به شماره 09126936107 مقوم به 5/000/000 ریال در یکى از دفاتر مخابراتى به انضمام 
مطلق خسارات و هزینه دادرسى، با بررســى محتویات پرونده و دادخواست تقدیمى خواهان و مدارك 
ابرازى از جمله کپى مصدق فرم انتقال حق االمتیاز تلفن همراه که حکایت از انتقال خط موضوع خواسته 
توســط خوانده به خواهان دارد و اظهارات خواهان که اعالم مى دارد علیرغم واگذارى انتقال نسبت به 
انتقال آن سهل انگارى نموده ام و نظریه پاسخ استعالم از اداره مخابرات که حکایت از مالکیت خوانده 
نسبت به خط تلفن دارد نظر به عدم حضور خوانده در محضر شــورا و عدم ارائه دلیل و مدرکى مبنى بر 
رد دعوى خواهان لذا شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و به استناد مواد 10 و 219 و 220 
و 224 و 225 قانون مدنى و 198 و 515 قانون آیین دادرســى مدنى محکومیت خوانده را به حضور در 
یکى از دفاتر مخابراتى پیشخوان دولت و انتقال رسمى خط تلفن همراه به شماره 09126936107 به 
نام خواهان و همچنین پرداخت مبلغ 132/500 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت هزینه نشر آگهى 
با احتســاب اجرا در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى 

اصفهان مى باشد. م الف: 25294 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /8/368 
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960546  شــماره دادنامه: 9609976793803487- 96/7/26 مرجع رسیدگى: شعبه 
هشت شوراى حل اختالف خواهان: حسن احمدى فرزند نصرا... خیابان پروین خ فجر 2 نبش کوچه 19 
پالك 388 خوانده: یوســف على باطنى فرزند على مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى حسن احمدى به طرفیت آقاى یوسف على باطنى به 
خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه چک به شماره 364237 به عهده بانک صادرات به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 1/587/500 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (77/12/1) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 25301 شعبه هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/369
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9209970351201429 شماره پرونده: 9209980351200394 شماره بایگانى شعبه: 
920397 خواهان: بانک مهر اقتصاد ملکشاه تحت مدیریت غالمحسین تقى نتاج با وکالت خانم پریسا 
عظیمى یانچشمه به نشانى شاهین شــهر خیابان رازى فرعى یک غربى پالك 20 همکف خواندگان: 
1- خانم مهین ابراهیمى 2- آقاى پیام بازیگران 3- آقاى عادل امین الرعایا همگى به نشانى مجهول 
المکان 4- خانم شهناز مختارى به نشــانى خانه اصفهان، مجتمع تهران پ 140 خواسته: مطالبه وجه 
چک گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: دعوى خانم پریســا عظیمى به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت خانم 
ها شــهناز مختارى و مهین ابراهیمى و آقاى پیام بازیگران و عادل امین الرعایا به خواسته مطالبه مبلغ 
87/402/000 ریال وجه چــک شــماره 2474649- 92/9/16 و 24460- 90/9/16 و 253747- 
90/9/16 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى- با توجه به بقاى اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خواندگان دلیلى که حکایت از پرداخت دین 
یا بطالن دعوى داشته باشــد اقامه و ابراز نداشته بر دادگاه ثابت است لذا به اســتناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ 87/402/000 ریال بابت اصل خواســته و 5/020/000 ریال بابت مجموع خسارات 
دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وثول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 
روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. م الف: 25313 حفیظى رئیس شعبه 12 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان /8/370 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970351400460 شماره پرونده: 9509980351401120 شماره بایگانى شعبه: 
951246 خواهان: آقاى روح اله حیدرى خوزانى فرزند حسن به نشانى استان اصفهان شهرستان اصفهان 
شهر اصفهان شهرك صنعتى محمودآباد خ 34 صنایع سنگ آرش  کدپستى 8415913961 خواندگان: 
1- آقاى فرهاد حاج حیدرى فرزند مرتضى به نشانى استان اصفهان شهرستان خمینى شهر خمینى شهر 
منظریه خیابان سروش آخر سروش روبروى مجتمع مرجان ارکیده 6 ساختمان دوم طبقه دوم واحد 2، 
2- آقاى روح ا... اسدى فرزند شکرخدا به نشانى استان مرکزى، شهرستان ارك اراك سردشت روبروى 
شرکت دانه چین مجتمع سنگ گرانیت کدپستى 3848165438 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 
2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3-  مطالبه وجه چک دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و با اســتعانت از ذات باریتعالى به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در 
خصوص دعوى روح ا... حیدرى به طرفیت 1- روح ا... اسدى 2- فرهاد حاج حیدرى به خواسته مطالبه 
مبلغ 345/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارت دادرسى و تاخیر تادیه نظر به ابقاى 
اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد اینکه خواندگان با 
اطالع از دعوى مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده است مســتند دعوى خواهان محمول بر صحت تلقى، دادگاه خواهان را در دعوى 
مطرح شده محق تشخیص مســتنداً به مواد 519، 198، 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 345/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 11/170/000 ریال بابت هزینه دادرســى و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه براساس شــاخص بانکى از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم 
مى نماید راى صادره  غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد. م الف: 

25323 اقبالى بروجنى رئیس شعبه 14 دادگاه حقوقى اصفهان /8/371 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350307728 شــماره پرونده: 9609980350300484 شماره بایگانى 
شعبه: 960605 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مهرداد نظرپور فرزند محمدیار خواهان 
فاطمه خسروى و محمدرضا خسروى دادخواستى به طرفیت خوانده مهردا د نظرپور فرزند محمدیار به 
خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350300484 
شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/10/17 ساعت 
11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 

305. م الف: 25328 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /8/372
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106836506415 شماره پرونده: 9609986836500645 شماره بایگانى شعبه: 
960740 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مهدى امینى قهدریجانى فرزند صادق خواهان 
مرجان زمانى دادخواســتى به طرفیت خوانده مهدى امینى قهدریانى به خواسته طالق به درخواست 
زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986836500645 شعبه 5 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/10/11 ساعت 
9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان- خ میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ بــاال و پل میر- مجتمع قضایى 
شهید قدوسى- طبقه 2- اتاق 203. م الف: 25318 شعبه 5 دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى) /8/374
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794801176 شــماره پرونده: 9609986794800590 شماره بایگانى 
شعبه: 960590 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: رحیم ولى پور نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 
1396/10/11 دوشنبه ساعت: 17:30 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- 
روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى حمید رئیسى نژاد به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 25268 شعبه 18 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /8/375
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960994 خواهان مهتاب شیران با وکالت مسعود شریف ى دادخواستى مبنى 
بر (نسخه ثانى پیوست) به طرفیت عزیز مراد افشون تقدیم نموده است. وقت رسیدگى مورخ 96/10/9 
ســاعت 11 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در 

جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى حد 
فاصل خ آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع شماره 3 شورا شعبه 51 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م 

الف: 25248 شعبه 52 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /8/379
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 960926 خواهان مهتاب شیران دادخواستى مبنى بر (نسخه ثانى پیوست) 
مطالبه به طرفیت محمد گودرزى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى مورخ 96/10/9 ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى حدفاصل خ آتشگاه و 
میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شورا شعبه 51 مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 25245 شعبه 

51 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /8/380
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106796301857 شــماره پرونده: 9609986796300573 شماره بایگانى 
شعبه: 960574 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مهدى رئیسى فرزند اصغر خواهان طاهر 
زاده با وکالت سید مسیح مصطفوى دادخواســتى به طرفیت خوانده مهدى رئیسى به خواسته حکم بر 
تخلیه عین مستاجر و مطالبه خسارات دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986796300573 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/10/02 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع 
شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 25309 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)  /8/381
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106797200855 شــماره پرونده: 9609986797200342 شماره بایگانى 
شعبه: 960342 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: مصیب رستمى فرزند صادق نشانى: اصفهان- خیابان 
بعثت- کوچه شاه کرم (فعال مجهول المکان) تاریخ حضور: 1396/09/25 شنبه ساعت 15:30 محل 
حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57 درخصوص دعوى ابراهیم احمدى به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در این شعبه حاضر شــوید. م الف: 25304 شعبه 42 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)  /8/382
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 961040 خواهان احسان نکوبهر با وکالت مصطفى خالقى پور دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفیت 1- حمیدرضا پذیرش 2- ابراهیم پیکر تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى 
مورخه 96/9/29 ساعت 11/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پال 57 کدپسى 8165756441 مجتمع 
شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 25297 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) /8/383 
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 961063 خواهان فرشته هژبرى دادخواســتى مبنى بر الزام به انتقال به 
طرفیت على رئیسى و زینب جدیداالســالم تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/10/4 
ساعت 11/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در خیابان سجاد اول خیابان ارباب 
روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م 

الف: 25289 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /8/384 
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 960756 خواهان سعید روزگاریان دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به 
طرفیت کاوه انبش (بهاران) تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 96/10/19 ساعت 9 تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان ســجاد اول خیابان ارباب روبروى مدرسه نیلى پور 
جنب ساختمان صبا پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 13 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 25280 شعبه 13 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /8/385 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103656502664 شــماره پرونده: 9409983653400338 شماره بایگانى 
شعبه: 960064 ابالغ دادخواست و ضمائم به منیژه معلم فرزند محمدباقر خواهان محمود رضا حیدرى 
دادخواستى به طرفیت خوان ده آقاى على میرشفیعیان خواسته خلع ید مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9409983653400338 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان 
فالورجان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/10/19 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اســتان اصفهان- شهرستان 
فالورجان- میدان نماز- خیابان مالصدرا- ساختمان دادگسترى. م الف: 756 شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان /8/474
 احضار

نظر به اینکه در پرونده کالســه 961115 دادیارى 1 متهم على کرم احمدى فرزند احمدقلى به اتهام 
انتقال مال غیر موضوع شــکایت اقاى على میرزایى فرزند قباد مجهول المکان میباشند لذا در اجراى 
ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى 
و بدینوســیله به نامبرده گان ابالغ مى گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهى جهت رسیدگى به اتهام 
خود در شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت 
عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محسوب و 
مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 758 رمضانى- دادیار شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان فالورجان /8/475
فقدان سند مالکیت

 شماره: 1396/12/432185 خانم قدسى شمســى نجف آبادى فرزند یداله بموجب درخواست وارده 
به شماره 961218641487032 مورخ 1396/07/10 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 523/5 واقع در 
قطعه 10 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 310 دفتر 545 امالك ذیل ثبت 126729 
بنام شــهین راهبى نجف آبادى فرزند مرتضى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق سند انتقالى قطعى 
162108 مورخ 1386/02/17 دفترخانه 23 نجف آباد به نامبرده انتقال و سند مالکیت بشماره سریال 
107266 صادر و تحویل و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجائى و 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 تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1396/08/15،م الف:  6548  حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/8/476 
حصر وراثت

على بختیارى داراى شناسنامه شماره 4210510408 به شرح دادخواست به کالسه 344/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى بختیارى بشناسنامه 
1160069387 در تاریخ 1396/07/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- گل انار کرنوکر فرزند نورخدا ش.ش 321 ت.ت 1337 صادره از دورود 
(مادر متوفى) 2- علــى بختیارى فرزنــد راه دار ش.ش 4210510408 ت.ت 1339 صادره از دورود 
(پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقداتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1055 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان  /8/477
حصر وراثت

حنان امینى نوگورانى داراى شناسنامه شــماره 36 به شرح دادخواست به کالسه 346/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهین دخت یزدانى نوگورانى 
بشناسنامه 22 در تاریخ 1392/10/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- حنان امینى نوگورانى فرزند زلفعلــى ش.ش 36 ت.ت 1339 صادره از 
باغبهادران (پسر متوفى) 2- منان امینى فرزند زلفعلى ش.ش 18 ت.ت 1341 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 3- محمد امینى نوگورانى فرزند زلفعلى ش.ش 66 ت.ت 1345 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
4- محسن امینى نوگورانى فرزند زلفعلى ش.ش 13 ت.ت 1349 صادره از باغبهادران (پسر متوفى) 
5- على حســین امینى فرزند زلفعلى ش.ش 2088 ت.ت 1353 صادره از باغبهادران (پسر متوفى) 
6- ســلمان امینى نوگورانى فرزند زلفعلى ش.ش 2148 ت.ت 1356 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
7- اسماعیل امینى فرزند زلفعلى ش.ش 599 ت.ت 1359 صادره از باغبهادران (پسر متوفى) 8- نیره 
امینى نوگورانى فرزند زلفعلى ش.ش 50 ت.ت 1334 صــادره از باغبادران (دختر متوفى) 9- فاطمه 
امینى نوگورانى فرزند زلفعلى ش.ش 1045 ت.ت 1341 صادره از باغبادران (دختر متوفى) 10- سکنیه 
امینى نوگورانى فرزند زلفعلى ش.ش 38 ت.ت 1347 صادره از لنجان (دختر متوفى) 11- زهرا امینى 
نوگورانى فرزند زلفعلى ش.ش 43 ت.ت 1351 صادره از لنجان (دختر متوفى) 12- الهه امینى فرزند 
زلفعلى ش.ش 2154 ت.ت 1355 صادره از باغبهادران (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقداتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 1057 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /8/478
حصر وراثت

خیراله خلیلى نوگورانى داراى شناسنامه شماره 23 به شرح دادخواست به کالسه 343/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فریده خلیلى نوگورانى بشناسنامه 
780 در تاریخ 1396/06/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- ستاره شهابى زاده فرزند على ش.ش 1743586124 ت.ت 1380 صادره از اهواز 
(دختر متوفى) 2- سارا شــهابى زاده فرزند على ش.ش 1744768234 ت.ت 1385  صادره از اهواز 
(دختر متوفى) 3- سکینه بابائیان نوگورانى فرزند خسرو ش.ش 21 ت.ت 1330 صادره از باغبهادران 
(مادر متوفى) 4- خیراله خلیلى نوگورانى فرزند محمدتقى ش.ش 23 ت.ت 1317 صادره از باغبهادران 
(پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقداتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1053 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /8/479
حصر وراثت

آقاى على ابن على فالورجانى داراى شناسنامه شــماره 146 به شرح دادخواست به کالسه 350/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى ابن على 
فالورجانى به شناسنامه 93 در تاریخ 1396/06/31 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است: 1- على ابن على فالورجانى فرزند مصطفى ش.ش 146 ت.ت 1356 
صادره از شهرکرد (پسر متوفى) 2- محمد ابن على فالورجانى فرزند مصطفى ش.ش 920 ت.ت 1358 

صادره از لنجان (پسر متوفى)  3- مجتبى ابن على فالورجانى فرزند مصطفى ش.ش 67 ت.ت 1360 
صادره از لنجان (پسر متوفى)  4- مرتضى ابن على فالورجانى فرزند مصطفى ش.ش 923 ت.ت 1363 
صادره از لنجان (پسر متوفى)  5- اکرم ابن على فالورجانى فرزند مصطفى ش.ش 147 ت.ت 1356 
صادره از شــهرکرد (دختر متوفى)  6- اعظم ابن على فالورجانى فرزند مصطفى ش.ش 304 ت.ت 
1366 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- ماه بانو اسعد سامانى فرزند اسداله ش.ش 197 ت.ت 1331 
صادره از شهرکرد (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1070 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /8/495 
احضار

شماره نامه: 9610113641900909 شماره پرونده: 9609983641900105 شماره بایگانى شعبه: 
960132 متهم هدایت اله حیدرى فرزند محمدمهدى به این وسیله به جنابعالى ابالغ مى گردد آقاى 
حمیدرضا قربانى قلعه میرى فرزند مصطفى شکایتى علیه شما دایر بر تهدید و اراد ضرب و جرح عمدى 
و توهین مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه سوم دادیارى دادســراى عمومى و انقالب لنجان به 
کالسه 960132 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالم و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان 
بودن شما با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت 
یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت 
به طور کامل مطلع شده در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1068 

شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر)/8/496 
ابالغ وقت رسیدگى

دادخواست و ضمائم به آقاى مهران میراحمدى دادخواســتى به مبلغ 24/100/000 ریال به طرفیت 
آقاى ابوالفضل کاظمى که اعالم شــده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 346/96 در شعبه 
هفتم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 
96/9/20  ساعت 4/30 بعدازظهر در جلسه شورا حاضر و در همین خالف با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1066 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /8/497
ابالغ راى

شماره پرونده: 21/96 شماره دادنامه: 451- 96/7/16 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان خواهان: نصرت اله حسینى فرزند کرم اله به نشانى ورنامخواست بلوار ش شاهمرادى ك 
صاحب الزمان پ 62 خوانده: 1- احمد کیانى فرزند نیازعلى 2- مراد قنبرى عدیوى فرزند معصومعلى 
به نشانى مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى نصرت  اله حسینى فرزند کرم اله 
به طرفیت آقاى 1- احمد کیانى فرزند نیازعلى 2- مراد قنبرى عدیوى فرزند معصومعلى مبنى بر الزام 
خواندگان به انتقال امتیاز ســند خط تلفن همراه شماره 09132375620 به مبلغ 2/500/000 ریال با 
احتساب مطلق خسارات دادرسى، شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق مبایعه نامه تلفن 
همراه مذکور و همچنین نامه شماره 244/م/770/58 شرکت مخابرات استان که حکایت از آن دارد که 
خط تلفن همراه مذکور به نام خوانده ردیف دوم مراد قنبرى عدیوى مى باشد خواسته خواهان را محرز 
تشخیص داده لذا مستندا به مواد 198 و 502 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و مواد 10 و 220 و 225 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به 
انتقال امتیاز سند خط تلفن همراه شماره 09132375620 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 176/250 
ریال بابت خسارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى حقوقى لنجان مى باشد و اما در خصوص خوانده ردیف اول آقاى احمد کیانى با توجه 
به اینکه دعوى متوجه ایشان نمى باشد مستنداً به ماده 1089 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون فوق الذکر قرار رد دعوى صادر و اعالم مى 
گردد. قرار صادره حضورى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى حقوقى لنجان مى باشد. م الف: 1065 یوسفى قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان /8/498
احضار

شــماره نامــه 9610113731900693 شــماره پرونــده: 9609983731900664 و 
9609983731900492 شماره بایگانى: 960641، 960914 حسب شکایت آقاى محمدحسن حرى 
فرزند صادق که دراین شعبه ثبت گردیده، وقت رســیدگى پرونده روز شنبه 96/09/18 ساعت 8/30 
صبح تعیین گردیده است. باتوجه به اینکه متهم RUILON HE تبعه کشور چین مجهول المکان 
مى باشد دراجراى ماده 174.ق.آ.د.ك ازطریق نشر این آگهى وقت رسیدگى به وى ابالغ میگردد تا در 
وقت مقرر در شعبه حاضر گردد. بدیهى است عدم حضور نامبرده مانع از تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم 
نیست. ضمناً این آگهى فقط یکبار نشر مى شود و تاریخ نشر آگهى تاریخ ابالغ محسوب مى شود. م الف: 

6559 محمدرضا توکلى-دادستان دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد/ 8/508 

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460358600027 درخواســت:  شــماره 
9609980358600889 شماره بایگانى شــعبه: 960895 نظر به اینکه آقایان 
1- محمدرضا آذرى نجف آبادى 2- مهران توکلى 3- هنگامه تراکم ســامانى 
4- غالمرضا رئیسى به اتهام مشــارکت در انتقال مال غیر {30 صندلى پرواز 
قشــم ایر تهران به اصفهان و بالعکس} و مشــارکت در کالهبردارى به مبلغ 
5857040000 ریال در پرونده کالسه 960895 ب 7، موضوع شکایت شرکت 
جام جم پرواز با وکالت وحید اکبرزاده مفرد، از طرف این بازپرسى تحت تعقیب 
هستند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده 
است. بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار 
آگهى در شعبه 7 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مجتمع شماره 4 اصفهان 
واقع در خ کهندژ مجتمع شماره 4 دادسراى اصفهان، جهت پاسخگویى به اتهام 
خویش حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهى 
اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. هزینه انتشــار بر عهده دادگسترى اصفهان مى 
باشد. م الف: 25253 اسماعیلى- بازپرس شعبه 7 بازپرسى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 4)  /8/378

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460359500133 دادخواســت:  شــماره 
9509980359501736 شــماره بایگانى شــعبه: 951852، 1- پروانه حسن 
پور اله حقى فرزنــد میکاییل 2- مریم میرزائى فرزند محمد موضوع شــکایت 
1- نیما مشگى فرزند علیرضا 2- امیرحسین کثیرى  فرزند على در پرونده شماره 
951852 ب 16 این شعبه به اتهام هر دو کالهبردارى تحت تعقیب قرار دارید. به 
این وسیله براساس ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس 
از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهار نظر مى شود. م الف: 25256 
قرهى بازپرس شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /8/377

ابالغ
نظر به اینکه آقاى شــیرعلى علیخانى فرزند محمدعلى از طرف این دادسرا در 
پرونده کالسه 962003د4 به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب است و ابالغ و 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله 
در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ نشر آگهى در شعبه 4 دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت 
پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شــوند. در صورت عدم حضور پس از یکماه 
از تاریخ نشــر آگهى اقدام قانونى معمول خواهد گردید. م الف: 25322 شعبه 4 

دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان  /8/373

احضار
پرونــده:  شــماره   9610460359500131 درخواســت:  شــماره 
9509980359501465 شــماره بایگانى شعبه: 951569، 1- عرفان تیمورى 
فرزند عبدالکریم 2- اکرم خلیلى فرزند على اصغر  موضوع شکایت احسان عباسى 
فرزند جهانگیر در پرونده شماره 951569 ب 16 این شعبه اتهام هر 2 مشارکت 
در کالهبردارى تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون 
آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در 
این شعبه حاضر شوید. در غین اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع 
رسیدگى و اظهار نظر مى شود. م الف: 25264 قرهى- بازپرس شعبه 16 بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/376



اقتصاداقتصاد 07073080 سال چهاردهمدوشنبه  15 آبان  ماه   1396

مذاکره بین ایران و 
ترکمنستان درمورد قطع گاز 

مدیرعامل شرکت ملى گاز ایران از ادامه مذاکرات 
بین ایران و ترکمنستان درمورد تخلف این کشور در 

بستن شیر گاز روى ایران خبر داد.
حمیدرضا عراقى با اشــاره به اینکه ترکمنستان در 
زمستان سال گذشته شیر گاز خود را روى ایران بست، 
اظهار کرد: مذاکرات با این کشور درمورد این موضوع 
ادامه دارد و ایران هنوز براى شکایت کردن زمان دارد. 
وى افزود:از زمانى که ترکمنســتان شیر گاز خود را 
روى ایران بســت تا زمانى که به این کشــور اعالم 
کردیم مى خواهیم شــکایت کنیم ششماه گذشته و 

فرصت این کشور هنوز تمام نشده است. 

جزئیات ورود 15 فروند 
بوئینگ جدید به ایران

مدیرعامل شــرکت هواپیمایى قشــم ایر، آخرین 
وضعیت مذاکرات این شرکت با هواپیماساز بویینگ 
بــراى ورود 15 فروند هواپیماى جدید بــه ایران را 

تشریح کرد.
محمود شکرآبى اظهارداشــت: بویینگ اعالم کرده 
خود تمام فرآیندهاى مربوط به دریافت مجوز در حوزه 
فروش هواپیما و کلیه برنامه هاى آموزشى و پشتیبانى 
را پیگیرى مى کند و از این ر،و ما منتظر نهایى شدن 

این مرحله از کار خواهیم بود.

بودجه 97، نوزدهم آذر 
تقدیم مجلس مى شود

سخنگوى هیئت رئیسه مجلس شــوراى اسالمى 
گفت:الیحه بودجه سال97 ، 19 آذر تقدیم مجلس 

خواهد شد.
بهروز نعمتى اظهار داشــت: طبق هماهنگى هاى 
صورت گرفته با دولت، الیحه بودجه کل کشور سال 
97 در جلسه علنى روز یکشنبه 19 آذر مجلس تقدیم 

مجلس شوراى اسالمى خواهد شد.

 توقیف تجهیزات واى فاى ایران 
توسط عراقى ها

وزیــر ارتباطات و فنــاورى اطالعــات گفت: عدم 
برقرارى واى فاى در مسیر نجف به کربال، به دلیل 
عدم مجوز از سوى هیئت اتصاالت عراقى است، نه 

خلف وعده ما. 
محمد جواد آذرى جهرمى بیان داشت: براى برقرارى 
سرویس واى فاى در مســیر نجف به کربال تالش 
زیادى صورت گرفت و متاســفانه هیئت اتصاالت 
عراقى به رغم تعهــدات وزارت ارتباطات عراق در 
این موضوع، مجــوز الزم را صادر نکــرد و با وجود 
پیگیرى ها،تجهیزات واى فاى توسط مراکز امنیتى 

عراق توقیف گردید. 

ادامه حاشیه 
قیمت بازار خودرو  

محدودیــت عرضه خودروهــاى داخلى از ســوى 
شرکت هاى خودروساز، همچنان اختالف قیمت بازار 
و کارخانه را به همراه دارد، به طورى که این اختالف 
قیمت در مورد پژو 207 اتوماتیک به پنج میلیون و 400 
هزار تومان و در مورد پــژو 2008 درحدود 20 میلیون 
تومان است.این اختالف قیمت در مورد ساندرو استپ 

وى به حدود هفت میلیون تومان مى رسد.

دست خالى خودروسازان 
ایرانى از بازار افغانستان

رئیس میز افغانستان در ســازمان توسعه تجارت با 
تاکید بر لزوم توجه به بازار افغانستان به عنوان بازارى 
ماندگار اظهار داشت: در حال حاضر سهم ایران از بازار 

خودروى این کشور صفر است. 
محمد مهدى جوانمرد افزود: هم اکنون بیش از 95 
در صد بازار خودروى افغانستان در دست تویوتا قر ار 
دارد و در چنین شرایط،ى تولیدکنندگان خودروى ما 

امکانى براى رقابت نخواهند داشت. 

ویترین

مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــى تولیــد برق 
نیروگاه هاى حرارتى گفت: با وارد شدن سه هزار مگاوات 
نیروگاه حرارتى به مدار برق کشــور، ظرفیت نیروگاهى 

کشور از مرز 80 هزار مگاوات فراتر مى رود.
محسن طرزطلب، با بیان این مطلب که برنامه هاى تأمین 
برق پیک سال آینده در دستور کار قرار دارد، افزود: تا پیک 
تابستان سال آینده سه هزار مگاوات نیروگاه برق حرارتى 
وارد مدار مى شود و با وارد شدن سه هزار مگاوات نیروگاه 
حرارتى به مدار برق کشور، ظرفیت نیروگاهى کشور از 

مرز 80 هزار مگاوات فراتر مى رود.
وى با بیان اینکــه تجهیزات تولید برق کشــور در حد 

اســتاندارد جهانى و قابل رقابت با محصوالت خارجى 
است، افزود: توربین هاى بخارى و گازى ساخت داخل 
با توربین هاى ساخت شرکت هاى اروپایى قابل رقابت 

است. 
وى ادامه داد:یکى از طرح هایى که در سالجارى به نتیجه 
رسیده است، ارتقاى توربین هاى گازى کالس E بود که 
باعث افزایش ظرفیت و راندمان این محصول شده است.

این مقام مســئول افزود: ایران این طرح را با استفاده از 
دانش بومى عملیاتى کرده که در این خصوص موفق بوده 
است و تالش مى کنیم تا راندمان نیروگاه هاى مورد نیاز 

را با استفاده ازاین طرح ارتقا دهیم.

معاون بازسازى ومسکن روســتایى بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى گفت: افراد ساکن در شهرها، در صورت بازگشت به 

روستا از تسهیالتى با سود کم بهره مند مى شوند.
عزیز ا...مهدیان درباره بازگشت افرادى که از روستا به شهر 
مهاجرت کرده اند، گفت: افرادى که مى خواهند به روستا 
بازگردند، به آنها براى ساخت واحدهاى روستایى تسهیالت 
پرداخت مى شود.وى گفت: اگر زمینى براى ساخت خانه 
نداشته باشند، زمین به قیمت تمام شده در اختیار آنها قرار 
مى گیرد؛ خوشبختانه در طول این چند سال، تعداد زیادى به 
روستاها بازگشتند و خانه ساختند.وى درباره ارائه تسهیالت 
به خانواده هایى که جزو محرومین روســتا هستند، گفت: 

براى این خانوارها، تســهیالت پرداخت مى شود و جایى 
که روســتاییان آورده ندارند، بنیاد مسکن با کمک حساب 
100 به آنها کمک مى کند و عالوه بر تســهیالت، کمک 
بالعوض هم پرداخت مى کنیم .وى افزود: براى کسانى که
 نتوانســته اند واحدهاى مســکونى خود را تکمیل کنند 
و خانواده هایى کــه داراى دو معلول هســتند، عالوه بر 
تســهیالت 18 میلیون تومانى، کمک بالعوض پرداخت 
مى کنیم .وى ادامه داد : همچنین روستائیانى که به دلیل 
مشــکالت اقتصادى پاى کار نمى آیند، مى توانند اقدام 
کنند و ما کمک مى کنیم و حتى هزینه آوار بردارى را تامین 

مى کنیم.

ارائه تسهیالت ساخت مسکن 
براى بازگشت به روستا

افزایش3000مگاواتى 
ظرفیت نیروگاه ها

رئیس کانون کاریابى هاى کشــور با اشــاره به فعالیت 
غیرمجاز 95 درصد از کاریابى هاى مجازى، از ورود وزارت 
تعاون و پلیس فتا براى توقف فعالیــت این کاریابى ها 

خبرداد.
بابک هاشــمى پــور دربــاره فعالیــت کاریابى هاى 
مجــازى در کشــور گفــت: طى چنــد ســال اخیر 
در کنــار کاریابى هــاى فعــال در ســطح شــهر، 
کاریابى هــاى مجازى نیز بــه تدریج فعالیــت خود را 
آغاز کردند.وى با اشاره به رشد کاریابى هاى مجازى طى 
چند سال گذشته افزود: متاســفانه غالب این کاریابى ها 

به صورت غیر مجاز در فضاى مجازى در قالب ســایت، 
گروه ها و کانال هاى تلگرامى فعالیت مى کنند و بر اساس 
برآوردهاى انجام شده، 95 درصد از این کاریابى ها غیر 

مجاز هستند.
رئیس کانون کاریابى هاى کشور ضمن هشدار به جوانان 
مراجعه کننده به کاریابى هاى مجــازى، از ورود وزارت 
تعاون به این موضــوع خبرداد و گفت: هفته گذشــته 
جلســه اى با حضور قائم مقام وزیر کار و دستگاه هاى 
مســئول در حوزه برخورد بــا جرائم ســایبرى برگزار 
شد.هاشــمى پور ادامه داد: در همین راســتا قرار است 

سایت ها، گروه ها و کانال هاى مرتبط با کاریابى  در فضاى 
مجازى شناسایى و با دستور دادستانى، فعالیت آنها نیز 
متوقف شــود.وى درباره کاریابى هاى سطح کشور نیز 
گفت: این موضوع براى کاریابى هاى سطح شهر نیز صدق 
مى کند و کاریابى هاى غیر مجاز بسیارى در کشور فعالیت 
مى کنند،هر چند گستردگى فعالیت غیر مجاز کاریابى هاى 
سطح شــهرها به اندازه کاریابى هاى مجازى نیست، اما 
متقاضیان باید از طریق سایت وزارت تعاون، کاریابى هاى 
مجاز داخلى و خارجى را استعالم کنند تا مبادا با مشکل 

مواجه شوند.

95درصد کاریابى هاى مجازى، غیرقانونى هستند
ورود وزارت تعاون و پلیس فتا

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزى 
و کابینت غیر چوبى گفت: بازار کابینت سازان درحدود 

چهار سالى است که در وضعیت کساد قرار گرفته است.
جعفرى اظهارداشت: بخش زیادى از کسبه و فعاالن بازار 
بیکار بوده و برخى دیگرهم واحدهایشان را تعطیل کرده 
اند.وى ادامه داد: وضعیت بازار به شدت در شرایط رکود 
قرار گرفته و تاکنون اقدامى از سوى سازمان هاى ذیربط 
صورت نگرفته اســت.وى در این خصوص بیان داشت: 
کاهش ساخت و ساز در سطح شهر، تاثیر مستقیم بر بازار 
سازندگان و فروشندگان کابینت هاى غیر چوبى داشت به 
طورى که همزمان با حاکم شدن رکود بر بازار ساختمان 
سازى، صنف سازندگان و فروشــندگان کابینت هاى 
فلزى در وضعیت کساد قرار گرفته اند.این مقام مسئول 
بابیان اینکه عمده تولیــدات داخلى در بازارهاى اطراف 
کشور به فروش مى رسد، تصریح کرد: کیفیت و پتانسیل 
الزم براى حضور تولیدات داخلى در کشورهاى اروپایى 
وجود دارد، حتى برخى از کابینــت هاى تولیدى افراد با

 نمونه هاى آلمانى رقابت مى کند، اما به موجب باال بودن 
هزینه هاى تولید، مالیات، بیمه، بانک، تولیدکنندگان توان 
رقابت با کاالهاى خارجى را نداشته که در صورت حمایت 
و توجه مسئوالن، شرایط براى صادرکردن نمونه هاى 

داخلى بوجود خواهد آمد.
جعفرى با بیــان اینکه روند دریافت مالیات از کســبه و 
تولیدکنندگان، عرصه را بر آنها تنگ کرده است، اظهار 
داشت: نامه هاى متعددى به اتاق اصناف مبنى بر مشکل 
مالیات ارسال شــده اما هنوز اتاق اصناف قدرت الزم را 
دراین خصوص نداشته و هم اکنون با افزایش شدت رکود 
حاکم بر بازار، وضعیت مالیات هــم روندى صعودى به 
خود گرفته است.رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
مصنوعات فلزى و کابینت هاى غیر چوبى ادامه داد: بیش 
از 40 درصد تولیدکنندگان و فروشــندگان این صنف از 
گردونه تولید و عرضه خارج شده و واحدهایشان را تعطیل 
کرده اند و تعداد باقیمانده، هم اکنون با کمتر از 60 درصد 

ظرفیت به تولید مى پردازند.

تعطیلى 40 درصد کابینت سازان 
 مالیات، نفس سازندگان کابینت را گرفت

معاون وزیرتعــاون، کار و رفاه اجتماعــى درباره اجراى 
ســلیقه اى قوانین مربوط به بانوان شــاغل گفت: تمام 
دســتگاه هاى دولتى و کارفرمایان در بخش خصوصى 

مکلف به اجراى این قوانین هستند.
جمشــید تقى زاده در پاسخ به ســوالى مبنى بر اجراى 
سلیقه اى قوانین مربوط به بانوان شاغل از جمله کاهش 
ساعت کار بانوان داراى شرایط خاص، گفت: قطعا وظیفه 
ما ایجاد امنیت شغلى براى کارگران و امنیت اقتصادى 
براى کارفرمایان است و در این زمینه همه دستگاه ها و 

کارفرمایان مکلف هستند.

  بر اســاس این گزارش، طبق«قانون کاهش ســاعت 
کار بانوان داراى شرایط خاص»، بانوان مشمول اجراى 
طرح مى توانند با هماهنگى بخش مربوطه در سازمان، 
دستگاه یا شرکت خو،د هر روز یک ساعت زودتر از سایر 
شاغالن، محل کار خود را ترك کنند یا اینکه یک ساعت 
دیرتر در محل کار خود حاضر شــوند که ظاهرا برخى 
کارفرمایان بخش خصوصى با تفســیر از تبصره 7 این 
قانون، از اجراى آن امتناع مى کنند.وى در این خصوص، 
خطاب به کارفرمایانى که از اجراى ایــن قانون امتناع
 مى کنند، گفت: تمام کارفرمایان اعم از بخش خصوصى 

و دولتى ملزم به اجراى این قانون هســتند و در صورتى 
که از اجــراى آن ســرباز زنند، قطعا برخــورد خواهیم 

کرد.
معاون امور مجلــس و حقوقى وزیرتعــاون همچنین 
درباره آخریــن وضعیت اجراى قانون «برداشــت 1/5 
میلیارد دالر از صندوق توسعه ملى براى اشتغال» گفت: 
مراحل بررســى و  تخصیص این اعتبــار به خوبى طى 
شده و سازمان برنامه و بودجه نیز در حال بررسى بیشتر 
مراحل تخصیص بودجه اشتغال به بخش هاى مخلتف 

است. 

الزام کارفرمایان به اجراى قوانین مرتبط با بانوان شاغل

روابط عمومى صندوق بازنشستگى کشورى اعالم کرد: 
بازنشستگان کشورى برنده قرعه کشى خرید خودروى 
قســطى، باید پیش از مراجعه به نمایندگى هاى مجاز 
ایران خودرو، برگه معرفى نامه خود را از سایت صندوق 
بازنشســتگى کشــورى پرینت بگیرند.بازنشستگان 
کشورى برنده قرعه کشــى خرید خودروى قسطى از 
امروز تــا 27 آبان باید به نمایندگى هــاى مجاز ایران 
خودرو مراجعه کنند، به همراه داشتن برگه پرینت شده 

معرفى نامه از سایت صندوق الزامى است.

از امروز، ارائه معرفینامه براى خرید خودرو

بازار وسایل گرمایشــى با شروع فصل سرما نسبتا رونق 
گرفته است که در این میان محصوالت ایرانى و خارجى 

هر کدام مشتریان خاص خود را دارند.
 اما محصوالت ایرانى به دلیل کیفیت باال، ارائه خدمات 
پس از فروش و همچنین قیمت مناسب تر، امکان رقابت 
خوبى با برندهاى خارجى دارند و بیشــتر مشــتریان را 

جذب کرده اند.
بر اساس گفته فروشندگان بخارى و رادیاتور، برندهاى 
ایرانى توانســته اند با برندهاى خارجى رقابت کنند و در 

بازار از تقاضاى نسبتا مناسبى برخوردار شوند.
به گفته آن ها، کیفیت برندهاى ایرانى دســت کمى از 
برندهاى خارجى ندارد و این در حالى اســت که قیمت 
محصول ایرانى در مقایسه با برندهاى خارجى ارزان تر 
است؛ از ســوى دیگر نیز خدمات پس از فروش خوبى 
هم دارند.  بخارى ها در بازار رنج قیمتى متفاوتى بسته به 
تجهیزات، رده انرژى و میزان کالرى مصرف و ... دارند. 
مشاهدات از بازار بخارى نشان مى دهد که قیمت انواع 
بخارى رنج قیمتى از حدود 200 هزار تا 700 هزار تومان 
دارد. به عنوان نمونه بخارى گازى دودکش دار با تغذیه 
گاز طبیعى و هشــت هزار کالرى در ساعت، 335 هزار 

تومان فروخته مى شود.
بخارى گازى ســاده با رده انرژى D، دودکش دار 315 

هزار تومان عرضه مى شود.
 بخــارى گازى بــدون دودکــش 280 هــزار تومان 
و بخــارى گازى بــا دودکش با هشــت هــزار و 100 
کیلو کالــرى در ســاعت 615 هــزار تومــان قیمت

 دارد. 

همچنین بخــارى بدون دودکش کپســولى 270 هزار 
تومان فروخته مى شــود. بخارى گازى دودکش دار با 
شش هزار و 500 کیلو کالرى بر ساعت 340 هزار تومان 

در بازار عرضه مى شود.
بخارى گازى با طراحى شــومینه، دودکش دار و با پنج 
هزار و 900کیلو کالرى بر ســاعت 470 هــزار تومان 

قیمت دارد. بخارى بــدون دودکش دیوارى نیز با هفت 
هزار کیلوکالرى بر ســاعت 250 هــزار تومان عرضه

 مى شود.

***
در بــازار رادیاتــور نیــز برندهــاى ایرانــى از جایگاه 
خوبــى برخــوردار هســتند و بــه طــور متوســط 
هــر پــره بیــن 20 تــا 25 هــزار تومــان قیمــت

 دارند.
 این در حالى اســت کــه در میان برندهــاى خارجى، 
محصوالت کشــور ایتالیا در بازار قابل توجه اســت که 
به طور متوســط هر پــره آن 36 هزار تومــان فروخته

 مى شود.
***

در زمینه پکیج ها هم شرکت هاى ایرانى پیشتاز هستند. 
قیمت پکیج هاى ایرانى از یک میلیون و 600 هزار تومان 
شروع مى شــود و به یک میلیون و 900 هزار تومان هم 
مى رسد که بیشتر این پکیج ها براى خانه هاى 60 تا 120 

مترى مناسب هستند. 
پکیج هاى خارجى نیــز که عمدتا در اختیــار برندهاى 
ایتالیایــى اســت، بــا میانگیــن قیمتــى دو میلیون 
و 700 هــزار تومــان در اختیــار متقاضیــان قــرار 

مى گیرد.
***

به گفتــه تعــدادى از فروشــندگان بــازار رادیاتور و 
پکیج، اقبال مردم به ســوى کاالهــاى ایرانى در این 
بازار بیشــتر از کاالهاى خارجى اســت و با وجود آنکه 
پکیج هــا و رادیاتورهــاى خارجى از کیفیــت بهترى 
برخوردارنــد، پکیج ها و رادیاتورهــاى ایرانى با قیمتى 
پایین تــر مى تواند جوابگوى نیاز مردم و خانه هایشــان

 باشد.

هر کس هر چیزى دستش هست زمین بگذارد و حداقل این تیتر را بخواند

بازار وسایل گرمایشى در قبضه برندهاى ایرانى
باالخره یک بازار را هم ما به چنگ خود در آوردیم
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اى مــردم! وفــا همراه راســتى اســت کــه ســپرى محکم تر و 
نگهدارنده تر از آن ســراغ ندارم. آنکس که از بازگشــت خود 
به قیامت آگاه باشد خیانت و نیرنگ ندارد. چه بسا شخصى تمام 
پیشامدهاى آینده را مى داند و راه هاى مکر و حیله را مى شناسد 
ولى امر و نهى پروردگار مانع اوست و با اینکه قدرت انجام آن 

موال على (ع)را دارد آن را به روشنى رها مى سازد.
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2 ستاره سرخسرخ در راه اصفهان در راه اصفهان

 رحمتى 
یا رحمان  
شاید در 
سپاهان

13

در هفته چقدر عسل 
بخوریم؟

یـک پالس  یـک پالس  
و این همه غوغاو این همه غوغا

15
11

لیال حاتمى و 

بهرام رادان در 

«سوءتفاهم»

ان استان اصفهان ف تانا تقل مستقلا ه  روزنامه ejahan.netejahanزنا net

لیال حاتمى
بهرام رادان
م««««««««««««««««««««««««««««««سوءتفاهم

10

رچچچ چ ر
بخوریم؟ییمیم

11
14

کالهبردارى کالهبردارى 
تلفنى تلفنى 

از از 7070 نفر نفر

آگهى مزایده( نوبت دوم)

سید رسول داودى- شهردار زیار

با توجه به مصوبه شــماره 5/8 ش/96 مورخ 96/07/05 شــوراى 
اسالمى، شهردارى زیار در نظر دارد تعداد 1 پالك با کاربرى مسکونى 
جمعاً به مساحت 234/81 مترمربع واقع در خیابان بسیج با شرا یط 
مندرج در آگهى مزایده شماره 96/2694 مورخ 96/07/25 اقدام 
نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت شرکت در مزایده 
حداکثر تا مورخ 96/08/07 به دبیرخانه شهردارى مراجعه و نسبت 

به اخذ فرم آگهى اقدام نماید. 

اعتماد هیئت محترم وزیران به جنابعالى براى اینکه نماینده عالى آن دستگاه 
خدمتگزار در استان اصفهان باشید، بر افتخارات و شایستگى هاى جنابعالى 
در طول سال ها انجام وظیفه در نظام مقدس جمهورى اسالمى افزوده است. با 
کمال مسرت، انتصاب بجا و شایسته  شما را که از سرمایه هاى ارزشمند ایران 
اسالمى مى باشــید تبریک و تهنیت عرض نموده و ازدر گاه ایزد منان توفیق 
خدمتگزارى بیشتر در جهت رشد و شکوفایى هرچه بیشتر استان اصفهان را 

مسالت مى نماییم.
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهردهق

جناب آقاى دکتر محسن مهرعلیزاده
استاندار محترم اصفهان
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همه هنرپیشه هاى زن که در جشنواره فیلم فجر 
شانس برنده شدن دارند

سیمرغ روى شانه 
کدام بازیگر زن 

مى نشیند؟

النازشاکردوست (2 فیلم)
الناز شاکردوســت تاکنون موفق به کسب سیمرغ بلورین 
جشنواره فیلم فجر نشــده و بیشــتر به دلیل بازى در آثار 
تجارى سینما شناخته شده است. سال گذشته وى با بازى 
در فیلم «خفه گى» ساخته فریدون جیرانى توانست نظرات 
منفى منتقدین و رســانه ها را کمرنگ تر کند و تالش خود 
براى تغییر در راه بازیگرى را به نمایش بگذارد.شاکردوست 
امســال با دو فیلم، راهى جشــنواره فیلم فجر خواهد شد. 
وى در ابتدا جزو اولیــن بازیگران قطعى فیلم ســینمایى

«سراسر شــب» به کارگردانى فرزاد مؤتمن شناخته شد تا 
براى بازى در این فیلم شانس کسب سیمرغ را داشته باشد. 
وى به تازگى در فیلم «دو طبقه روى پیلوت» نیز به ایفاى 
نقش پرداخته و اگر این فیلم هم که ابراهیم ابراهیمیان آن 
را کارگردانى کرده به فجر برسد وى امسال دو فیلم قطعى 

در جشنواره دارد.

سى و ششمین جشنواره فیلم فجر امسال با دبیرى ابراهیم داروغه زاده و تغییرات بسیار زیادى در بخش 
مدیریت بهمن ماه امسال آغاز به کار خواهد کرد. همواره با نزدیک شدن به اواخر تابستان و اوایل پاییز 

فیلمسازان تولید آثار سینمایى خود را کلید زده و بازیگران نیز به انتخاب آثار و ایفاى نقش مى پردازند.
ســیمرغ بلورین بازیگرى همواره در میان عالقه مندان به جشنواره مهمترین سیمرغ محسوب شده و 

طرفداران هر بازیگر را به جوش و خروش مى آورد.
نام هایى همچون ثریا قاسمى، هدیه تهرانى، هانیه توسلى، رؤیا تیموریان، شبنم مقدمى، لیال حاتمى، مریال 
زارعى، هنگامه قاضیانى، پریناز ایزدیار، شبنم مقدمى، آزیتا حاجیان و سحر دولتشاهى از جمله بازیگرانى 
هستند که طى سال هاى گذشته در جشنواره خوش درخشــیده و توانسته اند به کسب سیمرغ بلورین 

نزدیک شده و گاهى آن را به دست بیاورند.
به همین مناسبت خبرگزارى میزان، به بررســى حضور برخى از بازیگران زن سینما پرداخته که در آثار 
متقاضى براى حضور در فجر اعالم آمادگى کرده اند. این در حالى است که فیلمسازان این روزها با شدت 
و تالش آثار خود را براى حضور درجشــنواره فجر 36 آماده مى کنند و احتمال افزایش تعداد فیلم هاى 

بازیگران مرد و زن سینما وجود خواهد داشت.

هدیه تهرانى (یک فیلم)
هدیه تهرانى به عنوان یکــى از کم کار ترین بازیگران زن 
این روزهاى سینما شــناخته مى شود. وى سال گذشته دو 
فیلم «اسرافیل» و «بدون تاریخ بدون امضا» را در جشنواره 
داشت اما نتوانست موفقیت چندانى را به دست بیاورد. وى 
این روزها کم کارتر از سابق شده و بیش از فعالیت در سینما 
در فعالیت هاى محیط زیســت مشغول به کار است. با این 
حال تهرانى امسال با یک فیلم شانس حضور در جشنواره و 

کسب سیمرغ را براى خود متصور مى شود.
تهرانى به تازگى براى بازى در فیلم «واسطه» به کارگردانى 
آرش الهوتى پذیرفته تا عالوه بر همبازى شدن با هادى 

حجازى فر حداقل یک فیلم در جشنواره داشته باشد.

پریناز ایزدیار (2 فیلم)
پریناز ایزدیار از چهره هاى نو ظهور سینماى ایران است. وى پس از 
موفقیت در سریال «زمانه» به سرعت پله هاى ترقى را طى کرد تا 
توانست براى بازى در فیلم «ابد و یک روز» ساخته سعید روستایى 
ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را به خانه ببرد. سال 
گذشــته ایزدیار نمایش تقریبًا تکرارى و نامید کننده اى را در فجر 
داشت و بازى در دو فیلم «تابستان داغ» و «ویالیى ها» نتوانست 
رضایت مخاطبان را به همراه داشته باشد. امسال ایزدیار با دو فیلمى 
که در جشــنواره دارد مى تواند دوباره به دریافت معتبرترین جایزه 
سینمایى کشور امیدوار باشد. وى با دو فیلم «مقیمان ناکجا» ساخته 
شهاب حسینى و همچنین فیلم «خوك» به کارگردانى مانى حقیقى 

راهى سى و ششمین جشنواره فیلم فجر خواهد شد.

لیال حاتمى (2 فیلم)
لیال حاتمى یکى از پر افتخارترین بازیگران ادوار مختلف جشنواره فیلم فجر بوده و تاکنون با ده 
بار نامزد شدن براى سیمرغ و همچنین دو بار برنده شدن یکى از رکوردداران محسوب مى شود. 
وى با کسب چندین جایزه از جشنواره هاى داخلى و خارجى یکى از موفق ترین بازیگران ایرانى 

از لحاظ تعداد جوایز دریافتى است.
حاتمى امسال با دو فیلم مطرح راهى جشنواره شــده و مى تواند یکى از اصلى ترین گزینه هاى 
سیمرغ لقب بگیرد. وى در فیلم «حکایت دریا» به کارگردانى بهمن فرمان آرا نقشى اصلى داشته 

و همچنین در فیلم دوم پیمان معادى با نام «بمب» نقش اول زن را بازى مى کند.

سارا بهرامى (2 فیلم)
سارا بهرامى بدون شک استعداد سال گذشته جشنواره بود و با اینکه نتوانست در برابر لیال حاتمى 
و مریال زارعى سیمرغ بلورین جشنواره ســى و پنجم را به خانه ببرد اما با بازى در فیلم متفاوت 

«ایتالیا ایتالیا» نظر مثبت اکثر تماشاگران و منتقدین را به همراه خود دید.
وى امسال در دو فیلم به جشــنواره خواهد آمد تا براى دفاع از نامزدى سیمرغ بلورین و یا حتى 
کسب آن بجنگد. بهرامى در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر با دو اثر «دارکوب» ساخته بهروز 

شعیبى و «هزار پا» ساخته ابوالحسن داودى حاضر خواهد بود.

بازیگر ترکیه اى حضور در فیلم سینمایى «جن زیبا» و ایفاى نقش یک زن ایرانى را در این کار تجربه اى 
متفاوت دانست.

 «نورگل یشیل چاى» در این فیلم نقش زنى را باز مى کند که بعد از یک حادثه توانایى صحبت کردن را 
از دست مى دهد. او که از دو هفته قبل در ایران به سرمى برد جزئیاتى را درباره نقش «دالرام» در فیلم 

«جن زیبا» بیان کرد.
او با اشاره به اینکه حضور در این نقش براى او تجربه اى تازه بوده است، گفت: «عادت به چادر 

سرکردن برایم سخت بود، اما نسبت به روزهاى نخستین االن خیلى بهتر هستم در این زمینه. 
در اینجا همکارانم به من مى گویند چادر خیلى به من مى آید. خودم هم حس مى کنم چادر به 

من مى آید و زیبایى اسرار آمیزى مى دهد، زیبایى اسرارآمیز سینماى ایران همین نیست؟»
او و گروه «جن زیبا» شب کار هستند و او در مورد شرایط کار در اصفهان گفت: «اغلب 
شب ها تا صبح بیدار هستیم و این یادآور سبک کارهاى کالسیک فیلم هاى سینمایى 

است. بسیار عالقه مند هستم فرصتى به دست بیاورم و شهر اصفهان را بگردم.»
او همچنین در مورد کار در سینماى ایران گفت: «بازى در نقش یک ایرانى در فیلمى 
ایرانى کار دشوارى است. اما ایرانى ها بسیار مهمان نواز هستند و درك باالیى دارند 

و تسلط آنان به کار حرفه اى شان بسیار باالست.»
فیلم «جن زیبا» نمایش دهنده عشق، حس مادرى، تنهایى و اسرار زندگى با لحن 

کمدى سیاه است.
گرد هم آمدن دوســتداران یشــیل چاى در اصفهان هر از گاهــى موجب بروز 

مشکالتى براى ادامه فیلمبردارى شده است.

دانى احمدرضا معتمدى نشان از حضور 
سوء تفاهم» به کارگر

ها از فیلم سینمایى «
تازه ترین خبر

دارد. این فیلم که محصول مؤسسه اوج 
ــینما در این پروژه 

ى از بازیگران سرشناس س
جمع

محسوب مى شود، اثرى پربازیگر محسوب مى شــود و خبرهاى منتشر شده حکایت از 

 و همچنین اکبر عبدى در 
 رادان، لیال حاتمى، صابر ابر

ناز طباطبایى، بهرام
حضور ط

این فیلم دارد.

حنه نیز کیوان مقدم 
ن از میان عوامل پشت ص

همچنی

وژه همراهى خواهد 
به عنوان طراح صحنه با این پر

زدهمین جشن خانه 
قدم شهریورماه در نو

کرد. م

خار بهترین طراحى 
ســینما تندیس و دیپلم افت

ى «فروشنده» دریافت 
صحنه را براى فیلم اسکار

در «فروشنده» مورد 
کرد. طراحى صحنه مقدم 

ان خارجى از جمله 
ه و تحســین منتقد

توج

الیوود ریپورتر قرار 
«دبورا یانگ» منتقد ه

گرفت.

ر نیز مدیر فیلمبردارى این 
پیمان شادمان ف

فیلم سینمایى است.

تماعــى دارد به زودى 
یلم کــه موضوع اج

این ف

ش در سى و ششمین 
کلید مى خورد و براى نمای

م فجر آماده مى شود. 
جشنواره ملى فیل

برنامه «صحنه گران» که هر هفته به پخش آثار یک بازیگر اختصاص دارد، این هفته در حال مرور فیلم هاى پرویز 
پرستویى در شبکه نمایش است.

تا کنون فیلم هاى سینمایى «شوخى» و  «آدم برفى» از این شبکه پخش شده و امشب هم «بادیگارد» به کارگردانى 
ابراهیم حاتمى کیا پخش مى شود. همچنین فیلم سینمایى «بید مجنون» به کارگردانى مجید مجیدى فردا سه شنبه 

(16 آبان ماه) به روى آنتن مى رود.
فیلم هاى «من و زیبا» به کارگردانى فریدون حسن پور و «موج مرده» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا  نیز  چهارشنبه 

( 17 آبان ماه) و پنج شنبه (18 آبان ماه) ساعت 21 از شبکه نمایش پخش مى شوند.
همچنین فیلم سینمایى «امروز» به کارگردانى رضا میرکریمى جمعه ( 19 آبان ماه) ساعت 21 به روى آنتن شبکه 

نمایش مى رود.  
این فیلم هاى سینمایى هر شب ساعت 21 از شبکه نمایش به روى آنتن مى روند و تکرار آنها روز بعد ساعت 

15 خواهد بود.

صحبت هاى صریح بازیگر معروف ترك
درباره سینماى ایران و «جن زیبا»

زهازه ترین خبره تت
ججمعى از باز
محسوب
حضور
این

ب
کردر
ســینما
صحنه را براى
کرد. طراحى ص
توجه و تحســ
«دبورا یانگ»

گرفت.
پیمان شادمان
فیلم سینمایى
این فیلم کــ
کلید مى خورد و
ره ملى فیلم فجر آماد

جشنوا

دانى احمدرضا معتمدى نشان از حضضور
سوء تفاهم» به کارگر

ى «

اه اوج  دارد. این فیلم که محصول مؤسسه
ــینما در این پروژه 

س س

ربازیگر محسوب مى شــود و خبرهاى منتشر شده حکایتیت از 

 و همچنین اکبر عبدىى در 
 رادان، لیال حاتمى، صابر ابر

 بهرام

حنه نیز کیوان مقدم 
 عوامل پشت ص

وژه همراهى خواهد 
انپر خ همراه ه با این پروژه

صحن

زدهمین جشن خانه 
اه در نو

خار بهترین طراحى 
افت

فروشنده» دریافت 
فروشنده» مورد 

از جمله  جى
یپورتر قرار 

مبردارى این 

عــى دارد به زودى 
 سى و ششمین 

این
15 خواهدبو

 بهرام رادان 
لیال حاتمى و

در «سوءتفاهم»

آثار پرویز پرستویى را در شبکه نمایش دنبال کنید 
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88 ماده غذایى خون ساز براى درمان کم خونى ماده غذایى خون ساز براى درمان کم خونى
«کم خونى» یا «آنمى» یکى از شــایع ترین اختالالت 
در خون اســت و زنان را بیش از مردان درگیر مى کند. 
شایع ترین علل کم خونى، کمبود آهن، کمبود ویتامین 
B12 و کمبود اسید فولیک است. دالیل دیگرى از قبیل 
شیردهى، باال رفتن سن، اختالالت ارثى و... نیز در بروز 

این اختالل مؤثر هستند.
یک رژیم سالم در افراد مبتال به کم خونى بسیار حیاتى 
است. اگر مبتال به این عارضه هستید، باید غذاهاى غنى 

از ویتامینC، اسید فولیک و آهن را مصرف کنید.

غذاهاى دریایى:  اکثر غذاهاى دریایى سرشار از 
آهن هســتند. ماهى هاى چرب از قبیل ماهى قزل آال، 
ماهى تن و ... نیز همین خاصیت را دارند. براى کمک به 
پیشــگیرى از کم خونــى، غذاهاى دریایــى از جمله

 ماهى هاى چرب را هفته اى سه بار میل کنید.

هلو خشک، آلو و کشمش: این لیست بسیار 
خوشمزه منبع غنى از آهن اســت. هر 100 گرم هلوى 
خشک شده، شش میلى گرم آهن دارد. این لیست را به 
سادگى وارد رژیم غذایى خود از جمله میان وعده ها کنید.

جوى دو سر: یک فنجان بلغور جوى دو سر شامل 
ویتامین هاى گروه B از جمله ویتامین B12 است که 
مى تواند براى مبتالیان به کم خونى ناشى از این ویتامین 

مفید باشد.
عسل:  این ماده طبیعى بسیار مؤثر و حیاتى است. 
مصرف روزى 100 میلى گرم عســل، 0/42 میلى گرم 
آهن مورد نیاز بــدن را تأمین مى کنــد. منیزیم و مس 
موجود در عسل نیز مى تواند میزان گلبول هاى قرمز بدن 

را افزایش دهد.

گوجه فرنگى:  ویتامیــن C موجود در آن براى 
 Cافراد مبتال به کم خونى بســیار مفید است. ویتامین
جذب آهن در بدن را افزایش مى دهد. گوجه فرنگى غنى 
از ویتامین E و بتاکاروتن براى تقویت سالمت پوست و 
مو نیز هســت. براى افزایش جذب آهن در بدن، روزانه 

یک یا دو عدد گوجه فرنگى بخورید.

کره بادام زمینى: بادام زمینى 
یکى از منابع غنى از ویتامینEاست که 

آنتى اکسیدانى قدرتمند بوده و 
خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى 
عروقى و ســرطان را به میزان 
چشــمگیرى کاهش مى  دهد. 

همچنین بــادام زمینى مقدار 
زیادى آهــن دارد که 
براى بهبود و اصالح 

عملکرد گلبول  هاى قرمز خون بســیار مفید و ضرورى 
است. 

تخم مرغ:  سرشار از پروتئین و غنى از ویتامین ها 
و آنتى اکسیدان هایى است که براى مقابله با کم خونى 

مفید هستند.

اسفناج:  این سبزى تیره رنگ محبوب، بهترین 
گزینه غذایــى گیاهى براى مبارزه با کم خونى اســت. 
 C، ویتامین هاى ،B9اسفناج سرشار از کلسیم، ویتامین

A و E، فیبر، بتاکاروتن، و البته آهن است. 

آیا مى دانســتید آب ســیب زمینى حاوى پتاســیم، آهن، 
فیبر، کلســیم، فســفر، پروتئین، ویتامین هــاى A، B و 
C  اســت و معلوم شــده بیمارى هاى گوناگونى را درمان 

مى کند؟ 
آب سیب زمینى براى درد مفاصل ســالمندان بسیار مفید 
است زیرا اســید اوریک را از بدن خارج مى کند. آب سیب 
زمینى حاوى آلکالین اســت که مى تواند براى پیشگیرى 
از ســرطان و بیمارى هــاى قلبــى و عروقى ســودمند 

باشد.
آب ســیب زمینــى، کمک زیــادى به سیســتم گوارش 
مى کند، ماننــد التیام زخم معده، مشــکالت گوارشــى 
و یبوســت. آب ســیب زمینــى اســیدیته  معــده را 
تعدیــل کــرده و دردهــاى زخــم معــده را تســکین 

مى دهد. 
سیب زمینى با پوســت، منبع عالى فیبر است. آب سیب 
زمینى حاوى درشــت مولکول هاى پیچیده  نشاسته اى 
اســت که منبعى از انرژى براى نیازهــاى حیاتى بدن 

مى تواند باشد. 

بیشــتر افراد از مصرف ســیب زمینى اجتناب مى کنند 
چون نگــران این هســتند که وزنشــان افزایــش پیدا 
کند. با این که ســیب زمینى بدون تردید حــاوى مقادیر 
قابــل توجهى نشاســته اســت، امــا آن چیــزى که در 
کالــرى دریافتــى تفاوت ایجــاد مى کنــد، روش پخت

 آن هاست. 
سیب زمینى با پوست اگر بخارپز شود، پروتئین بسیار زیادى 
داشته و امالح و مواد معدنى قابل توجهى به بدنتان خواهد 
رساند. چیزى که باعث مى شود آب سیب زمینى مقوى باشد، 
پتاسیم باالى آن است. آب سیب زمینى عالوه بر پتاسیم، 
منبع غنى ویتامین B و C نیز هســت، ضمنــًا یک عدد 
سیب زمینى متوسط مى تواند مقادیر زیادى آهن به بدنتان

 برساند. 

فواید آب سیب زمینى براى پوست
آب ســیب زمینى، یک ضدعفونى کننده  شگفت انگیز 
براى پوست مستعد آکنه است. خواص آنتى باکتریال آب 
سیب زمینى، میکروارگانیسم هاى مضر پوست را نابود 

کرده و پوســت را درخشــان و قوى مى کند. برخى از 
اسیدهاى ناپایدار در آب ســیب زمینى حتى مى توانند 
تیرگى هاى پوســت را برطرف کرده و رنگ پوست را 

روشن تر مى کنند. 

فواید آب سیب زمینى براى معده
آب سیب زمینى حاوى آلکالین است که مى تواند براى 
پیشــگیرى از ســرطان و بیمارى هاى قلبى و عروقى 
سودمند باشــد.تعادل اســید و باز بدن ما معیارى براى 
سالمت جسمى ماست. ما باید تغذیه اى داشته باشیم که 

این تعادل پیوسته حفظ شود. 
اسیدهاى ســیب زمینى مانند فسفات یا سولفور ممکن 
است این ســبزى را اســیدى کند اما ســیب زمینى 
حاوى ویژگى هــاى ضد اســیدى نیز هســت مانند 
کلسیم، پتاسیم و ســدیم، منیزیم و آهن. از آنجایى که 
اســیدهاى موجود در یک غذا معیارى براى اســیدى 

بودن یا قابلیت هاى حل شــدنى آن نیستند، مى توانیم 
بگوییم که آب سیب زمینى حاوى اسیدهایى است که 
مى توانند به نابود کردن اســیدهاى قوى تر معده کمک 

کنند.

 فواید آب سیب زمینى براى موهاى خشک 
و خاکسترى

ماسک آب ســیب زمینى براى مو بســیار عالى است. 
ریزش مو را کنترل مى کند و رشــد موهــاى جدید را 

سریع تر  مى کند. 

 فواید آب ســیب زمینى براى گوارش و 
کاهش وزن

آب ســیب زمینــى بــراى آن هایــى کــه ســعى در 
کاهــش وزن دارنــد بســیار مفید اســت. اســتفاده  
منظــم از آن، توانایى هــاى گوارشــى تان را تقویــت 

مى کند. 
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یک شرکت دارو ســازى داخلى توانســته است با
بهره گیرى از طب سنتى و ترکیب گیاهان دارویى، به 

روش درمان دیابت دست پیدا کند
شرکت دارو سازى «ارمغان سبز آرازطب» توانسته 
است با تولید داروى کامًال گیاهى رونا پرفکت، گام 
بلندى در راستاى درمان دیابت بردارد. این دارو که 
داراى مجوز رسمى از سازمان غذا و دارو نیز هست، 
با برطرف کردن عالئم دیابت مانند سوزش کف پا، 
یبوست، تارى دید ومشکالت کلیوى و بدون عوارض 
جانبى، کمک شایانى به برطرف شدن این بیمارى 

فراگیر مى کند.
محمد صالحى، مدیر عامل شرکت دارو سازى ارمغان 
سبز آرازطب در خصوص محصوالت این شرکت به 
خبرنگار ما گفت:  شرکت دارو ســازى ارمغان سبز 
آرازطب، عالوه بر داروى درمان دیابت که به صورت 
کامًال گیاهى توسط محققان و پژوهشگران ما تولید 
شده است، داروهایى همچون «روغن موى آمله» 
مناســب براى جلوگیرى از ریزش مو، سیاه کننده 
مو و مفید براى  رویش مجدد مو، پکیج کبد شــامل 
شــربت و کپســول کبد موثر در درمان چربى کبد،

تنظیــم کننــده آنزیم هاى کبــد ،ســیروز کبد و 
پاکسازى کننده کبد، پکیج پروستات شامل شربت 
وکپســول مؤثر در درمان بیمارى هاى پروستات، 
کپســول مفاصل موثــر در درمان قطعــى آرتروز 
گردن، دیســک کمر، درد و ورم زانو، رماتیسمهاى 
مفصلــى و آرتریــت روماتوئید، کپســول الغرى 
چربى ســوز و کم کننــده وزن بــدن به خصوص 
ســایز شــکم وپهلو، پماد زخــم مؤثــر در درمان
زخم هاى دیابت، زخم هــاى عفونى قانقاریا و زخم 
بســتر و پماد ضــد درد موثر در تســکین دردهاى 
عضالنــى را نیز تولیــد و بــه زودى روانــه بازار 

خواهد کرد. 
وى افزود: همه داروها داراى کد IRC و دستور پزشک 
و سیب سالمت هستند.همچنین غرفه شرکت دارو 
سازى ارمغان سبز آرازطب در نمایشگاه بین المللى 
صنایع غذایى که ازتاریخ یکم آذر ماه به مدت 3 روز 
در نمایشگاه برج میالد برگزار مى شود، ضمن ارائه 
مشاوره رایگان اماده ارائه بسته هاى دارویى متناسب 

با نیاز افراد مى باشد.

درمان قطعى دیابت با  بهره گیرى از 
طب سنتى

بسیارى عسل را به عنوان یک شــیرین کننده طبیعى 
قبول دارند، یک جایگزین مناسب براى شکر و شیرین 
کننده هاى شــیمیایى بدون کالرى. اما آیا مى توان در 
خوردن این غذاى طبیعى و خوش طعم، زیاده روى کرد 
و آیا به آن اندازه که فکر مى کنیم برایمان خوب است؟

مصرف باالى عسل با افزایش وزن، ابتال به دیابت نوع2 
و پوسیدگى دندان در ارتباط اســت. بعالوه مقدار بسیار 
زیادى فروکتوز در عســل وجود دارد. فروکتوز یکى از 
عوامل شناخته شده ایجاد گاز و نفخ است و اگر بیش از 
حد عسل بخورید، ممکن است دچار مشکالت گوارشى 

بشوید.
این بدان معنا نیســت که نباید دیگر عسل بخورید، زیرا 
عسل هم خواص خودش را دارد. از خوش طعم کردن غذا 
گرفته تا درمان گلو درد. عسل خام و فیلتر نشده حاوى 
مقدار زیادى پروبیوتیک و آنتى اکسیدان است که مسلمًا 

اینها را نمى توانید در شکر معمولى پیدا کنید.
تنها نکته اى که باید به آن توجه کــرد، دقت به میزان 
وعده و قندهاى اضافه شــده در طول روز است. توصیه 
مى شود قند اضافه شده در یک روز، کمتر از 10 درصد 
برنامه غذایى تان باشد. توصیه مى شود قند اضافه شده 
را به شش قاشق چاى خورى یا کمتر محدود کنید. در هر 

وعده، یک قاشق غذا خورى یا کمتر عسل کافى است. 
دوباره مى گوییم، الزم نیست اینگونه فکر کنید که باید 
عسل را کامل کنار گذاشت. اما باید این را بدانید قند آن 
مانند هر قند دیگرى اســت. عسل غذاى سالمى است، 
اما حتــى در چیزهاى خوب هم نگهداشــتن حد تعادل 

اهمیت دارد. 

در هفته چقدر عسل بخوریم؟

یک متخصص تغذیه با اشاره به مشکالتى که گیاه خوارى 
براى افراد به وجود مى آورد، گفت: مصرف خام گیاهان 
درگیاه خواران سبب مى شود تا افراد با مشکالتى همچون 
شکستگى ناخن، ریزش مو، کم توانى، سردرد مکرر، تارى 

دید و در نهایت مشکالت گوارشى مواجه شوند.
مجید حاجى فرجى افزود: در برخى از موارد افراد گیاه خوار 
از هیچ کدام از منبع گوشــت ها اســتفاده نمى کنند و بر 
اســاس اعتقاد یا مکتب خاص خودشان با ذبح یا کشتن 

حیوانات موافق نبوده، بنابراین از آن استفاده نمى کنند.
این متخصص تغذیه و رژیــم درمانى ادامه داد: برخى از 
رژیم هاى گیاهى که گیاه خواران مى گیرند، محدودیت 
کمترى دارد و به عبارتى آنها از گوشت حیوانات استفاده 
نمى کنند، اما از فرآورده هاى آن شــامل لبنیات، شــیر، 
ماســت و تخم مرغ اســتفاده مى کنند که ایــن نوع از 
گیاه خوارى، تنوع بیشــترى دارد و مواد مغذى مورد نیاز 

از این طریق براى فرد تامین مى شود.
حاجى فرجى عنوان کرد: گروهى از گیاه خواران که نه تنها 
گوشت، بلکه از فرآورده هاى آن هم استفاده نمى کنند، 
بدن آنها با کمبود ریزمغذى هایى همچون آهن، زینک، 
منزیم و فقر آهن  و در نهایت با مشکل کم خونى مواجهه 

مى شود.
وى اضافه کرد: گروه دیگر گیاه خواران شــامل افرادى 
بوده که تنها گیاهان را به صورت خام مصرف مى کنند، 
درحالى که برخــى از گیاهان باید حتمًا پخته شــوند و 
مصرف خام آن سبب ایجاد مشکالت گوارشى مى شود. 

اگر گیاه خوار هستید، این 
توصیه ها را جدى بگیرید

خوابیدن با مــوى خیس یکــى از بدترین
 عادت هایى اســت که افــراد به خصوص 

زنان دارند.
 اگر شما هم جزو آن دسته از آدم ها هستید 
که با موهاى خیس به رخت خواب مى روید، 
بهتر اســت این عادت بد و مضر را به دالیل 

زیر ترك کنید.

بالش مرطوب زمینه  اصلى ایجاد 
باکترى هاست

وقتى با سر خیس روى بالش تان مى خوابید، 
رطوبت بــه آن منتقل مى شــود و درنتیجه 
مقدار بســیار زیادى باکترى خطرناك روى 

آن جمع مى شود.

سرما مى خورید
وقتى با موهاى خیس مى خوابید، امکان دارد 
به ســرماخوردگى مبتال شوید. این موضوع 
به خاطر رطوبــت موها نیســت، بلکه علت 
آن همان باکترى هایى اســت که به  واسطه  
رطوبت در بالش تان جا خــوش مى کنند و 
با تماس چشم ها، دهان و بینى با آن موجب 

عفونت هاى میکروبى و ویروسى مى شوند.

عفونت میکروبــى تهدیدتان 
مى کند

قرار گرفتن پوســت در معرض باکترى هاى 
مرطوب، بــدن شــما را در برابــر ابتال به 

عفونت ها آسیب پذیر مى کند.
 از شــایع ترین مشــکالتى کــه براى تان 
پیش خواهد آمد، مى توان به شــوره ســر، 
ریزش مو و کچلى در ناحیه  پوست سر اشاره 

کرد.

موهایتان بدحالت مى شوند
شــاید در ظاهر به نظر نرســد کــه بالش 
مرطوب و خوابیدن بــا موى خیس مى تواند 
براى پوست و موى شــما مشکالت جدى 
ایجاد کند، اما واقعیت این اســت که بالش 
مرطوب، بر شکل، حالت و شادابى مو تأثیر 
مى گذارد. باکترى هــا کار خود را مى کنند و 
باعث مى شوند موهاى تان خشک و بى حالت 
شوند یا دچار خشکى پوســت، آکنه و سایر 

آسیب ها و عفونت ها شوید. 

با موهاى خیس نخوابید

ای اگرگیاهخوارهستید

فواید آب سیب زمینى فواید آب سیب زمینى 

ا نخ خ ها ا
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  «زالتکو کرانچار» از محسن طاهرى مدیرعامل سپاهان خواسته 
تا شرایط جذب  اشکان دژآگه، محســن مسلمان و سروش رفیعى 
را بررسى و یکى از این ستاره ها را جذب کند. امیرقلعه نویى نیز در 
نشستى با آذرى گفته حاال که محسن مسلمان مورد غضب «برانکو 
ایوانکوویچ» قرار گرفته با او براى نقل و انتقاالت زمستانى مذاکره  
کنید و البته شرایط سروش رفیعى را هم بررسى کنید. ژنرال البته فقط 
به آذرى اکتفا نکرده و به رفقاى خود هم مأموریت داده تا در این زمینه 

اقدامات و گفتگوهاى اولیه را انجام دهند.
اما ببینیم که با توجه به گمانه زنى هاى اخیر رسانه ها، شرایط سروش 
رفیعى در قطر چگونه است. بنا به اعتراف عمده رسانه ها، الخور قطر 
آن تیمى نبود که سروش رفیعى انتظارش را مى کشید. نه از لحاظ مالى 
و نه از بعد فنى که سروش براى رسیدن به آن از پیشنهاد پرسپولیس 
گذشــت، قراردادش را تمدید نکرد و به آنسوى مرزها رفت. آن هم 
در شــرایطى که رفیعى نیم فصل فوق العاده همراه با قهرمانى را در 
پرسپولیس تجربه کرد. حضور در لیگ قهرمانان آسیا و البته دعوت 
دوباره به تیم ملى، حاصل حضور چند ماهه سروش در پرسپولیس بود. 
او یکى از ستاره هاى تیم برانکو بود و البته از محبوب ترین هایش. همه 
اینها در کنار پیشنهاد چرب و نرم پرسپولیس و اعتقاد ویژه برانکو هم 
باعث نشد سروش در پرسپولیس بماند و همچنان پیراهن شماره 7 

پرسپولیس را بپوشد.
رفیعى وقتى دید کى روش عالقه ویــژه اى به بازیکنان لژیونر دارد، 
تصمیم گرفت به قطر برود، با مدیران الخور عکس یادگارى بگیرد و 
پاى برگه قرارداد با این باشگاه نه چندان قدرتمند را امضا کند. قرار شد 
خط هافبک الخور روى کاکل سروش بچرخد و از طرفى درخشش 
در این تیم هم باعث شود سروش دوباره به پیراهن تیم ملى برسد و 

جایگاه از دست رفته اش را پس بگیرد.
هفته ها یکى پس از دیگرى گذشت اما نه سروش به بازیکن کلیدى و 
مؤثر الخور تبدیل شد و نه این تیم توانست کمکى به او براى درخشش 
و بازگشت به تیم ملى ایران کند. نتایج هم که به طرز عجیبى ضعیف 
بود. هر هفته شکست یا تساوى. برد براى الخور دست نیافتنى شده و 
این تیم در طول هفت هفته تنها یک بار با کسب 3 امتیاز زمین بازى 

را ترك کرده.

اوضاع، نه تنها براى الخور که براى سروش هم روبه راه نیست. الخور 
هفته قبل ســرمربى فرانســوى خود را اخراج کرد تا «عمر ناجى» 
انگلیسى و 39 ســاله روى نیمکت مربیگرى این تیم بنشیند. مدیر 
باشــگاه از یک خانه تکانى اساســى صحبت کرده و اینکه باشگاه 
قصد دارد بازیکنان خارجى خود را از فهرست خارج کند و خریدهاى 
جدیدى انجام دهد. خریدهایى که مؤثرتر از بازیکنان فعلى باشند و 

بتوانند الخور را از خطر سقوط به دسته پایین تر نجات دهند.
رفیعى تا اینجاى فصل، در هر هفت بازى الخور حضور داشته و روى 
هم 489 دقیقه در زمین حاضر بوده. او فقط یک گل به ثمر رسانده و 
یک گل هم ساخته. دو بازى روى نیمکت نشسته و در پنج بازى از 
ابتدا به زمین رفته. این آمار به هیچ وجه، نه باب میل سروش است و 

نه مدیران باشگاه الخور.
 سایت ایران آنالین در مورد احتمال جدایى سروش از باشگاه قطرى 
نوشته:باشگاه الخور از عملکرد سروش رفیعى راضى نیست. هر چند 
او پس از یکى دو هفته نیمکت نشینى، مقابل الدحیل در ترکیب اصلى 
قرار گرفت و 90 دقیقه بازى کرد اما به نظر مى رسد مدیران این تیم 
قطرى از حاال دست به کار شده اند تا در نقل و انتقاالت زمستانى چند 
بازیکن جدید جذب کنند. یکى از خروجى ها به نظر سروش رفیعى 

است و دیگرى مانیکا، مهاجم کامرونى الخور.
آژیر قرمز براى ســروش به صدا در آمده و او اگر دیر بجنبد، باید با 
بازى در الخور خداحافظى کند. بــه خصوص اینکه مدیران قطرى 
کم حوصله هستند و بیشتر از یک نیم فصل براى درخشش بازیکنان 
خارجى صبر نمى کنند. مگر اینکه بازیکن خارجى یا سرشناس باشد 

یا با رزومه.
نیم فصل مى تواند موعدى باشد براى پایان حضور کوتاه مدت رفیعى 
در الخور. اگر اوضاع به همین شکل پیش برود، رفیعى چمدان خود 
را نه به خواست خودش که به خواست مدیران باشگاه الخور مى بندد 
تا تیم جدید خــود را انتخاب کند. تیمى که گفته مى شــود نامش 
پرسپولیس است. و اگر پرسپولیس نشود سپاهان اصفهان آماده حمله 
به سروش است. برانکو ایوانکوویچ در نقل و انتقاالت تابستانى، نهایت 
انرژى خود را گذاشت تا سروش را راضى به تمدید قرارداد کند اما این 
اتفاق رخ نداد. جدایى سروش از پرسپولیس هم به دور از جنجال بود. 
با احترام کامل و بدون حتى ذره اى حاشــیه. همین مى تواند عاملى 

براى بازگشت رفیعى باشد. بازگشت به تیمى که 
هم نزد هوادارانش محبوب است و هم سرمربى 

اطمینان ویژه اى به او دارد. اگر پرســپولیس 
بتواند در آذرماه و قبل از اعمال محرومیت 

نقل و انتقاالتى اش سروش را به عنوان 
سهیمه آزاد جذب کند که کار بزرگى را 
انجام داده در غیر این صورت باید منتظر 
حضور رفیعى در یکى از تورهاى زرد و 
یا سبز رنگ اصفهانى باشیم. کرانچار و 

قلعه نویى مصرانه از مدیران باشگاه هاى 
متبوعشان خواسته اند تا سروش را به اصفهان 

بیاورند و با او قرارداد ببندند.
محسن مسلمان هم این روزها با مشکالت عدیده اى 
دست و پنجه نرم مى کند. اختالف پنهان او با برانکو و 
نیمکت نشینى در چند بازى اخیر، همه و همه دست به 
دست هم داده تا شایعه جدایى مسلمان از پرسپولیس 
شنیده شود. اگر مسلمان برود، پرسپولیس هّم و غم 
خود را روى بازگشت سروش مى گذارد. بازیکنى که 
وقتى به پرسپولیس آمد، وسط زمین ایستاد، نقش 
بازیســاز را بر عهده گرفت و مسلمان به کناره ها 
رفت. این یعنى برانکو بیشــتر از یک مســلمان 
پرحاشیه، به یک سروش آرام احتیاج دارد. بازیکنى 
که بیاید و در آرامش عصاى دست پرسپولیس باشد.

 شنیده هاى خبرنگار نصف جهان حکایت از آن دارد 
که در صورتى که پرسپولیس فرصت جذب دوباره 

سروش و حفظ مســلمان را از دست دهد به احتمال 
باال مقصد  این دو ستاره ســرخ، اصفهان خواهد بود. 

ذوب آهن در اولویت اول مسلمان را مى خواهد و سپاهان 
نیز به سروش عالقه بیشــترى دارد. در روزهاى اخیر چند 
تماس تلفنى بین مدیران دو باشگاه اصفهان و این دو بازیکن 
برقرار شده و باید منتظر روزهاى آینده باشیم. نقل و انتقاالت 

زمستانى مى تواند خبرهاى خوشى براى هواداران تیم هاى 
اصفهانى داشته باشد.

نصف جهان  بازتاب مراســم گرامیداشــت زنده یاد 
پوحیدرى در رسانه ها با یک حاشیه جالب توجه همراه 
بود. آشتى ســرمربى ذوب آهن با کارشناس مطرح 

فوتبال ایران! 
امیرحاج رضایى و امیــر قلعه نویى که در گذشــته 
اختالف هایى پیدا کرده بودند،  در مراســم سالگرد 
مرحوم منصور پورحیدرى با هم روبه رو شدند و برخورد 

گرمى داشتند.
چنــد ســال قبــل حــاج رضایــى در مصاحبه اى 
به ادبیــات قلعــه نویــى ایــراد گرفــت و همین 
موضوع دلخورى هایــى را براى ســرمربى کنونى 

ذوب آهن پیــش آورد، اما این دلخــورى ها پایان 
یافــت و دو طرف باهــم رفتار صمیمانــه اى انجام 

دادند.
قلعه نویى در مراســم ســالگرد پورحیدرى با برخى 
شاگردان سابق خود در اســتقالل از جمله سیاوش 
اکبرپور، خسرو حیدرى، حسین کاظمى و ... نیز روبه 
رو شــد و این نفرات با سرمربى ســابق خود تجدید 

خاطره کردند.
 گفتنى اســت قلعــه نویــى و حاج رضایى ســابقه 
همکارى با یکدیگر را در سپاهان اصفهان در کارنامه 

دارند.

نصف جهــان دعوت پر تعداد لژیونرهاى فوتبال ایران در 
اردوى جدید تیم ملى  یکى از نکات جالب توجهى است که 
رسانه ها نیز از منظرهاى مختلف به آن پرداختند.فهرست 
26 نفره تیم ملى ایران براى حضــور در اردوى اتریش از 

سوى سرمربى پرتغالى تیم ملى اعالم شد.
در بین این بازیکنــان، 12 نفر از لژیونرهــاى حاضر در 
لیگ هاى خارجى هســتند.  امیر عابدزاده دروازه بان تیم 
ماریتیموى پرتغال که به نوعى سورپرایز اصلى کى روش 
در لیست جدید به شمار مى رود، جایگزین علیرضا حقیقى 
شده تا تعداد لژیونرها در چهارچوب دروازه تیم ملى بدون 
تغییر باشــد.  در خط دفاع مانند ســایر اردوها، مرتضى 
پورعلى گنجى از الســد، میالد محمدى از احمدگروژنى 

روسیه و رامین رضاییان از اوســتنده بلژیک به تیم ملى 
دعوت شــده اند.  در بین هافبک ها هم سامان قدوس از 
اوسترسوند سوئد، احسان حاج صفى از پانیونیوس و سعید 
عزت اللهى از آمکار لژیونرهاى منتخب کى روش هستند.

 اما خط حمله تیم ملى بیشتر از پست هاى دیگر، لژیونرها را 
در خود جاى داده است. در بین هشت مهاجمى که کارلوس 
کى روش در فهرســت جدید تیم ملى برگزیده، تنها سه 
بازیکن از تیم هاى داخلى حضور دارند و پنج لژیونر خط 
آتش تیم کى روش را تکمیل مى کنند. علیرضا جهانبخش 
(آلکمار)، رضا قوچان نژاد (هیرنفین)، کریم انصارى فرد 
(المپیاکوس)، کاوه رضایى (شارلوا) و سردار آزمون (روبین 

کازان) لژیونرهاى تهاجمى تیم ملى هستند.

آشتى 2 بزرگوار! جشنواره لژیونرها

نصف جهــان  جدایى غیر رسمى و البته به نظر نهایى 
على اکبر طاهرى باعث شــده تا صحبــت در مورد 
گزینه هاى حضور روى صندلى مدیرعاملى داغ باشد؛ 

اما چالش هاى مدیرعامل جدید چه خواهد بود؟
سایت ورزش ســه در این باره و در مورد مشکالت 
احتمالى مدیرعامل جدید ســرخ ها  در مطلبى آورده 

است
پرسپولیس که روزهاى حساسى را پیش رو دارد باید 
هر چه زودتر با تصمیمى قاطع از سوى وزیر ورزش در 
این رابطه، به کار خود ادامه دهد. در این ارتباط با در 
نظر گرفتن پذیرش استعفاى على اکبر طاهرى باید 
دید مدیرعامل جدید چــه چالش هایى را پیش روى 
خود مى بیند. در این گزارش به برخى از آنها اشــاره 

خواهیم کرد.
■ بعد از اینکه نمایندگان ایران در پایان مهلت معین 
شده از ســوى کنفدراسیون فوتبال آســیا نتوانستند 
حساب مالى خود را صاف و تســویه کنند، با مهلت 
دیگرى مواجه شــدند که چند روز دیگر به پایان آن 
باقى مانده اســت. عدم دریافت رضایت طلبکاران و 
در ادامه تســویه با آنها باعث خواهد شد این تیم ها از 
لیگ قهرمانان آسیا حذف شوند. اولین چالش بزرگ 
مدیرعامل بعدى سرخ ها این مسئله خواهد بود و باید با 
انبوه طلبکاران این باشگاه تسویه حساب کرده و مانع 

از حذف سرخ ها از لیگ قهرمانان آسیا شود. 
■ دیگر مســئله اى که مدیرعامل جدید با آن مواجه 
است، پرونده مربوط به مهدى طارمى در دادگاه عالى 
ورزش است. مهاجم پرســپولیس که اکنون دوران 
محرومیت مربوط به عقد قرارداد غیرقانونى با باشگاه 
ریزه اسپور را پشت سر مى گذارد، با توجه به بازگشت 
به این تیم اکنون ســرخ ها نیز در خطر محرومیت از 

دو پنجره نقل و انتقاالتى قرار دارنــد. در این رابطه 
مدیران این تیم دفاعیات خود در این زمینه به دادگاه 
CAS اعالم کرده انــد و در انتظار رأى نهایى در این 
خصوص هســتند. محرومیت احتمالى باشگاه از دو 
پنجره احتمالى مى تواند چالــش بزرگى پیش روى 

این تیم قرار دهد.
■ برانکو اکنون با پیشــنهادات مناسبى مواجه شده 
که اصلــى و جدى  ترین آن به تیم ملى کشــورش 
مربوط اســت، از ســوى دیگر پایان قرارداد طرفین 
در پایان فصل دیگر مســئله اى است که مدیرعامل 
جدید پرســپولیس درگیر مذاکره با سرمربى سرخ ها 
براى ادامه همکارى باشد. جدایى احتمالى برانکو و 
عدم توافق با سرمربى موفق ســه فصل اخیر باعث 
خواهد شد تا جو و شــرایط علیه مدیر جدید باشد و 
انتخاب ســرمربى جدید نیز با چالش هاى ســختى 

همراه خواهد بود.
■ پرســپولیس در پایان این فصل  در صورتى که از 
پنجره نقل و انتقاالت محروم شــود، چالش دیگرى 
در رابطه با تمدید قرارداد با بازیکنان خواهد داشت تا 
اتفاق ترسناکى که اکنون تراکتور را درگیر خود کرده، 

در اردوگاه پرسپولیس نیز تکرار نشود. 
ســایت  آى اســپورت هم در این باره به نکته جالب 
توجهى اشاره کرده است:  سرخ ها همچنان مشکالت 

مالى را به عنوان چالش سختى در مسیر موفقیت خود 
مى دیدند و یکى از عواملى که باعث شــد طاهرى با 
مدیران سازمانى و غیر سازمانى به مشکل بر بخورد 
مربوط به همین مسئله بود. بازگشت اسپانسر سابق، 
مصائب مربوط به بلیت فروشــى و حــق پخش و... 
دیگر مسائلى است که باید دید مدیرعامل جدید چه 
راهکارى براى آنها ترتیب خواهد داد و آیا قادر به عبور 
از مشکالت مالى این باشگاه خواهد بود یا همچنان 
نگاه به دســتان هواداران براى دستیابى به پلن مالى 
این باشگاه خواهد بود. راهکارى که هرچند نشان داده 
در کوتاه مدت قادر به برطرف کردن مشکالت باشگاه 
است اما در نهایت باشگاهى که سوداى حضور در جمع 
بزرگان آسیا و موفقیت در لیگ داخلى و دستیابى به 

زیرساخت هاى مدنظر را دارد، کفاف نمى دهد.
 مواردى که ورزش سه و آى اســپورت به آن اشاره 
کرده اند و در روزهاى آینده نیــز بیش از پیش مورد 
تحلیل قرار مى گیرد نمونه هایى از مشکالتى است که 
مدیرعامل جدید پرسپولیس به طور عیان با آن درگیر 
خواهد بود و البته مســائلى درون تیمى و باشگاهى 
دیگرى نیز وجود دارد که مسلمًا فرد معرفى شده را با 
مصائبى همراه خواهد کرد و در نهایت باید دید وزارت 
ورزش و تصمیم گیران در ایــن رابطه چه راهکارى 

براى آن خواهند داشت.

2 ستاره سرخ در راه اصفهان

نصف جهان   مسعود شجاعى همچنان غایب اردوى  جدید تیم ملى است تا نگرانى ها در مورد 
بیش از گذشته افزایش یابد.

بنا بر اعالم رسانه ها،اعالم لیســت نهایى و 24 نفره تیم ملى براى دو بازى تدارکاتى با پاناما 
و ونزوئال طبق معمول از ســوى «کارلوس کى روش» با ســورپرایزهایى همراه بود. در این 
فهرست خیلى ها منتظر بودند تا بار دیگر نام مسعود شجاعى را ببینند اما بازهم سرمربى تیم 
ملى از کاپیتان تیمش دعوت به عمل نیاورد تا شــاید و بنا به گمانه زنى خبرگزارى تسنیم و 
سایت ورزش سه  این شائبه پیش آید که تقریبًا پرونده بازگشت او به تیم ملى بسته شده است.

به گزارش نصف جهان، بعد از بازى کردن پانیونیوس یونان مقابل نماینده رژیم صهیونیستى 
دو بازیکن ایرانى این تیم تحت فشار شدیدى قرار گرفتند و جو خوبى درباره حاج صفى و مسعود 
شجاعى ایجاد نشد. پس از همان مسابقه بود که مسعود شجاعى به عنوان کاپیتان تیم ملى در 
بین دعوت شدگان قرار نگرفت. اگرچه کارلوس کى روش در مصاحبه هاى خود بارها تأکید 
کرد که تکنیک هاى مربیگرى و سلیقه اش سبب دعوت نشدن شجاعى شده اما هنوز هم خیلى 

ها روى این موضوع تردید دارند.
با عبور از آن روزها چند هفته قبل اعالم شد مشکل مســعود شجاعى براى بازى در تیم ملى 
فوتبال حل شــده و بعد از غیبت در دو اردو، از اردوى سوم به جمع شاگردان کى روش اضافه 
مى شــود. این مســئله را کریم انصارى فرد دوست و همبازى سابق شــجاعى در یونان در 
اینســتاگرامش اعالم کرد و خیلى ها را امیدوار کرد در لیســت نهایى تیم ملى براى دو بازى 
آینده که لژیونرها در آن حضور دارند، نام شــجاعى هم وجود داشته باشد که چنین اتفاقى رخ

 نداد.
سایت ورزش سه در این باره  مخاطبانش را نا امید کرده و نوشته: شجاعى براى سومین اردوى 
متوالى به تیم ملى دعوت نمى شود تا تقریبًا براى همه مســجل شود که شاید او دیگر نتواند 
پیراهن ایران را برتن کند. اگرچه شجاعى هنوز به حضور در سومین جام جهانى دوران فوتبال 
خود امید دارد اما تجربه درباره کى روش مى گوید معموًال وقتى یک بازیکن چند اردو را از دست 
داد احتماًال دیگر دعوت نمى شود. چنین اتفاقى درباره آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملى رخ 

داد که حاال مدت هاست جایى در فهرست بازیکنان ملى پوش ندارد.
خبرگزارى ایلنا هم البته در این باره  نوشته: اگر شجاعى با تیم ملى به جام جهانى روسیه برود، 
باتجربه ترین بازیکن است و  بازوبند کاپیتانى را نیز بر دست مى بندد، حاال تقریبًا از بازگشت 
ناامید شده است. جالب اینکه کى روش نیز در این شرایط عالقه اى به صحبت کردن درباره 

دعوت نشدن شجاعى ندارد.
همانگونه که چندى پیش نوشتیم یکى از نزدیکان تیم ملى به نصف جهان گفته بود که کى 
روش مى خواهد تا آنجا که مى شود موضوع و حساســیت برخى سیاسیون بر روى شجاعى 
کاهش پیدا کند تا پروژه بازگشت او کامًال بى هزینه و هیاهو باشد، اما با توجه به برخى اخالق 
هاى خاص کى روش برخى نگرانى ها وجود دارد که این مربى در ادامه کًال بى خیال مسعود 
شود و این بازیکن با تجربه نتواند سومین حضور در جام جهانى را تجربه کند. به هر حال هنوز 
براى نا امیدى شجاعى و همه دوستدارانش  در مورد دعوت دوباره به تیم ملى زود است. باید 

منتظر بود.

 هنوز براى ناامیدى زود است

سپاهان سروش مى خواهد، ذوب آهن مسلمان!

ىزو ی ى بر وز
همه از دعوت شجاعى مأیوس  شده اند

دردسرهاى 
مدیرعامل جدید

باشد. بازگشت به تیالهه مهرى دهنوى تیمى که ى
ىربىمحبوب است و هم س  سرم
ــپولیس و دارد. اگر پرســ
حرومیت ل از اعمال مح
 به عنوان  سروش را به

که کار ر بزرگى را ند
ت باید منتظر صورت
ز تورهاى زرد و ىاز ت
ى باشیم. کرانچار و ى با

 مدیران باشگاه هاى 
ند تا سروش را به اصفهان 

 ببندند.
ماین روزها با مشکالت عدیده اى 
ى کند. اختالف پنهان او با برانکو و 
ندبازى اخیر، همه و همه دست به 
عه جدایى مسلمان از پرسپولیس 
مانبرود، پرسپولیس هّم و غم 
 سروش مى گذارد. بازیکنى که 
 آمد، وسط زمین ایستاد، نقش 
ه گرفت و مسلمان به کناره ها 
کو بیشــتر از یک مســلمان 
وش آرام احتیاج دارد. بازیکنى 
عصاى دست پرسپولیس باشد.

ر نصف جهان حکایت از آن دارد 
رسپولیس فرصت جذب دوباره 
ـلمانرا از دست دهد به احتمال

ستاره ســرخ، اصفهان خواهد بود.
اول مسلمان را مى خواهد و سپاهان 
روزهاى اخیر چند ه بیشــترى دارد. در
ننننننننننیکنننننن یران دو باشگاه اصفهانو این دو باز

ظر روزهاى آینده باشیم. نقل و انتقاالت 
خبرهاى خوشى براى هواداران تیم هاى 

د.
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بهاره حیاتى  
 با توجه به عملکــرد فاجعه بار «لى اولیویــرا» گلر برزیلى 
ســپاهان، این روزها گمانه زنى در مورد تمایل سپاهان به 

خرید یک گلر در نیم فصل افزایش  یافته است.
 یکى از گزینه هایى که این روزها شــایعه در مورد حضور او در 
اصفهان زیاد شده سید مهدى رحمتى گلر استقالل تهران است. در این 
روزها زیاد در مورد او در رســانه ها و کانال هاى تلگرامى شایعه ساخته و 
پرداخته مى شود. شــاید بدبین ترین هوادار استقالل هم نمى توانست 

سرنوشــت این فصل رحمتى را پیش بینى کند. کاپیتان استقالل مجبور 
است براى اینکه سوژه خبرنگاران و رســانه ها نشود با شالى اکثر صورت 
خود را بپوشاند تا فرداى بازى مجبور نشود رسانه ها را ورق بزند و صورت 
خود را به عنوان سوژه یک آنها در صفحه ببیند. لبخند زدن رحمتى در بازى 
با پارس جنوبى او را از ترکیب استقالل دور کرد و باعث اخراج موقت او شد 

اما کاپیتان استقالل حاضر نیست با این بهانه کنار برود.
مهدى رحمتى برگشت و حاال در کنار سایر نیمکت نشین هاى استقالل 
فقط نظاره گر بازى اســت. مرد آلمانى هم حسین حسینى را به او ترجیح 
مى دهد اما این پایان ماجراى آقاى کاپیتان نیست و بعد از کنار گذاشتن 
«درموت» از کادرفنى اســتقالل، دوباره پاى او وسط مى آید. پست هاى 
جنجالى مربى ایرلندى نشــان مى دهد که اختالفاتى با رحمتى داشــته 
اســت. وقتى حرف هاى درموت را کنار حرف هاى مربیان قبلى استقالل 
مى گذارى تازه متوجه مى شوى که همه آنها از یک جنس است. کاپیتان 
استقالل این روزها حال خوشى ندارد. مرد اول میدان استقالل جایگاهش 
را از دست داده و اینطور که از شــواهد پیداست یکى از گزینه هایى است 
که نیم فصل با او خداحافظى مى کنند. البته رحمتى در مصاحبه اى اعالم 

کرده است که یکسال دیگر با استقالل قرارداد دارد و از این تیم نمى رود 
اما اگر شرایطى مشابه مجتبى جبارى براى او در تیم فراهم شود از دست او 
کارى بر نمى آید. نکته اینجاست که از همین حاال تیم هاى جدیدى را براى 
او ردیف کرد ه اند اما گزینه هاى احتمالى هم حضور رحمتى را در تیمشان 
رد کردند. یکى از این گزینه ها ســایپا بود که على دایى اعالم کرد قصد 
جذب رحمتى را ندارد. فقط سپاهان تا حاال در مورد او تکذیبیه اى را منتشر 

نکرده است.
 این روزها صحبت هاى زیادى در زمینه فهرســت خروجى استقاللى ها 
مى شــود و عجیب آن اســت که نام کاپیتان اول این تیم هم ال به الى 
اســامى دیده مى شــود، اتفاقى که به زعم فوتبالى ها امرى بعید و دور از 
تصور اســت اما با حضور «وینفرد شــفر» نمى توان چندان این مسئله را 
بعید دانست. چند روز پیش در گزارشى اعالم کردیم که رحمتى از زمان 
ترك سپاهان و حضور در استقالل  در دو مقطع خواستار حضور مجدد در 
اصفهان و پوشیدن پیراهن سپاهان شد  و توضیح دادیم که بنا به دالیلى 
این خواسته او محقق نشد. حاال دوباره ارتباطى بین او و برخى مسئوالن 
سپاهان برقرار شده است و او به شدت مى خواهد که به یک تیم سرشناس 
برگردد تا دوباره خود را ثابت کند. باید دید نظر نهایى «زالتکوکرانچار» 

در مورد سید چیست.
به گزارش نصف جهان، گزینه دیگرى که هم سپاهانى ها نیم نگاهى به او 
دارند و هم خود او خیلى تمایل به بازگشت به سپاهان دارد، رحمان احمدى 
گلر فعلى پیکان تهران است. وى که در چند بازى اخیر نیمکت نشین گلر 
جوان خودروسازان شده  همیشه در مصاحبه هاى خود ارادت ویژه اش به 
سپاهان را اعالم مى کند و به شدت دوست دارد که دوباره زردپوش شود 
و حتى درخواست خود به مسئوالن پیکان براى جدایى در نیم فصل را نیز 

اعالم کرده است.
باید دید در نهایت کدامیک از این گلرها موفق بــه جلب نظر کرانچار و 
البته دریافت رضایتنامه مى شوند تا چهارچوب دروازه زردهاى اصفهانى 
از  خطر بزرگى به نام اولیویرا نجات یابد. در روزهاى آینده در مورد ســایر 
گزینه هایى که شانس حضور در چهارچوب دروازه سپاهان در نیم فصل 

دارند خواهیم نوشت.

در چارچوب رقابت هاى هفته ششــم لیگ برتــر فوتبال جوانان 
تیم هاى ذوب آهن و سپاهان در زمین استاد بهرام عاطف به میزبانى 

ذوب آهن به مصاف هم رفتند.
در این دیدار نزدیک سپاهان، مدافع عنوان قهرمانى فصل گذشته 
موفق شد با تک گل امیرحسین یادگارى در دقیقه 83 ذوب آهن را 
در زمین اختصاصى خود شکست دهد و جاى این تیم را در رده دوم 
جدول بگیرد. ذوب آهن نیز با شکست در این دیدار سه رده سقوط 

کرد و پنجم شد.
در جدول رده بندى البــدر بندر کنگ با 18 امتیاز از شــش بازى 
صدرنشین مطلق رقابت هاست و تیم دوم جدول رده بندى سپاهان 
است که 12 امتیازى اســت. ذوب آهن نیز با 9 امتیاز در رده پنجم 

قرار گرفته است. 

فریبرز محمودزاده، رئیس کمیته نقل و انتقاالتى سازمان 
لیگ مى گوید که این ســازمان با جدیــت پیگیر بحث 

جادوگرى است.
دیدار اخیــر خونه به خونه در ســیرجان برابر گل گهر در 
چارچوب هفته یازدهم رقابت هاى لیگ آزادگان بار دیگر 
بحث جادوگرى و درستى یا نادرستى آن را در فوتبال داغ 

کرده است.
فریبرز محمــودزاده، رئیــس کمیته نقــل و انتقاالتى 
سازمان لیگ در خصوص موضع این ســازمان در مورد 
حواشــى و شــایعات اخیر مى گوید:  از این نظر که گفته 
مى شود اتفاقات و حواشــى دیدار خونه به خونه بین دو 
نیمه اتفاق افتاده اســت، منتظریم تا تمامى مســتندات 

به ما برســد و ما هم آنها را در اختیار دبیــر کل و کمیته 
اخالق براى بررسى و تصمیم گیرى قرار بدهیم. سازمان 
لیگ به جد پیگیر این موضوع اســت و تا آخر پیگیر آن 

هستیم. 
محمودزاده که فصل گذشته و در یکى از دیدارهاى خانگى 
گل گهر ســیرجان مبادرت به اخراج یکى از مســئولین 
مرتبط با این تیم در ورزشگاه کرده بود، در این مورد افزود: 
ما سال گذشته یک نفر را در ورزشــگاه سیرجان اخراج 
کردیم ولى بخاطر این مسائل نبود. فردى بود که از پشت با 
کمک داور صحبت مى کرد و مزاحم او مى شد، به همین 
دلیل اخراج شــد ولى موضوع به مسائلى که مطرح شده، 

ارتباطى ندارد.»

سپاهان  فاتح دربى جوانان   موضع سازمان لیگ در مورد جادوگرى

سرمربى سابق ملوان اعالم کرد فصل قبل عده اى 
در باشگاه از برخى بازیکنان 200 میلیون تومان 

پول گرفته بودند!
محمد مایلى کهن که مهمان اردوى  تیم ملى وزنه 
بردارى ایران با حضور ســلطانى فر، وزیر ورزش 
بود در حاشیه این مراسم گفت: درباره شرایط تیم 
ملى و صحبت هاى اخیر کارلوس کى روش اظهار 
کرد: آقاى کى روش اینجا(تهران) تشریف دارند و 
براى نخستین بار سه، چهار روزى بیشتر در ایران 
مانده اند؛ شاهد دعواهاى ایشان هستیم؛ از خود 
او بپرسید چرا اینطور مى شــود؛ آقاى تاج عنوان 
کرده اند که تنها ســه روز پرداخت حقوق ایشان 
دیر شــده ولى آقاى کى روش گفته اند هفت ماه 
است حقوقى دریافت نکرده ام؛ حاال شما پیدا کنید 
پرتقال فروش را!؛ چه کسى در این زمینه راست یا 

دروغ مى گوید؟
پیشکسوت فوتبال ایران ادامه داد: یادم است آن 
قدیم ها یک چوپان دروغگو بود که با یک دروغ در 
تاریخ ماندگار شد اما نمى دانم چرا همه ما راحت 
دروغ مى گوییم! یا باید رییس فدراســیون راست 

نگوید یا کى روش.

مایلى کهــن پیرامون صحبت هایى کــه با وزیر 
ورزش داشــت، عنوان کرد: حمیدرضا غفارى، 
یک فوتبالیست در انزلى بود که 14 سال قبل در 
حین رفتن به تمرین تصادف مى کند و قطع نخاع 
مى شــود که از آن زمان تاکنون ایشان استخدام 
فدراسیون شده و در واقع حقوق دریافت مى کرده 
ولى از ابتداى ســال تاکنون حقوق ایشان قطع 
مى شود؛ یعنى حقوق این فرد موجب بروز مشکل 
در کشور شده است؟ در صورتى که نمى توانستند 
چنین کارى انجام دهند؛ او تازه عقد کرده بود که 
با چنین مشکلى مواجه شد اما همسرش کنار او 
ماند و پدر و مادرش نیز همراهش بودند؛ به وزیر 
ورزش موضوع را گفتم و خدمت معاون اجتماعى 
وزیر کار نیز این مشکل را مطرح نمودم که قول 

پیگیرى دادند.
وى اضافه کرد: موضوع دیگرى که با وزیر ورزش 
مطرح کردم مشکل سعید بلبلى، قایقران ملى پوشى 
بود که او هم با موتور در راه تمرین تصادف مى کند 
و قطع نخاع مى شود؛ االن هم مشکالت پزشکى 
و درمانى دارد؛ دفترچه بیمه غفارى نیز قطع شده 
و براى یک جوان چنین مشکالتى ایجاد کرده اند؛ 

این مسائل انسان را آزرده خاطر مى کند؛ ما هم از 
عمرمان یکى، دو سال بیشــتر نمانده و به دنبال 
رفع چنین مشکالتى هستیم؛ اگر یک نفر گفت 
مایلى کهن بخاطر خود این کارهــا را انجام داده 

جایزه دارید.
سرمربى پیشین تیم ملى ایران در خصوص فساد 
در فوتبال گفت: اوال که متاسفانه فساد در  جامعه 
ما زیاد شده چون با آن برخوردى نمى شود؛ یک 
بار گفتم اگر یکى از قوانین ما این باشد که از کجا 
آورده اید و از خود من شروع کنند، خیلى از مسائل 
رفع مى شود؛ قانون براى گردن کلفت هایى مثل 

من اجرا نمى شود.
مایلى کهن یادآور شد: کجاى دنیا مى بینید یک 
سرمربى بیاید از باال تا پایین هرچه دلش مى خواهد 
بگوید؟ ایشان(7 سال) اســت سرمربیگرى تیم 
ملى ایران را برعهده دارد؛ شــرح وظایف ایشان 
مشخص نیست؟ چرا با او برخورد نمى شود؟ اگر 
مِن مایلى کهن این اقدامات را انجام داده بودم چه 
مى شد؟ رییس کمیته انضباطى را از تمرین بیرون 
مى کند، شخصیت حقیقى او(حسن زاده) به کنار، 

شخصیت حقوقى دارد یا خیر؟

 رحمتى یا رحمان  شاید در سپاهان

 «کارلوس کى روش» براى دو بازى دوستانه تیم ملى 
برابر پاناما و ونزوئال لیست نهایى را اعالم کرد و در 
نهایت تعجب او از لیست اولیه محمدرضا اخبارى و 
سیدحسین حسینى را کنار گذاشت و امیرعابدزاده را 

جایگزینشان کرد.
درحالــى که بحــث دربــاره دروازه بانــان دعوت 
شــده به تیم ملى زیاد بود انتخاب نهایى کارلوس 
کى روش نشــان داد که او نیز براى دروازه تیم ملى 
دنبال گزینه هاى تازه اى مى گردد. کى روش براى 
دو بازى دوســتانه تیم ملى برابر پانامــا و ونزوئال 
محمدرضا اخبارى از ســایپا  و سیدحسین حسینى 
از استقالل را خط زد و امیرعابدزاده دروازه بان تیم 

ماریتیموى پرتغال را به تیم ملى دعوت کرد.
کارلوس کى روش به دروازه بان جوان تیم ماریتیمو 
این شانس را داده است که در دو بازى دوستانه پیش 
رو خودى نشان بدهد. بى شک حضور امیرعابدزاده در 
تیم ملى ایران بیش از هرچیزى یادآور روزهاى خوش 
حضور عقاب بزرگ فوتبال ایران احمدرضا عابدزاده 
درون دروازه است. کسى که خیلى ها از زمان حضور 
او شیفته فوتبال شدند حاال یک نماینده در تیم ملى 
دارد و پسرش قرار است در همان پستى که او تبدیل 

به محبوب ترین ورزشکار ایران شد بازى کند.
امیر عابدزاده زندگى ماجراجویانه اى داشــته است. 
از کودکى همــراه پدرش در تمرینات پرســپولیس 
و البته روى جلد نشــریات و مجالت مختلف بوده 
است. از هفت سالگى در آکادمى فوتبال پرسپولیس 
فوتبال را شروع کرد و در پانزده سالگى به انگلستان 
رفت و مدتى در آکادمى تاتنهام حضور داشــت. او 
در ســال 2011 و در حالى که هجده سال داشت به 
لس آنجلس بلوز امریکا رفــت و در تیم زیر 23 این 
باشگاه فعالیت کرد. او اما یک سال بعد به پرسپولیس 
بازگشت، پرسپولیس مانوئل ژوزه سمبل ناکامى یک 
تیم بزرگ و پرمهره در تاریخ فوتبال ایران به حساب 
مى آید و البته هرگز شــانس بازى پیدا نکرد. حضور 
على دایى در فصل بعد نیز براى او اتفاق مثبتى نبود 
و فصلى ناامید کننده را با پرسپولیس سپرى کرد و به 

راه آهن رفت. در راه آهن هم تنها در ده بازى شانس 
حضور در میدان را پیدا کرد و این پایانى بود بر حضور 
امیرعابدزاده در فوتبال ایران. دروازه بانى که شــاید 
زیر سنگینى نام احمدرضا عابدزاده در فوتبال ایران 
هیچگاه فرصت بال گشودن پیدا نکرد. امیرعابدزاده 
در سال 95 به تیم باریرنســه از تیم هاى دسته دوم 
لیگ  پرتغال پیوست و در ده بازى که براى این تیم 
انجــام داد 9 گل خورد اما عملکــردش به گونه اى 
بود که یک پرش مار و پله اى انجــام داد و از لیگ 
دو به لیگ برتر پرتغال و تیم سرشــناس ماریتیمو 

پیوست.
امیر عابدزاده در فصل جدید رقابت هاى باشگاهى در 
پرتغال در سه بازى در لیگ کاپ و جام حذفى پرتغال 
به میدان رفته و سه کلین شیت از خود به جا گذاشته 
است. او که شماره یک تیم ماریتیمو را به تن مى کند 
در دو بازى از لیگ کاپ و یک بازى از جام حذفى 

و در مجموعه 270 دقیقه گلى دریافت نکرده و 
البته یکى از مهره هاى اصلى در پیروزى تیمش 
بوده است. او به خاطر همین نمایش خوبش 
بارها از سوى رسانه هاى پرتغالى مورد تمجید 
قرار گرفت و عاقبت هم کى روش با دعوت 

از او به تیم ملى پاداش نمایش خوبش را داد.
امیر عابدزاده اما براى رســیدن به پیراهن شــماره 
یک تیم ملى ایران که در حال حاضر برتن علیرضا 
بیرانوند است کار مشکلى دارد. بیرانوند مدتى است 
که دروازه بان اول تیم ملى و پرسپولیس صدرنشین 
لیگ برتر است و کمتر مربى حاضر است دروازه بانش 
را به راحتى کنار بگذارد. عابدزاده البته از نظر فیزیکى 
نیز نسبت به بیرانوند در جایگاه پایین ترى است. او 
186 ســانتى متر قد دارد یعنى 10 سانت کوتاهتر از 
بیرانوند و 4 سانتى متر کوتاه تر از احمدرضا عابدزاده 
است. با اینحال او یک دروازه بان پرتحرك با قدرت 
رفلکس باال است و این پوئن هاى مثبتى است که او 
نسبت به دیگر دروازه بانان حاضر در اردو دارد ضمن 
این که دو فصل حضور در فوتبال اروپا تجربه خوبى 

براى او به شمار مى آید.

فرصت پرواز ملى
 به فرزند عقاب

افشاگرى جدید 
مایلى کهن   

دیدگاه هاى جدید حاجى 
درباره کى روش 
و فساد در فوتبال

زردها در نقل و انتقاالت زمستانى، گلر مى خواهند

در رده پنجم  متیاز

 ده بازى شانس 
ى بود بر حضور 
بانى که شــاید 
ر فوتبال ایران 
د. امیرعابدزاده 
 هاى دسته دوم 
ه براى این تیم 
ش به گونه اى 
ام داد و از لیگ 
ـناس ماریتیمو

ى باشگاهى در 
م حذفى پرتغال 
د به جا گذاشته 
ا به تن مى کند 
از جام حذفى 

ت نکرده و 
ى تیمش
 خوبش 
د تمجید

ا دعوت 
ش را داد.

یراهنشــماره
برتن علیرضا ر

وند مدتى است 
یس صدرنشین 
ت دروازه بانش 
 از نظر فیزیکى

ن ترى است. او 
سانت کوتاهتر از 
مدرضا عابدزاده 
حرك با قدرت 
بتى است که او 
 اردو داردضمن

پا تجربه خوبى 

فرصت پرواز ملى
 به فرزند عقاب

تیم هیرنوین  چند روز پیــش در مصاف خارج از 
خانه با اســپارتا روتردام در هفته یازدهم اردویژه 
به تساوى بدون گل دســت یافت. هیرنوینى ها 
چند هفته است که سخت مبارزه مى کنند و پس 
از چهار شکســت متوالى به یک امتیاز رسیدند. 
به گزارش سایت فوتبال هلند، رضا قوچان نژاد، 
ملى پوش ایرانى تیم هیرنوین در پایان نیمه اول 

بازى برابر اســپارتا روتردام به دلیل مصدومیت 
تعویض شد و جاى خود را به هنک ورمان، مهاجم 
24 ساله هلندى داد اما یارانش توفیقى در گلزنى 
نداشتند. مهاجم ایرانى تیم هیرنوین در این رابطه 
مى گوید:  هــر چند هنوز در شــرایط خوبى قرار 
داشتم اما با اطمینان مهیاى تعویض شدنم بودم. 
قوچان نژاد در فصل 2018 - 2017 اردویژه هلند 
فقط 2 گل به ثمر رســاند تا کار براى یارانش در 
تیم هیرنوین دشوار شــود. بازیکنى که در فصل 
گذشــته این رقابت ها 19 گل به ثمر رســاند و 
یکى از بهترین مهاجمان اردویژه بود. او با اشاره 
به این مسئله گفت: «این واقعا دراماتیک است. 
دشوار است بگویم علت گل نزدنم چیست و دنبال 
بهانه جویى نیستم. ما همانند یک تیم باید مبارزه 
کنیم و به عملکرد بهترمــان ادامه دهیم.» تیم 
هیرنوین در پایان هفته یازدهم اردویژه هلند با 15 

امتیاز رتبه نهم جدول رده بندى را در اختیار دارد.

قوچان نژاد:
  نمى دانم 

چرا گل نمى زنم
بهاره

 با توجه

 رحمتى یا رحمان  شاییییییدد در سپاه
ى و و ى

ن، این روزها گمانه زنى در مورد تمایل سپاهان به 
ک گلر در نیم فصل افزایش  یافته است.

نه هایى که این روزها شــایعه در مورد حضور او در 
ید مهدى رحمتى گلر استقالل تهران است. در این 
در رســانه ها و کانال هاى تلگرامى شایعه ساخته و 
شــاید بدبین ترینهوادار استقالل هم نمى توانست 

ل رحمتى را پیش بینى کند. کاپیتان استقالل مجبور 
ه خبرنگاران و رســانه ها نشود با شالى اکثر صورت 
ى بازى مجبور نشود رسانه ها را ورق بزند و صورت 
 یک آنها در صفحه ببیند. لبخند زدن رحمتى در بازى 
 ترکیب استقالل دور کرد و باعث اخراج موقت او شد 

حاضر نیست با این بهانه کنار برود.
ت و حاال در کنار سایر نیمکت نشین هاى استقالل 
ســت. مرد آلمانى هم حسین حسینى را به او ترجیح

 ماجراى آقاى کاپیتان نیست و بعد از کنار گذاشتن 
ى اســتقالل، دوباره پاى او وسط مى آید. پست هاى 
ى نشــان مى دهد که اختالفاتى با رحمتى داشــته 
هاى درموت را کنار حرف هاى مربیان قبلى استقالل 
یک جنس است. کاپیتان ه مى شوى که همه آنها از

ال خوشى ندارد. مرد اول میدان استقالل جایگاهش 
ور که از شــواهد پیداست یکى از گزینه هایى است 
حافظى مى کنند. البته رحمتى در مصاحبه اى اعالم 

کارى
او ردیف
رد کرد
جذب
نکرده
 این ر
مى شـ
اســام
تصور
بعید د
تركس
اصفها
این خ
سپاها
برگرد
در مور
به گزا
دارندو
گلر فع
جوان
سپاها
و حتى
اعالم
باید دی
البته د
از  خط
گزینه
خ دارند

و
ســپاها
خرید یک
 یکى از گزین
شده سید اصفهان زیاد
د روزها زیاد در مورد او
پرداخته مى شود. ش

سرنوشــت اینفصل
است براى اینکه سوژه
را بپوشاند تا فرداى خود
ی را به عنوان سوژه خود
با پارس جنوبى او را از
کاپیتان استقالل ح اما
مهدى رحمتى برگشت
فقط نظاره گر بازى اس
مى دهد اما این پایان
«درموت» از کادرفنى
جنجالى مربى ایرلندى
اســت. وقتى حرف ها
مى گذارى تازه متوجه
استقالل این روزها حا
از دست داده و اینطو را
که نیم فصل با او خدا
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زن 39 ساله پس از هشت ساعت از قتل یک پیرزن در 
نکا شناسایى شد و به قتل اعتراف کرد.

فرمانده انتظامى شهرســتان نکا گفت: شــنبه شب 
در تماس فردى با پلیس در جریــان قتل پیرزنى در 
روستاى گلبســتان قرار گرفتیم. بالفاصله تیم هاى 
انتظامى و آگاهى در محل حاضر شــدند و تحقیقات 

خود را آغاز  کردند. 
سرهنگ نصیرى اظهار داشــت: بررسى هاى اولیه 
نشان مى داد پیرزن 84 ساله به تنهایى زندگى کرده 
و یک زن، خانه او رفت و آمد داشته است. با به دست 
آمدن این سرنخ تحقیقات براى شناسایى این فرد آغاز 
شــد اما هیچ ردى از زن 39 ساله به دست نیامد. وى 
افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات ویژه پلیسى 
قاتل را که اهل یکى از استان هاى جنوب شرقى بود 

در کمتر از هشت ساعت شناسایى و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامى شهرستان نکا با اشاره به اینکه قاتل 
انگیزه خود از قتل را سرقت جواهرات این پیرزن اعالم 
کرد، گفت: در بازرسى از متهم جواهرات مسروقه به 
ارزش 50 میلیون ریال کشف شد. این متهم پس از 

بازسازى صحنه جنایت تحویل مرجع قضائى شد.

مرد جوان که با داستان سرایى صحنه قتل همسرش را 
خودکشى مطرح کرده بود به عنوان مظنون اصلى قتل 

مسلحانه دستگیر شد.
ساعت 8 صبح روز پنج شــنبه 11 آبان ماه امسال مرد 
جوانى در تمــاس با مأموران کالنتــرى 18 ذوالفقارى 
آبادان از خودکشى همسرش خبر داد و خیلى زود تیمى 
از مأموران براى تحقیقات پلیســى پاى در صحنه جرم 

گذاشتند.
مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند زن جوان 
که غرق خون روى تخت افتاده با اســلحه کلت کمرى 
زعاف به کام مرگ فرو رفته اســت که با توجه به مرموز 
بودن این صحنه تیمى از مأموران پلیس آگاهى آبادان و 

بازپرس ویژه قتل به محل جنایت رفتند.
مأموران در گام نخست شــوهر این زن را هدف تحقیق 
قرار دادند که وى در بازجویى هاى پلیسى گفت: «شب 
قبل از حادثه به دلیل اختالفاتى که با همسرم داشتم با 
هم درگیر شــدیم و همه لوازم داخل خانه را شکستم و 
سپس به خانواده خودم و همســرم زنگ زدم و با گفتن 
اینکه همسرم به من خیانت کرده است از آنها خواستم تا 

به خانه مان بیایند.»
مرد جوان گفت: «پدرم که در طبقه پایین ســاختمان ما 
زندگى مى کند خیلى زود به ســراغ مان آمد و لحظاتى 
بعد نیز خانواده همســرم سر رســیدند و با میانجیگرى 
و وساطت ما را آشــتى دادند و همگى به خانه هایشان 
بازگشتند و من نیز به علت شدت عصبانیتى که از همسرم 
داشتم تصمیم گرفتم شب را در خانه پدرم باشم به همین 
دلیل به طبقه پایین و خانه پدرم رفته و شــب را در آنجا 

بودم.»
این مرد ادامه داد: «صبح زود بــود که ناگهان با صداى 

شلیک گلوله از خواب بیدار شدم و به سرعت خودم را به 
طبقه باال رساندم که دیدم همسرم غرق خون روى تخت 
افتاده اســت و در ادامه ماجراى خودکشى همسرم را به 

پلیس گزارش کردم.»
این ادعاها در حالى بود که مأموران در کاوشگرى هاى 

پلیسى مشــاهده کردند که لباس مرد جوان نیز آغشته 
به خون همسرش است و با توجه به اینکه اسلحه کلت 
کمرى بخاطر اینکه روغن کارى نشده بود و مسلح کردن 
آن از سوى قربانى جنایت بسیار مشکل بوده است احتمال 
دادند که مرد جوان براى فرار از اتهام قتل اقدام به صحنه 

سازى و داستان سرایى کرده است.
بنا به این گزارش، شــوهر قربانى این جنایت مسلحانه 
به عنوان مظنون اصلى پرونده قتل از ســوى مأموران 
دستگیر شد و براى افشاى راز این معماى جنایى در اختیار 

مأموران پلیس آگاهى آبادان قرار گرفت.

پرونــده خواننــده معــروف بــه کمیســیون پزشــکى قانونــى ارجاع
 شد.

قاضى شهریارى، سرپرست دادســراى جنایى در تشریح آخرین وضعیت 
پرونده خواننده معروف گفت: پس از اعتراض متهم به علت فوت، پرونده به 

کمیسیون پزشکى قانونى ارجاع شد.
وى اظهار داشت: حسب اطالع واصله، متهم به علت فوت اعتراض کرده 
و پرونده براى تعیین دقیق علت فوت به کمیسیون پزشکى قانونى ارجاع 

شده است.
ساعت 15 بعد ازظهر 28 مرداد ماه سال جارى از طریق مرکز فوریت هاى 
پلیسى 110 فوت مشکوك از طریق بیمارســتانى به کالنترى 145 ونک 
اعالم شد. با حضور مأموران در بیمارستان و انجام تحقیقات اولیه مشخص 
شد پیرمردى 66 ساله به علت اصابت جسم سخت به ناحیه سر و شکستگى 
جمجمه فوت کرده اســت. با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع فوت 

مشکوك و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسراى ناحیه 27 تهران، پرونده 
در اختیار اداره دهم قرار گرفت.

متوفــى قبل از مرگ خــود در اظهاراتش عنوان داشــته بود که توســط 
پســر همســرش به نام «حمیدرضا» 24 ســاله مورد ضرب و جرح قرار 
گرفته اســت. همزمان با ارجاع پرونده بــه اداره دهم مظنــون پرونده، 
در ســاعت 15 به کالنترى 145 ونک مراجعه و خــودش را به مأموران 
معرفى کرد. با انجام هماهنگى قضائى متهم به اداره دهم منتقل شــد؛ او 
در تحقیقات اولیه منکــر هرگونه درگیرى با مقتــول و ضرب و جرح وى 
 . شــد
متهم در اظهاراتش ادعا کرد: «روز بیست و چهارم  مرداد زمانى که وارد خانه 
مادرم در خیابان شیخ بهایى شدم متوجه شدم که مادرم با همسرش (متوفى) 
درگیر شده؛ من فقط با مادرم از خانه خارج شدم و اطالعى از ضرب و جرح 

متوفى و علت مرگش ندارم.»

یک خودروى وانت بر اثر تصادف در اتوبان تهرانـ  ســاوه 
متالشى شــد؛ انتقال مصدومان این تصادف از طریق امداد 

هوایى و هلیکوپتر صورت گرفت.
ساعت8 و48 دقیقه روز شــنبه حادثه تصادف در عوارضى 
تهرانـ  ساوه به سامانه 125 اعالم شــد که آتش نشانان 
ایســتگاه 16 بى درنــگ بــا هماهنگى ســتاد فرماندهى 
ســازمان آتش نشــانى تهران بــه محل حادثــه اعزام

 شدند.
رئیس ایستگاه 16 آتش نشــانى درباره جزئیات این حادثه 
اظهار داشت: یک دســتگاه خودروى وانت پیکان با دو نفر 

سرنشین حین حرکت در مسیر به علت نامعلومى به شدت با 
قسمت عقب یک دستگاه کامیونت یخچالدار برخورد کرده و 
هر دو نفر سرنشین این وسیله نقلیه به شدت دچار مصدومیت 

شدند.
على فوالدى ادامه داد: آتش نشانان به محض رسیدن به محل 
حادثه، جریان برق هر دو وســیله نقلیه را قطع کردند و پس 
از ایمن ســازى کامل، هر دو مصدوم را براى انتقال به مراکز 
درمانى تحویل امدادگران اورژانس دادند. وى افزود: با توجه به 
مصدومیت شدید هر دو نفر سرنشین خودرو وانت، مصدومان 

به وسیله بالگرد به مراکز درمانى منتقل شدند.

فرمانده انتظامى شرق اســتان تهران از دستگیرى 
اعضاى یک باند حرفه اى سرقت خودرو در شرق این 
استان خبر داد و گفت: سارقان از یک خانم باردار در 
جلب حس نوع دوســتى مردم و سرقت خودرو بهره 

مى بردند.
 سردار عبدالرضا ناظرى از دستگیرى اعضاى یک باند 
بزرگ سارقان در شهرســتان هاى ورامین و قرچک 
خبر داد و افزود: شش نفر از اعضاى این باند دستگیر 
شدند، که از این تعداد یک نفر زن و پنج نفر مرد بودند. 
وى ادامه داد: با توجه به اعترافات این سارقان، تاکنون 
پنج دستگاه خودرو مسروقه و دو موتورسیکلت سرقتى 
کشف شد و این ســارقان به 17 مورد سرقت داخل 

خودرو اعتراف کردند.
فرمانده انتظامى شرق اســتان تهران با بیان اینکه 
باند مذکور اقدام به ســرقت در حوزه شرق تهران و 
شهرستان هاى شرق این اســتان مى کردند، گفت: 
خانمى که در این باند فعالیت مــى کرد، باردار بود و 
به همراه همســرش اقدام به ســرقت مى کرد، این 
افراد براى ســرقت خودروها اقدام به هول دادن آنها 
توســط خانم باردار کرده، این عمل سبب تحریک 
حس نوع دوســتى در مردم و رهگذران شــده و در 

هول دادن خــودرو و دور کــردن آن از محل اصلى 
براى داشتن فرصت بیشتر ســرقت، به این سارقان 

کمک مى کردند.
ســردار ناظرى با بیان اینکه این باند اقدام به جعل 
پالك خــودرو نیز مى کردنــد، گفت: ایــن افراد با 
پالك هاى خودروهاى جعلى مسروقه و با استفاده از 
سه پالك جداگانه که در سامانه سرقت سابقه نداشته 
باشد، سعى در فریب پلیس داشتند، اما سامانه دقیق 
پلیس متوجه عدم اصالت پالك شده و در نهایت این 

افراد دستگیر شدند.

فرمانده انتظامى شرق استان تهران از دستگیرى 
دو کالهبردار حرفه اى تلفنى در قرچک خبر داد 
و افزود: تاکنون 70 نفر مالباخته در این خصوص 

شناسایى شدند.
سردار عبدالرضا ناظرى گفت: این افراد به سطح 
شهر قرچک مراجعه کرده و منازلى را در نظر گرفته 
و از طریق همســایگان اطالعاتى در خصوص 
اعضاى آن خانواده کسب مى کردند و شماره تلفن 
آن خانه را از طریق 118 به دست مى آوردند. وى 
افزود: این کالهبرداران پس از تماس با تلفن منزل 
مذکور اعالم مى کردند، که از طرف بســتگان، 
مانند پسر دایى، پسر خاله که تصادف کرده و در 
فالن بیمارستان نیاز به عمل جراحى دارد تماس 
مى گیرند و باید مبلغى پول به حساب واریز کنید، 
البته برخى از ســوژه هاى ایــن کالهبرداران با 
هوشیارى از نیت آنها مطلع مى شدند، اما برخى 

دیگر از افراد متوجه نشــده و مبالغى را به حساب 
کالهبرداران واریز مى کردند، شماره کارت هایى 
که براى واریز وجه اعالم مى شد، اصیل و متعلق 
به خود کالهبرداران نبود و آنها را از طریق مناطق 

جنوب شهر تهران تهیه مى کردند.
فرمانده انتظامى شرق استان تهران از شناسایى 
70 مالباخته در خصــوص این کالهبردارى خبر 
داد و گفت: این کالهبرداران از این 70 نفر بیش 
از 400 میلیون ریال کالهبردارى و کارت به کارت 
کردند، البته تعداد مالباختگان بیشتر از این افراد 
شناسایى شده، که الزم است، اگر افرادى طعمه 
چنین کالهبــردارى بوده اند، بــه پلیس آگاهى 
قرچک مراجعه کنند. وى افزود: این دو کالهبردار 
داراى ســوابق ســرقت و نیز جعل کالهبردارى 
هســتند، که پرونده آنها تحویل مراجع قضائى

 شد.

صحنه سازى مرد آبادانى جواب نداد

کالهبردارى 
تلفنى از 70 نفر

نصــاب33  یک 
ساله سقف کاذب 
شهرســتان  در 
مهر استان فارس 
بر اثر ســقوط از 
داربســت دچــار 
حادثه شد و جان 
باخت.سرپرســت 
هــى  ند ما فر
انتظامى شهرستان مهر گفت: برابر اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر سقوط یک فرد 

از ارتفاع در بلوار امام خمینى(ره)، بالفاصله مأموران به محل حادثه اعزام شدند.
سرهنگ محمد جواد اسالمى افزود: در بررســى مأموران مشخص شد، فردى 33 ساله مشغول 
نصب سقف کاذب یک ساختمان بوده که به علت بى احتیاطى از داربست فلزى سقوط مى کند. وى 
با اشاره به اینکه مصدوم توسط نیروهاى اورژانس به بیمارستان منتقل شد، تصریح کرد: متأسفانه 

این فرد به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان، جان خود را از دست داد.

سقوط مرگبار از داربست

استفاده از زن باردار
 براى سرقت خودرو

متالشى شدن وانت بر  اثر تصادف

بازگشت پرونده قتل«حمید صفت» به پزشکى قانونى

40 روز از پرونده قتل «صادق برمکى» گذشت و مراسم 
چهلم این جوان در حالى در مهاباد برگزار شد که جمعیت 
زیادى از اهالى این شــهر با در دست داشتن برگه هایى 
خواستار قصاص ســه متهم و رســیدگى زودتر به این 

پرونده شدند.
«من نمى خواهم زنده بمانم، مرا هم آتش بزنید، زندگى 
بدون صادق را نمى خواهم...»، اینها حرف هاى مادرى 
است که پس از گذشت 40 روز از قتل پسرش بر سر مزار 

صادق برمکى فریاد مى زند.
40 روز از ماجــراى قتــل هولناك صادق مــى گذرد، 
پرونده اى که در آن سه پسر جوان که از دوستان صادق 
بودند ابتدا وى را سوار بر خودرو به اطراف مهاباد بردند و 
سپس با ضربات چاقو و ساطور وى را تا یک قدمى مرگ 
کشاندند و جسد او را در بیابان رها کردند. این سه جوان 
فرداى آن شب براى اطمینان از مرگ صادق برمکى بار 
دیگر به ســراغ وى مى روند که متوجه مى شوند پسر 
جوان هنوز زنده اســت و این بار در حالى که با دوربین 
گوشى موبایل صحنه تلخى را ضبط مى کردند اقدام به 
آتش افروزى کــرده و صادق را که نیمــه جان و غرق 
خون روى زمین افتاده بود آتش زدنــد و عامل جنایت 
که «دانیال» نام دارد در برابر دوربین فریاد مى زند که به 

جهنم من خوش آمدى.

جسد سوخته پسر جوان از ســوى یک چوپان پیدا شد و 
مأموران پلیس خیلى زود دانیــال و دو متهم دیگر این 
پرونده را دستگیر کردند و هر سه به قتل صادق برمکى 

اعتراف کردند.
مراســم چهلم صادق برمکى در حالى در مهاباد صورت 
گرفت که جمعیت زیادى از اهالى شــهر در این مراسم 
حضور پیدا کردند و همگى با در دست گرفتن برگه هایى 
خواستار قصاص سه متهم پرونده شــده بودند. در این 
مراسم همگى فریاد مى زدند که خواستار قصاص قاتالن 
صادق برمکى هستند و شعارهاى مرگ بر شیطان پرست 
مى دادند.بنا به این گزارش، افراد زیادى با دادن پیام به 
خانواده صادق برمکى با آنها ابــراز همدردى کرده اند و 

همگى خواستار قصاص سه پسر جوان شده اند. رئیس پلیس پیشــگیرى پایتخت، ظهر روز شــنبه از 
دســتگیرى یکى از اراذل و اوباش محــدوده مرتضى 
گــرد، خبــر داد و گفــت: این متهــم در حــال فرار 
از راه پلــه هــاى مخفیگاهــش بــود که دســتگیر 

شد.
ســرهنگ رضا بســتو گفت: چندى پیش تعــدادى از 
شهروندان ساکن محدوده مرتضى گرد، ضمن مراجعه 
به کالنترى 171 شهید مصطفى خمینى، از فعالیت ها 
و اقدامات یک شرور ســابقه دار این محدوده شکایت 
کرده و اظهار داشــتند که این فرد با اقدامــات خود از 

شهروندان سلب آسایش کرده است. وى افزود: با توجه 
به حساسیت موضوع و همچنین شــکایت هاى انجام 
شده تیمى از مأموران تجسس واطالعات این کالنترى 
براى شناسایى و دستگیرى متهم وارد عمل شدند. طى 
بررسى هاى انجام شده مشخص شد که این متهم یکى 
از اراذل و اوباش سابقه دار این محدوده است که به تازگى 
از زندان آزاد شده و مجدداً به ســراغ اقدامات مجرمانه 

خود رفته است.
سرهنگ بستو، عنوان داشــت: با این تفصیل مأموران 
روز جمعه مخفیــگاه متهم را شناســایى کردند و براى 
دستگیرى به محل اعزام شدند و طى عملیاتى ضربتى 
موفق شدند این فرد را که با دیدن مأموران سعى داشت 
از راه بام خانه فرار کند در میان راه پله ها دستگیر کردند. 
متهم به همراه سالح سردى که همراه داشت به کالنترى 
منتقل شــده و تحت بازجویى ها به جرائم خود مبنى بر 
حمل سالح سرد، ارعاب و تهدید شهروندان، شرارت و 

زورگیرى اعتراف کرد.
گفتنى اســت، این متهم پس از تکمیــل پرونده براى 
ســیر تحقیقات به پلیس امنیت عمومى تهران بزرگ

 منتقل شد.

راز قتل با کلت کمرى در آستانه فاش شدن

بازداشت شرور قمه کش
 در مخفیگاهش

در مراسم چهلم صادق برمکى چه گذشت؟ 

 قتل پیرزن 84 ساله براى سرقت طال
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رامین مشکاه

هر ساله همه عالقه مندان به گوشى هاى هوشمند منتظر 
معرفى محصوالت اپل هستند تا ببینند این غول دنیاى 
فناورى چه چیزهاى تازه اى براى عرضه در چنته دارد. اما 
امســال اوضاع براى اپل کمى پیچیده بود. از طرفى این 
شرکت سه گوشى بسیار خوب و قدرتمند روانه بازار کرد؛ 
از طرف دیگر به دلیل تبلیغات فراوان بر روى مدل موسوم 
به iPhone X، فروش دو مدل دیگر بسیار پایین تر از حد 
تصور بود. اما این فروش پایین نباید باعث شود که شما 
فکر کنید با دو گوشــى معمولى یا ضعیف طرف هستید. 
براى آشنایى با این دو گوشى و مقایسه آنها با یکدیگر، با 

نصف جهان همراه شوید.
 

طراحى
هر دوى این گوشى ها از بهترین و لوکس ترین مواد ساخته 
شده اند. در سایت هاى مختلف جنس بدنه این گوشى ها 
شیشه و فلز ذکر شده؛ اما این شیشه، هر شیشه اى نیست. 
کیفیت بســیار باالى شیشه مورد اســتفاده در بدنه این 
گوشى ها هم استحکام بســیار باالیى دارد و هم لمس 
آن به دست کاربر احساس بســیار خوشایندى را منتقل 
مى کند؛ چیزى که به ســختى مى توان مشابهش را در 
میان گوشــى هاى دیگر بازار تجربه کرد. درست است 
که این دو گوشى کیفیت ســاخت باالیى دارند و تجربه 
کاربرى فیزیکــى خوبى را به کاربــر مى دهند؛ اما زبان 
طراحى قدیمى آنها را مى توان یکى از دالیل فروش نه 
چندان موفق آن ها برشمرد. در نیمه دوم سال 2017 اکثر 
پرچمداران بازار در نمایشــگر هاى خود از نسبت تصویر 
18:9 استفاده کرده اند و حاشــیه هاى نمایشگر را تا حد 
ممکن کم کرده اند؛ اما در آیفون 8 و 8 پالس شاهد این 
امر نبودیم و این گوشى ها هم مشــابه اجداد خود داراى 
 Home حاشیه زیادى در اطراف نمایشگر هستند. دکمه

نیز کما فى السابق در زیر نمایشگر جا خوش کرده است.
از منظر طراحى، iPhone 8 و iPhone 8Plus تفاوتى با 
هم ندارند؛ اما اندازه آن ها با هم متفاوت است. همانطور 
که از اسم آنها مشخص است، iPhone 8 Plus نسخه 
بزرگ تر است و داراى نمایشگرى 5,5 اینچى است؛ اما 
از طرف دیگر، در iPhone 8 به یک نمایشگر 4,7 اینچى 
اکتفا شده است. شاید روى کاغذ کار کردن با نمایشگرى 
کوچک تر از 5 اینچ چندان دلچســب نباشد، اما تایپ و 
کاربرى راحت تر یکى از مزایاى بزرگ داشتن نمایشگرى 
با این ابعاد اســت. مزیت دیگر آن را مى توان وزن کمتر 

گوشى برشــمرد؛ هرچند خیلى از افراد عادت دارند که 
با گوشى هاى ســنگین کار کنند و احســاس استحکام 
بیشترى از این نوع گوشــى ها دریافت مى کنند. گوشى 
iPhone 8 تنها 148 گرم وزن دارد و این در حالى است 

که نسخه پالس آن وزنى بالغ بر 202 گرم دارد که براى 
یک گوشى با نمایشگرى 5,5 اینچى بسیار زیاد است. به 
مانند نسل گذشته گوشــى هاى آیفون، نسخه هاى 8 و 
8 پالس هم از گواهینامه IP67 بهره مى برند که نشان 
مى دهد در برابر آب تا حــدى مقاومند و حتى مى توان با 

آنها زیر آب کار کرد.
در بخش طراحى هر دو گوشــى عملکرد مشابهى دارند 
و اینکه کدام یک نمره باالترى کسب مى کند، به سلیقه 

شما بستگى دارد.

صفحه نمایش
نمایشــگر هر دوى این گوشــى ها مبتنى بر پنل هاى 
 LED Backlit مخصوص شرکت اپل هستند که از نوع
IPS LCD است. در مبحث رزولوشن شاهد آن هستیم 

که بر روى iPhone 8 از رزولوشن 1334×750 استفاده 
شــده که تفاوت چندانى با HD ندارد. ممکن است روى 
کاغذ این رزولوشن دلسردکننده به نظر بیاید؛ اما حقیقت 
این است که با توجه به ابعاد این نمایشگر، چشم انسان 
به راحتى نمى تواند تفاوت میان این رزولوشــن و مفادیر 
باالتر را تشخیص دهد و تراکم پیکسلى 326 پیکسل بر 
هر اینچ در این نمایشگر به خوبى پاسخگوى نیاز کاربر 
است. گوشى iPhone 8 نیز از رزولوشن Full HD بهره 
مى برد که منتج به داشتن تراکم پیکسلى 401 پیکسل بر 
هر اینچ شده است. نمایش جزئیات در این نمایشگرها با 
دقت مناسبى صورت مى گیرد؛ اما نسخه پالس کمى در 
این موضوع به نســخه معمولى چربش دارد. در مبحث 
 Wide color دقت رنگ، هر دوى این گوشى ها از فناورى
gamut display و True-tone display بهره مى برند 

که به آن ها کمک مى کند رنگ هایــى طبیعى تر از اکثر 
گوشى هاى موجود در بازار را به نمایش بگذارند. نمایشگر 
این گوشى ها نه تنها با فناورى یونى تقویت شده و بسیار 
مقاوم است؛ بلکه با داشتن یک الیه اولئوفوبیک چربى 
نوك انگشتان کاربر را هم جذب نمى کند و به این ترتیب 

اثر انگشت شما بر روى آنها باقى نمى ماند.

دوربین
مبحث دوربین یکى از بارزترین نقاط تفاوت بین آیفون 

8 و نسخه پالس آن اســت. در حالى که آیفون 8 از یک 
دوربین 12 مگاپیکســلى با پیکســل هاى درشت بهره 
مى برد تا بتواند در هر شرایطى عکس هاى واضح و دقیق 
ثبت کند، نسخه پالس پا را از این هم فراتر گذاشته و با 
داشتن دو دوربین 12 مگپیکسلى، امکانات بى شمارى 
را در اختیار کاربر قرار مى دهد. از مزایاى اســتفاده از دو 
دوربین، امکان زوم 2 برابرى بدون افت کیفیت و امکان 
ثبت بهتر عمق تصاویر است. هر دوى این گوشى ها در 
عمل بسیار قدرتمند هستند و تصاویرى بسیار شفاف و 
طبیعى ثبت مى کنند. هرچند بر روى کاغذ دوربین این 
 iPhone 7 Plus و iPhone 7 دو گوشى با دوربین هاى
تفاوتى ندارند؛ در عمل این تفاوت کامًال مشهود است: 
ثبت رنگ ها بهتر صورت مى گیرد و سلفى هاى ثبت شده 
با نسل جدید کیفیتى به مراتب بهتر از نسل پیشین دارند.

سخت افزار
هر دوى این گوشــى ها از تراشــه هاى شش هسته اى 
ساخت اپل موســوم به A11 Bionic بهره مى برند. این 
پردازنده ها به دلیل هماهنگى بســیار باالیى که با سایر 
اجزاى پردازشى و رایانشى گوشى دارند، نیازى به استفاده 
از حافظه اجرایى زیاد ندارنــد و تنها با 2 ( در آیفون 8) و 

3 گیگابایت حافظه رم ( در آیفون 8 پالس) مى توانند 
سنگین ترین اپلیکیشن هاى اکوسیستم iOS را به 

راحتى آب خوردن اجــرا کنند. اجراى بازى هاى 
سه بعدى، اپلیکیشــن هاى متکى بر واقعیت 
افزوده و ویرایش فایل هاى سنگین ویدیویى، 

همه و همه به راحتى در این گوشى ها اجرا 
مى شوند و تجربه اى دلپذیر و باورنکردنى 
از سرعت و قدرت را در اختیار کاربر قرار 

مى دهند.

باترى
آیفون 8 با داشــتن باترى لیتیوم یونى با ظرفیت 1821 
میلى آمپر ساعتى، هرچند هرگز نمى تواند در زمینه زمان 
کاربرى جزو بهترین ها باشد، اما در مجموع عملکردى 
مناسب و قابل قبول ارائه مى دهد. در صورتى که از گوشى 
خود استفاده ســنگین و به مدت طوالنى نداشته باشید، 
مى توانید براى یک روز روى آن حســاب کنید. از سوى 
دیگر، آیفون 8 پالس با داشــتن یک باترى بزرگ تر با 
ظرفیت 2691 میلى آمپر ســاعت عملکردى بسیار بهتر 
نسبت به نسخه کوچک تر خود دارد و به کاربر احساس 

آرامش بیشــترى هدیه مى دهد. شایان ذکر است که به 
لطف داشتن بدنه شیشــه اى، هر دوى این گوشى ها از 
فناورى شارژ بى سیم هم پشتیبانى مى کنند؛ اما سرعت 

شارژ شدن آنها در این حالت بسیار پایین است.

محیط کاربرى
در بخش نرم افزار و محیط کاربرى هم این دو گوشــى 
کامًال مشابه هم هستند. نســخه iOS موجود روى هر 
دوى این گوشى ها مشابه است و هر دو از آخرین نسخه 
iOS پشتیبانى مى کنند. همه چیز در این گوشى ها بسیار 

نرم و روان انجام مى شــود 
و جا بــه جایــى بین 

صفحات آنها بسیار 
تبخــش  لذ

است.

یـک « پالس» 
درتمند هستند و تصاویرى بسیار شفاف و 
ى کنند. هرچند بر روى کاغذ دوربین این 
iPhone 7 Plus و s iPhone 7 7وربین هاى

؛ در عمل این تفاوت کامًال مشهود است: 
هترصورت مى گیرد و سلفى هاى ثبت شده 
کیفیتى به مراتب بهتر از نسل پیشین دارند.

 افزار
گوشــى ها از تراشــه هاى شش هسته اى 
cســوم به A11 Bionic بهره مى برند. این 

 دلیل هماهنگى بســیار باالیى که با سایر
ى و رایانشى گوشى دارند، نیازى به استفاده 
و) و 8 ( در آیفون 8 2یىزیاد ندارنــد و تنها با 2
8افظه رم ( در آیفون 8 پالس) مى توانند 

Sپلیکیشن هاى اکوسیستم iOS را به 

ردناجــرا کنند. اجراى بازى هاى 
کیشــن هاى متکى بر واقعیت 
شفایل هاى سنگین ویدیویى،
 راحتى در این گوشى ها اجرا 
ربه اى دلپذیر و باورنکردنى 
رترا در اختیار کاربر قرار 

1شــتن باترى لیتیوم یونى با ظرفیت1821
تى، هرچند هرگز نمى تواند در زمینه زمان 
هترین ها باشد، اما در مجموع عملکردى 
 قبول ارائه مى دهد. در صورتى که از گوشى 
ســنگین و به مدت طوالنى نداشته باشید، 
ى یک روز روى آن حســاب کنید. از سوى 
8 پالس با داشــتن یک باترى بزرگ تر با 
2 میلى آمپر ســاعت عملکردى بسیار بهتر 
خه کوچک تر خود دارد و به کاربر احساس 

دوى این گوشى ها مشابه است و هر دو از آخرین نسخه 
iOS پشتیبانى مى کنند. همه چیز در این گوشى ها بسیار 

نرم و روان انجام مى شــود 
و جا بــه جایــى بین 

صفحات آنها بسیار 
تبخــش  لذ

است.

+
و این همه غوغا؟!

iPhone 8 PlusPlus  

اگر تمایل به اجازه ویال، سوئیت و آپارتمان دارید و به دنبال این هستید 
تا با بودجه خاصى مناسب ترین مکان ممکن را اجاره کنید، اپلیکیشن 
ویالیاب به شما کمک مى کند. با استفاده از این اپلیکیشین مى توانید 
مجموعه عظیمــى از ویالهاى مختلف را در مناطق متنوع کشــور 

مشاهده و با بهترین قیمت ممکن آنها را اجاره کنید. 
با استفاده از اپلیکیشن ویالیاب مى توانید در هر نقطه از ایران بهترین 
خانه ها را با بهترین قیمت ممکن براى اجاره پیدا کنید. بدین منظور 
کافى اســت که اطالعاتى مثل مقصد مورد نظرتان، نوع خانه مورد 
نظرتان (ویال، آپارتمان، سوئیت و...)، امکانات مورد نیاز، بودجه خود و 
متراژ مد نظر را مشخص کنید و شاهد ارائه لیست عظیمى از خانه هاى 

منطبق با نیازتان توسط اپلیکیشن ویالیاب باشید.ویالیاب داراى یک 
نسخه تحت وب هم هســت که به راحتى در دسترس کاربران قرار 

گرفته است.
تمام ویالها، آپارتمان  ها و سوئیت هایى که در اپلیکیشن ویالیاب براى 
اجازه دادن ثبت مى شوند داراى عکس و توضیحات تکمیلى هستند، 
بنابراین شما به صورت دقیق با محیط خانه اى که براى اجاره کردنش 

پول مى دهید آشنا خواهید شد.
عالوه بر قیمت دقیق اجاره خانه ها، امکانات آنها هم به صورت دقیق 
توسط اپلیکیشن ویالیاب شرح داده مى شــود. براى هر خانه یا ویال 
آدرس، متراژ، ظرفیت، چشم انداز و توضیحات اضافه و غیره ارائه شده 

که شما را بیشتر با مشــخصات مقصد آشنا مى کند. ضمنا اپلیکیشن 
ویالیاب امکان ثبت نظر براى هر یــک از ویالها را هم قراهم کرده 
اســت، بنابراین کاربران مى تواننــد از نظرات ســایرین براى اجاره 

مکان  هاى بهتر هم استفاده کنید.
بنابراین اگر به دنبال اجازه خانه و ویالهاى تفریحى هستید یا خودتان 
ویالیى داشته و تمایل دارید آن را اجاره بدهید، اپلیکیشن  ویالیاب با 
کوتاه  کردن دست دالالن و ارتباط دادن مستقیم اجاره کننده و اجاره 
دهنده، بهترین بســتر ممکن را فراهم مى کند. اپلیکیشن ویالیاب 
به صورت رایگان منتشر شــده و از طریق کافه بازار مى توانید آن را 

دانلود کنید.

شن
رده 
جاره

تان 
ب با

جاره 
یاب 
ن را 

با اپلیکیشن 
ویالیاب، ویالها و 
سوئیت هاى دلخواه 
را رزرو کنید!

Pocket Rush  بازى محبوب، جالب و ســرگرم کننده در سبک بازى هاى ماشین 

سوارى و رسینگ از استودیوى redBit games براى دستگاه هاى اندرویدى است که 
به صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شده است. با نصب Pocket Rush برروى تبلت 
و یا گوشى اندرویدى تان مى توانید مسابقه اتومبیلرانى را با گرافیک چند وجهى بسیار 

زیبا و در ده مسیر کوهستانى تجربه کنید! 
طورى مسابقه دهید که تا به حال نداده اید؛ از قاره اى به قاره دیگر بروید و ثابت کنید 
در هر مسیرى که مسابقه دهید، مى توانید بهترین باشید! با تمام سرعت در مسیرهاى 
مستقیم حرکت کنید و قبل از آنکه به پیچ ها برسید، سرعت تان را کاهش دهید ؛ طورى 
رانندگى کنید که هیچکس به گردتان هم نرسد! با دوســتانتان یا کاربران دیگرى از 

سراسر جهان به صورت آنالین و در مسیرها و تورنومنت هاى مختلف مسابقه دهید و با 
شکست آنها خود را به صدر جدول باالترین امتیازات بازى برسانید! اگر از عالقه مندان 

به بازى  هاى ماشین سوارى هستید Pocket Rush را از دست ندهید.

همانطور که مى دانید پیکســل 2 شرکت 
گوگل بــا وجود رابط کاربــرى و کارایى 
باال که مورد استقبال بسیارى از کاربران 
در سراســر دنیا قرار گرفته اما از طرفى 
حذف جــک 3,5 میلیمتــرى هدفون آن 
باعث نارضایتى طرفداران همیشــگى 
هدفون هاى سیمى و کاربران عالقه مند به 
استفاده از کابل aux در خودرو شده است. 
حال با اینکه آداپتور جک 3,5 میلیمترى 
هدفون براى پیکســل 2 هم عرضه شده 
اما بسیارى از کاربران ترجیح مى دهند در 
حین گوش دادن به موسیقى، گوشى خود 

را هم به صورت همزمان شارژ کنند.
خبر خوب اینکه خوشبختانه با استفاده از 
آداپتور 2 به 1 مى توانید به طور همزمان 
از شارژر و هدفون خود بر روى پیکسل 2 

استفاده کنید.
اگر براى خرید چنین آداپتورى به وبسایت 
آمازون بروید، احتماالً کار خیلى ساده اى 
نخواهید داشت چراکه برعکس بسیارى 
از وسایلى که به راحتى در آمازون مى توان 
خریدارى کرد، پیدا کردن یک اداپتور 2 
به 1 اصًال کار ساده اى نیست و تنها تعداد 

محدودى از ایــن دیوایس ها در آمازون 
یافت مى شوند که احتماالً تنها از طریق 
اشــترایک پرایم قابل خریدارى خواهند 
بود. مشــکل بعدى اینکه بسیارى از این 
آدااپتورها خیلى توســط کاربران نقد و 
بررسى نشــده اند و نمى توان از کیفیت 
آنها اطمینان دقیق پیدا کرد و حتى ممکن 
است پس از خرید یکى از همین اداپتورها 

از انتخابتان پشیمان شوید.
بنابرایــن اعتمــاد به آنچــه از آمازون 
مى خرید کمى سخت است. البته در حال 
حاضر وضعیت گوگل اســتور هم تعریف 
چندانى ندارد. در حال حاضر در وبسایت 
این شــرکت تنها آداپتــور Moshi که 
از یو اس بى نوع C پشــتیبانى مى کند، 
دیده مى شــود که البته این محصول هم 
هنوز براى خرید موجود نشــده اســت. 
بنابراین باید منتظر باشــیم تــا ببینیم 
این آداپتور پــس از عرضه چگونه عمل 
خواهد کرد. قیمت تعیین شده براى این 
آداپتور 44/95  دالر است که براى چنین 
دیوایسى قیمت تقریباً باالیى محسوب 

مى شود.

بازى ماشین سوارى و 
رسینگ محبوب اندروید

دسترسى به اماکن مورد نیاز زائران ایرانى در کربال، 
نجف و سایر شــهرهاى زیارتى عراق با اپلیکیشن 

امکانپذیر شد.
یک اپلیکیشن مکان محور ایرانى براى ایام رابعین 
امسال براى نخســتین بار اماکن عراق را نیز تحت 

پوشش قرار داده است.
این اپلیکیشــن مکان محور «پونز» نــام دارد که 
راهنمــاى مکان ها در 474 شــهر ایران اســت، 
مکان هاى مورد نیاز زائران کربال، نجف و ســایر 
شهرهاى زیارتى عراق را نیز به فهرست مکان هاى 
موجود در پونز اضافه کرده است. در میان مکان هاى 
اضافه شــده، عالوه بر مکان هاى زیارتى، اماکن 
خدماتى مورد نیاز عاشــقان امام حســین (ع)  از 
جمله اماکن متبرکه و زیاتگاه هــا، مراکز درمانى، 
داروخانه ها، هتل ها و محل هاى اقامت، رستوران ها 

و موکب ها نیز فهرست شده اند.
زائران اربعین در طول مسیر خود از هر نقطه ایران به 
سمت مرز عراق مى توانند،اماکن مورد نیاز خود را در 
حین سفر پیدا کنند و جزئ یات آن مکان شامل معرفى 

اجمالى، عکس، نشانى و نظرات کاربران را ببینند.
 همچنین کاربران نیز مى تواننــد تجربه و خاطره 
خود را با ارسال عکس یا متن به اطالعات هر مکان 

اضافه کنند.

شرکت Nest یکى از معروف ترین سازندگان تجهیزات 
امنیتى اینترنت اشیاء  براى خانه هاى هوشمند است. چند 
سالى است که این شــرکت در مالکیت گوگل است و 
بهترین دستگاه هاى کنترل و مدیریت خانگى را معرفى 

مى کند.

 این شــرکت در ســرى جدید محصــوالت خود یک 
سیســتم امنیتى یکپارچه به نام Nest Secure معرفى 
کرد که توجه همگان را به خود جلب کرده اســت. این 
سیســتم از یک هاب مرکزى به نام Nest Guard و دو 
 Nest و Nest Detect ســخت افزار دیگر به نام هــاى

Tag تشکیل شده است که در کنار یکدیگر یک سیستم 

یکپارچه هشــدار و مراقبت از خانــه را فراهم مى کنند. 
همچنین، مى تواند با دوربین هاى این شــرکت سینک 
شــود تا همه چیز تحت کنترل و اختیارش باشــد. هاب 
Nest Guard مجهز به باترى و حســگرهاى حرکتى 

اســت تا کوچک ترین تحرکى را در خانه شناسایى و به 
گوشى هاى تلفن همراه تعریف شده گزارش کند. 

Nest Detect بــه در هــاى خانه نصب مى شــود و با 

شناسایى افراد تأیید شده، در ها را باز مى کند. ولى براى 
افراد ناشناس بسته مى ماند.

Nest Tag نیز یک تراشه NFC است که مى تواند روى 

دسته کلید یا وسایل کودکان و اعضاى خانواده نصب شود 
 Nest و هنگام ورود به خانه بــا گرفتن در نزدیکى هاب
Guard ورودشان را به سیســتم اعالم کند. این کیت 

 Nest Detects دو عدد ،Nest Guard شامل یک عدد
و دو عدد Nest Tag بــه قیمــت 499 دالر به فروش 

مى رسد.

استفاده همزمان از 
هدفون و شارژر 

یافتن اماکن عراق در ایام پیکسل 2
اربعین با اپلیکیشن موبایل

Nest سیستم امنیتى جدید اینترنت اشیاء شرکت
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نمایشگاه «سیال و پارس، یک خاطره مشترك» عصر شنبه 13 آبان افتتاح شد. 

در این نمایشگاه 144 شىء تاریخى و نفیس از موزه کیانگ جو کره جنوبى در 

 این نمایشگاه که متقارن با 
تاالر موزه ملى ایران به نمایش درآمده است. آثار

ویه در ایران است، فرهنگ «سیال» در کره را که یکى از 
دوره  ساسانیان تا آل ب

هنگ ایرانى است، نشان مى دهد.
فرهنگ هاى نزدیک به فر

آلودگى هواى 
تهران

ترافیک مسیرهاى 
منتهى به مهران و 
پایانه مرزى باعث 
شده است عده اى 

از مردم این مسیر را 
پیاده طى کنند.

«باداب سورت»، دومین اثر ملى ایران پس از دماوند و دومین چشمه  طبیعى آب شور دنیا، 
مجموعه اى از چشمه هاى پلکانى تراورتنى در روستاى «اروست» از توابع چهاردانگه  سارى 
است. چهره  هزاررنگ و گرمابخش باداب سورت در کنار آب معدنى گازدارى که از دل زمین 
مى جوشد سبب شده بود تا این جاذبه  طبیعى گردشگرى، ساالنه هزاران گردشگر داخلى و 

خارجى را روانه  این روستاى کوچک کند.

آذربایجان غربى قطب تولید سیب کشور با تولید حدود یک سوم سیب کشور در رده 
اول تولید این محصول پر آب قرار دارد که براى تولید هر صد گرم سیب درختى 70 

لیتر آب شیرین مصرف مى شود که این امر باعث ایجاد بحران کم آبى در دومین استان 
پر آب کشور شده است. امسال یک میلیون و 200 هزار ُتن سیب در آذربایجان غربى 
تولید شده در حالى که بنا به اعالم مسئولین گمرك فقط 20 هزار تن صادر شده است. 

صادر نشدن این محصول باعث شده کشاورزان محصوالت باغى به ویژه سیب را 
پیش از موعد چیده و آن را کنار جاده ها بریزند تا به نام زیر درختى به نازل ترین قیمت 

بفروشند.

تمرین دیروز تیم ملى فوتبال 
برپایى نمایشگاه در ورزشگاه آزادى 

«سقوط شیطان بزرگ» در تهران

در حادثه رانندگى در محور اراك - بروجرد به علت 

بر خورد خودرو پژو با مینى بوس در 40 کیلومترى 

بروجرد 3 نفر کشته و 6 نفر مصدوم شدند.

آذربایجا


